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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

  : .........................................متوسطة                                                            ...............مديرية التربية لوالية 

 0200/0202  : السنة الدراسية                                                متوسط                   وى لا : املستوى  

            ساعة واحدة : املدة                                         مادة  الرياضيات      تقويم تشخيص ي في 

 : ...............القسم                               ...             .....................: ...................الاسم و اللقب 

 :بنفس الطريقة أكمل املساوتين باألعداد املناسبة  ،  1007=  1222 + 022 +02+7: الحظ املثال / 1

  =.......+.......+.......+.......2320                                             6  +222  +0222 .......... =   

 102.0          1.020         10.20            10.21        10.0             :          < ,  >: أكمل الفراغ بإحدى إلاشارتين / 0

 1222×12   /           . ..........=        122× 12/     .........=        00×  122........=              :احسب ناتج ما يلي /  2

                                                        =........12 ×10.70        =.......     /122 ×2.0            =..........          /1222  ×70 

                               102.21.......=                10.1......=                   2.22. . . . =   :          اكتب كل عدد عشري عل  شكل كسر  / 1

 :  أنجز العمليات التالية/ 0

 
 : .............   و  مساحته هي : .............  اذن  محيطه هو  cm  3وعرضه cm  02مستطيل طوله/ 6

 ................................................................................................................املربع هو /  7

 ...........................................................................املثلث املتقايس الاضالع  هو مثلث /  3

 :أكمل الجدول /9

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 بالتوفيق للجميع                                                                                              1من  1صفحة 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

  : .........................................متوسطة                                                            ...............مديرية التربية لوالية 

 0200/0202  : السنة الدراسية                                                 متوسط                   وى لا : املستوى  

            ساعة واحدة : املدة                                         مادة  الرياضيات      تقويم تشخيص ي في 

 : ...............القسم ...                                           .....................: ...................الاسم و اللقب 

 :باألعداد املناسبة  بنفس الطريقة أكمل املساوتين ،  1007=  1222 + 022 +02+7: الحظ املثال / 1

  =.......+.......+.......+.......2320                                             6  +222  +0222   .......... = 

 102.0          1.020         10.20            10.21        10.0             :          < ,  >: أكمل الفراغ بإحدى إلاشارتين / 0

 1222×12/           . ..........=           122× 12/     .........=        00×  122........=              :احسب ناتج ما يلي /  2

                                                        =........12 ×10.70        =.......     /122 ×2.0                  /    =..........1222  ×70 

                               102.21.......=                10.1......=                   2.22. . . . =   :          اكتب كل عدد عشري عل  شكل كسر  / 1

 :  أنجز العمليات التالية/ 0

 
 : .............   و  مساحته هي : .............  اذن  محيطه هو  cm  3وعرضه cm  02مستطيل طوله/ 6

 ................................................................................................................املربع هو /  7

 ...........................................................................املثلث املتقايس الاضالع  هو مثلث /  3

 :أكمل الجدول /9

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 بالتوفيق للجميع                                                                                              1من  1صفحة 
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 تسميته

 

 الشكل
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

  : .........................................متوسطة                                                            ...............مديرية التربية لوالية 

 0200/0202  : السنة الدراسية                                                              متوسط          وى لا : املستوى  

            ساعة واحدة : املدة                                         مادة  الرياضيات      تقويم تشخيص ي في 

 : ...............القسم ...                                           .....................: ...................الاسم و اللقب 

 : التمرين لاول 

 .تنازليا  ترتيبا الكسور  رتب ثم ، عشرية كسور  شكل العشرية في أكمل الجدول التاىي بكتابة لاعداد  -1

 الترتيب التنازىي                

................................................ 

 العدد العشري  15,279 15,28 8,15 8,2

....... ........     

   
 كتابته الكسرية ...........   

  54× 5,7   ;    42,52 + 245,751    ;    73 - 958    :التالية عموديا  العمليات من عملية كل أنقل و أنجز   -0

    :التمرين الثاني 

 Cm = ………….. m …………. dm                 45 dm = ………………. m 214:               آلاتية التحويالت أتمم - 

65 hm = ………………. Km                                       96 m = …………... hm           

 : التمرين الثالث  

      :الجدول التاىي أتمم - 

 ........... نصف ربع ثالث ارباع ......... ثمن سدس الكتابة بالحروف

     ........ ....... الكتابة باألرقام
 

 
 .............  

 
  ...........   

  
  

 : التمرين الرابع 

  : الحظ الشكل املقابل ثم أكمل الفراغ بما يناسب

 [BA]املستقيم  قطعة...... ................هي O النقطة 

 .........  cm  : هو[ BA]طول قطعة املستقيم 

  ( ....................BA)و   املستقيم    N)املستقيم 

 ( ..........................N)و  املستقيم ( D)املستقيم 

 [..............BA]و  القطعة املستقيمة ( D)املستقيم 

  ...............   [OA]و [  OB]القطعتان املستقيمتان 
 

 

 

 

 

 بالتوفيق للجميع                                                                                              1من  1صفحة 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

  : .........................................متوسطة                                                            ...............مديرية التربية لوالية 

 0200/0202  : السنة الدراسية                                                              متوسط          وى لا : املستوى  

            ساعة واحدة : املدة                                         الرياضيات     مادة   تقويم تشخيص ي في 

 : ...............القسم ...                                           .....................: ...................الاسم و اللقب 

 : التمرين لاول 

 .تنازليا  ترتيبا الكسور  رتب ثم ، عشرية كسور  شكل العشرية في الجدول التاىي بكتابة لاعداد أكمل  -1

 الترتيب التنازىي                

................................................ 

 العدد العشري  15,279 15,28 8,15 8,2

....... ........     

   
 كتابته الكسرية ...........   

  54× 5,7   ;    42,52 + 245,751    ;    73 - 958   :التالية عموديا  العمليات من عملية كل أنقل و أنجز   -0

    :التمرين الثاني 

 Cm = ………….. m …………. dm                 45 dm = ………………. m 214:               آلاتية التحويالت أتمم - 

65 hm = ………………. Km                                       96 m = …………... hm           

 : التمرين الثالث  

      :الجدول التاىي أتمم - 

 ........... نصف ربع ثالث ارباع ......... ثمن سدس الكتابة بالحروف

     ........ ....... الكتابة باألرقام
 

 
 .............  

 
  ...........   

  
  

 : التمرين الرابع 

  : الحظ الشكل املقابل ثم أكمل الفراغ بما يناسب

 [BA]قطعة املستقيم ...................... هي O النقطة 

 .........  cm  : هو[ BA]طول قطعة املستقيم 

  ( ....................BA)و   املستقيم    N)املستقيم 

 ( ..........................N)املستقيم و  ( D)املستقيم 

 [..............BA]و  القطعة املستقيمة ( D)املستقيم 

  [   ...............OA]و [  OB]القطعتان املستقيمتان 
 

 

 

 

 

 بالتوفيق للجميع                                                                                              1من  1صفحة 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

  .........................................: متوسطة                                                            ...............مديرية التربية لوالية 

 0200/0202  : السنة الدراسية                                                              متوسط          وى لا : املستوى  

            احدة ساعة و : املدة                                         مادة  الرياضيات      تقويم تشخيص ي في 

 : ...............القسم ...                                           .....................: ...................الاسم و اللقب 

  1,47 … 1,470  ،   30,06 … 30,6،      5325 … 5315   : مكان النقط(   =، <،  >)  ضع العالمة املناسبة( 1

 :في جدول املراتب التاىي  375164,907اكتب العدد  (0

 لاجزاء رقم

 1000من 

 لاجزاء رقم

 100من 

 لاجزاء رقم

 10من 

 رقم

 آلاحاد

رقم 

 العشرات

 رقم

 املئات

 رقم

 آلاالف

عشرات  رقم

 آلاالف

مئات  رقم

 آلاالف

. . . . . . . . . 

كتب العـدد السابـق بـالـحروف
ُ
......................................................... ...................................:  ا

............................................................................................................................................ 

  : مكان النقط أكتب لاعداد املناسبة( 2

   0227  ... = ×1222     ،1022  .... = ×10   ،   = .....012  ×62,1       ،  13,6: 10=…. 

 9+50+400+2000=2459     :اكمل ما يلي حسب املثال ( 1 

… =5000+300+1                          /4220=…+…+… 

 …=24,5-145        ...   /    …=17-45.../      345+28= …     /     23,6+ 308,5=…    : انجز العمليات التالية( 0

 14m=….…. dm=……..mm      /2400g =………Kg         /2,5L = ………cl=..….. dm3        : اكمل ما يلي( 6 

 :عدد عشري عل  شكل كسر عشري فيما يليكل اكتب ( 7 

   25,8 
     

   
       ،        2,58 

     

   
  ،    0,258 

     

   
   ،      258,0  

     

   
  

 :، أحسب محيطه و مساحته   6cmوعرضه  cm02مستطيل طوله  (3

 .…………………...................….…………..………مساحته              ..……….....………..…….…………محيطه 

 قابل ثم أكمل الفراغ بما يناسب الحظ الشكل امل (9  

  النقطةO  املستقيم قطعة ............ هي[BA] 

  طول قطعة املستقيم[BA ] هو ........ 

  املستقيم(N ...........) املستقيم(BA) 

  املستقيم(D ...........) املستقيم(N.) 
 

 

 بالتوفيق للجميع                                                                                              1من  1صفحة 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

  : .........................................متوسطة                                                            ...............مديرية التربية لوالية 

 0200/0202  : السنة الدراسية                                                              متوسط          وى لا : املستوى  

            ساعة واحدة : املدة                                         مادة  الرياضيات      تقويم تشخيص ي في 

 : ...............القسم                                ...            .....................: ...................الاسم و اللقب 

  1,47 … 1,470  ،   30,06 … 30,6،     5325 … 5315   : مكان النقط(   =، <،  >)  ضع العالمة املناسبة( 1

 :في جدول املراتب التاىي  375164,907اكتب العدد ( 0

 لاجزاء رقم

 1000من 

 لاجزاء رقم

 100من 

 لاجزاء رقم

 10من 

 رقم

 آلاحاد

رقم 

 العشرات

 رقم

 املئات

 رقم

 آلاالف

عشرات  رقم

 آلاالف

مئات  رقم

 آلاالف

. . . . . . . . . 

كتب العـدد السابـق بـالـحروف
ُ
......................................................... ...................................:  ا

............................................................................................................................................ 

  : مكان النقط أكتب لاعداد املناسبة( 2

   0227  ... = ×1222     ،1022  .... = ×10   ،   = .....012  ×62,1       ،  13,6: 10=…. 

 9+50+400+2000=2459     :اكمل ما يلي حسب املثال ( 1 

… =5000+300+1                          /4220=…+…+… 

 …=24,5-145        ...   /    …=17-45.../      345+28= …     /     23,6+ 308,5=…    : انجز العمليات التالية( 0

 14m=….…. dm=……..mm      /2400g =………Kg         /2,5L = ………cl=..….. dm3        : اكمل ما يلي( 6 

 :عدد عشري عل  شكل كسر عشري فيما يليكل اكتب ( 7 

   25,8 
     

   
       ،        2,58 

     

   
  ،    0,258 

     

   
   ،      258,0  

     

   
  

 :أحسب محيطه و مساحته  ،  6cmوعرضه  cm02مستطيل طوله  (3

 .…………………...................….…………..………مساحته              ..……….....………..…….…………محيطه 

 الحظ الشكل املقابل ثم أكمل الفراغ بما يناسب  (9  

  النقطةO  قطعة املستقيم ............ هي[BA] 

  طول قطعة املستقيم[BA ] هو ........ 

  املستقيم(N ...........) املستقيم(BA) 

  املستقيم(D ...........) املستقيم(N.) 
 

 

 بالتوفيق للجميع                                                                                              1من  1صفحة 



 الديمقراطية  الشعبيةالجمهورية الجزائرية 

 وزارة التربية الوطنية

  : .........................................متوسطة                                                            ...............مديرية التربية لوالية 

 0200/0202  : السنة الدراسية                                                              متوسط          وى لا : املستوى  

            ساعة واحدة : املدة                                         مادة  الرياضيات      تقويم تشخيص ي في 

 : ...............القسم                             ...               .....................: ...................الاسم و اللقب 

 1007= 1222+022+02+7: الحظ املثال / 1

=.......+.......+.......+.......2320                /                      6+222+0222 ........= 

 اربط كل أداة بالشكل املستعمل لها/ 0

 رسم مستقيم                                 الكوس 

 قيس زاوية                                   املدور  

 رسم مستقيمان متعامدان                                    املنقلة 

 رسم دائرة                                املسطرة 

 اربط كل وحدة بمجال استعمالها/ 2

 الزاوية                        ر         اللت 

 الحجم                       الكيلوغرام   

 السعة                        املتر             

 الكتلة                 الدرجة            

 املساحة              املتر املكعب       

 الطول                                       ر  آلا 

 102.0    ،    1.020    ،   10.20    ،   10.21    ،  10.0 :  رتب الاعداد التالية من الاصغر اى  الاكبر/  1

 1222×12. ..........=                  122× 12.........=                00× 122........=   :   يلي احسب ناتج ما/  0

                 .....=...12 ×10.70                            =.......122 ×2.0                                  =..........1222  ×70 

   6739+2.67..........=                          /               =  .........  130+1396   :    اجري العمليات التالية/  6

                                                   0.267 +10.210  ...........=             /                     ....  =.....02.20 +1.037  

 احسب مساحته   -احسب محيطه  -     cm 8وعرضه  cm 20مستطيل طوله / 7

 : ...........................................................مساحته         : ............................................محيطه 

  اكتب كل عدد عشري عل  شكل كسر  /3

.. = . . . .  ....2.22                         =......10.1                    =.......102.21                  =.......2.222 

 ...............................................................................................................هو  املربع/  9

 ......................................................................... :  لثاملثلث املتقايس الاضالع  هو مث/  12
 

 بالتوفيق للجميع                                                                                              1من  1صفحة 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

  : .........................................متوسطة                                                            ...............مديرية التربية لوالية 

 0200/0202  : السنة الدراسية                                                              متوسط          وى لا : املستوى  

            ساعة واحدة : املدة                                         مادة  الرياضيات      تقويم تشخيص ي في 

 : ...............القسم ...                                           .....................: ...................الاسم و اللقب 

 1007= 1222+022+02+7: الحظ املثال / 1

+.......+.......+.......=.......2320                /                      6+222+0222 ........= 

 اربط كل أداة بالشكل املستعمل لها/ 0

 رسم مستقيم                                 الكوس 

 قيس زاوية                                   املدور  

 رسم مستقيمان متعامدان                                    املنقلة 

 رسم دائرة                                املسطرة 

 اربط كل وحدة بمجال استعمالها/ 2

 الزاوية                   ر              اللت 

 الحجم                       الكيلوغرام   

 السعة            املتر                         

 الكتلة                    الدرجة         

 املساحة              املتر املكعب       

 الطول                                       ر  آلا 

 102.0    ،    1.020    ،   10.20    ،   10.21    ،  10.0 :  رتب الاعداد التالية من الاصغر اى  الاكبر/  1

 1222×12. ..........=                  122× 12.........=                00× 122........=   :   يلي احسب ناتج ما/  0

                 .....=...12 ×10.70                            =.......122 ×2.0                                  =..........1222  ×70 

   6739+2.67..........=                          /               =  .........  130+1396   :    اجري العمليات التالية/  6

                                                   0.267 +10.210  ...........=             /                     ....  =.....02.20 +1.037  

 احسب مساحته   -احسب محيطه  -     cm 8وعرضه  cm 20مستطيل طوله / 7

 : ...........................................................مساحته : ............................................        محيطه 

  اكتب كل عدد عشري عل  شكل كسر  /3

.. = . . . .  ....2.22                         =......10.1                    =.......102.21                  =.......2.222 

 ...............................................................................................................املربع هو /  9

 ......................................................................... :  لثاملثلث املتقايس الاضالع  هو مث/  12
 

 بالتوفيق للجميع                                                                                              1من  1صفحة 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 التربية الوطنيةوزارة 

  : .........................................متوسطة                                                            ...............مديرية التربية لوالية 

 0200/0202  : السنة الدراسية                                                              متوسط          وى لا : املستوى  

            ساعة واحدة : املدة                                         مادة  الرياضيات      تقويم تشخيص ي في 
 

 

 

 ( ton , kg , g ,mg)، مرتبة ترتيبا تصاعديا(الوزن)وحدات الكتلة  إليك( 21

 :ما هي الوحدة لانسب لقياس كتلة كال مما يلي

  كتلة خاتم*   كتلة حبة رمل             *   كتلة شاحنة          *
      

  كتلة فيل*  كتلة قلم                        *   كتلة حاسوب                   *

تحتوي شاحنات عل  أن   12، هل يمكن نقلها في  صندوق عصير فواكه 210690أنتج مصنع ( 20

 كم سعر اللتر الواحد؟،       من البنزين 4Lالتي سعتها  الصناديقالشاحنات نفس عدد 

 ثمن ملء خزان وقود دراجته النارية DA166.13دفع والدي مبلغ ( 22

بين لاشكال املتشابهة و ( 21

 القابلة للتطابق لاشكال

 

 حبة، أكل محمد ثلثه و علي ربعه، 01يحتوي طبق حلوى عل  ( 20

 حبة ؟منهما من  كم أكل كل

    DA 34من البطاطا،إذا علمت الكيلوغرام الواحد هو  3.5kgأحسب ثمن ( 26

 ، 749DAثمن كرة قدم هو ( 27

   25000DA      أو    15000DA    أو                7500DA   : كرة يقارب02ثمن 

 ، أيهما أطول؟1.711m، أما لاب 1.72mتبلغ قامة لام ( 23

29 )ABC    مثلث متقايس لاضالع حيثAB=2.5cm أحسب ،BC وAC            

 بالتوفيق للجميع                                                                                              1من  1صفحة 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

  : .........................................متوسطة                                                            ...............مديرية التربية لوالية 

 0200/0202  : السنة الدراسية                                                              متوسط          وى لا : املستوى  

            ساعة واحدة : املدة                                         مادة  الرياضيات      تقويم تشخيص ي في 
 

 

 

 ( ton , kg , g ,mg)، مرتبة ترتيبا تصاعديا(الوزن)وحدات الكتلة  إليك( 21

 :ما هي الوحدة لانسب لقياس كتلة كال مما يلي

  كتلة خاتم*   كتلة حبة رمل             *   كتلة شاحنة          *
      

  كتلة فيل*  كتلة قلم                        *   كتلة حاسوب                   *

تحتوي شاحنات عل  أن   12، هل يمكن نقلها في  صندوق عصير فواكه 210690أنتج مصنع ( 20

 كم سعر اللتر الواحد؟،       من البنزين 4Lالتي سعتها  الصناديقالشاحنات نفس عدد 

 ثمن ملء خزان وقود دراجته النارية DA166.13دفع والدي مبلغ ( 22

بين لاشكال املتشابهة و ( 21

 القابلة للتطابق لاشكال

 

 حبة، أكل محمد ثلثه و علي ربعه، 01يحتوي طبق حلوى عل  ( 20

 حبة ؟منهما من  كم أكل كل

    DA 34من البطاطا،إذا علمت الكيلوغرام الواحد هو  3.5kgأحسب ثمن ( 26

 ، 749DAثمن كرة قدم هو ( 27

   25000DA      أو    15000DA    أو                7500DA   : كرة يقارب02ثمن 

 أيهما أطول؟     ،1.711m، أما لاب 1.72mتبلغ قامة لام ( 23

29 )ABC    مثلث متقايس لاضالع حيثAB=2.5cm أحسب ،BC وAC            

 بالتوفيق للجميع                                                                                              1من  1صفحة 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 التربية الوطنية وزارة

  : .........................................متوسطة                                                            ...............مديرية التربية لوالية 

 0200/0202  : السنة الدراسية                                                              متوسط          وى لا : املستوى  

            ساعة واحدة : املدة                                         مادة  الرياضيات      تقويم تشخيص ي في 
 

 : التمرين لاول 

 :اكتب الاعداد التالية باألرقام

 .أربعمائة فاصل ثمانية وستون  .ستون  خمسة و مائتان وو  أربعة آالف

 .مئة وستون فاصل صفر واحد .ثالثة عشر ألفا وتسعمائة

 .مائتان وخمسة وسبعة أعشار .ستة وعشرون ألفا وواحد

 .سبعة وثالثون وأربعة وعشرون من ألف .تسعمائة وسبعة وعشرون ألفا وثالثمائة

  .عشرة ماليين وخمسة وعشرون ألفا

 :التمرين الثاني 

 .         استأجر تاجر محال ملدة عشرة أشهر بمبلغ قدره  

 .احسب مبلغ كراء الشهر الواحد -

 ما هو مبلغ كراء عام واحد؟ -

 : التمرين الثالث 

 . cm  5 بـO من املستقيم  تبعد عن النقطة A ثم علم نقطة O يشمل النقطة  D ارسم مستقيما 

 . cm 6 بـ O تبعد عن النقطة D من املستقيم  C علم نقطة 

 ؟C كم من طريقة توجد لتعيين النقطة  -1

 .AC جد في كل الحاالت طول قطعة املستقيم  -0

 :الرابع  التمرين

 

 :استخرج املستقيمات املتعامدة من الشكل

 
 

 

 

 

 

 

 بالتوفيق للجميع                                                                                              1من  1صفحة 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

  ......................................... :متوسطة                                                            ...............مديرية التربية لوالية 

 0200/0202  : السنة الدراسية                                                              متوسط          وى لا : املستوى  

            واحدة ساعة : املدة                                         مادة  الرياضيات      تقويم تشخيص ي في 
 

 : التمرين لاول 

 :اكتب الاعداد التالية باألرقام

 .أربعمائة فاصل ثمانية وستون  .ستون  خمسة و مائتان وو  أربعة آالف

 .مئة وستون فاصل صفر واحد .ثالثة عشر ألفا وتسعمائة

 .مائتان وخمسة وسبعة أعشار .ستة وعشرون ألفا وواحد

 .سبعة وثالثون وأربعة وعشرون من ألف .وسبعة وعشرون ألفا وثالثمائة تسعمائة

  .عشرة ماليين وخمسة وعشرون ألفا

 :التمرين الثاني 

 .         استأجر تاجر محال ملدة عشرة أشهر بمبلغ قدره  

 .احسب مبلغ كراء الشهر الواحد -

 ما هو مبلغ كراء عام واحد؟ -

 : التمرين الثالث 

 . cm  5 بـO من املستقيم  تبعد عن النقطة A ثم علم نقطة O يشمل النقطة  D مستقيما ارسم 

 . cm 6 بـ O تبعد عن النقطة D من املستقيم  C علم نقطة 

 ؟C كم من طريقة توجد لتعيين النقطة  -2

 .AC جد في كل الحاالت طول قطعة املستقيم  -1

 :الرابع  التمرين

 

 :من الشكل استخرج املستقيمات املتعامدة

 
 

 

 

 

 

 

 بالتوفيق للجميع                                                                                              1من  1صفحة 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

  : .........................................متوسطة                                                            ...............مديرية التربية لوالية 

 0200/0202  : السنة الدراسية                                                              متوسط          وى لا : املستوى  

            ساعة واحدة : املدة                                         مادة  الرياضيات      شخيص ي فيتقويم ت 

 : التمرين لاول 

 : أنجز العمليات آلاتية

                                       

                                           

                                           

                                           

                          

 :التمرين الثاني 

 :امآل الجدول آلاتي

 ثلثين  إثنا عشر جزء من  خمس  سدس بالحروف الكتابة

   باألرقام الكتابة

  
    

 
    

 
   

 : التمرين الثالث  

 .m 9 وعرضها m 25 مسكن مكون من طابق أرض ي وحديقة مستطيلة طولها 

 .m 2 450 احسب مساحة الطابق لارض ي إذا علمت أن مساحة لارض التي بني عليها املسكن هي 

 : التمرين الرابع 

 .من بدء امللء توقف عمل املضخة    لكن بعد     في        يمتلئ خزان ماء سعته 

 ما هو حجم املاء؟ -1

 .احسب عدد اللترات الالزمة ملأله -0
 

 

 

 

 

 

 بالتوفيق للجميع                                                                                              1من  1صفحة 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

  ......................................... :متوسطة                                                            ...............مديرية التربية لوالية 

 0200/0202  : السنة الدراسية                                                              متوسط          وى لا : املستوى  

            ساعة واحدة  :املدة                                         مادة  الرياضيات      تقويم تشخيص ي في 

 : التمرين لاول 

 : أنجز العمليات آلاتية

                                       

                                           

                                           

                                           

                          

 :التمرين الثاني 

 :امآل الجدول آلاتي

 ثلثين  إثنا عشر جزء من  خمس  سدس بالحروف الكتابة

   باألرقام الكتابة

  
    

 
    

 
   

 : التمرين الثالث  

 .m 9 وعرضها m 25 مسكن مكون من طابق أرض ي وحديقة مستطيلة طولها 

 .m 2 450 احسب مساحة الطابق لارض ي إذا علمت أن مساحة لارض التي بني عليها املسكن هي 

 : التمرين الرابع 

 .من بدء امللء توقف عمل املضخة    لكن بعد     في        يمتلئ خزان ماء سعته 

 حجم املاء؟ما هو  -2

 .احسب عدد اللترات الالزمة ملأله -1
 

 

 

 

 

 

 بالتوفيق للجميع                                                                                              1من  1صفحة 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 الوطنيةوزارة التربية 

  : .........................................متوسطة                                                            ...............مديرية التربية لوالية 

 0200/0202  : السنة الدراسية                                                              متوسط          وى لا : املستوى  

            ساعة واحدة : املدة                                         مادة  الرياضيات      تقويم تشخيص ي في 

 : التمرين لاول 

   -  178.23  1.12   - 22.21   -   1016.1  -   1067   - 260   -   1632: أكتب لاعداد التالية بالحروف 

 : التمرين الثاني 

 دينارا و  0162كتبا جديدة بثمن دينارا و  0102ديا ملكتبه بثمن لاشترى عمي الطاهر مقعدا ج

 .دينارا وبقي عنده مبلغ من املال 0122بثمن  أدراج لحفظ امللفات

 ماذا ينقص في نص التمرين لنعرف املبلغ الباقي عنده؟ -

 ه قبل الشراء هو ضعف ثمن الكتب، إذا علمت أن املبلغ الذي كان عند

 احسب املبلغ الذي كان عند عمي الطاهر؟ -

 ما هو املبلغ الباقي عنده؟ -

 : التمرين الثالث 

 : الحظ الشكل آلاتي

 من الشكل            : تيةاختفت النقط آلا

 : أعد وضعها مستعينا بالوصف آلاتي

   يعامد املستقيم     املستقيم  -

    يوازي املستقيم     ملستقيم  -

   منتصف قطعة املستقيم    النقطة  -

 تمر بالنقطة     ونصف قطرها   الدائرة التي مركزها  -

 .عل  استقامية     النقط   -

 بالتوفيق للجميع                                                                                              1من  1صفحة 

 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

  ......................................... :متوسطة                                                            ...............مديرية التربية لوالية 

 0200/0202  : السنة الدراسية                                                              متوسط          وى لا : املستوى  

            ساعة واحدة  :املدة                                         مادة  الرياضيات      تقويم تشخيص ي في 

 : التمرين لاول 

   -  178.23  1.12   - 22.21   -   1016.1  -   1067   - 260   -   1632: أكتب لاعداد التالية بالحروف 

 : التمرين الثاني 

 دينارا و  0162كتبا جديدة بثمن دينارا و  0102ديا ملكتبه بثمن لاشترى عمي الطاهر مقعدا ج

 .دينارا وبقي عنده مبلغ من املال 0122بثمن  أدراج لحفظ امللفات

 ماذا ينقص في نص التمرين لنعرف املبلغ الباقي عنده؟ -

 ه قبل الشراء هو ضعف ثمن الكتب، إذا علمت أن املبلغ الذي كان عند

 احسب املبلغ الذي كان عند عمي الطاهر؟ -

 ما هو املبلغ الباقي عنده؟ -

 : التمرين الثالث 

 : الحظ الشكل آلاتي

 من الشكل            : تيةاختفت النقط آلا

 : أعد وضعها مستعينا بالوصف آلاتي

   يعامد املستقيم     املستقيم  -

    يوازي املستقيم     ملستقيم  -

   منتصف قطعة املستقيم    النقطة  -

 بالنقطة  تمر    ونصف قطرها   الدائرة التي مركزها  -

 .عل  استقامية     النقط   -

 بالتوفيق للجميع                                                                                              1من  1صفحة 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

  : .........................................متوسطة                                                            ...............مديرية التربية لوالية 

 0200/0202  : السنة الدراسية                                                              متوسط          وى لا : املستوى  

            ساعة واحدة : املدة                                         مادة  الرياضيات      تقويم تشخيص ي في 

 : التمرين لاول 

 : أكمل ما يلي

                                    
                                        

                                       

                                           
                                  

  
      

 :التمرين الثاني 

ارسم شريطا ثم جزئه إى  عشرة أجزاء متساوية، لون أربعة أجزاء باألصفر وثالثة أجزاء باألخضر 

 .وجزأين باألحمر

 ما هو عدد لاعشار امللونة باألصفر ولاخضر ولاحمر؟ -

 ما هو عدد لاعشار غير امللونة؟ -

 :التمرين الثالث 

 .         وعرضها       أرض مستطيلة الشكل طولها 

 .احسب مساحتها -

 .      غرس جزء من املساحة قدرها 

 .احسب املساحة الباقية -

 : التمرين الرابع 

 .خفقة 10يخفق جناح حمامة في الدقيقة الواحدة حواىي 

             ،              :   جد عدد خفقات جناح الحمامة في كل من لاوقات التالية

 بالتوفيق للجميع                                                                                              1من  1صفحة 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

  : .........................................متوسطة                                                            ...............مديرية التربية لوالية 

 0200/0202  : السنة الدراسية                                                              متوسط          وى لا : املستوى  

            ساعة واحدة : املدة                                         مادة  الرياضيات      تقويم تشخيص ي في 

 : التمرين لاول 

 : أكمل ما يلي

                                    
                                        

                                       

                                           
                                  

  
      

 :التمرين الثاني 

لون أربعة أجزاء باألصفر وثالثة أجزاء باألخضر  ارسم شريطا ثم جزئه إى  عشرة أجزاء متساوية،

 .وجزأين باألحمر

 ما هو عدد لاعشار امللونة باألصفر ولاخضر ولاحمر؟ -

 ما هو عدد لاعشار غير امللونة؟ -

 :التمرين الثالث 

 .         وعرضها       أرض مستطيلة الشكل طولها 

 .احسب مساحتها -

 .      غرس جزء من املساحة قدرها 

 .احسب املساحة الباقية -

 : التمرين الرابع 

 .خفقة 10يخفق جناح حمامة في الدقيقة الواحدة حواىي 

             ،              :   جد عدد خفقات جناح الحمامة في كل من لاوقات التالية

 بالتوفيق للجميع                                                                                              1من  1صفحة 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

  : .........................................متوسطة                                                            ...............مديرية التربية لوالية 

 0200/0202  : السنة الدراسية                                                              متوسط          وى لا : املستوى  

            ساعة واحدة : املدة                                         الرياضيات     مادة   تقويم تشخيص ي في 

 : التمرين لاول 

  ،   سبعة أعشار  ،  ستة أثمان  ،  ثالثة أرباع:   أكتب العبارات التالية في شكل كسور 

 سبع   ،     ، تسعان   ، ثلثان   ، سبعة أسداس   ، تسعة أخماس    خمسة أنصاف

 :التمرين الثاني 

 10,0 – 10,21 – 10,20 – 1,020 – 102,0  :رتب لاعداد التالية من لاصغر إى  لاكبر

 أحصر لاعداد العشریة التالية بين عددین طبيعيين متتاليين

 …… <26.37 <…            ..          ، …… <22.10 <…         ..         ، …… <09.21 <…             ...        

   …… <1.2 <……           ...          ، …… <2.9 <……         ..         ، ……<122.2<……. 

 :التمرين الثالث 

قصصنا منها زجاج نافذة مربعة طول ضلعها   50cmورقة زجاج مربعة الشكل طول ضلعها

cm10 . 

 ما هي مساحة زجاج النافذة؟ -

 ما هي مساحة ورقة الزجاج؟ -

 ما هي مساحة الفضالت؟ -

 : التمرين الرابع 

إلنقاذ قطة موجودة اعل  العمارة فوجد سلمين طول      احتاج رجل مطافئ إى  سلم طوله 

 .     طول الثاني  و        الاول  

 .احسب طول السلمين معا -1

              إذا كان الجواب ال فكم ينقصه؟ ؟ هل هذا الطول كاف -0

 بالتوفيق للجميع                                                                                              1من  1صفحة 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

  : .........................................متوسطة                                                            ...............مديرية التربية لوالية 

 0200/0202  : السنة الدراسية                                                              متوسط          وى لا : املستوى  

            ساعة واحدة : املدة                                         مادة  الرياضيات      تشخيص ي فيتقويم  

 : التمرين لاول 

  ،   سبعة أعشار  ،  ستة أثمان  ،  ثالثة أرباع:   أكتب العبارات التالية في شكل كسور 

 سبع   ،     تسعان ،   ، ثلثان   ، سبعة أسداس   ، تسعة أخماس    خمسة أنصاف

 :التمرين الثاني 

 10,0 – 10,21 – 10,20 – 1,020 – 102,0  :رتب لاعداد التالية من لاصغر إى  لاكبر

 أحصر لاعداد العشریة التالية بين عددین طبيعيين متتاليين

 …… <26.37 <…            ..          ، …… <22.10 <…         ..         ، …… <09.21 <…             ...        

   …… <1.2 <……           ...          ، …… <2.9 <……         ..         ، ……<122.2<……. 

 :التمرين الثالث 

قصصنا منها زجاج نافذة مربعة طول ضلعها   50cmورقة زجاج مربعة الشكل طول ضلعها

cm10 . 

 ما هي مساحة زجاج النافذة؟ -

 الزجاج؟ ما هي مساحة ورقة -

 ما هي مساحة الفضالت؟ -

 : التمرين الرابع 

إلنقاذ قطة موجودة اعل  العمارة فوجد سلمين طول      احتاج رجل مطافئ إى  سلم طوله 

 .     طول الثاني  و        الاول  

 .احسب طول السلمين معا -2

              ؟ إذا كان الجواب ال فكم ينقصه؟ هل هذا الطول كاف -1

 بالتوفيق للجميع                                                                                              1من  1صفحة 
 




