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  ) نقاط 02: (  التمرين األول
  : من المعادلتین اآلتیتین ّحل كال

   .96,5 ــ 36 = )1
2( = 4515 × .         

  

  ) نقاط 03: ( التمرين الثّاني
  . m 180حقل مستطیل الشكل  طولھ 

1 مقیاسھ ّطمخطما ھو طول ھذا الحقل على  )1
2500
 ؟

 ؟cm4 ط ھو ّ المخط ھذا علىھعرضما ھو العرض الحقیقي لھذا الحقل، إذا كان  )2
  

  ) نقاط  04(:  لثالتمرين الثّا
   :ّ كتابا مقسما حسب النوع كاآلتي 950تحتوي مكتبة على 

  

 كتب دینیة كتب علمیة كتب قصصیة
.......  30% 50% 

  

 القصصیة في ھذه المكتبة؟ما ھي النسبة المئویة للكتب  )1
 .أوجد عدد الكتب من كل نوع )2
  .) 10 %ّ یمثل1cm كل  نأخذ على محور التراتیب(. بمخطط أعمدةالنسب المئویة للكتبمثل  )3

  

   ) نقاط 05: (  رابعالتمرين ال
 . AC = 3cm و  AB = 4cm :   حیث Aقائما في  ABC ُارسم مثلثا  )1
 ].BC[حامل الضلع (BC)  ُارسم المستقیم  )2
 .(BC)  بالنسبة إلى المستقیم A نظیرة النقطة 'Aأنشئ النقطة  )3
 ؟] 'AA[بالنسبة إلى القطعة  (BC) ماذا یمثل المستقیم )4
  :أنقل و أكمل ما یلي  )5
  ........: ...................ھي (BC)   بالنسبة إلى المستقیم B نظیرة النقطة -
  : ...................... ھي (BC) بالنسبة إلى المستقیم ] AB[ نظیرة القطعة -
  ....... و قیسھا ھو............ الزاویةھي(BC) ّ  بالنسبة إلى المستقیم BAC· نظیرة الزاویة-
     ........: ...............ھو (BC)  بالنسبة إلى المستقیم ABC نظیر المثلث -

   

     )قاط ن 06(:  المســــألة
  cm 80.  و cm ، 120 cm 180: شكل متوازي مستطیالت أبعاده  ّلخزان

 .ّ ثم باللتر(cm3)ّمتر المكعب سنتیأحسب حجمھ بال )1
ّاستعمل ھذا الخزان لجمع الزیت )2  ھي  لترات، فما3ّ قارورة زیت سعة كل واحدة ھي 350 إذا أفرغنا فیھ .ُ

 ؟ باللتر فیھةالمفرغكمیة الزیت      
 ّخزان؟ ال ھذاجب إضافتھا لملء الواما ھي كمیة الزیت - )3

 .ّ الخزان ھذاعدد القارورات الواجب إضافتھا لملءاستنتج  -     
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