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  :اىخبٍض إثزذائياىصـــــــف

 اخزجبر اىفصو اىثبّي في ّشبط اىيغخ اىعزثيخ

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

أسرارٕووب ٗأطووزَزر ثجزاٍفٖووب فووي ٗ ووذ فزا ووي    أداعووتاىحبطوو٘ة ةىووخ اىعصووز اىزووي رَْيووذ  أُ 

األٍوز ىعجوخ ٍظوييخ  فزحققذ أٍْيزي،ٗحظيذ ثحبط٘ة رشفيعب عيٚ ّفبحي،ٗ ذ حظجزٔ في ثوبدٙ 

ىنْي أدرمذ أُ ف٘ائذٓ عذيذح ،ثٔ أخط ٗأرطٌ ٗأىُ٘ ٗأحو اىَظبئو اىع٘يصخ،ٗثٔ أٍبرص األىعبة 

اىذْٕيووخ ٗأرفووزج عيووٚ األفووصً ٗاىحصوو  اىززث٘يووخ ٍٗووب سادّووي اّجٖووبرا ثوؤ ٕوو٘ خذٍبروؤ اىَز وو٘رح 

صوصد ٗاىزفوبرح اىَزعذدح اىزي أصجحذ رظزخذً في جَير اىَفوبتد ،مبىشراعوخ ٗاىصوْبعخ ٗاىَ٘ا

ٗيووو٘فز اىَوووبه ٗاىفٖوووذ ٗيْقوووو ىْوووب األخجوووبر ٗاألحوووذاس  ىَظوووبفبدأّووؤ يخزصوووز اٗاى ت.......مَوووب 

ىقوذ أصوجأ أطبطويب فوي حيبرْوب  !ٗاىَعيٍ٘بد ٍوِ ٍخزيوف أّحوب  اىعوبىٌ ،فيوب ىؤ ٍوِ جٖوبس عفيوت 

 اىيٍ٘يخ ٗصبر اٍزصمٔ ضزٗريب.

                                                                                           -ثزصزف  -ٍِ دفزز األّش خ اىيغ٘يخ 

 األطئيخ:

 ّقبط  03أ أطئيخ اىفٌٖ  

   ا ززح عْ٘اّب ٍْبطجب ىيْ .1

  اطزخزج ٍِ اىْ  ف٘ائذ اىحبط٘ة.2

 اىصعجخ – اىزبىيزيِ: عزفذ ٕبد ٍِ اىْ  ٍزادفب ىنو ميَخ ٍِ اىنيَزيِ 3

 ٍفيذح: يخزصزاىَفزدح اىزبىيخ في جَيخ   ٗظف4

 ّقبط  03ة أطئيخ اىيغخ  

 ،اىَظبفبد ، اىْ : أداعت أعزة ٍب رحزٔ ط ز في 1

 :ٍب ييي اطزخزج ٍِ اىْ  2

 إحذٙ أخ٘اد مبُ طٌ ٍ٘ص٘ها جَر رنظيز

   

   عيو طجت مزبثخ اىَٖشح ثٖذا اىشنو في ميَخ :اىَظبئو 3

 حوو٘ه اىفَيووخ اىزبىيووخ إىووٚ اىفَوور اىَووزنيٌ : أُ أداعووت أسرارٕووب ٗأطووزَر ثجزاٍفٖووب فووي ٗ ووذ 4

 فزا ي .

 ّقبط : 04ج اى٘ضعيخ اإلدٍبجيخ  

 اىحبط٘ة ةىخ ا زحَذ مو اىجي٘د

 ٗعذك أث٘ك ثشزا  حبط٘ة ثعذ ف٘سك في اإلٍزحبُ .

، ٗر٘ضوأ ٍفٖ٘دارول أطو ز   رزحوذس فيٖوب عوِ فزحزول ثٖوذا اىخجوز  10إىوٚ  8امزت فقوزح ٍوِ   

اىَز٘اصيخ في اىذراطوخ ٗرصوف شوع٘رك ٗأّوذ رزظويٌ ٕوذا اىحبطو٘ة ٍ٘ظفوب اىز٘ميوذ ثو ُ ٗجَيوخ 

 رعفجيخ.

 

 ** ثبىز٘فيق** 
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                                       د  30طب ٗ 1اىشٍِ:                                              اثزذائيخ أٗىــــعشيــــــش اىحبج

  :اىخبٍض إثزذائياىصـــــــف

 ىفصو اىثبّي في ّشبط اىيغخ اىزيبضيبداخزجبر ا

 ُ  1.5اىزَزيِ األٗه 

 أّفش اىعَييبد اىزبىيخ عَ٘ديب:

=................15× 0.75  =...............،63 – 158.27 =.................،12 :840 

 ُ 1.5اىزَزيِ اىثبّي:  

اىنظ٘ر اآلريخ في شنو أعذاد عشزيخ ، ثٌ  ٌ ثززريت ٕذٓ األعذاد اىعشزيخ رزريجب رصبعذيب  امزت

 ث طزعَبه اىزٍش اىَْبطت:

100

2016
                ،

10

1437
                    ،

1000

571
  

 ن(5.1التمرين الثالث:)

ثَْبطجخ اخززبً اىفصو اىذراطي اىثبّي رعبُٗ ٍذيز ٍذرطخ ٍر أطبرذرٔ فبشززٙ حي٘يبد 

 . DA 5311 حيث ثمن شراء المشروبات بــ ، DA 1234ٍٗشزٗثبد ثَجيغ  ذرٓ 

 ابحث عن ثمن شراء الحلويات؟ -

 ن(5.1:)التمرٌن الرابع

 . C( متعامدٌن فً النقطة L( و )Dارسم مستقٌمٌن )

 CM 3بــ: Cتبعد عن  A( نقطة Dعٌن على المستقٌم ) -

 CM 4بــ: Cتبعد عن  B( نقطة Lعٌن على المستقٌم ) -

  ABارسم مستقٌما ٌشمل النقطتٌن  -

 مالشكل الذي تحصلت علٌه؟ ما نوعه ؟ -

 ن(: 10الوضعٌة اإلدماجٌة:)

 M 51وعرضها  M 51قطعة أرض فالحٌة مستطٌلة طولها  (5

 أوجد مساحة قطعة األرض ؟ -

 للٌوم الواحد   DA 411غرسها صاحبها أشجارا مثمرة ، شغل عامال مقابل  (5

 أٌام 3ماهً أجرة العامل؟ علما أنه اشتغل  -

 .  DA 551.1(أحاطها بسٌاج ثمن المتر الواحد منه 3

 أ( احسب محٌط هذه األرض؟

 ثمن السٌاج المستعمل.ب( جد 

 

 ** ثبىز٘فيق** 


