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األول:الجزء 

:التمرین األول

أكمل المساویات األتیة:)1
(5 × 1000) + ( 7 × 100) + (0 × 10) + 3 = … … … … ….

(2× … … . . ) + (… . . .× 10) + 7 + (2 × … … . . ) = 237,2

………× 0,1 = 34,15 ; 1,96 ÷ …….. = 196

37أوجد بإجراء العملیة ناتج الجداء اآلتي )2 × 95 ∶

 3,7الجداء :  ناتجاستنتج من دون إجراء العملیة × 0,95

لكذثم أكتب المساواة التي تدل على 28على  347أنجز القسمة اإلقلیدیة للعدد )3

:ثانيالتمرین ال

123الفیلولد الرسول صلى هللا علیھ وسلم عام 
عام الفیل : عدد یتكون من ثالثة أرقام 

رقم آحاده ھو رقم آالف سنة االستقالل )1

7.99و6.12رقم عشراتھ ھو عدد طبیعي متواجد بین )2
رقم المئات ھو رقم عشرات سنة اندالع ثورة نوفمبر )3

فما ھو ھذا العدد؟

:ثالثالتمرین ال

 عین علیھ النقطتین ,(∆)أرسم مستقیماA وB حیثAB = 4 cm
 عینO منتصف[AB]; أحسب الطولOB
 أرسم(d) یشملO و یعامد(∆)
 عینM بحیث (݀)نقطة منOM = 3 cm
 أرسم(F) یشملM ماھي وضعیة ;(∆)و یوازي(F) و(d)  ؟

:رابعالتمرین ال

إلیك الشكل التالي:
استخرج من الشكل مایلي.1
o ثالث نقط لیست في استقامیة
o مستقیمین متوازیین
oكل القطع التي لھا نفس الطول
oمستقیمین متعامدین
oزاویة ضلعاھا[SA)و[SE)

على ورقة اإلجابة أنقل الشكل بدقة.2

اقلب الصفحة1/2الصفحـــة         أجب أحسب  فكر  تمعن     ركز  



:الثانيالجزء 

المسألـــــــــــــة:

و DA8600عرسا ، فاشترت اللوازم اآلتیة : حلویات مختلفة بمبلغ من أقاربكأقامت عائلة 
 DAبمبلغ    و كؤوس بالستیكیة ، DA900، و منادیل ورقیة بمبلغ DA4500مشروبات غازیة بمبلغ  

650

ھذه اللوازم.ل نتیجة شرائھاـ أحسب ما صرفتھ ھذه العائلة 1:1الجزء
، أحسب المبلغ المتبقي بعد شراء ھذه DA25000ـ إذا كانت ھذه العائلة تملك مبلغ 2

اللوازم   
أنابیب شرب المشروباتىقبل إقامة الحفل بساعات قلیلة تذكرت ھذه العائلة أّنھا لم تشتر:2الجزء 

لألنبوب الواحد،  DA 3 بمبلغ  أنبوب120فسارعت لشراء 
ـ ما تكلفة ھذه األنابیب؟.1
عائلة  بعد شراء األنابیب؟  لـ كم یتبقى ل2

الحاسبة ممنوعة االلةمالحظة: 

ووضوح النتائجاإلجابةوتنظیم ورقةیأخذ بعین االعتبار نظافة 

خلیة الریاضیات          بالتوفیق2/2الصفحـــة         العقل مواھب والعمل مكاسب




