
 

الجمهوزيت الجصائسيت الديمقساطيت الشعبيت 

وشازة التربيت الوطىيت 

 السواشد      1954     ثاهويت أول هوفمبر         مديسيت التربيت لواليت ميلت                                                            

 2021/2022       الظىت الدزاطيت                          حظيير و اقخصاد                                                      الثاهيت :   ااظخوو       

     طا 2:  اادة الصمىيت                    الاخخباز ألاول في مادة السياضياث

 

   :ن6الخمسيً ألاول 

 . موشعت في فئاث حظب العمس في مديىت ما2021 يمثل الجدول الخالي عدد الوفياث بفيروض موزوها طىت

 85;60  60;45  45;35  35;25  25;10   الفئاث

عدد الوفياث  5 8 18 25 43

 .مثل الجدول بمدزر جنسازر  (1

 .أ ـ عين مدو والفئت ااىواليت لهره الظلظلت (2

 .   ب ـ احظب وطيط هره الظلظلت

 . طىت؟45ما هي اليظبت اائويت لعدد الوفياث التي جخعدو أعمازهم  (3

0هفسض أن وظبت الوفياث جىخفض بيظبت  (4
 ما هو عدد الوفياث في هره الظىت؟ 2022 طىت 020

 

: ن6الخمسيً الثاوي  

:   يمثل الجدول الخالي  عالماث اخخباز لقظمين في مادة السياضياث

العالماث  5 7 11 12 15 16

 (ث ا2 )الخنساز 0 4 5 7 2 0

 (ع ث2 )الخنساز 4 5 4 5 3 6

. ث ا؟2 في قظم 11ما هي اليظبت اائويت للخالمير الريً جحصلوا على  العالمت  (1

.  احظب الوطط الحظابي ،الخبايً و الاهحساف ااعيازر لهل قظم- أ  (2      

 .قازن بين القظمين مً حيث حشدذ العالماث حول وططهما الحظابي-         ب

 

  :ن8الخمسيً الثالث 

 2021يمثل الجدول الخالي جطوز طعس بسميل البترول  بالدوالز ألامسيهي  بين شهس جاهفي وطبخمبر طىت

ألاشهس  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10x 80 71 74 73 68 63 65 61 54  طعس البرميل

   .3أ ـ احظب الوطط ااخحسك مً السجبت (1

. مثل بياهيا مل مً الظلظلت ألاصليت  و القيم ااصححت-    ب       

. ما هي اليظب اائويت للخطوز بين جاهفي و فيفسر؟- أ (2

؟ 10x هو معامل الخطوز بين طبخمبر و ألخوبس  أحظب  قيمت 03.1k   ب ـ إذا مان العدد

 . يبقى ثابذ في ألاشهس القادمت ابخداءا مً شهس طبخمبرkوعخبر ااعامل الضسبي (3 

؟ 2021     ـ ما هو طعس بسميل البترول في شهس ديظمبر

 

 ع.ك                       بالخوفيق                                                                                                                       
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