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عداد من األكبر الى األصغررتب األ
140.25 – 14.025 – 142.05 – 140.125 – 140.51



العملیات التالیة عمودیاأنجز
452,223 + 2585,65= 321,002 – 289,302= 45,5 x 5,135=


من مجموع المتمدرسین% 20البنات یمثلمتمدرسا حیث عدد 520في مدرسة 
ما هو عدد البنات؟-
ما هو عدد البنین ؟-



25mوطولها m2 300مساحة أرض 
محیطها؟احسب-



للكیلوغرام الواحد ونقلها الى متجره في عربة دفع 62daمن الطماطم بسعر 5qاشترى تاجر 
800daلصاحبها 

ثمن شراء الطماطم؟احسب-
كلفة الطماطم؟ احسب-

للكیلوغرام83daـ من الطماطم وباع الباقي ب60kgفسد
كمیة الطماطم الصالحة للبیع؟احسب-
ثمن بیع الطماطم؟احسب-
هل ربح التاجر أم خسر؟-



األعداد اآلتیة بالحروف اكتب
4605؛    100000445؛    00090061؛   6005407



رتب األعداد اآلتیة من األكبر إلى األصغر 
6034105-20050047 -710945 -28762.



Oمستقیمین متعامدین في النقطة ارسم
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cm3بـ Oعلى أحد المستقیمین بحیث تبعد عن النقطة Aعلم النقطة 
OAنصف قطرها و Oالدائرة التي مركزها ارسم

المستقیمین المتعامدین و مكان تقاطع الدائرةB ،C ،Dعلم النقط 
المضلع الناتج ارسم



دینارا . 19000خروفا ثمن الخروف الواحد 15اشترى مربي الخرفان 
ماهو ثمن الخرفان التي اشتراها المربي ؟ 

دینارا 26000باع الكبش الواحد بثمن و إذا علمت أنه ربى الخرفان فأصبحت كباشا سمینة
؟ماهو ثمن بیع الكباش

ماهو المبلغ الذي ربحه؟ 
دینارا 25300إذا كان قد صرف على تربیة الكباش مبلغ 

فما هو المبلغ البــــــاقي الذي ربحه ؟ 


أجزاء متساویة 8شریطا وقم بتجزئته إلى ارسم
ه بالحروف اكتبو عبر عنه بكسرو نصف الشریط المعطىارسم
ه بالحروف  اكتبو عنه بكسرعبرو من الشریط المعطىاواحداجزءارسم



حول إلى الوحدات المطلوبة فیما یلي : 
500 dl = ……….. cl 14 cl = ………… ml
250 dl = ………..cl 2437 ml = ………


]FE[منتصف قطعة المستقیم Oعلم النقطة و E ،Fیشمل النقطتین)D(المستقیمارسم
)D(و یعامد المستقیم Oالذي یشمل النقطة Yالمستقیم ارسم

ما نوع الـــــــزوایا الناتجة ؟ 
ینصف إحدى الزوایا إلى نصفین و Oیشمل النقطة)H(مستقیما آخرارسم

سم الزاویة التي تمثل ضعف الزاویة القائمة   


، DA16000جمع محمد مبلغ كریم في جمع ثمنه حیث:و لشراء حاسوب اشترك األخوان محمد
وجمع كریم ضعف ما جمع محمد 
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المبلغ الذي جمعه كریم ؟ احسب-
مـــــاهو ثمن الحاسوب ؟ -

دینارا، وطاولة للحاسوب ثمنها 9600لشراء طابعة ثمنها امالیاإذا علمت أنهما اقترضا مبلغ
دینارا 5500

المبلغ الذي اقترضاه؟احسب-
ما یلزمه ؟ و ماهو المبلغ اإلجمالي الذي دفعاه لشـــــــراء الحاسوب-



األعداد العشریة اآلتیة على شكل كسر عشري اكتب
45.2 ،4.52 ،0.452 ،452.0.



األطوال اآلتیة على شكل عدد عشرياكتب
125 dm 5 cm = …………… 11 m 7cm = ……………….
157 dam 36 dm = ………… 9 km 4 m = ………………..


في منتصفهــــــــــا .Eعلم النقطـــــــــة ، cm6طولها ] CD[قطعة المستقیمارسم
]EC[ةقطعة المستقیمالوطول نصف قطرها Cأنشئ الدائـــــــرة التي مركزها النقطة -
]ED[طول نصف قطرها قطعة المستقیمو Dأنشئ الدائــــــــــرة التي مركزها النقطة -



kg12.5یزن كل صندوق، صنادیق من البرتقال10اشترى تاجر 
ماهو وزن البرتقال الذي اشتراه التاجر ؟ -

DA80د هوأن سعر الكیلوغرام الواحإذا علمت 
د ثمن شراء البرتقال ؟ ج-

DA500ـا إلى متجره بمبلغنقله
كلفة البرتقال ؟احسب-



سم140محیط مربع یساوي 
طول ضلعــــه ؟ احسب

سم13عرضه و 2سم260مساحة مستطیل 
طوله ؟ احسب
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مئتا ألف ومئتان وثالثــــة أعشار
العدد باألرقـــــــام اكتب-1
ــــــــه على شكل كسر اكتب-2
مـــــاهو رقم آالفه و مـــــــاهو رقم آحاده ؟-3



موظفا في دار البلدیة التابعة لبلدیتنا موزعین حسب الجدول اآلتي: 40یشتغل 
النسبــة المئویة الوظیفـــــــــة 

٪30عمال مصلحة الحالة المدنیة
٪10عمال مصلحة االنتخابات

٪25عمال حظیرة البلدیة
٪15عمـــــال التنظیف

٪20الحــــــــراس
عدد العمـــــال في كل وظیفة ؟ احسب-

.من عمال مصلحة الحالة المدنیة مختصون في استخراج عقود الزواج3إذا علمت أن 
أوجد النسبة المئویة لهؤالء العمال في هذه المصلحة ؟  -



؟25في العدد 05كم مرة یتكرر الرقم 
؟45في العدد09كم مرة یتكرر الرقم 



cm6] هو  OAحیث طول القطعة [AوOنقطة ) D(عّلـــم على مستقیم
مستقیما عمودیًا على قطعة المستقیم بحیث یكون منصفًا لها ؟ارسم

المستقیم العمودي؟و Oما هو البعد بین النقطة 


النتائج دون إجراء العملیاتاكتب
 =...........100×15 =..........52 ×100 =.........1000 ×8
 =...........10 ×23 =...........20 ×37 =.........4 ×200
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إذا علمت أن ثمن ، أطفال الحافلة6ومن األبوینفي رحلة خارج المدینة استقلت العائلة المكونة 
دینارًا وثمن تذكرة األطفال نصف تذكرة الكبار.800التذكرة الواحدة هي 

   ماهو ثمن تذكرة األطفال؟
ماهو ثمن تذكرة األبوین؟
ماهو المبلغ الذي تدفعه العائلة؟



كل عملیة من العملیات التالیة :وأنجزانقل
  ......=×54457... ..=+ 42.52245.75 .....=73-958



12.7و12.5عددا عشریا محصورا بین    اكتب
9.16و9.15عددا عشریا محصورا بین   اكتب
23و22عددا عشریا محصورا بین      اكتب

***********************************************************
عدٍد طبیعيٍّ :و األعداد العشرّیة على شكل مجموع كسراكتب

226,17-35,06-230,212-40,6-1,19.


ببالط من نفس النوع .یرید رجل تغطیة فناء منزله 
.m 8عرضه و m 10الفناء على شكل مستطیل طوله 

بالطة .25لتغطیة متر مربع واحد یلزم 
ما هو عدد البالط الالزم لتبلیط هذا الفناء ؟)1
دینار.1500ثمن العلبة الواحدة و بالطة .50تباع البالطات في  علب تحتوي كل علبة على )2

للبالط الالزم ؟كم یدفع هذا الرجل ثمنا 


ما هو رقم اآلحاد في كل من األعداد التالیة ؟ 
150,24-5,05-204,15-15,024

على شكل كسر كل من هذه األعداد .اكتب
12,247–14,01–0,1–147,004-



% .10دینار. خفض التاجر سعره بـ 1500سعر فستان 
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كم أصبح سعر الفستان بعد التخفیض؟


نصف. و لترات3، كان مملوًء بالبنزین، استهلكت منه L 50سعة خزّان سّیارة صغیرة 
كم لترًا من البنزین بقَي في الخزّان ؟



معلمین .10وتلمیذ120شارك فیها ،مدرسة رحلةنظمت 
راكبا . 45استأجر المدیر حافالت لنقل المشاركین تتسع كل حافلة لـ 

 ما هو عدد الحافالت الالزمة لنقل كل المشاركین ؟
دینار ودفعت 150دینارا وكل معلم بمبلغ 50لدفع ثمن استئجار الحافالت شارك كل تلمیذ بمبلغ 

دینار . 900اإلدارة 
 ما هو ثمن استئجار الحافالت ؟



4cmحیث یكون البعد بینهما  BوA) ثم عین علیه النقطتین  (oالمستقیم ارسم
] في منتصفهاABویقطع القطعة [(o)حیث یكون عمودیا على (n)المستقیم ارسم

؟(n)والمستقیم Aمالبعد بین النقطة 


وردات . 8وردة . یرید تشكیل باقات في كل باقة 150عند بائع أزهار  
ما هو أكبر عدد من الباقات التي یمكن تشكیلها ؟



مایلي:أنجز
4h 12min 12s – 45min 24s = 2h 22min + 3h 47min =
4min 10s – 1min 53s = 41min 55s + 1h 23min =


عدٍد طبیعيٍّ :و األعداد العشرّیة على شكل مجموع كسراكتب
226,17–35,06–230,212–40,6–1,19.



ماهو؟) أحد األعداد التالیة یساوي الكسر 1
72.100     ,0.72     ,7.2     ,7.02    ,7200

أنقله : 5.06) أحد الكسور التالیة یساوي العدد 2
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، ، ،


في كل صف نفس عدد التالمیذ . ،صفا15تلمیذ. وقفوا لتحیة العلم في 180في المدرسة 
عدد التالمیذ في كل صف ؟ وما ه



1hبعد مرورBفوصل الى المدینة 13h 45minعلى الساعة Aانطلق قطار من المدینة 
13min

؟Bكم یكون الوقت عندما یصل القطار الى المدینة 


لترات من الحلیب 5لصنع كیلو غرام واحد من الجبن نستعمل 
لترا من الحلیب یومیا لصنع الجبن  .70یستعمل اللبان 

دینارا .50. ثمن كل قطعة 140gیباع الجبن على شكل قطع ذات 
) ما هو عدد قطع الجبن التي یصنعها هذا اللبان یومیا ؟1
) ما هو المبلغ الذي یجمعه هذا اللبان من بیع الجبن خالل األسبوع ؟ 2



أكمــــــل مـا یلي
3.127km=…km…hm…dam 67.5dm=…m
31.6dam=…hm 38m=…dam…m
0.520dm=…..mm 54hm=… km


طولها ضعف عرضهاقاعـــة
؟ما هو محیطها

m 27,5ما هي مساحتها ؟ إذا علمت أن عرضها 


ما هو ؟20.5أ) من بین الكسور اآلتیة یوجد كسر یساوي 
2052520502005
1001001000100

ما یلي :   أنجزب )  
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6.87 x 25 = 450 ÷ 12= 789 - 569.55 =


مبلغ الدفعة ،دفعات6والباقي قسط على da 19000لشراء ثالجة  وغسالة دفع األب للتاجر 
3500daالواحدة 

da 2500إذا علمت أن ثمن الغسالة یزید عن ثمن الثالجة  بــ
ما هو ثمن الغسالة ؟ -
ما هو ثمن الثالجة ؟-



الكسور اآلتیة على شكــــل عدد عشــــــري اكتب



رتب األعداد التــــالیة من األصغـــــر إلى األكبــــــر
2,6-2,58 -2,06-2,571-20,66-20,8-2,57



أكــــــمل ما یلـــي :
60dl  = .. cl 356 dl = ..L
2645 ml = .. dl 25,7 L =  .. dl
250 ÷ 100 = 4859 ÷10 =
654 ÷1000 = 23,45 x 100 =


العملیـــــــــــــات عمــــودیـــــــــــا :أنجز
859+26,45 = 110 – 56,14  = 1274,653 x 54 =


إّال الطابـــق األرضي  m 3,64طابقــــــــــا . ارتفاع كـل طابق 15تتكـــــــــون عمارة من 
.   m4فــارتفــاعه 

؟ـا هو ارتفـــــــاع العمــــارةمـــــ


m 32,2وعرضه  m 45حقل مستطیل الشكل طوله 
ما هو محیط الحقل ؟ 
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ما هي مساحته ؟ 
أجزاء طماطم 4أجزاء بصال  و3أجزاء متساویة فـغرس 10جـــزأ الفالح حقله إلى 

المغروسة بصال وطماطم؟ما هي مساحة األجزاء 
ما هي مساحة األرض الباقیة؟(غیر المغروسة) 



العملیات اآلتیة:أنجز
915 : 100 = 435,5 – 23,25 = 97,03 × 1000 =


أتمم التحویالت اآلتیة:
567 Cm  = …… m ……. Dm…….. cm 43 dm  =…………  m
95 m  =…………. Hm 23 hm =…….…… km


أحمد الذي یبعد بیته عن بیت یرافق زمیلهوفي طریقه إلیها ، 2km: ـتبعد المدرسة عن بیت علي ب
1250mعلي بـ: 

أحمد معا إلى المدرسة.و المسافة التي یقطعها الزمیالن علياحسب


رتب األعداد العشریة اآلتیة من األكبر إلى األصغر
0,50-50,05-0,05-05,00-1,05-05,10



g50غالف كتلته، و g0,3كتلة كل ورقة منهورقة ،100یتكون كتاب من 
كتلة هذا الكتاب.احسب



15000وغسالة ثمنها دینار،22000أراد رجل شراء جهاز تلفاز ثمنه في نهایة شهر فیفري،
دینار

الغسالة معا؟و ما هو ثمن التلفاز-
فاتفق مع البائع على أن یسدد المبلغ المتبقي با لتقسیط دینار فقط،10000ولكن هذا الرجل معه 

دینار 2500أشهر، بشرط أن یدفع مبلغا إضافیا قدره 5لمدة 
المبلغ الذي بقي علیه دفعهاحسب-
مبلغ كل قسطاحسب-
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رتب السعات اآلتیة من األكبر إلى األصغر : 
35,07 DL – 15 DL – 0,125 L – 45 CL



780gتزن علبة حلوى
حبة ؟30ما هو وزن القطعة الواحدة من الحلوى إذا علمت أن العلبة تحتوي على 



مساحتان مختلفتانو شكلْین لهما نفس المحیطارسم


قارورةو da7,5حیث ثمن الرغیف الواحد ، رغیفا للمطعم المدرسي36ر مدرسة اشترى مدی
da800غاز صغیرة الحجم بـ :

da2000من فئةةمالیةأعطى المدیر التاجر ورق
للمدیر؟فما هو المبلغ الذي یعیده التاجر



، m 36حدیقٌة مستطیلٌة طولها 
طولهاعرضها إذا كان یساوياحسب



أكمل:
…… ÷ 10 = 3,7
……. ÷ 100 = 465,85
……. ÷ 1000 = 6,235


ما یلي :أنجز
7h 12min – 5h 43min = ......
34min 25s + 1h 35min 48s = ……
10h 20min 15s x 3 = ……


L2ماء جافیل ثم أفرغه في قارورات سعة الواحدة L300اشترى بقال 
التي مألها ؟القاروراتما هو عدد 
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DA50,50الواحدة بـ:القارورةباع البقال 
؟القاروراتما هو ثمن بیع كل 

.da 10، وثمن القارورة الواحدة da 9000إذا كان ثمن شراء الجافیل 
؟ما هو ربحه



رتب الحجوم التالیة من األكبر إلى األصغر
24 dl - 10 ml – 0,125 cm3 = 0,245 dm3



من بدء الملء توقف عمل المضخة.3hلكن بعد 5hفي 1250Lیمتلئ خزان ماء سعته 
ما هو حجم الماء ؟ -
ما هو عدد اللترات الالزمة لملء الخزان ؟و -



من عدد التالمیذ.%45تلمیذ. تمثل نسبة البنات 360في مدرسة یوجد 
عدد البنات ثم عدد البنیناحسب



جد عدد خفقات جناح الحمامة في:،خفقة15یخفق جناح حمامة في الدقیقة الواحدة حوالي 
12min      ,27min     ,10min



.]OM[وطول نصف قطرها هو طول قطعة المستقیم Oالدائرة التي مركزها النقطة ارسم
Oرأسها COBزاویة قائمة ارسم

لرسم الزاویة القائمة؟ Cكم وضعیة للنقطة 


المناسب:بسط اكمل بكتابة ال



رتب الكسور التالیة ترتیبا تصاعدیا



في المرحلة الثانیة1200mفي المرحلة األولى و4kmقطع دراج 
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ماهي المسافة التي قطعها الدراج؟ 


900mحیث أن بعدي أرضه،في الیوم الواحدیحرث فالح مساحة من أرضه مقدارها
لي:على التوا200mو

haثم aمساحة األرض الكلیة معبرا عنها بـ : احسب
ا كلها ؟كم من یوم یلزمه لحرثه

دقیقة ؟45وساعات7یومیاكم ساعة تلزمه اذا كان یشتغل 


108km/hبسرعة 35minقطع دراج المسافة بین مدینتین في مدة 
لمدینتینأوجد المسافة بین ا



g90كمیة السكر في الحلوى هي ,g360صنعت سیدة قطعة حلوى كتلتها 
ما هو الكسر الذي یمثل نسبة السكر في الحلوى؟



:رتب ترتیبا تنازلیا األعداد اآلتیة
0,5  ,50   ,50,5  ,50,05    ,55,05    ,55,5   ,5



29واألصغر من 6األكبر من 3ما هي مضاعفات العدد 
من بین األعداد التالیة استخرج األعداد الزوجیة  :

59 ,254 ,201 ,3502 ,1008 ,65,196
ما یلي:أنجز

451÷17=........
1458÷14=.......


للقنطار الواحد یحتوي الصندوق الواحد على 450daصندوقا من البرتقال بـ 20اشترى تاجر 
25kg

ما هو وزن البرتقال بالقنطار؟
اء البرتقال؟ما هو ثمن شر 

من ثمن الشراء%5كلفه نقل البرتقال 
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ء البرتقالكلفة شرااحسبمصاریف  النقل  ثم احسب
150daباع التاجر الصندوق الواحد بـ: 

من بیع كل البرتقال؟ما هو ث
كم ربح التاجر؟



72,4ومن السكر في الیوم األول57KGباع تاجر  KGفي الیوم الثاني
من السكر قبل البیع ؟157,5KGكمیة السكر الباقیة اذا علمت  أن التاجر كان یملك احسب



یملؤه صاحبها كل یومین40Lسعة خزان سیارة 
أیام؟8* ما هي كمیة البنزین المستهلكة في 
؟22,25DA*  وما ثمنه إذا كان اللتر الواحد منه 



9hكان عمله فوصل إلیه على الساعةقاصدا م8h 14minانطلق محمد من بیته على الساعة  
11min

مدة تنقله احسب


وعرضه نصف طوله , أحاطه بسیاج وترك بابا 168mیملك فالح حقال مستطیل الشكل طوله 
5mعرضه 

مساحة الحقلاحسب* 
طول السیاج احسب* 

da 11.36* ابحث عن ثمن السیاج اذا كان سعر المتر منه 


240 min = ……………h ……………..min
96.4 : 100 = …………...…………………….
29 dam² = ………………A = …………..m²
14 ha = …………………… A


min 45واستغرق الشوط األول min 55وكرة القدم على الساعة السابعةبدأت مقابلة في 
ــ متى ینتهي الشوط األول ؟
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.8mوعرضه m 10فناء منزل مستطیل الشكل طوله  
مساحته ؟ احسب

1mبالطة في كل  25یرید صاحبه تغطیة فناء منزله ببالط من نفس النوع حیث یلزم 
ما هو عدد البالط الالزم لتبلیط هذا الفناء ؟

بالطة .50تباع البالطات في علب تحتوي كل علبة على 
ما هو عدد العلب ؟



cm2 1600مساحة مربع 

جــــد طول ضلعه


كل كسر عشري على شكل عدد عشري اكتب
0,001-8,605-4,07-24,5



من القماش 9تین یلزمنا فساةلخیاطة تسع
فستانا؟12فساتین ؟ 6كم مترا یلزمنا لخیاطة 



؟74للحصول على 73,48ما هو العدد الذي نضیفه للعدد 
؟ 100للحصول على 73,48ما هو العدد الذي نضیفه للعدد 
؟ 74,48للحصول على 73,48ما هو العدد الذي نضیفه للعدد 



da 9750ومصاریف المنزل da 1200علما ان مصاریفه da 640یتقاضى عامل یومیا 
ومصاریف استهالك الماء ربع مصاریفه.

ابحث عن جملة مصاریف هذا العامل شهریا.
كم دینارا یوفره شهریا؟

؟da 24550شهر شراء ثالجة ثمنها 16هل یستطیع بعد 


أتمم المساویات التالیة
6m²= …………dm² 5cm²=..………mm² 2km²=………m²
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=  مكان النقط ، <، ضع الرمز  >
6,8...................3,8 23,45 ...............129,6

0,001...........10,001 21,4 .............21,40


متتالیینین عددین طبیعیین أحصر كل عدد عشري ب
...........................<1.568<..........................
...........................<15.68<..........................

 ............................<2.25<...........................
...........................<22.3<............................

...........................<0.223<......................... ..


25mعرضهاو 30mأراد علي بناء مسكن عائلي على قطعة أرض مستطیلة الشكل طولها
مساحة قطعة األرض ؟       احسب

.9mبنى مسكنا مرّبع الشكل طول ضلعه = 
؟مساحتهاحسب
؟     المساحة الباقیةاحسب



األعداد اآلتیة على شكل كسوراكتب
26,146 -2,74-74,3-634,5–2,6



عمودیا ما یلي احسب
27,75 +253,7 +15
126,7 +8,731 +37,50



لترا حلیبا14تعطي البقرة في الیوم الواحد 
كم لترا تعطي هذه البقرة في األسبوع؟-
كم لترا تعطي هذه البقرة في أسبوعین؟-



da 25000وتلفازا ثمنه da 27000اشترى أبو مصطفى ثالجة ثمنها 



5

16

da 1750وطاولة ثمنها 
ما صرفه أبو مصطفىاحسب



m45وعرضهاm280یملك رجل قطعة أرض مستطیلة محیطها 
مساحتها؟احسب

DA84,5أحاطها بسیاج ثمن المتر الواحد 
ثمن السیاج ؟احسب

m25مربعا طول ضلعهخصص لغرس األزهار جزءا 
والباقي لغرس أشجار متنوعة 

المساحة المخصصة لزراعة األشجار؟احسب


كل عملیة من العملیات التالیة :وأنجزانقل
958 – 73 = 245,75 + 42,52 = 25,12 × 12,6 =


12,7و12,5عددا عشریا محصورا بین    اكتب
9,16و9,15عددا عشریا محصورا بین   اكتب
23و22عددا عشریا محصورا بین      اكتب



جوهرة.2468جوهرة  وعند سعاد 2268عند مریم 
جواهر .10ترید كل منهما صنع عقود ذات 

یمكنها صنع أكبر عدد من العقود ؟أي البنتین 


رتب األعداد العشریة اآلتیة من األكبر إلى األصغر
0,50-50,05-0,05-05,00-1,05-05,10



النتائج دون إجراء العملیاتاكتب
 =...........100×15=..........52 ×100 =.........1000 ×8

 =...........10 ×23 =...........20 ×37 =.........4 ×200
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العملیات اآلتیة:أنجز
915 ÷ 100 435,5 – 23,25 =
97,03 × 1000 = 213,03 + 15=


أتمم التحویالت اآلتیة:
567 Cm    =........m....... dm....... cm - 43 dm  =........m

- 95 m  =……. hm23 hm =……..km


ما هو رقم اآلحاد في كل من األعداد التالیة ؟ 
1540,24-362,05-2001,15 -3720,024

على شكل كسر كل عدد من  األعداد السابقة اكتب


m60وعرضها  m25400قطعة أرض مستطیلة الشكل مساحتها  
محیطها .احسب

DA7500ما هو ثمن شرائها إذا كان ثمن المتر المربع


مایلي:أنجز
4h 12min 12s – 45min 24s = 2h 22min + 3h 47min =


أكمــــــل مـا یلي
31,6 dam = …….hm 3,127 km = ……km…..hm…..dam
67,5 dm = ……..m 38 m = …..dam…..m
0,520 dm = ……..mm 1000 mm = …………. m


اعـــة طولها ضعف عرضهاق
؟ماهو محیطها

m 7,5إذا علمت أن عرضهاوماهي مساحتها؟


ما هو ؟20.5من بین الكسور اآلتیة یوجد كسر یساوي 
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، ، ، ،


مایليأنجز
789 – 569,55 = 450 ÷ 12 = 6,87 × 25 =


.m7وعرضها m 10طول ساحة منزل 
مساحتها؟احسب
محیطها؟ احسب



رتب السعات اآلتیة من األكبر إلى األصغر : 
LC45-L125,0-DL15-DL07,35



قارورة غاز و da7,5رغیفا للمطعم المدرسي حیث ثمن الرغیف الواحد  36اشترى مدیر مدرسة  
.da150صغیرة الحجم بـ 

da200أعطى المدیر التاجر ورقتین مالیتین من فئة
فما هو المبلغ الذي یعیده التاجر للمدیر؟



مستطیالت متطابقة 3، نقسمه الى 120mحقل مربع الشكل محیطه 
ماهو محیط كل شكل ؟ 



مایلي:أنجز

7h 12min – 5h 43min =
34min 25s + 1h 35min 48s =
10h 20min 15s x 3 =


الى األصغررتب الحجوم التالیة من األكبر 
24dl - 10ml - 0.125 cm3- 0.245 dm3





5

19

%2.5مقدار الزكاة الذي یدفعه هذا الرجل اذا كانت النسبة هي ، احسبda146528لرجل مبلغ 
فأخذ األول الثلث وأخذ الثاني الباقي، قسم الرجل مابقي من ماله على ولدیه

مقدار المال الذي أخذه كل ولداحسب


3cmتبعد عنه بـAوعلم النقطة Dمستقیما ارسم
Bفي النقطة Dویقطع المستقیم Aمستقیما یشمل النقطة ارسم
Cویقطعه في النقطة Dویكون عمودیا على المستقیم Aمستقیما یشمل النقطة ارسم

الناتج عن تقاطع  هذه المستقیمات ؟ماذا نسمي الشكل 


ط المناسباكمل بكتابة البس



رتب الكسور التالیة ترتیبا تصاعدیا



:رتب ترتیبا تنازلیا األعداد اآلتیة
0,5-50-50,5-50,05-55,05-55,5-5



األعداد اآلتیة على شكل كسوراكتب
26,146 -2,74-74,3-634,5–2,6



عمودیا ما یلي احسب
27,75 +253,7 +15
126,7 +8,731 +37,50



؟40mوطوله m2 1200ما عرض مستطیل مساحته 
؟DA80000بـالواحد منهماهو ثمن بیعه إذا بیع اآلر
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m1800مربع محیطه 
مساحتهاحسب



% 25مرشحا نجح منهم 40تقدم إلى امتحان شهادة سیاقة السیارات 
عدد الراسبین ؟احسب



رتب األعداد التالیة من األصغر إلى األكبر :
120,5-1,205-12,05-12,34 -12,5



كیلوا غرام 39شجرة برتقال تنتج  كل واحدة 18یوجد في بستان فالح 
دج 190كیلوا غرام وباع الكیس الواحد بـ 9وضع البرتقال في أكیاس ذات 

غلة البرتقال التي جناها الفالح ؟احسب
ثمن بیع البرتقال؟احسب



عمودیا ما یلي احسب
27,75 +253,7 +15
126,7 +8,731 +37,50



:حول ما یلي إلى المطلوب
250 mm =….…..cm 3600 m =........km
475 dal   =….....…..hl 25 kg =..........g
6 t    = ….....….q 82min=…...…h…....min


الحظ الرسم ثم استخرج جمیع القطع المستقیمة الممكنة :

DB          CA


قاعدتها.؟وارتفاعهاm126ماهي مساحة أرض مثلثة الشكل طول قاعدتها 




5

21

دینارا 750اشترى عبد الرؤوف ثالثة كتب ثمن الكتاب األول 
دینار30دینار وثمن الثالث ینقص عن األول بـ 25والثاني یزید عن األول بـ

ثمن الكتب؟احسب
دینارا35إذا علمت أنه بقي معه ما هو المبلغ الذي كان عنده؟



المبلغ دراجةاشترى بـ Da3548عند علي 
ما هو ثمن الدراجة؟

كم بقي معه؟


في مدة ساعتینkm270قطعت سیارة مسافة 
ما هي السرعة المتوسطة لهذه السیارة؟



للكراسة الواحدة Da25كراس في حزمتین بـ3500اشترى مكتبي 
ما هو عدد الكراریس في كل حزمة ؟

ما هو ثمن شراء الكراریس؟


>)، =، <العالمة المناسبة مكان النقط  (ضع
2,75  ......27,5166,00 ......1665 ×5 ......5+5



عن مدینتنا KM 118تلمیذ في رحلة مدرسیة إلى مدینة تبعد بـ 30نقل 
DA45اءــــــوطلـب شـركة الهن،دینار للكیلومتر الواحدDA60طلبت شركة الوئام لنقل المسافرین

للكیلومتر الواحد.
إذا اختارت المدرسة شركة الهناء؟ما هو المبلغ الالزم لهذه الرحلة

دینارا 350إذا دفع كل تلمیذ 
المبلغ الباقي لشراء وجبات الغذاءاحسب



.min45في km18قطع دراج مسافة 
ي سرعته المتوسطة في الدقیقة ثم في الساعة؟ماه
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.DA67فإذا كان ما عند مصطفى یزید عما عند خالد بـ DA487عند مصطفى وخالد معا  
المبلغ الموجود عند كل واحد منهما؟احسب-



أشهر5% سنویا لمدة 7بفائدة  DA18000استثمر تاجر مبلغ من المال قدره  
.فكم دینار قبض في نهایة المدة -



دینارا 35صحنا سعر الواحد 125اشترى تاجر في الشهر األول 
للصحن الواحد .DA42باع الباقي بـ، صحون6أثناء النقل تكسرت 

ثمن الصحون  ؟احسب-
ثمن الربح ؟احسب-

.DA5200صحن بـ130في الشهر الثاني اشترى 
ما هو ثمن شراء الصحن الواحد؟ -



العملیاتأنجزصحح األخطاء ثم 



.DA180000أشهر بـمبلغ 10استأجرت حنیفة منزال لمدة 
مبلغ الكراء للشهر الواحد؟احسب-
ما هو مبلغ كراء عام واحد؟-



برنامج إنشاء تصف فیه مراحل رسم الشكل المقابل لشخص اكتب
لم یشهده حیث یكون وصفك كافیا إلنشاء هذا الشكل
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.حددهأحد هذه األعداد یساوي الكسر -أ 
1300ـ  1,03ـ   1,3ـ    0,13ـ  13,100

استخرجه4,08أحد هذه الكسور  یساوي العدد   -ب 



.خفقة20یخفق جناح العصفور في الدقیقة 
أوجد عدد الخفقات في:

1h
1h 30 min
30 min


لشراء حاسوب اشترك كل من دحمان وأخیه رضا في  جمع ثمنه 
أخوه.وجمع رضا ضعف ما جمع Da16009.50جمع دحمان 

المبلغ الذي جمعه دحمان ؟احسب-
ثمن الحاسوب؟احسب-



:باكتشاف الرقم بدال من النجمةأكمل المجامیع التالیة
35,147 + **8*** =
*579 + **** = 6800
**** + 1254 = 5397


L37500خزان مملوء بالماء سعته
سعة هذا الماء واستعمل في المرة الثانیة   استعمل صاحبه  

ما هي كمیة  الماء المستعملة في المرة األولــى؟-
ما هو كمیة الماء  المستعمل في المرة الثانیة ؟-
ما هي كمیة الباقیة في الخزان ؟-
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cm 19,78وعرضهcm 23,26مستطیل طوله
أوجد مساحته  ثم محیطه ؟-



استخرجه .أحد هذه األعداد یساوي الكسر 
6200ـ  6,02ـ   6,2ـ    0,62ـ  26,100

استخرجه5,06أحد هذه الكسور یساوي العدد -أ 



رتب األعداد التالیة:
5,1-8-6,1-8,01-4,02-24,5-3-1,5



ساعات من بدء العمل توقف عمل 3ساعات لكن بعد 5في 1250یمتلئ خزان ماء سعته 
المضخة .

ماهي كمیة الماء في الخزان التي ضخت في الخزان؟-
كمیة الماء الالزمة لملء الخزان؟احسب-



570لحما بسعر kg 2ذهب كمال إلى السوق فاشترى  DAللكیلوغرام الواحد
75من الفول بـ 5kgو  DA2وkg 150من التمر سعر الكیلوغرام منه DA

العلم أن كمال دفع المبلغ في قسطین (على دفعتین )مع 
ما هو ثمن البضاعة؟-
ما هو المبلغ الذي یدفعه في كل قسط ؟-



انقل وانحز كل عملیة من العملیات التالیة 
1528 x 98 = 245,12 x 100 = 21000 – 6897 =


كل كسر من الكسور التالیة في شكل عدد عشري:اكتبأـ 
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كل عدد عشري في شكل كسر .اكتبب ـ 
0,33-0,003-120,01-12,40-0,75



% منها لملجإ األیتام 20وجبة یومیا توجه 450یعد مطعم 
؟إه للملجهعدد الوجبات الموجاحسب-



ثالثة أضعاف عرضههطولو m 50مستطیل الشكل عرضه حقل 
ماهي مساحته؟ -

مساحة الحقلتساوي االشكل مساحتهأنشئت داخله حدیقة مربعة 
ماهي مساحة الحدیقة ؟

قمحامتبقیةزرعت المساحة ال
.المساحة المزروعة قمحااحسب

kg8,5ینتج المتر المربع الواحد
كمیة القمح التي أنتجها الحقل؟ احسب



إلیك مواقیت اإلفطار واإلمساك لشهر رمضان :
اإلفطاراإلمساك

5 h 45 min18 h 40 minأول یوم من شهر رمضان
5 h 30 min18 h 55 min من شهر رمضان15الیوم
5 h 15 min19 h 10 minالیوم األخیر من شهر رمضان

ما هي مدة الصوم في الیوم األول ؟-
اإلمساك للیوم األول والیوم الخامس عشر ؟تي الفرق بین موقاحسب-
الفرق بین مواقیت اإلفطار للیوم األول واألخیر؟احسب-



أكمل مایلي:-
240=......×243500=10×......

64000=1000×.......82400=100×......
8,65=100÷......58=.....÷5800
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18أصـبح عنـد عبـد الرحمـان كریـة بعـد أن لعبـا معـا12كریة ولعبـد الرحمـان 45عبد الوهاب عند
كریة .

ما هو عدد الكرایات الباقیة عند عبد الوهاب؟-


12,7و12,5عدد عشریا  محصورا بین اكتب
9,16و9,15عدد عشریا  محصورا بین اكتب-
23و22عددا عشریا  محصورا بین اكتب-



kg25صندوقا من التمر، یحتوي كل صندوق على20اشترى بائع فواكه 
ما هو وزن التمر؟-
دج ؟75ما هو ثمن شراء التمر إذا علمت أن ثمن الكیلوغرام الواحد هو-

% من ثمن الشراء 8تمثل مصاریف النقل  
مصاریف النقل؟احسب

دج 90باع الكیلوغرام الواحد بـ -
ما هو ثمن بیع التمر؟-

فائدة البائع التي جناها من التمر؟احسب


كل عملیة من العملیات التالیة : وأنجزانقل
958 – 75 = 245,75 + 42,52 = 457 × 54 =


12.7و12.5عددا عشریا محصورا بین اكتب
9.16و9.15عددا عشریا محصورا بین اكتب
23و22عددا عشریا محصورا بین اكتب



رتب األعداد العشریة اآلتیة من األكبر إلى األصغر
0,50-50,05-0,05-05,00-1,05-05,10



النتائج دون إجراء العملیاتاكتب
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 =...........100×15 =..........52 ×100 =.........1000 ×8
 =...........10 ×23 =...........20 ×37 =.........4 ×200



العملیات اآلتیة:أنجز
123,89 – 89,254 = 258,2 × 25 =
456,58 + 69,874 = 12,98 x 76 =


مایلي:أنجز
4h 12min 12s – 45min 24s = 2h 22min + 3h 47min =
4min 10s – 1min 53s = 41min 55s + 1h 23min =


ضعف عرضهاقاعة طولها 
m 27,5محیطها مساحتها؟ إذا علمت أن عرضها احسب



رتب السعات اآلتیة من األكبر إلى األصغر : 
LC45  .L125,0 .DL15  .DL07 ,35



رتب الحجوم التالیة من األكبر الى األصغر
0,245 dm3 - 24 dl - 10 ml - 0,125 cm3



اكمل بكتابة البسط المناسب



رتب الكسور التالیة ترتیبا تصاعدیا



12,7و12,5:عددا عشریا محصورا بیناكتب
9,16و9,15: عددا عشریا محصورا بیناكتب
23و22: عددا عشریا محصورا بیناكتب
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هو رقم اآلحاد في كل من األعداد التالیة؟ ام
150,24-5,05-204,15-15,024

على شكل كسر كل من هذه األعداد .اكتب


ماهو؟) أحد األعداد التالیة یساوي الكسر 1
172,100-0,172-17,2-17,02-17200

أنقله : 15.06) أحد الكسور التالیة یساوي العدد 2
،،،



الكسور اآلتیة على شكــــل عدد عشــــــري اكتبأ )  

ب ) رتب األعداد التــــا لیة من األصغـــــر إلى األكبــــــر
2,6-2,58 -2,06-2,571-20,66-20,8-2,57



أكــــــمل ما یلـــي :)أ
60dl  = .. cl 356 dl = ..L 2645 ml = .. dl
25,7 L   =  .. dl 4,7dl = ....c l 250 ÷ 100 =
4859 ÷10 = 654 ÷1000 = 123,56 x 1000 =

العملیـــــــــــــات عمــــودیـــــــــــا :أنجزب) 
859+26,45 = 110 – 56,14 = 1274,653 x 54 =


مایلي:أنجز
7h 12min – 5h 43min = 34min 25s + 1h 35min 48s =

10h 20min 15s x 3 =


:رتب ترتیبا تنازلیا األعداد اآلتیة
0,5-50-50,5-50,05-55,05 -55,5-5
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مایلي:أنجز
451÷17=........
1458÷14=.......


123.14DAسعر الّسهم األّول ، سهمًا في البنك الوطني الجزائري15اشترت مؤّسسة " أدكور" 
.14.23DAوالباقي سعرها 

ما هو مجموع هذه األسهم  ؟ .1
من ثمن األسهم؟ 15%ما هي حّصة الشریك من هذه األسهم إذا علمَت أّن حّصَته تساوي .2



وعند شرائها ، 346780.22DAحاسوبا، ثمن الحاسوب الواحد 15اقتنت شركة عمومّیة 
.كتخفیضثمن بیع كل الحواسیب من1/3نَِّعة للحواسیب َخَصَمْت الشركة الُمصَ 

ما هو ثمن الحواسیب قبل التخفیض ؟ .1
ما هو ثمن الحواسیب بعد التخفیض ؟ .2
% من المبلغ اإلجمالّي 7ما هو المبلغ اإلجمالّي بالقیمة المضافة إذا علمَت أّنها تساوي  .3

بعد التخفیض ؟ 


،98879DAمرّتب " أحمد" هو: 
اء % أتاوة لمؤّسسة الكهرب6و% أتاواٍة لمؤّسسة المیاه23و،% منه یذهب لدفع ضرائب الدولة12
دفع أحمد لتلك المؤّسسات ؟ یكم .1
بقي بحوزته ؟ یكم .2



ُخِصَم و بسبب غیابه1233.33DAُخِصَم منه 34698DAمرّتب عامل  في شركة وطنّیة 
4569DAكرسوم تابعة للدولة .6ولصالح البرید %

كم ُخِصَم له من مرّتبه ؟ .1
كم بقي له ؟ .2



طولهسدسعرضها و m 40مزرعة مستطیلة الّشكل طولها 
محیطها .احسب.1
مساحتها .احسب.2



5

30

؟ cm 20أراد صاحبها أن یبّلطها فكم بالطة یحتاج إذا علمَت أن طول ضلعها 
؟ 14,12DAكم ثمن الّتبلیط إذا علمَت أّن ثمن البالطِة الواحدِة هو : .3



عرضها و m 964مسجدًا على قطعة أرٍض یبلغ طولها و أرادت بلدّیة " بئر الخادم " أْن تبنَي مدرسةً 
346 m ، اإلجمالّیة  .من المساحة ¼  علمًا أنَّ مساحتها ( مساحة المدرسة ) هي

ما هي المساحة المدرسة ؟ .1
ما هي مساحة المسجد ؟ .2



أحیط بثالثة ضفوف من األسالك الشائكة  ، 12Mعرضه و 75Mحقل مستطیل الشكل طوله 
عمودًا حدیدّیًا . 66ُمثبََّتٌة على 

ما هو طول الّسلك الُمْسَتْعَمل ؟ .1
؟ 58DAالُمْسَتْعَمل إذا علمَت أّن سعر المتر الواحد هو : ما هو ثمن الّسلك.2
أجرة العّمال هيو 240DAما هي ُكلفة تسییج الحقل ِعْلمًا أنَّ ثمن العمود الواحد هو.3

1400DA ؟


بثالثة صفوف من الشریط الّشائك . 206Mأحیط حقل مرّبع الشكل طول ضلعه 
ُترَكْت من دون 20Mِعْلمًا أنَّ فتحة باب الحقل عرضها  ، ما هو طول الشریط المستعمل.1

تسِییج ؟ 
؟ 24DAما هي كلفة الّتسِییج إذا كاَن ثمُن المتِر من الّشریِط الشَّائِك هو : .2



مختلفتان .مساحتان و المحیططوللهما نفسما هما الشكالن اللذان 


. min 5من الدقیق في كیٍس واحٍد في ُمدَِّة  kg 24ُتْفِرُغ آلٌة 
كیسا ؟ 16، كیسا12، أكیاس6ما هو وزن .1
كیسًا  ؟ 24ما هي المّدة الُمْسَتْغَرقة لملء .2



M²2,14المساحة اإلجمالّیة لكّل مائدة  ، مائدة2300صنعْت شركة إنتاِج الخشِب 
كم هي مساحة الخشب المستعمل ؟
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لحرِث  قطعِة أرٍض . h 12فإذا اسُتْعِمَل  هذا الجرّاُر لمّدِة ، A/h 120یحرث جرّاٌر  
ما هي مساحة هذه األرض ؟ .1
400إذا علمَت أنَّ القطعة مستطیلة طولها .2 m
ما هو عرضها ؟ .3



KM 40من البنزین في كل 6Lتستهلك سیارة 
؟200KM ،250KM ،300KM ،350KMما هو عدد الّلْتراِت  التي تْسَتْهِلُكَها في .1
اشرح الّطریقًة اّلتي استعمْلَتَها ..2
: 45DA: أكمل الجدول األتي إذا علمَت أّن ثمَن الّلتر الواحِد  هو.3

)Lعدد الّلترات (
).DAالثمن( 



. 10CMلّطباشیر مّكعبة الشكِل طول حرفها ایحتوي صندوق على ُعلب 
؟ 20CMعرضه و 40CMما هو حجم الّصندوق إذا علمَت أّن طوله .1
ما هو حجم علبة الطباشیر ؟ .2
ما هو عدد علب الطباشیر الممكن وضُعها في الصندوق ؟ .3



بعد تحمیض األفالِم ألصق ، لقطةً 32أفالم في آلة تصویر حیث یتضّمن كلُّ فلٍم 6استعمل مصّور 
صوٍر بكّل صفحٍة من دفتٍر الّتذكار .6
ما هو عدد الصفحات التي ألصق علیها الصور كاملًة ؟ .1
ما هو عدد الصور المتبّقیة ؟ .2



.% من ثمنها12فإذا َخفََّض التّاجر للمشتري 98000DAثمن ثّالجة 
فكم یصیر ثمن الثّالجة ؟ 



باعا الثّالجات ، ثّالجةً 23في الثاني و ثّالجةً 43في المحّل األول ، تجاریْینیملك أخوان َمَحلَّْیِن 
29468DAاقتسما الثمن بالّتساوي .و للواحدة

ما هو المبلغ الذي تسّلمه األخوان  ؟ .1
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ما هو المبلغ اّلذي یأخذه ُكلَّ واحد ؟ .2


أفرغ فیه في ، 2.4Mارتفاعه و 14Mعرضه و 20Mطوله حوض على شكل متوازي مستطیالت 
.1235.7M3في المرة الثانیة و من الماء246.5M3المّرة األولى 

ما هو حجم الماء المفرغ في الحوض ؟ .1
ما هو حجم الماء الذي نضیفه لملء الحوض ؟ .2



هذا العلف یكفي لمّدة شهرْین . ، من العلف ألبقاره450,20qیشتري مرّبي أبقار 
% 70أشهر إذا عِلمَت  أّن األبقار تستهلك  8، أشهر 6ما هو وزن العلف الكافي لمّدة .1

الباقي یضّیع  ؟ و من العلف
أشهر ؟ 4ما هو وزن العلف الذي تستهلكه األبقار في مدة شهرین ثّم .2
ما هي نسبة العلف الضائع ؟ .3
وزن العلف الضائع في مّدة شهرین ثّم في مّدة َسَنة ؟ ما هو .4



اكترى جرّارا لحرثها حیث یحرث في ، 344mعرضها و 200mلفّالح أرض مستطیلة الشكل طولها  
. 4hفي مّدة 2300m2الیوم مساحًة  قدرها 

ما هي مساحة األرض ؟ .1
.A ،HAعّبْر عنها بـ : .2
بعد  كم یوم ینتهي الحرث ؟ .3
عدد الّساعاِت الّالزمة للحرِث  . احسب.4



4300clفي الیوم الثّاني و 40clباع في الیوم األّول  ، من الحلیب1400clعند لّبان 
 كم لترًا من الحلیب بقَي عند اللّبان ؟



8,20daسعر الخبزة الواحدة ، خبزًة للمطعم المدرسيّ 63یشتري مدیر مؤّسسة یومّیًا 
 كم یدفع المدیر لصاحب المخبزة ؟



50لصنع و من الماّدة األّولّیة 120qصفیحًة من الحدید یلزمنا 75لصنع 
صفیحًة 120
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 بابًا حدیدّیًا  ؟ 122كم قنطاًرا من الماّدة األّولّیة یلزمنا لصنع


مخّططًا لكمِّیة األمطار المتساقطة خالل سّتة أشهٍر في مدینة الجزائر أنجزثّم ، الحظ الجدول اآلتي
الشَّهرسبتمبرأكتوبرنوفمبردیسمبرفیفريجانفي
كّمیة الّتَساقط60403015104

. اشرح المخّطط


من العصیر . 2clمن السّكر لكّل 20gلتحضیر عصیر من الفواكه یستعمل 
من العصیر ؟ 5lومن العصیر ؟3lما هي كتلة السّكر الّالزمة لتحضیر .1
؟104gما هو حجم العصیر الدي ُیَحلَّى بـ : .2
الجدول الذي یوّضح الوضعّیة الّتناسبّیة الخاّصة بتحضیر العصیر  :أكمل .3

.)gوزن السّكر ( 
) .lسعة العصیر (



علمًا أنَّ وزن الّزبدِة متناسب مع ، من حلیب البقر3lمن الّزبدة یلزمنا 300gللحصول على 
عدد الّلترات من الحلیب . 

؟75lما هي كتلة الزبدة المستخرجة من .1
ما هو وزن الزبدة المستخرجة بالكیلوغرام  ؟ .2



.da/kg 39فإذا باع نصف وزن الطماطم بسعر 2700daمن الطماطم بسعر4qباع خّضار 
سعر بیع الكیلوغرام من بقّیة الطماطم . احسب



، َخصَّص رقعًة مربَّعًة لغرس البطاطا62.34mعرضه و 120mلفّالح حقل مستطیل الشكل طوله 
. 5.40mخصََّص  رقعًة أخرى لغرس البصل مساحتها و 20mطول ضلعها 

المساحة الباقیة .احسب


ُكلَّْف َبنَّاٌء بتبلیط فناِء داٍر على شكل مستطیل ببالطات مرّبعِة الشكل من نفس الَمَقاِس حیث یحتوي 
بالطاٍت .6یحتوي العرض على و بالطة 12طول الفناء على 
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َوْضغ بالطات مزركشة و اشترط صاحب الدار على البّناء َوْضَع بالطات حمراَء على أطراف الفناء
الّلون داخَله 

كم بالطًة مزركشة توجد في الفناء ؟


حیث َیِتمُّ تعبید ، على ثالِث مراحَل 8kmقّرَرْت شركة األشغال العمومّیة تعبید طریٍق طوُله 
2500m130وفي المرحلة األولىdamالباقي في المرحلة الثالثة . و في الرحلة الثانیة

 أِجْب عْنه .و المناسبِجْد السؤال


عدٍد طبیعيٍّ :و األعداد العشرّیة على شكل مجموع كسراكتب
226,17–35,06–230,212–40,6–1,19.



حّول الحجوم التالیة : 
3446cm3= ……… dm 54dm3=……….m3

4.5dm3=……cm 2.7m3=………dm3



من الزیتون .800gومن الطماطم1500gومن البطاطا3kgاشترى ولید 
وزن كّل المشتریات . احسب



؟74للحصول على 73.48ما هو العدد الذي نضیفه للعدد .1
؟ 100للحصول على 73.48ما هو العدد الذي نضیفه للعدد .2
؟ 74.48للحصول على 73.48ما هو العدد الذي نضیفه للعدد .3



مــاهــو رقم المئات في كل عدد من األعداد اآلتیة:
7904–1028–410–480340–4758–45823



وردات.9وردة یرید بها تشكیل باقات تحتوي كل باقة على 78عند بائع الورود 
ماهو أكبر عدد من الباقات یمكنه تشكیلها؟-



احصر كل عدد من األعداد اآلتیة بین عددین عشراتهما متتالیة:
219067–5623–78685
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4cmونصف قطرها Oأنشئ دائرة مركزها -1
بحیث یكونان متعامدینACقطري الدائرة ،ارسم-2
ما نوعه؟ABCDالرباعي الذي رؤوسه النقط ارسم-3



تلمیذا.120ومعلما20نظمت مدرسة رحلة إلى متنزه في الغابة، شارك فیها 
راكبا.35المشاركین تتسع كل حافلة لـ استأجر المدیر حافالت لنقل -1
ما هو عدد الحافالت الالزمة لنقل كل المشاركین؟ -
دینارا ودفعت 150دینارا وكل معلم بـ: 500لدفع ثمن استئجار الحافالت شارك كل تلمیذ بـ: -2

دینار.1000اإلدارة 
ماهو ثمن استئجار الحافالت؟-



احصر كل عدد من األعداد اآلتیة بین عددین مئتاهما متتالیة:
105830–29679–1503



فردا.65یتكون فریق من الكشافة اإلسالمیة من 
أفراد یمكن تشكیله في هذا الفریق؟8كم فوجا من -



عن Bبهـذا الترتیب حیث تبعد A,B,C، عّلم على هـذا المستقیم النقط ( D )مستقیما ارسم-1
C : 2بـcm وتبعدA عنC : 5بــcm.
استخرج كل القطع المستقیمة في الشكل.-2
.BوAاستنتج البعد بین -3



أقسام.5تتكون مدرسة من طابقین كل طابق به 
كرسیا؟38هذه المدرسة علما أن كل قسك یضم كم تلمیذا یمكن تسجیله في-



للصندوق DA 1850صندوقا بــ:17من البرتقال، اشترى تاجر kg 20یحتوي صندوق على 
الواحد.

ماهو ثمن شراء البرتقال؟-1
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للكیلوغرام الواحد.140DAباع التاجر البرتقال بــ: -2
البرتقال.ماهو ثمن بیع -



2000خزان سعته l 250برمیال سعة كل برمیل 50مملوء بالماء، أفرغ منه dl.
أوجد كمیة الماء المتبقیة في الخزان.-



(E) ،مستقیمA,B,C ثالث نقاط منه علما أنCنقطة من القطعة المستقیمة]AB[
CBو = 4cm.
الشكل.ارسم-1
أوجد جمیع القطع المستقیمة في الشكل.-2



.96تلمیذا االمتحان، فنجح منهم 140اجتاز 
عدد الراسبین.احسب-



أكمل ما یلي:
2400 mm = ...............dm 200 dm = ..................m

23 m = ......................... cm


.850DAوتنورة بــ: 1800DAدخلت امرأة إلى سوق المالبس فاشترت فستانا بــ: 
ماهو ثمن المشتریات؟-1
؟4500DAكم دینارا بقي معها إذا علمت أنها دفعت للتاجر -2
ثمن المتر الواحد منه m 9أرادت المرأة أن تشتري بالمبلغ المتبقي قطعة قماش طولها -3

250 DA.
ثمن هذه القطعة؟احسبأ/ 

ب/ هل المبلغ المتبقي لدیها یكفي لشراء القطعة؟


عددا محصورا بین كل عددین من األعداد اآلتیة:اكتب
17.3 <............<  17.4
24.27 <..........< 24.29
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14< ............. < 15


انقل الرسم ولون كل شكل حسب الكسر الموجود تحته:



عمودیا  على هذه القطعة )D(مستقیماارسمثم 6cmطولها ]AB[قطعة مستقیمة ارسم-1
.Aویشمل النقطة 

.cm 4بــ: Aالتي تبعد عن Cالنقطة )D(عّلم على المستقیم-2
.A,B,Cأ/ أكمل رسم المضلع الذي رؤوسه النقط 

ب/ ما نوعــه؟


33cmمحیط المضلع المقابل هو: 
ماهو طول الضلع الغیر معطى ؟-



من الزیت وزن اللتر الواحد منها 100lحیث بداخله Kg 170لتاجر برمیل مملوء بالزیت یزن 
1.4kg (أي اللتر الواحد ) 103.50وثمن بیعه DA.

ماهو وزن البرمیل فارغا؟-1
بیعها؟باع التاجر كل الزیت. كم دینارا قبض ثمن -2



.2200DAمن زیت الزیتون بــ: l5یبیع بقال كل
من هذا الزیت؟l8بكم یبیع -

؟

7.2cm

9.8cm

4.5cm

3

4

1

2

5

6
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10hغادرت سیارة من مدینة جیجل متجهة نحو مدینة قسنطینة التي وصلتها على الساعة 
25min 2بعد أن سارت في الطریق مدةh 15min.

كم كانت الساعة عند انطالقها؟-


رتب األعداد اآلتیة ترتیبا تنازلیا من الیسار إلى الیمین
44.82–44.630–44.70–44.64–44.9–44.625



.4cmطولها ABقطعة مستقیمة ارسم-1
.ABمنتصف القطعة Oعّلم النقطة -2
.AOونصف قطرها القطعة المستقیمة Aالدائرة التي مركزها ارسم-3



للمتر الواحد فاستعملت منها في المرة DA 185بــ: 8.5mاشترت خیاطة قطعة قماش طولها 
.2.25mوفي المرة الثانیة 4.75mاألولى 

ما هو ثمن شراء القطعة؟-1
هو طول القماش الباقي؟ما -2

. كم cm 25استغلت الخیاطة القماش المتبقي لخیاطة منادیل لها نفس الطول، طول الواحد منها 
مندیال خاطت؟



تلمیذا.29أقسام وفي كل قسم 12یوجد في مدرسة 
؟129ما هو عدد اإلناث إذا كان عدد الذكور هو -



.cm 5المسافة بینهما A,Bیشمل النقطتین (f)مستقیما ارسم-1
.Aفي (f)عمودي على المستقیم (k)مستقیماارسم-2
.Bفي (f)عمودي على المستقیم (J)مستقیما ارسم-3
؟(k) ,(J)ماذا نقول عن المستقیمین -4



.8500DAعلى أجرته المقدرة بـــ: 8استفاد عامل من زیادة قدرها % 
قیمة الزیادة.احسب-1
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األجرة بعد الزیادة.احسب-2


.2hفي مدة km 150تقطع سیارة مسافة 
؟375KMما هي المدة الالزمة لتقطع المسافة 



.350mاستصلح فالح حقال مربعا طول ضلعه 
ما هي المساحة المستصلحة ؟

للیوم الواحد.DA 850شغل الفالح عامال مقابل 
أیام؟7ما هي أجرة العامل علما أنه اشتغل 

.120,5DAأحیط الحقل بسیاج ثمن المتر الواحد منه 
محیط هــذا الحقل.احسب

ما هو ثمن السیاج المستعمل؟


العدد المناسب مكان الفراغ:اكتب
4500 = 10 × ……..  = .......100 ÷456

1500 × ..... =1.5 2.6 ÷ ..... =260


لیومین.4500DAاستأجر األب من صاحب المستودع سیارة بــ: 
أیام؟5ما هو المبلغ الذي سیدفعه خالل 



.DA 124كراریس ومجموعة من األقالم بــ : 7اشترى رضا 
40DAثمن الكراس الواحد إذا علمت أن جمیع األقالم ثمنها احسب-1
؟8DAما هو عدد األقالم علما أن القلم الواحد ثمنه -2



.cm 2ونصف قطرها Oأنشئ الدائرة التي مركزها النقطة 
قطر الدائرة.ارسم-1
.A,B,C,Dعلم على الدائرة النقط -2
الرباعي الذي رؤوسه النقط السابقة.ارسم-3
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مسافرا واقفا.68مسافرا جالسا و156قطار قلی
ما هو عدد كل المسافرین؟-1

، وبقي اآلخرون إلى النهایة.48الثانیة في المحطة األولى، بینما نزل في المحطة 35نزل منهم 
كم مسافرا بقي في القطار إلى نهایة الرحلة؟-أ

.500DAإذا علمت أن ثمن التذكرة هــو ؛مدخول القطار في هذه الرحلةاحسب- ب


ساعات.3في مدة 42kmقطع عداء مسافة 
ساعات.7المسافة التي یقطعها في مدة احسب-



.100mوعرضه m 392.04حقل مستطیل الشكل طوله 
مساحة الحقل.احسب-



.100kmمن البنزین في كل L 6,5تستهلك سیارة 
.750kmفكم تستهلك هذه السیارة إذا قطعت -



كیسا من 45وللكیس الواحد،125DAكیسا من الرمل بـ: 112قام مقاول بترمیم منزل، فاشترى 
.1500DAللكیس الواحد، واكترى شاحنة لنقل هذه األكیاس بــ: DA 700االسمنت بـ: 

ثمن شراء الرمل.احسب-1
ثمن شراء االسمنت.احسب-2

المبلغ الذي صرفه المقاول.احسب


الكسور اآلتیة في شكل أعداد عشریة، ثم قم بترتیب هذه األعداد العشریة ترتیبا تصاعدیا اكتب-
باستعمال الرمز المناسب: 

، ،


.h 15 min 2، حیث قطع المسافة في مدة Bمتوجها نحو المدینة Aانطلق دراج من المدینة 
.h 20 min 10ما هو وقت انطالقه إذا علمت أنه وصل على الساعة -
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دینار 1000دینارا، حیث أعطى للتاجر ورقتین إحداهما ذات 1395اشترى أحمد بضاعة تقدر بــ 
دینار.500والثانیة ذات 

المبلغ الذي أعطاه أحمد للتاجر.احسب-1
المبلغ الذي یرده التاجر ألحمد.احسب-2



cm 9، طول قاعدته Bقائما في ABCمثلثا ارسم
قس ارتفاعه



150سعر المتر الواحد منه 7,80mأراد شخص أن یوصل الماء إلى بیته فلزمه أنبوب طوله 
دینارا.2570دینارا، وعداد ثمنه 

ثمن شراء األنبوب.احسب-1
أیام .3دینارا مقابل عمل 2250دفع صاحب البیت للمرصص -2
األجرة الیومیة لهذا المرصص.احسبأ/ 

ب/ ما هي كلفة إیصال الماء للبیت؟


الجدول:صنف األعداد اآلتیة في 
75 ،24 ،81 ،12 ،27 ،15

9مضاعفات 5مضاعفات 2مضاعفات 



أكمل الفاتورة التالیة:
الموادالكمیةسعر الوحدة بالدینارالمبلغ بالدینار

البطاطا405...
الحلیب2...60
الخبز...757.5



من 20minقاصدا مركز إجراء االمتحان فوصلت بعد 7h10minخرجت من بیتك على الساعة 
السیر.
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وقت الوصول.احسب-


.6cmطولها ABقطعة المستقیم ارسم-1
منتصف هذه القطعة.Oعین النقطة -2
.AOطول القطعة احسب-3



6500نجاحك في االمتحان، أقامت عائلتك حفلة، اشترى أبــوك أطباقا من الحلویات بـ بمناسبة
قارورة صغیرة، سعر القارورة 24صنادیق من المشروبات، یحتوي كل صندوق على 6ودینار

دینارا.15.4الواحدة هو 
عدد القارورات.احسب-1
ثمن المشروبات.احسب-2

مجموع ما دفعه األب.احسب


حــــــــول إلى الوحدة المطلوبة 
1h4min =    .     min ; 2h 35 min =    .    min
…… minو .   h = 200 min ; 180 min =     .     h


إناثا . منهم ٪ 60، تلمیــــــــذا200في مدرسة 
ماهو عدد الذكــــــــور ؟ -
ماهي نسبة الذكـــــــور ؟ -



. Aمستقیما آخر یعامده في النقطة و )H(المستقیمارسم
على المستقیم الثاني .Cعلم النقطة و )H(على المستقیمBعلـــــــم نقطة 

.CوBمستقیما آخر یشمل النقطتین ارسم
ما الشكــــــــل المحصل علیه ؟ ما نوعــــــه ؟ 



عرضها نصف طولها .و m460رقعــــــــــة أرض مستطیلة الشكل طولها 
( الدیكامتر مربع ) dam2مساحتها بـ احسب-

mإذا علمت أنه خصص لزراعة الخضر وترك المساحة الباقیة لغرس أشجار مثمرة 245,541
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المســـــاحة الباقیة لغرس األشجار المثمرة ؟ احسب-


5مجموع أرقامه و 55األصغر من و 45األكبر من 5عمر رجل من مضاعفات العدد 
فما هو عمـــــــر الرجل ؟  -



.5h 45 minووقت اإلفطــــار h 45min 6في الیوم األول من رمضان كان وقت اإلمساك 
مدة الصوم ؟ احسب-



t 2,70مرة و 42,5qقامت شاحنة بنقل محصــــــــول الشعیر فنقلت مرتین 
؟فمـــــا هو مجموع محصول الشعیر المنقول بالقنطار -



.m 90عرضها و m 150یملك فالح أرض طولها  
في اآلر الواحد . 12kgغرسها فوال بحیث أنتجت 

مـــــــاهو إنتاج األرض المغروسة ؟ -
:فكــــــر

لزراعة الخضر وترك المساحة الباقیة لغرس أشجار مثمرة m245,541إذا علمت أنه خصص
المســـــاحة الباقیة لغرس األشجار المثمرة ؟ احسب-



احصر كل عدد عشري بین عددین طبیعیین متتالیین  
707,50 -70,7-54,5-16.45.



:مما یأتيعــبر بكسر عن كل عدد عشري
0,5 – 1,457 – 35,12 – 123,457



٪ ذكــــــورا. 40تلمیــذ 370في مدرسة 
جد عدد اإلناث ؟ 

ماهي نسبة اإلناث ؟ 


ساعات 6لمدة و یحرث یومیاm200عرضهاو m800لسـالم أرض مستطیلة الشكل طولها 
.m21600مساحة قدرهــــــا
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. haثم بـ  aعبر عنها بـ و مساحة األرضاحسب-
یلزم لحرثها كلها ؟ ایومكـــــم-
كــــــم ساعة تلزم لحرثــــــها ؟ -



} 1275، 6300، 16، 51، 14535، 34، 1260، 90س= { 
ارمز لها بـ : ص و 9عین بالقائمة مجموعة األعداد التي تقبل القسمة على -أ

ارمز لها بـ : ع و 2عین بالقائمة مجموعة األعداد التي تقبل القسمة على - ب
ع∩ص ما هي العناصر المشتركة بین المجموعتین -ج



سنویـــــةاالحتیاط بفائــــــدةو في صندوق التوفیرDA 96000وضع رجـل مبلغا من المال قدره 
٪ 5قدرها

؟السنةفيعلیهایتحصلالتيالفائدةما
؟سنةبعدحسابهفيیصیرالذياإلجماليالمبلـــــــغما



خصصحیث،نجاحهمابمناسبةوأحمدعمرولدیـــــــهعلىیوزعهاأنأراد، DA 500األبلدى
.األولىالمرتبةعلىلحصولهالمبلغمنلعمــــــر

أحمـد؟أخذكـم


M 120عرضـــــهو M 150طولــــــهمستطیلحقل
مساحته؟مـا

. M 20,5مربعة الشكل طول ضلعه حدیقةفیهغرست
؟المغـــــــروسةاألرضمساحةمـا

. ساعات4الجرارعملفإذاالواحدةللساعةدج500بـالحقللحرثجرارااألرضصاحباكترى
؟الجــــرارلصاحبیدفعهالذيالمبلغمـا

؟DA 6000: ـبمنهالمربعالمتركانإذاالحقلشراءثمنمـــــا


خصصحیث. نجاحهمابمناسبةوأحمدعمرولدیـــــــهعلىیوزعهاأنأراد. دج5000األبلدى
األولىالمرتبةعلىلحصولهالمبلغمنلعمــــــر
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؟أحمــــــــدأخذكـــــــم


م120عرضـــــهو م150طولــــــهمستطیلحقل
؟مساحتــــــــهمـــــــا

. م20.5قطرهانصف. الشكلدائریةحدیقةفیهغرست
؟المغـــــــروسةاألرضمساحةمـــــا

. ساعات4الجرارعملفإذاالواحدةللساعةدج500بـلحرثهاجرارااألرضصاحباكترى
؟الجــــرارلصاحبیدفعهالذيالمبلغمــــا
؟دج2000: بـمنهالمربعالمتركانإذاالحقلشراءثمنمـــــا



: اآلتیةاألعدادبالحروفاكتب
12674-165340 -100540.



. تلمیذا35الواحدالقســــمفيأقســــام،8مدرسةفيیـوجد
؟المدرسةتالمــــیذعددماهو
؟تلمیذا147هوالذكورعددكانإذااإلنـــــاثعددماهو



. CM 4بینهــــماالمسافة. A ،BالنقطتینیشملDمستقیـماارسم
.ABالمستقیــــــمقطعةمنتصفOالنقطةعلـــــــم

الموجــــــودةالمستقیمقطعكلاستخرج
؟تلمیذا147هوالذكورعددكانإذااإلنـــــاثعددماهوالقطـــــعهذهأطوالاكتب



DA 250الواحدةسعرقصصثمانمنهاشترى، المــــــالمنمبلغاأحمدابنهاألبأعطى
DAسعرهاالصغیرألخیــــهولعبة 550 .

؟للقصصاالجماليالثمنمــــــاهو
المصـــــاریفاحسب

DA 100قدرهمبلغلـــــهبقي
؟ألحمــــــداألبأعطاهالذيالمبلغمـــــــاهو
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.700mتبعد مدرسة رشید عن بیته بـــــــ 
اءعلى الساعة الثانیة عشر ة یرجع لتناول الغداء. ثـم یعود للدراسة مس

ماهي المسافة التي یقطعها في الیوم ؟
.الصباحیة فقط. فبعدمایوم االثنین یدرس رشید الفترة إذا علمت أنه 

احسب المسافة المقطوعة خالل أیام األسبوع المقدرة بخمسة أیام


َأنشأ فیه صاحبه حوض مربع الشكل طول ، m30عرضه  و m150حقل مستطیل الشكل محیطه
، وغرس المساحة الباقیة.15mضلعه 

ما هي المساحة المغروسة ؟-
دینارا للمتر الواحد .25حقله بسیاج شائك اشتراه من السوق بـ أحاط الفالح

ما هو ثمن السیاج ؟ -


وآلة راقنة DA 5460 :وقصصا لألطفال بـDA 2450اشترى مدیر مدرسة مقعدا جدیدا بسعر
.بقي معه مبلغ من المالو . DA 2400 :(آلة للكتابة) بـ

.أن المبلغ الذي كان عنده قبل الشراء هو ضعف ثمن القصصإذا علمت 
فما هو المبلغ المتبقي عنده ؟



في الیوم20Lبقرات تحلب كل واحدة 5من الحلیب یومیا ولدیه L 250یحتاج لبان إلى 
للتر الواحد.DA 35یشتري اللبان الحلیب الناقص بسعر
من الحلیبL 50من الزبدة من كل 1Kgیمخض اللبان الحلیب فیحصل على 

دینار. 500دینارا للتر الواحد ویبیع الكیلوغرام الواحد من الزبدة بـ 40یبیع اللبان اللبن بسعر 
ثمن شراء الحلیب الناقص؟احسب. 1
. على كم دینار یحصل اللبان بعد البیع التام ؟2
ه بعد خصم ثمن الحلیب الذي اشتراه ؟.كم دینارا یبقى ل3



12دینارا للصحن الواحد , وعند انزالها لمتجره تكسر منها 65.5صحنا بـ 95اشترى بائع األواني 
دینارا لكل صحن .17صحنا ثم باع الباقي بفائدة قدرها 

ثمن شراء كل الصحون ثم فائدة بیعها احسب
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ثمن بیع كل الصحون.احسب


دینارا للساعة الواحدة .50ساعات في الیوم . مقابل 8یعمل تاجر 
یوما)30ماهي أجرته الشهریة علما أن الشهر فیه (

دینارا، ویوفر الباقي9000إذا كان یصرف هذا الرجل شهریا 
ماهو المبلغ الذي یوفره في الشهر؟

المبلغ الذي یوفره في السنة ؟وماهو 


یومیا . DA 4000,55كل شهــر وتتقاضى زوجته الطبیبة DA 23540یتقاضى عبداهللا
2008ما تتقاضاه الزوجة الطبیبة في شهر مارس احسب
الفرق بینهما .احسب

ماهو دخلهما في هذا الشهر ؟ علما أنهما یسددان فاتورتي الماء والكهرباء المقدرة  بـ 
12285,93 DA



كما اشترى كیسا من السكر بـ ، دینارا للطبق الواحد210,25طبقا من البیض بـ 20اشترى تاجر 
دینارا 50435,75

ماهو ثمن كل البیض ؟-
السكر ؟و شراء البیضماهو ثمن -
البیض ؟و فبكم باع السكر، دینارا128.50إذا خسر التاجر -
و ما هو المبلغ الباقي عنده ؟-



.ha3000قطعة أرض مساحتها 
%20غرس جزء منها بطاطا یقدر بـ 

مساحة الجزء المغروس بطاطااحسب
.Da32,7البطاطا باع صاحبها القنطار الواحد بـقنطارا من 16,8أنتج هذا الجزء 

ثمن بیع البطاطا.احسب
أنهى عمله على و صباحا8h 30minاستعمل جرارا لزرع المساحة المتبقیة فانطلق على الساعة 

.12h 30 minالساعة 
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فما هي مدة عمله ؟ 
.Da2400ساعة هي12إذا كانت أجرة 

حب الجرار ؟.فما هي األجرة التي سیتقاضاها صا


عرضها نصف طولها .و m574رقعــــــــــة أرض مستطیلة الشكل طولها 
( الدیكامتر مربع ) dam2مساحتها بـ احسب-

mإذا علمت أنه خصص لزراعة الخضر وترك المساحة الباقیة لغرس أشجار مثمرة 245,545
المســـــاحة الباقیة لغرس األشجار المثمرة ؟ احسب-



.m 90عرضها و m 150یملك فالح أرض طولها  
المتر المربع الواحدفي 10kgغرسها فوال بحیث أنتجت 

؟ في اآلر الواحدمـــــــاهو إنتاج األرض المغروسة-
فكــــــر 

mإذا علمت أنه خصص لزراعة الخضر وترك المساحة الباقیة لغرس أشجار مثمرة 245.541
المســـــاحة الباقیة لغرس األشجار المثمرة ؟ احسب-



ساعات 6یحرث یومیا ولمدة m200وعرضهاm800لســـــالم أرض مستطیلة الشكل طولها 
.m21600مساحة قدرهــــــا

. haثم بـ  aعبر عنها بـ و مساحة األرضاحسب-
كـــــم من یوم یلزم لحرثها كلها ؟ -
كــــــم ساعة تلزم لحرثــــــها ؟ -



.90mعرضها و ،150mیملك فالح قطعة أرض مستطیلة الشكل طولها 
محیطها.احسب-
مساحتها.احسب-

ترك الجزء المتبقي لزراعة البطاطا.و لزراعة أزهار،20,5mخصص منها جزءا مربعا طول ضلعه 
مساحة الجزء الذي خصصه لزراعة البطاطا.احسب-



ذهب األب إلى السوق لشراء اللوازم التالیة:
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Kg3:بطاطا بda50للكیلوغرام الواحد
2kg:طماطم بda35للكیلوغرام الواحد

da1000ثم أعطى للتاجر ورقة مالیة ذات
كم یرجع التاجر لألب؟

da424.50:ـذهب األب إلى الصیدلیة فاشترى دواء ب
كم صرف إجماال؟



30700دفع ثمن علفها ، دینار16500ثمن الخروف الواحد ، خروفا35اشترى مربي مواشي 
دینار.2000وتكلفة نقلها ، دینار

ما هو ثمن شراء الخرفان ؟-
ما هي كلفة هذه الخرفان ؟-

دینار في الخروف الواحد .1000باع الخرفان فربح 
بكم باع كل الخرفان ؟-



كلغ من البطاطا بثمن 5فاشترى ، دج1000في جیبه مبلغا قدره ذهب األب إلى متجر الخضار 
دج للكیلو غرام الواحد .45

دج للكیلو غرام الواحد.85كلغ من الطماطم بثمن 3و
ــ ما هو المبلغ المالي المتبقي مع األب ؟



وفي الیوم الثاني m 35استعمل في الیوم األول ،m 86عند الرصاص أنبوب من النحاس طوله 
18 m.

؟ طول األنبوب الذي استعمله الرصاصما هو -
ما هو طول األنبوب الباقي ؟ -



یمأل، البنزینمنℓ43یسافر السید أحمد بسیارته من وادي رهیو نحو النعامة. یسع خزان سیارته 
البنزین لمأل الخزان .منℓ23یضیفالطریقفيو ،الذهابقبلالسیارةخزان

عند الوصول إلى النعامة و km 82545عند االنطالق من وادي رهیو كان عداد السیارة یشیر إلى 
. km 100كلفيالبنزینمنℓ8إذا كان استهالك السیارة هو km 83295یشیر العداد 
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كم كیلو مترا قطع  السید أحمد في رحلته ؟ -
لبنزین استهلك خالل هذه الرحلة ؟ كم لترا من ا-
أحمد الى النعامة ؟بقي من البنزین في الخزان عند وصول السیدلترا كم -



2mترك مدخل عرضه و وعرضهـا نصف طولهـا، أحیطت بسیـاج مرتین36mرقعـة أرض طولهـا 
؟50daإذا كان سعر المتر منه ، ما هو ثمن السلك المستعمل-1

شجرت الرقعة الباقیة . 12mعرضه ، و 17mبني على الرقعة منزال طوله 
مسـاحة الرقعة المشجرةاحسب-2



وثمن اللعبة الثانیة ینقص عن األولى ،دینارا350لعب , ثمن اللعبة األولى 3اشترت األم البنتها 
دینارا 20وثمن اللعبة الثالثة یزید عن األولى بـ : دینارا80بـ: 

دینارا 40اذا علمت انه بقي معها 
ثمن اللعبة الثانیةاحسب
ثمن اللعبة الثالثةاحسب
المبلغ الذي كان عند األماحسب



لقسمة في الحاالت التالیة:وجد باقي اأ
, ,



.ml1قطرة من الماء تمأل إناء سعته20
؟L1ناء سعتهإكم قطرة تلزم لمل 



وعرضه نصف طوله .m450حقل مستطیل الشكل طوله 
محیطه ؟احسب



جواهر .10صنع عقود ذات تریدجوهرة،2463عند سمیة 
كبر عدد من العقود التي یمكن صنعها؟أاهو م

الباقیة ؟الجواهرعددماهو
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ذهب األب إلى السوق لشراء اللوازم التالیة:
3 kg50:ـبطاطا ب DAللكیلوغرام الواحد
2 kg35:ـطماطم ب DAللكیلوغرام الواحد

DA 1000للتاجر ورقة مالیة ذاتثم أعطى 
كم یرجع التاجر لألب؟

DA 424,50:ـذهب األب إلى الصیدلیة فاشترى دواء ب
كم صرف إجماال؟



أكمل مایلي :
4,8 < 4,6 < 4,4 < ………………………



m2.5وعرضها m4طولها لتبلیط غرفة مستطیلة الشكل،
.كم بالطة تلزمنا للغرفة ؟cm25استعملنا بالطات مربعة الشكل ضلع الواحدة 



رتب األعداد التالیة ترتیبا تصاعدیا 
- – 3,3 – 1,5 – 3,19 – 2,18 – 2,5 – 1,022



ولعبة ألخیه da250قصص ،سعر الواحدة 3اشترى منه ، من المالأعطى األب البنه مبلغا 
da10.5اقالم سعرا لواحد 10وda650.54الصغیر ثمنها 

ماهو الثمن اإلجمالي للقصص ؟ 
كل المصاریف ؟ احسب

da100.46بقي له مبلغ قدره 
ماهو المبلغ الذي أعطاه األب البنه ؟



=  مكان النقط:، > ، ضع الرموز المناسبة  < 
102310 …….. 56199
20389 ………. 20398
6874…….. 7001




5

52

:عداد التالیة تنازلیارتب األ
1487026–356145–1904526–10234–58964–125482



األعداد التالیة تصاعدیارتب
132647–89657–1325471–486982–1452368–258741



وأخرى أضیق من القائمة وأخرى أوسع منها، زاویة قائمةارسم


79,45البیت لم یبق معه سـوى دینار ولما عاد إلى 1000ب إلى السوق ومعه ورقة ذات ذهب األ
دینار.

ثم ابحث عنه–أكمل المطلوب 


dal75,89من البنزین من برمیل سعته25Lأخذنا
ابحث عنه ؟و (أكمل المطلوب)



؟األنبوب األول عن الثانيزید طول بكم یdm566وطول األنبوب الثانيm95.56طول أنبوب 
طولهما معا؟احسب



أكثر من الثانيl300وسعة خزان ثانيdal75.20سعة خزان
ماسعة الخزان الثاني؟؟



عن األول .g3564.43ـ من البرتقال ووزن صندوق آخر یزید بkg25وزن صندوق
ماهو وزن الصندوق الثاني ؟

وزنهما معا؟احسب


دینار .1322,3وثمن الثاني ینارد1564,23ب قمیصین ثمن األول اشترى األ
مالفرق بین ثمن القمیصین؟

كم دفع أآلب لشراء القمیصین 
دینار1000ذا أعطى للبائع ورقتین ذات إ

فكم یرجع له البائع؟؟
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یعبد عمال البلدیة طریقا وطنیا
فــــي الیــــوم m854,65أیــــام إذا كــــانو یعبــــدون6مــــاهو طــــول الطریــــق الــــذي ینجزونــــه خــــالل 

(بالكیلومتر)؟


الواحد.دینار للمتر 89,64أرادت األم أن تصنع ستارا فاشترت سبعة أمتار من القماش بسعر 
ئع؟؟باللم دینارا دفعت ك

cm80,95بعد خیاطة الستار بقیت قطعة من القماش طولها
ماهو طول القماش المستعمل؟؟



یقطع هذه المسـافة أربـع مـرات فـي الیـوم ذهابـا km15,32یشتغل اآلب في مصنع یبعد عن منزله
وٕایابا

الیوم؟؟كم مترا یقطعه في 
المسافة التي یقطعها في أسبوع بالمتر ثم بالكیلومتر ؟احسب



من السكرkg5من البرتقال وkg6أرادت األم أن تحضر المربى فاستعملت
ما هو وزن الخلیط؟؟

kg2,56ینقص وزن المربى عند الطهي بـ  
ماهو وزن المربى المحصل علیه؟؟



لتـرا حتـى یمتلـئ . L 15,75مـن البنـزین ویجـب إضـافةL 25,25كان خزان سیارتي یحتـوي علـى 
ماسعة الخزان؟؟

dal1,5قمت بسفر وعن رجوعي لم یبق في الخزان إال 
كم لترا استهلكت السیارة؟؟



أكیـاس مـن الشـعیر بسـعر 5وللكـیس الواحـددینـارا1589,46بسعرأكیاس من القمح 6باع تاجر 
للكیس الواحددینارا1234,23

مجموع ماقبضه التاجر؟؟احسب
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.7dg  8g5kgلوزن قطعة كبیرة من الجبن وضع التاجر على كفة المیزان المعاییر التالیة
الدیكاغرام ؟؟ماوزن الجبن بالغرامات ثم 

. L 10وسبع مراتdal65لملء برمیل أفرغنا أربع مرات15
ماسعة البرمیل بالدیكالتر ثم باللتر؟؟



وطـول dm457,5وطـول الثـانيm12أنابیـب طـوا األول3إلطفاء حریق ألصق رجـال المطـافئ 
.dam2,95الثالث
طول كل األنابیب بالمتر؟؟احسب



لنتحصل علـى طـول قـدرهm12ینقصناm7,5ألصقنا مجموعة من األنابیب طول كل واحد  منها
dam7.
طول األنابیب كلها؟احسب
عدد األنابیب التي استعملناها؟؟احسب



dam4و5mطول أحد السلكین، m95,87كهربائیین طولهماألصقنا سلكین 
ماهو طول السلك الثاني؟؟



km189,56یقطع راكب دراجة
؟؟m19589,87ماهي المسافة الباقیة إذا كان قد قطع



طاوالت.9یحتوي مطعم مدرستنا على 
تلمیذا یتناول وجبته علما أن كل طاولة تستوعب ثمانیة تالمیذ؟؟كم 



بقعـة مـن الدرجـة الثانیـة. أقلعـت الطـائرة وعلـى 95بقعة من الدرجة األولـى و65تحتوي طائرة على 
مسافرا 115متنها 
عدد األماكن التي بقیت فارغة؟؟احسب



ئحتي یمتلl35في برمیل فارغ ویبقى ینقصl19أفرغنا خمسة أدنان سعة الواحد
سعة البرمیل؟؟احسب
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.km425,8سافر سائق سیارة من الجزائر إلى وهران . المسافة بین المدینتین
غلیزانلیصل إلى km169لیصل إلى الشلف ثم km200قطع أوال
المسافة الباقیة لیصل إلى وهران؟؟احسب



من القمح فسلمه البائع خمسة أكیـاس لهـا نفـس الـوزن فـدفع هـذا الشـخص kg250طلب شخص
دینار8648
وزن الكیس الواحد وثمنه؟؟احسب



في أربع حموالت متساویة.طنا من القمح 48,84حملت شاحنة 
كم قنطارا تحمل في كل حمولة؟؟



m30,85، قصت منهhm7و 5damاشترت األم حبال طوله
ماهو طول الحبل الباقي؟؟



hlوزعت محطة بنزین في الصباح 4dal   56 l3 وفي المساءhl    7dal 89 l5.
كمیة البنزین الموزعة باللتر؟؟احسب



أقل من األولm569.87وطول خندق آخرhm  8 dam   5m3طول خندق 
طول الخندق الثاني؟؟احسب



ویـوم الثالثـاء مسـافةhm1,5نظفـوا یـوم اإلثنـین، m895,56ینضف عمال البلدیـة طریقـا طولـه
m40,5.

طول الطریق الباقي دون تنضیف؟؟احسب


لفات 10من السلك لكن لتسییج حقله یحتاج إلى m50لفات ذات7اشترى فالح 
كم مترا ینقصه لتسییج حقله؟؟



نعجة على خمس مجموعات متساویة.. 480قسم فالح قطیعه المتكمن من 
كم نعجة في كل مجموعة؟؟
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مسافرا.128ركب في قطار 
عدد العربات إذا كانت تتسع الواحدة ثمانیة مسافرین؟احسب



تلمیذا 30یوجد في ملعب أربعة صفوف ذات
ما عدد التالمیذ؟

یجمع المعلم هؤالء التالمیذ ثم یصفهم في خمسة صفوف. 
ما عدد التالمیذ في كل صف؟ 



dal5برامیل سعة الواحد3من البنزین أخذنا منه l989صهریج یحتوي على
كم لترا بقي في الصهریج؟؟



؟؟km358.89نظم سباق للدراجات على مسافة مقسمة على ثالث مراحل طول كل مرحلة
المسافة المقطوعة.احسب



.dal45باع منها l229برامیل سعة الواحد3تسلم تاجر 
كم لترا بقي علیه أن یببیعه؟؟



تلمیذا47بنتا من بین 13مختلط یوجد في قسم 
ما هو عدد البنین؟؟؟



لفات10لكن لتسییج حقله یحتاج إلى، من السلكm50لفات ذات7اشترى فالح 
كم مترا ینقصه لتسسیج حقله؟؟.



..l32یوجد بهdal4سعة خزان سیارة
ینقصه لیمتلئ؟؟؟كم لترا



قلما16وأقالم10حزم ذات 8قلم  و125وضع المعلم في الخزانة علبة ذات  
ما عدد األقالم؟؟؟



أقل من األولl13من الحلیب،ویحتوي دن آخر علىl27یحتوي دن على
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ماسعة الدلو الثاني؟؟؟


m15خیط طوله
؟؟؟dam12كم یجب أن نزیده لنتحصل على خیط طوله



سنوات10ـسنة یقل عمر أحمد عنه ب23عمر علي 
ماهو سن أحمد؟؟؟



یوما21یستفید عامل من عطلة سنویة قدرها 
عدد األیام التي اشتغلها؟؟؟ماهو 



.dal5من الزیت أفرغنا منهl65یحتوي برمیل على
كم لترا بقي في البرمیل؟؟



كبشا69كبشا بیع منه 859یشتمل قطیع من الغنم على 
ما عدد الكباش الباقیة؟؟؟



أقل من األول.l25ویحتوي برمیل آخر على من الماء،3hl 7lیحتوي صهریج على
ماسعة البرمیل؟؟؟



دج42من اللیمون .إذا كان ثمن الكیلوغرام من البرتقـالkg29و..من البرتقالkg58باع خضار 
دج 37ثمن الكیلوغرام الواحد من اللیمونو 

مجمع  ماقبضه التاجر ؟؟؟احسب


.  m13,50لفات من الشباك إلحاطة حدیقة المنزل طول كل منهما  3ب اشترى األ
ماهو طول هذا الشباك؟؟؟

دینار.؟؟؟ 1285ثمن اللفتین معا إذا كان ثمن اللفة الواحدة احسب
ماهو ثمن المتر الواحد؟؟؟



قلما ملونا30وقلم رصاص25اشترى معلم 



5

58

ما عدد األقالم التي اشتراها المعلم؟؟؟
دینار180دینار فرد له البائع 500دفع للبائع ورقة ذات 

ماهو ثمن كل األقالم؟؟؟ 
ثمن القلم الواحد؟؟؟احسب



. kg100الدقیق یحتوي كل كیسأكیاس من 7تسلم خباز 
ماهي الكمیة التي تسلمها الخباز؟؟؟



85كــراس وكیسـا ثالــث یحتــوي علــى95وضـع معلــم فــي خزانـة القســم كیســین یحتــوي كـل واحــد علــى
كراس.

عدد الكراریس التي وضعها المعلم في الخزانة؟؟؟ما


.  hl5من الزیت أضفنا لهl250یوجد في برمیل  
الزیت الموجودة في البرمیل؟؟؟كمیةاحسب



g7تزن علبة دواء فارغة
.dg5أقراص وزن كل قرص10ماهو وزنها الكلي إذا كانت تحتوي على 



من الزیت .l7ویحتوي علىdal1سعة برمیل 
كم نضیف إلیه لیمتلئ؟؟؟



dag2تزن علبة أقراص
؟؟؟g6ماهو وزن األقراص إذاكانت تزن وهي فارغة



g98.32تزن قطعة سكر
قطع بالغرام ثم بالدیكاغرام  ؟؟؟6ماهو وزن 



؟؟؟g56.23وضعنا فیها مسحوقا وزنه g95تزن قارورة فارغة
كم أصبح وزنها؟
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10gمن الخمیرة فوضع كمیة على كفة المیزان تنقص ب g45طلب زبون من خباز أن یزن له
ما وزن هذه الكمیة؟



قفازین. g598األم بكبة صوف وزنهانسجت
ماهو وزن القفاز الواحد؟؟



دینار.199دینار وبعد عودته إلى الدار لم یبق معه 590ذهب األب إلى السوق ومعه 
كم صرف؟؟؟



لترا بقي في الصهریج؟؟؟.  كم dal75من الماء من صهریج سعته l178أخذنا


دینار99دینار وبقي معها 285صرفت فاطمة 
ماهو المبلغ الذي كان عندها؟؟؟



.38وزعت كراسا لكل تلمیذ من تالمیذها الـ ، كراسا50لمعلمة حزمة ذات 
كم كراسا بقي معها؟؟؟



دج.27دج والجزر ب:32من الجزر .فباع البطاطا بـkg68من البطاطا وkg75جنى بستاني
ماهي الفائدة التي تحصل علیها؟؟؟



بطـة، إذا كـان ثمـن الدجاجـة الواحـدة 69ودجاجـة39بـاع منهـا بطة،86دجاجة و59ربى مزارع
DA289 وثمن البطة ،DA275  .

مجموع ماقبضه المزارع؟؟؟احسب


لكي یمتلئ dal178إلیهوأضفنا، l589یحتوي خزان بنزین على
ماسعة الخزان؟؟؟



من القماش لخیاط فستانm3یلزم
فساتین؟؟؟9كم مترا یلزم لصنع 
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تالمیذ7فرق ذات 6في حصة للریاضة كون التالمیذ 
عدد تالمیذ القسم؟؟؟احسب



m28وأضفنا لهماm39ربطنا خیطین طول كل منهما
ماهو طول الخیط الذي تحصلنا علیه؟؟؟



في ثالثة صفوفطاولة 24رتبنا 
كم تلمیذا یمكن أن یجلس في كل صف علما أن الطاولة الواحدة تستوعب تلمیذین؟؟؟



تلمیذا على ستة صفوف42اصطف 
كم تلمیذا في كل صف؟؟؟



مندیال56علب في كل علبة 9اشترى تاجر 
عدد المنادیل؟؟؟احسب

دینار 5.23إذا باع المندیل الواحد ب
مجموع ماقبضه التاجراحسب



cm56.87خط منكسر مكون من سبعة خطوط طول الخط الواحد
طوا هذا الخط؟؟؟   احسب



كتابا في ثالثة صفوف96رتبنا 
الكتب الموجودة في كل صف؟؟؟ماهو عدد 



دینار119دج فرد له 200أعطى للخباز  ، خبزات9اشترى علي 
ثمن الخبزة الواحدة ؟احسب



حول إلى الوحدات المطلوبة فیما یلي : 
500 DL = ……. CL ……… 14 CL = …..…. ML
250 DL = …….. CL 2347 ML = …..CL .....ML
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األعداد العشریة اآلتیة على شكل كسر عشري اكتب
45,2-4,52-0,452-452,0.



األطوال اآلتیة على شكل عدد عشري اكتب
125 DM 5 CM = ………… 11 M 7 CM = …………………
157 DAM 36 DM = …….. 9 KM 4 M = …………………


العملیات اآلتیة عمــودیا:أنجز
 =.................945.6-1711

 =.................4378.9 +297.64
 =.................8.7 ×65.9



.m120حقـل مـربع الشكــل محیــطه 
مســاحته . احسب



التحویالت التالیة:أنجز
Cm =............mm75وm5

m=............cm175وhm17
L =............dL22وhL13



أتمم العملیات التالیة بوضـع العــدد المناسب : 
23600 =.... ×23,6 757,8 =.... ×75,78 =10 ÷974.87



ثمن الكیلوغرامالمشتریات
DA35البطــاطا
DA38البصــل
DA55الطمـاطم
DA105البرتقـال
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DA110المــوز
DA650اللحــم

دینار جــزائري لشـراء:3000معـه مبــلغ و ذهبت مـع أبیك إلـى السـوق
Kg3مـن البطـاطا
Kg2مـن البصـل
Kg1مـن الطماطم
Kg1مـن البرتقال
Kg1مـن اللحــم

ثمن كــل المشتریات .احسب
المـبلغ الباقي عنـد األب .احسب



العملیات اآلتیة عمودیا:أنجز
=.........35 +76,819
=........3,75-186
=..........18,6 ×27,5



صنادیق لها نفس الوزن.07من التمر في kg224وضع الفالح 
ما هو وزن كل صندوق؟



مصلي ومصلیة.500عددهم في الجمعة الماضیة بلغ ، یؤم المسجد رجال ونساء
امرأة80إذا كان عدد النساء هو 

فما هي النسبة المئویة للرجال.


96كراریس بحجم 10إسالم تلمیذ في السنة الخامسة، كلفة أبوه أن یشتري أدواته بنفسه، فاشترى 
، ومحفظة ثمنها da120كتب ثمن الكتاب الواحد هو 7، وda19صفحة، ثمن الكراس الواحد هو 

da500 ومقلمة بأدواتها بثمن .da200.
ما هو ثمن كل الكراریس ؟-1
ما هو ثمن كل الكتب ؟-2
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فكم یرجع له؟da2000إذا أعطاه األب 


أكمل ما یلي :
200 dl = …….. cl 47 m = 740 ….. 360 dam = 60,3 …..


العرض)-لتبلیط متجرین قاس صاحبهما أبعادهما ( الطول
الحظ الجدول اآلتي ثم أكمل مكان النقط            

المتجر األول
المساحةالمحیطالعرضالطول

m86,4  mm.........m2.......

المتجر الثاني
المساحةالمحیطالعرضالطول

m107,5mm.........m2.......


المبلغ.دینارا صرف 640عند نبیل مبلغ من المال قدره 
ساعده على إیجاد المبلغ الذي صرفه. -
ما هو المبلغ الباقي عنده ؟-



ــب  ــى طبی ــي إل ــأعطى لهــا وصــفة لمــدة توجهــت جــدة عل ــون لمتابعــة عالجهــا ف أشــهر، حیــث 4العی
قارورات من الدواء.8تستعمل خاللها 

.da 222إذا كان ثمن القارورة الواحدة  
ثمن الدواء؟احسب

.da 1284كان مع الجدة مبلغ قدره 
ما هو المبلغ الذي ینقص الجدة إلكمال ثمن الدواء؟



رتب األعداد العشریة اآلتیة من األكبر  إلى األصغر:
0.50-50.05-0.05-05.00 -1.05-05.10



A،B،C،Dثم علم علیه النقط : ، yخط مستقیم ارسم
عین كل القطع المستقیمة الناتجة.
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DAوفي الیوم الثالث DA1265وفي الیوم الثاني DA948.2ربح بائع في الیوم األول 
1045.75

كم دینارا قبض هذا البائع في األیام الثالثة ؟


في كل صف نفس عدد التالمیذ.صفا12تلمیذا وقفوا لتحیة العلم في 360في المدرسة 
التالمیذ في كل صف ؟ما هو عدد -



كل عدد من األعداد العشریة التالیة على شكل كسر عشري: اكتب
56.3-82.62-30.9-14.514.



اتمم الجدول التالي :
ع-سس+ععس

16,28
179,7200,6

7,095,41


.m50أقیم داخلها مربع لغرس الورد ضلعه 390مشتلة مربعة الشكل طول ضلعها 
ما هي المساحة غیر المغروسة ؟



في الیوم الواحد. فكم تصرف في األسبوع ؟DA860عائلة تصرف 
وكم تصرف في الشهر؟



للعلف.DA5650لنقلها وDA2500ودفع DA364500خروفا بـ 25اشترى مربى مواشي 
.DA371000بعد مدة باع جمیع الخرفان بـ: 

ما هو ثمن شراء الخروف الواحد؟
كلفة جمیع الخرفان؟احسب

هل ربح أم خسر ؟ كم ؟
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امأل الجدول اآلتي :

الكتابة بالحروفباألرقامالكتابة 
ثمن.............

................

ربع............

................


العملیات اآلتیة:أنجز
82 × ……..= 8200
142 ÷ 10 = ………
12.7 × ….. = 12700


.Kg713.5ثم Kg416.5باع منه أوال ، من الحمصKg1785.5تاجر حبوب عنده 
مـا هي كمیة الحمص المباعة ؟ -
كم كیلوغراما من الحمص بقي عنده ؟ -



طوله .وعرضه m240حقل مستطیل الشكل طوله 
عرضه ؟ احسب-
مساحته ؟.احسب-



أحصر العددین العشریین بین عددین طبیعین متتالین :
 <  . . . . . . . .35.82. . . . . . . . <

  < . . . . . . . . .89.4. . . . . . . . <


أتمم التحویالت التالیة .
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1h45 min   = …………..min 90min =………h ………min
17m2= …………dm2 8mL = ………….L


m96حدیقة منزلیة مربعة الشكل محیطها 
طول ضلع الحدیقة .احسب-
مساحتها . احسب-



DA23.50كراریس ثمن الكراس الواحد 4اشترت فاطمة من المكتبة 
ثمن الكراریس .احسب-
. DA500دفعت لصاحب المكتبة -
المبلغ الباقي .احسب-



للمتر المربع .850DAبـ: 900m2اشترى رجل قطعة أرض مساحتها 
ثمن شراء األرض ؟ احسب-
وترك الباقي حدیقة. 20mبني في وسطها منزل مربع الشكل طول ضلعه -
مساحة المنزل .احسب-
مساحة الحدیقة .احسب-



.kg11وزن الصندوق معبأ ، g425تزن الواحدة ، علبة حلیب أطفال24في صندوق 
ما هو وزن الصندوق فارغا؟-



وغادرته بعـد انتهـاء الصـالة فـي h20دخلت المسجد برفقة والدك ألداء صالة التراویح في الساعة 
.min15h21الساعة 

حدد المدة الزمنیة التي قضیتها داخل المسجد.-


.cm3.5دائرة مركزها ونصف قطرها ارسم
أوجد قطرها ؟-
محیطها؟احسب-
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ضع العالمة المناسبة مكان النقط
6,08.....6,8

........
3,7........3,70



عدد كل التالمیذ.20تلمیذا.إذا علمت أن عدد تالمیذ السنة الخامسة یمثل ٪180في مدرسة 
ـ ما هو عدد تالمیذ السنة الخامسة ؟1
ـ ما هو عدد تالمیذ السنوات المتبقیة ؟2



12,6و12,5اذكر ثالثة أعداد محصورة بین 


لتبلیط غرفتین توصلنا إلى األبعاد المعطاة في الجدول التالي، الحظ ثم امأل الفراغ :
األبعــاد)01الغرفة()02الغرفة (

m8.7m6الطـــــــول
m5.6m6العــــــرض

الشـــــكـل
المحیــــــط
المســــاحــة



دینـارا للمتـر الواحـد، وبـاع 75للقطعة بــ باع التاجر في الفترة األولى m348قطعة قماش طولها 
دینارا للمتر الواحد .80الباقي بـ: 

في الفترة األولى ؟ما هو طول القماش المباع *
ما هو ثمن بیع هذا القماش ؟*
ما هو طول القماش الباقي ؟ وما هو ثمنه ؟*
ما هو ثمن بیع كل القماش ؟*



تیة على شكل عدد عشريالكسور اآلاكتب
, , ,
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حویالت اآلتیة:أتمم الت
…….. dm = 49 m
3 h = ………. Min
7 hm = ………… km
8 mm2 = …………. Cm2



مـا هـو ، m4إال الطابق األرضي فارتفاعـه ، m3.64ارتفاع كل طابق ، طابقا15تتكون عمارة من 
ارتفاع العمارة ؟ 



العملیات التالیة:أنجز
147,06 + 21,78      ;     259,241 -15,4     ;     1,25 × 3,7



.65daثمن المتر الواحد من القماش هو 
أكمل الجدول التالي:

(m)الطول 1210853
(da)الثمن 



900–123–55–24–20–8صنف في الجدول الموالي األعداد التالیة: 
5مضاعفات العدد 3مضاعفات العدد 2مضاعفات العدد 



حیث 20minوانطلقت سیارة من مدینة بشار، ووصلت إلى مدینة تاغیت في الساعة العاشرة
1hاستغرقت مدة الرحلة  15min.

وقت االنطالق.احسب


850mقسمناها إلى قسمین، األول مستطیل الشكل طوله 24hm2قطعة أرض زراعیة مساحتها 
خصص لزراعة القمح، أما الثاني فخصص لغرس الزیتون.200mوعرضه 

المساحة المخصصة لزراعة القمح.احسبـ 1
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المساحة المخصصة لغرس الزیتون.احسبـ 2


رتب تصاعدیا الكتل التالیة:
543g – 1kg – 84dag – 7080g – 3dag



في 1,87mفي المرحلة األولى ثم 3,65mاستعملنا منه 5,8mأنبوب من النحاس طوله 
المرحلة الثانیة.

األنبوب المتبقي؟ما هو طول 


وقطعة خشبیة أخرى مربعة الشكل طول ضلعها 25cmوعرضها 40cmقطعة خشبیة طولها 
20cm.

قارن بین مساحة القطعتین .


في الساعة العاشرةانطلق دراج من البلدیة "أ" في الساعة الثامنة صباحا ووصل إلى البلدیة "ب" 
.18minو

مدة الرحلة .احسب


علبة .12كل صندوق یحتوي على ، صندوقا من الطماطم15اشترى بقال 
عدد العلب في كل الصنادیق.احسب

.55DAإذا كان ثمن العلبة الواحدة 
ما هو ثمن كل العلب ؟

.65DAباع التاجر العلبة الواحدة بسعر 
ثمن بیع كل العلب.احسب



من بین ما یلي استنتج المتساوي منها:
0,250 ; ;   3,40     ; ;   0.25   ;   2.5   ;   3



العملیات التالیة:أنجز
5h 41min 25s + 3h 17min 23s =
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7h 45min 35s -13min 17s =


تلمیذا. 30أقسام، في كل قسم 6في مدرسة  
ما هو عدد تالمیذ المدرسة ؟

؟100ما عـدد الذكور إذا علمت أن عدد اإلناث هو 


التالیة:صنف في الجدول الموالي المقادیر 
3 t - 4,35 ha - 58 dm2 - 32 l - 745 mg - 0.2 ml

أوزانسعاتمسـاحات



للكبار، ونصف هذا المبلغ للصغار. 500daثمن تذكرة الدخول إلى السیرك هي 
ـ ما هو مبلغ تذكرة الصغار؟1

للكبـار.تذكرة 150تذكـرة، منهـا 230بیعت 
ـ ما هو عدد التذاكر التي بیعت للصغار ؟2
ـ ما هو ثمن التذاكر التي بیعت ؟3



احصر األعداد العشریة التالیة بین عددین طبیعیین متتالیین:
4,562 ،35,241 ،124,78



قسمناه إلى أربع مثلثات متساویة (انظر الشكل).40cmوعرضه 60cmمستطیل طوله 
أكمل الجدول التالي:



شهرا على دفعات متساویة، مبلـغ الدفعة 14أرادت عائلتـك شراء ثالجة بالتقسیط، مدة التقسیط 
دینارا. ساعد عائلتك في إیجاد ثمن الثالجة .2540الواحدة 

عدد المثلثات4321
(cm2)المساحة 
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من وزنها.25قدرت بـ ٪مـن عجینة للحلویات500gكمیة السكـر فـي 
وزن السكر الموجود في العجینة.احسب



40daوالثانیة یزید ثمنها عن األولى بـ : 450daلعب، ثمن اللعبة األولى 3اشترى األب ألبنائه 
.90daوثمن اللعبة الثالثة ینقص عن األولى بـ: 

ثمن اللعبة الثانیة والثالثة معا.احسبـ 1
، فما هو المبلغ الذي یرجعه له التاجر ؟2000daـ إذا أعطى للتاجر مبلغا قدره 2



:بنتیجتهاأربط العملیة 
258 ÷ 100 .                  .  0,0258

2,58 ÷ 10   .                 .  25,8
258 ÷ 1000 .                  .  0,258
2,58 ÷ 100  .                  .  2,58



. 30sو1minفي 100mیقطـع راجـل كل 
.800mالـزمن المستغرق  لقطع مسافة احسب



.……العملیات التالیة:أنجز X =

+ =

- =


قمیصا ؟15. ما هو ثمن 180daثمن ثالثة قمصان هو 


آخرون 3في امتحان شهادة التعلیم االبتدائي وانتقل 75تلمیذا نجح منهم ٪28قسم یتكون من 
باإلنقاذ.
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عدد التالمیذ الناجحین في شهادة التعلیم االبتدائي.احسبـ 1
مجموع التالمیذ الذین انتقلوا إلى المتوسطة.احسبـ 2
عدد التالمیذ الذین یعیدون السنة الخامسة.احسبـ 3



فاشترى ، 170daوأعطته أمه مبلغا قدره 250daمبلغا من المال قدره خالدابنهأعطي األب 
.370daلصدیقه هدیة ثمنها 

ما هو المبلغ الذي یبقى لعلي ؟


التالیة بین عددین طبیعیین متتالییناحصر الكسور 
< ∙ ∙ < ∙ ∙ < ∙∙



یملؤه صاحبه كل أربعة أیام.44Lسعة خزان سیارة 
السیارة في یومین ؟ما هي كمیة البنزین التي تستهلكها 



.ABمنتصف القطعة F، ثم عین النقطة 8cmطولها ABقطعة مستقیمةارسم
.FBوقطرها Mالدائرة التي مركزها ارسم



للكیلوغرام الواحد 60daمن البطاطا بثمن 3Kgحمل األب قفة فارغة وذهب للتسوق فاشترى 
.900daللكیلوغرام الواحد وكیلوغرام واحد من اللحم بثمن 50daبصال بثمن 2,5kgو
وزن السلعة الموجودة في القفةاحسبـ 1
ـ ما هو ثمن البطاطا والبصل معا ؟2
ثمن المشتریات ؟احسبـ 3



العملیات التالیة عمودیا:أنجز
256,74 + 321,22 =
357,41 - 89,3 =
32,01 + 5,2 - 0,357=
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في 16cLو120Lمن الماء في المرحلة األولى، ثم 75cLو520Lأفرغنا في خزان حدیدي 
المرحلة الثانیة.

ما هي سعة الماء التي أصبحت في الخزان ؟


أكمل التحویالت التالیة:
1km 25m = ……...... m
853g  =…….. hg …….. g

h = …….. min


العدد الطبیعي األقرب لكل عدد من األعداد العشریة التالیة:اكتب
15,97-,17845–342.7



.22mبنینا فیه منزال مربع الشكل طول ضلعه 90mوعرضه 285mحقل مستطیل الشكل طوله 
محیط الحقل.احسبـ 1
مساحة الحقل .احسبـ 2
مساحة المنزل .احسبـ 3

.9mأحطنا الحقل بسیاج وتركنا مدخال عرضه 
ـ ما هو طول السیاج المستعمل ؟4



الكسور العشریة التالیة على شكل أعداد عشریة:اكتب
, , , ,



بدأت مباراة في كرة القدم في الساعة الثامنة مساًء، فدام الشوط األول والثاني معا ساعة ونصف 
.15minمع العلم أن الالعبین یستریحون بین الشوطین 

ما هو زمن نهایة المباراة ؟


قارن المقادیر التالیة:
15km2 .    245600m2

27,4l    .    2dal
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150min   .    2h 30min


000 24لشراء دراجة ناریة اشترك األخوان عمر ورضا في جمع ثمنها، حیث دفع عمر مبلغا قدره 
da ،.ودفع رضا نصف هذا المبلغ

ثمن الدراجة ؟احسب


أبواب في الیوم الواحد.3صنع نجار 
أیام.4ـ كم بابا یصنعه في 1

.da 7000للباب الواحد، والباب الثامن باعه بـ  da 8500أبواب بثمن  7باع 
ثمن األبواب التي بیعت .احسبـ 2
عدد األبواب الباقیة.احسبـ 3



= ) مكان النقط: ، >، <ضع (
12,56 .   21,98
45,30   .   45,3

132,7   .   132,07


أتمم ما یلي:
(5 × .  )  +  .  = 28
(9 × .  )  +  .  = 40
(4 × .  )  +  .  = 112



.للبیعبالمئة على كل المالبس المعروضة 40وضع تاجر مالبس تخفیضا قدره 
.دینارا1250إذا كان ثمن السروال 

ـ ما هو مقدار التخفیض ؟1
ـ كم یصبح ثمن السروال بعد التخفیض؟2



ثالثـة أعشار . و مئتانو خمس مئـة ألـف
العدد باألرقـــام اكتب
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ما هو رقم آحاده ؟
وما هو رقم آالفه ؟



لتأثیث بیتنا الجدید، اشترى أبي المستلزمات التالیة:
DA 5000طاوالت بـ 8وأخیرا DA 000 25وخزانة مكتبة بـ DA 500 4أرائك سعر الواحدة 7

ثمن األثاث. احسب


ما هو رقم اآلحاد في كل عدد من األعداد التالیة
54,6842,589231,546



أمتار10لترا من البنزین كل 0,25تستهلك سیارة 
متر ؟100كم لترا تستهلك في 



أكمل بوضع اإلشارة المناسبة (  >  <  =  )
0,75  .
0,25   .
0,50   .


عمودیا العملیات التالیة أنجز
845,25 – 788  =
45,88 x 5 =
19,56 + 45 =


من الفرینةkg0,25حبات من الكعك یستعمل الخباز 10لصنع 
da 7,5یبیع الواحدة بـ   و حبة كعك2000یصنع هذا الخباز كل یوم 

حبة كعك یستطیع الخباز أن یصنع من كیلوغرام واحد من الفرینة ؟كم .1
المبلغ الذي یقبضه كل یوم من بیع الكعكاحسب.2
أوجد وزن الفرینة التي یستعملها یومیا.3
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25 cm+10 dm = …….. cm
103 cm – 10 dm = ………… cm
55cm x 14 = ………..dm


من بین األعداد التالیة3األعداد التي رقم مئاتها اكتب
1343  ,3436  ,2344  ,4345  ,33521



رقم مئاته أكبر رقم فرديو رقم عشراته نصف رقم آحادهو 8العدد اّلذي رقم آحاده اكتب


ذكرا , وزع المعّلم على التالمیذ في حّصة المطالعة قصصا حیث 16تلمیذا منهم 30قسم في 
صفحات   .10أعطى لكّل تلمیذین قّصة , في كّل قصة 

عدد اإلناث في القسم احسب.1
عدد القصص التي وّزعها المعلم على الّذكوراحسب.2
عدد صفحات كل القصص الموزعةاحسب.3



بالحروف األعداد التالیة :اكتب
215840011800002828900424569

<   >   =:  أكمل بوضع العالمة المناسبة    التمرین الثالث
32323..   .3232

243456....123456
67676...67676

46789...46879


تلمیذا  موزعین كما في  الجدول التالي :410في مدرستنا  
عدد التالمیذعدد األقسامالمستوى
260تحضیري
270األولى
290الثانیة
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260الثالثة
260الرابعة

.2الخامسة
ما هو عدد تالمیذ السنة الخامسة ؟.1

سنتیما حقوقا لالمتحان 16500دفع كل تلمیذ من السنة الخامسة مبلغ 
مجموع ما دفعه تالمیذ السنة الخامسة احسب.2
هذا العدد بالحروفاكتب.3



باألرقام األعداد التالیة اكتب
عشرونو خمسةو عشرون ملیوناو خمسة

سبعةو أربعة آالفو مئة
سبعونو اثنانو ثالثة عشر ألفاو تسعة مالیین



الرسم بما یناسببیاناتأكمل



أحصر األعداد التالیة بین عددین مئاتهما متتالیتین
< ......124568 < ......                         ....... <58867  ....... <

 < ......56684 < ......                        ....... <982468   ....... <


دج 93750، ودج لنقلها4500دفع ، ودج 690000خروفا بـ   75اشترى مربي المواشي 
للعلف .

دج.870000و بعد مدة  باع جمیع الخرفان بمبلغ : 
ما هو ثمن شراء الخروف الواحد؟؟-
ما هي كلفة جمیع الخرفان ؟؟-

m

....................

....................

....................



5

78

ما هو ثمن بیع الخروف الواحد ؟؟-
ما هي الفائدة التي حققها ؟؟-



أكمل الجدول التالي : 
كتابة العدد باألرقامكتابة العدد بالحروف

................................................أربعمائة ألـف وخمسون. 
...............................................5422001

.............................................مئة وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعون.
................................................100235



رتب األعداد التالیة ترتیبا  تنازلیا  وال تنس وضع اإلشارة المناسبة 
10054011004510104501145010110451



أكمل ما یلي :
6534 mm = …….... m  …….. cm  ………. mm
3700  mm = …….. m ……..… dm
245893 mm = ……. hm ……..... dm …..….. mm


من kg 35یستعمل یومیا ، و قطعة من البسكویت20من الفرینة kg 1یصنع الخباز من 
دینارا.15یبیع القطعة بـ : و ،الفرینة

؟قطع البسكویت التي یصنعها یومیاما هو عدد-
؟أیام10بسكویت الذي یصنعه خالل ما هو المبلغ الذي یقبضه من ال-



بالحروف األعداد التالیةاكتب
14568256408200005



باألرقام األعداد التالیة اكتب
سبعةو ألفاسبعونو مائة

ثمانونو سبعةو آالفثمانیة
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ألفسبعمائة


دینارا 45دینارا  أعطت للتاجر مبلغا من المال  فأرجع لها 250ترید  نجاة شراء دمیة ثمنها 
ما هو المبلغ الذي كان بحوزتها ؟



صفوف  متساویة العدد4تلمیذا یرید المعلم إجالسهم  في 36في قسم 
ما هو عدد الطاوالت في كل صف ؟



موظفا في دار البلدیة التابعة لبلدیتنا موزعین كاآلتي : 30یشتغل 
دینار شهریا 12000عامال یتقاضى كل واحد 20عمال النظافة 

دینار175000عمال مجموع رواتبهم الشهریة 10الحراس 
ما هو مجموع رواتب عمال النظافة ؟-
ما هو الراتب الشهري للحارس الواحد ؟-
كم دینارا تدفع البلدیة شهریا لعمالها  الثالثین ؟-



ما یليأنجز
………. – 1570 = 1850
73600 - ………. = 50000
97485 - 71679 =


220مربى الفواكه  بـ  و دینارا420بیضا بـ : و دینارا750لتحضیر الكعك اشترت األم فرینة بـ : 
بقي عندها مبلغ من المال .و دینارا

المبلغ الباقي عندها ؟ماذا ینقص في نص التمرین لنعرف -
إذا علمت أن المبلغ الذي كان عندها هو ضعف ثمن الفرینة -
فما هو المبلغ الذي كان عندها ؟-
كم تبقى عندها ؟ -



أكمل حسب المثال 
14,25 = 14 + +
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232,07 =
35,701 =
22,4 =


بالحروف األعداد التالیةاكتب
0,25 - 3,74 - 136,08



جزء العشري والتي تحوي رقمین في ال3، 5، 7باألرقام كل األعداد الممكن تكوینها من األرقاماكتب
دون تكرار األرقام.



أكمل الجدول التالي 

العدد العشريالعدد الطبیعي األقرب لهالعدد العشريالعدد الطبیعي األقرب له

3,20,3
18,716,4
35,920,1



18000متفّرج . جرت على هذا الملعب مباراة لكرة القدم حظرها 35000لـیتـّسع ملعب لكرة القدم 
دج 800دفع كل واحد منهم مبلغ ، متفرج

ما هو عدد المقاعد الفارغة في الملعب ؟.1
ما هو المبلغ الذي دفعه المتفرجون ؟.2

المتفرجین من الملعب دقائق خرج 10إذا علمت أنه قبل نهایة المباراة بـ 
عدد المتفرجین اللذین خرجوا من الملعباحسب.3
عدد المتفرجین الباقین داخل الملعباحسب.4



العملیات التالیة مباشرة :أنجز
12,3x100= 69,5x 100= 231x10=
564,23x 1000= 256,2x100= 2356x10=
3,056x100= 564,23x 10= 23,5x100=
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20,01x1000= 8,954x100= 35x10=
2,66x10= 23x 1000= 0,256x1000=
45x100= 2,6x 10= 54x 100=
0,2x1000= 4,5x1000= 56,25x1000=
23x10 = 25,0254x100= 589x10=


132dm +4 cm= 2 m 40cm= ……. Mm= …… cm
56km 20m= ……… m 546dm 32 cm=
32m +2cm  = ……. cm 23dam 3m=…… m
54dm  4mm= ……… mm 25 km  25 hm=…………… m
452dam+12 dm= 5 m 23cm=……. cm
89 hm  4m= …… m 87 m  4dm=……… dm


میز الكسور العشریة من بین الكسور التالیة :

10

2،
7

15،
15

10،
100

23،
10

564،
20

458،
10

42،
1000

9،
3

2،
1000

2568،
200

25،
3

2،
100

5،
100

54،
1000

25،
100

2

كل كسر عشري  على شكل عدد عشري.اكتب


العملیات التالیة عمودیا :أنجز
3,568 +45,235+7,60=……. 56,32+54+6,235=……….
456+658,32+5,12=……… 56,30+100+142,023=
54+123+32,650=……….. 547+2,356+605=…………
45,02+879,323=………… 654+65,56=……………..
894,235+684=………… 698+7896,98=……………
454,23+453=……………. 12.23+143,563=
45,365+8797=………….. 78,987+897,654=………..
85,003+32.015=…………


تحقق من نواتج العملیات التالیة :
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532,21+4,253=5536,568
586+5,361=601,56
203+98,564=300,235


العملیات عمودیا :أنجز
569x47 896x78 213x 45 65x3256
69x56 87x941 756x458 209x80
659x8 604x780 3x98 02x789
68x978 54x78 47x58


العملیات التالیة عمودیا :أنجز
56.78x7 89.87x12      45.23x89 5.12x3.2         89x7
7.454x5           98x56 7.5x4.10 5.21x78 45.8x8
45.5x7 7.98x8 6.01x2.3 56.87x10         78x9.5


في كل من األعداد التالیة :7ماهي المرتبة التي یمثلها الرقم 
657450-45687-74589-701-879546-1023784-712568-

745894 -20175689-210457-124574


األعداد اآلتیة باألرقام :اكتب
عشرةو سبعون ألفو ستتو خمسمئة

سبعةو ستون ألفو خمسمئةو ثمانیة مالیین
ستونو مئتانو أربعمئة ألف

ستت عشرو خمسة آالفو أربعمئةو ثالثون ملیونو ستة
أربعمئةو ثمانون ألفو خمسة

مئة ألفو أربعة مالیین
خمس مالیین وستمئة ألف وأربعة

ستون ألف.و ملیون وخمسمئة
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1cmه إلى مربعات طول ضلع كل مربع ئسنتیمترا. جز 1سنتیمترا وعرضه 18شریطا طوله ارسم
* لون باألحمر ،

18

باألخضرلون ، 7
18

5

عن األجزاء الملونة؟به *ما هو الكسر الذي نعبر 
*ما هو الكسر الذي نعبر به عن األجزاء غیر الملونة



األعداد العشریة التالیة على كسور عشریة :اكتب
0,21–32,1–10,236–45,2–10,23–20,1–0,2–0,03–1,09–

4,025–0,15–6,544–0,1–6,9–8,01
لكل عدد عشري مما سبق العد الطبیعي األقرب لهاكتب
حسب المثال التالي :   12(األعداد العشریة السابقةاكتب (

1000

254 +45=45.254
بالحروف األعداد العشریة السابقةاكتب



للطبق الواحد 45daطبقا ب 70اشترى تاجر االواني 
للطبق الواحد .56daـ طبقا اثناء النقل . وباع االطباق الباقیة ب16تكسر له 

هل ربح التاجر ام خسر ؟ وكـــم؟


لكل عدد عشري العدد الطبیعي االقرب له .اكتب
 ...........136,8.........25,6 ..........50,1........2,01



1Lفي قارورة سعتها 75clافرغــــــــــنا 
ماهي الكمیة التي نضیفها كي تمتلئ القارورة ؟



مستطیالت متطابقة .4. نقسمه الى 160mحقل مربع الشكل محیطه 
ــــ ما هو محیط كل مستطیل ؟



الكسور على شكل أعداد عشریة فیما یلي :و األعداد العشریة على شكل كسر،اكتب). 1

25,12 ،100

3
 ،

10

246 ،160,001 ،
100

95
 ،0,09 ،

100

102

األعداد اآلتیة باألرقام :اكتب) 2
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ستون و ن وسبعمئة  ألف وتسعةاملیون-
من ألف .اوخمسة عشر جزءاستة وسبعون ألف-
ثالثة .و خمسمئةو اثالثون ألف-
...       99:       ...9مضاعفین متتالیین للعدد ) احصر العدد التالي بین 3

...25695احصر العدد التالي بین عددین آالفهما متتالیة:      ...  


، فطیرة واحدةو دنانیر10سعر الواحدة أربع هاللیاتو دنانیر9اشترت خدیجة خبزتین سعر الواحدة 
ما هو سعر الفطیرة ؟–دینارا  . 78دفعت خدیجة للبائع 

***********************************************************
193619971900200018861980السنة

عدد األیام
السنةلهذهالعشراتو اآلحادرقميمنالمكّونالعددكانإذاكبیسةالمیالدیةالسنةتكون

. 4للعددمضاعفا
.المناسبةالخانةفيیوما366أویوما365اكتب-1
.1950بعدمباشرةأتتالتيالكبیسةالسنةاكتب-2

ب ) رتب األعداد التــــالیة من األصغـــــر إلى األكبــــــر
2,6-2,58 -2,06-2,571-20,66-20,8-2,57



أ) أكــــــمل ما یلـــي :
60dl  = .. cl 356 dl = ..L
2645 ml = .. dl 25,7 L   =  .. dl
4,7dl = .. L

250 ÷ 100 = .. 4859 ÷10 = …
654 ÷1000 = …. 123,56 x 1000 = …….

العملیـات عمـودیـا:أنجزب) 
859+26,45 = 110 – 56,14  = 1274,653 x 54 =
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شهرا على دفعات متساویة مبلغ الدفعة 14مدة التقسیط ،شراء ثالجة بالتقسیطعائشةأرادت عائلة 
459daالواحدة 

جد ثمن الثالجة بكیفیتین ؟–


العصیر في صنادیق كم یلزمني في الصندوق إذا علمت أن الصندوق الواحد یكفي أرید وضع علب 
علبة .260علبة ,وأنا لدي 20



رّتب األعداد العشریة اآلتیة من األكبر إلى األصغر
209,50 - 150,05 - 110,05 - 205,00 - 201,05 - 115,101 .



.تلمیذا30أقسام في كل قسم 6یوجد في المدرسة 
ما هو عدد تالمیذ المدرسة؟

تلمیذة؟104ما هو عدد الذكور إذا علمت أن عدد اإلناث هو 


:= مكان النقط، >، ضع الرموز المناسبة <
199,56... 310,102 389,2 ... 389,02
459,123 ... 789,6 200 813,7 ... 431,805 7


سنة .25سنة .یزید عمر األم عن عمر ابنها بـ 45مجوع عمري األم وابنها مراد 
ماهو عمر كل واحد منهما ؟ 



غرف .4شقة شقق وفي كل6طابقا وفي كل طابق 12تتكون عمارة من 
ماهو عدد الغرف في العمارة؟



أوالد إلى قاعة السرك لحضور العرض.5دخلت عائلة مكونة من األب واألم و
ماهو المبلغ الذي تدفعه العائلة إذا علمت أن التذكرة الواحدة للصغار تساوي ثلث تذكرة الكبار.

دینار600تساوي والتذكرة الواحدة للكبار 


أعطاه أبوه ضعف ما لدیه .،دینارا680.50عند خالد مبلغ قدره 
كم صار عنده ؟
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ضع مكان النجمة رقما مناسبا  
(325,*6 < 325,66) (72,1 = 72,* 0)
(0,708 > 0,*5) (70,* < 70,12)
(*,91 < 1,02)


العملیات التالیة على ورقتك عمودیا أنجز
400 – 1.98 =……. 20.165 – 18.002 = ……..
50.75 + 148.6 = …….. 2000 + 0.3 = …..
84.6 x 9.3 =……….


رتب السعات اآلتیة من األصغر إلى األكبر :
14 L,25 DL,50.6 L,670.3 DL ,98 CL



رتب األعداد اآلتیة من األكبر إلى األصغر:
3256-3265-3266-2365-3267



باألرقام:اكتبا/ 
ثالثمائة وخمسة آالف وسبعون

وستةخمسة عشر ألف 
بالحروف:اكتبب/ 

520003 -30509


یبیع المتر المربع و م أراد صاحبها أن یزرعها كلها قمح5م وعرضها 10لفالح قطعة أرض طولها 
دج .5000الذي أنتجه من القمح بـ:

مساحة األرض؟احسب
ثمن القمح ؟احسب



العملیات اآلتیة :أنجز
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12458,32×10=56502,15÷1000=12457-10024,97=


% .15دج استفاد من زیادة نسبتها 18000لرجل مرتبه الشهري 
مقدار الزیادة التي استفاد منها العامل ؟احسب
المرتب الجدید لهذا العمل؟احسب



باألعداد :اكتب
مئتان =...........................................و ثمانیة وخمسون ألفا

عشرة =.............................................و ثالثة وعشرن مئة


مایلي عمودیـــا :احسب
62158 × 92 = 8123 – 987 =
235,145 + 12,9 = 118,75 × 98 =


<، >أكمل بوضع العدد أو الرمز المناسب : 
43890   .204560

204650  .200988
6450645  .64056645



الحظ الشكل المقابل:
ماذا یمثل؟ 

Oعین المنتصف في النقطة  
BوAوتمر من النقطتین Oالدائرة التي مركزها النقطة ارسم

؟]AB[ماذا نسمي القطعة
؟]OA[ماذا نسمي القطعة



العملیات التالیة عمودیا .أنجز
=36× 325=432.66ـــ 863.85=52.04+ 450.02
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التالیة بین عددین طبیعیین متتالیین .احصر الكسور 

 ‹.....
5

2 › ......               .... ‹
3

1 ‹......         ...... ›
2

3..... ‹


:في األعداد التالیة5حدد موقع 
125,0512,5021,2502



:بینامحصور اعشریاعدداكتب
23و9.122و12.79.15و12.5



كیلوغرام3.7فما هو وزنه إذا علمت أن وزن الماء ، كیلوغرام6.3وزن دلو مملوء ماء 


الحظ الشكل ثم أكمل الفراغ :
عدد رؤوسه :...........-
عدد أحرفه :............-
عدد أوجهه :...........-

؟ن أنام، أوجه متشابهة6ا كلها متقایسة وحرف12ورؤوس8ب/ أنا مجسم لي 


=  مكان النقط، > ، ضع الرموز المناسبة  < 
19956   .310102 3892    .38902

459123    .7896 2008137    .4318057
91238    .90238 9899    .98029



رتب األعداد التالیة تنازلیا :
0264871-124356 -52704619-05610 -005162 -46258



عداد التالیة تصاعدیا :رتب األ
149263-00383 -1943642-723486-2061452-732486



أكمل بكتابة رقم اآلحاد لكل عدد
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رقم آحاده هو .................113,02
....................رقم آحاده هو 17,17

رقم آحاده هو ..................1,3007


أراد أن یوزعها على أحفاده العشرة بالتساوي .DA3800عند الجد 
كم یأخذ كل حفید؟



=  مكان النقط  : ، > ، ضع الرموز المناسبة  < 
798,6 ….. 788,99 389,02 ….. 798,2
310,99 …… 310,9789 852,456 .... 900
7456 …. 7449,9985 5648,200 …. 5648,2


رتب السعات اآلتیة من األكبر إلى األصغر : 
35,07 DL – 15 DL – 0,125 L – 45 CL


تلمیذ .15عدد تالمیذ كل صف ، صفا21وقف تالمیذ مدرسة لتحیة العلم في 
مـا عدد تالمیذ هذه المدرسة ؟



رتب األعداد التــــا لیة من األصغـــــر إلى األكبــــــر
2,6-2,58 -2,06-2,571-20,66-20,8-2,57



أ) أكــــــمل ما یلـــي :
60dl  = .. cl 356 dl = ..L
2645 ml = .. dl 25,7 L   =  .. dl
4,7dl = .. L 250 ÷ 100 = ..
4859 ÷10 = … 654 ÷1000 = ….
123,56 x 1000 =…

العملیـــــــــــــات عمــــودیـــــــــــا :أنجزب) 
859+26,45 = …. 110 – 56,14  = …
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1274,653 x 54 = …….


الكسور على شكل أعداد عشریة فیما یلي :  ، و األعداد العشریة على شكل كسراكتب)   1
25,12 ،

100
3،

10
26 ،160,001 ،

100
95 ،0,09 ،

100
102

األعداد اآلتیة باألرقام :اكتب) 2
ستون و ملیونان وسبعمائة  ألف وتسعة-
خمسة عشر.و سبعون ألفو ستة-
خمسمائة.و ثالثون ألف-



أعضاء .8یرید المدیر تشكیل فرق في كل فریق ، تلمیذا150في مدرسة 
ما هو اكبر عدد من الفرق التي یمكن تشكیلها ؟



أكمل ما یلي:
389 kg =               hg
2.5 M =               cm


5أحصر العدد التالي بین مضاعفین متتالیین لـ 
  <  ..........53................    <



ABCDلدیك الشكل المربع المقابل  
استخرج من الشكل مثلثا ؟ ما نوعه ؟-/1
ABCDمساحة الشكل احسب-/2
EBCFمساحة الشكل احسب-/3



A B

CD

E

F

4 cm

2 cm
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12.7و12.5عددا عشریا محصورا بین اكتب
9.16و9.15عددا عشریا محصورا بین اكتب
23و22عددا عشریا محصورا بین اكتب



ماهو رقم اآلحاد في كل من األعداد التالیة ؟ 
1540,24 ،55,05 ،2047,15 ،158,024

على شكل كسر كل من هذه األعداد اكتب


انقله : 5,06أحد الكسور التالیة یساوي العدد 

100

56

56

100

100

506

1000

506



في كل صف نفس عدد التالمیذ، صفا15تلمیذا . وقفوا لتحیة العلم 180في المدرسة 
ماهو عدد التالمیذ في كل صف ؟



حــــــــول إلى الوحدة المطلوبة 
1h 4min =    . min 2h 35 min =    .    min
200 min = …… h …… min 180 min =     .     h


٪ إناثا . 60تلمیــــــــذا منهم 200في مدرسة 
ماهو عدد الذكــــــــور ؟ -
ماهي نسبة الذكـــــــور ؟ -



. Aومستقیما آخر یعامده في النقطة )H(المستقیم ارسم
على المستقیم الثاني .Cعلم النقطة و )H(على المستقیمBعلـــــــم نقطة 

.CوBمستقیما آخر یشمل النقطتین ارسم
نوعــــــه ؟حصل علیه ؟ ماتما الشكــــــــل الم



5مجموع أرقامه و 55األصغر من و 45األكبر من 5عمر رجل من مضاعفات العدد 
فما هو عمـــــــر الرجل ؟ -
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5h 48ووقت اإلفطــــار h 46min 6في الیوم األول من رمضان كان وقت اإلمساك  min.
مدة الصوم ؟ احسب-



t 2,70مرة و 42,5qقامت شاحنة بنقل محصــــــــول الشعیر فنقلت مرتین 
فمـــــا هو مجموع محصول الشعیر المنقول بالقنطار ؟



احصر كل عدد عشري بین عددین طبیعیین متتالیین  
707,50 ،70,7 ،54,5 ،16,45.



عـــــــــبر بكسر عن كل عدد عشري : 
45,034 ،36,05 ،12,4587 ،0,15



٪ ذكــــــورا. 40، تلمیــــــــذ350في مدرسة 
جـــد عدد اإلنــــــــاث ؟ 

ماهي نسبة اإلنــــــــاث ؟ 


بالحروف األعداد اآلتیة : اكتب
12674-165340 -100540.



تلمیذا . 35أقســــام، في القســــم الواحد 8یــــــوجد في مدرسة 
ماهو عدد تالمــــیذ المدرسة ؟ 

تلمیذا ؟ 147ماهو عدد اإلنـــــاث إذا كان عدد الذكور هو 


. cm4. المسافة بینهــــما  A ،Bیشمل النقطتین )D(مستقیـــــماارسم
.]AB[منتصف قطعة المستقیــــــمOعلـــــــم النقطة 

استخرج كل قطع المستقیم الموجــــــودة 
أطوال هذه القطـــــعاكتب



طول ضلعــــه ؟ احسب. 140cmمحیط مربع یساوي 
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طوله ؟ احسب. 13cmعرضه و 260cm2مساحة مستطیل 


األعداد العشریة اآلتیة على شكل كسر عشري اكتب
45,2 ،4,52 ،0,452 ،452,0.



بالحروف األعداد اآلتیة : اكتب
12674-165340 -100540.



تلمیذا . 35أقســــام، في القســــم الواحد 8یـوجد في مدرسة 
ماهو عدد تالمــــیذ المدرسة ؟ 

تلمیذا ؟ 147ماهو عدد اإلنـــــاث إذا كان عدد الذكور هو 


. cm4. المسافة بینهــــما  A ،Bیشمل النقطتین Dمستقیـــــما ارسم
.ABمنتصف قطعة المستقیــــــم Oعلـــــــم النقطة 

استخرج كل قطع المستقیم الموجــــــودة 
أطوال هذه القطـــــع اكتب



العملیات اآلتیة حسب الوضعیة مما یأتي:أنجز
3024 ÷ 12 = 15q = ….. t
72,25  ×  4,5   = 1h 56 min+10min = …….h …….min


)D(مستقیماارسم
.Aیعامده في النقطة )M(مستقیما آخرارسم

.3Cmیساوي]AB[بحیث یكون طول قطعة المستقیم)D(على المستقیمBعلم النقطة 
.3Cmیساوي]AC[بحیث یكون طول قطعة المستقیم)M(على المستقیمCعلم النقطة

A(بعد أن تصل بین النقطهو الشكل الذي تحصلت علیه؟ما  , B , C(


m2.5وعرضها m4طولها لتبلیط غرفة مستطیلة الشكل،
cm25استعملنا بالطات مربعة الشكل ضلع الواحدة 
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؟كم بالطة تلزمنا للغرفة


رتب األعداد التالیة ترتیبا تصاعدیا 
212,5–256,236–285,999–214–163,9999



(بشكل مباشر)5و2األعداد أدناه في حالة قسمتها على اوجد باقي قسمة
138–314–564–201-255



.ml1إناء سعتهقطرة من الماء تمأل20
؟1Lناء سعتهإكم قطرة تلزم لمل 



وعرضه نصف طوله .m450حقل مستطیل الشكل طوله 
محیطهاحسب



جواهر .10جوهرة ،ترید صنع عقود ذات 2463عند سمیة 
وماهوعددالجواهرالباقیة ؟ماهو اكبر عدد من العقود التي یمكن صنعها ؟ 



احصر كل من األعداد التالیة بین ألفین متتالیین:
< ......2500......<
< ......7800......<
< ......9120......<
< ......5900......<



تلمیًذا.25أقسام، في كل قسم 9یوجد في مدرسة 
ما هو عدد تالمیذ هذه المدرسة ؟-
تلمیذا ؟150ما هو عدد اإلناث إذا علمت أن عدد الذكور هو -



رّتب األعداد العشریة اآلتیة من األكبر إلى األصغر
20,50 - 150,05 - 110,05 - 205,00 - 201,05 - 05,101
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:= مكان النقط، >، ضع الرموز المناسبة <
199,56... 310,102
389,2 ... 389,02
459,123 ... 789,6

200 813,7 ... 431,805 7


مایلي :أنجز
6.87 x 215 =
798 - 579.55 =
4145 ÷ 100=


العملیات اآلتیة عمودیا :أنجز
 = .................350,4 +470,05
426,78ـــ 107,59................. = 

 = .................54 ×235,22


حّول إلى الوحدة المطلوبة :
dm =    ...5m8وdam

mm =    ...2dm
m=   ...34dm



سم6سم   وعرضه 9مستطیال طوله ارسم
مساحته ؟احسب



العملیات اآلتیة :أنجز
7.99 X 99= 66.9 - 21.89=
23.999 + 25.01= 158.25-53.87=

عبر بكسر عن السعات اآلتیة : 
0.75L = 0.50L =
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0.25L= 1L=


أیام 04ما هي كمیة البنزین التي یستهلكها في –ل یمأله صاحبه كل یومین 40سعة خزان سیارة 
أیام 08وفي 

المستعمل یومیا ؟فما هو ثمن البنزین –دج 22.45إذا علمت أن سعر اللتر هو 


رتب األعداد العشریة اآلتیة من األكبر إلى األصغر
0,50-50,05-0,05-05,00-1,05-05,10



النتائج دون إجراء العملیاتاكتب
 =100×15  =52 ×100

 =1000 ×8  =10 ×23
 =20 ×37  =4 ×200



12,7و12,5: عددا عشریا محصورا بیناكتب
9,16و9,15: عددا عشریا محصورا بیناكتب
23و22: عددا عشریا محصورا بیناكتب



العملیات اآلتیة:أنجز
915 : 100 = 435,5 – 23,25 =
97,03 × 1000 = 213,03 + 15=


أتمم التحویالت اآلتیة:
567 Cm    =   m     dm      cm 43 dm  =           m
95 m  =    hm 23 hm =    km


ما هو رقم اآلحاد في كل من األعداد التالیة ؟ 
150,24-5,05-204,15-15,024

على شكل كسر كل من هذه األعداد .اكتب




5

97

رتب األعداد التالیة تصاعدیا : 
149263-00383-1943642-723486-2061452 -732



مایلي:أنجز
4h 12min 12s – 45min 24s = 2h 22min + 3h 47min =
4min 10s – 1min 53s = 41min 55s + 1h 23min =


أكمــــــل مـا یلي
3,127km=…km…hm…dam 67,5dm=…m
31,6dam=…hm 38m=..…dam……m
0,520 dm=…....mm 54hm=…… km


قاعـــة طولها ضعف عرضها.
m 27,5وماهي مساحتها؟ إذا علمت أن عرضها ؟ماهو محیطها



6,87 x 25 = 450 ÷ 12= 56900 - 5599 =


أكــــــمل ما یلـــي :
60dl  = .. cl 356 dl = ..L
2645 ml = .. dl 25,7 L   =  .. dl
4,7dl = ....c l 250 ÷ 100 =
4859 ÷10 = … 654 ÷1000 = ….
123,56 x 1000 =

العملیـات عمـودیـا:أنجز
859+26,45 = 110 – 56,14 = 1274,653 x 54 =


رتب السعات اآلتیة من األكبر إلى األصغر : 
352 ML – 35,07 DL – 15 DL – 0,125 L – 45 CL
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أكمل:
.....÷ 10 = 6.66
.....÷ 100 = 465.85
.....÷10 = 3.7


مایلي:أنجز
7h 12min – 5h 43min = 34min 25s + 1h 35min 48s =
10h 20min 15s x 3 = 180 m = …….. h


رتب الحجوم التالیة من األكبر الى األصغر
24 dl - 10 ml - 0,125 cm3 – 0,245 dm3



اكمل بكتابة البسط المناسب                      



رتب الكسور التالیة ترتیبا تصاعدیا



:رتب ترتیبا تنازلیا األعداد اآلتیة
0,5-50-50,5-50,05-55,05-55,5-5

:مایليأنجز
451÷17= 1458÷14=


العملیات اآلتیة:أنجز
915 : 100 = 213,03 + 15 =
9350,5 – 623,25 = 97,03 × 1000 =


أتمم التحویالت اآلتیة:
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567 Cm = …… m …… dm ……..cm 43 dm = ……. m
95 m  = ……. Hm 23 hm = …….. km


ن) 1.5ضع الرمز (> أو< أو = ). (
3473  .14792473  .2473
8541  .93007013 .8102
6130  .13904318 .2416



نسمة , هل ازداد 1784الیوم یوجد و نسمة1957كان عدد سكان في قریتنا  1990في السنة 
عدد السكان  أم نقص ؟ بكم ؟ 



العملیات التالیة :أنجز
12548 + 2563 = 125478 + 95847 =
1457000 – 897699 = 245 x 98 =


قلما , قال 12فـي كـل علبـة و علـب ,7عنـد أمیـن و أقالم6في كـل علبـة و علبـة ,14عنـد رشیـد 
من قوله صح ؟ »  أنا لي أكبر عدد من األقالم « كل منهما 



ها بالحروف : اكتبفكك األعداد اآلتیة حسب المثال ثم 
8) +10X3) + (100X1) + (1000X5(+)10000X2) + (100000X4 = (425138

5612350 = ………………………………………………………
7010210 = …………………………………………………………….
4504620 = …………………………………………………………….


النتیجة الصحیحة : اختر
4850 – 1085 =…… a) 2775     , b) 3765  ,     c) 2735
20345 + 8804 =….. a) 29109 . , b) 28149 , . c) 29149

*******************
رتب األعداد اآلتیة من األصغر إلى األكبر : 
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1564200 ,5164200 ,6541200 ,4562001


أكمل ما یلي
2500 ml = . . . . cl =  . . . . dl
380 dl = . . . . cl
1256 ml = . . . . cl ml . . . .و


:190و160كل األعداد المحصورة بین اكتبمن بین األعداد التالیة 
163 ،167 ،172 ،196 ،179 ،184 ،191.

.................................................................................................


العملیـات التالیـة .أنجز
21 + ….. = 53 47 + ….. = 69 43 + ….. = 64


العملیات التالیة :أنجز
524,18 × 3,5 = 34,16 × 100 =
317,005 – 89,63 = 198,24 ÷ 100 =

28 ÷ 2,5 =


.12mارتفاعها و 35mحدیقة مثلثة الشكل طول قاعدتها 
مـا هي مساحتها ؟



فتحصلنا على ضعف عدد القاسم وكان الباقي مجموعات , 8أردنا قسمة عدد من التالمیذ على 
نصف القاسم

ماهو عدد التالمیذ ؟


العملیات التالیة :أنجز
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 ) =.........12×35+(85
 =.......8 ÷8765

 =........896-3217


مایلي :اكمل 
12hm=………dm
2m 14dm=……..mm
3km=……..m


).D(عمودیا على المستقیم )B(نصف المستقیم ارسم


755,2.......... =4,36.......... =
90,235.......... =4,87.......... =

0,07189.......... =


الكسور المساویة لهذه االعداداكتب
76,149.......... =68,25.......... =

0,02837.......... =7,98.......... =
576,6.......... =



الكسور المساویة لهذه االعداداكتب
695,76.......... =7,923.......... =

0,04268.......... =73,5.......... =
8,24.......... =



الكسور المساویة لهذه االعداداكتب
58,2.......... =0,09726.......... =

575,74.......... =8,56.......... =
415,897.......... =
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الكسور المساویة لهذه االعداداكتب
6,253.......... =0,02841.......... =

963,714.......... =8,4.......... =
74,68.......... =



الكسور المساویة لهذه االعداداكتب
0,08619.......... =23,569.......... =

6,17.......... =54,723.......... =
46,2.......... =



الكسور المساویة لهذه االعداداكتب
3,57.......... =0,018.......... =

7,40513.......... =58,2.......... =
67,88.......... =



الكسور المساویة لهذه االعداداكتب
48,94.......... =0,05376.......... =
73,2.......... =485,35.......... =

724,483.. =


الجزائرّیة من مطار العاصمة الجزائر في حدود الساعةانطلقت طائرة تابعة للخطوط الجوّیة 
4h45min 18المكّرمة فوصلت في حدود الساعةمّكةَ إلىجهةمتوh:00 وفي أثناء ذلك توّقفْت ،

.min 30في مطار جّدة لمدة 
؟السفرمّدةيھكم • 
مّدة الّسْیر .احسب• 



CB [4 CM[حیث طول القطعةB ،Cعین على هذا المستقیم  نقطتین) ثم Dمستقیما (ارسم
ها.منتصفAعین النقطة
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؟CوA: ما هو البعد بین النقطتین


أكمل ما یلي  
250 x ….. = 25000
12858 x 1000 =……
……. X 100 =  254000


أصنف األعداد التالیة في الجدول 
12045 ,5485,1452 ,2560 ,7898 ,1465 ,426,12454 ,1240 ,
1450

10مضاعفات 5مضاعفات 2مضاعفات 



درجات 10طابقا في كل طابق 12تتكون عمارة من 
ما هو عدد الدرجات في العمارة ؟.1

طوابق 7شرع صاحب العمارة في تبلیط الدرجات فبّلط درجات 
ما هو عدد الدرجات التي بّلطها ؟ .2
ما هو عدد الدرجات الباقیة دون تبلیط ؟.3
ثمن البالط الالزم لتبلیط كل درجات العمارة إذا علمت أن كلفة تبلیط كل درجة احسب.4

DA1000


ما یلي احسب
1245 – 999 = 2008 + 997 = 542 × 23 =


أكمل ما یلي 
وحدات هو ..................7وعشرة25
عشرة هو .....................15ومئة34
عشرات هو ...............................10
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da10في مكتبة المدرسة ثمن كراء قّصتین  هو   
 قصص ؟4ما هو ثمن كراء
 قصص ؟5ما هو ثمن كراء



شارك كل و تلمیذا ,350حیث عدد التالمیذ 10DAإلنشاء مكتبة مدرسیة شارك كل تلمیذ بمبلغ 
.da1000وشاركت اإلدارة بمبلغda200معلم بمبلغ  

2،5،10مضاعف لألعداد و 18عدد المعلمین إذا علمت أنه عدد أقل من احسب.1
قیمة مشاركة كل المعلمین احسب.2
قیمة مشاركة التالمیذ احسب.3
المبلغ المجموع إلنشاء المكتبةاحسب.4
da50عدد القصص التي یمكن شرائها إذا كان ثمن القصة الواحدة هو احسب.5



إلیك األعداد التالیة:
54681453642589125041231546

هو رقم الوحدات في كل مرة .4الفاصلة في هذه األعداد إذا علمت أن اكتب


من الزیتL23,456ویحتوي على 7hlسعة برمیل 
له لیمتلئ؟كم نضیف 



األعداد العشریة اآلتیة على شكل كسور :اكتب
0,75 0,236            0,25 12,265 0,50



عمودیا العملیات التالیة أنجز
56,30+100+142,023 - 54+123+32,650 - 547+2,356+605


سعر ،L43,8سافر السید یوسف بسیارته من الجزائر العاصمة إلى غردایة، سعة خزان سیارته
دینارا .25اللتر الواحد من البنزین 

من البنزین حتى امتأل الخزان .L22,9في مدینة الجلفة أضاف و ذهابالمأل خزان سیارته قبل 
الجلفة ؟و كم لتر بنزین استهلكت السیارة بین مدینتي الجزائر.1



5

105

ثمن البنزین الذي استهلكته السیارة للوصول لمدینة الجلفةاحسب.2
.من البنزینL  17,8لما وصل غردایة بقي في خزانة سیارته 

كمیة البنزین المستهلكة للوصول لمدینة غردایة .احسب.3
المستهلك للوصول لمدینة غردایةثمن البنزیناحسب.4




