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ٚاطيغ الشعبيغ ٚيغ الديمق  الجمهڤريغ الجزائ
ٛارع التربيغ الڤطنيغ  ڣ

ٚيغ  ٚ ڣسطالتربيغ مدي  الجزائ

ٚ  ꞌꞌمدرسغ غ  ꞌꞌق جاء ڣالتفڤ  ال  - يعغٛر بڤ -الخاص 

 
 

 

 

ٚين اأڣ  الت     :ل م
:かالثاث きعموديا العمليا えُاحس 

 49ت,844=25,009+819,14/   ت,292ت=6×215,35 /     999,55=12,5-2,05تةت

ٚين الث  الت    : انيم
ٛيإع قدرها  ٚيغ التي تبلغ  %ة2استفإ عامل من  ٚتڢ الشه  ٕهب ةةة35من أج

 ُاحسظ مقدار الزيإعب
 ُاحسえ أجよت。 الشهよيか بعめ الりيادおب

                                  かالعملي                        かالحل                        اأجوب 
 
 
 
 

 
 

 
ٚين الث  الت    : النم

 きباよجميع الع かا كانت حمولもمن القمحب إ るبأكيا かمحمل きباよمن خمس ع îمكو ゆ45000قطاT طن(ب( 
 عよبか؟كê قنطاゆا تحمل كل 

ٚ  الت   ٚين ال  :ابعم
 احظ الشكل امقابل:

 かا تمثل القطعもما[OD] ؟およائめلل かبالنسب 

- およبنصف محيط دائ 
  かا تمثل القطعもما[AC]؟およائめلل かبالنسب 

 قطよ الめائおよب -

 

  ٕ ٚياضيا ع:اما   ػال

 ابتدائي الخامسغ :امستڤڥ 

 ت2ة2ةة2ة2ارئ: الت  

  الثاني الفصلاختبار تصحيح   ٕة3ساڣت: عامد                    
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戴5待待待 � 態待怠 = 7000  

戴5待待待 � 態待怠 = 7000  

35000 + 7000 = 42000 DA 

 :ヱمقدار الزيادة هΑヰヰヰ  دج 

 4ヲヰヰヰأجرته الشヰرية بعد الزيادة هي: 
 دج 

   ぬのどどど+  ばどどど= ねにどどど 
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 かا تمثل القطعもما[AB]  ؟およائめلل かبالنسب 
- およائめال よب，ت 

 ABCDسê امضلع 
 مよبعب -

 :الڤضعيغ اإٕماجيغ
 ب164mحめيقか مよبعか الشكل محيطها 

 ُاحسえ مساحتهاب
 よكل عمود ，آخ îبي おめبوط بأعمよبسياج م かيقめه الحや2ُاحيطت هmب 

 ُاحسえ عめد اأعمおめ الاらمかب
 دجب ةةة5دج ，أجおよ العامل ة9دج ，ثمن العمود الواحめ  ة26إもا كاî ثمن امتر من السياج هو 

かالتسييج؟ ماهي تكلف 
 かالحل                            اأجوب                                                                          かالعملي

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ヱヶ
4 

4 

4ヱ 

164 / 4 = 41m  

 :ヱل ضلع الحديقة هヱ41طm  

   ねな∗ ねな= なはぱな �² 

 1681m²مساحة الحديقة هي: 

41 x 41 = 1681 m² 
 
164 2 

82 
164 / 2 = 81  

 :ヱعدد ااعمدة ه Βヲ دヱعم 

ヲヶヰ  x 164 = 42640DA  

 ヱ42640ثمن السياج هDA 

82  x 90 = 7380DA  

 :ヱ7380ثمن اأعمدة هDA 

42640 + 380 + 5000 = 55020 DA  

 DA 55020كلفة التسييج هي: 

        にはど∗      なはね= ねにはねど 

       ぱに∗      ひど= ばぬぱど 

   ねにはねど+  ばぬぱど+  のどどど= ののどにど 
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