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الصفحة 1/2

 -Aاالعداد و الحساب 61( :ن)
 -1رتب االعداد التالية ترتيبا تزايديا5,2( :ن)

ضع و أنجز العمليات التالية:
5,2( -5ن)
5,2( -3ن)
5,2( -4ن)
 -2احسب ما يلي5,2( :ن)

 -6مسالة 3,2( :ن)
انطلقت سيارة من مدينة  Aعلى الساعة  8h30mnفي اتجاه مدينة  Bالتي
تبعد ب  121كلم ،حيث وصلت على الساعة .10h30mn
 -ما هي سرعتها المتوسطة ؟

 -Bالهندسة 66( :ن)
 -7ارسم مثلث  ABCمتساوي الساقين .قياس الزاوية  Aهو  70°و قياس
الضلع ABهو .cm4ما هو قياس الزاويتين Cو 3(Bن)
 -8أنشئ زاوية قياس درجتها  66°ثم اذكر نوعها3(.ن)
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 -9أنشئ مماثل الشكل EFGHبالنسبة للمستقيم5( Dن)

-11

مسالة 3( :ن )

حقل مستطيل الشكل فياس طوله  161mو قياس عرضه يساوي

قياس

طوله .احسب مساحة هذا الحقل.
 -Cالقياس 61( :ن )
أحول الى الوحدة المطلوبة:
2 ,3dam 180m= ……….…..dm -11

)5,2ن)

7,6q 8hg 5,1dag=……………..kg - 12

(5,2ن)

0,475ha 32,5 dam² 42m²=……………..ca - 13

(5,2ن)

704dm3 0,75 hl 0,8m3=…………………l - 14

(5,2ن)

 -15مسالة 3( :ن )
خزان على شكل أسطوانة قائمة قياس ارتفاعه  5mو قياس قطر قاعدته
 .6mتم ملء الثلث منه بالماء .احسب حجم الماء بهذا الخزان.
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عــــــنـــــاصــــــر اإلجـــــــابـــــــــة
 -Aاالعداد و الحساب 61( :ن)

-1

) 2,5ن(

-2

) 2,5ن(

(614 + 476,532) – 72,857 = 1017,675

-3

) 2,5ن(

57,89 x 526 = 30450,14

-4

) 2,5ن(

8645 ÷ 17,5 = 494

-5

) 2,5ن(

 -6سرعتها المتوسطة هي  5,3( :ن)
الهندسة 66( :ن)
-7ارسم 1( :ن)

قياس الزوايا 2( :ن )

 -8انشئ الزاوية 2( :ن )
الزاوية  Aحادة ( 1ن )

75 km/h

الصفحة 2/2

 -9انشئ مماثل الشكل  EFGHبالنسبة للمستقيم ( 2( :)Dن )

 -01مساحة الحقل:
( 1,3ن )
( 1,3ن )
القياس 61( :ن )
-11

) 2,5ن(

2 ,3dam 180m = 2030 dm

-12

) 2,5ن(

7,6q 8hg 5,1dag= 760851 kg

-13

) 2,5ن(

0,475ha 32,5 dam² 42m²= 8042 ca

-14

) 2,5ن(

704dm3 0,75 hl 0,8m3= 1579 l

-15
حجم الخزان هو ( 1,3ن):
حجم الماء هو ( 1,3ن) :

47,10 m3

