
 اللقب :........... اإلسم:............الریاضیات  في تقییم مكتسبات التالمیذ نھایة الثالثي الثانيالسنة الثانیة 

 المعاییر 

 

 3    مع

   
 

نص االختبار  
 1السند 

 خرج الألصدقاء الثالثة أحمد و وفاء وھشام یتجولون في الحدیقة العمومیة وبعد ذلك 
توخھوا نحو بائع المشروبات و الحلویات . 

أخرج احمد حافظة نقوده فوجد فیھا :  
  : أحسب المبلغ الذي وجده أحمد في حافظة نقوده : 1-1التعلیمة 

 .................................................................
مي أخرى  185*ووجد في جیوبھ 

مي بخمس قطع نقدیة :                                            185أمثل المبلغ المالي : 1-2التعلیمة 
 ............                                                           

: أحسب المبلغ المالي الذي یملكھ أحمد بالمي  ............ 1-3التعلیمة 
یملك أحمد ............................................                     

 3مع

 
 

 2السند 

مي: 475تملك وفاء 
 مي: 475: أكمل بكتابة مقداركل قطعة نقدیة لیصبح المبلغ 2-1التعلیمة 

 1مع

 

أ 2مع
 

 1مع 

 

ب 2مع
أ 2مع
 

 ب 2مع
 

 
 1مع 

 

ب 2مع
 

 5مع

  

 4مع

   
 

 
مي 175مي وقطعة مرطبات ب250اشترى أحمد كأس عصیر برتقال ب 

 .............                                                          
 ماھو المبلغ الذي دفعھ أحمد لبائع المرطبات بالمي؟......                                                          :3-1التعلیمة 

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

  ماھو المبلغ الذي بقي ألحمد بالمي؟      ــــــ                                                   :3-2التعلیمة  
   

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

 4السند 

 
 مي .185مي و كأس عصیرب 255اشترت وفاء مرطبة ب

  475      255أحسب ثمن ما اشترتھ وفاء بالمي :     :   4-1التعلیمة   
  +  185                                                                   -  ....  

 : أحسب المبلغ المتبقي لوفاء بالمي   ؟   ــــــــــــ                                            4-2التعلیمة 
 ...........   ..............                                                    

    

 5السند

مي   300مي فاشترى علبة بسكویت ب440         كان مع ھشام 
 أحسب المبلغ المتبقي لھشام بالمي :      ...................... :5-1التعلیمة 

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

 

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

 3السند 



مي    180ھل یمكن لھشام شراء علبة شكالطة ثمنھا  :  5-2التعلیمة 
                بما تبقىلدیھ من نقود ؟(أشطب الخطأ)  

                            

ال   نعم  
                         *  أعلل إجابتي .  

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

    6السند
افترق األطفااللثالثة وأخذ كل واحد طریقھ إلى منزلھ.فسلك أحمد طریقھ حسب  

 
خط منحن. و سلكت وفاء طریقھا حسب خط مستقیم . و سلك ھشام طریقھ حسب خط 

منكسرز 
:أمثل بخط مناسب كل طریق من الطرق التي سلكھا األطفال في العودة إلى 1-6التعلیمة

منازلھم. 
 

جدول إسناد األعداد 
 5مع 4مع 3معب  2معأ  2مع 1معالمعايير  

 25 0 0 0 0 0انعدام التملك  

 1 1 1 1 1دون التملك األدنى  

 5 2 2 2 2 2التملك األدنى  

 3 3 3 3 3التملك األقصى  
 

 


