
 

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89 - Tel-Fax : 021.87.10.51 : 

 

 

 

 

 

 الّتمرين األول: أنجز العمليات الّتالية )3.5ن(

14                       124                468                   697  

3  ×                     2   ×                  129                      +243 –  

 

أّتم –ب   

  .. = .....×   = ..200  +200  +200  

 =.....2 × 32 ... + ... =  

 الّتمرين الّثالث )0.75ن(

 أعّين الزوايا القائمة في كلّ شكل

 

                                                                         

 

 الّتمرين الّرابع   أ – أضع العبارة المناسبة مكان الّنقط ) أقل من -  يساوي - أكثر من ( 

شهرا      ............    سنة . 14  

ساعة     ............    يوم . 21  

يوما . 15نصف شهر   ............      
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 وضعية إدماجية )3.5(

الثة اْشَتَرى لََك أَُبوَك   دج و  50أْلَعاب َثَمن اللّْعَبة الَواحَدة  3بمناَسَبة اْنتَقالَك إلَى الّسنة الثَّ

دج .374َقّصة ب   

من الكلي لأللعاب؟احسب الثّ   

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

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

 احسب الّثمن الكلي للمشتريات؟

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

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

دج كم يرجع له ؟ 694إذا أعطى أُبوَك للَبائع  -3  

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

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

 

ل ثمن القّصة بالقطع الّنقدية؟مثّ  -4  
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 الّتمرين األول: أنجز العمليات الّتالية )3.5ن(

14                       124                468                   697  

3  ×                     2   ×                  129                      +243 –  

 42                           248                   597                          454  

أّتم –ب   

 ..600. = ...3 .× ..200   =200  +200  +200  

64 =.....2 × 32 . =32. + ..32..  

 الّتمرين الّثالث )0.75ن(

 أعّين الزوايا القائمة في كلّ شكل

 

                                                                         

 

 الّتمرين الّرابع   أ – أضع العبارة المناسبة مكان الّنقط ) أقل من -  يساوي - أكثر من ( 

شهرا      ..أكثر من..........    سنة . 14  

ساعة     ..أقل من..........    يوم . 21  

يوما . 15يساوي..........    نصف شهر   ..  
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 وضعية ادماجية )3.5(

الثة اْشَتَرى لََك أَُبوَك   دج و  50أْلَعاب َثَمن اللّْعَبة الَواحَدة  3بمناَسَبة اْنتَقالَك إلَى الّسنة الثَّ

دج .374َقّصة ب   

 احسب الّثمن الكلي لأللعاب؟

                 50                                     150  =3 × 50  

دج150الّثمن الكلي لأللعاب هو                                ×3                   

                 150  

 حسب الّثمن الكلي للمشتريات؟

               374                                     245 =150 +374  

دج524+                                 الّثمن الكلي للمشتريات هو 150                 

               524  

دج كم يرجع له ؟ 694إذا أعطى أُبوَك للَبائع  -3  

                     694                           170  =524 – 694  

دج170يرجع له                               - 524                       

                     170                          

مّثل ثمن القّصة بالقطع الّنقدية؟ -4  
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دج50 دج100  دج200   
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