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 :أنقل ثم أكمل الجدول التالي/ 1    ن)9( التمرين األول:
 كتابة حرفية (لغوية) كتابة تفكيكية كتابة كسرية تابة عشريةك

سبعة أجزاء من عشرون وتسعة و .......... .......... ..........
 ألف

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

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

3457609,2 .......... .......... .......... 
 :أحسب ذهنياً العمليات التالية/ 2                           

0,0674×1000=
59,568×10=
6742×100=

0,08÷100=
29÷1000=
67,891÷10= 

 :أجب بصحيح أو خطأ/ 1     ن)5( التمرين الثاني:
18,8 > 18,12  ............ 

2,04 < 2,40    ............ 
15,2 > 15,22  ............ 

6,91 > 16,1    ............ 
 .<، =، >:  أنقل ثم أكمل باستعمال أحد الرموز/ 2                             

  

 ن)6( التمرين الثالث:
(d) مستقيم A  وC  حيث نقطتان من المستقيم : AC=5cm ،O  منتصف القطعة[AC]. 

1.M  وN  و  ؛  بحيث :  نقطتان من المستقيم 
 .يعامد و  Cالذي يشمل  رسم المستقيم أ.2
 .و يوازي  Aالذي يشمل  أرسم المستقيم .3
؛ : أكمل باستعمال أحد الرموزأنقل ثم .4 ؛  .؛
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