
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التربية الوطنية                                                     الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات 

5102جانفي  : امتحان تجريبي تحضيرا لشهادة نهاية مرحلة التعليم االبتدائي                          دورة   
ساعة ونصف: الرياضيات                                                               المدة : اختبار في مادة   
 :الجزء األول

 (نقطة  5.1:) التمرين األول

 :أكتب الكسور اآلتية على شكل أعداد عشرية  - أ

513                             ،11                            ،   1191 

111                              11                                1111                            

 :أكتب األعداد العشرية اآلتية على شكل كسور عشرية   - ب

591173                  ،1.119                       ،1159 

 (نقطة  5.1: ) التمرين الثاني

3971

 (نقطة  5.1: ) التمرين الثالث

95

  

    التمرين الرابع: ) 5.1 نقطة (

 :يلي ما أكمل

2400 mm = ...................dm 
200 dm = ........................m 
23 m = ......................... cm 

 :الجزء الثاني

 (نقاط  40: ) الوضعية اإلدماجية

دينار و  7311بمناسبة نجاحك في االمتحان، أقامت عائلتك حفلة، اشترى أبــوك أطباقا من الحلويات بـ 

قارورة صغيرة، سعر القارورة الواحدة هو  59صناديق من المشروبات، يحتوي كل صندوق على  7

 .دينارا 1319

 .احسب عدد القارورات -1
 .احسب ثمن المشروبات -5
 .احسب مجموع ما دفعه األب -5



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 وزارة التربية الوطنية                                                     الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات 

5102جانفي  : امتحان تجريبي تحضيرا لشهادة نهاية مرحلة التعليم االبتدائي                          دورة   
ساعة ونصف: الرياضيات                                                               المدة : اختبار في مادة   
 :الجزء األول

 (نقطة  5.1:) التمرين األول

                  ماهو؟     أحد األعداد التالية يساوي الكسر (  0

001.77           ,7100          ,010          ,0170         ,0077 

 : أنقله  2015أحد الكسور التالية يساوي العدد (  5

                                                 65              .77                   675             675  

                                                .7               65                     .77             .7 

 (نقطة  5.1: ) التمرين الثاني

ما هم عدد 0 في كل صف نفس عدد التالميذ , صفا  02وقفوا لتحية العلم في 0 تلميذ  081ي المدرسة ف
 التالميذ في كل صف ؟ 

 (نقطة  5.1: ) التمرين الثالث

 4cmحيث يكون البعد بينهما   BوAثم عين عليه النقطتين  ( (oارسم المستقيم 

 في منتصفها [A.B]ويقطع القطعة  (o)حيث يكون عموديا على  (n)ارسم المستقيم 

 ؟ (n)والمستقيم  Aلبعد بين النقطة ا ما

 (نقطة  5.1: ) التمرين الرابع

 أكتب النتائج دون إجراء العمليات

 =00000000000011×02       =000000000025  ×011     =0000000000111  ×8 

 =0000000000001  ×52      =0000000000051 ×23        =0000000004  ×511 

 :الجزء الثاني

 (نقاط  40: ) الوضعية اإلدماجية

 دينار 02111دينار،و غسالة ثمنها  55111،أراد رجل شراء جهاز تلفاز ثمنه  جانفيفي نهاية شهر 
 ما هو ثمن التلفاز و الغسالة معا؟ -  
دينار فقط ،فاتفق مع البائع على  أن يسدد المبلغ المتبقي با لتقسيط  01111و لكن هذا الرجل معه   -

                                              دينار 5111أشهر، بشرط أن يدفع مبلغا إضافيا قدره  01لمدة 
 0يه دفعهاحسب المبلغ الذي بقي عل-
 احسب مبلغ كل قسطثم  



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التربية الوطنية                                                     الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات 

5102جانفي  : دورة            امتحان تجريبي تحضيرا لشهادة نهاية مرحلة التعليم االبتدائي                 
ساعة ونصف: الرياضيات                                                               المدة : اختبار في مادة   
 :الجزء األول

 (نقطة  5.1:) التمرين األول

 :أكتب الكسور اآلتية على شكل أعداد عشرية  - أ

513                               ،11                         ،       1191 

111                                 11                                  1111                            

 :أكتب األعداد العشرية اآلتية على شكل كسور عشرية   -ب

591173                  ،1.119                       ،1159 

 (نقطة  5.1: ) التمرين الثاني

.91

  

 159

 (نقطة  5.1: ) التمرين الثالث

  

  

  

    التمرين الرابع: ) 5.1 نقطة (

 :يلي ما أكمل

2400 mm = ...................dm 
200 dm = ........................m 
23 m = ......................... cm 

 :الجزء الثاني

 (نقاط  40: ) الوضعية اإلدماجية

              ووضعه  التمر،رافقت أباك يوم العطلة األسبوعية إلى البستان فساعدته على جمع  تمورفي موسم جني ال             
 . gk01صندوقا ،يزن كل صندوق  04في 

 الذي جمعته مع أبيك ؟ تمرما هو وزن ال 

 .احسب وزن التمر المباع  .لالستهالك وباع األب الباقي  gk501 :احتفظتم ب  

 .احسب ثمن بيع الكيلو غرام الواحد من التمر  –دينارا  00144:قبض األب مبلغا قدره  



 :الجزء األول

 (نقطة  5.1:) التمرين األول

  :أكتب الكسور اآلتية على شكل أعداد عشرية  - أ
513                                    11                                              1191  

 ــــــــــــــــــــ=  11191ـــــــــــ                         ، =  111ــــــــــــــ                   ،  =5113

            111                                    11                                             1111          

 :أكتب األعداد العشرية اآلتية على شكل كسور عشرية  - ب
               00571                               5040                                   400     

 ـــــــــــــــــ=  4.00  ــــــــــــــــــــ   ،           =  504.0ـــــــــــــ            ،   =  00.571

               5444                                   54                                     544 

  

 (نقطة  5.1: ) التمرين الثاني

5004   =0  :1074 

1.51

 (نقطة  5.1: ) ثالثالتمرين ال

 

       A                             B                               ) التمرين الرابع: ) 5.1 نقطة   

:يلي ما أكمل       

2400 mm =            24          dm 
200 dm =            20            m 

23 m =           2300       cm 
 :الجزء الثاني

 (نقاط  40: ) الوضعية اإلدماجية

 يات  األجوبة                                                          الحل                                                   العمل

199  =7  ×59                                                                                             59                     ×199      ×551917  + 

 7311           1319                        7قارورة                                                                            199:عدد القارورات هو 

                                                                                                                 199                   551917     .91917   

551917 =1319 ×199        

 دينارا 551917:ثمن المشروبات هو 

.91917  =7311  +551917  

 دينارا         91917.:مجموع ما دفعه األب هو 

 

 


