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 اختبار الفصل األول في مادة الرياضيات

 ن) 1.5( :01ضعية الو
ْيتُوِن فِي َمْجُموَعٍة ِمَن  يَّةَ إِْنتَاجِ الزَّ  اْلَمَزاِرعِ.يُْعِطي اْلَجْدَوُل ِكّمِ

نَتَاجِ بِالطُّنِ   اَْلَمَزاِرعُ  يَّةُ اْإلِ  ِكّمِ

 789 806 َمْزَرَعةُ أَْحَمد

 256 364 َمْزَرَعةُ يُوَسف

 879 456 َمْزَرَعةُ َجَمال

 637 172 َمْزَرَعةُ َصاِلح

ْيتُوِن فِي .1 يَّةَ إِْنتَاجِ الزَّ  .بِاْلُحُروفِ  َمْزَرَعةيُوَسفاُْكتُْب ِكّمِ

يَّةَ إِْنتَ .2 ْك ِكّمِ ْيتُوِن فِي َمْزَرَعة فَّكِ  َصاِلح تَْفِكيًكا نَُموذَِجيTا.اجِ الزَّ

ْيتُوِن فِي َمْزَرَعة أَْحَمد بَْينَ.3 يَّةَ إِْنتَاجِ الزَّ  تَتَاِليَّتَْيِن مُ  عََدَدْيِن ِمئَاتُُهَمااُْحُصْر ِكّمِ

 اِليَّتَْيِن.َعَدَدْيِن َعَشَراُت آالفِِهَما   ُمتَتَ ثُمَّ بَْيَن 

ْيتُوِن فِي َمْزَرَعِة َجَمال..4 يَِة إِْنتَاجِ الزَّ  َما ُهَو َعَدُد اْآلَالِف فِي ِكّمِ

 َعَدٍد ؟ِألَّيِ  َهِذِه اْألَْعَداُد ِهَي ُمَضاَعفَاتٌ .5

 ن) 2(:  20الوضعية

ُح التَّْمثِيَل اْلبَيَانِي َدَرَجاتِ  لَِة ِخَالَل أُْسبُوعٍ. يَُوّضِ  اْلَحَراَرةِ اْلُمَسجَّ

َرَجةَ .1 لَْت فِيَها الدَّ  ؟ 41َماِهَي اْألَيَّاُم الَّتِي سُّجِ

لَْت أَْعلَى َدَرَجِة َحَراَرةٍ ؟فِي أَّيِ يَْوٍم سُ .2  ّجِ

ْم َمْعلُوَماِت التَّْمثِيِل اْلبَيَانِي فِي َجْدَوٍل..3  نَّظِ
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دَمد محْح َ أ أَ ةةعَعةةُُ رَرَ sزمزْزْ
ففوسوَسَفف و يُُ ةَعةةُ mَر
اَمالال /xa/exmمَج

ِي فِي ُُووْيتْيتُُونوِن ََّّ الز الزَّ ِاجاجِ اتَ تْن إ

ززي مي َمزْزر ِِييي ف فِِ ُوْيتُُونوِنِ َّلزَّ

ةَعة زي مي َمزْزرَر ِيف فِ نوِن ُْتُ

تتتتَتتََ تتت  ما   م ُ .اَ ييتتَْينْيِنِ تتييََّّ يييَّتتالاِلِ

زي مي َمزر ِِييي ف فِِ ُُوووْْيتُُونوِنِ َّ الزََّّ

ُوع.



 ن) 1(: 30الوضعية 

ْبَدةِ وَ 250gِمَن الطَِّحيِن وَ kg 2ِلتَْحِضيِر َكْعَكٍة اْشتََرت اْألُمُّ    ِمَن السُّكَِّر. 500gِمَن الزُّ

 َماِهَي ُكتْلَةُ اْلُمْشتََريَاِت ؟

 ن) 1.5( :  40الوضعية 

 لََها. ُمْنتََصفًاoالنُّْقَطةَ ثُمَّ َعيِّْن  4cm] ُطولَُها ABاُْرُسْم قَِطعَةً ُمْستَِقيَمةً [�

 ] َو تَْقَطعَُها فِي ُمْنتََصِفَها. ABَعُموِديَّةٌ َعلَى [ 6cm] ُطولَُهاCDاُْرُسْم قَِطعَةً ُمْستَِقيَمةً[�

 .D،C ،B،Aِصل النِّقَاَط  �

اِويَِّة �  ؟AOC؟ َما نَْوعُ اْلُمثَلَِّث AôBَما اسُم الزَّ

 ن) 4( الوضعية االدماجية :

 1550DA . َوتَنُّوَرةً بـ 4800DAَدَخلَت اْمَرأَةٌ إِلَى ُسوِق اْلَمَالبِِس ، فَاْشتََرْت فُْستَانًا بِـ 

 َماَهَو ثََمُن اْلُمْشتََريَاِت؟.1

 ؟    8000DAَكْم ِدينَاًرا بَِقَي َمعََها إِذا َعِلْمَت أَنََّها َدفَعَْت ِللتَّاِجِر   .2

ثََمُن اْلِمتِْر اْلَواِحِد ِمْنهُ   5mْبلَغِ اْلُمتَبَقِّي قِْطعَةَ قَُماٍش ُطولَُها تَْشتَِري بِاْلمَمْرأَةُ أَْن أََراَدت الْ 

250DA  . 

 اُْحُسْب ثََمَن اْلِقْطعَة؟.3

 َهْل اْلَمْبلَُغ اْلُمتَبَقِّي لََدْيَها يَْكِفي ِلِشَراِء اْلِقْطعَِة؟.4
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ةععَة م عععطَط ِطط ق قِ مسُسُمْم ُاُُرْر

ااققَاطاَطَ    ،DD،،Cِّّققلنل النِّّ

ةيَّةِة اِو  م؟ مAAôôBBَّزَّ

: رتََرتmن)ن)44( ة تاشاْش ْ اا ، ف ، فَ ِسبِِسِس الَمَال ْل

ِِِرِرِ  رراجاِجِ ِِِ ََّّاالتلتََّّ ِِللل ل ِلِ تتتععََتْتْ عفََ َا د

ٍااٍش ااامَم ُممم ق قُُ ةةةععَةةََ عطْطْ قي ق ِطططي يقّ قبَ تَ


