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الموضوع المقترحالمفتشیة العامة للبیداغوجیا
األول 

الریاضیات
2012/2013السنة الدراسیة : للتكوین بالعربیة40المقاطعة التفتیشیة 

ن)1,5(:األولالتمرین

:یليفیما) =أو >أو < ضع العالمة المناسبة مكان النقطة (

4325.4315،60,12 .12,6،8,05.100
580

ن)1,5(:الثانيالتمرین

. یملؤه صاحبھ كل یومین .L 800خزان ماء سعتھ 
ما ھي كمیة الماء التي یستھلكھا صاحب ھذا المنزل في الیوم الواحد ؟-
أیام ؟10ذا المنزل في ما ھي كمیة الماء التي یستھلكھا صاحب ھ-

ن)1,5(:الثالثالتمرین

أنجز التحویالت التالیة :
=…………….. a225 m

45 q  =…………… t
25 m =  ……………dm

ن)1,5(رابع :الالتمرین
بالترتیب ., B ,  AC) , ثم عین علیھ النقط Dرسم مستقیما (ا

ذكر قطع المستقیم التي تحصلت علیھا .ا-

ن)4(یة اإلدماجیة : الوضع

فعرض علیھ ،لواحقھوبمناسبة نجاحك في امتحان نھایة التعلیم االبتدائي أراد أبوك أن یكافئك بحاسوب
البائع األسعار التالیة : 

DA12554,50و الطابعة بـــ DA3529,50و الطاولة بـــDA 32500الحاسوب بـــ 
حسب ثمن الحاسوب ولواحقھ.ا-

أشھر.6دینارا وطلب من البائع أن یدفع الباقي بالتقسیط لمدة 1580دفع األب 
حسب المبلغ الذي یدفعھ األب بالتقسیط.ا-
حسب قیمة القسط الواحد.ا-
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شبكة اإلجابة النموذجیة والمفتشیة العامة للبیداغوجیا
الموضوع األول تقویم 

الریاضیات
2012/2013السنة الدراسیة : للتكوین بالعربیة40فتیشیة المقاطعة الت

ن )1,5(التمرین األول :

4325  <4315،12,60=12,6،8,05=100
5800.5×3

ن )1,5(:التمرین الثاني

ن )L)1 400ھي : كمیة الماء المستھلكة في الیوم الواحد
ن )L)0,5 4000كمیة الماء المستھلكة في عشرة أیام ھي : 

ن1.5
ن0.5

ن )1,5(التمرین الثالث :  
=  0.25 a225 m

45 q  = 4.5 t
25 m = 250dm

0.5×3

ن )1,5(: رابع التمرین ال
(D) C B A

ن 0.5ــــــــــــــــــــــــــــــxـــــــــــــــــــــــــــــــxــــــــــــــــــــــــxـــــــــــــــــــــــــــــــ

]AC[]BC[]AB[قطع المستقیم ھي :        
ن0.25ن                           0.25ن                       0.25

ن) الوضعیة اإلدماجیة (4
المجموعالعالمةالمؤشراتالمعاییر

1إلجابة ا
12554.50+3529.50+32500یكتب:    الفھم السلیم للوضعیة واختیار أدوات الحل

0.50

1.5 48584 = 12554.50+3529.50+32500االستعمال السلیم لألدوات
ینجز العملیة عمودیا

0.25
0.50

0.25دینارا48584ثمن الحاسوب ولواحقھ ھو1تقدیم اإلجابة
2اإلجابة 

الفھم السلیم للوضعیة واختیار أدوات الحل
15800.25-48584یكتب 

1.25 –االستعمال السلیم لألدوات 1580 = 4700448584
ینجز العملیة عمودیا

0.25
0.50

0.25دینارا       47004المبلغ الذي یدفعھ األب بالتقسیط ھو 2تقدیم اإلجابة
3اإلجابة 

عیة واختیار أدوات الحلالفھم السلیم للوض
60.25 ÷ 47004یكتب:          

1 7834 = 6 ÷ 47004االستعمال السلیم لألدوات
ینجز العملیة عمودیا

0.25
0.25

0.25دینارا                        7834قیمة القسط الواحد ھي  3تقدیم اإلجابة
0.250.25تنظیم الورقة ووضوح الخطاإلتقان
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