
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات                          وزارة التربية الوطنية                        

   2013ماي : دورة                              امتحان شهادة اية مرحلة التعليم االبتدائي                 

 ساعة ونصف: املـدةالرياضيات                                                                :مادة اختبار يف

  1من  1صفحة

  )نقاط 6 ( :الجزء األول

                                                                                                                             ) نقطة 1,5: (التمرين األول
  :اليةفي األعداد التّ 6قم هي مرتبة الر ما    

  ؟ 861,3  ، 16,75 ،  1679 ،  687345  ، 16795  ، 3465          
  )نقطة 1,5( :التمرين الثاني

1ثلث  تلميذا، 360في مدرستك     
( )
3

  .ةوادي المدرسيالنّرط في خعددهم من 

  .واديالنّ هذه الميذ المنخرطين فيحسب عدد التّاُ - 
  )نقطة 1,5( :لتمرين الثالثا

      :ثم أجب ،لمقابلا كلالحظ الشّ    
    ائرة ؟سبة للدبالنّ Oقطة ل النّماذا تمثّ - 
  ائرة ؟سبة للدبالنّ OB المستقيم ل قطعةماذا تمثّ - 
  ائرة ؟سبة للدبالنّ ABل قطعة المستقيم ماذا تمثّ - 

  )نقطة 1,5( :التمرين الرابع

     َأ ؛بمناسبة عيد األمعدطولهاكل ة تهنئة مستطيلة الشّبطاق تَد cm18 وعرضها cm12,5.  
  طوله؟ فما هو ؛نها بشريط ملوتَطْحَأ - 

  

  )نقاط 4( المسألة: الجزء الثاني

   :المذكورة مع أثمانها في الجدول ةشراء األجهزة الكهرومنزلي أسرتكأرادت 
  

تلفاز  جةثالّ  ف هوائيمكي  
  دينار  35000  دينار 30500  دينار 27800

  

  .الثةحسب ثمن األجهزة الثّاُ - 
فقت مع البائع أن اتّثم  ،جةوالثالّ الهوائي ففدفعت مبلغ كل من المكي ،المبلغ اإلجمالي كبير أن األسرةالحظت  

   .متساوية دفعات 5قسيط علىلفاز بالتّتدفع ثمن التّ
  فعة الواحدة ؟هي قيمة الد ما - 

  .ردينا 46000هو  ألسرتكهري ل الشّخذا كان الدإ
  ؟ الواحدة فعةدالهري بعد تسديد خل الشّمن الد ىبقذي يالّهو المبلغ  ما - 

  .ة إجباريإجراء العمليات العمودي: تنبيه
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 2013ماي : دورة       .ساعة ونصف:.املدة    شهادة اية مرحلة التعليم االبتدائي  :امتحان اإلجابة النموذجية

  الرياضيات              : اختبار مادة
 

  2/  1 صفحة    

  

 العالمة عناصر اإلجابة
 مجموع مجزأة
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 2013ماي  :دورة       .ساعة ونصف:.املدة    شهادة اية مرحلة التعليم االبتدائي  :امتحان تابع اإلجابة النموذجية

  الرياضيات              : اختبار مادة
 

  2/  2ة صفح    

  )ن4( المسألة: الجزء الثاني
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 السؤال المعايير المؤشرات مجزأة كاملة
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