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  نقاط) 6( :  الجزء األول

 

 نقطة)  1,5(  : التمرين األول
 اكمل الجدول ، لتعبر في كل مرة عن المساحة الملونة حسب ما هو مطلوب : 

  
   

  
   

  
   

 الكسر  .................... ................... ....................
العدد العشري  ...................... ................... .....................

 
 نقطة) 1,5( : التمرين الثاني

  يمثل المخطط الُمقابل المدّة الزمنية التي يقضيها أيمن يوميًا جالسا أمام الحاسوب .
انقل الجدول ،ثم اكمله حسب التمثيل البياني:-

 األيام السبت األحد االثنين الثالثاء الخميس ..……
5h15min …… ….. 1h15min …. 5hالمّدة 

الجمعة والثالثاء ؟يها يومي : ماهي المّدة التي يقضّ -
 

 نقطة)  1,5: (لتمرين الثالثا
  )3الشكل -2الشكل – 1مرتبة ( الشكل  : ةللتعبير عن المقادير التالي) ml،q،mالتالية :( الوحداتاستعمل -

 
 -3 -2 -1 الشكل
 500...... 150...... 50....... المقدار

 . l   ، t ، km حول كل مقدار سابق حسب ما يناسبه للوحدات التالية : -
 نقطة)  1،5: ( التمرين الرابع

                                                 ) =AC[ 4cm[(طول اكتب برنامج انشاء تصف فيه مراحل رسم الشكل المقابل بدقة .-

.....لها  Oوالنقطة ،...........الدائرة ] AC[: تمثل قطعة المستقيم  ينأتمم الفراغ –
  

 نقاط)  4: ( الوضعية اإلدماجية:  الجزء الثاني
  . قرر أن يحيطها بسياج ،فاشترى المعّدات  m 17اشترى جدك قطعة أرض مربعة الشكل ، طول ضلعها 

.                           DA 45500وأسالك بـ: DA 12900وباب بـ: DA 16500أعمدة بـ:        :   اآلتية
احسب ثمن لوازم السياج .                                                                                          –  1
احسب مساحة قطعة األرض .                                                                                      –  2

 . DA 1500لمربع الواحد من القطعة األرضية هو :إذا علمت أن سعر المتر ا
 احسب الكلفة االجمالية لهذه القطعة األرضية . -  3

 تنبيه: إجراء العمليات العمودية في المسألة إجباري .                                                              
1من  1صفحة  
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نقطة)نقطة)1

ّّ المدّّ الزمنية اة الزمنية التي
سب التمثيله حسب التمثيل البيان

األياأليامتالسبت cococooocoo5االمّدة cccnnn.cعة والثالثاء ؟الجمعة والثالثاء ؟

مر: يييةةلمقادير التاليعن المقادير التالي at
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  ّّى المعداشترى المعداتات 
                      
            

tio

cy

www.ency-education.com/5ap.html




