
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التربية لوالية بشار                                                                                           وزارة التربية الوطنية     

  ونصفساعة : المدة           - 2017/2018 -في مادة الرياضيات التجريبي االمتحان                                     

)                                                                                            نقطة 1,5: (لالتمرين األو
 :التالي  الجدول بحس 50و  11المحصورة بين  7أوجد مضاعفات العدد 

 

التمرين الثاني: (1,5 نقطة)

قدم للصيدلي  . da 784.50   : بــ الدواءأبوك لزكام، بعد فحص الطبيب، اشترى له أصيب أخوك با
 . دعا البنه بالشفاء، و  da 215.50 الصيدليأرجع له ، نقديةورقة 
؟ لصيدليالورقة النقدية التي قدمها األب ل ما هي قيمة -

                                            
التمرين الثالث: (1,5 نقطة) 

 . عطلتهم السنوية منهم على 32 % تحصلعامال ،  450يشتغل في مصنع السيارات 
 ؟ الذين خرجوا في عطلة سنويةهو عدد العمال  ما

التمرين الرابع: (1,5 نقطة)
.يمثل هذا الشكل مرصوفة 

  B)   .    ،  .(   ، و النقطة A )   .   ،  . (  جد إحداثيات النقطة 
 ABCبحيث تشكل المثلث القائم  C)  4  ،  .( النقطة  رتيبةتهات 

 
 

الوضعية اإلدماجية:

دالء من  5فاشترى  ،البيت دد طالءيجعلى منحة من الشركة التي يعمل بها ، فقرر أن  األبُ  لَ تحصَّ       
 .da 2100 : ولوازم أخرى ب لو الواحد،للدّ   da 4500  ن بـاالده

 . ناالده دالء احسب ثمن -
 .  كل المشتريات جد ثمن -

 .  da 24000   أعطاهما مبلغو ،أيام 4ين لمدة عاملَ  األبُ  لَ شغَّ     
 .احسب أجرة  العاملين في اليوم الواحد  -

  .da 48600  مبلغ طالء البيتفي ، فإذا علمت أنه صرف  da 55000   ت قيمة المنحة بـقُدر    
ماهو المبلغ المتبقي من المنحة ؟ -

تنبيه: إجراء العمليات العمودية إجباري.    

ـــــــــــــــــــــ قــــــــــــــ بالتوفيـــــــــــــــــــــــــــ1/1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راجع إجابتك جيدا ـــــــــــــ

  7المضاعفات الفردية للعدد   7المضاعفات الزوجية للعدد 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 - 2017/2018  -في مادة الرياضيات  لتجريبيااالمتحان : اإلجابة النموذجية لموضوع           
 المحاور عناصر اإلجابة العالمة

 مجزأة )نقاط 6(المجموع
 

1,5 
 

0,25×6 
 

 50و  11المحصورة بين  7مضاعفات العدد 
  7مضاعفات الفردية للعدد ال  7المضاعفات الزوجية للعدد

14 -   28 -  42 21  -  35 - 49 

التمرين 
 األول 

 )نقاط 1,5(
 
 

1,5 

0.5        =215.50  + 784.50 الفهم السليم للوضعية التمرين 
 الثاني 

 )نقاط 1,5(
0,25 
0,25 

 العمليات العمودية إنجاز 
النتيجة

 االستعمال السليم لألدوات

دينار 1000 أرجع له  2×0,25  و الوحدة تقديم اإلجابة
 
 

1,5 

0.75 
 

0.25 

                     100  /32 ×450 
 قدمها في عمليتينيمكن للمتعلم أن ي

النتيجة 

التمرين  الفهم السليم للوضعية
 الثالث 

 االستعمال السليم لألدوات 450×32= العمودية  ةإنجاز العملي 0,25 )نقاط 1,5(
144هو  عدد العمال العاطلين 0,25  تقديم اإلجابة

1,5 0,5 
0,5 

 A) 4،5(إحداثيات النقطة 
 B) 2،1(إحداثيات النقطة 

احتساب نصف العالمة لمن  :مالحظة
 .إحداثيات النقطة قلب 

الفهم السليم للوضعية
سليم لألدواتواالستعمال ال

التمرين 
 الرابع  

 )نقاط 1,5(
 2هي  Cترتيبة النقطة   0,5

 

 المسألة المعايير المؤشرات العالمة

 مجزأة )نقاط  4(المجموع 
 
 نقطة 1

  الفهم السليم للوضعية واختبار أدوات الحل 4500×5=حساب ثمن الدالء 0,25
 االستعمال السليم لألدوات  جةو النتي إنجاز العملية العمودية 2 × 0,25 1

 تقديم اإلجابة DA22500 ثمن الدالء هو  0,25
 
 نقطة 1

  ار أدوات الحليالفهم السليم للوضعية واخت 22500+2100=ثمن المشتريات 0,25
 االستعمال السليم لألدوات و النتيجة إنجاز العملية العمودية 2 × 0,25 2

 تقديم اإلجابة DA24600ثمن المشتريات هو  25, 0
 
 نقطة 1

  الفهم السليم للوضعية واختبار أدوات الحل 24000÷4=أجرة العاملين 25, 0
 االستعمال السليم لألدوات و النتيجة إنجاز العملية العمودية 0,5 3

 تقديم اإلجابة  DA 6000أجرة العاملين هي 0,25
 
 نقطة 1

0 ,25 =48600-55000 

 رىكن الحل بطرق أخمم
  الفهم السليم للوضعية واختبار أدوات الحل

4 
 االستعمال السليم لألدوات و النتيجة إنجاز العملية العمودية 0,5

 تقديم اإلجابة DA 6400بقي لألب 25, 0
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