بسم هللا الرحمن الرحيم

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء
نيابة طرفاية

االمتحان اإلقليمي الموحد
لنيل
شهادة الدروس االبتدائية
دورة يونيو 4102

مادة :الرياضيات
المدة الزمنية :ساعة
ونصف
المعامل4 :

 -Iأنشطة الحساب 02( :ن)
 -1رتب األعداد التالية ترتيبا تناقصيا3:ن

 ×0؛1021؛

؛  30,3؛

؛  10,4؛

؛

 -0احسب مايلي :٭( 42330,3 -)312018 +83103,ن
٭(3) - (×) +4ن
٭ 62,,123× 23,61ن
٭ 3 184013꞉104,ن
 -3تستهلك سيارة  14لترا من البنزين لقطع مسافة  022كيلو متر ، ،إذا علمت أن ثمن
اللتر الواحد هو  ,114دراهم ،فما هو المبلغ الالزم لقطع مسافة  322كيلو متر؟4ن

 -IIأنشطة هندسية 3( :ن)
0ن

 -1ارسم مثلثا قائم الزاوية وقياس أحد أضالعه .1cm
3ن
 -0أنشئ دائرة قياس قطرها 814 cm
 -3نافورة بفناء المنزل دائرية الشكل ،قياس قطرها  ،4 mأراد صاحبها ترصيفها
1ن
بالرخام ،كم يحتاج إذن من الرخام؟

-IIIأنشطة القياس 11(:ن)
,04ن

 -1حول مايلي:
 12km 6dam =…………………….…….hm
 4, 3t 5,42q=……………………………..kg
 145dam² 435cm² 608mm²=...…………ca
 4,89ha 35.11a=………………………….m²
 3,17m3328,5dl=……… ………………….…dm3
 -0خزان ماء على شكل متوازي المستطيالت قياس طوله  14مترا وقياس عرضه 10
مترا وقياس عمقه  3أمتار ،تم ملؤه بالماء بكامله ثم أُفرغ منه  ،ما سعة الماء
المتبقي في الخزان؟ 304ن
وفقكم هللا
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عناصر اإلجابة:
 -Iأنشطة الحساب 02( :ن)
 -1الترتيبالتناقصي>3,79 :
 -0احسب مايلي:

>

> >10,4 >×2>10,4

٭6,3648 -)3,,4،3 +36,438 ( = 66،8133
٭

=

= () - (×) +,

٭66456،× ،3466=68613335
٭161,42꞉404, =291
 160.875 -3درهما.

 -IIأنشطة هندسية 9( :ن)
 -1ارسم مثلثا قائم الزاوية وقياس أحد أضالعه .4cm
 -0أنشئ دائرة قياس شعاعها .5 cm
 -3نافورة بفناء المنزل دائرية الشكل 1قياس قطرها  15 mأراد صاحبها ترصيفها
بالرخام 1يحتاج من الرخامm²196.05 :

-IIIأنشطة القياس 11(:ن)
 -1حول مايلي:
 12km 6dam =…………120,6………….…….hm
 4, 3t 5,42q=………43542……………………..kg
 145dam² 435cm² 608mm²= 14500.044108ca
 4,89ha 35.11 a=……52411m²
 3,17m3328,5dl= 3202 .85 dm3
 -0خزان ماء على شكل متوازي المستطيالت قياس طوله  15مترا وقياس عرضه 10
مترا وقياس عمقه  3أمتار 1تم ملؤه بالماء بكامله ثم أُفرغ منه  1سعة الماء
المتبقية في الخزان هي430m3 :

