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 ثسى هللا انّشحًٍ انّشحٛى
 

 انًقّذيخ
 

 ، ٔ انصالح ٔ انسالو عهٗ انًجعٕس يعهًب ٔ يشثٛب نهعبنًٍٛ انحًذ هلل سّة انعبنًٍٛ 

ًّذ ٔعهٗ آنّ ٔصحجّ   رجع ْذاِ إنٗ ٕٚو انّذٍٚ .أيٍ أجًعٍٛ سّٛذَب يح

 ٔ خبصخ انجذد يُٓى يٍ انزّعهٛى االثزذائٙ  انّسُخ انخبيسخ  اخٕاَٙ أسبرزحٚشّشفُٙ أٌ أضع ثٍٛ أٚذ٘ 

 يجًٕعخ رًبسٍٚ رحضٛشا اليزحبٌ شٓبدح انزعهٛى االثزذائٙ ،ا انعًم انًزٕاضع ٔ انز٘ ٚزًثم فٙ ْز

 زٓب حست َٕعٛزٓب شًهذ انجشَبيج  انًقشس فٙ ْزا انًسزٕٖ ٔ قذ َظً

  –انُسجخ انًئٕٚخ  -انزُبسجٛخ  –انزُقالد  –انًحٛظ ٔ انًسبحخ  -انُٓذسخ  –) األعذاد 

 يشكالد ( . –خ زُٕعرًبسٍٚ ي

 .سأل هللا ٔرعبنٗ أٌ ٚجعم ْزا انعًم خبنصب نٕجّٓ انكشٚىأ 

 أخٕكى األسزبر

 ٚحهٗ ثٍ عٛسٗ

 ) أثٕ أسبيخ (

 

 0348ِسثٛع انثبَٙ  – 7107جبَفٙ 
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 األعـــذاد
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  : " فً كل عدد من األعداد اآلتٌة2جد مرتبة الرقم "-1
256130  ،572136  ،726141  ،51072  ،974324  ،10792 

 87, 45, 84, 18, 42, 57صنؾ األعداد التالٌة فً الجدول : -
 

 9مضاعفات 7مضاعفات  4مضاعفات 

   

 
 24752،15454،5261،5247564،47215،6571: تصاعدٌارتب األعداد اآلتٌة -2--

 41157، 81748111، 5567: أكتب األعداد التالٌة بالحروف -

 :أكمل الجدول األتً-3--

 عدد عشرات اآلالؾ رقم عشرات اآلالؾ العدد

512457   

867914   

91114   

 
 :رتب األعداد التالٌة ترتٌبا تصاعدٌا-4 -

145023.234236.364102.364120.145236.132652. 

 .<,>,=:أكمل الفراغ بالرمز المناسب فً ماٌلً -
-2389 ..... 2389. 

-29995..... 29980. 
-5130...... 65422. 

 .األعداد التالٌة باألرقام اكتب-5 -
 . ة وستة وثالثون ألؾ وسبعمائةمائملٌون وأربع-
 .مائة وثالثة وتسعون ألؾ-
 .ملٌونان وخمسمائة وثمانون ألؾ وخمسة-

ً األعداد التالٌة؟ 7ماهً رتبة الرقم -6-  ف
1473,87905, 378054. 

 .أكمل ماٌلً-7-
 ............وحـدات هو 9عشــرة و15
 ...............وحدات هو8مئة و 53

 ................ عشرةهو41أالؾ و5
 .........تسعمائة وسبعة وعشرون ألؾ وثالث مئةهو

 .ئتاهما متتالٌةمحصر األعداد التالٌة بٌن عددٌن - 8-
......>37470>....  

......>204861>..... 
.......>1354505>..... 
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-  
 :أكتب كل عدد عشري على شكل كسر عشري-9

427.4  ،8.75 ،632.500 

11-  

ً األعداد التالٌة ؟أ(   ما هو رقم اآلحاد ف
123.45 ،456.02 ،0.12 . 

 . بٌن الجزء الصحٌح فً كل عدد -ب( 

 

 :أنجز العملٌات التالٌة عمودٌا-11-
7÷325  ،42.52-245.75  ،45+213.03 

 =.......... 6  × 7.50  .  ……. ،52.04 + 450.=      ،     328.6 - 633.58 = ...... 

 

 :رتب األعداد العشرٌة التالٌة من األكبر إلى األصغر-12-
0.50  ،50.05 ،0.05  ،5.00  ،1.05 ،5.10 

 : أكتب الكسور على شكل أعداد عشرٌة-13
4093                           813               432   

10                           100              1000   

 .قارن بٌن كل عددٌن مماٌلً-14
0.983, ... 1 , 52 .... 52.00 , 105 .... 10.5. 

 : أنجز العملٌات التالٌة عمودٌا-15

7.5 × 6 =.........      /    52.04+450 =.........  /   633.58 -  328.6 = ..........   

 ( (=أو› أو)‹ضع العالمة المناسبة مكان النقطة -16
4325 .........4315      ,          12.6 .........12.6   ,           5.08 ......... 50.8   

 .  48  ،    54   ،    27  ،    29   ،   51   ،18     : صنف األعداد اآلتٌة فً جدول-17
 6مضاعفات  5مضاعفات  7مضاعفات 

 5مضاعفات 5مضاعفات  7مضاعفات 

   

 
 : أكتب بالحروف األعداد اآلتٌة-18

12674 ،165340 ،100540 . 

  1111أو  111أو  11اجعل كل كسر من الكسور التالٌة عشرٌا مقامه -19
21             3 4  
20              25  

 

 . 55و 21المحصور بٌن  5اكتب مضاعفات العدد -20
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ٗ أعذاد عششٚخ.( 0  حٕل انكسٕس انزبنٛخ ان

  

 

ٗ كسٕس عششٚخ: حٕل األعذاد  انزبنٛخ( 7   ان

         

 اكزت انكسٕس اٜرٛخ ثبنحشٔف .( 4

  

 

3 ) ٍ  انجزء انًهٌٕ ثبألصفشعجش ثكسشع

     

 

   

 

ٍ يًب ٚهٙ ثٕضع انعاليخ )( 5  . انُقظ( يكبٌ   =أو  › أو ‹ قبسٌ ثٍٛ كم كسشٚ

 

 

 

 

 

 

  

- 

 : قى ثحصشانكسٕس اٜرٛخ ثٍٛ عذدٍٚ طجٛعٍٛٛ يززبنٍٛٛ -(6

     

  

 

ٍ انكسٕس اٜرٛخ( 7  : اكزت انجسظ انًُبست نكم كسش ي

 

 

3003 
000 

، 22 
000 

، 005 
00 

، 78 
000 

466.10 ، 75.0 ، 1.170 ، 0.1110 

10 

8 
       ، 77 

0111 
       ، 8 

9 
      ، 5 

01 

05 

011 
...... 77 

01 
، 8 

011 
...... 5 

01 

771 

011 
...... 177 

0111 
، 8 

9 
...... 5 

3 

8 

0 
....... 70 

3 
، 0 

0 
...... 7 

7 



 

 

8 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انُٓذسخ



 

 

9 

 

 

 

 

 . cm 6[ طولها ABأرسم قطعة مستقٌم]-  -0
 فً منتصؾ هذه القطعة . Oعٌن النقطة  -
 [.AOأحسب طول القطعة ] -

 . cm 1طولها  AB، عٌن علٌه قطعة مستقٌمة (  (Dأرسم مستقٌما  -4
 [. ABمنتصؾ قطعة المستقٌم ]  Eعٌن النقطة  -
 [. EBمنتصؾ قطعة المستقٌم ] Fعٌن النقطة  -
 أذكر قطع المستقٌم المتقاٌسة . -

ً منتصؾ القطعة المستقٌمة]Bحٌث النقطة  A , B , C( وعٌن علٌه النقط Dأرسم المستقٌم)--6  [. CAه
 اكتب كل القطع المستقٌمة الناتجة-

 .Aعمودٌا على  C،أرسم مستقٌما آخر Bو  Aأرسم مستقٌمٌن متوازٌٌن  --2
 ؟  CوB  نقول عن المستقٌمٌن ماذا  -

 

 6cm  علٌه بحٌث تكون المسافة بٌنهما  A.,B( ثم عٌن النقطتٌن Dأرسم المستقٌم )-7
 [.ABمنتصؾ القطعة المستقٌمة ] Kعٌن النقطة -
 أكتب كل القطع المستقٌمة الناتجة على المستقٌم.-

 

 O( فً النقطة D( ٌعامد المستقٌم )B(,أرسم مستقٌما أخر)Dأرسم مستقٌما )-5
ً ) C( ,والنقطة  Dعلى المستقٌم ) Aعلم النقطة -  (. Bعلى المستقٌم الثان
 . Aو Cأرسم المستقٌم الذي ٌشمل النقطتٌن  -
 ما الشكل الناتج؟وما نوعه؟ -

 .4cm, ونصؾ قطرها1أنشئ الدائرة التً مركزها النقطة -5
 أرسم قطر للدائرة.-
 الدائرة.على A ,B ,C ,Dعلم النقط -
ً الذي رؤوسه النقط السابقة.-  أرسم الرباع

 

 .cm 4,ثم جزئها إلى ثالث قطع حٌث طول القطعة األولى9cmأرسم قطعة مستقٌمة طولها-1
 .cm 3 ووطول القطعة الثانٌة ه

 استنتج طول القطعة الثالثة.-

 .O,وعٌن منتصفها 6cm[ طولهاABستقٌم ]الأرسم قطعة --9
ً مركزها -  A,B,وتمر على النقطتٌن Oأرسم الدائرة الت
 [؟OB[و القطعة ]ABكٌؾ نسمً القطعة المستقٌمة ]-

 

 .A,Bمنتصؾ  Oعلم النقطة 6cmالمسافة بٌنهما  A,B( ٌشمل النقطتٌن Dأرسم مستقٌم )--81
 (.Dوٌعامد المستقٌم)O(الذي ٌشمل Mأرسم المستقٌم )-
 مانوع الزواٌا الناتجة؟-

 

 . cm 6وارتفاعهcm 3طول قاعدته  Bفً  اقائم A B Cأرسم مثلثا -88
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  عٌن منتصفها .. cm 6 طولها, [AB] مستقٌمالأرسم قطعة -( 84
 استخرج كل القطع المستقٌمة الموجودة.- 

 (.Dأرسم مستقٌما)--86
 .A(, ٌعامده فً النقطة Mمستقما آخر) رسما

 3cm[ ٌساوي ABطول القطعة المستقٌمة ](, حٌث ٌكون Dعلى المستقٌم ) Bعلّم النقطة 
 3cm  [ ٌساوي  AC(, حٌث ٌكون طول القطعة المستقٌمة ]Mعلى المستقٌم ) Cعلّم النقطة 

 ؟ A, B, Cماهو الشكل الذي تحصلت علٌه بعد أن تصل بٌن النقط 

 

 .cm 4وعرضه cm 6رسم مستطٌال طوله ا --82

 أحسب مساحته.

 وعرضها نصؾ طولها.cm 48 صورة مستطٌلة الشكل طولها  -87
 .محٌطهاأحسب  -

 .cm 5المسافة بٌنهما Β,A( ٌشمل النقطة Dرسم المستقٌم )ا-85
 [.ΒAمنتصؾ القطعة المستقٌمة ] Cعلم النقطة 

 استخرج كل القطع المستقٌمة الموجودة وأثبتها.

 

 O( عمودي علٌه فً النقطة L( ,أرسم مستقٌم )Dرسم مستقٌم )ا-85

 .A( متعامدٌن فً I( و)D) أرسم مستقمٌن -
 (.I( و)Dعلى المستقمٌن ) CوΒعٌن نقطتٌن  -
 .CوΒرسم مستقٌم ٌشمل ا -

 ما هو الشكل الذي تحصلت علٌه ومانوعه ؟

 

  .B( ٌعامده فً النقطة  K( ومستقٌما آخر) Dأرسم المستقٌم) -81
  ( Dعلى المستقٌم) Aعلّم النقطة 

ً )  Cعلم النقطة  -  ( Kعلى المستقٌم الثان
 A ،Cأرسم مستقٌما آخر ٌشمل النقطتٌن  -
 ما نوع الشكل المحصل علٌه؟ -

 
 .Cm 4. المسافة بٌنهما  A  ،Bٌشمل النقطتٌن  Dأرسم مستقٌما  --89

 [ .ΒAمنتصؾ قطعة المستقٌم ] Oعلم النقطة  -
 استخرج كل قطع المستقٌم الموجودة . -
 القطع .أكتب أطوال هذه  -

 .Cm 6ونصؾ قطرها   Oأرسم دائرة مركزها  -41

 cm.2البعد بٌنهما  A . B( عٌن علٌه النقطتٌن Dأرسم مستقٌما ) -
 

 .cm7هو   ACحٌث طول الضلع  Aقائم فً  ABC اأرسم مثلث - 48

 : استخرج األشكال الهندسٌة الواردة فً الشكل التالً -22
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 ( 7انُٓذسخ ) 
-------------------------------------------------------- 

 :1التمرٌن 

 :متساوي الساقٌن ABC ارسم مثلثا

 .cm 7.5و طول أحد ساقٌهcm 9 طول قاعدته

 :2التمرٌن 

 cm 2وعرضه cm 4 طوله  ABCD  ارسم مستطٌال -

 .O ارسم قـطري  هذا المستطٌل، ثم  سـمّ نقطة تقاطعهما -

 .اقائـم االشكل السابق مثلثاستخرج من  -

 

  ,:   3 لتمرٌنا

 cm 53محٌط المضلع المقابل هو: 

 ماهو طول الضلع ؼٌر المعطى ؟ -

                                                                        

 4التمرٌن

 ، ثم جزئها إلى ثالث قطع ، طول 9cm[    طولها     ADمستقٌم ]  الم قطعة سـ أر

 3cm[    CB، و الثانٌة ]       2cm[     ACالقطعة األولى ]  

 استنتج طول القطعة الثالثة ؟

 :5الّتمرٌن

 cm 4وعرضه  cm 6طوله    ABCDارسم مستطٌال

 اُحسب ُمحٌطه.

 : 6لتمــرٌن ا

   Oفً النقطة (P)و (C) ارسم مستقٌمٌن متعامدٌن

ً مركزها النقطة-    2cmوطول نصؾ قطرهاo  ارسم الدائرة الت

 بالنسبة لهذه الدائرة ؟ (P) والمستقٌم (C)  ماذا ٌشكل المستقٌم-

ناتج  هً بحٌث تكون هذه النقط   (P) على المستقٌم  F؛E والنقطتٌن (C) على المستقٌم  G  ؛H  علم النقطتٌن -
     .ارسم الشكل الذي رؤوسه النقط المعنٌةتقاطع المستقٌمٌن مع الدائرة ؛ ثم 

 سم الشكل الناتج ؟ -

0335cm 

16.5 cm 

10.2cm 
? 
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 : 7التمــرٌن 

  o فً النقطة ((D ٌعامد المستقٌم (B) ، ارسم مستقٌما آخر( (D ـ ارسم مستقٌما

 (B) على المستقٌم الثانً  C ، والنقطة( (D على المستقٌم A ـ علّم النقطة

  A    وC  ـ ارسم المستقٌم الذي ٌشمل النقطتٌن

 ـ ما الشكل الناتج  ؟ وما نوعه ؟ 

 :8التمرٌن
 

 .6cm[ = AB الحــظ الشكل ثــم انـقــلـه حـٌـث: ]
 أكــمــل:

 [ تـسـمـى ...............................ABالقـطـعـة ]  -
 [ تسـمـى ............................... OCالقـطعـة ]  -
 هــــو...........................  A BCنـــوع المثـلـث  -
 [.AB] ........[ =  OCالقـطـعـة ] -

 : 9التمرٌن 

 . cm5طولها AB أرسم قطعة مستقٌمة -

ً مركزها -  . cm3و طول نصؾ قطرها A ارسم الدائرة الت

 . cm6و طول قطرها B ارسم دائرة أخرى مركزها -

 ماذا نسمً المستقٌمٌن الناتجٌن ؟ –. EFصل نقط تقاطع الدائرتٌن  -

 :11التمرٌن

 cm 4 طولها [ AB ]أرسم قطعة مستقٌم -

 منتصفا لها o عٌن نقطة -

ً مركزها النقطة -  B و A وتشمل النقطتٌن o أرسم الدائرة الت

 [ ؟ استنتج طوله . oBكٌؾ نسمً ]  -

 :11التمرٌن

 :إذا علمت أن 8احسب مساحة الجزء رقم

 3cmالكبٌر    المربع ضلع طولو  1cmرالصؽٌ المربع ضلع طول
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 : 12التمرٌن

 Oارسم مستقٌمٌن متعامدٌن فً النقطة    -  

 3cmقطرها ونصؾ O مركزها دائرة ارسم   - 

 ارسم الرباعً الذي رؤوسه نقاط تقاطع الدائرة مع المستقٌمٌن.  - 

 ما نوع هذا الرباعً؟ -

 

 :13التمرٌن

 . عمودٌا على أحدهما(C)آخر،أرسم مستقٌما (B)و (A)أرسم مستقٌمٌن متوازٌٌن  -  

 ماذا تستنتج؟ - 

 : 14التمرٌن 

 [CA]هً منتصؾ القطعة المستقٌمة  B حٌث النقطة  A ,  B , Cوعٌن علٌه النقط (D)أرسم المستقٌم- 

 .  اكتب كل القطع المستقٌمة الناتجة - 

 :15التمرٌن

  5cmطولها [ AB] مستقٌمرسم قطعة ا -

 . فً منتصؾ هذه القطعة  O   عٌن النقطة -

 [.AOأحسب طول القطعة  ] -

 

 :16التمرٌن

 .  1CMطولها  .[  AB ] ، عٌن علٌه قطعة مستقٌمة( (D أرسم مستقٌما - 

 .[  AB ] منتصؾ قطعة المستقٌم  E عٌن النقطة  -

 .[ EB] منتصؾ قطعة المستقٌم  F عٌن النقطة  - 

 قطع المستقٌم المتقاٌسة . اكتب كل أ - 

 

 :17التمرٌن

 .Cm6 علٌه بحٌث تكون المسافة بٌنهما A.,Bثم عٌن النقطتٌن (D) أرسم المستقٌم  

 .[AB] منتصؾ القطعة المستقٌمة  Kعٌن النقطة-

 أكتب كل القطع المستقٌمة الناتجة على المستقٌم.-
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 :18التمرٌن

 O فً النقطة (D) ٌعامد المستقٌم (B)مستقٌما أخرأرسم ,(D) أرسم مستقٌما

 .( B) على المستقٌم الثانً  C والنقطة,   ( D) على المستقٌم  Aعلم النقطة- 

 .  Aو  Cأرسم المستقٌم الذي ٌشمل النقطتٌن -

 ما الشكل الناتج؟وما نوعه؟ -

 

 :19التمرٌن

 .mC4 طول كل القطعة األولىثم جزئها إلى ثالث قطع حٌث ,CM9 أرسم قطعة مستقٌمة طولها

 .CM3 وطول القطعة الثانٌة هً

 استنتج طول القطعة الثالثة. -

 

 :20التمرٌن

ً مركزها النقطة   .mC4, ونصؾ قطرها1أنشئ الدائرة الت

 .أرسم قطر للدائرة -

 .على الدائرةA ,B ,C ,Dعلم النقط -

 أرسم الرباعً الذي رؤوسه النقط السابقة. -

 

 :21التمرٌن

 .A,B منتصؾ O علم النقطة,мc6 المسافة بٌنهماA,B ٌشمل النقطتٌن (D) أرسم مستقٌم -

 .(D)وٌعامد المستقٌم O الذي ٌشمل(M) أرسم المستقٌم -

 ما نوع الزواٌا الناتجة؟ -

 

 

 22التمرٌن

 .O وعٌن  منتصفها,мC6 طولها [AB] أرسم قطعة مستقٌمة -

 A,B النقطتٌن وتمر على,O أرسم الدائرة  التً  مركزها -

 [؟OB[و القطعة ]ABكٌؾ نسمً القطعة المستقٌمة ] -
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 :23التمرٌن

 .6cmوارتفاعه  3cmطول قاعدته   Bفً  اقائم   A B  Cأرسم مثلثا 

 

 :24التمرٌن

 .(D)أرسم مستقٌما

 .A ٌعامده فً النقطة,(M)   آخر امستقٌمأرسم 

 cm 3ٌساوي   [AB] القطعة المستقٌمةحٌث ٌكون طول ,(D) على المستقٌم B علّم النقطة

 . 3cmٌساوي  [ AC] حٌث ٌكون طول القطعة المستقٌمة ,(M)   على المستقٌم C علّم النقطة

 ؟، سم الشكل الذي تحصلت علٌه  A, B, Cصل بٌن النقط 

 

 :25التمرٌن

 . 4cmوعرضه 6cmرسم مستطٌال طوله ا

 أحسب مساحته.

 

 : 26التمرٌن 

 .6cmالمسافة بٌنهما   Bو  A ٌشمل النقطتٌن (D) رسم مستقٌماا- 1   

 .  [ΒA]  منتصؾ قطعة المستقٌم O  علم النقطة - -2

 . استخرج كل قطع المستقٌم الموجودة -3

 .طول كل قطعة كتبا - 2 

 

 :27التمرٌن

 . 4cmالبعد بٌنهما   B  و A   عٌن علٌه النقطتٌن (D)  رسم مستقٌماا

 .5cmهو ACحٌث طول الضلع    Aفً  اقائم ABCمثلث الرسم ا
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رًبسٍٚ يقزشحخ فٙ 

 انًسبحخ ٔ انًحٛظ 
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  : 1الوضعٌة رقم 

 . مساحته ثم و عرضه نصؾ طوله . احسب محٌطه m  841مستطٌل طوله
 

  : 2الوضعٌة رقم 
 .m  871. احسب عرضه إذا علمت أن طوله m  241حقل مستطٌل الشكل محٌطه

  : 6الوضعٌة رقم 
  ، كم طول ضلعه ؟ cm  64مربع محٌطه

 

  : 4الوضعٌة رقم 
  . ، احسب محٌطه m  51، وطوله m2  6711مساحة منزل

 

  : 5الوضعٌة رقم 
 . وعرضه نصؾ طوله , أحاطه بسٌاج m  851ٌملك فالح حقال مستطٌل الشكل طوله

 . احسب عرض الحقل – 1
 . احسب محٌط الحقل – 2
 . احسب مساحة الحقل – 3
 .DA  471ابحث عن ثمن السٌاج اذا كان سعر المتر منه - 4

 

  : 6الوضعٌة رقم 
 . 25m و عرضها 35m أراد علً بناء مسكن عائلً على قطعة أرض مستطٌلة الشكل ، طولها

 . المرحلة األولى : أحاط قطعة األرض بسور
 . احسب طول السور – 1
 .األرضاحسب مساحة قطعة  – 2

  10m المرحلة الثانٌة : بنى مسكنا مربع الشكل طول ضلعه
  احسب المساحة الباقٌة ؟ – 3

 
 : 7الوضعٌة رقم 

أٌام ، إلحاطة الحقل 6فشؽل عاملٌن لمدة  .m 75 ، وعرضه  135m استصلح فالح حقال مستطٌل الشكل طوله
 . بسٌاج و بعض األعمال األخرى

 . احسب مساحة الحقل – 1
 . احسب محٌط الحقل – 2
 . DA 120.5 احسب ثمن السٌاج إذا علمت أن ثمن المتر الواحد منه هو – 3
 ؟ DA  8411كم ٌأخذ كل عامل إذا كانت أجرة الٌوم الواحد – 4

 

 

 : 8الوضعٌة رقم 
 . ، زرعها صاحبها بطاطا m  471قطعة أرض مربعة الشكل ، طول ضلعها

 . احسب محٌط قطعة األرض – 1
 . a )) ثم باآلر (m2) ب مساحة قطعة األرض بـالمتر المربعاحس – 2

 . من البطاطا kg  211أنتج اآلر الواحد
 (q) ثم بالقنطار (kg) احسب إنتاج الحقل من البطاطا بالكٌلوؼرام – 3
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 : 9الوضعٌة رقم 
  ، ؼرست كلها أشجارا حٌث m  87و عرضها m  41رقعة أرض مستطٌلة الشكل طولها

 لتر 8711و لسقٌها أحضرنا صهرٌجا مملوءا ماء سعته  . m2  84 شجرة مساحة قدرهاحددت لكل 
 . من الماءلترا  71حٌث تستهلك كل شجرة 

 . أوجد مساحة الرقعة األرضٌة – 1
 ما هو عدد األشجار المؽروسة فً الرقعة األرضٌة ؟ – 2
 . كم لترا من الماء بقً فً الصهرٌج بعد سقً جمٌع األشجار ؟ – 3

 

 :11الوضعٌة رقم
  m  1وعرضه m  81ٌرٌد رجل تؽطٌة فناء منزله ببالط من نفس النوع . الفناء على شكل مستطٌل طوله

 .بالطة 47ٌلزم   لتؽطٌة متر مربع واحد
 ما هو عدد البالط الالزم لتبلٌط هذا الفناء ؟

 دٌنار 8711الواحدة وثمن العلبة  . بالطة 71تباع البالطات فً علب , تحتوي كل علبة على 

 .الالزم  ثمن البالط احسب . 
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 -8تمرٌن

 .h  6فً مدة km  24قطع عداء مسافة
 .ساعات ,مع العلم أن السرعة ثابتة 5أحسب المسافة التً ٌقطعها فً مدة  -

  -4- تمرٌن

 km.811من البنزٌن فً كل L 5.7تستهلك سٌارة
 .؟ km  511تستهلك هذه السٌارة إذا قطعت فكم -

 – 6- تمرٌن

 .منها للمطاعم وٌبٌع الباقً فً متجره 41خبزة ٌومٌا وٌبٌع ٪ 2111ٌصنع خباز  
 ما هو عدد الخبزات المباعة فً المطاعم ؟ -
 عدد الخبزات المباعة فً متجره ؟احسب  -

  – 2تمرٌن

 .تلمٌذا 21تلمٌذا ,فً كل قسم  641تضم مدرسة -
 ماهو عدد األقسام؟-1

 ماهو عدد اإلناث؟، ف.تلمٌذا 865إذا علمت أن عدد الذكور هو 
 

 -7 تمرٌن -

 .%41قام التاجر بتخفٌض ثمنه بنسبة   4820DA   ثمن الفستان 
 أحسب قٌمة التخفٌض ؟-
 كم صار ثمن الفستان بعد التخفٌض ؟ -

  -5 تمرٌن -

ً فوزعها بال 85وضع  طاولة ، 827تسلم مدٌر مدرسة    أقسام 1على  تساويطاولة فً قسم السنة األولى أما الباق
 عدد الطاوالت فً كل قسم ؟جد   - -1

  -5 تمرٌن -

  فً مدة ثالث ساعات km 421تقطع سٌارة مسافة 
  ماهً المسافة التً تقطعها فً خمس ساعات ؟ -
 . أرسم جدول التناسبٌة-

   -1 تمرٌن -

  . فً األلعاب DA  971لمصروفها الٌومً كما صرفت ٌوما DA  721ٌوما ، صرفت عائلة 81خالل عطلة ذات 
 ماهً المصارٌؾ اإلجمالٌة لعطلة هذه العائلة ؟ -1

 -9 تمرٌن -

 ℅51تلمٌذة ، ٌمثل عدد البنات  611فً مدرسة   
 أحسب عدد البنات ؟ -
 ماهو عدد الذكور ؟– 

 -81تمرٌن

  . تلمٌذا 67أقسام ، فً القسم الواحد  1ٌوجد فً مدرسة  
  ماهو عدد تالمٌذ المدرسة ؟ -

 تلٌمذا ؟ 825ماهو عدد اإلناث إذا كان عدد الذكور هو  -
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 -88 تمرٌن -

  7.6kg وزن دلو مملوء بالماء 
 .؟.6.9kgما هو وزنه إذا علمت أن وزن الماء ٌساوي -

 

  -84 تمرٌن -

 تلمٌذ ا 64أقسام فً القسم الواحد  81فً مدرسة 
 ما هو عدد تالمٌذ المدرسة؟ -
 

  -86 تمرٌن -

 .kg  651تزن علبة
 قطعة ؟ 87ماهو وزن القطعة الواحدة من الحلوى إذا علمت أن العلبة تحتوي على  -

 

  -82 تمرٌن -

  .مجوهرات5جوهرة ترٌد صنع أساور فً كل أسورة  21عند فلاير 
 هو عدد األساور التً ٌمكن صنعها ؟ما  -
 كم جوهرة بقٌت لها ؟ -

 

  -87 تمرٌن -

 . شهرٌا  DA 205000 ٌتقاضى موظؾ مبلػ
 أشهر وخالل سنة ؟ 7ما هو المبلػ الذي ٌتقاضاه خالل -

 

 -85 تمرٌن -

 . كرٌة71كرٌة ,وهو أقل مما عند أخٌه محمد ب: 65لدى كمال  
 كم كرٌه ٌمتلكها محمد؟ -

 

  -85 تمرٌن -

 . DA  8271فدفع هشام DA  4267أراد هشام وخدٌجة شراء هدٌة ألمهما ثمنها
 كم دفعت خدٌجة؟ -

 

  -81 تمرٌن -

 DA  256فربح فٌها  ،  DA 6457باع تاجر دراجة ب
 ما هو ثمن شراء هذه الدراجة؟ -

 

 

 

 

 



 

 

22 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

الدـــقــُــانز  



 

 

23 

 

 

  8تمرٌن 

 1h13minبعد مرور. B فوصل إلى المدٌنة,13H45min   A, انطلق قطار من المدٌنة

 ؟B القطار إلى المدٌنة فٌه  ٌصلالذي  الوقت ما هو  - 

  -4تمرٌن 

 H 15min. 4انطلق دراج من مدٌنة الجزائر متوجها إلى مدٌنة البلٌدة,حٌث قطع المسافة لمدة 
 H 20min. 81وقت انطالقه إذا علمت أنه وصل عل الساعة  ماهو-

 – 6تمرٌن  

 h 25 min 84و وصلت الى مدٌنة عنابة على h55min   81 انطلقت حافلة من مدٌنة سكٌكدة على الساعة  
 . احسب مدة الرحلة

  – 2تمرٌن

  7h40min  انطلقت سٌارة من الجزائر العاصمة على الساعة
 1h20min  بعدومرت بمدٌنة البوٌرة 

 فً أي وقت وصلت إلى مدٌنة البوٌرة ؟-

 – 7تمرٌن

 h45min . 85  وتوقفوا عن العمل على الساعة , 7h30minبدأ عمال صٌانة الكهرباء العمل على الساعة  
 لالستراحة ؟  1h15min  ما هً مدة العمل الفعلً علما أن العمال توقفوا عن مدة  -

  –5 تمرٌن

  1h 15 min بعد مرور B فوصل إلى المدٌنة, A ,13H45min المدٌنةانطلق قطار من 
 ؟B كم ٌكون الوقت عندما ٌصل القطار إلى المدٌنة -

 –5 تمرٌن

 .2h15min     مدة فً انطلق دراج من مدٌنة الجزائر متوجها إلى مدٌنة البلٌدة,حٌث قطع المسافة  
 .10h20minماهو وقت انطالقه إذا علمت أنه وصل عل الساعة -

  – 1تمرٌن

 11h55minوخرج على الساعة 11h30minدخل تلمٌذ إلى المطعم المدرسً علً الساعة 
 ماهً المدة التً استؽرقها التلمٌذ فً المطعم؟-

  – 9تمرٌن

 .   1h35minومرت بمدٌنة البوٌرة بعد 7h40minانطلقت سٌارة من الجزائر العاصمة على الساعة
 البوٌرة ؟ فً أي وقت وصلت إلى مدٌنة -
 .  .2h 25minثم قطعت المسافة بٌن البوٌرة وبجاٌة فً مدة -
 . لقطع المسافة بٌن الجزائر وبجاٌة ا السٌارة استؽرقته تًالما هً المدة  -

 الى كم كانت تشٌر الساعة لما وصلت السٌارة الى مدٌنة بجاٌة؟ -
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 ـ التمرٌن األول :ـ

 دج . 57ـ إذا كان ثمن  الكٌلوؼرام الواحد من التمور 

 ـ أكمل الجدول اآلتً 

 كػ 71 كػ 37 كػ 43 كػ 75 كػ  07 كػ  01 الوزن

 ... .... ..... ..... ...... ..... الثمن بـ دج

 ـ التمرٌن الثانً:ـ

صفحات . 3مسائل فً الرٌاضٌات ٌلزمه  6ـ لٌحضر المعلم   

، مسألة ؟  46،  41،  73،  01،  07،  4ـ كم صفحة تلزمه لٌحضر ،   

 4 07 01 73 41 46 6 عدد المسائل

عدد 
 الصفحات

4       

 ـ التمرٌن الثالث : ـ

لمدرسته:المدٌر قصصا جدٌدة  اشترىـ   

 

 011 61 37 41 73 01 6 0 عدد القصص

 ثمن القصص
   DA  ب     

..... 091 .... ...... .... ..... .... ...... 

 ـ التمرٌن الرابع :ـ

 علب حلٌب كل أسبوع 3ـ تشتري عائلة 

أسبوعا .  07أسابٌع ،  01أسابٌع ،  6ـ ما هو عدد العلب التً تشترٌها العائلة خالل : أسبوعٌن ،   

 . 65DAهو ـ  أكمل الجدول اآلتً : إذا علمت أن ثمن العلبة الواحدة 

أسابٌع 6 أسبوعان األسابٌع أسابٌع 01  أسبوعا07   
 .......... ........... ............... ............... عدد العلب 

 ......... ........ ......... ........... ثمن العلب

 ـ التمرٌن الخامس : ـ

 : ، ارسم جدوال ،ثم أجب عما ٌلًد  41حبات بٌض لصنع طبق من الكعك فً مدة  1ـ إستعملت األم 

طبقا  06أطباق ،  1أطباق ،  3عدد حبات البٌض لصنع  ـ أحسب    

 ـ أحسب المدة التً إستؽرقتها األم لتحضٌر هذه األطباق .
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-2 -التناسبٌة   
 

: ـ أكمل الجدول :6ـ  التمرٌن  

 DAب الثمن عدد اآلالت الحاسبة

3 ...................... 

01 771 

03 ................... 

01 .................. 

71 ..................... 

: ـ 5ـ التمرٌن  

أٌام ، من بٌن المشاركٌن فً هذا المعرض دار الضٌاء  5ـ ٌدوم معرض للكتاب   

 .أٌام 5خالل  90DAـ أكمل الجدول اآلتً الذي ٌبٌن مبٌعاتها لكتاب ثمنه 

 5 6 7 3 4 7 0 األٌام 

 011 55 67 74 75 41 05 عدد الكتب 

 ............. ............ ............ ............ ......... ......... ............ ثمن الكتب 

 ـ 

 : ـ 1التمرٌن 

ً ٌوضح جمع نفقة التمدرس من التالمٌذ فً بداٌة السنة .  ـ الجدول اآلت

 الجدول . واستنتج قٌمة نفقة التمدرس مألاـ 

 ........ 41 77 71 07 01 7 عدد التالمٌذ

المبلػ 
 المحصل

 علٌه

057 .......... ..... ....... ....... ......... 0757 

 

 : ـ9التمرٌن 

 الجدول اآلتً الذي ٌوضح إستهالك سٌارة للبنزٌن أكمل ـ إ

 ......... 01 1 6 3 7 عدد اللترات

عدد 
 الكٌلومترات

41 .......... ............ ........... .......... 011 
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 النسبة المئوٌة
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 : ـ  التمرٌن األولـ 

 لتناول المرطبات  .            منه  دج ٌخصص 771ـ ٌأخذ مصطفى ٌومٌا مبلؽا قدره 

 ـ أحسب المبلػ الذي ٌصرفه فً شراء المرطبات ؟

 

 : ـ  التمرٌن الثانًـ 

 ـ ٌتناول األطفال رقائق الحبوب حٌث سجل على ظاهر العلبة ماٌلً : ـ 

 دقٌق القمح حلٌب مقشود سكر المواد

 61 41 01 النسبة %

 

 غ . 771ـ أوجد وزن كل مادة ، إذا علمت أن العلبة تزن 

 : ـ  التمرٌن الثالثـ 

 ً  تلمٌذا ، نجح منهم   . 071ـ تقدم فً مدرستنا إلمتحان شهادة التعلٌم اإلبتدائ

 ـ فما هو عدد الناجحٌن ؟

 ـ و كم عدد الراسبٌن ؟

 : ـ  التمرٌن الرابعـ 

 معلما ، حٌث تمثل نسبة المعلمات من عدد المعلمٌن . 47ـ فً المعهد التكوٌن المهنً ٌوجد 

 ـ أحسب عدد المعلمات ؟

 ـ أحسب عدد المعلمٌن ؟

 : ـ  التمرٌن الخامسـ 

 دج ، ٌستفٌد عمال شركة خاصة من تخفٌض قدره  7011ـ ثمن التذكرة أثناء السفر فً الطائرة 

 ـ أحسب ثمن تذكرة عمال الشركة .
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 (1الوضعٌة )

 DA 8870 وطابعة ب DA 4760  وكتب قصص ب  2800DA اشترى مدٌر مدرسة مقعدا جدٌدا ب
 . المـــــالوبقً معه مبلػ مـن 

  .إذا علمت أن المبلػ الذي كان عنده قبل الشراء هو ضعؾ ثمن الطابعة-
 .أحسب ثمن المشترٌات-
 ؟ماهو المبلػ الذي كان عنده قبل الشراء -

 المبلػ المتبقً عنده؟جد 

 

 (2الوضعٌة)-

وقارورة ؼاز صؽٌرة الحجم   DA 8 خبزة للمطعم المدرسً , حٌث ثمن الخبرة الواحدة هو 65اشترى مدٌر مدرسة 
 .  DA 1200 :ب

 ..DA 500 أوراق مالٌة من فئة 6أعطى المدٌر للتاجر 
 أحسب ثمن شراء الخبز ؟-
 ماهو ثمن جمٌع المشترٌات؟-
 .للمدٌرالتاجر جد المبلػ الذي ٌعٌده  -

 

 (3الوضعٌة)

 . الواحدللكٌلوؼرام  50DA بطاطا ب3kg ذهب األب إلى السوق لشراء اللوازم التالٌة
 . DA 1000 للكٌلوؼرام الواحد ,ثم أعطً للتاجر ورقة ذات 35DA طماطم بمن ال 2kg  و
 كم ٌرجع التاجر لألب؟ -

 . 424DA .ثم ذهب األب إلى الصٌدلٌة فاشترى دواء ب
 كم صرؾ األب إجماال؟ -

 

 (4الوضعٌة) -

  .من المشمش kg  871Kgشجرة مشمش ,أنتجت كل شجرة 87عند فالح 
 ما هو إنتاج المشمش ؟ -1

ً المحصول شؽل صاحبه ثالث عمال ،أجرة العامل الواحد  .DA 8711 لجن
ً أجرة العمال ؟ -2  ما ه

 . للكٌلوؼرام الواحد DA 60باع الفالح المنتوج ب
 ما هو ثمن بٌع المشمش ؟ -3

 

 (5الوضعٌة) -

 L  4من ماء جافٌل ثم أفرؼه فً قارورات سعة الواحدة L  611Lاشترى بقال
ً مألها ؟-  ماهو عدد الزجاجات الت
     DA 76.71 باع البقال الزجاجة الواحدة بـ-
 ماهو ثمن بٌع كل الزجاجات ؟-
 ؟DA 5711 ماهو ربحه إذا كان ثمن الشراء-
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 (6الوضعٌة)

  % منها للمصارٌؾ وٌدخر المبلػ الباق11ًٌخصص  DA 16500 ٌتقاضى موظؾ أجرة شهرٌة قدرها 
 هو المبلػ الذي ٌصرفه فً الشهر ؟ ما -
 ما هو المبلػ الذي ٌدخره فً الشهر ؟ -
 ما هو المبلػ الذي ٌدخره خالل السنة ؟ -

 (7الوضعٌة)

 .كٌسا 84صنادٌق حلٌب,ٌحتوي كل صندوق على  1عرض لبان  -
 ماهو عدد األكٌاس الموجودة لدٌه؟-1
 ؟DA 46 هوأحسب ثمن شراء الحلٌب إذا كان ثمن الكٌس الواحد -2

 للكٌس الواحد ؟ DA 25 قــــام اللبان ببٌع الحلٌب بثمن
 ماهو ثمن بٌع كل الحلٌب ؟ -3
 أحسب الفائدة التً تحصل علٌها اللبان بعد بٌع الحلٌب ؟-4

 

 (8الوضعٌة)

 m 84وعرضه m 41mٌرٌد رجل تؽطٌة فناء منزله مستطٌل الشكل ببالط من نفس النوع ،طوله
 الفناء ؟ما هً مساحة  -

 بالطة 16ٌحتاج لتؽطٌة متر مربع واحد
 ما هو عدد البالطات الالزمة لتبلٌط الفناء ؟ -

 

 (9الوضعٌة)-

 . معلمٌن 81تلمٌذا و 841نظمت مدرسة رحلة شارك فٌها 
 راكبا 27استأجر المدٌر حافالت لنقل المشاركٌن تسع كل حافلة ل

 ماهو عدد الحافالت الالزمة لنقل المشاركٌن ؟ -1
  DA 150 وكل معلم بمبلػ ,DA 50 لدفع ثمن االستئجار شارك كل تلمٌذ بمبلػ-2

 . DA 900ودفعت اإلدارة
 ماهو ثمن استئجار الحافالت.؟-3

 

 (11الوضعٌة) -

 .للكٌلوؼرام الواحد 120.50من التفاح بسعر 90kg اشترى خضار
 ما هو ثمن شراء التفاح ؟-

 .للكٌلوؼرام الواحد180DA ثم باع التفاح بسعر 250DA نقل الخضار التفاح إلى متجره بسعر
 ما هو ثمن بٌع التفاح ؟ -
 ما هً تكلفة التفاح ؟ -

 

 (11الوضعٌة) -

 . للقارورة الواحدة 20DA قارورة من المشروبات ب 511اشترى تاجر 
 ماهو ثمن شراء المشروبات ؟ -1

 .350DA لنقلها اكترى التاجر شاحنة ب
 ؟ ماهً كلفة المشروبات -2

 .للقارورة الواحدة 25DA :باع التاجر المشروبات ب
 ماهو ثمن بٌع المشروبات ؟ -3
 هل ربح أم خسر ؟وكم؟ -4
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 (12الوضعٌة )

  m  851قطعة قماش طول كل واحدة 61تحصل مصنع مالبس على  -
 ما هو طول القماش الكلً ؟ -1

  .m  6ثوب استلزم كل ثوب611بعد خٌاطة 
 الالزم لخٌاطة األثواب ؟ما هو طول القماش  -2
ً ؟ -3  ما هو طول القماش الباق

 

 

 (13الوضعٌة)

 ,DA  471أعطى األب البنه أحمد مبلؽا من المال ، اشترى منه ثالث قصص سعر الواحدة -

  DA  571ولعبة ألخٌه الصؽٌر سعرها , 
 ماهو الثمن اإلجمالً للقصص ؟ -1
  أحسب المصارٌؾ ؟ -2

  DA  811بقً له مبلػ قدره
 ماهو المبلػ الذي أعطاه األب ألحمد ؟-3

 

-  

 (14الوضعٌة )

 ، وبعد أن قام المرصص بتركٌبه  m  87.11أراد شخص أن ٌوصل الماء إلى منزله, فاشترى أنبوبا طوله

 . m  4.61بقً لدٌه
  ماهو طول األنبوب المستعمل ؟ -

 . DA  671إذا كان سعر المتر الواحد لألنبوب
  ثمن شراء األنبوب ؟ ماهو -

 .DA  8651واشترى عدادا ثمنه. أٌام 6مقابل عمل    DA 4471دفع صاحب المنزل للمرصص
  أحسب األجرة الٌومٌة للمرصص ؟ -
 كلفة إٌصال الماء؟ ًماه -

 

 

 (15الوضعٌة )

 زائر فً شهر أفرٌل 7111زائر فً شهر مارس و  5111زار حدٌقة الحٌوانات  -
  عدد األشخاص الذٌن زارو ا الحدٌقة فً الشهرٌن ؟ ماهو -1

 .لكل زائر DA  15إذا كانت تذكرة الدخول تقدر ب
 فما هو الدخل اإلجمالً المحصل علٌه ؟ -2
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 (16الوضعٌة) -

 .m  11وعرضها m  841أرض مستطٌلة الشكل طولها -
 ماهً مساحتها ؟-
 . المساحة أشجارا⅓ ؼرس صاحب األرض ثلث  -
 ماهً المساحة المؽروسة أشجارا ؟ -
 

 

 (17الوضعٌة ) -
  150m وعرضها m 300 استصلح فالح قطعة أرض طولها

 ماهً مساحة القطعة المستصلحة ؟-1
 . .9500DAعمال أجرة العامل الواحد 1شؽل الفالح 

 ما هو المبلػ الذي ٌدفعه للعمال ؟ – 2
 ..DA 250 ثمن المتر الواحد m  911وإلحاطتها اشترى سٌاجا طوله

 ما هو ثمن السٌاج؟ -3

 

 (18الوضعٌة) 

 للتر الواحد .    DA  57من الزٌت بـ L  6147اشترى تاجر-

 ـ ما هو ثمن شراء الزٌت ؟      

 أفرغ الزٌت فً زجاجات سعة الواحدة. 

 ـ ما هو عدد الزجاجات ؟

 عامل .لكل  DA 571,71عمال لملء الزجاجات مقابل 7أجر 

 ـ أحسب أجرة العمال ؟ 

 .  600DAإذا كانت تكالٌؾ النقل قد قدرت بـ

 ـ فما هو ثمن الكلفة ؟

 (19الوضعٌة)

 12mإذا كان طوله  m2  841 قام مقاول بترمٌم منزل تبلػ مساحته -
  ما هو عرضه؟ف -

 . DA 27000ب كٌسا من اإلسمنت  27للكٌس الواحد ,و 185DAكٌسا من الرمل بــــ 884اشترى 

 ما هو ثمن شراء الرمل؟ -
 . DA8711  اكترى شاحنة لنقل هذه األكٌاس بــــ -
 حسب المبلػ الذي صرفه المقاول؟ا-
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  ٔسدد فٙ ايزحبَبد شٓبدح َٓبٚخ يشحهخ انزعهٛى االثزذائٙ يشكالد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذ  ا س ت  الأ

مة ا س  أأبو أأ

 

 

 

 

 

 

مشالكت وردت يف امتحاانت 

شهادة هناية مرحةل التعلمي 

 الابتدايئ
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 َقبط ( 13انٕضعٛخ اإلديبجٛخ: ) 

ثٌ قشس أُ َحُطها تسُاج، فاشرشي  m 250اشرشي شخص قطعح أسض ٍشتعح اىشنو طىه ضيعها 

 .da 45500وىفاخ سيل تـ  da00911 وثالثح أتىاب تــ  da 000111 اىَعّذاخ اىراىُح: أعَذج تــ

 احسب ثمن لوازم التسٌٌج. -

 احسب مساحة األرض. -

 da 1500إذا علمت أن سعر المتر المربع الواحد من قطعة األرض هـو: 

 احسب ثمن قطعة األرض. -

 ( ّقاط 10: ) اإلدٍاجُح اىىضعُح

 .001m وعشضها 011m طىىها أسض قطعح فالح اسرصيح    

 اىَسرصيحح؟ اىقطعح ٍساحح ٍاهٍ -

 901da اىىاحذ اىعاٍو أجشج عَاه، 8 اىفالح شغو    

 ىيعَاه؟ دفعه اىزٌ اىَثيغ ٍاهــى -

 .001da اىىاحذ اىَرش ثَِ 911m طىىه سُاجا اشرشي والحاطرها    

 اىسُاج؟ ثَِ ٍاهى -

 

 َقبط ( 13انٕضعٛخ اإلديبجٛخ: ) 

 دَْاسا. 00111دَْاسا وثالجح تـــ  00711اشرشي عيٍ ذيفاصا تـ    

 احسب ثمن شراء الجهازٌن. -

 دفعات متساوٌة ) دفعة واحدة فً كل شهر(. 6إذا علمت أن علً ٌدفع هذا المبلػ بالتقسٌط على  -

 أحسب قٌمة الدفعة الواحدة. -

 دَْاسا. 09000إرا ماّد أجشج عيٍ اىشهشَح هٍ   

 ٍا هى اىَثيغ اىَرثقٍ ٍِ أجشذه تعذ اىذفع ؟ -  

 

 َقبط ( 13انٕضعٛخ اإلديبجٛخ: ) 

 15hتَْاسثح اسرضافح فشَق تيذذنٌ ىنشج اىقذً ىفشَق صائش ذىجهد إىً اىَيعة اىثيذٌ عيً اىساعح     
45min  

 .1h 15minسفقح واىذك ووصيد إىً اىَيعة تعذ     

 ما هو وقت وصولك إلى الملعب ؟ -

 دٌنارا. 771دٌنارا والصؽار  761إذا كان ثمن تذكرة الكبار 

 احسب كلفة دخولكما إلى الملعب. -
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 (نقاط  4)  المسألة الجزء الثانً:

 دٌنار. 1311كراسا بـ  371دٌنارا، واشترى  091كتابا ثمن الكتاب الواحد  71اشترى صاحب مكتبة 

 احسب ثمن الكتب التً اشتراها صاحب المكتبة. -

 احسب ثمن الكتب والكرارٌس معا. -

 دٌنارا ثمن النقل. 771إذا علمت أن صاحب المكتبة دفع مبلؽا قدره 

 احسب كلفة هذا الكتب والكرارٌس. -

 (نقاط  4)  المسألة الجزء الثانً:

 أرادت أسرتك شراء األجهزة الكهرومنزلٌة  المذكورة مع أثمانها فً الجدول:

 تلفاز ثالجة مكٌف هوائً

 دٌنار 47111 دٌنار 41711 دٌنار 75111
 

 احسب ثمن األجهزة الثالثة.  -

ً كبٌر، فدفعت مبلػ كل من المكٌؾ الهوائً والثالجة، ثم اتفقت مع  الحظت األسرة أن المبلػ اإلجمال
 البائع أن

 دفعات متساوٌة. 7تدفع ثمن التلفاز بالتقسٌط على   

 ما هً قٌمة الدفعة الواحدة ؟  -

 دٌنار. 36111إذا كان الدخل الشهري ألسرتك هو     

 تسدٌد الدفعة الواحدة ؟ ما هو المبلػ الذي ٌبقى من الدخل الشهري بعد  -
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 نقاط ( 04الوضعٌة اإلدماجٌة: ) 

 .150mوعرضها  300mاستصلح فالح قطعة أرض طولها     

 ماهً مساحة القطعة المستصلحة؟ -

 950daعمال، أجرة العامل الواحد  1شؽل الفالح     

 ماهــو المبلػ الذي دفعه للعمال؟ -

 .250daثمن المتر الواحد  900mوالحاطتها اشترى سٌاجا طوله     

 ماهو ثمن السٌاج؟ -

 نقاط ( 04الوضعٌة اإلدماجٌة: ) 

 دٌنارا. 70111دٌنارا وثالجة بـــ  00511اشترى علً تلفازا بـ    

 احسب ثمن شراء الجهازٌن. -

 دفعات متساوٌة ) دفعة واحدة فً كل شهر(. 6إذا علمت أن علً ٌدفع هذا المبلػ بالتقسٌط على  -

 لدفعة الواحدة.أحسب قٌمة ا -

 دٌنارا. 09647إذا كانت أجرة علً الشهرٌة هً   
 

 َقبط ( 13انٕضعٛخ اإلديبجٛخ: ) 

ثٌ قشس أُ َحُطها تسُاج، فاشرشي  m 250اشرشي شخص قطعح أسض ٍشتعح اىشنو طىه ضيعها 

 .da 45500وىفاخ سيل تـ  da00911 وثالثح أتىاب تــ  da 000111 اىَعّذاخ اىراىُح: أعَذج تــ

 احسب ثمن لوازم التسٌٌج. -

 احسب مساحة األرض. -

 da 1500إذا علمت أن سعر المتر المربع الواحد من قطعة األرض هـو: 

 احسب ثمن قطعة األرض. -
 

 (نقاط  4)  المسألة الجزء الثانً:

 دٌنار. 1311كراسا بـ  371دٌنارا، واشترى  091كتابا ثمن الكتاب الواحد  71اشترى صاحب مكتبة 

 ثمن الكتب التً اشتراها صاحب المكتبة.احسب  -

 احسب ثمن الكتب والكرارٌس معا. -

 دٌنارا ثمن النقل. 771إذا علمت أن صاحب المكتبة دفع مبلؽا قدره 

 احسب كلفة هذا الكتب والكرارٌس. -
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 يٍ اعذاد 

 : ٚحهٗ ثٍ عٛسٗاألسزبر

 أثـــٕ أسبيخ() 

 أسزبر يكٌٕ فٙ االثزذائٙ

 يزقبعذ

 
 

 رى رُقٛحّ ٔ إخشاجّ فٙ

 و7107يبسس

 0348ِجًبدٖ انثبَٛخ


