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انًٕضـــــــــــــــٕع
انًؼايم 2:

انًذج انضيٍُح :ساػح َٔظف

 – Iاألػذاد ٔ انذساب (َ 66قطح)

(َ 6قطح)

 -6ستة األػذاد انتانٍح تشتٍثا تضاٌذٌا )<(:
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َ 2.5قط
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َ 3قط

 – 4يسأنح:
ٌؤدي تاجش ضشٌثح سٌُٕح قذسْا  2500دسْى .تأخش ػٍ أدائٓا فً األجم انًذذد ،فطانثّ يذظم
انضشائة تضٌادج  15%يٍ انًثهغ األطهً كغشايح يانٍح.
أدسة يثهغ انغشايح انًانٍح اإلضافٍح.
أ-
ب  -أدسة انًثهغ اإلجًانً انزي أداِ انتاجش.

َ 3قط

 -IIانُٓذسح (َ 66قطح)
َ 2.5قط

 -6أسسى انضأٌح  AÔBقٍاسٓا  ،145°يا َٕػٓا ؟ نًارا؟
 -2أَشئ يتٕاصي أضالع ، ABCDتذٍث Â=70°

ٔ BC= 7cmٔ AB= 5 cm

َ 3قط

-3
 أَقم انشكم جاَثّ ػهى ٔسقح تذشٌشكيذتشيا ٔضغ ٔقٍاط أضالع انشتاػً ABCD
دسة انتشتٍؼاخ.
 أَشئ’ A’B’C’Dيًاثال نهشكم انُٓذسً ABCDتانُسثح نًذٕس انتًاثم ).(D

َ 2.5قط

 -4يسأنح:
نهشفغ يٍ كًٍح يذظٕنّ انسُٕي يٍ انقًخٌ ،ستؼًم انفالح انثزٔس انًختاسج ٔ ٌذشص ػهى سقً
دقهّ تاَتظاو ٔ سشّ تاألسًذج انًُاسثح .خظض نضساػح انقًخ ْزِ انسُح ،دقال ػهى شكم شثّ يُذشف،
استفاػّ  ٔ 100mقٍاط قاػذتٍّ . 454m ٔ 146m
ػُذ دظادِ ،كاٌ يؼذل إَتاجّ يٍ انقًخ  q 55فً انٓكتاس انٕادذ.
 -تكى ٌقذس يذظٕنّ انكهً يٍ انقًخ نٓزِ انسُح( ب.)q :

َ 3قط
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 -IIIانقٍاط (َ 63قطح)
2,7 dam 250cm = …………m= …….dm
5t 2,25q 75dag = ………….Kg=……q
1,8ha 512 dam2 3,4 m2=…….a=…..hm²
25,67m3 63dm3 = ……… dal=…….hl

 - 6دٕل إنى انٕدذاخ انًطهٕتح:

 -2يسأنح :
إَاء يؼذًَ ػهى شكم يٕشٕس قائى ،استفاػّ ٔ ،50cmقاػذتّ ػهى شكم يتٕاصي أضالع؛ استفاػّ
 ٔ15cmقاػذتّ .20cm
أ  -يا ْٕ دجى ْزا اإلَاء؟
2
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ب -يهئ ْزا اإلَاء إنى ثهثٍــّ( ) تانهثٍ .يا ْٕ ثًٍ ْزا انهثٍ إرا كاٌ انهتش يُّ ٌثاع ب 6DH؟
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