المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة مكناس تافياللت
نيابة الرشيدية
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االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية في مادة الرياضيات
دورة يونيو 0239
6ن

عددية ( 34ن)

 Iـ أنشطة

3ـ أضع وأنجز:

مدة اإلنجاز :ساعة ونصف
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= (2738,1 – 939,2) + 750
= 32,62 × 9,8
= 119,112 : 16,8
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 0ن 9ـ رتب األعداد اآلتية ترتيبا تزايديا مع استعمال الرمز المناسب:
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 4ـ مجموع عددين هو  378والفرق بينهما هو  .96أوجد هذين العددين.
0ن
7ـ وضع شخص مبلغ  38222درهم في بنك لمدة سنة وثالثة أشهر ،فحصل على فائدة قدرها  322درهما.
9ن

أحسب السعر الذي وضع به المبلغ.

 IIـ أنشطة

هندسية (  30ن)

 4ن 6ـ ارسم مثلثا  ABCمتساوي الساقين رأسه  Aحيث  BC= 3cmو .AC= 4cm
ماهو قياس كل زاوية من زواياه علما أن BÂC = 40°
8ن

4
5ـ حقل على شكل شبه منحرف مساحته  3,9 haوقياس قاعدته الصغرى
9

قياس قاعدته الكبرى .ماهو

1
قياس كل من القاعدتين إذا علمت أن قياس ارتفاعه هو  1 ,5 cmعلى تصميم بسلم
10000

.
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 IIIـ أنشطة

القياس ( 34ن)
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8ـ حول إلى الوحدة المطلوبة:

18,6 q 5347 kg = …………….. t

8ن

42 ha 5 a 1670 m2 = …………. Ca
34 dal 16 dm3 = ……………… dl
9h 40 min 07 s = ……………….. s

6ن

3ـ قطعة حديدية على شكل أسطوانة قائمة ارتفاعها  8 cmوشعاع قاعدتها . 2cm
أـ أحسب حجم هذه القطعة بـ . dm3
ب ـ إذا علمت أن الكتلة الحجمية للحديد هي  ، 7 ,8 kg/dm3فاحسب كتلة هذه القطعة بـ .kg
خذ π = 3,14
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