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  )ةنقط 16( :عددیةالنشطة األ: أوال

 )ن 8( :ضع وانحز ما یلي )1

458,5 + 5273,3             1249,5 –  874                56,05 × 7,3                          1063 ÷ 25 

…………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………… 

  )ن 2(: 18قواسم العدد جمیع أوجد  )2

…………………………………………………………………………………… 

 )ن 2( :األعداد التالیة من بین 10و 3المشتركة للعددین  أحدد المضاعفات )3

70  -  210   -   99  -   340   - 120   -  30   -  90  -  44   

…………………………………………………………………………………… 

 )ن 3( :تزایدیاترتیبا األعداد العشریة التالیة رتب  )4

  66,5       ;      6,5      ;     6,05      ;    6,55     ;    66,15    ;     6,52 

…………………………………………………………………………………… 

  …………… ← ثالثة أنصاف :كتب باألرقام العدد التاليا      5)

  )ةنقط 11( :ةینشطة الھندساأل: ثانیا
  :ما یليأنشئ  )1

 )ن AÔB =70° .)3أنشئ زاویة   -أ 

 )ن 2( .AÔBمنصف الزاویة ) OM[ أنشئ نصف المستقیم  -ب 
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 )ن 1(؟ AÔMقیاس الزاویة ما ھو   -ج 

…………………………………………………………………………………… 

 :أنشئ الشكل المطلوب وأجب عن السؤال )2

 )ن FG = EG = 4cm. )2و  EF = 3cm حیث  EFG مثلثا أنشئ   -أ 

 )ن G .)2 ویمر من النقطة EFالضلع یوازي    (D) أنشئ مستقیما  -ب 

  

 )ن 1(؟ EFGماھي طبیعة المثلث   -ج 

…………………………………………………………………………………… 

  )نقط 13( :أنشطة القیاس: ثانیا

  )ن 8( :حول إلى الوحدة المطلوبة )1

58,5dm   =  …………………...... mm 

15 hm8m  =  ……………..……… m 

184,8q  =  ………….…………. kg 

15,3 kg 1,7g  =  …………………….. g 

 :مسألة )2

  .25kgحمولة كل صندوق  ،من التفاح الى السوق في صنادیق 300kgیرید فالح حمل 

  )ن 2( .عدد الصنادیق التي سیحتاجھا الفالحأحسب   - أ

…………………………………………………………………………………… 

  

 باععلمنا أن الفالح ذا إ  - ب
�

�
المبلغ الذي سیحصل  فما ھو ،دراھم للكیلوغرام الواحد 7,5من كمیة التفاح بثمن  

 )ن 3(. علیھ

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 



 
 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

  
  
  

  ) نقطة 16( :عددیةالنشطة األ: أوال
 )ن 8( :إنجاز العملیات )1

458,5 + 5273,3= 5731.8 ; 1249,5 – 878 = 371,5      

56,05 × 7,3= 409.165 ; 1063 ÷ 25= 42.52 

 )ن 2( .18 – 9 – 2 – 1: ھي 18قواسم العدد جمیع  )2

  )ن 3. (210 – 120 – 90 – 30 :ھي10و 3المضاعفات المشتركة للعددین  )3

 )ن 3(: تزایدیاترتیبا األعداد ب یتتر )4

6,05 < 6,5 < 6,52 < 6,55 < 66,15 < 66,5 

  )ن 1. (3/2: ثالثة أنصاف )5

  
  )نقطة 11(: األنشطة الھندسیة: ثانیا

  )ن 3( .رسم الشكل المطلوب. AÔBأنشئ زاویة   -أ )1
  )ن 2( .رسم الشكل المطلوب.  AÔBمنصف الزاویة    (OM]أنشئ نصف المستقیم -ب
 )ن 1(  35 = 2 ÷ 70: ھو  AÔMقیاس الزاویة  -ج

 :السؤالرسم الشكل المطلوب واإلجابة عن  )2
 )ن FG = EG = 4cm. )2 و  EF =3cm حیث  EFG إنشاء مثلث   -أ 

 )ن G .)2 ویمر من النقطة EFیوازي  الضلع   (D) مستقیمإنشاء   -ب 

 )ن 1( .متساوي الساقین: EFG طبیعة المثلث  -ج 

 
 )نقطة 13(: أنشطة القیاس: ثالثا

  )ن 8( :ل إلى الوحدة المطلوبةیحوالت )1
58,5dm  = 5850 mm 
15 hm8m  = 1508 m 
184,8q  = 18480 kg 
15,3 kg 1,7g  = 15301,7 g 

  :مسألة )2
  )ن 2( :عدد الصنادیق التي سیحتاجھا الفالح  - أ

300 ÷ 25 = 12  
 )ن 562,5dh )3  :المبلغ الذي سیحصل علیھ  - ب

(300 ÷ 4) × 7,5 =  562,5 
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