انجًٕٓرٚت انجسائرٚت اندًٚمراطٛت انشعبٛت

يدرضت :اندكخٕر ضعداٌ لصر انشالنت
األضخبذ :غسال يٛطٕو
اخخببر ف ٙيبدة  :انرٚبضٛبث
انخًر ٍٚاألٔل)ٌ5.9( :
مط >،<:
ب َي َكبٌَ انُُ ِ
برََ ِت ان ًُُب ِض ِ
أَ َ
ض ُع َر ْيسَ ان ًُمَ َ
;757....;677
5867....5687

انًدة  :ضبعت َٔصف

<:;<6...;:6

انخًر ٍٚانثبَ)ٌ5.9( :ٙ
ـ اكخب األعداد انخبنٛت ببألرلبو أٔ ببنحرٔف:
: ...........حطعت آالف ٔ ضبعًئت ٔحطعت ٔحطعٌٕ.
.................................................... : 879
..................................................: 5775
انخًر ٍٚانثبنث )ٌ5.9( :
أكًم يمء انجدٔل :
انعدد
596:

عدد عشراحّ

رلى آحبدِ

عدد يئبحّ

انخًر ٍٚانرابع)ٌ5.9(:
ـ ارضى ا نمطعت [ ]ABطٕنٓب. 4cm
ـ عهى انُمطت  Oيُخصف انمطعت [.]AB
ـ اضخُخج طٕل انمطعت [ ]AO
انٕضعٛت اإلديبجٛت )ٌ8( :
اشخرٖ حبجر< صُبدٚك يٍ انحهٛب ٚ،حخٕ٘ كم صُدٔق عهٗ  57أكٛبش يٍ انحهٛب،
ٔأثُبء حٕزٚعٓب حًسلج  57أكٛبش.
ـ يب ْٕ عدد أكٛبش انحهٛب؟.
ـ يب ْٕ عدد األكٛبش انًخبمٛت؟
ببع انخبجر انكٛص انٕاحد بـ . 77da :
ـ ما هو ثمن بيع أكياس الحليب؟
صفحت  5يٍ5

اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط
محاور الموضوع
التمرين األول

......................
التمرين الثاني

......................
التمرين الثالث
......................
التمرين الرابع

عناصر اإلجابة
أَ َ
قط >،<:
ب َمكَانَ النُ ِ
ارنَ ِة ال ُمنا ِ
س ِ
ض ُع َر ْم َز ال ُمقَ َ
8267<2876
8677>8707
0621<0261.
.......................................................................................
ـ اكتب األعداد التالية باألرقام أو بالحروف:
: 9799تسعة آالف وسبعمئة وتسعة وتسعون
 : 435أربعمئة وخمسة وثالثون.
 : 1001ألف وواحد

العالمة
مجزأة
5.1
5.1
5.1
..................
5.1
5.1
5.1

.................... ........................................................................................
أكمل ملء الجدول :
5.1
عدد مئاته
عدد عشراته
رقم آحاده
العدد
5.1
15
152
6
1526
5.1
........................................................................................
ـ يرسم القطعة بكيفية صحيحة .

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

مجموع
5.1ن

...............
5.1ن

...............
5.1ن
...............

5.1
5.1ن

ـ يعلم النقطة .

5.1

ـ يستنتج طول القطعة(2 cm):

5.1
المجموع

محاور الموضوع
الوضعية اإلدماجية

عناصر اإلجابة
عدد اكياس الحليب هو  05 :كيسا

العالمة
مجزأة
4×5..1

50ن

مجموع
5..1ن

0×55 = 05
إجراء العملية عموديا
............................................................................... ..
عدد األكياس المتبقية هو 05:

5..1
....................
4×5..1

05-55= 05
إجراء العملية عموديا

5..1
....................
4×5..1

....................................................................................
.555
ثمن األكياس هو Da
05×05 = .555
إجراء العملية عموديا
......................................................................................
تنظيم العمليات أفقيا وعموديا

5..1
...................

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

5..1ن
..............
5..1ن

المجموع

...............
5..1ن
54ن

