
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/5math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/5math1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade5                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس نبيلة القدومي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 المادة : رياضيات                            B2القطاع / النطاق :

 2عدد صفحات األختبار/              بنات 1مدرسة أم الشهداء ح/
 

 في مادة الرياضيات لطالبات الصف الخامس 2018-2017االختبار التشخيصي 

 

 : االجابة الصحيحة في كل مما يلي السؤال األول : ضعي دائرة حول رمز
 

  ..مثيللتمهارة ا  (1)

                                                                                      ............ي مما يلي يأتي تالياً في النمط  ......

                          

 
 مهارة العد ..  (2)

                                                                                                          هو ؟   16،   02، ..........،  28المجهول في النمط  
              26                                   25               24                                   23 

 
 مهارة االستكشاف ..  (3)

 ما المعادلة التي تصف النمط الموجود في الجدول المرسوم جانباً 
  

X + 9 =Y            X - 9 =Y                           X - 5 =Y                           X + 5 =Y 
 

 تساوي  7× (  10 – 4)  قيمة التعبير ما   .. مهارة حل الجملة العددية (4)

        43                                    42                               13                                      6 
 

 أي مما يلي من عدداً أولياً ؟  التمييز ..مهارة   (5)

           49                                45                                   42                                  41 
 

 ⅔   -   ⅓الكسريين التاليين؟       طرحما ناتج   مهارة اجراء حسابات ..  (6)

(7)  
         ⅓                                 ⅔                                    3                                     0 
 

 يساوي ؟         3     1+          1    2        ناتج مهارة اجراء حسابات ..  (8)

 

1     2                                3     3                                   3                              3     4 
                                             

 

 ما المعادلة الصحيحة فيما يلي ؟ مهارة التحليل ..  (9)
 

5  +2  +1  +1   =2      2                                                           5 + 2  +2    =2    2 
 

 

      1  +1  +1    =2   2                                                        1    +1    +1    +1    =2   2 

 

 X  14 19 24 29المدخل
 Y  9 14 19 24المخرج

   

    

5 5 

5 5 5  
5 

5 

5 

5 

5 5 5 5 



 

 هي    3، 010،  005الصيغة الكالمية للعدد  مهارة القراءة.. (10)
 

 ثالثة مليون وعشرة االالف وخمسمئة                                              ثالث االالف ومئة وخمسة        
 

 ثالثة مليون والف وخمسة                                               ثالث مليون وعشرة االالف وخمسة       

 
 المدرسة ؟شارع ما وحدة الطول المناسبة لقياس طول  مهارة القياس .. (11)

 

        Km                                  Cm                              Dm                                    M 

 
 n     +0  0  7=      4 6 4في المعادلة التالية :           n.. ما قيمة المتغير    حل المعادلة الرياضية ةمهار(  12)

  

         1164                     236                   366               364 
             

أمتار ، كم  4أمتار عرضها  8ترغب نجالء في شراء سجادة لغرفتها اذا كان  طول الغرفة يساوي  مهارة التطبيق ..( 13)
             ستحتاج من السجاد؟

            32                                 12                                     4                                  40 
                               

  مهارة التقدير .. السؤال الثاني :*( 
 ألقرب مئة ألف.    9،  6 9 0،  2 0 3قدر العدد                                         

 
 

  مهارة الكتابة .. السؤال الثالث ..*( 
 5 4،  6 3 7،  0 7 8   اكتبي قيمة الرقم الذي تحته خط في العدد                                    

 
 

   مهارة الترتيب .. السؤال الرابع ..*( 
 1 0 8،  2 1 7من العدد   كبرعدداً أ أكتبي                                 

 
 

 مهارة المقارنة ..    السؤال الخامس ..*( 
 1,000,000.... ...  9 7 8،  9 9 9  ضعي رمز > أو < أو = بين العددين التاليين                                     

 
 
 

 مهارة حل المسألة .. السؤال السادس ..*( 
 من اآلآللئ  في صنع طوق لها     4استخدمت سلمى بعض آلآللئ الرياضيات  في صنع قالدة لها وكانت استخدمت   أوالً : 

 

 اآلآللئ ، فما الكسر الذي يمثل عدد اآلآللئ التي استخدمتها في صنع القالدة؟  2وتبقى لديها  
 
 
 
 

 كتلة حقيبتها بالجرامات؟ كيلوجراما . فكم تبلغ 14تبلغ كتلة حقيبة هالة   :ثانياً 
 

 معلمة المادة : نبيلة القدومي
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