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 وزارة التربية الوطنية    

 ألكاديمية الجهوية للتربية ا

                        تافياللت-مكناس و التكوين

 نيابة ميدلت      

 
        

 

 (ن61):مجال األعداد و الحساب-

 : مستعمال التقنية االعتيادية ضع و أنجزأ-

  (ن2)                                       59,439-(603+79,76)=     .....                        (6

 (ن2)                                                     9,7 × 83,61=      .......                                    (2

 (ن2)                                            3434,76 4,23  ÷  ..  =....                          (3

                                                      4      61                :أحسب و اختزل ( 4   
 (ن3,5)                                                       ----   × ( ---+2) .…=                              

                                                      7          5 

 (ن3)                                                             :تنازليا باستعمال الرمز المناسب ما يلي ترتيبا رتب  (5
                                              156                15 

              .   8,499    .  0,58   .------   8,05 .  .-----              
                                                        611                61 

                                                      :                                   مسألة  (1   

 (ن53,)                        ، إذا علمت أنه حصل 1 %دع تاجر مبلغا من المال في بنك  لمدة سنة و نصف بسعر وأ     

                                         فما هو المبلغ المودع في البنك ؟ الل هذه المدة خ  DH 6121فائدة  على      

    

 (ن66)مجال الهندسة -

  (ن2)                                                                6cmو قياس قطرها   O: مركزها   (C)دائرة   أرسم  (7

                    (ن3)                               .   =AB=5cm  AC  و    45° :هو Â :ياس الزاوية ق حيث ABC   أرسم مثلثا( 1

 (    ن3)                          ،   BCبالنسبة لمحور التماثل   Aمماثلة للنقطة    Dأرسم النقطة      على نفس الشكل (9

  المحصل عليه؟ما هو الشكل .و أتمم الرسم  

 

 

 :الصفحة 
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 (ن3)                                                                                                                          :مسألة ( 61

 .و قاعدته الصغرى نصف قاعدته الكبرى  m 351 قطعة أرضية على شكل شبه منحرف ارتفاعه

 .فأحسب مساحة هذه القطعة األرضية بالهكتار  m 111إذا علمت أن قاعدته الكبرى تساوي 

 (63)مجال القياس -

     :حول إلى الوحدة المطلوبة  -

                                                                                                   3                                  

   66)                                                  dam  =.........950m     hm----                                 (2ن  ) 

                                                                                                   4 

  62)                                             kg=..........   t.1q.  35,53kg       2                                  (2ن) 

   63)                                               …..ha     88 ca=  31,12 dam² 1                                              (2ن) 

 

 أوجد المدة الزمنية التي استغرقتها.  km/h91،بدون توقف،بسرعة    km   225قطعت سيارة مسافة( 64   

 (ن3)                                                                                                       لقطع هذه المسافة ؟         

 منه   11 %   ئمل.    m 2قاعدته   قطرو   m 5ارتفاعه  ائمةأسطوانة قخزان ماء على شكل ( 65

                                                           (ن4)                                                                             .  hlأحسب كمية الماء التي بالخزان ب  ،الماءب

 

 =====================================================================                                                         

                                                                                                    
                                                                               (نقطة41)     : موعــــــــــــــاجمل
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