
 المســـــــــتوى : الخـــــــــــامس                                                                     مسيلةمديرية التربية لوالية ال    

مـــــدة : ساعة ونصف          ال                                                                         سيدي عيسى 21المقاطعة  

   2017ديسمبر 03تاريخ اإلجراء :                                                               مدرسة العالمة البشير االبراهيمي 

 ياضياتالر  مادة األول في  تجريبي للفصلاختبار

 (نقطة ونصف  (لتمرين األول:ا

.العربي، رتبها من األكبر إلى األصغر مع استعمال الرمز المناسبإليك مساحات دول المغرب   

 الدولة مساحتها بالكيلومترمربع
 ليبيا 1775000

 الصحراء الغربية 284000

 الجزائر 2381741

 موريتانيا 1030700

 تونس 165150

 المغرب 446550

 

 (نقطة ونصف (: التمرين الثاني 

 : في كل عدد من األعداد التالية ) 6 (مرتبة الرقم  حدد 

318642 126135 06321 135246 71986 69578 
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....................... 

 

  

 )نقطة ونصف   (: التمرين الثالث 
 . cm8[ طولها  ab، عين عليه قطعة مستقيمة ]  ) K (ارسم مستقيما 

  [ abمنتصف القطعة المستقيمة ]  fـ عين النقطة    

 [ fbمنتصف القطعة المستقيمة ]  eعين النقطة ـ    

 ـ أذكر قطع المستقيم المتقايسة .   

 
 )نقطة ونصف   (: التمرين الرابع 

 تلميذا  35وفي كل قسم  أقسام ، 10يوجد في مدرستي 

  129ـ ِجد عدد اإلناِث إذا كان عدد الذكور 

 

 )أربع نقاط   (: الوضعية اإلدماجية 
 .DA 2560وكرسيا بمبلغ DA 1850 ، وطاولة بمبلغ DA 32000غ اشترى والد حسام البنه حاسوبا بمبل   

 ـ أحسب ثمن جميع هذه المشتريات 

 على أن يدفع المبلغ المتبقي على دفعتين متساويتين  DA   26000ـ دفع الوالد للبائع مبلغا قدره

 ـ أحسب المبلغ الذي يدفعه الوالد في كل مرة .
 

 العمليات العمودية اجباري انجازمالحظة : 
 * بالتوفيق مع أطيب التمنيات* 

www.ency-education.com/5ap.html



 ﴾ياضياتالر  مادة  اإلجابة و شبكة تصحيح االمتحان التجرببي األول في﴿  

 (نقطة ونصف  (لتمرين األول:ا

 ترتيب المساحات من األكبر إلى األصغر باستعمال الرمز :

                165150  < 284000  <  446550 <  1030700  <  1775000  <  2381741   

     ن0,25              ن0,25          ن0,25         ن0,25          ن0,25       ن0,25                       

 (نقطة ونصف (: التمرين الثاني 

 : في كل عدد من األعداد التالية ) 6 (مرتبة الرقم  تحديد 

318642 126135 06321 135246 71986 69578 
 

 مرتبة اآلالف

     ن0,25

 
 مرتبة المئات 

     ن0,25

 
 مرتبة العشرات.

     ن0,25 

 
 مرتبة مئات اآلالف 

     ن0,25

 
 مرتبة عشرات اآلالف

     ن0,25

 
مرتبة األحاد 

     ن0,25

 

  

 )نقطة ونصف   (: التمرين الثالث 
 ) b                            e       f                           a      ) K     :قطع المستقيمةرسم المستقيم وتحديد ال

 ن               0,5       
 

 [ eb] مع  [fe] ،  [ fb] مع  [ af] هي : قطع المستقيم المتقايسة .

          ن 0,5          ن 0,5                                       

 )نقطة ونصف   (: التمرين الرابع 

                                                                          350    =  10  X  35 0,5 ن           

     ن0,25 تلميذا 350عدد التالميذ في المدرسة                                                            

           ن 0,5 350 -   129  =   221                                                                        

     ن0,25تلميذة  221عدد اإلناث في المدرسة                                                            

 )أربع نقاط   (: الوضعية اإلدماجية 
 ألجوبة ا                                      الحـــل                                    لعملياتا    
 

        32000             36410               36410 = DA 2560  +DA 1850 +DA 32000 

         1850   +          26000    -- 

 نDA 36410  (1)هو  ثمن جميع هذه المشتريات                                  +   2560       

                               10410 = 

  36410 --26000 =   10410                                  ن0,25           =  36410 ن0,25

 نDA 10410              (1)هو المبلغ المتبقي                                                     

                         2    10410 

                  5 0 2 5        04                                 DA 205 5   =2  :DA 10410 

                              0 01 

 نDA 205 5  (1) هو المبلغ الذي يدفعه الوالد في كل مرة                     0        ن0,5               
 

www.ency-education.com/5ap.html




