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  )ةنقط 16( :عدديةالنشطة األ :أوال

 )ن 8(                 :ضع وانحز ما يلي )1

1526,5 + 23,3               1249,5 –  878                56,05 × 6,4               24636 ÷ 12 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………. 

  )ن 2(                .24جميع قواسم العدد أوجد  )2

…………………………………………………………………………………… 

  )ن 3(        . 100و 30المحصورة بين  12مضاعفات العدد أوجد  )3

…………………………………………………………………………………… 

 )ن 3(          : تزايدياترتيبا األعداد العشرية التالية رتب  )4

   1,52       ;      0,5      ;     5,5      ;    5,22     ;    0,125    ;     0,52 

…………………………………………………………………………………… 

  )ةنقط 11( :ةينشطة الهندساأل: ثانيا

  :ما يليأنشئ  )1

 )ن AÔB = 80° :            )3أنشئ زاوية   -أ 

 )ن 2(      . AÔBمنصف الزاوية ) OM[ أنشئ نصف المستقيم  -ب 
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 )ن 1(            ؟ AÔMما هو قياس الزاوية   -ج 

.......................................................................................................  

  
 :أنشئ الشكل التالي )2

 )ن 1(           .ارجهخ Nونقطة ) D(أرسم مستقيما   -أ 

 )ن 1.5(    . Nويمر من النقطة ) D(عمودي على المستقيم ال) L(أرسم المستقيم   -ب 

 )ن 1.5(      . Nويمر من النقطة ) L(عمودي على ال) K(أرسم المستقيم   -ج 

  

 )ن 1(        ؟ )K(و) D(ماذا يمكن أن تقول عن المستقيمين   -أ 

.......................................................................................................  

  

  )نقط 13( :أنشطة القياس: ثانيا

  )ن 8(               :حول إلى الوحدة المطلوبة )1

5.85dm   =  …………………........ mm 

15 hm8m  =  ……………..……… km 

15,48q  =  ………….………….. kg 

15,04 dag 0,7g  =  …………………….. g 

  :مسألة )2

  :فاحسب ،لتر هي نصف يوم 60000ذا علمت أن المدة الزمنية الالزمة لملء مسبح سعته إ

  )ن 3(         المدة الزمنية الالزمة لملء نصف هذا المسبح؟  - أ

................................................................................................................  

  )ن 2(         من هذا المسبح؟ 4/2كمية الماء باللتر الالزمة لملء   - ب

...............................................................................................................  

 

https://motamadris.ma/


 

 

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

  

  
  ) نقطة 16( :عدديةالنشطة األ: أوال

 )ن 8( :ضع وانحز ما يلي )1

1526,5+23,3 = 1549,8 ; 1249,5 – 878 = 371,5      

56,05 × 6,4 = 358,72 ; 24636 ÷ 12 = 2053 

 )ن 2(  .1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 12 – 24 :هي 24قواسم  )2

  )ن 3( .36 – 48 – 60 – 72 – 84 – 96: هي 100و 30المحصورة بين  12 مضاعفات )3

 )ن 3(: تزايدياترتيبا األعداد ب يتتر )4

5,5 > 5,22 > 1,52 > 0,52 > 0,5 > 0,125 

  )نقطة 11(: الهندسية األنشطة: ثانيا
  )ن 3(       . رسم الشكل المطلوب. AÔBأنشئ زاوية   -أ )1

  )ن 2(      .رسم الشكل المطلوب.  AÔBمنصف الزاوية    (OM]أنشئ نصف المستقيم -ب

 )ن 1(  40 = 2 ÷ 80: هو  AÔMقياس الزاوية  -ج

  )ن 1( .خارجه  Nونقطة   (D)رسم مستقيم  -أ )2

  )ن N .)1.5 ويمر من النقطة  (D)عمودي على المستقيم ال (L)رسم المستقيم  -ب

 )ن 1.5(. N ويمر من النقطة) L(عمودي على ال (K)رسم المستقيم  -ج

 )ن 1(. متوازيان (K)و  (D)- د  

 
 )نقطة 13(: أنشطة القياس: ثالثا

  )ن 8( :ل إلى الوحدة المطلوبةيحوالت )1

5.85dm   = 585 mm 

15 hm8m    = 1,508 km 

15,48q   = 1548 kg 

15,04 dag 0,7g  = 151,1 g 

  :مسألة )2
  :ساعات 6هي  المدة الزمنية الالزمة لملء نصف هذا المسبح  - أ

 )ن 3( 6 = 2 ÷ 12

 )ن L 30000      )2: هي هذا المسبحمن  4/2كمية الماء باللتر الالزمة لملء   - ب

60 000 ÷ 4 = 15 000 

15 000× 2 = 30 000 
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