
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

 وزارة الرتبية الوطنية                                                          مديرية الرتبية لوالية: قاملة 

  2018امتحان 1اية الثالثي األول للسنة اخلامسة من التعليم االبتدائي                     نوفمرب:

ساعة و نصف املدة :                                                 الر9ضيات اختبار يف مادة :   

 اجلزء األول :(06 نقط)

 التمرين األول :(1.5 نقطة) 

 687345،  16795 :  يف العددين التاليني 6 ما هي مرتبة الرقم-1
 مليون و ثالمثائة و مخسة وستون ألفا وسبعمئة و مخسة و ثالثون أكتب العدد اآليت Iألرقام : -2
  23180 ما هو عدد املئات يف العدد اآليت :-3

 نقطة ) 1.5( التمرين الثاين:

 40500-732945-602457-733549-50400 -602547رتب األعداد اآلتية ترتيبا تصاعد9 : 

 نقطة)  1.5: (التمرين الثالث

 ال حظ الشكل اهلندسي التايل جيدا ، مث أجب عن األسئلة : 

 .Ω.............للشكل  ] DB[هو :..................حيث متثل القطعة املستقيمة  Ωنوع الشكل �
 :.................IΩلنسبة للشكل  Oمتثل النقطة �
 ..............قطعتان مستقيمتان متعامدaن مها :....�
 قطعتان مستقيمتان متوازيتان مها :.................�

 نقطة )  1.5( التمرين الرابع :
 تلميذ . 25أقسام ، يف كل قسم  6يوجد يف مدرسة 

 ما هو عدد تالميذ املدرسة ؟.1
 التالميذ الذكور ؟فما هو عدد  تلميذة ،  87إذا علمت أن عدد اإلfث يف املدرسة هو : .2

  2من  1 صفحة 
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   / 2018نوفمرب : ) ابتدائي /  5اختبار مادة : الر9ضيات  /  املستوى : السنة اخلامسة (aبع  

 اجلزء الثاين : املسـألة :(04 نقط) 

دينار للغرفة الواحدة . َو أَ.ث  45750غرف نوم بسعر :   8&ع جنار خالل شهر واحد 
دينار .  9855قاعات لألكل ، مثن الواحدة منها :  qربعةخاص   

 غرف النوم ؟أحسب مثن -1

  ؟  األuث اخلاص بقاعات األكلما هو مثن -2

 ؟  ما قبضه التاجرما هو جمموع -3

 دينار . 687500حول التاجر املبلغ إىل حسابه البنكي فأصبح معه : 
 قبل التحويل ؟  ما هو  املبلغ الذي كان يف حسابه-4

 تنـبيه : إجراء العمليات  العمودية  إجباري

     2من  2صفحة 

ion

&&ع جنا
qرqربعةخاص 

أحسب--11
األما هو مثن -2

ماما قبضما هو جمموع 
حسابه البنكي فأصبح

لذي كان يف حسابه
 : إجراء العم




