
 

 1/2الّصفحة

ٚاطيغ الشعبيغ ٚيغ الديمق  الجمهڤريغ الجزائ
ٛارة التربيغ الڤطنيغ  و

ٚيغ  ٚ وسطالتربيغ مدي  الجزائ

ٚ  ꞌꞌمدرسغ غ  ꞌꞌق جاء والتفڤ  ال  - يعغٛر بڤ -الخاص 

 
 

 

 

ٚين اأول   : التم
ا يلي: (ت 稼اآاف في كل عدد مم きمئا êقゆ î 稼عي 

     5ةتةة7876ة                            ةةت55ة375         ة                           32ة2254ت

 
 في كل عدد من هやه اأعداد؟         فما ه． عدد مئاき اآا  (2

     5ةتةة7876ة                            ةةت55ة375         ة  32ة2254ت   

ٚين الثاني  : التم
 سê ة6خط．お حيつ ط．ل خط．ت。  3تقاس أحمد ط．ل قسم。 ب．اسطか خط．ات。 فخطا 

 ؟(m( ثê بـ )dmما ه． ط．ل قسم。 بـ )

                        きالحل                                           العمليا                                          かاأج．ب 
 

 
780 cm = 78 dm  

780 cm = 7,8 m 
 

 
ٚين الثالث  : التم

 かفي النقط îيتقاطعا îمستقيمي êسゆاO  
 cm 2بـ   Oتبعد عن النقطか حيつ عل゜ امستقيميA، B  ،C  ،D   îعلê النقط: 

 êسゆا ،かيشمل النقط السابق ´やباعي الよايا امضلع ال，ら ما ن．عABCD؟ 
 かاياه قائم，ら 

 
 
 
 

ٚياضيا ة:اماد    ػال

 ابتدائي الخامسغ :امستڤڥ 

 ة2ة9/2تة2السنغ الدراسيغ: 

  اأول  الفصلاختبار تصحيح  دة3سا وت: ةامد                    

 3تت
 ة6
 ج ة78

× 
  cm 780جة6×3ت

A 

D 
B 

C 

O 
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 2/2الّصفحة

ٚين الٚابع  : التم
 نقل الشكل التالي: ا  

 つثل î．يطبلよالش 

  امل．نか؟ما ه． عدد امよبعاき غير -
 مよبعاき  8عدد امよبعاき ه． 

よ4 بمثل العدد بكس怠態 
 

            
 الڤضعيغ اإدماجيغ

 よشتر・ تاج 禾45ا  よبسع かإلكتر，ني かةة28لعب ،おال．احد かعب 稼ا للゆ؟  ديناえع 稼اء اللよما ه． ثمن ش 
 稼يف النゆل مصا 稼تمث ،おال．احد かعب 稼اء اللよيف النقلقل نصف ثمن شゆمصا えباحس 

  かثمن الكلف えاحس 
 ديناゆا  ةة4ةة2باع التاجよ اللعえ بمبلغ 
اجよ أم خسよ؟ 稼بح التゆ هل 

 باحسえ امبلغ

                                     かالحل                                   اأج．ب                                     きالعمليا 

 ةة428
45 

 ةةة4ت
 ةة2تتب 

 ةةة26ت
 

× 

+ 

 ج

 

 2 ةة28

 ةة4ت

 ةةة26ت
1400 

127400 
 

+ 

 ج

 ةة4ةة2
127400 

73000 

- 

 ج

2800×45=126000 

 えاء اللعよةةة26تثمن ش  てد 

 1400=2÷ ةة28

126000+1400=127400 

200400-127400=73000 

 دて  1400 لمصاゆيف النق 

 か127400ثمن الكلف  てد 

 よبح التاجゆ73000  てد 
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