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ٚاطيغ الشعبيغ ٚيغ الديمق  الجمهڤريغ الجزائ
ٛارة التربيغ الڤطنيغ  ڣ

ٚيغ  ٚ ڣسطالتربيغ مدي  الجزائ

ٚ  ꞌꞌمدرسغ غ  ꞌꞌق جاء ڣالتفڤ  ال  - يعغٛر بڤ -الخاص 

 
 

 

 

ٚين اأڣ  الت    :ل م

 の803إليú العめد  (ت

  は ضع الفاصل止 かي امكاî امناسえ ليكوî العめد أصغよ من-

 3ة8ب5-    
- êتحصلت علي。 ث ´やال よ́د العشめالع えُاكت îييよدين عشめع îه بيよُاحص めبع îقماゆ لهما ،îمتتالي

かالفاصل. 
5.79<5.803<5.81    

 30,1 /3,1 / 3,0/ 3,14اأعめاد اآتيか تよتيبا تناらليا: ゆ )えت  2

30.1>3.14>3.1>3.0 
ٚين الث  الت    : انيم

かكゆبمشا かجول かسيゆめم かنظمت تعا，ني のね بمبلغ かحافل きよا، فاستأجやتلمي ぬ9どどど  ا علمنا لليوم،ٕهもإ 
 かالتعا，ني  îساهمت بمبلغأ かسيゆめام なにどどど ي امبلغ ٕه死با やب，دفع التامي 

 تلميや؟كê يめفع كل  (ت

 العمليか                         الحل                            الجواب
 
 
 
 
 

 
 

ٚين الث  الت    : النم
 أيامب 3ليف إقامت。 بن季¡ مおめ ادج تك3は000دفع سائح 

 ي اأسبوع؟ما هو امبلغ الや´ سيめفع。 止 (ت

 الشهよ؟や´ سيめفع。 止ي ما هو امبلغ ال   (2

  ٕ ٚياضيا ة:اما  ػال

 ابتدائي الخامسغ :امستڤڥ 

 ة2ة9/2تة2ارئ: الت  

  الثاني الفصلاختبار  تصحيح ٕة3سا ڣت: ةامد                    

 ةةة39
 ةةة2ت
 ةةة27

- 

= 

          ةةة272       54
 ةةةة      ةة5

39000-12000=27000 

27000÷54=500 

 دج  ةةة27امبلغ الや´ يめفع。 التاميや هو : 

 دج ةة5امبلغ الや´ يめفع。 كل تلميや هو : 
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 かالجواب                    الحل                العملي 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ٚ  الت   ٚين ال  :ابعم
 Oمستقيميî متعامめين 止ي النقطゆ かسê ا (ت
2)  êالنقاط علA، B، C، D めتبع îاف امستقيميよعل゜ أط 

 cm 3بـــ    O كل نقطか عن
 نوع امضلع ね，استنت بD بC بB بAصل النقاط  (3

 
 

 
 

 :الڤضعيغ اإٕماجيغ
 ما هو طول。؟  مت祈اب80مت祈ا ，عよض。  の00لفاの حقل مستطيل الشكل محيط。   
- めالواح 祈اء السياج،  ٕه 121,5منڢ أحاط。 بسياج ثمن امتよ؟ ما هو ثمن ش 
 ٕه ةةةة42 مبلغ ( عما¡ للقيام بهやا العمل، فめفع لهê)ثاثか 3شغل -

 ما هي أجおよ كل عامل؟  (ت

 ُاحسえ كلفか تسييね الحقلب (2

 
 
 
 

O 

 
D 

C 

B 

A 

 ةةة36        3     
 6ة         ةةة2ت

 ةةةة

 ةةة2ت
7 

 ةةة84

× 

= 

 ةةة2ت
 ة3

 ةةةة36

× 

= 

36000÷3=12000 

12000×7=84000 

12000×30=360000 

 めي اليوم الواح止 فعめدج   ةةةة2تي  

  دج    ةةة84يめفع 止ي اأسبوع 

  よي الشه止 فعめدج    ةةةة36ي  
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 العمليか                  الحل                    الجواب 

2          500  

250     10 

             00          

 ة25
 ة8

 ة7ت
 

 

- 

= 

 5بت2ت
 ةة5

 ةب75ة6

× 

= 

     ةةةة42               3
 2ت            ةةةة4ت

                ةةةةة                 

 ةةةة42
 ة75ة56
 ة75ة48

+ 

= 

500÷2=250 

250-80=170 

121.5×500=60750 

420000÷3=140000 

420000+60750=480750 

  م     ة25نصف امحيط 

  م      ة7تالطو¡ 

   ة75ة6ثمن شよاء السياج  

  دج   ةةةة4تأجおよ العامل 

  دج    ة75بة48كلفか التسييね هي 
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