
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 زارة التربية الوطنية   و 

 02/2016/ 29   التاريخ :                                                                                      ورق لةمديرية التربية لوالية  
 د33س  ا و1الم دة :                                                                         2/ 1 بالحجيرة:مفتشية التعليم االبتدائي

 للسنة الخامسة ابندائي في مادة الريـاضيــات  الثانيللفصل  شتركاالختبار الم

 (  ن 1.5):  التمــرين األول    
 ( في االعداد التالية4)حدد مرتبة الرقم     

          76.4        7..664         874644 

 (ن 1.5:  ) التمــرين الثاني
 .     cm      4اوعرضه     cm48طمب منك المعمم قص ورقة طولها        

 ااحسب مساحته              . ااحسب محيطه     
 (ن 1.5) : التمــرين الثالث      
 تلويرا6 76تلويرا، في كل قسن  086تضن هدزسة        

 األقسام6 أحسب عدد-  4      

 تلويرا 446*إذا علوت أى عدد الركوز     

 هاهو عدد اإلناث ؟-8     

 (ن 1.5)التمــرين الرابع    
  Hعلى املستقيم  B، علم النقطة  Oيعامده يف النقطة  Gومستقيما  Hارسم مستقيما    

                 . Cَو  B، صل بني النقطتني  Gعلى املستقيم  Cلنقطة اوعلم      

 ما الشكل احملصل عليو ؟ ما نوعو ؟ -

 (04:) الوضعية اإلدماجية 
من الحميب حيث يحوي كل  اقو صند41دخول رمضان طمب منك جارك البقال مساعدته في بيعبمناسبة 
 .   DA 76وقمت ببيع الكيس الواحد بــ    DA 08616كيسا .عمما أنه اشترى الكيس بــــ     47صندوق 

 كياس المشتراة.ـــ احسب عدد األ 4  
 ــ احسب ثمن شراء الحميب. 8  
 ــ احسب ثمن بيعها . 0  
 ــ احسب فائدته من البيع. 7  

 
 بالتىفيــــــــــــــــــق 1/1الصفحـــــــــــت انتــــــــــــــــهى

 يمنع استعمال االلة الحاسبة



 التصحيح النموذجي وشبكة التقويم
 العالمة الحل وتفصيل العالمة

 ( في االعداد التالية4)حدد مرتبة الرقم  (ن:1.5التمرين األول )

 العشرات    874644/  المئات   664..7/االحاد 76.4
 

0.5×3 
 

 ن1.5

  (:ن1.5) 2حل التمرين 
 استعمال سليم لألدواث الزياضيت المختارة 

 cm40محيط الىرقت  

12+8   ×2=40 

 
 cm66 المساحة

12×8=96 

 
0.25. 

×3 

 

 

0.25. 

×3 

 ن 1.5

  (:ن1.5) 3حل التمرين 
 استعمال سليم لألدواث الزياضيت المختارة 

 أفىاج 8عذد االفىاج  

320/40=8 

 

 

تلميذة140عذداالناث هى   

320-180=140 

 
0.25. 

×3 

 

0.25. 

×3 

 ن1.5
 

 (:ن1.5) 4حل التمرين  
 الرسم

 الشكل مثمث
 النوع قائم

  

 
0.5×3 

 
 

 
 

 ن1.5

 

 ت اإلدماجيتحل الىضعي
 
   
 
   

4×0.25 
 
 
 

4×0.25 

 
 
 
 
 
 ن4

 الحل المعايير المطالب

 

    1  

استعمال سليم لألدواث الزياضيت 

 المختارة 

  

                              15*14 =  210   

210هى   عدد االكياس كيسا  تقذيم النتيجت          

استعمال سليم لألدواث الزياضيت  2  
مختارة ال  

210*32.50=6825 

  DA 682.50ثمن الشزاء هى  تقذيم النتيجت

استعمال سليم لألدواث الزياضيت  3  
 المختارة 

210*40=8400  
 

 ثمن البيع هى 8400DA تقذيم النتيجت 0.25×4

استعمال سليم لألدواث الزياضيت  
 المختارة

  8400-6825=1575  

 

1575DA  تقذيم النتيجت 0.25×4        الفائذة من البيع هي 

 : ـ  العمميات العمودية إجبارية  مالحظات
 ـ  يقبل كل إجراء صحيح في حمول التمميذ             
 ـ ممنوع استعمال الحاسبة             

 


