
  
  

  
  
ة أولى مــتـــوســط الـســنــ: المــــســـتــوى   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).ن  12: ( الــــــــجزء األول  
  : األولالـــتـــمــریـــن  

  * 48.71+  35.09+  59.53:  المجموع التالي  قدر أحسب رتبة -ا                                  
  . 841,  763825,  48,  1084 -ب  
  . 100من  األجزاءھو رقم  8السابقة بحیث یكون الرقم  األعدادضع الفاصلة في كل عدد من     
  وثالثة أجزاء  ةأربعة عشر وخمسة وسبعین جزء من المائ: " شریة للعدد أكتب الكتابة الع -ج  
  "من األلف        

  :الـــــتـــمــریــن الــثــانــي 
  * km    = .............m 7542.9         *a  = .........ha  = .........2m 20426.51:          أكمل  

  L  = .............3cm 1500429                                        *mn  = ........h
15

7
 *  

    mn  ........h  = .........mn 950 *    

  :الــتـــمـــریـــن الــثـــالــــث  
  * 1428=  18×78+  24:   المساواة التالیة ال تمثل قسمة اقلیدیة                     

  .تصبح مساواة تمثل قسمة اقلیدیة صححھا حتى   - أ
 .للمقسوم على القاسم  0.01أحسب حاصل القسمة مقربا بالنقصان إلى   - ب
  .أعط المدور إلى الوحدة لھذا الحاصل  -ج

  :الـــتـــمــریـــن الـــرابع  
  .سالطة  kg 1طماطم و kg 2و DA 200بمبلغبطاطا  kg 5اشترى یاسین من السوق                   

  ,من ثمن الكیلوغرام بطاطا  DA 10ثمن الكیلوغرام من الطماطم أقل ب   
  .سالطة //         //      على  DA 4یزید ب //        //        //       //      
  .مثل ھذه الوضعیة بمخطط   - أ

 .أحسب ثمن الكیلوغرام الواحد من البطاطا   - ب
  .الطماطم //      //        //         //     //      -ج
  .السالطة //      //        //         //     //      -د 
  m 40Am 30.كم أنفق یاسین في تسوقھ  -ه 

  ).ن  8: ( الـــجــزء الــــثـــاني  

 C B.لعبد العزیز قطعة أرض ذات الشكل المقابل والمرسوم بالید    

  m 50.الھندسیة أعد انجاز ھذا الشكل باستعمال الوسائل  -1
  m 70أرسم , )  AB( موازیا ل  األشجارصفا من  Cیغرس عبد العزیز من  -2

  .    ABMC  ,CDEMما نوع كل من الشكلین  . Mفي )  BE(ھذا الموازي یقطع 
  .كم یلزمھ من متر , بشباك ABEDCیرید عبد العزیز أن یسیج قطعة أرضھ  -3        

  . m 3یربط ھذا السیاج بأعمدة حدیدیة مثبتة في األرض بین كل عمودین مسافة  -4
 .ما ھو عدد األعمدة الالزمة لھذا السیاج 

  BMC.DEأحسب بدون منقلة قیس الزاویةACB=  37° اذا كانت الزاویة  - 5       
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