
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات                           وزارة التربية الوطنية

    2014ماي :  دورة                                 شهادة اية مرحلة التعليم االبتدائي  امتحان 

  ساعة ونصف:  املدة                          الرياضيات    : مادة يف اختبار

  1من  1صفحة 

نقاط 06: (لالجزء األو(   
  )نقطة 1,5( :األول مرينالتّ

   .مز المناسبب األعداد اآلتية ترتيبا تصاعديا مستعمال الررتّ
          17   ،    0,7   ،   13,5   ،   71   ،   1,35                                     

  

    )قطةن 1,5: (انيالثّمرين التّ
 خرج منه على أنّه تَملإذا ع .ثحإلنجاز بmin 30 h16 الساعةت على األنترن خل أحمد ناديد
  .min 50 h17الساعة

  ؟ي النّاديهي مدة بقائه ف ما - 
  

                                           )قطةن 1,5: (الثمرين الثّالتّ
    

  :كل المقابلالحظ الشّ
 - 2كل والشّ 1كل الشّ سم.  
  .واحدة على استقامة نقاط ثالثَ المقابِل كِللشّاستخرج من ا -  
               

    )قطةن 1,5: (ابعمرين الرالتّ
  .دينارا 1050ها نُمهم ثَتملِّعلمشراء هديةِ ِل بمبالغ متساوية تالميذ 7اشترك  مِلْعالْ يومِ ةبناسمبِ 
 ؟ تلميذ كلِّ اشتراك مبلغُ هو ما -

  

  )نقاط 04( :انيالجزء الثّ
   :المسألة
دينارا  5674ه نُماال ثَفاشترى هاتفا نقّ دينار، 9500مبلغ  طاه األبعَأ البكالوريا، ةي شهادجح أخوك فنَ

  . دينارا 450ها نُمثَ وشريحةً
      ؟ المشْتريات نمثَ هو ما -  
  بقى عنده ؟الّذي ي هو المبلغُ ما -  
      

إذا علأخاك تَ تَم أنة كلّم مع أصدقائه مو دقيقة، 47دسعقيقة الواحدة  ردنانير 8,5الد.  
      .كالماتالم نماحسب ثَ -

  .إجباري ةعموديالات العملي إجراء: تنبيه

 2كل الشّ

D 

B A E 

C 

1كل الشّ  
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  1من  1صفحة 

محـاور 

  الموضوع
  عناصـر اإلجابـة

  العالمـة

  المجموع  مجزأة

التمرين 
  األول

  0,7 >1,35 >13,5 >17 >71 ترتيب األعداد تصاعديا 
    الستعمال الرمز 0,25

 .ال يهم اتّجاه التّرتيب عند استعمال الرمز: مالحظة

  

0,25×5  
0,25 1,5  

التمرين 
  الثاني

  

الفهم السليم للوضعية 
أدوات الحل واختيار  

17h50min - 16h30min= 0,75 

1,5  
 االستعمال السليم لألدوات

  17h 50min 
- 16h 30min 
  01h 20min 

0,5 

 01h 20min  0,25   :مدة بقائه في النّادي هي تقديم اإلجابة

التمرين 
  الثالث

.مستطيل :1الشكل    

  .مثلّث قائم :2الشكل  

      B  ، A  ، E:  ة هي الثالث نقط على استقامة واحد 

0,5 
0,25×2  
0,5  

1,5  

التمرين 
  الرابع

  

الفهم السليم للوضعية 
  واختيار أدوات الحل

1050 ÷ 7 =  

 0,75 1050 = )7×.…( +.…                             أو

  االستعمال السليم لألدوات  1,5
1050   7  

   0   150       إنجاز العملية العمودية                   
   1050=  )7×150(+0  أو

0,5 

 0,25  دينارا 150: مبلغ اشتراك كل تلميذ هو  تقديم اإلجابة
 

  المجموع  مجزأة   المؤشرات  المعايير  المسألة

1  

الفهم السليم للوضعية 
  واختيار أدوات الحل

  :ثمن المشتريات حساب -
                               5674 + 450= 0,5  

1,25  
  0,5  .نجاز العملية العموديةإ -  لألدواتاالستعمال السليم 

 0,25  دينار 6124ثمن المشتريات هو  -  تقديم اإلجابة

2  

الفهم السليم للوضعية 
  واختيار أدوات الحل

  :حساب المبلغ المتبقي -
                          9500 – 6124=   

0,5  
1,25  

  0,5 .نجاز العملية العموديةإ  واتلألداالستعمال السليم 
 0,25  دينارا 3376المبلغ المتبقي هو   تقديم اإلجابة

3  

الفهم السليم للوضعية 
  واختيار أدوات الحل

  :حساب ثمن المكالمات
                          47×8,5=  

0,5 

1,25  
 0,5 .نجاز العملية العموديةإ  لألدواتاالستعمال السليم 

 0,25  دينارا 399,5ثمن المكالمات هو   م اإلجابةتقدي

  0,25 0,25  تنظيم الورقة وضوح الخط وعدم الشّطب  اإلتقان

  ن4  ا�����ع
  


