
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية  مديرية التربية لوالية تيارت                   

  ـ 01مفتشية التربية والتعليم اإلبتدائي                                              مقاطـعة ـ رحـويـة 

  ساعة ونصف: املدة              2016/2017الرياضيات للسنة الدراسية : يف مادة ييب للفصل الثّاين متحان جترا

  
        ))))نننن    1.5((((    ::::    التمرين األولالتمرين األولالتمرين األولالتمرين األول                                            
 :أآ�� ا���ول ا�����   ♦

             
 
                              
        
        ))))نننن    1.5((((    ::::الثاين الثاين الثاين الثاين التمــرين التمــرين التمــرين التمــرين                                       

اآ�0 آّ� آ/$ مّ�� .-� ,� +*� ��د �%$ّي (ّ) ا'&$ آّ� ��د �%$ّي م  ا���اد ا���  ♦
��د.  112134  م����11   �61 15-� :  ت7-&ّ8 

               1000

84521
             ،10

9306
          ،100

7253
  

              
        ))))نننن    1.5((((    ::::الثّالثالثّالثالثّالثالثّالثالتمــرين التمــرين التمــرين التمــرين                                     

265�:� أ'��  ♦ DA �6:240، وّزع م DA  ت@ ا�?<(= ���5ـّ/�ويABإ D-� 
  ـــ آ) د.:�را أHB آّ� وا'� م  اABGة ؟          

�:� أ'�� ؟               �J5 ـــ آ) د.:�را 
                

  ))))نننن    1.5((((    ::::الرابعالرابعالرابعالرابعالتمــرين التمــرين التمــرين التمــرين                 
♦  �5�Jا�� K-Lا�� M18مA33: هcm   

  م�هA4 Aل ا�1P K-L$ ا��DO2 ؟ ـــ         
        
        ))))نننن    4((((::::الوضعــيـة اإلدماجـيـة الوضعــيـة اإلدماجـيـة الوضعــيـة اإلدماجـيـة الوضعــيـة اإلدماجـيـة                  

  . DA 19500آ$ة  5ـ  �100-ّ�م1= ا�Aا'�ة و  DA 356دم1= 5ـ  84ا+�$ى ت�$ أ��2ب   ♦
                        �) Aاء ـــ م� ه$+   D؟ا�ّ�م  

  ـــ م� هA (�  +$اء ا�*$ة ا�Aا'�ة ؟             
 .  DA 000 �575ع ا��ـّ�$ ا�ّ�مD وا�*$ات 5ـ  ♦

  . DA 480 39ـــ م� هK15  �) A ا�*$ات إذا �-�7 أّن@ �5ع ا�ّ�مD 5ـ                     

 02من 01صفحة

  

��د ا���Yت  9م$ت3= ا�ّ$X)   ا��2د  
5987      
469      

20190      

 ؟

7.2cm  

9.8cm 

4.5cm 

www.ency-education.com/5ap.html



 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية  مديرية التربية لوالية تيارت                   

  ـ 01قاطـعة ـ رحـويـة مفتشية التربية والتعليم اإلبتدائي                                              م

  ساعة ونصف: املدة              2016/2017الرياضيات للسنة الدراسية : يف مادة متحان جترييب للفصل الثّاين ا

  سلّم التنقيط                                               

        ))))نننن    1.5((((    ::::    التمرين األولالتمرين األولالتمرين األولالتمرين األول                                            
  

             
 
                              
        ))))نننن    1.5((((    ::::التمــرين الثاين التمــرين الثاين التمــرين الثاين التمــرين الثاين                                       

            521.84
1000

84521 6.930،            )نننن    0.25( =
10

9306   ،        )نننن    0.25(  =

             53.72
100

7253   )نننن    0.25(=
   )نننن    0.25(  930 >  930.6 >931    )نننن    0.25(84 >  84.521 >85      
  )نننن    0.25( 72 >72.53 >73          

        ))))نننن    1.5((((    ::::الثّالثالثّالثالثّالثالثّالثالتمــرين التمــرين التمــرين التمــرين                                       
   )نننن0.25(  265 ÷ 3 = 80)  25وا��X�3() ننننDA )0.25 80أHB آّ� وا'� م  اABGة    

  )نننن0.25(ا��2-1= ا�A�2د.=                                                                                                     
�:� أ'��         �J5 25 DA  )0.25    د.=          )نننن0.25(265ــ 240=25     )ننننA�2نننن0.25(ا��2-1= ا�(        

  ))))نننن    1.5.5.5.5((((    ::::الرابعالرابعالرابعالرابعالتمــرين التمــرين التمــرين التمــرين                 
   )نننن    0.25(ا��2-1= ا�A�2د.=                    )نننن    0.25(9.8+ + + +     7.2+ + + +     4.5= = = =     21.5                )نننن    0.25(أA4ال ا�ض<ع ا���O2ة
DO21$ ا��P K-Lل ا�A4)0.25    نننن    0.25(33ــ ــ ــ ــ     21.5= = = =     11.5            )نننن  (         =.دA�2ا��2-1= ا�)نننن    0.25(   

        ))))نننن    4((((::::الوضعــيـة اإلدماجـيـة الوضعــيـة اإلدماجـيـة الوضعــيـة اإلدماجـيـة الوضعــيـة اإلدماجـيـة         
                )نننن    17088DA)0....5 هAا�ّ�مD  +$اء (� 

  )نننن    0.5(ا��2-1= ا�A�2د.=                         )نننن    0.25(356    ×    48= = = =     29904                                                                                                
Aا'�ة هA195(�  +$اء ا�*$ة ا�DA    )0.5    نننن(  

  )نننن    0.5(ا��2-1= ا�A�2د.=              )نننن    0.25(19500 ÷ 100= 195                       
    Aا�*$ات ه K15  �)35 520 DA)0.5    نننن(  

  )نننن0.5(ا��2-1= ا�A�2د.=         )نننن0.25(75000ــ ــ ــ ــ     39480= = = = 35520                           
  للتنظيم+   )نننن    0.25( ::::الحظة الحظة الحظة الحظة مــمــمــمــ                    

��د ا���Yت  9م$ت3= ا�ّ$X)   ا��2د  
  )نننن    25....0(  59  )نننن    0.25(     ا���Yت   5987
  )نننن    0.25(  4  )نننن    0.25(    ا�A'�ات  469

  )نننن    0.25(  201  )نننن    0.25(  ا�2%$ات  20190

www.ency-education.com/5ap.html




