
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التربية الوطنية

 5102/5102الموسم الدراسي                                                                    مديرية التربية لوالية سطيف
 السنة الخامسة ثانيالفصل لل مشتركالختبار اإل                           5+  0عموشة  تامقاطع    

 المدة : ساعة و نصف                                                                الرياضياتاختبار في مادة : 

  

 انرمشٌه األول:

ػششٌح: داكرة انكسىس اَذٍح ػهى شكم أػذا –أ   

 

982                       6847             1205   

 10                         100              10  

 

أكمم انمساوٌاخ اَذٍح: –ب   

        1,75 m = …………..cm 

         8 t =……….q 

         875,2 ÷ 100 =………..   

 انرمشٌه انثاوً:

 نصىغ قثاػاخ. 30,50mنصىغ قفاصاخ و اسرؼمهد  25,73mاسرؼمهد  m 70 اشرشخ خٍاطح قطؼح قماش طىنها

   ل انقطؼح انثاقٍح.احسة طى  

 

 انرمشٌه انثانث:

                   صفىف. 10شجٍشج فً  3500غشط فالح  

 جذ ػذد انشجٍشاخ فً انصف انىاحذ.

 . DA 95إرا كان ثمه انشجٍشج انىاحذج 

 احسة ثمه كم انشجٍشاخ.

 

 انرمشٌه انشاتغ:

 .  Rاسسم مسرقٍمٍه مرؼامذٌه فً انىقطح 

 . 3cmتـ    Rهى أطشاف انمسرقٍمٍه ذثؼذ كم وقطح ػه انىقطح ػ  A ,B,C,Dػهم انىقاط -

 و اسرىرج وىع انمضهغ انىاذج.  A ,B,C,Dصم تٍه انىقاط 

 

 انىضؼٍح اإلدماجٍح:

 

 ٌثٍىها انجذول انمقاتم.اسرهم أتىك فىاذٍش انكهشتاء و انهاذف و انغاص و انرً 

 احسة انمثهغ اإلجمانً انزي سٍذفؼه األب.-

 . DA 27000إرا كاود أجشج األب -

 كم ٌثقى تحىصذه تؼذ ذسذٌذ انفىاذٍش؟

 و ادخش انثاقً.’ انمثهغ انثاقً ػهى حاجٍاخ انمىضل انمخرهفح 1صشف أتىك ثهث 

                     3 

 *جذ انمثهغ انمذخش.

 

 ؼمهٍاخ انؼمىدٌح إجثاسٌا.: ان مالحظح

 

 

 

 

 

 انمثهغ وىع انفاذىسج

 DA 1600 انكهشتاء

 DA 8700,75 انغاص

 DA 2800,25 انهاذف



 األجوبة و سلم التنقيط
 انرمشٌه األول:

 أ/ كراتح انكسىس ػهى شكم أػذاد ػششٌح:

 

982                                        6847                                        1205    

         = 98,2     (0.25)                       = 68,47  (0.25)                        = 120,5    (0.25) 

10                                           100                                            10 

 

 ب/ انمساوٌاخ :

875,2 ÷100 = 8,752  (0.25)        1,75m = 175 cm   (0.25)           8t =80 q    (0.25) 

 انرمشٌه انثاوً:

 56,23m    (0.75   )طىل انقطؼح األونى و انثاوٍح  

      30,50    

+  25,73                                                                                         30,50 + 25,73 = 56,23 

 

    56,23  

 m       (0.75) 13,77 طىل انقطؼح انثاقٍح      

 

   70,00  

- 56,23                                                                                                     70-56,23 = 13,77 

  13,77                               

 (0.75)           350 = 10÷3500                                    :انرمشٌه انثانث

   شجٍشج 350ػذد انشجٍشاخ فً انصف انىاحذ هى                      

                                                3500x 95 = 332500           (0.75) 

 DA 332500ثمه كم انشجٍشاخ هى                      

 

                               3500 

                             X    95 

                               17500 

                          +31500. 

                            332500 

  A                                                                                       :انرمشٌه انشاتغ

 (0.5سسم مسرقٍمٍه مرؼامذٌه  )                        

 B B     D                         (0.5ذؼٍٍه انىقاط األستغ و انشتظ تٍىهما    )                        

 (0.5وىع انمضهغ      )                       

                                                                                                           C 

                                                                                  :انىضؼٍح اإلدماجٍح

 

(1600 +8700,75) + 2800,25 = 13101             

 (1دٌىاسا        ) 13101انمثهغ اإلجمانً انزي سٍذفؼه األب هى 

27000-13101= 13899                  

 (1دٌىاسا                      ) 13899ٌثقى تحىصذه 

13899 ÷ 3 = 4633                 

 (1دٌىاسا     ) 4633صشف األب             

 13899 -4633 = 9266             

 13899                                 (                                1دٌىاسا      ) 9266انمثهغ انمذخش هى         

                -   4633 

              =  09266 
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