
 

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                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 ..……………………………………………… :إسم الطالب                             2للتعليم األساسي ح مدرسة البريرات

  2019/ 2018الصف الخامس الرياضيات مادة الثانيـةمراجعة الوحدة 

 ختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات المعطاة :إ

 .………الذي له هو العدد  األوليدد ـالع1)

(a 4عوامل          (b 3 عوامل               (c عاملين فقط            d) عامل واحد فقط 

 18للعدد    ةـوامل األوليـالع 2)

(a 2 ,3 ,3                (b 18 , 1                 (c 3 , 6                (d 9 , 2 

   =X7     77       الناقصدد ـالع 3)

(a  10                (b     77                      (c  11                         (d  1 

 األسبإستخدام       .…=8x8x8x8  يمكن كتابة    4)

(a 48               (b  83                     (c  84                             (d 85 

  x205 000  الموجودة في ناتج ضرب  ارــدد األصفـع 5)

(a 5                         (b  4                         (c 3                      (d 2  

 األسبإستخدام  األوليةإلى عوامله  20  ليلـتح6)

(a 5x2                  (b 22 5x                     (c 2x10                    (d 4x5 

  =       x  300          120,000      الناقصدد ـالع  7)

(a 40                     (b 700                    (c 200                      (d 400 

   x 44=      4,400                      الناقصدد ـالع 8)

(a 104                    (b 10                      (c 103                        (d 102 

                                        وامله األوليةـعإلى   9 10 العدد  ليلـتح 9)

(a 210 × 510 26 × 56(b                            (c 29 × 59                 (d 5 2× 



 ..……………………………………………… :إسم الطالب                             2للتعليم األساسي ح مدرسة البريرات

في AED 9في اإلسبوع الثاني ، AED 3في اإلسبوع األول ،  درهم واحدر خليفه ـدخـي 10)
 ؟      أسابيع  4يدخره خليفه بعد ما  وعـمجمما  .اإلسبوع الثالث وهكذا 

(a AED 13                (b  AED35                (c AED40               (d AED27 

 7 العدد  ربعـم 11)

(a 7                        (b 14                   (c  28                       (d 49 

    3العدد  كعبـم 12)

(a 6                                                    27  (b    (c 12                  (d 9 

          X       =   5X(10+8) 5 الناقصد ـالح 13)

(a 40                          (b  22                       (c 12                     (d 9 

  همــا عمليتن تجمع بين  توزيعـالاصية ـخ 14)

(a  الجمع والقسمة       (b     الضرب والقسمة    (c       الضرب والجمع  (d الجمع والطرح 

 عشــرةإلى أقرب  154دد ـرب العـق 15)

(a 15                                            1500 (b  (c 150                  (d 10 

 ذهنياالموجودة في مسأله ما ويسهل التعامل معها  دادـاألع 16)

 (aاألس                  (b   األساس         (c     خاصية التوزيع        (d توافقةـداد المـاألع 

 مئـــهرب ـإلى أق 163دد ـالع 17)

(a 500                     (b 300                     (c 40                       (d 400 

 فكم عدد الزهور التي إشتراها؟  زهرة 24من الزهور وكل مجموعة بها مجموعات  7اشترى خالد 18)

(a 200     زهرة        (b 154    زهرة        (c 140 زهرة                     (d 168 زهرة 

 تمنياتي لكم بالتوفيق


