
 

 ةالشعبي الديمقراطية الجزائرية الجمهورية      
 ةالوطني التربية وزارة

  زمورة برج لمق اطعة االبتدائي والتعليم التربية مفتشية                         بوعريريج برج لوالية التربية مديرية    
                                                                                                

 الرياضيات في نشاط  لثالمشترك الثا االمتحان                         

 ٌ(5.1):  األٔل انحًسيٍ

 :                                                اجًى يا يهي   

                                        min ........min  = . 03 h 4     .........     =  155        

                                                             5333                    

                                                                          

                                                                             ….. 3.350   =   cm 50                      

  ٌ(5.1): انثاَي انحًسيٍ
 

 .   h 10 min 2جقطع طائسة انًسافة بيٍ اندصائس انعاصًة ٔيديُة بشاز في يدة  

 ؟ إذ اَطهقث يٍ اندصائس عهى انساعة انسابعة يساء ، يا ْٕ ٔقث ٔصٕنٓا إنى يديُة بشاز -
 

 ؟ٌ(5.1):انحًّسيٍ انثّانث  

 .غ يٍ انهٕش نصُع قطع يٍ انحهٕيات  033 كيهصو أي  

 .جأيم انددٔل ثى أكًهّ    

 

g0022 g................... g022 g.................  كمية  اللوز بالغرام 

 عدد قطع الحلوى  00 02 022 ..................

 

  ٌ(5.1): انحًسيٍ انسابع  

 cm   4 طٕنٓا [AB]يسحقيًة ازسى قطعة     

 يُحصفا نٓا .   O عيٍ انُقطة  -
 B ،Aٔجشًم انُقطحيٍ   Oانحي يسكصْا انُقطة ازسى اندائسة  -
 .[O  B]كيف َسًي  -
 اسحُحح طٕنٓا    -

  ٌ(4):  انٕضعية اإلدياخية

  m 51ٔعسضٓا  m 03زقعة أزض يسحطيهة انشكم طٕنٓا       

 أٔخد يساحة انسقعة األزضية . -

  m² 50أشدازا يثًسة ، حيث حددت نكم شدسة يساحة قدزْا غسسث ْرِ انسقعة  -
 عدد األشداز انًغسٔسة؟يا ْٕ  -
أٌ ثالثة أشداز نى  انكهى عهًايٍ انحفاذ ، فًا ْٕ ٔشٌ انحفاذ  kg 04.1إذا أَحدث كم شدسة  -

 جثًس إطالقا .

 

 ٔهللا ٔني انحٕفيق.                  

 

 د03و سا0: المدة      02/20/0200
 د03و



 

 اإلخابة انًُٕذخية ٔسهى انحُقيط نُشاط انسياضيات 
 ٌ(5.1):ٔلانحًّسيٍ األ

min   /                                              513min  03 h 4               /     155 .3   =155   

                                                                          5333      

                

                                                                          

                                                                              3.350      =cm 50 

                         
 

                          ٌ(5.1:)َي ثاانحًّسيٍ ان

 

 األخٕبة                              انحم                         انعًهيات 

                  16 h   00min            

 (3.01)              انطسيقة األٔنى  +                                            

              2 h   10 min               انسابعة يساء꞊ h 00 min 51                  

                                                 18 h   10min    ꞊  h   10 min2+ min 33  h 51                                                                              

        min 53  h 50 =   (3.1) (3.01) 

            min 53 h 50   3.1   : ٔقث انٕصٕل ْٕ                                                

 في حانة عدو انححٕيم البد أٌ يركس كهًة يساء                                              

              ثاَية :انطسيقة ان                                               

     min 53h   1   =min  h 10 min +2 33h  4 

 يساء min 53 h1   : ٔقث انٕصٕل ْٕ                                                 

      ٌ(5.1:)ثانث انحًّسيٍ ان

                          3.1                                    3.1   

 كمية  اللوز بالغرام  022 غ 022 0022 غ0022

 عدد قطع الحلوى  00 02 022 002

3.1   

 

      ٌ(5.1):سابع  انحًّسيٍ ان

 

    3.01        .[AB]انًسحقيًة زسى انقطعة 

          3.01 يُحصفٓا . oجعييٍ انُقطة 
                     

                        B ،A 3.1ٔجشًم انُقطحيٍ  oزسى اندائسة انحي يسكصْا انُقطة  -

                        3.01 جسًية انقطعة .

    3.01 . طٕنٓا اسحُحاج 

 

 

 

 

 



 

      ٌ(4) : انٕضعية اإلدياخية

 

 األخٕبة                       انحم انعًهيات                                               

                  انعسض  ×يساحة انًسحطيم = انطٕل           03                            

3.01 

                                          51×               3.1          m² 033   =51 ×   20 
            533 

                                                                                             m² 033      سقعة األزضية ْي :يساحة ان       +   03.                                          

                                          033  =              3.01 

                                                               

             3.01          50      033                 12  =     25      300  ÷3.1               

                                       .  04                                                                                       
 شدسة  01عدد األشداز انًغسٔسة ْٕ :              25         60                  

                                       13                                     3.01           

                                       33                     

                                                               

     3.01        22=3-25              انطسيقة األٔنى :                   01         3.01                 
 شدسة 00: عدد األشداز انًثًسة ْٕ                -    3        

                                00    = 

          00                                       kg 105=04.1× 00     3.01         

          04..    × 

 kg    105 3.01 ٔشٌ انحفاذ ْٕ           553            

               00                                                                                                    

            44           3.01 

           105.3= 

 

 انطسيقة انثاَية :     

04.1                   3.01       04.1 

  01     × ×        150.1=04.1×01                        3.01 

 kg 150.1 3.01   ٔشٌ انحفاذ انًحٕقع إَحاخّ ْٕ         0                                     

5001 kg 50.1=0 ×04.1                       3.01 

 kg 50.1إَحاج ثالثة أشداز ْٕ : =     50.1                           453 
 

    150.1    =      kg  105.3 =50.1 -150.1   

 

 kg  105.3ٔشٌ انحفاذ ْٕ :                  150.1 3.01

                              50.. -                                              3.01 

 =   

 105.3  

 3.01  

 اَحٓى                                                               


