
 

 

الثاني الثالثي  
 

                       20 
 العدد : …/

 يذالتالم مكتسبات تقييم
الرياضيات مادة في  

 
 

2019/2020  
 االسم..............
 اللقب.............

 

السند 1: استعدادا لعيد ميالد امهم ادخر امين 25د وادخرت اخته مروي 

 امين مدخرات جملة ادخر فقد لطفي اخوهم اما مي3500ب  منه اقل

معا. ومروي  

 التعليمة

  1/ احسب المبلغ الذي اد خرت مروي

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

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

فياحسب المبلغ الذي ادخر لط 2/ 

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

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

  3/احسب جملة مدخرات األطفال الثالث

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

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

ةمثل هذا المبلغ بأقل عدد ممكن من األوراق المالية والقطع النقديأ /4 

 

  

  السند2: ومن الغد اعد االطفال قائمة من مستلزمات الحفل وهي كاالتي 

 المستلزمات الثمن
مي 1500ثمن الزهرة الواحدة ب  زهرات حمراء 10   
مي300ثمن البالون الواحدة ب  بالونات 20   



 

 

مي1750 ثمن المتر الواحد ب م شريط ملون12   
د45ب  مرطبات 3   
مي2600ب    الشكوالتة من قطعة 5 

 التعليمة 

 1/ابحث عن ثمن االزهار الحمراء بألمي

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

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

 2/ابحث عن ثمن البالونات بألمي

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

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

 3/ابحث عن ثمن األشرطة بألمي

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

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

ثمن المشتريات بألمي ابحث عن /4 

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

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

مبلغ المشترياتاواصل تمثيل  /5 

 

 لهم بقي بما وارادوا والدهم من د20 فئة من مالية اوراق 3 االخوة اخذ  

.د20 ب جافة فواكه شراء ابيهم من تسلموه الذي وبالمبلغ نقود من  

 التعليمة

  1/كم بقي لهم

2د

0

0 

د5  



 

 

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

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

ة النقدي والقطعاألوراق المالية  6ب هذا المبلغ  أمثل /2 

 
 

السند 3 بعد انتهاءهم من شراء الفواكه اتجه االطفال نحو احدى المغازة 

 قدره تخفيض البائع منحهم الدفع وعند لهم بقي بما المهم هدية لشراء

.د6 لهم وارجع د10  

 التعليمة 

 اطرح سؤاال مناسبا للوضعية واجيب عنه

السؤال..........................................................................

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

اإلجابة.........................................................................

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

بعد ذألك قصد األطفال بيت جدتهم اين أخفوا الهدية ثم عادوا الى  4السند 

نزل كما تبين الرسم التالي الم  

هم5كم و1  

  

منزل األطفال                 المغازة                                                    منزل 

 الجدة

 80كم و1

                                                                                                                             دكم

          



 

 

 1/ابحث عن المسافة بين منزل األطفال والمغازة بالدكم

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

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

/منزل األطفال ومنزل الجدة بالدكم  ابحث عن المسافة بين 2 

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

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

بين المغازة ومنزل الجدة  ابحث عن المسافة /3 

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

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

ضع فيه الهدية طول لومستطيل الشكل  اعد امين ولطفي صندوقا 6السند 

صم اما عرضه يساوي نصف طوله اما سلمي فقد اعدت لها 10ضلعه 

 بطاقات تهنئة على التوالي  

 

 

 التعليمة

 1/قم برسم الصندوق الذي أعدوه امين ولطفي

المستطيلاحسب مساحة ومحيط هذا  /2 

 المساحة.................................................................

..........................................................المحيط  

رسم بطاقات التهنئة واذكرهما   أكمل/ 3  




