
المدرسة االبتدائية الخاصة   الثالثة السنة  الثالثالميذ في نهاية الثالثي تقييم مكتسبات الت

العدد    رياضيات :الماّدة   "نور المعارف"
20

  

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

  
 

وإعداد مفاجأة ألّمهما فأخذا  ي ومهدي االحتفال بعيد األمهاتسامقّرر  :1عدد السند 

  . مي من مصروفهما لمدة أسبوع آامل600یضعان في الحّصالة آل یوم 

   تجّمع لدیهما بعد أسبوعأحسب المبلغ الذي  :1- 1التعليمة 

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

  أمّثل هذا المبلغ بأقل عدد ممكن من القطع النقدیة : 2-1التعليمة 

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

  .د 5ا وزادهما أخبر الولدان أباهما بما فعال ففرح آثير :2السند 

  أحسب آم صار عندهما :  2التعليمة 

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

  .الحفلأخذ الطفالن النقود وقصدا المغازة لشراء مستلزمات  :3السند 

  مرّات4لبيضة الواحدة وقارورة زیت ثمنها یساوي  مي ا120 بيضات بــ 8اشترى سامي 

  . مي630من الدقيق بــ  آغ 1ثمن البيض و 

  أحسب ثمن البيضات  :1-3التعليمة 

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

  لزیتثمن اأحسب : 2-3التعليمة 

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

   حسب آلفة المشتریاتأ: 3-3التعليمة 

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

  حسب المبلغ المتبقي لدیهماأ: 4-3التعليمة 

...............................................................................................................  
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  . م49 هـم و3المغازة عن المنزل تبعد  :4السند 

  ن بحساب المتراحسب المسافة التي قطعها الطفال:  1-4التعليمة 

    .........................................=  م 49 هـم و3

 2طوله  ثّم انتقل الّطفالن إلى المكتبة واشتریا إطارا جميال لوضع صورة أّمهما  :5السند 

  . مي500 صم وبقي لهما 5 ـدسم وعرضه أقّل من طوله بـ

  احسب طول اإلطار بالصـم: 1-5التعليمة 

   صم....................................=  دسم 2 -

  احسب عرض اإلطار: 2-5التعليمة 

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

  احسب قيس محيط اإلطار: 3-5التعليمة 

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

  احسب ثمن اإلطار : 4-5التعليمة 

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

  تاحسب ثمن جميع المشتریا: 5-5التعليمة 

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

أحضر الولدان بمساعدة أبيهما مرّطبة مربعة الشكل محّالة بأزهار من الشكالطة  : 6السند 

  "أّمي الحبيبة: "وآتب في مستطيل داخلها عبارة 

  

  

  

  

  

  

  

  المرّطبةاحسب قيس محيط : 1-6يمة التعل

...............................................................................................................  
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   دسم ليضع فيه المرّطبة4 دسم وعرضه 5أخذ مهدي طبقا مستطيل الّشكل طوله  : 7السند 

  طبقاحسب قيس محيط ال: 1-7التعليمة 

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

   یكفي هذا الطبق لوضع المرّطبة ؟ ولماذا ؟ هل: 2-7التعليمة 

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

  

  

  جدول إسناد األعداد

 معيار التميز  معایير الحد األدنى  
3 مـعـ   ج2مـعـ   ب2مـعـ   أ2مـعـ   1مـعـ    5معـــ 4مـعـ    

  0  0  0  0  0  0  انعدام التملك

 1 1 1 1 0,5 0,5 دون التملك األدنى

  2  2  2  2  1  1  التملك األدنى

2 3 

 5  3 3 3 3  1,5  1,5  قصىالتملك األ
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