
 
 ...........:اللقب  ............:اإلسمالرٌاضٌات  فً الثانً تقٌٌم مكتسبات التالمٌذ نهاٌة الثالثًالسنة الثانٌة 

 المعاٌٌر 

 

 3مع    

   
 

نص االختبار  

 1السند 

خرج الألصدقاء الثالثة أحمد و وفاء وهشام ٌتجولون فً الحدٌقة العمومٌة وبعد ذلك  
. وبات و الحلوٌات توخهوا نحو بائع المشر

:  أخرج احمد حافظة نقوده فوجد فٌها 
: أحسب المبلغ الذي وجده أحمد فً حافظة نقوده :   1-1التعلٌمة 

 .................................................................
مً أخرى  185ووجد فً جٌوبه *

 :                                           قدٌة مً بخمس قطع ن 185أمثل المبلغ المالً : 1-2التعلٌمة 
                                                            ............

............ أحسب المبلغ المالً الذي ٌملكه أحمد بالمً  : 1-3التعلٌمة 
                   ......................  ......................ٌملك أحمد 

 3مع

 
 

 2السند 

: م475ًفاء تملك و
: مً 475أكمل بكتابة مقداركل قطعة نقدٌة لٌصبح المبلغ : 2-1التعلٌمة 

 1مع

 

أ 2مع

 

 1مع 

 

ب 2مع
أ 2مع

 

ب  2مع

 

 
 1مع 

 

ب 2مع

 

 5مع

  

 4مع

   
 

 
مً 175مً وقطعة مرطبات ب250اشترى أحمد كأس عصٌر برتقال ب 

                                                           .............
......                                                          ماهو المبلغ الذي دفعه أحمد لبائع المرطبات بالمً؟ :3-1التعلٌمة 

                                                ـــــ  ....................................................        
                                                           .............

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

ماهو المبلغ الذي بقً ألحمد بالمً؟      ــــــ                                                    : 3-2التعلٌمة  
   

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

 4السند 

 
 .مً 185مً و كأس عصٌرب 255اشترت وفاء مرطبة ب

  475      255   : أحسب ثمن ما اشترته وفاء بالمً   :  4-1التعلٌمة   
  +  185                                                                    .... -  

                                            ــــــــــــ   ؟   أحسب المبلغ المتبقً لوفاء بالمً:  4-2التعلٌمة 
                                                     ...........   ..............

    

 5السند

  مً 300مً فاشترى علبة بسكوٌت ب440كان مع هشام          
:      ...................... أحسب المبلغ المتبقً لهشام بالمً  :5-1التعلٌمة 

  ــــــــــــ      ..................................................
    

 

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

 3السند 



   مً 180هل ٌمكن لهشام شراء علبة شكالطة ثمنها   : 5-2التعلٌمة 
  (أشطب الخطأ)بما تبقىلدٌه من نقود ؟                

                            

ال نعم    

  .أعلل إجابتً   *                         
   ....................................................
 

    6السند
فسلك أحمد طرٌقه حسب  .افترق األطفااللثالثة وأخذ كل واحد طرٌقه إلى منزله

 
طرٌقه حسب خط  و سلك هشام.  و سلكت وفاء طرٌقها حسب خط مستقٌم. خط منحن
منكسرز 
أمثل بخط مناسب كل طرٌق من الطرق التً سلكها األطفال فً العودة إلى :1-6التعلٌمة
. منازلهم

 
جدول إسناد األعداد 

 5مع 4معر3مع رر2مع رر2مع 1مع المعاييرر

 25 0 0 0 0 0 امع ار اللملرر

 1 1 1 1 1ألدور اللملر األانرر

 5 2 2 2 2 2 اللملر األانرر

 3 3 3 3 3األقنرر اللملر 
 

 


