
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

 لرتبية لوالية : قاملة وزارة الرتبية الوطنية                                                                                                مديرية ا

 2018:امتحان 1اية الثالثي األول للسنة اخلامسة من التعليم االبتدائي                                                         نوفمرب 

 املدة : ساعة و نصف                                                                      الر9ضياتاختبار يف مادة : 

 نقط)  06: ( اجلزء األول

  نقطة) 1.5: (التمرين األول

 تسلم مدير إحدى املؤسسات الرتبوية فاتورة اللوازم التالية : 

 املبلغ &حلروف املبلغ &ألرقام  مثن الواحدة (دج)العدد  نوع السلعة 
 ......................... 196000 28000 7 حاسوب 
 تسعون ألف دينار ............. 30000 3 مكتب 
 ........................ 95000 9500 10 خزانة 
سبعة و أربعون ألف و مائيت دينار ............. 5900 8 سبورة 

 ......................... ............. املبلغ اإلمجايل
 أمتم الفاتورة السابقة .�

 نقطة) 1.5: ( التمرين الثاين

 ، =   <،  >ضع الرمز املناسب للمقارنة بني األعداد التالية :   -1

�724385 .............742385 

�20460............204560   

�6350.............3620  
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amنقط0606: (: (ولء األول a
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ت الرتبوية فاتسسات الرتبوية فاتورة

املبلغدة (دج)واحدة (دج) co6000000 cn........................onnnn9500095tioa.......سبعسبعة و aaatca......................ucccdu
c
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 02/ املوضوع رقم : 2018) ابتدائي / نوفمرب : a5بع اختبار مادة : الر9ضيات  / املستوى : اخلامسة (

 175432ال حظ العدد التايل جيدا ، مث أكمل اجلدول : -2

 ..................... عدد املئات  رقم املئات 
................... ..................... 17543 

 نقطة )  1.5: ( التمرين الثالث
 .  A) ، مث عني عليه النقطة  X Y أرسم مستقيم (-�

 .  2cm قطرها و نصف  Aأرسم الدائرة اليت مركزها �
 .  AB=2cm) حيث : XYعلى املستقيم (   Bعني النقطة -�
 .  cm 2و نصف قطرها  Bأرسم الدائرة اليت مركزها -�
 .حدد نوعه و AEB، أرسم الشكل :  Fو E : تتقاطع الدائرتني يف النقطتني -�

 نقطة ) 1.5: ( التمرين الرابع
 36x2480،  9804+10345،   3850 -1085:   عمود9 أجنز العمليات التالية-

 نقاط) 04: ( مسألة اجلزء الثاين:

 وهذا على مراحل :   km 370أراد أحد املقاولني تعبيد طريق حدد طوله بـ : 

نصف جمموع املرحلتني : 3املرحلة  : 297Km املرحلة 83Km: 1املرحلة 
 2و1

 4املرحلة 

 ؟  4و  3 ساعد املقاول ملعرفة طول الطريق املعبدة يف املرحلتني :-1

 دينار يف اليوم . 1300عامال ، أجرة العامل الواحد : 20شغل املقاول لتعبيد هذا الطريق 

 أحسب األجرة اليومية لكل العمال ؟ -2
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mmmالتمرين الثاالتمرين الثالث

am��--أرسم مسأرسم مستقيم
لدائرة اليت مركزهاسم الدائرة اليت مركزها 

على املسعلى املستق  BBقطة 
و نو نصفBBمركزها ليت مركزها 

، أFوو EE:: طتني لنقطتني 

-3850385  ، 4545

ى مراحل : هذا على مراحل : 

edع املرحلتنيجمموع املرحلتني 
cyyyy
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