
  

 

 

 

 

 (ن61)       أنشطة عددية:المجال الرئيسي األول   ①

6-               (3pt)   +695=770 ,915 579,67  =1,7   ( +6191,1- ,09129   )  (ن 6 كان الطرح فقط هو الصحيح تمنح اذا) 

                                         

                                                                 X 61,1 ,19=   6619991                      (         2ن أو 0)                                     -0

                                                                  91917: 61=  19657                     (        2ن أو 097)                                     -1

 رتب تزايديا -1

                                                             1    <   196766  <    1,61   <   00/ 5  <  190    <  77/ 65                      (2ن أو 0)                                        

                                                                                                                                                              5/3X26/35=   26/21 =130/105                       (ن0ن وإذا لم يتم االختزال في األخيرتمنح  فقط 1)احسب          -7 

 (ن197)                                                                            مسألة  -1

 DH 12 =622/02X122(            ن697:                                                      )مبلغ التخفيض

 DH    012 =12 - 122(              ن0)ثمن السروال بعد التخفيض                                         

 (ن11)األنشطة الهندسية  : مجال الرئيسي الثانيال

                                                                                            حادة: نوعها(  ن1,1)                             //. 51°قياسها (  AÔB)زاوية انشاء ال (   ن1,1)            – 7

                                                                                                            (0ن أو cm 2 (      )2 الشعاع )          cm 4دائرة قطرها  أنشىء -8

 AB = 6cm     AC= 4cm     =90 °      Â :        بحيث  ABC(       ن1,1)                          مثلث َالرسم  التحقق من -9

                                                                                                                                    قائم الزاوية: طبيعة هذا المثلث(        ن1,1)                                                  

 (ن3)                                                                                مسألة -10

                           a15   = m²  1500 =       2/90 X    120                        (ن2ن وإذا لم يتم التحويل تمنح فقط 3:            )حساب المساحة

  (ن13)أنشطة القياس : الرئيسي الثالث المجال ①

  -التحويل

66 -                                                                                                                  3,2hm 70  m =39  dam  (097ن) 

60-                                                                   17,5dag 7,3Kg =74,75  hg                                                (097ن)      

(ن097)                                                                                      6,03dam² 600m²  = 12,03   a                                               61                              

(ن097                       )                                                                           0,6dal81,3dm³=87,3l                                                -61 

 (ن1)                                               :سألة م -67

 m³ 622  =7  8X X 2,5: حجمال          (ن697)                                                                  

 (  ن6)وادا لم يتم التحويل تمنح فقط ( ن697)      hlكمية الماء ب         

     hl 572  =m³ 57  =1/1 X 622                                                                                   ( 12مجموع النقط   ) 
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 (ن61)  أنشطة عددية:المجال الرئيسي األول   ①

 (ن1)                                   (                                903129 -613191+ )   196=                                       -6

0-                                                            =139 X 6191                                                                  (0ن) 

1-                                                             =61 :91316                                                                  (036 )  

                                                                                                                                                                          رتب تزايديا -1

17
55

7  ــ 3 ــ 
22

        (ن0)        3131 ــ 313 ــ 31333 ــ 

5 )=                                                                                                 احسب   -6    
2

7ــ 
8

  )X (15
7

 +5
6

                                                                   (ن1)  (  

        (ن136)                                                                                                                                              مسألة     -6

 درهم 122إذا كان ثمن السروال هو . 02 %قام تاجر لبيع المالبس بعملية التخفيض في األثمنة بنسبة                 

 فما هو ثمن السروال بعد التخفيض؟        

  (ن11)األنشطة الهندسية  : المجال الرئيسي الثاني ①

 (ن3)                                                                                                ماهو نوعها؟.  56°قياسها (  AÔB)أنشىء زاوية  – 7

 (ن2)                                                                                                                                 cm 4أنشىء دائرة قطرها  -8

 AB = 6cm                  AC= 4cm                  =90 °      Â :        بحيث  ABCمثلث الارسم  -9

 (ن3)                                          ماهي طبيعة هذا المثلث؟                                                                                              

 (ن3)                                      مسألة                                                                                                                    -10

 ماهي مساحتها باآلر؟.  m 01وارتفاعها  m121أرض فالحية مثلثة الشكل قياس قاعدتها 

  (ن13)أنشطة القياس : المجال الرئيسي الثالث ①

  -التحويل

11                                                                                                           130hm 72  m =…………  dam  (036ن)          
12       17,5dag 7,3Kg =…………  hg                                                                                            (036ن)          

(ن036)           6,03dam² 600m²      .......  =  a                                                                                            13                             
(ن036            )  0,6dal9631dm³=……….l                                                                                                     14 

 
 

 (ن1)مسألة  -     15

 هو حجمه؟ ما.  m 6و    m 9وبعدي قاعدته   m  036   خزان على شكل متوازي المستطيالت ارتفاعه    

4ملىء الى 
3

  hl أحسب كمية الماء ب . بالماء 

     

 

  الدروس االبتدائيةاالمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة 
 0261دورة يونيو 

 ونصفساعة : مدة اإلنجاز    مادة الرياضيات


