
 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 اأو  الت     :ل م
       .層宋惣層宋 ،                   匝惣挿     =     匝挿 +3،                                       層掻層宋     بضع العめد امناسえ مكاî النقط في كل مسا，اお مما يلي-

 

234,65=
匝惣想掃捜.層宋宋                           /

層宋掻層宋 = 10+
掻層宋                               /

層想=0,25=
匝掻 

 

ٚين الث  الت    : انيم
 よطو¡ خطوات。  85يخطو عم îا علمت أもإ ، êإلى امطع êمن القس お35خطو cmب 

-( ゆباأمتا えُاحسMêإلى امطع êمن القس よالتي يقطعها عم かامساف ). 

 

 

 

 
ٚين الث  الت    : الثم

 ب6cmطولها  ゆ[AB]سê قطعか مستقيê اُ  -
 ，يقطعها في منتصفها ب Oفي النقطか  [AB]( عموديا على القطعか امستقيمL かُاゆسê مستقيما ) -

- ( êعلى امستقي êعلL かالنقط )C   かعلى النقط めالتي تبعO ( 4بـcm) 
-   îالنقطتي îبط بيゆاB,C 

- ねا نسمي الشكل الناتも؟  ما 

 : ねنسمي الشكل الناتêقائ つمثل  
 
 
 
 
 

  ٕ ٚياضيا ة:اما   ػال

 ابتدائي الخامسغ :امستڤڥ 

 ت2ة3/2ة/تةارئ: الت  

  اأول  الفصلاختبار تصحيح   ٕة3ساوت: ةامد                    

0< < 1 =10,3 

85×35=2975m 

  m 29,75امسافか التي يقطعها عمよ بامتر هي   
2975cm= 29,75 m 
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ٚ  الت   ٚين ال  :ابعم
  بالجめ，¡  دて أنقل ثê أكمل  ملء 25，احか  おめ ياغوきゆعلبثمن 

 عめد العلبか ت 4 5 252
 الثمن )دて( 25 100 25ت ةة63

 :الڤضعيغ اإٕماجيغ
 طول。، ُاحسえ العよضب    怠戴，عよض。m 126يملú فاの حقا مستطيا طول。   

 てاحاطت。 بسيا のالفا ゆよالحق ق かمن أجل حماي 
 ما هو¡ طو¡ السياて الاらم لهやه العمليか؟

 دて، ما هي كلفか التسييね؟ ةة35جおよ العامل هي دて ，أ 275إもا علمت أî ثمن امتر الواحめ من السياて هو 

 
 かالحل                               اأجوب                        きالعمليا 
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怠態6×怠戴 ج42  

 متر  42العよض هو 

 2×ع( ×محيط  امستطيل ) ط

(126+42)×2=168×2=336 

 m 336طو¡ السياて الاらم هو

 دて  ةة924ثمن السياて امستعمل هو: 

275×336=92400 

 الكلفか ج ثمن الشよاء+ امصاゆيف

92400+3500=95900 

 دて  ةة959كلفか التسييね هي : 
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