
 

2102/  2102االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية   

ساعة ونصف:الغالف الزمني                                           .                 مادة الرياضيات  

 

(   نقطة  21)                                   .أنشطة عددية وحسابية: المجال الرئيسي األول  

(ن  3)           4/5ــ  6,01ــ  5/4ــ  2ــ   6,0    :رتب األعداد التالية من األكبر إلى األصغر(  1                                                                   

( ن 3)  (                 466ــ  325,2+) 425=                                     :ضع وأنجز(  2  

(ن  3(         )  0/7+  4/3) × ( 0/8ــ  4/5= )                                  :أحسب ما يلي(  3  

(ن  3)                               344×   23,4=                                   :ضع وأحسب(  4  

(ن  4)                    1686:   4,5                     :أحسب الخارج المضبوط للقسمة التالية(  5  

0 ( المسألة: ما هي المدة التي يقطع فيها راكب دراجة مسافة 168mK ،وبسرعة متوسطة قدرها  

h/mK 30                                                                                         (ن  4)   ؟  

(نقط   9.                                 ) أنشطة هندسية: انيالمجال الرئيسي الث  

   (ن  3.                  ) درجة باستعمال المسطرة والمنقلة 166قياسها (   AOB)  أنشئ الزاوية(  7

 ( ن  3)           .cm4هو  AB، وقياس الضلع    Aمتساوي الساقين في  ( ABC)  أنشئ المثلث (  8

 زليجة مربعة الشكل، تتوسط أرضيتها.8mوعرضها 12mولها قاعة مستطيلة الشكل،ط :المسألة(  9

 (ن 3)                                 . مربعالالمزلجة بالمتر أحسب المساحة الغير .4mقياس الضلع  

(نقطة   00.                           )  القياس والمقاييس: المجال الرئيسي الثالث  

:أنجز التحويالت التالية           

(ن  2)                               2098,35dK+488K=…………………daK 16                )  

(ن  2)                                      15cg – 6,05dg =…………………Kg 11                 )  

(ن  2)                                                          24ha=…………..mK² 12                 )  

(ن  2)                                                        7,84dm³=……………..hl  13             )                           

أفرغت فيه كمية من الماء سعتها .1,20mوارتفاعه  8mوعرضه   12mصهريج طوله :المسألة(  14

720hl.(ن  3)                                             .أحسب ارتفاع الماء داخل الصهريج 

  

ةــيـمـيـلـة اإلقـيـشـتـفـمـال  
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2102/  2102االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية   

ساعة ونصف:الغالف الزمني                                       .     صحح مادة الرياضياتم  

 

(نقطة     21)                                   .أنشطة عددية وحسابية: المجال الرئيسي األول  

(ن  3)                  2ــ   4/5ــ  5/4ـــ  6,01ــ  6,0 :من األكبر إلى األصغر يب األعداد رتت(  1                                                                   

(ن  3)           (       466ــ  325,2+) 425=      84,4+425=  499,4:       ضع وأنجز(  2  

  (ن  3)     (  0/8+  4/3) × ( 0/4ــ  4/5= )    24/40×  24/2=144/23   :يلي أحسب ما(  3

(ن  3)                                   344×   23,4= 4639,4:                    ضع وأحسب(  4  

(ن  4)                                             214      :أحسب الخارج المضبوط للقسمة التالية(  5  

 : هي                   متوسطة قدرها  وبسرعة                    المدة التي يقطع فيها راكب دراجة مسافة :المسألة(  0

  (ن  4.                                                                                         ) ساعات 3    

(نقط   9.                                 ) أنشطة هندسية: ثانيالمجال الرئيسي ال  

   (ن  3)           .             درجة باستعمال المسطرة والمنقلة 166قياسها (   AOB)  الزاوية   (  8

 ( ن  3)                .cm4هو AB، وقياس الضلع    Aمتساوي الساقين في  (   ABC  )المثلث  (  4

 9 ( المسألة: مساحة القاعة الغير المزلجة بالمتر مربع هي:  46=)4×4 (ــ )4×12(           ) 3 ن(

(نقطة   00.                           )  القياس والمقاييس: المجال الرئيسي الثالث  

 

:أنجز التحويالت التالية  

(ن  2)                                      2698,35dm+488m=515,4835 dam 16               )   

(ن  2)                                                          15cg – 0,65dg = 85mg 11   )         

(ن  2)                                                         24ha=6,24 Km² 12                  )  

(ن  2)                                                   7,84dm³=  6,6844   hl  13             )                           

               14 ( المسألة: ارتفاع الماء داخل الصهريج هو:                              ) 3 ن (

720hl=72m³.                 72   :   (12   ×    8  )=  0,75 m 

ةــيـمـيـلـة اإلقـيـشـتـفـمـال  

108Km 36Km/h 

https://motamadris.ma/

