
 

 1/2الّصفحة

ٚاطيغ الشعبيغ ٚيغ الديمق  الجمهڤريغ الجزائ
ٛارة التربيغ الڤطنيغ  و

ٚيغ  ٚ وسطمدي  التربيغ الجزائ

ٚ  ꞌꞌمدرسغ غ  ꞌꞌق جاء والتفڤ  ال  - يعغٛر بڤ -الخاص 

 
 

 

ل  ٚين اأو  م  :الت 

5h30min=330min ˓   25q=2.5 

t     ˓ 8怠待待.     = 0 ,08  

ٚين  م انيالت   :الث 

ـــ  من امبلغ  45٪، إもا كاî ال経جادお يمثل 950DAبمناسبか حل．¡ شهر ゆمضاî اشتڇ・ لú سجادお ，مصحفا بــــــ
 اإجماليب

حسえ ثمن ال経جادおب- 禍ا 
حسえ ثمن امصحفب- 禍ا 

 

                       かالحل                                                اأج．ب                                                 きالعمليا 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

ٚين  م الثالت   :الث 
 かحنفي え300تصL بîي ساعتي止 من اماء 

ما الجめ，¡ التالي: 禾ا 
 (h)امおめ بالساعاき  2 3 5 ةت

 (DA)بالめيناゆالثمن  ةة3 ة45 ة75 ةةة5ت

 
 
 

  ٕ  رياضياػ ة: اما

 ابتدائي الخامسغ  :امستڤڥ 
 

 9تة5/2ة/29ارئ: الت       

 ة3ساوت: ةامد  
الثالثالفصل اختبار   

950 

×45 

=42750 

950 

427.5 

522.5 

- 

= 

 (950×45)÷100=425.5 

 دて 5ب425ثمن ال経جادお ه． 

950-427.5=522.5 

 دて  5ب522ثمن امصحف ه． 

100 

42.750 
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ٚين  م ابعالت   ٚ  :ال
-かمستقيم かقطع êسゆ 禍اAB] 4[ ط．لهاcm かالنقط êعل êث ،M منتصفا لهاب 
-( êامستقي êسゆ 禍اD ゜عم．ديا عل î．يك つبحي )AB] かي النقط止 ]Mب 
- かالنقط êعلC ( êعل゜ امستقيD عن めتبع )M  ـــ   بcm 3بـــــــ
- îالنقطتي îصل بيA  ，C  îبي，B  ，Cب 
- つاستنتج ن．ع امثلBMCب 

つن．ع امثل BMC    êقائ 
 :الڤضعيغ اإٕماجيغ

كل مساحتها  稼الش かضا مستطيلゆأ めعي 稼الس 畦 稼عم ú450يملm
 ب2

حسえ عرض اأゆض إもا كاî ط．لها  (ت 禍30اm ب 

(つعليها منڈا مساحت。 ثل 渓بن怠3بゆجا継ي لغرس اأ死ض ，الباゆاأ かمساح ) 
صか لغرس اأ継جاゆب (2 稼امخص かامساح えحس 禍ا 

。 اشتڇ・  稼ا علمت أنもبــــــــ  ة5إ おجيڇ継23400 DA 12000، ，دفعDA غرسهاب ´や 稼للبستاني ال 
عيめ لتشجيڇ حめيقت。ب (3 稼الس 畦 稼صرف عم êك 

 
                                                     きالحل          العمليا                                                  かاأج．ب 

 

 

 

 

A B 

M 

(D) 

C 

450÷30=15 450        30 

                     15 

 متڇ  5تعرض اأゆض ه． 

(450×2) ÷3= 300 m
2

 

 متڇ مربع  ةة3امساحか امخصصか لغرس اأ継جاゆ هي  

23400+12000=35400 

 かيقめلتشجيڇ الح めالسعي 畦ةة354صرف عم   てد 

450×2 

               =300 

     3 

23400 

12000 

35400 

+ 

= 
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