
 

 1/2اﾟّ÷ف＋ة

ٚاطيغ الشعبيغ ٚيغ الديمق  الجمهڤريغ الجزائ
ٛارع التربيغ الڤطنيغ  و

ٚيغ  ٚ وسطمدي  التربيغ الجزائ

ٚ  ꞌꞌمدرسغ غ  ꞌꞌق جاء والتفڤ  ال  - يعغٛر بڤ -الخاص 

 
 

 

 :لمرين اأو  ال「  
ُيُّدُ دُ اﾟعُ ُيطُ ｜ُ اﾟ×ُ ُلُ ≠ُ ゙ُ أُ 

10ُ............. ............. ............. 6ُ............. ............. ............. ............. ............. 0ُ
ُ

 

 :انيمرين ال』  ال「  
ُصاقُ اﾟ＞ُ ُدُ اﾟعدُ ُلُ ≠ُ ゙ُ أُ 

......ُ5ُ......ُُ......ُ......ُ3ُُ......ُ2ُ......ُ
ُُُُُُُُُُُ

......ُ9ُ......ُُ......ُ7ُ......ُُ6ُ......ُ......ُ
ُ 
 

 :الثمرين ال』  ال「  
 بُ اسُ ＞ُ اﾟ≠ُ ُباﾟعددُ ُلُ ≠ُ ゙ُ وأُ ُبُ ±ُ حُ أُ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ٕ ٚياضياػع: اما  ال
 ابتدائياأولى  :امستڤڥ 

 

 .......................................................ااسم واللقظ:
   ل اأو  اختبار الفصل  29/11/2021ارئ: الت  
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 2/2اﾟّ÷ف＋ة

 :ال「 مرين الر ابع
 بةاسُ ＞ُ ةُاﾟ≠ُ اقُ طُ اﾟبُ ُنُ وُّ ゚ ُأُ 

 

8ُ
ُأﾞب｜ُمن

5ُ
ُ

6ُ
ُأﾞب｜ُمن

9ُ
ُ

5ُ
ُأﾞب｜ُمن

5ُ ُمنغ｜ُأصُُأصغ｜ُمنُُأصغ｜ُمن
ُت±اوُيُُت±اوُيُُت±اوُي

 
 

 :مرين الخامسال「  
 

 اتُ ي ُل ُ≠ُ اﾟعُ ُ…ُ 【ُ ن ُأُ 

0+3=............... 3+6=............... 4+4=............... 5+3=............... 

 

 عامة لنظافة الورقة( 0.5)
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 1/2اﾟّ÷ف＋ة

ٚاطيغ الشعبيغ ٚيغ الديمق  الجمهڤريغ الجزائ
ٛارع التربيغ الڤطنيغ  و

ٚيغ  ٚ وسطمدي  التربيغ الجزائ

ٚ  ꞌꞌمدرسغ غ  ꞌꞌق جاء والتفڤ  ال  - يعغٛر بڤ -الخاص 

 
 

 

 :لمرين اأو  ال「  
ُيُّدُ دُ اﾟعُ ُيطُ ｜ُ اﾟ×ُ ُلُ ≠ُ ゙ُ أُ 

10ُΓ Β Α 6ُヵ ヴ ン ヲ ヱ 0ُ
ُ

 

 :انيمرين ال』  ال「  
ُصاقُ اﾟ＞ُ ُدُ اﾟعدُ ُلُ ≠ُ ゙ُ أُ 

ُُُ6ُ5ُ4ُُُُُ5ُ4ُ3ُُ3ُ2ُُُ1ُ
ُُُُُُُُُُُ
10ُ9ُ8ُُُُ8ُ7ُُ6ُُ6ُُُ5ُُُ4ُ

ُ 
 

 :الثمرين ال』  ال「  
 بُ اسُ ＞ُ اﾟ≠ُ ُباﾟعددُ ُلُ ≠ُ ゙ُ وأُ ُبُ ±ُ حُ أُ 

 
 
 

                               
 5                                        

     
                                                                                                               

                                                                                                                                

  ٕ ٚياضياػع: اما  ال
 ابتدائياأولى  :امستڤڥ 

 

 .......................................................ااسم واللقظ:
 ل اأو  اختبار الفصل صحيح ت 29/11/2021ارئ:الت  
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 :ال「 مرين الر ابع

 بةاسُ ＞ُ ةُاﾟ≠ُ اقُ طُ اﾟبُ ُنُ وُّ ゚ ُأُ 

 

8ُ
ُأﾞب｜ُمن

5ُ
ُ

6ُ
ُأﾞب｜ُمن

9ُ
ُ

5ُ
ُأﾞب｜ُمن

5ُ ُمنغ｜ُأصُُأصغ｜ُمنُُأصغ｜ُمن
ُت±اوُيُُت±اوُيُُت±اوُي

 
 

 :مرين الخامسال「  
 

 اتُ ي ُل ُ≠ُ اﾟعُ ُ…ُ 【ُ ن ُأُ 

0+3=8 3+6=8 4+4=8 5+3=8 

 

 لنظافة الورقة(عامة  0.5)
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