
 

 1/2الّصفحة

ٚاطيغ الشعبيغ ٚيغ الديمق  الجمهڤريغ الجزائ
ارع التربيغ الڤطنيغ  ٛو

ٚيغ  ٚ وسطالتربيغ مدي  الجزائ

ٚ  ꞌꞌمدرسغ غ  ꞌꞌق جاء والتفڤ  ال  - يعغٛر بڤ -الخاص 

 
 

 
 

ٚين اأو  الت     :ل م
 î(75بة)  بكتえ هやه الكس．ゆ العشよيか عل゜ شكل أعداد عشよيか ثゆ êتبها تよتيبا تصاعدياا  -

           5,7   =     ��層宋                                     507   =  �宋�宋層宋 ،                                5,007    =   �宋宋�層宋宋宋 

 ن(  75بة) الترتيظ التصاعدي :  -
5,007<5,7<507 

ٚين الث  الت    î(3) : انيم
́ ا  (ت よعل゜ شكل عدد عش かاأط．ال اآتي え(5بت) :كتî 

125 dm 5cm=125,5dm 
                                                        214m2cm =214,02 m                               

                                                        276 dam 56 dm= 276,56dam                          
 

 î( 5بت)  مسا，اお  أكمل كل  (2

                                                               1423÷100= 14,23 

                                                               1.24 ×10=12,4        
923÷1000= 0.923 

ٚين الث  الت    î( 5بت): الثم
 よباع  157,5عند تاج ،よي الي．م اأ，ل ， 72,8كلغ من السك止 ي الي．م الثانيب 57كلغ止 كلغ 

 ما ه． ，îら السكよ البا死ي عند التاجよ؟-
 

 أج．بか ا                                            الحل                                                   لعملياきا                                                 

72,8                                     157,5 

129,8                                         57   
27,7                                         129,8 

      

 
 

  ٕ ٚياضيا ع:اما   ػال

 ابتدائي الخامسغ :امستڤڥ 

 9تة2ة3ةة4ةارئ: الت  

 ة3ساوت: عامد                    
 تصحيح اختبار الفصل الثاني   

- 

= 

+ 

= 

72 ,8+57=129,8 

 كلغ   îら，129,8 السكよ امباع ه．  

157,5-129,8=27,7 

 よالسك îら， ي死كلغ   27,7ه．  البا 
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ٚ  الت   ٚين ال   î( 5بت) :ابعم
 بcm4，عよض。  cm6أゆسê مستطيا ط．ل。  (1
  بمنتصفاき أضاع امستطيل DبC بBبAعيî النقاط    (2
 بD بC بB بAصل النقاط  (3
 ؟ABCDما ه． ن．ع الよباعي  (4

 îباعي معيよن．ع ال 
 

  î(4) :الڤضعيغ اإٕماجيغ
 عم．دا بمبلغ ة9للمتر ال．احد، ， دج 125,50من السياج بـــــ  m235ج حقل。 فاشتر・ سي  أゆاد ゆجل أî ي  

  بدج ة828 
 おجل عاما مدよال よدج ة75تسا بمبلغ  5تاستأج おال．احد かبللساع  

 بحسえ ثمن شよاء السياجا  (ت

  بحسえ ثمن شよاء العم．د ال．احدا  (2

  بحسえ كلفか السياجا  (3
 

                                  きالحل                                   العمليا                                 かاأج．ب  

A 

B D 

c 

125,5 

235 

29492.5 

 

= 

8280 90 

92 

180 

000 

1750 

15 

26250 

2949,5 

  8280     

 26250    

37479,5 

+ 

+ 

= 

× 

= 

125,50×235=29492,5 
× 

 ديناゆا  2949,5ثمن شよاء السياج ه． 

8280÷90=92 

1750×15=26250 

2949,5+8280+26250=37479.5 

 ديناゆا  92ثمن شよاء العم．د ال．احد ه． 

 ديناゆا  ة2625أجおよ العامل هي: 

 ديناゆا   37479,5كلفか التسييج هي : 
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