
  تقييم مآتسبات التالميذ في نھاية الثالثي الثاني
2009-2008 

المدرسة االبتدائية   السنة الثالثة
 "نور المعارف"الخاصة 

العدد  رياضيات :الماّدة 
20

 

 .............  ..............................................................................:االسم و الّلقب 
  
 

  : آّسرت منال حّصالتھا فوجدت بھا القطع النقدية التالية :1السند عدد 

القطع
          

 1 2 - 4 3 2 4  - 2 3عددها

  

  أحسب المبلغ الذي تملآه منال : 1-1التعليمة 

  مي .......................................................... 

  . أمثل هذا المبلغ بأقل عدد من القطع :2-1ة التعليم

  

  

  

  

  . مي1345 قّررت منال الذهاب إلى معرض الآتاب فزادتھا أّمھا :2السند عدد 

   أآمل تمثيل هذا المبلغ: 1-2التعليمة 

 

  

  

  

  

  أحسب المبلغ الذي أصبح لمنال : 2-2التعليمة 

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

   أ 3معـ 

د1د½ 5102050100 2 1 د5   

   أ 3معـ 

د½  
100 

100 
5

   أ2معـ 
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 ذهبت منال إلى المعرض وبعد جولة في أرجائه اقتنت قصتين ثمن الواحدة :3السند عدد 

 مي وقلما يقل ثمنه عن ثمن الآتاب 860 مي وآتابا يــزيد ثمنه عن ثمنه عن ثمن القصة بــ 670

   . مي940بــ 

  : 1-3التعليمة 

   أحسب ثمن القصص -

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

  : 2-3التعليمة 

   أحسب ثمن الآتاب-

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

   :3-3التعليمة 

    احسب ثمن القلم-

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

  : 4-3التعليمة 

     احسب ثمن المشتريات-

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

  : 5-3التعليمة 

   احسب المبلغ المتبقي لمنال  -

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

 واصلت منال جولتھا فلمحت بائعا للصور واألشآال الھندسية فقّررت شراء  :4السند عدد 

  . مضّلعات ثمنھا ضعف ثمن الّصور3 مي و 200 صور ثمن الواحدة 4هدّية ألخيھا فاقتنت 

   :1-4التعليمة 

    أحسب ثمن الصور-

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

  : 2-4التعليمة 

   أحسب ثمن المضّلعات -

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

   أ2معـ 

   1معـ 

   ب2معـ 

   أ2معـ 

1معـ

   1معـ 

   1معـ 

   ب2معـ 

   1معـ 

   ج2معـ 

   ج2معـ 

   1معـ 

   ج2معـ 
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  : 3-4التعليمة 

   احسب المبلغ المتبقي  -

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

  

أرادت منال العودة إلى المنزل لآنھا احتارت في اختيار وسيلة النقل التي  : 5السند عدد 

  . مي3200  مي أّما سيارة األجرة فآلفتھا720ستمتطيھا حيث أّن ثمن تذآرة الحافلة مساو لــ 

   أصيغ السؤال المناسب للوضعّية :1-5 التعليمة

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

   أجيب عن السؤال المطروح : 2-5التعليمة 

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

  

هذه المضلعات .  وصلت منال إلى المنزل فأعطت ألخيھا المضلعات والصور :6السند عدد 

  .التي قدمتھا منال ألخيھا

  

  

  

  

  

   تحت ثالثي األضالع x)(أضع العالمة  : 1-6التعليمة 

  ألّون زوايا المضّلع عـدد   : 2-6التعليمة 

  ألّون محيط المضّلع عـدد   : 3-6التعليمة 

  

  : مترا وقاست محيط المضلعات الثالث أخذت منال: 7السند عـدد 

  أحّول إلى الوحدة المطلوبة : 1-7التعليمة 

  .م= .........................  دسم 8 صم و 20       المضلع -

  صم = ............................  م 6 دسم و 30       المضلع -

  دسم... = ........................... م 1 صم و70       المضلع  -

  4معـ 

   5معـ 

21 3

3 

1 

1

2

3

   ج3معـ 

   ب2معـ 
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 معيار التميز  معايير الحد األدنى 
ـ  ب2مـعـ أ2مـعـ  1مـعـ   ج3مـعـ  أ3مـعـ   ج2مـع 4مـعـ   5معـــ    

 0 0 0 0 0 0 0 انعدام التملك

 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5دون التملك األدنى
0 

 2,5 1 1 1 2 2 2 1 التملك األدنى

 5 1,5 1,5 1,5 3 3 3 1,5 التملك األقصى
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