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  نق اط ( 02,5) التمرين األول  

 .240DAيٍ انفشأنخ ثًُّ  1kgرْجذ إنٗ انغٕق فٕجذد 

ٙ:إنٛك انجذٔل اٜر

  1 0,8 (kg)انٕصٌ 

 240  300 (DA)انغعش 

 ؟يٍ انفشأنخ 1kgنـ  240DAفٙ ْزِ انٕضعٛخ يبرا ًٚثّم انغعش  (1

 أكًم انجذٔل يجشصا خطٕاد انحغبة. (2

 نق اط ( 04,5 )التمرين الثاني  
 ّصم ثغٓى ثٍٛ انكغش ٔ انُغجخ انًئٕٚخ انًغبٔٚخ نّ (1

 

42,5cmٔ يغبحزّ  5cmيغزطٛم عشضّ  (2
2

. 

 عبدنخ انزٙ رغًح نك ثحغبة طٕل ْزا انًغزطٛم.أكزت انً (أ 

 حم ْزِ انًعبدنخ )احغت طٕل انًغزطٛم(.  (ة 

 احغت يحٛطّ. (ج 

 (   نق اط 03) التمرين الثالث  
 إنٛك انشكم انًقبثم:

 .COBاحغت قٛظ انضأٚخ  (1

ثبنُغجخ إنٗ انًغزقٛى  Cَظٛشح انُقطخ  Dعٍّٛ انُقطخ  (2

 AB . 

 ؟ عهّم إجبثزك.OCDيب َٕع انًثهث  (3

ثبنُغجخ إنٗ انًغزقٛى  CODيب ْٙ َظٛشح انضأٚخ  (4

 AB ؟ 

  ( نق اط 03) التمرين الرابع  

 إنٛك انجذٔل أعفهّ:

 انًجًٕع يزٕعط 4 يزٕعط 3 يزٕعط 2 يزٕعط 1 انًغزٕٖ

 50 ------ 12 ------ 8 عذد انزاليٛز ثُظبساد

 100 ------ ------ 28 ------ %انُغجخ انًئٕٚخ 

 أكًم انجذٔل يجشصا يشاحم انحغبة. (1

 يثّم انجذٔل ثًخطط أعًذح. (2

  نق اط ( 07) المسألة  
، ثّى قبو ثزًثٛهّ عهٗ يخطط ثًقٛبطذ عجذ انكشٚى حقال يغزطٛم انّشكماشزشٖ انغّٛ 

1

2500
 . 

 :األول  الجزء
  أٔجذ طٕل انحقم عهٗ انًخطط. ،500m إرا كبٌ طٕل انحقم انحقٛقٙ ْٕ (1

  ، أحغت عشض انحقم انحقٛقٙ.8cm إرا كبٌ عشض انحقم عهٗ انًخطط ْٕ (2

100000m انحقم انحقٛقّٛخ ْٙ أٌ يغبحخثٍّٛ  (3
2

 ثبٜس.  ثى احغجٓب 

 :الجزء الثاني
 .طًبطىْٙ يغبحخ األسض انًضسٔعخ ، يبطًبطىيٍ انحقم  %40 قبو انغّٛذ عجذ انكشٚى ثضسع (1

 غقٙ يضسٔعبرّ.ن 3,5m ،5m  ٔ8m ذ عجذ انكشٚى خضاٌ يبء عهٗ شكم يزٕاص٘ يغزطٛال د أثعبدِ ْٙفٙ فصم انصٛف أَشأ انغّٛ  (2

mثـ ت حجى ْزا انخّضاٌ أحغ (أ 
3

  ) نزش (. Lثى ثـ  .

 عجذ انكشٚىانغّٛذ اعزعًم  (ة 
3

5
  . انًبء انًغزعًم كًٛخاحغت انطًبطى،  نغقٙحجى انخضاٌ   

 

 

 


