
  

  

  

  :الوضعیة األولى 

 ألف 50 من قیمة المشروع الذي قّدرت كلفتھ ب 8/1شاب ب  ساھم : 1السند  

  دینار

   :أحسب المقدار الذي إقترضھ من البنك : 1-1التعلیمة 

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

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

بعث شاب مشروعا لتربیة األبقار و الّدواجن فاشترى قطعة أرض  :2السند  

 فرخ 850 د الواحدة و 985.5 بقرة حلوبا بـ 17 د و 9250 ھآ بـ 4/1مساحتھا 

   د191.250دجاج بـ 

  :اء المتر المربع الواحد من االرض بالّد أحسب ثمن شر : 1-2التعلیمة 

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

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

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

   :أحسب ثمن شراء البقرات و الفراخ معا بالّد  :2-2التعلیمة 

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

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

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

  :أحسب ثمن شراء الفرخ الواحد بالّد   :3-2التعلیمة 

  العدد المسند

20.... / 

تقییم مكتسبات  التالمیذ 
 في نھایة الثالثي الثالث

  ریاضیات 

  ..................5: السنة : ...........................................اإلسم واللقب 
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.............................................................................................

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

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

خّصص الباقي من قیمة المشروع لبناء بعد شراء األرض والحیوانات  : 3السند 

  .إصطبل ومدجنة وشراء علف 

  : أحسب المبلغ المخّصص للبناء والعلف بالد  :1-3التعلمیة 

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

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

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

  . من المبلغ المتبقي 25/1 أحسب ثمن العلف إذا كان یمّثل  :2-3التعلمیة 

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

 لكّل 2 م1 آ ومدجنة بحساب 5.95 قّسمت األرض إلى إصطبل مساحتھ  :4السند 

  . فراخ وخّصصت المساحة الباقیة للمرعى 10

   :2 أحسب المساحة المخّصصة للمدجنة بالم :1-4التعلمیة 

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

  :أحسب المساحة المخّصصة للمرعى بحساب اآلر  : 2-4التعّلمیة 

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

ا العامل یبدأ ھذ.  مي في الّساعة 1600شّغل الفّالح معھ عامال بحساب  : 5السند 

 دق باستثناء یوم األحد الذي 15 و14 دق ویغادره على الّساعة 45 س و6عملھ من 

  . ساعات فقط 3یعمل فیھ لمّدة 

  : أحسب أجرة ھذا العامل في األسبوع بالد  :1-5التعّلمیة 

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

.........................................................................................  
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                                    س.األرض التي إقتناھا الشاب مستطیلة الشكل 

  أكمل تصمیم األرض التي إشتراھا الّشاب. 

  .أحد قطریھا ] س ص [  معتبرا )س ھـ ص ن(

                                                       ص                         ھـ   

  

  م] م ي [  معتبرا )م و ي ل(أكّمل تصمیم المخزن                     

  .قطریھأحد 

  

                                                                                    ي

 م تصمیم االسطبل مستطیل الشكل أكمل رس 

  طریةنقطة تقاطع ق" كـ" معتبرا )أ ب ج د(

    

  

  جدول إسناد المعاییر
                 المعاییر   معیار الّدقة  معاییر الحد األدنى

  5معـ  4معـ  3معـ  د2معـ  ج2معـ  ب 2معـ  أ2معـ  1معـ   مستوى التملك 

  0  0  0  0  0  0  0  -إنعدام التملك 

  1  1  1  0.5  0.5  0.5  0.5  +ملك األدنى دون الت

  2  2  2  1  1  1  1  ++التملك األدنى 

      

  2.5  1.5  1.5  3  3  3  1.5  1.5  1.5  1.5  +++التملك األقصى 

  

  

4معـ  

5معـ  

4معـ  

5معـ  

4معـ  

5معـ  
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