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 وقاط 6الجزء األول: 

 قازٌ بٍٛ األعداد انعشسٚت اٜحٛت بٕضـع انعاليـت انًُاسبـت: :(ن5,1): ه األولالتمري

 5,,2.......  ,2   ـ          ,5,9........  9,,2     ـ       63,63........  62,93

 652,455........  652,4ـ                   ,3,6.........  6,,3ـ           4,962.........  9,4,2
 

 (ن5,1) :ريه الثاويالتم

 ، أزاد صاحبــّ أٌ ٚحٛطــّ بسٛـاج.m 18,5ٔعــسضــّ  35mبسخاٌ طـٕنــّ 

 . 1,5mـ احسب طٕل انسٛـّاج انر٘ ٚهصيــّ إذا عهًج أَّّ حسك يدخــال طٕنـّ  

 (ن5,1 ):التمريه الثالث
 30minحكى إضـافـت ، ٔبعد انخعادل قّسز ان1h45minاسخغسقج يقابهـت انفسٚق انٕطُٙ بُظٛسِ انًصس٘ 

 كٕقج إضـافٙ. 

 ـ احسب انًدة انخٙ اسخغسقخٓا ْرِ انًقابهــت.

 (ن 5,1) التمريه الرابع:

عهٗ أطساف انًسخقًٍٛٛ بحٛث حبعد كّم  A، B ،C ،D ، عهّى انُقظOٚخقاطعاٌ فٙ انُقطت  ٍٛيسخقًٛازسى 

 .A، B ،C ،D، ثّى صم بٍٛ انُقظ   cm 4 : بـ Oَقطـت عٍ انُقطـت 

 يا اسى انسباعٙ انُاحح؟ ــ

 شأٚخٍٛ يٍ انصٔاٚا انخٙ شّكهٓا قطسا انًضهع.يٍ انشكم ح اسخُخ ـ
 

 :) ن4 (المسألـت: :الجزء الثاوي
 

 دُٚازا نهًخس انًسبّع انٕاحد. 255بـ:  30mٔعسضٓا  65mاشخسٖ زخم قطعـت أزض طٕنٓا 

 احسب يسـاحت ْرِ انقطعـت.ـ 2

 األزض.قطعـت احسب ثًٍ شساء ـ 9

 ٔانًسـاحــت انًخبقٛــت قّسًٓـا عهٗ أبُائّ انثالثــت. 450m²ُٗ فٛٓا يُصال يساحخّ ب

 يا ْٙ انًساحـت انًخبقٛـت؟ـ 6

 ؟ـ كى ٚأخر كّم اب4ٍ

 تىبيــه: إجــــــراء العملياث العمىديــت إجباري

 5مه  5الصفحـت 



 ًٕذخٙ، ٔشبكــت انخقٕٚىانخصحٛح انُ

محاور 

 عىاصر اإلجابت المىضىع
 العالمت

 المجمىع مجزأة

انخًسٍٚ 

 ألٔلا
 المقاروت بيه األعداد: )المقاروت مه اليسـار(

 5,,2 = ,2ـ             ,5,9 <9,,2ـ            63,63 < 62,93

 652,455 = 652,4ـ           ,3,6 > 6,,3ـ           4,962 > 9,4,2

 

25,0  ×6 

 

5.1 

 

انخًسٍٚ 

 انثاَٙ

 .… = 2 × (18.5 + 35) انفٓى انسهٛى نهٕضعٛت ٔاخخٛاز أدٔاث انحم
107 – 1,5 =  .......  

0.25 

0.25 

 

 

 

 

5.1 

 : ٚدس٘ انعًهٛاث انعًٕدٚت االسخعًال انسهٛى نألدٔاث

(35 + 18.5) × 2 = 107 

107 – 1,5 = 105,5 

 

5..1 

5..1 

 105,5m  0,5طٕل انسٛاج انالشو ْٕ:  حقدٚى اإلخابت

 

انخًسٍٚ 

 انثانث

  1h45min + 30min = ….           0,25 نحمانفٓى انسهٛى نهٕضعٛت ٔاخخٛاز أدٔاث ا

 

 

5.1 

 : ٚدس٘ انعًهٛاث انعًٕدٚت  االسخعًال انسهٛى نألدٔاث

1h45min + 30min =1h75min 
 ٚحٕل اندقائق إنٗ انساعاث:

 75min= 1h 15min      

 
 

5.1 

 

5.1 

 2h15min 5..1: المدة التي استغرقتها المباراة هي حقدٚى اإلخابت

 

ٍ انخًسٚ

 انسابع

  Oٍٛ ٚخقاطعاٌ فٙ انُقطت يسخقًٛٚسسى ـ 

 4cmعهٗ أطساف انًسخقًٍٛٛ يحخسيا انًسافت  A, B, C, Dٚعهى انُقظ ـ 

 ٚسسى انسباعٙ.ـ 

 مستطيلانسباعٙ انُاحح: ـ 

 DOAو  COB أو  AOBو  DOC ح شأٚخٍٛ يٍ انصٔاٚا انخٙ شكهٓا قطسا انًسبع:ٚسخُخـ 

5.9, 

5.9, 

5.9, 

5.9, 
25,0  ×2 

 

 
5.1 

 انًســــأنـــت

 

2 

  1..5 .… = 30 + 65 انفٓى انسهٛى نهٕضعٛت ٔاخخٛاز أدٔاث انحم

 

 

 

 

 

4 

  5,1 1950 = 30 + 65:   إجراء العملياث العمىديت االسخعًال انسهٛى نألدٔاث

 m² 5..1 1950يساحـت قطعـت األزض ْٙ:  حقدٚى اإلخابت

 

 

9 

 1..5 .… = 900× 1950 دٔاث انحمانفٓى انسهٛى نهٕضعٛت ٔاخخٛاز أ

  5,1           5015×  055=  5011555: إجراء العملياث العمىديت االسخعًال انسهٛى نألدٔاث

 1..5 دُٚازا 555,,26ثًٍ شساء قطعت األزض ْٕ: حقدٚى اإلخابت

 1..5 = 450 – 1950 انفٓى انسهٛى نهٕضعٛت ٔاخخٛاز أدٔاث انحم 6

  5,1 1500 = 450 – 1950 سهٛى نألدٔاثاالسخعًال ان

 m² 5..1 1500انًساحت انًخبقٛـت ْٙ:  حقدٚى اإلخابت

 

4 

 

 1..5 ..… = 3 ÷ 1500 انفٓى انسهٛى نهٕضعٛت ٔاخخٛاز أدٔاث انحم

  5,1 500 = 3 ÷ 1500 االسخعًال انسهٛى نألدٔاث

 500m² 5..1ٚأخر كم ابٍ:  حقدٚى اإلخابت


