
 تقييم في مادة الرياضيات  

 الثالثي األول الرابعةالسنة 

 .شارك ىامك في رحنة ىدرسية إمٓ ىدينة طبرقة  : 1امسند 
:   كّسر  ىامك حّصامتُ فّجد  بَا اميبنغ امتامي

 

 
:  أحسب اميبنغ اميامي امّذي ِجدٌ ىامك في حّصامتُ :1امتعنيية

 .........................................................
 ىي  9760زادتُ أّىُ ىبنغا ىامّيا فصار يينك 

 كً زادتُ  أّىُ ؟ :2امتعنيية 
 ..........................................................
 ...........................................................

مُ  في اميدينة شرْ ىامك  تحفة ثينَا   : 2امسند  ّّ  ىي  ِقٕدة 2750أثناء تج
 ىي  1340يفّق ثينَا ثين امتحفة بٖ 

   كً بقي عندٌ باميي ؟  :1امتعنيية 
 .........................................................
 .........................................................
 ........................................................
 .........................................................
 .........................................................
 .........................................................

 قارِرات ىن اميياٌ اميعدنية ثين امّاحدة 3خٕل امرحنة شرْ ىامك  : 3امسند 
.  ىي 250 ىي   ِ  قطعة ىن امّشكٕطة ثينَا 420

 



 أطرح سؤأ ىناسبا مَذٌ امّضعّية يتطّنب حّنُ إجراء عينّيتين  :1امتعنيية 
حسابّيتين 

؟ .......................................................... :.................امّسؤال
 ........................................................
......................................................... 

         رسً ىامك خٕل رحنتُ مّحتين جيينتين األِمٓ ىستطينة امّشكه  :4امسند 

. ِ امّثانّية ىرّبعة امّشكه 
ن ىحيط امّنّحتين :1امتعنيية  ّّ .  أٔحظ ٍذٌ امّصّر ِ أم

  
 
 

ىي  160أراد ىامك  تأطير امّصّر بسفيفة جيينة  ثين اميتر امّاحد 
 أبحث عن ىحيط امصّرة  اميستطينة بامصً  عنيا ِ أّن قيس طّمَا  :2امتعنيية 

 دسً  4 صً ِ عرضَا 60يساِي 
 ......................................................
 ......................................................
 ......................................................

 أبحث عن ىحيط امصّرة اميرّبعة إذا كان ضنعَا يساِي  :3امتعنيية 
.  ص30ً دسً ِ 2 

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

 ....................................................
 ىا ٍّ طّل امّسفيفة باميتر؟  :4امتعنيية 

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

 



 تقييم في مادة الرياضيات إصالح ال

 الثالثي األول الرابعةالسنة 

 .شارك ىامك في رحنة ىدرسية إمٓ ىدينة طبرقة  : 1امسند 
:   كّسر  ىامك حّصامتُ فّجد  بَا اميبنغ امتامي

 

 
:  أحسب اميبنغ اميامي امّذي ِجدٌ ىامك في حّصامتُ :1امتعنيية

 ىي 4760
 ىي  9760زادتُ أّىُ ىبنغا ىامّيا فصار يينك 

 كً زادتُ  أّىُ ؟ :2امتعنيية 
 ىي 5000 = 4760 – 9760

مُ  في اميدينة شرْ ىامك  تحفة ثينَا   : 2امسند  ّّ  ىي  ِقٕدة 2750أثناء تج
 ىي  1340يفّق ثينَا ثين امتحفة بٖ 

   كً بقي عندٌ باميي ؟  :1امتعنيية 
: ثين امقٕدة 

 ىي 4090 =  1340 + 2750
: ثين اميشتريات 

 ىي 6840 = 4090 + 2750
: اميبنغ اميتبقي 

 ىي 2920 = 6840 – 9760
 قارِرات ىن اميياٌ اميعدنية ثين امّاحدة 3خٕل امرحنة شرْ ىامك  : 3امسند 

.   ىي 250 ىي   ِ قطعة ىن امّشكٕطة ثينَا 420

 



 أطرح سؤأ ىناسبا مَذٌ امّضعّية يتطّنب حّنُ إجراء عينّيتين  :1امتعنيية 
حسابّيتين 

؟  ىاٍّ ثين ىشتريات ىامك: امّسؤال
:   ثين قارِرات اميياٌ 

420 x 3  = 1260 ىي 
: ثين اميشتريات 

  ىي1510 = 250 + 1260
رسً ىامك خٕل رحنتُ مّحتين جيينتين األِمٓ ىستطينة امّشكه         :4امسند 

. ِ امّثانّية ىرّبعة امّشكه 
ن ىحيط امّنّحتين :1امتعنيية  ّّ .  أٔحظ ٍذٌ امّصّر ِ أم

  
 
 

ىي  160أراد ىامك  تأطير امّصّر بسفيفة جيينة  ثين اميتر امّاحد 
 أبحث عن ىحيط امصّرة  اميستطينة بامصً  عنيا ِ أّن قيس طّمَا  :2امتعنيية 

 دسً  4 صً ِ عرضَا 60يساِي 
 صً  40=  دسً 4

 صً  X 2 = 200 ( 40 + 60 ): ىحيط امصّرة اميستطينة 
 أبحث عن ىحيط امصّرة اميرّبعة إذا كان ضنعَا يساِي  :3امتعنيية 

.  ص30ً دسً ِ 2 
 صً 50=  صً 30 دسً ِ 2

 صً X 4 = 200 صً 50: ىحيط امصّرة اميربعة 

 ىا ٍّ طّل امّسفيفة باميتر؟  :4امتعنيية 
 و 4=  صً 400=  صً 200+  صً 200

 

 


