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 )دق 40( 1 عدد ةالوضعّی
  الّسـند 
 

 . مناطق أقیسة مساحاتھا مبّینة بالجدول الّتالي3يملك فّالح حقال مكّونا من 
 

  1المنطقة عدد 2المنطقة عدد 3المنطقة عدد
أكبر من قیس 

مساحة المنطقة 
  آر24,5 بـ 2عدد 

  أر5,35
أكبر من قیس مساحة 

  آر39,5 بـ 2المنطقة عدد 
قیس 

 مساحتھا

 
 

    

 

 2 م50ھذا الحقل مغروس أشجار برتقال بمعّدل شجرة في كّل 
 6بلغ إنتاج الّشجرة الواحدة أثناء موسم البرتقال في الّسنة الماضیة معّدل 

 . كغ25صناديق يحوي الواحد 
 توّقع الفّالح في بداية الموسم الحالي أن يفوق إنتاج ھذه الّسنة إنتاج

5الموسم الفارط بمقدار الـ 
1

 . 

 كان إنتاج الفّالح في الموسم الحالي على الّنحو الّتالي: 
 

 

  الّنوع طمسون كلیمنتین مالطي
 كتلة اإلنتاج بالكغ 13175 12325 11450

 

 

 الّتعلیمات
 . أتّم الجدول اآلتي وأعّلل حسابیا-1

 

      من الحقل1المنطقة عدد  من الحقل2 عددالمنطقة  من الحقل3المنطقة عدد 

 ................................... 5,35 ................................... 
قیس مساحتھا 

 باآلر
1معـ    

    
أ2معـ   

     

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

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

ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 

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

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

 التعلیل حسابّیا
)العملّیة(  

 

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

قیس مساحتھا 
 2بالم

 

 

3معـ   



  . أحّدد عدد أشجار البرتقال بھذا الحقل-2

  الحـــّل )ضرورّي(العملّیات وفقا للوضع العمودي 

   
1معـ   

   

  

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

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

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

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

أ2معـ   

  . كتلة إنتاج ھذا الحقل في الموسم الماضي أحّدد-3

  الحـــّل )ضرورّي(العملّیات وفقا للوضع العمودي 
     

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

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

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

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

 

  ھل حّقق إنتاج الموسم الحالي ما توّقعه الفّالح في بدايته ؟-4
 .   أعّلل إجابتي حسابّیا

 الحـــّل )ضرورّي(للوضع العمودي العملّیات وفقا 

1معـ   

     

  

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

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

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

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

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

 
 

 5معـ 



 

 

 الوضعّیة عدد 2 (20 دق)
 

 . الصباحّیة دق أثناء الفترة45 س و 4 ساعات منھا 8تعمل مؤّسسة خاّصة كّل يوم 
 الّتعلیمة

 أتّم البیانات الّناقصة بھذه المعّلقة* 
 

 1/9/2004من 
30/6/2005إلى   مؤّسسة صوتیم لإلنتاج أوقات العمل 

 

     

 

 
 :الفترة الّصباحّیة * 

 س13إلى الّساعة  ................................................ من الّساعة
 :الفترة المسائّیة * 

  س18 إلى الّساعة ................................................ن الّساعة م
 

 

 

 )ضرورّي(العملّیات وفقا للوضع العمودي 
 ساعة انطالق العمل مّدة الفترة المسائیة ساعة ابتداء الحّصة المسائیة

 

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

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

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

 
 
 

 الوضعّیة عدد 3 (20 دق)
 

 

 الّسند
ل المدن تعتزم البلدّية إقامة نافورة بحوضین كّل منھما في في نطاق العناية بمداخ

 .شكل مثّلث
 :أعّد مھندس البلدّية تصمیما لھذين الحوضین حیث 

 الحوض أ ب ج داخل الحوض ھـ ك ن -
 رؤوس أ ب ج تنتمي تباعا إلى محاور الّتناظر في زوايا المثّلث ھـ ك ن -
 م ص2ن ھـ ك يبعد كّل رأس من رؤوس أ ب ج تباعا عن رؤوس  -
 

 الّتعلیمة
 

 .أتّم الّرسم في الصفحة الموالیة ألحصل على الّتصمیم اّلذي أعّده المھندس* 
 

 ب2معـ 



 

 
 

     
 4معـ 

    

 
 ھـ

 كـ  ن 
 

 5معـ 

 
  األعـدادإسناد جـدول

  الحد األدنىمعايیر معیار الّتمیز المجموع
 1 معـ أ2معـ ب2معـ 3 معـ 4 معـ 5 معـ 

  التملكمستويات

 ملك الّتانعدام 0 0 0 0 0 0 

  األدنىملكالّت دون 1 0.5 0.5 1.5 1.5 1 2   
 األدنى ملكالّت 2 1 1 3 3 3 4  20 

 األقصى ملكالّت 3 1.5 1.5 4.5 4.5 5 
 

 
 علي العّباسي: المرّبي 


