
 

 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

  تطوان– جهة طنجة 

  أصيلة–نيابة طنجة 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .       مرجها مه انُسار إنً انُمُه،أعذ كراتح األعذاد انرانُح مزذثح مه األصغز إنً األكثز .1
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :أوجش انعمهُاخ انحساتُح انرانُح فٍ وضع عمىدٌ  .2

 

a. 8765,43 – ( 5218,43 + 1362) 

 

b. 73x 94,5 

 

c. 162,56 ÷ 64 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :أوجش انعمهُح انحساتُح انرانُح فٍ انسطز .3
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اقزأ وص انمسأنح انرانُح ثم أجة عه انسؤال، مع كراتح انعمهُاخ انالسمح انرٍ قمد تها نهحصىل عهً  .4

 . انجىاب انصحُح فٍ ورقح انرحزَز

 

و مذَىح جذج انسعىدَح   (انمغزب)ذقطع طائزج انحجاج انمغارتح انمسافح انفاصهح تُه انذار انثُضاء 

 .  كهم فٍ انساعح 750 كهم، تسزعح مرىسطح ذثهغ 4800انرٍ ذقذر تحىانٍ 

 ما هي المدة التي تستغرقها رحمة هذه الطائرة بالساعات و الدقائق ؟: انسؤال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . تاسرعمال األدواخ انهىذسُح انمىاسثح50°أوشئ ساوَح قُاسها  .5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االمتحان المىحد اإلقليمي لنيل شهادة نهاية الدروس االبتدائية
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 .أوشئ مزتع تاسرعمال األدواخ انهىذسُح انمىاسثح، و تذون اعرماد انرزتُعاخ .6

 .أوشئ دائزذُه مرماثهرُه تانىسثح نمسرقُم اعرمادا عهً انرزتُعاخ ، تاسرعمال األدواخ انهىذسُح انمىاسثح .7

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقزأ وص انمسأنح انرانُح و أجة عه انسؤال، مع كراتح انعمهُاخ انالسمح انرٍ قمد تها نهحصىل عهً  .8

 . انجىاب انصحُح فٍ ورقح انرحزَز

 

 أمرار، تكهفح 9نإلعذاد إلحذي انثطىالخ فٍ انمصارعح انحزج ، ذم تىاء و ذجهُش حهثح دائزَح قطزها 

 . درهما نهمرز انمزتع1200قذرها 

 ما هي الكمفة اإلجمالية لهذه الحمبة بالدرهم ؟: انسؤال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :قم ترحىَم كم مه انقُاساخ انمخرهفح انرانُح إنً وحذج انقُاص انمطهىتح  .9

a. 3m 24cm       = ……………………………………….cm 

b. 5kg 75g         = ………………………………………..g 

c. 2ha 47 dam
2
  = ………………………………………..m

2
 

d. 5 hl 38 dm
3
   = …………………………………… ….L 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقزأ وص انمسأنح انرانُح و أجة عه انسؤال، مع كراتح انعمهُاخ انالسمح انرٍ قمد تها نهحصىل عهً  .10

 . انجىاب انصحُح فٍ ورقح انرحزَز

 

وصف طىل هذا انمسثح عمقه  . 6m و عزضه  10mقامد إحذي دور انشثاب تثىاء مسثح طىنه 

2m1أما انىصف اِخز فعمقه .  و هى مخصص نهكثارmو هى مخصص نهصغار . 

 

mكم َثهغ انحجم اإلجمانٍ نهذا انمسثح ب : انسؤال 
3

  ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         انتهى
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