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.ABCDمسألة : لعلي مسبح شكلھ موشور قائم قاعدتھ شبھ منحرف قائم

=ABحیث :  14 m , AE = 5 m , AD = 1.8 m , BC = 0.8 m
91أثبت أن حجم ھذا المسبح ھو -)1 m3

II(- 5في نھایة الصیف یقوم علي بتفریغ المسبح بإستعمال مضخة تضخ m3.في الساعة
ساعات من ضخ الماء ؟5حجم الماء المتبقي في المسبح بعد ماھو-
56ماھو الوقت الالزم حتى الیبقى في المسبح إال - m3من الماء ؟
ماھوالوقت الالزم إلفراغ المسبح كلیا من الماء ؟-

( أعط الوقت بالساعات والدقائق والثواني )
III(-2ي إرتفاعھ یرید علي أن یحیط مسبحھ بسیاج حدید m 1.25وذلك بترك مسافة m حول المسبح مع

1.5ترك فتحة للباب الذي عرضھ  m: الحظ الشكل

ماھو طول السیاج الالزم لذلك؟-
10لطالء السیاج الحدیدي والباب یستعمل علي دھن یطلي  m2  1بـ Kg منھ

لداخل ومن الخارج ؟ماھي كمیة الدھن الالزمة لطالء السیاج والباب مرتین من ا-
20كم دلوا من الدھن وزنھ - Kgیكفیھ لعملیة الطالء ؟
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بكة التقویمش
المعاییرالمؤشرات

ABCDحساب مساحة شبھ منحرف-
حساب حجم المسبح بإستعمال القواعد السلیمة-

السؤال األول

التفسیر السلیم للوضعیة
))1((م

لمسبح بعد حساب حجم الماء المتبقي في ا-
ساعات بإستعمال عملیة الضرب والقسمة5

حساب الوقت الالزم حتى الیبقى في المسبح -
من الماء بإستعمال عملتي الطرح 56m3إال 

والقسمة.
حساب الوقت الالزم إلفراغ المسبح كلیا -

بإستعمال القسمة.
الوقت بالساعات والدقائق بإستعمال التحویل -

(الضرب)

السؤال الثاني

طول السیاج بعد حساب طول وعرض حساب-
Iالمستطیل  J KLبإستعمال الجمع والطرح

Iحساب محیط- J KL بإستعمال الجمع
والضرب

حساب مساحة الباب والسیاج بإستعمال القاعدة-
حساب كمیة الدھن بإستعمال القسمة-
حساب عدد الدالء بإستعمال القسمة وحاصل -

القسمة المقرب بالزیادة إلى الوحدة

ال اثالثالسؤ

رزمیة احساب المساحة صحیح وإكانت الخو-
غیر صحیحة

حساب الحجم صحیح وإن كانت الطریقة غیر -
صحیحة

اإلستعمال السلیم السؤال األول
2لألدوات الریاضیة م

حساب حجم الماء المتبقي في المسبح بعد -
ساعات صحیح وإن كانت الطریقة غیر 5

صحیحة
في المسبح حساب الوقت الالزم حتى الیبقى-

وإن كانت الطریقة غیر الماءمن56m3إال 
صحیحة

القسمة صحیحة لحساب وقت إفراغ المسبح -
حتى وإن كانت العملیة المختارة غیر صحیحة

تحویل الوقت إلى الساعات والدقاءق -
الضرب صحیح               

السؤال الثاني



حساب طول السیاج صحیح وإن كانت الطریقة -
غیر صحیحة

ضرب صحیح في حساب المساحة وإن كانت ال-
الطریقة غیر صحیحة

وزن الدھن صحیح وإن كانت الطریقة غیر -
صحیحة

عدد الدالء صحیح وإن كانت الطریقة غیر -
صحیحة بإستعمال القسمة

السؤال اثالث

رتب مقدار النتائج( الحجم ، الطول ، المساحة، -
منطقیة) ( عدد ساعات كمیة الماء)  (وحدات) 

(كتلة الدھن ، المساحة)
وحدات قیاس الوزن ، المسافة ، المساحة، -

الحجم
األجوبة على األسئلة المطروحة مصاغة -

بوضوح بعد إجراء الحسابات
-

3إنسجام النتائج م

الكتابة مقروءة-
الیوجد شطب-
النتائج النھائیة ظاھرة بوضوح-

4تقدیم الورقة م

شبكة التصحیح
السؤال اثالثالثانيالسؤالالسؤال األول

نصف نقطة إن وفق في مؤشر1م
نصف نقطة إن وفق في مؤشر

ربع نقطة إن وفق في مؤشر
ربع نقطة إن وفق في مؤشر
ربع نقطة إن وفق في مؤشر

ربع نقطة إن وفق في مؤشر
ربع نقطة إن وفق في مؤشر

نصف نقطة إن وفق في مؤشر2م
نصف نقطة إن وفق في مؤشر

ة إن وفق في مؤشرربع نقط
ربع نقطة إن وفق في مؤشر
ربع نقطة إن وفق في مؤشر

ربع نقطة إن وفق في مؤشر
ربع نقطة إن وفق في مؤشر

نصف نقطة إن وفق في مؤشر3م
نقطة إن وفق في مؤشرین أو أكثر

نصف نقطة إن وفق في مؤشرین4م
نقطة إن وفق في ثالث مؤشرات أو أكثر



حل:إقتراح 
I(

ABCDحساب مساحة شبھ المنحرف )1
. (1,8 + 0,8 ) X 14
S= = 18,2 m2

2
حساب حجم الموشور:)2

V =18,2 X 5 = 91 m3

II(
66ساعات من ضخ الماء : 5حجم المائ المتبقي بعد )1 m3

5 X 5 = 25m3

91 – 25 = 66 m3

56الالزم حتى الیتبقى في المسبح إال ) الوقت 2 m3 : 7من الماء h
91 -56 = 35 m3

35 : 5 = 7
18) الوقت الالزم إلفراغ المسبح : 3 h 12 mm

91 : 5 = 18.2 h
0,2 X 60 = 12 mm

III(
46,5طول السیاج الالزم لذلك : )1 m

P = ( 14+5) x 2 + 1,25 x 8 = 48 m
48 – 1.5 = 46,5 m

38,4الدھن الالزمة لطالء الباب والسیاج مرتین من الداخل والخارج : ) كمیة 2 kg
2 x 1,5 + 46,5 x2 = 96 m2 ( 48 x 2 = 96 m2 )
96 : 10 = 9.6
9.6 x 4 = 38,4

20لوین من وزن ) یلزمھ د3 kg
38.4 : 20 =1,92



  مسألة : 
الطرز.رسمت خیاطة الشكل الموالي قصد إستعمالھ في

4یتكون من مربع طول ضلعھ  cm.ونجمة ذات أربع قعاالت
أنجز مثیال لھ بتعین منتصفات أضالع المربع ثم بإنشاء-1

أنصاف دوائر مراكزھا ھذه النقط وتشمل رؤوس المربع.
حدد محیط النجمة وقارنھ بمحیط المربع.-2
314نجمة بخیط خاص تكون التكلفة 25إذا تم طرز -3 DA

المتر الواحد لھذا الخیط.عین ثمن 

سبكة التقویم
المعاییرالمؤشرات

إنشاء مربع ( إستعمال الكوس)-
تعین منتصفات األضالع ( المسطرة) -
إنشاء أنصاف الدوائر تشمل رؤوس المربع ( -

بإستعمال المدور)

السؤال األول

التفسیر السلیم للوضعیة
))1((م

الضرب أو تحدید محیط المربع ( بإستعمال -
الجمع )

تحدید محیط النجمة ( بإستعمال الضرب )-
المقارنة بین المحیطین ( بإستعمال العالقة -

>المناسبة  ,> , أو تعبیر لغوي ) =

السؤال الثاني

 نجمة 25حساب طول الخیط لـ -
mإلى cmالتحویل من-
حساب ثمن المتر الواحد ( بإستعمال القسمة )-

السؤال اثالث

اء صحیح للمربع وإن لم یحترم األبعاداإلنش-
تعین المنصفات صحیح حتى وإن لم یحترم -

أبعاد الرسم السابق.
إنشاء أنصاف الدوائر صحیح وإن لم یحترم -

األبعاد السابقة

اإلستعمال السلیم السؤال األول
2لألدوات الریاضیة م

تحدید محیط المربع صحیح وإن كانت العالقة -
غیر صحیحة

یط النجمة صحیح وإن كان الشكل تحدید مح-
خاطىء

المقارنة صحیحة وإن كانت النتائج السابقة -
خاطئة

السؤال الثاني



حساب الطول صحیح وإن كانت النتیجة خاطئة-
التحویل صحیح وإن كانت النتیجة خاطئة-
حساب الثمن صحیح ( الضرب صحیح )-

السؤال اثالث

رتب مقدار النتائج( طول الخیط ، الثمن ، -
األبعاد ، الشكل )

وحدات القیاس ( الثمن ، الطول )-
األجوبة على األسئلة المطروحة مصاغة -

بوضوح بعد إجراء الحسابات
-

3إنسجام النتائج م

الكتابة مقروءة-
الیوجد شطب ( دقة الرسم )-
النتائج النھائیة ظاھرة بوضوح-

4تقدیم الورقة م

شبكة التصحیح
السؤال اثالثالسؤال الثانيالسؤال األول

نصف نقطة إن وفق في إنشاء 1م
مربع

نصف نقطة إن وفق في تعین 
المنتصفات

نصف نقطة إن وفق في إنشاء 
أنصاف الدوائر

نصف نقطة إن وفق في قي 
إعطاء عالقة محیط المربع  

نصف نقطة إن وفق في عالقة 
محیط النجمة
إن وفق في إعطاء نصف نقطة 

العالقة الریاضیة (أو الكتابة 
اللغویة)

ربع نقطة إن وفق في حساب 
طول الخیط

ربع نقطة إن وفق في التحویل
نصف نقطة إن وفق في إعطاء 

العالقة الصحیحة

نصف نقطة إن وفق في إنشاء 2م
المربع بإبعاده المطلوبة

نصف نقطة إن وفق في إنشاء 
طلوبةالمنتصفات بإبعادھا الم

نصف نقطة إن وفق في إنشاء 
أنصاف الدوائر باألبعاد 

الحقیقیة

نقطة إن وفق في إعطاء النتیجة
نقطة إن وفق في إعطاء النتیجة

نصف نقطة إن وفق في 
المقارنة

ربع نقطة إن وفق في حساب 
طول الخیط

ربع نقطة إن وفق في التحویل 
الصحیح

نصف نقطة إن وفق في 
النتیجة

قطة إن وفق في مؤشرنصف ن3م

نصف نقطة إن وفق في مؤشرین4م



إقتراح الحل :

إنجاز المثیل لھذا الشكل)1

16حساب محیط المربع : -)2 cm
P = 4 x 4
P = 16 cm

حساب محیط النجمة : -
P' =4 π R  
P' = 4 x 2 x 3,14
P' = 25,12 cm

المقارنة :

P'>Pإذن  25,12<16لدینا 
50) ثمن المتر الواحد ھو : 3 DA

25 X 25,12 = 628 cm
314 : 628 = 50 DA



  مسألة:
I(- 8تسھلك سیارة L 100من البنزین لقطع km 40، سعة خزان وقودھاL.

1kmكم تسھلك السیارة لقطع -1
150kmلقطع مسافة كم تستھلك السیارة من البنزین -2

II(-
أتمم الجدول التالي :-1

)kmالمسافة( 100...0300250
)Lاإلستھالك( 108.........

مثل ھذا الجدول بیانیا في معلم بإختیار المسافات على محور الفواصل واإلستھالك على محور -2
التراتیب بحیث:

50kmلتمثیل 1cmعلى محور الفواصل 
2Lلتمثیل 1cmلى محور التراتیب ع
من البیان :-3

500kmماھي كمیة البنزین المستھلكة من أجل مسافة مقطوعة -أ , 400km ,
350km
25Lماھي المسافات المقطوعة من أجل إستھالك -ب , 12L

III(- 700أراد صاحب ھذه السیارة السفـر إلى مدینة تبعد بـkmاهعن مقر سكن
ھل یضطر إلى تعبئة خزان سیارتھ من جدید.



بكة التقویمش
المعاییرالمؤشرات

حساب معامل التناسبیة بإستعمال التناسبیة-
بإستعمال 150kmحساب سعة البنزین لقطع -

معامل التناسبیة أو التناسبیة

السؤال األول

التفسیر السلیم للوضعیة
))1((م

لجدول بإستعمال معامل النتاسبیةإتمام ا-
رسم معلم بإستعمال ( الكوس ، المسطرة)-
تعین النقاط ( بإستعمال الجدول )-
رسم المنحنى-
إستخراج كمیات البنزین المستھلكة من -

المنحنى
إیجاد المسافات المقطوعة (بإستعمال المنحنى) -

أو حسابھا بمعامل التنتاسبیة 

السؤال الثاني

زین بإستعمال معامل التناسبیة  حساب سعة البن-
أو من المنحنى

المقارنة بإستعمال الرمز أو بالكتابة اللغویة     -

السؤال اثالث

حساب معمل التناسبیة صحیح وإن كانت -
الخوارزمیة المختارة لیست صحیحة

صحیح 150kmحساب سعة البنزین لقطع -
وإن كانت العالقة خاطئة

عمال السلیم اإلستالسؤال األول
2لألدوات الریاضیة م

إتمام الجدول بطریقة سلیمة وإن كان معامل -
التناسبیة غیر صحیح

رسم المنحنى و إستخراج المسافات -
واالستھالك وإن كانت بمعامل التناسبیة

السؤال الثاني

إستخراج سعة البنزین وإن كان المنحى غیر -
صحیح

السؤال اثالث

سعة ، مسافة ، مبلغ )رتب مقدار النتائج(-
وحدات القیاس ( الثمن ، األطوال، السعة ، -

المسافة )
األجوبة على األسئلة المطروحة مصاغة -

بوضوح بعد إجراء الحسابات

3إنسجام النتائج م

الكتابة مقروءة-
الیوجد شطب -
تمثیل بیاني دقیق-
النتائج النھائیة ظاھرة بوضوح-

4تقدیم الورقة م



تصحیحشبكة ال
السؤال اثالثالسؤال الثانيالسؤال األول

نصف نقطة إن وفق في مؤشر1م
نصف نقطة إن وفق في مؤشر

نقطة إن وفق في أربع مؤشرات
نصف نقطة إن وفق في 

مؤشر(المعلم)
نقطة إن وفق في أربع مؤشرات
نصف نقطة إن وفق في مؤشر

نقطة إن وفق في مؤشر0.75
ؤشرینربع نقطة إن وفق في م

ربع نقطة إن وفق في مؤشر
ربع نقطة إن وفق في مؤشر

نصف نقطة إن وفق في مؤشر2م
نصف نقطة إن وفق في مؤشر

نقطة إن وفق في أربع مؤشرات
نصف نقطة إن وفق في مؤشر

نقطة إن وفق في مؤشر0.75
ربع نقطة إن وفق في مؤشرین

ربع نقطة إن وفق في مؤشر
مؤشرربع نقطة إن وفق في 

نصف نقطة إن وفق في مؤشر3م
نقطة إن وفق في مؤشرین أو أكثر

نصف نقطة إن وفق في مؤشرین4م
نقطة إن وفق في ثالث مؤشرات أو أكثر



إقتراح حل:
I(

1km:0,08Lتستھلك السیارة لقطع -1
100km ……………. 8L

1 km…………….. X
X= (8 x1) : 100
X =0,08 L

:150kmتستھلك السیارة من البنزین لقطع مسافة -2
150 x 0,08 = 12L

II(
إتمام الجدول: -1

)kmالمسافة( 0300250125100
)Lاإلستھالك( 02420108

التمثیل البیاني:-2
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البنزین المستھلكة من أجل مسافة:كمیة -من البیان : أ-3
350km…………28L
400km…………32 L
500km…………40 L

المسافة المقطوعة من أجل :-ب
12L……………. 150km
25L…………….. 312,5km

III(– 700حساب سعة البنزین لقطع مسافة قدرھاkm
700 x 0.08 = 56 L

40Lالمقارنة: سعة الخزان 
56Lھي 700kmلقطع مسافة سعة البنزین 

40<56.ألنإذن یضطر إلى تعبئة خزان سیارتھ


