
  

  06/02/2016:التاريخ                                        المسيلة مديرية التربية لوالية 

   د30سا و1:المدة                             سيدي عيسى  21مفتشية التعليم االبتدائي 

  5الرياضيات س في مادة  االختبار التجريبي الثاني

  )ن 1.5:  (ا�
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	ر�ن ا����

في المرة األولى ، وفي  m 17.65، استعملت m 39 امرأة قطعة قماش طولهااشترت     

  .  m12.5 المرة الثانية 

  احسب طول القطعة الباقية ؟  -
  )ن 1.5(:  ا�
	ر�ن ا����ث 

  . m20.5  وعرضه m 120 حقل مستطيل الشكل محيطه 

  أوجد طول هذا الحقل ؟ -
                                                         )ن 1.5(:  ا�
	ر�ن ا�را�! 
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  )ن 4(: ا�و$��� ا#د	�"�� 
 �  :، =�C� D�8 أ"�� '��1ج إ�3 ��@*�  '��*? ���رة أ�2< =>1;�� ا��/�"�/

 .DA 3500أرHI+ J2ت $�D ا��ا4�ة   - أ
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  ا�*(�)��ت:  ا%$�#" و �� ا������ ���دة 

  ا���0(*ات  /��.* ا%$�#"  ا�-,ال
  4�5�"  234أة

  التمرين األول
   68.7،  0.864،  46.83: الكتابة العشرية لألعداد  

   68.7<46.83<0.864: ترتيب األعداد العشرية  
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  التمرين الثاني
   =30.15m 17.65+12.5 البحث من طول القماش املستعمل 

   39m-30.15=8.85: طول القماش الباقي  

  تقبل كل طريقة تؤدي إىل احلل الصحيح  

0.75  

  

0.75  

  

1.5  

التمرين 

  الثالث

    60m=120/2: البحث عن نصف احمليط  

  الطول = العرض  –نصف احمليط : البحث عن الطول  

60m-20.5m=39.5m    
 39.5m: طول احلقل هو  
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  التمرين الرابع

  إنشاء الدائرة +   ]OA[ رسم القطعة  

  على استقامة واحدة مع باقي النقط  Cتعليم النقطة  

  ]AC[ إجياد طول القطعة  

  .  متثل قطر الدائرة  ]AC[ القطعة  

0.5  

0.25  

0.5  

0.25  

1.5  

الوضعية 

  اإلدماجية 

  :ثمن العجالت                    ×²3500

4                                                                             1400=4 × 3500  

14000  

  :حساب أجرة الميكانيكي                             
  750×                              2250=3×750  

  3                 
:                   حساب تكلفة إصالح السيارة                                     2250

25150 =2250+3700+5200+14000        
                   14000               

  :غ الباقي عند األبالمبل              5200                             

                   3700+  

       26000     2250                    +850=25150-26000  

      25150 -       25150  

         00850  
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