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ناالكاديمية الجهوية للتربية والتكوي  
 لمديريةا -لجهة الدار البيضاء سطات 

نفاأ إلقلیمیةا  

فساعة ونص  مادة الرياضيات 

 (يمنع استخدام اآللة الحاسبة)

 

 ن(13) والحساب: األعداد المجال األول

 ن(7: )ما يلي ضع وأنجزأ -ا

                                                   2ن                                              = 598+(27,345–3495,07)        -1       

       2-         876 x 49,03 =                                                               2ن                                          

                                                      ن3                                     = 174 ÷ 87,522         -3       

:(ن3: )أحسب ما يلي -4  
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(ن3) :مسألة -5  

حصل على فائدة قدرها ونصف تينسن ، وبعد8مبلغا من المال في بنك بسعر ٪أحمد وضع   

.درهما 0374  

،السنويةأحسب الفائدة  –أ   

.في البنك الذي وضعه أحمد أحسب المبلغ –ب   

 ن(11المجال الثاني: الهندسة )

 .(OI]. أنشئ منصفها 160° قياسهاAÔBالزاوية ارسم  -6

 (ن3.                           )AÔIحدد قياس وطبيعة الزاوية  -                 

زاوية ال وقياس AD= 5 cmو   AB= 8cmيكون بحيث  ABCDأنشئ متوازي األضالع  -7

DÂB=80°                 .                    (3ن) 

 )ن2)(.            Dبالنسبة للمستقيم ) ABCDالشكل ارسم مماثل  -8

            D            

             B    A       

                        

                   D     

                        

                        

                        

                   C     

                        

                        

                        

                        

 (ن3): مسألة -9
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 .376m حيطها، قياس مبعة الشكلمرضية قطعة أر

 .(a)طعة باآلر أحسب مساحة هذه الق -

 

 (ن13. )القياس: المجال الثالث

 

 (ن10المطلوبة: )حول إلى الوحدة  -

10- )      24,66hm 452,5dm= ………………………………dam              2ن( 

)      3,7kg 46,25t           =…………………..q                                        - 112ن(    

12-=…………………..a                                                  2mha 45745,3      )3(  

13-          l=………………….dal                             654 34,56dm 3m1,6      )3(  

 ن(3) :مسألة -14

 إلىبالماء تم ملؤه 5mعرضه قياس  و8,4m قياس طول. بح على شكل متوازي المستطيالتمس
3

4
  

 حجمه .

 2,4m.ه يساوي بأن ارتفاع أوجد كمية الماء، إذا علمت- 

 البيانات ومعالجةتنظيم المجال الرابع: 

 ن(3) -15

 حسب الجهات.، خصصة لزراعة الحوامضيبين المساحة الم الجدول أسفله

 (2019لسنة ئيات مقدمة من طرف وزارة الفالحة هذه اإلحصا)

 

 -سال-الرباط ماسة-سوس الشرقية الجهة
 رةالقنيط

-بني مالل مراكش آسفي
 خنيفرة

المساحة 
 ha بالهكتار

20660 40350 25300 17750 17430 

 

 بالحوامض؟وعة زرعلى أكبر مساحة مالتي تتوفر ما هي الجهة  -1

 من حيث المساحة المزروعة بالحوامض؟ رابعةالتي تأتي في المرتبة ال الجهةماهي  -2
 ؟بالمغرب الحوامضخصصة لزراعة ماهي المساحة اإلجمالية الم -3
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 االكاديمية الجهوية للتربية والتكوين    
 سطاتلجهة الدار البيضاء 

الصفحة 

1/1 
 االمتحان اإلقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس االبتدائية

 2021دورة يونيو

 للتربیة لجهويةا يمیةدألكاا
 ءلبیضاارالدا لجهة  لتكوينوا

انفأ إلقلیمیةا لمديريةا  تسطا  
2المعامل   لمادة الرياضياتعناصر اإلجابة  

 

يطالتنق عناصر اإلجابة توجيهات للمصحح السؤا 
 ل

 المجال

صحيحة وضعا  لكل عمليةن  1

 ونتيجة

ن2   4065:   725,الجمع -   3467,725الفرق:- األعداد  1 
و 
ن عن الوضع الصحيح 2تمنح  الحساب

 والجداء الصحيح
2ن 28 ,42950 الجذاء:  2 

 والخارجن عن الوضع الصحيح 3

 الصحيح

 3 3 00 والباقي 0,503خارج القسمة: 

مرحلة من مراحل  عن كلن 1تمنح

 إنجاز التمرين
ن للفرق بين الكسرين: 1

16
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  (
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ن لجمع الكسرين:1(/  

31

20
 

ن لقسمة الكسرين: 1
320

372
 (

80

91
 ) 

ن3  4 

 ةيقيجب األخذ بعين االعتبار الطر 
 السليمة إليجاد الحل.

3740 بالدرهم: الفائدة السنوية ×
12

30
=  ن(1،5)  1 1496

1496المبلغ الذي وضع بالدرهم:  ×
100

8
= 18700  

 ن(1،5)

ن3  5 

التحقق بالمنقلة مع إعطاء هامش 

 °2± الخطأ
 (ن1) OI]/ إنشاء المنصف    ° AÔB 160 ن( قياس1) 

 ن( 0،5حادة  ) AÔIنAÔI    80° (   //0،5 )ن( قياس 0،5)
ن3  الهندسة 6 

بالوسائل الالزمة مع إعطاء التحقق 
 هامش بسيط للخطأ

ن3 وفق المعطيات  ABCDرسم متوازي األضالع   7 

ن(2)  رسم مماثل الشكل باعتماد التربيعات  ن2     8 
 ن94m (1)=4÷376قياس الضلع:  - يجب االنتباه إلى الوحدات

 ن294x94=8836m   (1)مساحة القطعة:  -
 ن88,36a28836m  (1)=التحويل: -

ن3  9 

. 
تمنح النقطة فقط إذا كان الجواب 

 صحيحا

251,125dam 2ن  القياس 10 

462,537q 2ن  11 

4534,57a 3ن  12 

225,856dal 3ن  13 
 

حيحةتقبل كل طريقة تقدم اإلجابة الص  
تمنح نصف النقط  المخصصة إذا 

اطئةكانت الطريقة سليمة و النتيجة خ  

 38,4x5x2,4=100,8mحجم المسبح: 

33:الماء بالمسبحكمية 

4
= 75,6𝑚100,8x 

 

ن3  14 

 ن(1) ماسة.-جهة سوس -1 
 ن(1آسفي.  )-جهة مراكش -2
 نha (1)هكتار أو  619190المساحة اإلجمالية هي  -3

ن3  تنظيم 15 
ومعالج

ة 
اتالبيان  
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