
     1820/1920السنة الدراسية :                                                       01: بوعندس  مفتشية
المستوى : السنة الرابعة ابتدائي                                         -بوعنداس –اإلخوة مدوري ابتدائية :

 في مادة الرياضيات  الثالثاختبار الفصل   

 ن ) 1,5: ( التمرين األول

،   22×  30،  ..........=    13×  20دون وضع عملية الضرب احسب الجداءات التالية: .............= 
 =.........300  ×21     

 ن ) 1,5: ( التـمريــن الثاني 

                                                                   من المال بالتساوي  DA3745 إخوة مبلغ  08تقـاسـم 
                                                                                       كم أخـــذ كــل واحــــد منهــــم ؟  
 كـم ديــنـــارا بقــــي ؟ • 

   ن )                                                                                               1,5: ( التمرين الثالث
، دامت رحلته ساعة و نصف ساعة         12h 45 minوصل سمير إلى محطة الحافالت بالبويرة على الساعة 

 متى انطلقت حافلته من محطة الجزائر ؟  -

 ن ) 1,5 (: التمرين الّرابع

                                                                         4cmطولها  ][ABارسم القطعة المستقيمة -
                                                                           O، و سمه  ][ABعين منتصف القطعة  -
                                                  Oفي النقطة  ][ABيعامد القطعة    ( F)  ارسم المستقيم القطعة -
.                                              C 2cmو  Oحيث المسافة بين  ( F)على المستقيم  Cعلم النقطة  -
  ما نوعه؟ OCBارسم الشكل  –

                                                                                                       ن ) 04(   المسألة :
ذهب األب إلى السوق لشراء اللوازم التالية :                                                                         

- 3kg 30:   بطاطا بـDA                                                              للكيلوغرام الواحد           
-2kg 70:   طماطم بـDA                                                                              للكيلوغرام الواحد
-2kg 150:   تفاح بـDA                                                                               للكيلوغرام الواحد
          احسب ثمن البطاطا ؟                                                                                   -1
                                                                   احسب ثمن الطماطم ؟                           -2
احسب ثمن التفاح ؟                                                                                                    -3

                                                                                 DA 1000أعطى للتاجر ورقة مالية ذات
 كم يرجع التاجر لألب ؟  -4
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:تـمريــن الثانيالتـمريــن الثاني  am إخوة مبإخوة مبلغ 080ـمDA
كــل واحــــد منهـــذ كــل واحــــد منه

ــــي ؟ را بقــــي ؟ 

ن )          ن )              ,1
فالت بالبويرةلحافالت بالبويرة عل
جزائر ؟ طة الجزائر ؟ 

4                             
                               

        OOلنقطة في النقطة 
    .        C2cm2cmو 
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 العالمة أجوبة الرياضيات و سلم النقاط
كاملة مجزأة

 جواب التمرين األول: 
دون وضع عملية الضرب احسب الجداءات التالية                                        

...260 =20  ×13   ..   ،660 =30  ×22  .. ،6300 =300  ×21     
 

 
 

0.25×3 

 
 

ن1.5

 جواب التمرين الثاني:
 الحل           اإلجابة العمليات       

     8   3745                468=8÷3745 
         468          32                468 )+468×8=(3745 

 468DAأخـــذ كــل واحــــد منهــــم               05 4                    
 دينار  1بقــــي                  48                       

 5 06  
 64 
 01 

 
 
 
 

0.25×3 

 
 
 
 

ن1.5
 
 
 

 )F (    جواب التمرين الثالث:
 

OCB  مثلث قائم فيO   
  B O    A 

 
 

C 

 
 

0.25×3 
 

0.5×1 

 
 

ن1.5
 

 جواب التمرين الثالث:
العمليات          الحل           اإلجابة            

          12h 45 min        11h 15 min=01h 30 min-12h 45 min 
                            01h 30 min -     11 انطلقت حافلته من محطة الجزائر على الساعةh 15 min 
                             11h 15 min        
                                   

0.25×3 
 

ن1.5

 حل المسألة:
 الحل           اإلجابة العمليات       

  150     30          70 1      90=3×30 
 90DAثمن البطاطا هو: ×         2×          3             2   
  300          90          140        140=2×70 

 DA 140 : ثمن الطماطم هو                                 
 90 1            1000        300=2×150 
 DA 300: ثمن التفاح هو       -  530            140       
       300                 0470        530=90+140+300 
 DA 530ثمن المشتريات هو                             530     

                                       470=530-1000 
 DA 470يرجع التاجر لألب                                               

 
 

  

0.25×16
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