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   10موضوع رقم ال

 

 وقطة ( 0.1: ) 10التمريه رقم 

ٚوؼذ أؽًذ ػهٗ يكزجّ إلَغبص ٔاعجبرّ انًُضنٛخ ػهٗ انغبػخ انضبيُخ صجبؽب، ُٔٚزٓٙ يُٓب ثؼذ يذح هذسْب عبػخ َٔصق.            

 يزٗ ٚكًم أؽًذ ٔاعجبرّ ؟ -

 

 وقطة ( 0.1: ) 10التمريه رقم 

انغذٔل اٜرٙ ثبنكغٕس  ايأل

انًُبعجخ، ٔيب ٚوبثهٓب يٍ أػذاد 

 طجٛؼٛخ:

 

 وقطة ( 0.1: ) 10التمريه رقم 

 . kg 55هُبطٛش يٍ انغًٛذ؛ يؼجأح كٙ أكٛبط راد   5إرا كبٌ ػُذ انزبعش 

  كًب ْٕ ٔصٌ انغًٛذ ثبنكٛهٕؿشاو ؟  -

 كى كٛغب ػُذ انزبعش ؟   -

 

 وقطة ( 0.1: ) 10التمريه رقم 

 .90DAأكٛبط ؽهٛت ثـ  37.5DA ٔ ،3خجضاد ثـ  5اشزشٖ َجٛم 

 يبْٕ صًٍ انخجض ٔانؾهٛت يؼب؟ -

 ؟200DAكى دُٚبسا ٚشعغ انزبعش نُجٛم إرا أػطبِ ٔسهخ َوذٚخ يٍ كئخ  -

 

 وقاط ( 0المركبة: )  المشكلة

 .             kg 6ػشاعٍٛ يٍ انزًش، ؽٛش ٚضٌ كم ػشعٌٕ  5َخهخ، أػطذ كم ٔاؽذح يُٓب  55ًٚزهك كالػ      

 كى ػشعَٕب عُٗ انلالػ ؟ -          

 يب ْٕ ٔصٌ عًٛغ انؼشاعٍٛ ؟- 

      ػشاعٍٛ.         3ػشعَٕب، ٔٔضغ انجبهٙ كٙ صُبدٚن، ؽٛش ٚغغ انصُذٔم  انٕاؽذ نـ  33رصذم انلالػ ثـ      

 كى صُذٔم يأل انلالػ ؟ -          

 

 

 

 

 خًغب انؼاليخ صالصخ أسثبع انؼاليخ َصق انؼاليخ 
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   . 
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   . 
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  10الموضوع رقم 

 

   ن ( 0.1التمريه األول: ) 

 

    إنٛك انكغٕس اٜرٛخ:   
 

 
     

  

 
     

 

 
 

 ثؼذ َوهّ.  -يضهٓب ػهٗ انًغزوٛى انًذسط  -  

اؽصش   -               سرجٓب يٍ األكجش إنٗ األصـش. -  
 

 
 .ثٍٛ ػذدٍٚ طجٛؼٍٛٛ يززبنٍٛٛ   

 

 ن (0.1التمريه الثاوي: )

 

 .2dLنزش كٙ انضالعخ، ٔأكشؿذ انجبهٙ كٙ كؤٔط؛ عؼخ انٕاؽذ يُٓب  5نزشاد يٍ ػصٛش انجشروبل، كؾلظذ  3األو  ؽضشد

 كى كأعب يألد األو ؟ -

 

 ن(0.1التمريه الثالث: ) 

 

 ، خشط ألداء صالح انصجؼ ػهٗ انغبػخ انخبيغخ ٔانُصق صجبؽب.800mٚجؼذ انًغغذ ػٍ داس يشاد ثـ 

 دهٛوخ  كٙ انطشٚن؟ 55يب ْٕ ٔهذ ٔصٕنّ إنٗ انًغغذ إرا اعزـشم يذح  -

 صهٕاد؟ 5كى يزشا ٚوطغ يشاد كٙ انٕٛو انٕاؽذ ـ رْبثب ٔسعٕػب ـ ػُذيب ٚصهٙ  -

 

 ن(0.1التمريه الرابع: )

 

 ، صى ػٍٛ يُزصلٓب.6cmاسعى هطؼخ يغزوٛى طٕنٓب  -

 أَشئ يغزوًٛب ػًٕدٚب ػهٗ رهك انوطؼخ كٙ يُزصلٓب. -

 ػذد انضٔاٚب انوبئًخ انزٙ رؾصهذ ػهٛٓب ؟كى  -

-  

 وقاط( 0المشكلة المركبة: )

 

 .25kgكٛظ دهٛن، ؽٛش ٚضٌ انكٛظ انٕاؽذ  55اشزشٖ ربعش 

 ْٕ ٔصٌ عًٛغ أكٛبط انذهٛن؟ يب -

 دُٚبسا.        5533ثبع انكٛظ انٕاؽذ ثـ 

 اؽغت صًٍ انذهٛن. -

 أٔعذ صًٍ ثٛغ انكٛهٕؿشاو انٕاؽذ يٍ انذهٛن . -
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 ن(0.1التمريه األول: )

 

 أٔ =( >أٔ  <هبسٌ ثٍٛ األػذاد انؼششٚخ اٜرٛخ ثٕضغ )

558.533  .  558853        9388 . 93838           5585 . 56878 

 

 ن(0.1التمريه الثاوي: )

ًّب ٚأرٙ:  اَوم انٕضؼٛخ انّصؾٛؾخ ي

  5طٕل ضهغ انًشثغcm  ّ20كًؾٛط cm. 

  7طٕل ضهغ انًشثغcm  ّ30كًؾٛط cm. 

  12طٕل ضهغ انًشثغcm  ّ48كًؾٛط cm. 

 

 ن(0.1التمريه الثالث: )

 

 53837+  5855                         89685+  3835                  533 – 53876 ضغ انؼًهٛبد اٜرٛخ ػًٕدٚب: 

 

 ن(0.1التمريه الرابع: )

 

 انغذٔل اٜرٙ ًٚضم ٔضؼٛخ رُبعجٛخ، 

 أكًهّ ثكزبثخ األػذاد انًُبعجخ:

 

 وقاط( 0المشكلة المركبة: )

 

عبػبد، ؽٛش صًٍ انغبػخ انٕاؽذح  3يشثغ، اكزشٖ عشاسا كؾشصٓب كٙ يذح  يزش 333نلالػ هطؼخ أسض يغزطٛهخ، يغبؽزٓب 

 دُٚبس.  833

 اؽغت صًٍ ؽشس األسض. -

 .kg 7ؿشعذ األسض ثطبطب كأَزظ انًزش انًشثغ انٕاؽذ      

 يبْٙ كزهخ انجطبطب انزٙ أَزغزٓب األسض؟ -

 يزش، ٔأٌ صبؽجٓب أؽبطٓب ثغٛبط. 33إرا ػهًذ أٌ األسض طٕنٓب     

 كأٔعذ طٕل انغٛبط انًغزؼًم.  -

 
 

 ػذد ػهت األهالو 3 6 58 ...

 ػذد األهالو 36 ... ... 363



 40الموضوع رقم 

 

 ن(0.1التمريه األول )

 

 ػهٗ رصًٛى يزٕاص٘ انًغزطٛالد: اَوم انشكم اٜرٙ، صى أكًهّ ؽزٗ رؾصم

 

 

 

 ن(0.1التمريه الثاوي )

 

 .175DAٔانضبَٛخ ثغؼش  35.5Da، كأعشٖ يكبنًزٍٛ؛ األٔنٗ هًٛزٓب 500DAأ ثالل ْبرلّ انُوبل ثـ ػّج

 يبْٙ هًٛخ انًكبنًزٍٛ؟ -

 كى صبس سصٛذ ثالل ثؼذ إعشاء انًكبنًزٍٛ؟ -

 

 ن(0.1التمريه الثالث )

 

 نزشاد. 53هبسٔساد  5نزشا، ٔعؼخ  55يٍ انؼصٛش  هبسٔساد 6عؼخ 

 هبسٔسح يٍ انؼصٛش. 55اؽغت عؼخ  -

 يبْٙ عؼخ هبسٔسح ٔاؽذح؟ -

 نزشا؟ 33كى ػذد انوبسٔساد انزٙ عؼزٓب  -

 

 ن(0.1التمريه الرابع )

 

 (B)                                     اَوم انشكم اٜرٙ، صى اسعى َظٛش انًضهش       

 .  (B)ثبنُغجخ إنٗ انًغزوٛىانوبئى 

 

       وقاط(0المشكلة المركبة: )

                          

يزش  55د نكم شغشح يغبؽخ هذسْب ، ؿشعب كهٓب أشغبسا ؽٛش ؽذد15mٔػشضٓب  20mسهؼخ أسض يغزطٛهخ طٕنٓب 

 نزشا. 5555نزش، ٔاعزٓهكذ عًٛغ األشغبس  5533ثبنًبء، عؼزّ  نغوٛٓب أؽضش صٓشٚظ يًهٕءا يشثغ، ٔ

 أٔعذ يغبؽخ انشهؼخ األسضٛخ.      -

 نزشا يٍ انًبء ثوٙ كٙ انصٓشٚظ؟ كى  -

 يب ْٕ ػذد األشغبس انًـشٔعخ كٙ انشهؼخ األسضٛخ؟ -
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 ن(5.1التمريه األول: )

 

 أكًم ثكزبثخ انؼذد انًُبعت كٙ كم كشاؽ:

75 x … = 7533                538 + … = 55385             56858 - … = 53 

 

 ن(5.1التمريه الثاوي: )

 

 هصص يزغبٔٚخ انضًٍ. 5ٔ ثبنُصق اٜخش    ، اشزشٖ ثُصق انًجهؾ كشح هذو 480DAًٚهك يشاد كٙ ؽصبنزّ يجهؾ       

 اؽغت عؼش انوصخ انٕاؽذح.  -يب ْٕ صًٍ ششاء انكشح؟               -

 

 ن(5.1التمريه الثالث: )

 

 أكًم اَغبص انزؾٕٚالد اٜرٛخ:

8933cm = … m / 55L = … DL  /  6kg 333g = … g 

 ن(5.1التمريه الرابع: )

 

 .o، اسعى نّ هطشٍٚ ٚزوبطؼبٌ كٙ انُوطخ  4.5cmهٛظ ضهؼّ  ABCDاسعى يشثؼب     

        ؟ ABCيب اعى انًضهغ   -

 .ABCٚوبٚظ   عى يضهؼب آخش-  

 

 وقاط(0المشكلة المركبة: )

 

 عبػبد َٔصق.    7اَطهوذ انؾبكهخ يٍ انوُطشح ػهٗ انغبػخ انؼبششح صجبؽب، كٕصهذ إنٗ يذُٚخ عٛغم ثؼذ        

 يب ْٕ ٔهذ ٔصٕنٓب إنٗ عٛغم؟ -            

 .23Lيٍ انجُضٍٚ، ٔكٙ انطشٚن أضبف انغبئن نهخضاٌ  69.5Lهجم االَطالم كبٌ خضاٌ انؾبكهخ ٚؾزٕ٘ ػهٗ 

 17.5Lاؽغت ؽغى انجُضٍٚ انًغزٓهك إر ػهًذ أَّ ثوٙ كٙ انخضاٌ ثؼذ انشؽهخ  -

 ؟DA55 يب ْٕ صًٍ انجُضٍٚ انًغزٓهك إرا كبٌ عؼش انهزش انٕاؽذ -

 

 

 

 

 



 12الموضوع رقم 

 

 ن(5.1التمريه األول: )

 

 اكزت ثبألسهبو األػذاد اٜرٛخ:

 .........صالصخ ٔعجؼٌٕ أنلب ٔأسثؼًبئخ ٔخًغخ ػشش: . -

 صًبَٛخ ٔرغؼٌٕ أنلب ٔعزٌٕ: .......... -

 يبئخ أنق ٔصالصًبئخ ٔأسثؼخ: .......... -

-  

 ن(5.1التمريه الثاوي: )

 

 عى انًضهؼبد ثؼذ هشاءح أٔصبكٓب:

 أَب سثبػٙ أضالػٙ يزوبٚغخ، نٛظ نٙ صأٚخ هبئًخ: )....( -

 نٙ صالصخ أضالع ٔصأٚخ هبئًخ: ).....( -

 ضهؼبٌ يزوبثالٌ ٔؿٛش يزٕاصٍٚٛ: ).....( ٔ ػُذ٘ ضهؼبٌ يزٕاصٚبٌ، -

 ن(5.1التمريه الثالث: )

 

 (65336 – 56355 – 555597ضغ األػذاد انطجٛؼٛخ اٜرٛخ كٙ يكبَٓب انًُبعت ػهٗ انًغزوٛى انًذسط: )

 

                96533   83533                35555 

 

 ن(5.1التمريه الرابع: )

 

 يُزصلب نٓب. Lٔػٍٛ انُوطخ  7cmطٕنٓب   (AB)اسعى هطؼخ يغزوًٛخ 

 .(AB)أَشئ دائشح يشكضْب ْٕ يُزصق 

 ثبنُغجخ إنٗ انذائشح انًشعٕيخ؟ (AB)يبرا رًضم هطؼخ انًغزوٛى  -

 

 وقاط(0المشكلة المركبة: )

 دُٚبس. 533، صى ثبع انكٛهٕؿشاو انٕاؽذ ثـ 7325kgيٍ انزًش، كزصذم ثغضء يُّ ٔأثوٗ ػُذِ  8825kgعُٗ كالػ      

 يب ْٕ ٔصٌ انزًش انز٘ رصذم ثّ؟ -اؽغت صًٍ انزًش انًجٛغ.             -

 كوٛش ثبنزغبٔ٘. 533إرا ٔصع انلالػ يب رصذم ثّ يٍ انزًش ػهٗ 

 ككى كٛهٕؿشايب ٚأخز كم كوٛش؟ -

 



 13الموضوع رقم 

 ن(5.1التمريه األول: )

 

 55383   -   7935333عذاءاد:   أ ـ ككك انؼذدٍٚ اٜرٍٛٛ إنٗ يغًٕع

 5 + (3x5333) + (6x5333333) = ……ة ـ أٔعذ انؼذد اَطالهب يٍ رلكٛكّ:

 ن(5.1التمريه الثاوي: )

 
 أكًم انؼجبساد اٜرٛخ ثكزبثخ انؼذد انًُبعت:

 ػذد انضٔاٚب انوبئًخ كٙ انًشثغ: ......... -

 ػذد األضالع انًزوبٚغخ كٙ انًؼٍٛ: ......... -

 .........ػذد األضالع انًزٕاصٚخ كٙ انًضهش:  -

 
 ن(5.1التمريه الثالث: )

 

 كزبثب، ٚشٚذ ٔضؼٓب كٙ سكٕف ثأػذاد يزغبٔٚخ كٙ كم سف.            553كٙ يكزجخ أثٙ أؽًذ   

 كى سف ٚؾزبط . -                       

 يب ْٕ ػذد انكزت انزٙ ٚضؼٓب كٙ كم سف. -                       

 ن(5.1التمريه الرابع: )

 
 انشكم انًوبثمرأيم 

 صى أعت ػٍ اٜرٙ: 

 اركش سهى انًضهغ -

 انز٘ نّ أسثغ صٔاٚب  

 يزوبٚغخ. هبئًخ ٔأسثؼخ أضالع 

 ْٕ سهى انًضهغ انز٘ ػُذِ كم ضهؼٍٛ يزوبثهٍٛ، يزوبٚغٍٛ ٔيزٕاصٍٚٛ. يب -

 ػٍٛ سهى انًضهغ انز٘ ػُذِ أسثغ صٔاٚب هبئًخ ٔنٛظ عًٛغ أضالػّ يزوبٚغخ. -

 
 وقاط(0المركبة: ) المشكلة

 ، ٔانضبنش ثـ:1191000DA، ٔانضبَٙ ثـ: 1751000DAٚجٛغ يصُغ صالصخ إَٔاع يٍ انغٛبساد، صًٍ انُٕع األٔل:       

2078000DA. 

 سرت أصًبٌ انغٛبساد انضالصخ يٍ األصـش إنٗ األكجش يغزؼًال اإلشبسح انًُبعجخ. -

 يٍ انُٕع انضبنش. 5يٍ انُٕع انضبَٙ،   ٔ  6عٛبساد يٍ انُٕع األٔل، ٔ  7اشزشد ششكخ رغبسٚخ          

 اؽغت انضًٍ انز٘ دكؼزّ انششكخ نهًصُغ، صى اكزجّ ثبنؾشٔف. -

 ٔضؼذ عًٛغ انغٛبساد انًشزشاح كٙ شبؽُبد كجٛشح إلٚصبنٓب إنٗ يوش انششكخ.         

 عٛبساد؟ 6 كى شبؽُخ ٚؾزبعٌٕ إرا ؽًهذ كم ٔاؽذح -



 14الموضوع رقم 

 ن(5.1التمريه األول: )

 
 أكًم ثٕضغ اإلشبسح انًُبعجخ ثٍٛ كم ػذدٍٚ : -أ       

553367      .535367 

967553      .3837365 

 ة ـ أكًم ثكزبثخ انؼذد انًُبعت:     

 ْٕ ضؼق انؼذد ........ 638انؼذد 

 ْٕ َصق انؼذد ......... 5553انؼذد 

 .73355573ٔ  3355658اكزت انؼذدٍٚ اٜرٍٛٛ ثبنؾشٔف: ط ـ      

 
 ن(5.1التمريه الثاوي: )

 

 انًضهؼٍٛ ثبالػزًبد ػهٗ خصبئصًٓب: أ ـ عّى

  ٙصٔاٚب هبئًخ، ٔأضالػٙ كهٓب يزوبٚغخ ).....(. 5أَب يضهغ ن 

  أضالع يزٕاصٚخ يضُٗ يضُٗ ٔنٛظ نٙ صٔاٚب هبئًخ )...( 5أيهك 

 صأٚزٍٛ؛ األٔنٗ أكجش يٍ انضأٚخ انوبئًخ، ٔانضبَٛخ أصـش يٍ انضأٚخ انوبئًخ. ة ـ اسعى

 
 ن(5.1التمريه الثالث: )

 
 كٙ انًشؽهخ انضبَٛخ. 4000mكٙ انًشؽهخ األٔنٗ ٔ  7kmهطغ دساط 

 ْٕ طٕل انًغبكخ انكهٛخ انزٙ هطؼٓب انذساط ؟ يب -

 
 ن(5.1التمريه الرابع: )

 

 .      (B)ٔ (C)صى أَشئ يغزوًٛب آخش ٚوطؼًٓب كٙ انُوطزٍٛ  (A)اسعى يغزوًٍٛٛ يزؼبيذٍٚ كٙ انُوطخ  

 يب اعى انًضهغ انز٘ رؾصهذ ػهّٛ؟ -      

 
 وقاط(0مسألة: )

 

 رًشا. 85kgَخهخ، أػطذ كم ٔاؽذح  39كٙ ؽوم أثٙ ػهٙ      

 ْٕ ٔصٌ ؿهخ انزًش؟ يب  -

 .kg 15ٔضغ انجبهٙ كٙ صُبدٚن؛ ٚغغ انٕاؽذ يُٓب  ػهٗ كوشاء انوشٚخ، ٔ   kg 315رصذم أثٕ ػهٙ ثـ     

 اؽغت ٔصٌ انزًش انًزجوٙ. -

 كى ػذد انصُبدٚن انالصيخ نٕضغ انزًش. -



 15الموضوع رقم 

 

 ن(5.1التمريه األول: )

 

 أكًم يب ٚأرٙ:

   

   
                                         78,65   .   78,9                                 

 

 
     

 ن(5.1التمريه الثاوي: )

 

 الؽظ انشكم:

 ؟(B)ثبنُغجخ نهًغزوٛى  (A)يبرا ًٚضم انًغزوٛى  -

 ؟ (B)، (A)يب َٕع انضأٚخ انُبرغخ ػٍ روبطغ انًغزوًٍٛٛ  -

 ؟ MLOيب اعى انًضهغ  -

 

 ن(5.1التمريه الثالث: )

 

   … kg = …q              7853t = …kg            593835 g = 59335 408              :أكًم يب ٚأرٙ   

 

 ن(5.1التمريه الرابع: )

 

يزشا، إرا ػهًذ أٌ يب ثٛغ كٙ انٕٛو األٔل ْٕ َلغّ يب ثٛغ كٙ  58يزشا، ثٛغ يُٓب كٙ ٕٚيٍٛ  57855طٕل نلخ يٍ انغهك 

 انٕٛو انضبَٙ.

 اؽغت طٕل انغهك انز٘ ثٛغ كٙ انٕٛو انضبَٙ. -

 ْٕ طٕل انغهك انًزجوٙ؟يب  -

-  

 وقاط(0المشكلة المركبة: )

 

 . 235DA يوؼذا ػهٗ طشٚن: ثغكشح ٔهغُطُٛخ، رْبثب ٔإٚبثب، ؽٛش صًٍ انززكشح انٕاؽذح: 58رشزـم ؽبكهخ راد      

 يبْٙ يذاخٛهٓب انٕٛيٛخ؟. -

 كٙ أؽذ األٚبو عبكشد انؾبكهخ ثُصق سكبثٓب.     

 اؽغت يذاخٛهٓب كٙ رنك انٕٛو. -

 .20.75Lيٍ انجُضٍٚ، ٔػُذ ٔصٕنٓب إنٗ هغُطُٛخ أضٛق نٓب  78Lجم االَطالم كبٌ خضآَب ٚؾزٕ٘ ػهٗ ه     

 .18Lأٔعذ ؽغى انجُضٍٚ انًغزٓهك إرا ػهًذ أَّ ثوٙ كٙ انخضاٌ  -

 



 01الموضوع رقم 

 

 ن(5.1التمريه األول: )

 

 ، صى عضئّ إنٗ يضهضٍٛ يزوبٚغٍٛ.5cmاسعى يشثؼب هٛظ ضهؼّ 

 اعزُزظ يغبؽخ كم يضهش.                              - اؽغت يغبؽخ انًشثغ.   -

 ن(5.1التمريه الثاوي: )

 

 .55ػذد راليٛز هغى انغُخ األٔنٗ:  - إنٛك انًؼهٕيبد اٜرٛخ: -

 .33 ػذد راليٛز هغى انغُخ انضبَٛخ -

 .35 ػذد راليٛز هغى انغُخ انضبنضخ -

 

 ثٕضغ انًؼهٕيبد انغبثوخ ػهّٛ. اَوم انًخطط انجٛبَٙ اٜرٙ صّى هى

 

 ن(5.1التمريه الثالث: )

 

 .(A)اَوم انشكم انًوبثم صى اسعى َظٛشِ ثبنُغجخ إنٗ انًؾٕس 

 

 

 

 

 ن(5.1التمريه الرابع: )

 

   min 15، ٔرزخههًٓب اعزشاؽخ هذسْبmin 45ٔرغزـشم شٕطٍٛ ، يذح كم ٔاؽذ يًُٓب   h 17رُطهن يجبساح انوذو ػهٗ انغبػخ 

 ْٕ ٔهذ إَٓبء انًجبساح؟ يب                           -انًذح انكهٛخ نهًجبساح. ْٙ يب -

 

 وقاط(0المشكلة المركبة: )

 

 .          85.5DAيزش يٍ انغٛبط، ؽٛش صًٍ انًزش انٕاؽذ يُّ  333، أؽبطّ صبؽجّ ثــ 100mؽوم يغزطٛم طٕنّ  

 .أٔعذ َصق يؾٛط انؾوم  -    

 يب ْٕ صًٍ انغٛبط انًشزشٖ؟ -                 اؽغت ػشضّ.              -

 

 



 00الموضوع رقم 

 

 ن(5.1) التمريه األول:

 

 أكًم ثكزبثخ انؼذد انًُبعت كٙ كم كشاؽ:

75 x 100 = 7500       108 + 12.5 = 120.5       56.18 – 16.18= 40 

 

 ن(5.1) التمريه الثاوي:

 

 DA 240 = 2 : 480صًٍ ششاء انكشح:   

 أٚضب.  DA 240هصص:  5عؼش ششاء 

 .DA 60 = 4 : 240عؼش انوصخ انٕاؽذح: 

 

 ن(5.1) التمريه الثالث:

 

 8900cm = 89m          15L = 150 DL            6kg 300g = 6300 g                أكًم اَغبص انزؾٕٚالد اٜرٛخ:

 ن(5.1التمريه الرابع: )

 

ًّٙ انًضهغ   يزوبٚظ انغبهٍٛ.: يضهش هبئى  ABCأع

 ADCْٕ انًضهش   ABCانًضهغ اٜخش انز٘ ٚوبط 

 

 المشكلة المركبة:

 

 عبػبد َٔصق.      7اَطهوذ انؾبكهخ يٍ انوُطشح ػهٗ انغبػخ انؼبششح صجبؽب، كٕصهذ إنٗ يذُٚخ عٛغم ثؼذ        

 يب ْٕ ٔهذ ٔصٕنٓب إنٗ عٛغم؟ -      

 .23Lيٍ انجُضٍٚ، ٔكٙ انطشٚن أضبف انغبئن نهخضاٌ  69.5Lهجم االَطالم كبٌ خضاٌ انؾبكهخ ٚؾزٕ٘ ػهٗ 

 17.5Lاؽغت ؽغى انجُضٍٚ انًغزٓهك إر ػهًذ أَّ ثوٙ كٙ انخضاٌ ثؼذ انشؽهخ  -      

 ؟DA55 يب ْٕ صًٍ انجُضٍٚ انًغزٓهك إرا كبٌ عؼش انهزش انٕاؽذ -      
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