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ل:         ّ الجزء األو  
 نقطة) 1.5(مرين األول:    ّ الت  

في إطار المراجعة للتحضير المتحان شهادة التعليم االبتدائي طلبت ضحى من منال اكمال ما يلي:
34 l + …... cl = 75 l  ،     …… × 1000 = 542,3 ،    432 + 0,432 = ….

= …    ،           ،     75,84 × 0,25 = …

نقطة) 1.5اني: (        ّ مرين الث     ّ الت  
ّ                                         بمناسبة تحصل ريم على معدل جيد في شهادة التعليم الثانوي، قر ر والدها أن يشتري لها حاسوبا محموال ثمنه                                                           

78000 DA. 
أحسب المبلغ الذي يدفعه والد ريم؟ ،15%               ّ                     إذا علمت أنه عل ق عليه الفتة تخفيض بـ 

نقطة) 1.5(الث         ّ مرين الث     ّ الت  
ّ      تشارك كل  من:  ، حيث DA 3600نزار ومعاذ لشراء هدية لمعلمتهم بمناسبة نهاية السنة، فجمعوا مبلغ  محمد،       

شارك محمد بالثلث، ونزار بالربع، ومعاذ بالباقي.
أحسب المبلغ الذي شارك به كل واحد من هؤالء الثالثة؟

نقطة) 1.5(ابع         ّ مرين الر     ّ الت  
تمرين في الهندسة، فقام بكتابة التمرين التالي: بةاطلبت المعلمة من زهر الدين كت

 :أكمل الفراغاتدا ثم             ّ الحظ الشكل جي  
(L).................................. المستقيم  (M)المستقيم 

(K).................................. المستقيم  (M)المستقيم 

(K)......... المستقيم ........................... (L)المستقيم 

...............ونوعه......................هو  ABDع      ّ المضل 
اني:         ّ الجزء الث  

 نقاط) 04(ة          ّ ة اإلدماجي        ّ الوضعي  
. يقوم عمي وبلدية عنابة ينقل المسافرين بين بلدية سرايدبعمي حسان بدأ يعلى الساعة السابعة وعشرين دقيقة 

.min 50، يقدر زمن الرحلة الواحدة بـ رحالت 10حسان بـ 
أحسب الزمن الذي يقضيه عمي حسان على الطريق؟-1

.في اليوم min 200إذا علمت أن الوقت الذي يقضيه في انتظار دوره هو 
لى كم الساعة يتوقف عمي حسان عن العمل؟ع-2

 %20يمثل  يخصصه للحافلةلصيانة الحافلة. إذا علمت أن المبلغ الذي  2800DAخصص عمي حسان مبلغ ي
 من المبلغ الذي يتحصل عليه في اليوم.

أحسب المبلغ الذي يتحصل عليه عمي حسان يوميا؟-3

بالتوفيق1/1الصفحة انتهى

المدة: ساعة ونصف ابتدائي 05المستوى: 

والجزءالجزء األو جزجز 

msتتتمرينمرين األ    ّالتالتmطار المراجعفي إطار المراجعة لل
0,432 =32 = ….…

× 0,25 0,25 = …= …

هل جيد في شه معدل جيد في شهادة/mنقطة)نقطة)1.51ي: ( ي    جي 

بـفيض بـ  أحسب،،1515%%ض ب ض

 لمعلمتهم بمنهدية لمعلمتهم بمناسب
قي.

ثة؟لثالثة؟

بة التمرين  بكتابة التمرين التالي

. يقوم ع. يقوم عميدية عنابةدية عنابة

ss
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