االمتحان اإلقليمي املوحد لنيل
شهادة الدروس االبتدائية
دورة يونيو 4102

نيابة املضيق الفنيدق

مادة  :الــريـــاضيــات

مدة اإلجنـاش  :ضاعة ونصف

 -1ضع وأجنص :

6ن
= (550,43 – 199,5)+98,55
= 45,7 × 3,08
= 1203,2 ÷ 47

-2

أحطب على شلل عدد كطسي خمتصل :

-3

أعط تأطريا للعدد:

4ن
4ن

إىل  1.0و 1.10

 -4حول إىل الوحدة املطلوبة:

6ن

051q+051Kg= ……………………… t
 811 m² =…………………. Haو 1500a
=………………….m3 =…………………… l

654000

4ن

 -5اقرتض صاحب مقاولة من بنم مبلغ  003333دزهه بطعس  12 %ملدة ضنة.
احطب املبلغ اللامل الري ضيؤديى هرا الشخص للبنم بعد ضنة

 -6صوسيج على شلل أضطوانة قائنة أبعادها كاالتي:
0ن

قطس القاعدة  D= 3 mو االزتفاع H= 6 m
أ -احطب ضعة الصوسيج ب

.

0ن

ب -إذا علنت أن نطبة املاء يف الصوسيج هي  .80%احطب باللرت كنية املاء يف الصوسيج.

 -7احطب ب  Kgكتلة  033لرت من البنصين علنا أن اللتلة احلجنية للبنصين هي
 -8أنشئ مثلثا  ABCحبيث  AB=BC=4cm :و = 60°
أ -أنشئ النقطة  Dمماثلة  Bبالنطبة حملوز التناثل ). (AC
ب -ما طبيعة الشلل ) (ABCD؟ علل جوابم .

.

. 0,75 Kg/

4ن
2ن
2ن
2ن

االمتحــــان املوحــــد اإلقليمي لنيل شهــــادة الدروس

االبتدائيـــة.
دورة يونيو .2014
عنا صز اإلجابة ًصله التنقَط

مدة إلانجـاز :ساعة ونصف

مادة  :الرياضيات .
 -1ضع ً أجنش 6( :ن)

 (550,43 – 199,5)+98,55= 449,48
 45,7 × 3,08 = 140,756
 1203,2 ÷ 47 = 25,6
 -2احضب على شكل عدد كضزي خمتشل 4( :ن)
=
 -3أعط تأطريا للعدد
< 3,72

6 -

(

)

(

)

إىل  4( :1.11 ً 1.1ن)
< 3,61

< 3,7

< 3,6

 -4حٌل إىل الٌحدة املطلٌبة 6( :ن)
 251q+250Kg= 25,25 t
 1500a ً 800 m² = 15,08 Ha
= 0,654 m3 = 654 L

 654000

 -5احضب املبلغ الكامل الذي صَؤدٍى هذا الشخص للبنك بعد صنة ( 4ن)
)= 392000

×350000+(350000

 -6أ -صعة الصوزٍج 3( 1,5 × 1,5 × 3,14 × 6 = 42,39 .ن)
ب -كنَة املاء يف الصوزٍج  3( 33912 L :ن)
(42,39×80) 100 = 33,912 m3
 -7كتلة  111لرت من البنشٍن  4( :ن) 100 × 0,75 = 75kg
 -8أنشئ مثلثا  ABCحبَث  2( ̂ = 60° ً AB=BC=4cm :ن)
أنشئ النقطة  Dمماثلة  Bبالنضبة حملٌر التناثل ) 2( . (ACن)

B

الشكل  ABCDمعني ألن اضالعى متقاٍضة ً سًاٍاي غري قائنة ( 2ن)

60

A

C

D

