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 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
  4 ـ  3 :  عني وملان اتمقاطع                 وزارة الرتبية الوطنية                                                         

 م  5105/5106الس نة ادلراس ية :                                    ملس توى : الس نة اخلامسة ابتدايئ  الثالثاختبار الفصل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المدة : ساعت ونصف                    اختبار في مادة : الرياضياث                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نماط ( 60)  الجزء األول :

 :(  =  ، >   ،        < )اإلشارة المناسبة  بوضعأكمل  ( 1,5)  رٌن األول :ـالتم
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  ( 1,5)  : الثانًرٌن ـالتم

(  Bنصف صباحا ، و وصل إلى المدٌنة ) ال( على الساعة السادسة و Aانطلك لطار من المدٌنة  )     

 .    2h 25 minبعد أن استغرق مدة 

 ؟   Bـ ما هو ولت وصوله إلى المدٌنة 

 ( 1,5)  رٌن الثالث :ـالتم

 . ـ أكمل الجدول التالً :من الزٌتون   kg 50، نموم بعصر لترات زٌتا 7للحصول على 

 ( kgالزٌتون )  6. 166 . .

 (Lالزٌت )  7 . 41 24

 ( 1,5)  ع :ـرٌن الرابـالتم

 الحظ الشكل التالً واستخرج منه : 

 المستمٌمات المتوازٌة . -

 المستمٌمات المتعامدة . -

 نماط (  62)  ألة :ـالمس:  انًـزء الث  ـالج

 لزراعة الطماطم . %.4خصص منه  35mوعرضه   40mلفالح حمل مستطٌل الشكل طوله 

 .احسب مساحة الحمل  -

 .احسب المساحة المزروعة طماطم -

 فما هً كتلة الطماطم المنتجة ؟  طماطم، 12kgإذا أنتج المتر المربع الواحد 

 دٌنارا. 44.6عمال ممابل مبلغ لدره  3شغل الفالح 

 حسب أجرة العامل الواحد .ــ ا    

 .إجراء العملٌات العمودٌة إجباري    مالحظة :                                                          

(A) 

(B) 

(C) 
(D) 



  4 ـ  3: عني وملان  اتمقاطع                         وزارة الرتبية الوطنية                                                            

 م  5105/5106الس نة ادلراس ية :                                           ملس توى : الس نة اخلامسة ابتدايئ  الثالث اختبار الفصل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                         اإلجابت النموذجيت وسلم التنقيط تبار مادة : الرياضياث                           اخ

محور 
 الموضوع

 عناصر اإلجابة
 العالمة

 المجموع مجزأة
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8h 55min     وقت الوصول 

6h 3.min + 2h 25 min = 8h 55 min  

.عن العملية العمودية  05.مالحظة : تمنح   
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 .  (B)يوازي   (A)ـ المستقيم 

 .  (A)يعامد   (C)المستقيم   -

 .  (B)يعامد    (C)المستقيم  -

.05 

.05 

.05 

1.5 

 ( 4.) الوضعية اإلدماجية :

 المؤشرات المعايير السؤال
 العالمة

 المجموع مجزأة

.1 

1400m2      مساحة الحقل هي البحث عن  الفهم السليم
          .025 

 االستعمال السليم 1.
  .4× 35= ..14ويجد النتيجة .       عمودياينجز العملية أفقيا و

 

.025×2 

1400m2:  مساحة الحقل هي : اإلجابة مع ذكر الوحدة  تقديم النتيجة
          .025 

.2 

 m2 .025 350                  طماطم البحث عن المساحة المزروعة  الفهم السليم

 االستعمال السليم 1.
m2 350 =ينجز العملية أفقيا وعموديا ويجد النتيجة .      

 
       

   
 

 

.025×2 

 m2 .025 350المساحة المزروعة طماطم  : اإلجابة مع ذكر الوحدة  تقديم النتيجة

.3 

 kg         .025 4200   وزن الطماطم  البحث عن الفهم السليم

 االستعمال السليم 1.
  .35×12= ..42ينجز العملية أفقيا وعموديا ويجد النتيجة .       

 

.025×2 

 kg         .025 4200وزن الطماطم    : اإلجابة مع ذكر الوحدة  تقديم النتيجة

.4 

 025.     .75أجرة كل عامل :  البحث عن الفهم السليم

 2×025.  .225÷  3=  .75ينجز العملية أفقيا وعموديا ويجد النتيجة   االستعمال السليم 1.

 025. دينارا     .75اإلجابة مع ذكر الوحدة : أجرة كل عامل :  تقديم النتيجة
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