0202

أنشطة عددية

(01ن) :

 .1ضع و أنجش :

)2,5ن( (5617+3465,3)- 1493,75= …………………. ….
)2,5ن( 27,8 x 6,04 =………………………………….
)2,5ن(95,55 : 3,5=……………………………………..

 .2احسة ما َهٍ:

)2,5ن((5/8+0,5) x 5/3 =……………………………..
 .3رذة األعداد انرانُح ذزذُثا ذصاعدَا تاسرعمال انزمش انمناسة2,5) :ن (

6,6 – 3/5 – 0,606 – 6 – 0,66
 .4مسأنح :اسرغزقد سُارج مدة  3h30mnفٍ رحهح تُن مدَنرُن تسزعح قدرها . 80km/h
احسة انمسافح تُن انمدَنرُن ب 3,5) .kmن(

أنشطة القياس(01ن)

 .5أنجش انرحىَالخ انرانُح :
)2ن(
)2ن(
)2ن(
)2ن(

3,58 hm 0,41m 500dm = …………….……..dam
1,3 t 45,6q 150hg = ………………………….kg
4 ha 12,5m2 0,25 dm2 =………..………….….a
1,75 m³8dal30dm³ = …………………………ℓ

 .6مسأنح  :صهزَج عهً شكم مرىاسٌ انمسرطُالخ تعدا قاعدذه 9mو  4,5mو ارذفاعه3,4m
)  1ن(
 احسة حجم هذا انصهزَج ب. m³ هم َرسع انصهزَج السرُعاب  138 000 l؟ عهم جىاتك )  2ن(هندسية(10ن)
 .77ما طثُعرها؟

 .7ارسم ساوَح قُاسها
 .8ارسم مرىاسٌ األضالع  ABCDتحُث AB=4,5cm –AD=3cm Â=60° :
) 2ن(

) 3ن(
 .9حقم عهً شكم شثه منحزف قاعدذه الكبرى  700 mو قاعدذه انصغزي . 470 mو ارذفاعه .6hm
احسة مساحح هذا انحقم ب 3). haن(
 .17الحظ انشكم :ما هى انضهع انمماثم نهضهع AB؟) 3ن(
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وفقك اهلل

0202

أنشطة عددية

(01ن) :

 .1ضع و أوجش :
)2,5ن( (5617+3465,3)- 1493,75= 9082,3-1493,75=7588,55
)2,5ن( 27,8 x 6,04 =167,912…………….
)2,5ن(95,55 : 3,5=27,3………………………..

 .2احسة ما َهٍ:
)2,5ن((5/8+0,5) x 5/3 =15/8…………………..
 .3رذة األعداد انرانُح ذزذُثا ذصاعدَا تاسرعمال انزمش انمىاسة2,5) :ن (
3/5 < 0,606 < 0,66 < 6 < 6,6

 .4مسأنح :اسرغزقد سُارج مدة  3h30mnفٍ رحهح تُه مدَىرُه تسزعح قدرها . 80km/h
احسة انمسافح تُه انمدَىرُه ب 3,5) .kmن ( 002 x 80/60=280
أنشطة القياس(01ن)

 .5أوجش انرحىَالخ انرانُح :
)2ن(
)2ن(

3,58 hm 0,41m 500dm = 40,841dam
1,3 t 45,6q 150hg = 5875kg
)2ن(
4 ha 12,5m2 0,25 dm2 =400,125025a
1,75 m³8dal30dm³ = 1860ℓ
)2ن(

 .6مسأنح  :صهزَج عهً شكم مرىاسٌ انمسرطُالخ تعدا قاعدذه 9mو  4,5mو ارذفاعه3,4m
)  1ن(
 احسة حجم هذا انصهزَج ب9x4,5x3,4=137,7 . m³ هم َرسع انصهزَج السرُعاب  138 000 l؟ال ألن  2 ) 138111 137711ن(هندسية(10ن)
 .71ما طثُعرها؟

 .7ارسم ساوَح قُاسها
 .8ارسم مرىاسٌ األضالع  ABCDتحُث AB=4,5cm –AD=3cm Â=60° :
) 2ن(

) 3ن(
 .9حقم عهً شكم شثه مىحزف قاعدذه الكبرى  700 mو قاعدذه انصغزي . 470 mو ارذفاعه .6hm
(7+4,7) x 6 = 35,1hm2=35,1ha
احسة مساحح هذا انحقم ب. ha
 .11الحظ انشكم :ما هى انضهع انمماثم نهضهع AB؟) 3ن(

) 3ن(

