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 االمتحان المىحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية

  مدة اإلنجاز ساعة و نصف–مادة الرياضيات - 2014دورة يىنيى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :أعذ كراتح األعذاد انرانٍح مزذثح ذزذٍثا سهٍما ، ذصاعذٌا أو ذناسنٍا .1

 

11,10- 1,110  -  110  -10,111  -   
10

11
  -   11,011 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :أنجش انعمهٍاخ انحساتٍح انرانٍح فً وضع عمىدي  .2

 

a. 9375 – ( 634,24 + 3586,76 ) 

 

b. 43,89 x 68 

 

c. 93,555 ÷ 3,15 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :أنجش انعمهٍح انحساتٍح انرانٍح فً انسطز .3
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اقزأ نص انمسأنح انرانٍح ثم أجة عن انسؤال، مع كراتح انعمهٍاخ انالسمح انرً قمد تها نهحصىل عهى  .4

 . انجىاب انصحٍح فً ورقح انرحزٌز

 

  .%60ذمثم نسثح اإلناز منهم  . ذهمٍذ و ذهمٍذج 540عذد ذالمٍذ مذرسح اترذائٍح 

 كم عدد الذكور بهذه المدرسة ؟: انسؤال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . تاسرعمال األدواخ انهنذسٍح انمناسثح95°أنشئ ساوٌح قٍاسها  .5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . تاسرعمال األدواخ انهنذسٍح انمناسثح3cmأنشئ دائزج قطزها  .6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أنشئ قطعرٍن مرماثهرٍن تاننسثح نمسرقٍم اعرمادا عهى انرزتٍعاخ، تاسرعمال األدواخ انهنذسٍح انمناسثح .7

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقزأ نص انمسأنح انرانٍح و أجة عن انسؤال، مع كراتح انعمهٍاخ انالسمح انرً قمد تها نهحصىل عهى  .8

 . انجىاب انصحٍح فً ورقح انرحزٌز

 

 و عزضه  200mحقم مسرطٍم انشكم طىنه 
3

4
 درهما 70ذم تٍع هذا انحقم تثمن .    قٍاص طىنه 

 .نهمرز انمزتع انىاحذ 

 ما هو ثمن بيع هذا الحقل بالدرهم ؟: انسؤال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :قم ترحىٌم كم من انقٍاساخ انمخرهفح انرانٍح إنى وحذج انقٍاص انمطهىتح  .9

a. 4,5 hm= ……………………………………….m 

b. 21,7 q= ………………………………………..kg 

c. 24 ha  = ………………………………………..m
2
 

d. 7,8 hl    = ……………………………………...dm
3
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقزأ نص انمسأنح انرانٍح و أجة عن انسؤال، مع كراتح انعمهٍاخ انالسمح انرً قمد تها نهحصىل عهى  .10

 . انجىاب انصحٍح فً ورقح انرحزٌز

 

 :نذٌنا عهثرٍن معذنٍرٍن 

  .4cm و ارذفاعها 6cmاألونى عهى شكم أسطىانح قائمح قطزها 

 5cm. انثانٍح عهى شكم مكعة قٍاص حزفه 

 

 أي انعهثرٍن أكثز حجما ؟:انسؤال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انتهـــــــــى
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