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:التمرین األول

0.1X8+(4)=(······)أعط الكتابة العشریة لـ: 1 +10X5) + (100X6) + (1000X4(

.99.8X37.9و    الجداء     159+)أعط رتبة مقدار كل من :   المجموع   276.5

13؛      13.269؛     13.19؛    13.629؛     12.91؛     13.7) رتب تصاعدیا األعداد أآلتیة :  3
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:التمرین الثاني

مقربا إلى الوحدة.5.674) أعط حصرا  للعدد 1

  □-13.5=؛    6.45 □+27=80في كل حالة :    □) أوجد العدد المجھول  2

48=3X□2016 2017- □=؛            

min38h2+min46h5) أنجز العملیة :    3

التمرین الثالث :

)   ضع كل عدد من األعداد اآلتیة في الخانة المناسبة من الجدول 1

125؛            264؛          632؛        535؛             303    ؛     154؛       81

یقبل القسمة على 
2

9یقبل القسمة على 5یقبل القسمة على 4یقبل القسمة على 3یقبل القسمة على 

ثم أكتب المساواة المعبرة عنھا .5على  69) أنجز القسمة اإلقلیدیة للعدد 2

.5بین مضاعفین متتالیین للعدد 69) أحصر العدد 3

193، ھل ھذه المساواة تعبر عن القسمة اإلقلیدیة للعدد 10X17=193+23)  تحقق من صحة المساواة : 4

؟علل دون إجراء عملیة القسمة .  17على 

إقلب الورقة



التمرین الرابع :

cm6=ABحیث :    ]AB[) أرسم قطعة مستقیم 1

.]AB[منتصف القطعة Oأنشئ النقطة )2

.]AB[) محور القطعة ∆) أنشئ المستقیم (3

.ABویعامد المستقیم (Aالذي یشمل النقطة )dأنشئ المستقیم ()4 (

) ؟ برر مع ذكر الخاصیة المعتمد علیھا .d) و (∆() ماھي وضعیة المستقیمین 5

6(k نقطة من)∆     : بحیث (cm3=kO

.F) في النقطة d(ویقطع المستقیم )kAو یوازي المستقیم (O) الذي یشمل النقطة Hأنشئ المستقیم ()7

8F مانوع الرباعي (OkA ؟  

بالنسبةإلیھا ؟]kB[؛ ماھو مركزھا ونصف قطرھا وماذا ثمثل ]AB[) التي قطرھا E) أنشئ الدائرة (9

    ؛       ⁄⁄؛        =؛         ∋؛     ∋) أكمل مكان النقط بأحد    الرموز :     10
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  مسألة:    

نظرا للنقص التي تشھد بلدیة بن شعبان في التموین بلحوم الدجاج قرر أربعة أشخاص اإلشتراك في مشروع لتربیة

.DA16.5صوص لتسمینھا ، ثمن الصوص الواحد  6200الدواجن ، فاشتروا 

)أحسب ثمن شراء ھذه الصیصان .1

2DA 70200.5) خالل فترة تربیة الصیصان صرف الشركاء مبلغDA للعلف .113000.25لألدویة و

ـــ  أحسب تكالیف تربیة الصیصان .

3(DA  فقرروا توزیع 540000بعد عدة أسابیع إستطاع ھؤالء األشخاص بیع كل الدواجن بعد تسمینھا بمبلغ ،

على الفقراء وتقاسم ماتبقى بینھم بالتساوي .DA 12000مبلغ       

ــ أحسب حصة كل شخص .




