المملكة المغربية

الصفحة
1

وزارة الحربية الىطىية
األكاديمية الجهىية للحربية والحكىيه
جهة سىش ماسة درعة
ويابة إقليم جيسويث
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االمححان اإلقليمي المىحد لىيل شهادة الدروش االبحدائية
دورح ٌىوٍى2012 :
انمعبمم:
انمدح انشمىٍخ :ساعة ونصف
انمبدح :الرياضيات
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www.9alami.info

أنشطة عددية 16( :نقطة)
 )1ضع و أوجش مب ٌهً6( :ن)

(672,49 – 496,5) + 219,87 = …………............
…………………… = 79,34 x 26,05
256,7 ÷ 85
= ……………………..
رشاٌدي ثبسزعمبل انزمش انمىبست  3( :ن)
ا
 )2ررت األعداد اَرٍخ رزرٍجب
– 3,14 – 12

 – 2,15 )3احست واخزشل انىزٍجخ 3 ( :ن)
) = ………..

-

(÷)

+

(

 )5مسألة 4( :وقط)
رقدر أجزح عبمم ثشزكخ ة  2500 dhفً انشهز ،وثعد االسزفبدح مه سٌبدح فً األجىر ،أصجحذ أجزره رقدر ة  3000dhفً انشهز.
أحست انىسجخ انمئىٌخ نهشٌبدح فً أجزح هذا انعبمم.

أنشطة هندسية 11( .نقط)
C B = 50°
 )1أرسم مضهضب  ABCثحٍش :
 )2اسزىزج قٍبص انشاوٌخ  C Aو  B Aمعهال جىاثك.
 )3أرسم انىقطخ  Dممبصهخ انىقطخ  Aثبنىسجخ نهمسزقٍم )(CB
 )4أرمم مبٌهً  :قٍبص انشاوٌخ )(A Dهى ............ :
قٍبص انشاوٌخ )(A Dهى ............ :
قٍبص انشاوٌخ ) (C Bهى ............ :
 )5مبطجٍعخ انزثبعً )(ABDC؟ عهم جىاثك.
 )6مسألة 3( :وقط)

مع

 AB=4cmو AC=4cm

ٌزاد طالء انعالمخ انكٍهىمززٌخ انممضهخ فً انشكم جبوجه.
أحست ة  cm²قٍبص انمسبحخ انزً ٌىجغً طالؤهب.
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أوشطة القياش 13( :وقطة)
 )1حىل إنى انىحدح انمطهىثخ 10( :ن)

7,9 hm 672dam =……….km =………….dam
7t 723kg = …………..q =…………………..hg
38ha 14,5 dam² = ……….a=………………m²
98,75dm³ = …………………..m³ = …………… hl
 )2مسألة 3( :وقط)
خشان أسطىاوً انشكم قطز قبعدره . 2 m
احست قٍبص اررفبعه عهمب أن  47100 lمه انمبء دمهئه إنى صالس أخمبسه.
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