
  :اإلسم و اللقب
.......................................  
....................................... 

  ذ ـــالمیــات التــسبـم مكتـــتقیی
  في نھایة الثالثي الثالث

 في الّریاضیات

  
  

  
 الّسنة الثالثة

ستھا تفّوقت في امتحان الثالثي األخیر فكافأھا والداھا ھالة بنّیة مجتھدة في درا
  .بإرسالھا إلى مصیف في مدینة طبرقة

  :قبل الّذھاب إلى المصیف كّسرت ھالة حّصالتھا فوجدت بھا المبلغ المالي التالي
 
 
  

        

  : أحسب المبلغ المالي الّذي وجدتھ ھالة :1التعلیمة
.........................................................  

   مي 9950زادھا أبوھا مبلغا مالّیا فصارت تملك 
   كم زادھا أبوھا ؟:2التعلیمة 

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

 مي وقالدة من 2750منھ أثناء تجّولھا في المدینة شرت ھالة  خاتما ث
   مي 1450بـ المرجان یفوق ثمنھا ثمن الخاتم 

  كم بقي عندھا بالمي ؟    :3التعلیمة 
.........................................................  
.........................................................  

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

 تحف خشبّیة ثمن الواحدة 4قبل عودتھا من المصیف شرت ھالة أیضا 
  . مي 178 قطع من الّشكالطة ثمن القطعة الواحدة 6ي و  م320

  أطرح سؤاال مناسبا لھذه الوضعّیة یتطّلب حّلھ إجراء عملّیتین حسابّیتین
  ؟...........................................................................:الّسؤال

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

أثناء إقامتھا بالمصیف تسّلت ھالة برسم بعض الّصور وتلوینھا ،اختارت 
   ، األولى مستطیلة الّشكل و الّثانّیة مرّبعة الّشكل لتؤّطرھامنھا صورتین

  . و تھدیھا لوالدتھا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  أ3معـ

  لـــــــــا
  
  
   1معـ

 ــــــاـل
  ب2معـ

 لـــــــــا
 
  
  
   1ـمع

 ــــــاـل
  أ2معـ

 ـــــاـلـلــــ
  ب2معـ

 لـــــــــا
  
  
  
  
  
  
  
  

  ج2معـ
 لـــــــــا

  ج2معـ
 لـــــــــا

  5معـ
 لـــــلـــــلـــــا
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  .أالحظ ھذه الّصور و ألّون محیط الّصورتین
   
  
  
  

  مي 140أرادت ھالة تأطیر صورھا بسفیفة جمیلة  ثمن المتر الواحد 
أبحث عن محیط الصورة  المستطیلة بالصم  علما و أّن قیس طولھا 

   صم 70 دسم و عرضھا 8یساوي 
......................................................  
......................................................  
......................................................  

  . صم40 دسم و 6 إذا كان ضلعھا یساوي  المرّبعةعن محیط الصورةأبحث 
...................................................  
..................................................  

....................................................  
  ما ھو طول الّسفیفة بالمتر؟

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

 د تسّلمتھا من أّمھا قبل 1تذّكرت ھالة أّنھا لم تعد تملك سوى قطعة نقدّیة ذات 
  .ئھا إلى المصیف فھل یكفیھا ھذا المبلغ لشراء الّسفیفة؟عّلل جوابكمجی

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

 15 وبقیت بالمصیف 2006 جویلّیة 21غادرت ھالة منزلھا یوم األحد 
  .یوما

   )ھر ، الّسنةالیوم ، الّش(أبحث عن تاریخ عودتھا منھ * 
......................................................................................  
......................................................................................  

 
 
  4معـ

  لـــــلـــــا
  
  
  
  
  أ3معـ

 لــــــــا
  4معـ

 لـــــــــا
  
  
  
  
  
  أ3معـ

 لــــــــا
  4معـ

  لـــــــــا
 
  أ2ـمع

 لــــــــــا
  
  
  
  
 
  ج 2معـ

 لــــــــا
  1معـ

 لـــــــــا
  
 

  ب3معـ
 لـــــلـــــلـــــا

 
 

 
 جدول إسناد األعداد

 معاییر الحد األدنى
  5معـ 4معـ ب3معـ أ3معـ ج2معـ ب2معـ أ2معـ 1معـ 

 الّتمّیز
 المجموع

  0 0 0 0 0 0 0 0 انعدام التملك
 2 1 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 التملك دون األدنى

  3 2 1 1.5 2 1.5 1 1 1 ىالتملك األدن

  5 3 1.5 2 3 2.5 2 1.5 1.5  التملك األقصى
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