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 :>.  =. <قارن بين كل عددين مستعمال الرمز المناسب  )ن1(: التمرين األول.1
 

86  .48              91  .19           31  .31          72  .81 
 

 ن)1.5( التمرين الثاني:.2

 عداد التالية ترتيبا تصاعديا مستعمال الرمز المناسب:األرتب 

58    .35      .21    .94    .34    .85 

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

 فّكك وأكمل الفراغ  : ن)1.5( التمرين الثالث:.3

 . .  وحدات . .  عشرات
 

 =  . . + . . + . . + . .36 

 . . عشرات . .  وحدات
 

 =  . . + . . + . .+.  . + . . + . .57
 

 ا:ي@ قِ فُ لي أُ أحسب ما يَ    1 -)  3

          72 + 27  =  …                              51 + . . = 60 

 :ل الباقيأحصر كل عدد بين عشرتين متتاليتين وأكم) ن1( التمرين الرابع:.4
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في الرياضيات امتحان الفصل األولي   
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(مرين الثانيلتمرين الثاني:

 التالية ترتداد التالية ترتيبا

5858   .   .355

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

ّكفّك وأكمل الفراغك وأكمل الفراغ
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  72 + 27  = 2 + 2

::مممل الباقيل الباقيكمأكم
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 )ن1 (ابحث عن خمس نقط في استقامية ولونها: 1 -) 4

 

 

   

 )ن 2.5 ( أكمل مستعمال الجدول :التمرين الخامس.5

 5السنة  4السنة   3السنة    2السنة  1السنة  
 10 17 14 19 15 ذكور
 10 11 12 10 14 بنات

 
ً نتْ بِ .......ة هوعَ ابِ م السنة الرَّ سْ ات في قِ نَ البَ  دُ دَ عَ �  .ا
 ا.دً لَ وَ ......ى هو ولَ ور في قسم السنة اْألُ كُ الذُّ  دُ دَ عَ �

 ا.يذً مِ لْ تِ ........ة هوثَ الِ التالميذ في قسم السنة الثَّ  لِّ كُ  دُ دَ عَ �

 .ايذً مِ لْ تِ  .......ة هوسَ امِ التالميذ في قسم السنة الخَ  لِّ كُ  دُ دَ عَ �
 .............لسنةاسم قهو  وركُ الذُّ  دُ دَ عَ  ات يساوينَ البَ  دُ دَ القسم الذي فيه عَ �

 
 ن)1.5( الوضعية اإلدماجية:.6

 .دج 50ه دُ الِ وَ  طاهُ عْ أَ  يدِ عِ الْ  مِ وْ يَ  ةبَ اسَ نَ مُ بِ  ،دج 35ه تِ الَ صَّ ي حَ س فِ نَ أَ  كُ لِ مْ يَ  )1

 .........................س؟  ........................................نَ أَ  دَ نْ عِ  صارَ  مْ كَ 

 .دجس.......نَ أَ  دَ نْ عِ  صارَ 

؟ناْآل  هُ عَ مَ  يَ قِ بَ  مْ ، كَ دج 25س بـ نَ أَ  قَ دَّ صَ تَ  بَْعَد ذَِلكَ  )2
............................................ 

 دجس........نَ أَ  عَ مَ  يَ قِ بَ 
...................................لقب...االسم وال  
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.سة هة هومممسَسَخخاماِمَِالخسنة الَخ

هوكككورورُُكُكُالذالذُُّّدُدُعَدعَ 

دج50هه لللدُدالاِلوَوَُُعطاطاهُُْعَ
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