
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/5                   

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

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

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

  

                  https://almanahj.com/bh/5math2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمد شبل اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 ورقة عمل اثرائية)1(

 

 

 

 أجب عن األسئلة التالية:
 

 سم منزلة الرقم الذي حتته خط:

       413257878                                   854872                  
.............................                              ............................ 

  841111132542                               341524878              
  ...........................                           ............................  

458411                                     35178111              
  .........................                                     ...........................  

  السؤال الثاني : اكتب  كل عدد بالصيغة القياسية.
756ألفا و  111بليـون و  11 * 

................................................................................................................. 
ئه مليون وخمسة وثالثوناسبعة وستون بليــونا و م*   

.................................................................................................................  

   
 السؤال الثالث :

( >،    = ،  <قارن باستعمال )   

*     432532                543228      

  *4325287843           4325258345  

 * 41111325                 1325411  

 اليوم والتـــاريخ / الصـــــــف :  الخامس اسم الطالب :
محمد شبلمعلم المـادة :  إثرائيةأوراق عمل  رقم الوحدة :   

تحديد القيمة المنزلية لرقم في عدد ضمن الباليين :نتاجات التعلم  

ة ( رقم المهارة :

بحرينمملكة ال  

 مدارس الفالح الخاصة
تربويإلدارة العامة ــ اإلشراف الا  

 قســــم الرياضيـــات

Kingdom of Bahrain 

Al – Falah private 

schools  

General administration 
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( وكتابتها على صورة كسور عشرية1111،  111،  11مثيل الكسور التي مقاماتها ) : ت نتاجات التعلم  

(تحليلية ،ضمن أجزاء األلف وكتابتها بطرق مختلفة) قياسية ، لفظية قراءة الكسور العشرية   

                                                                                                      
 

 

 

 

 ورقة عمل إثرائية)1(

 
 

 السؤال األول :
:  في صورة كسر عشري اكتب         

    
 

 

......................... 
 

......................... 
 

......................... 
 

 
.......................... 

 

         السؤال الثاني  
(  >،    = ،  <باستعمال )  قارن  

52                21  

       518                  53  

         183             18  

          السؤال الثالث : رتب  كل مجموعة  من األعداد من األصغر إلي األكبر  
   *املسافات املقطوعة بالكيـلومرتات

    445        ،415   ،442        ،437  

 * أطوال بعض الطالب بالسـنتيمرتات
      352      ،312       ،353      ،357  

 *  أوزان بعض الطالب بالكيلــوجرامات
25   ،55  ،18  ،41   ،43         

 اليوم والتـــاريخ / الصـــــــف :  الخامس اسم الطالب :
محمد شبلمعلم المـادة :  إثرائيةأوراق عمل  رقم الوحدة :   

6 

11 

5 

111  

76 

111 
9 
1111 

 

...........................................................................................  

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 مملكة البحرين
 مدارس الفالح الخاصة

التربوياإلدارة العامة ــ اإلشراف   

 قســــم الرياضيـــات

Kingdom of Bahrain 

Al – Falah private 

schools  

General administration 
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 ورقة عمل إثرائية )6(

 

 

 

 

 

 

 أجب عن األسئلة التالية :
 

 

يفاء؟دراجات بعجلتين ، وأخرى بثالث عجالت كم دراجة من كل نوع رأت  هعجلة على دراجات منها  11رأت هيفاء   

 افهم :
...................................................................................................................

...................................................................................................................
................................................................................................................... 

 خطط:

...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................  

 حل :

...................................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................

................................................................................................................... 
 تحقق :

...................................................................................................................  

 
         

 

 

 

 اليوم والتـــاريخ / الصـــــــف :  الخامس اسم الطالب :
محمد شبلمعلم المـادة :  إثرائيةأوراق عمل  رقم الوحدة :   

عحل مسائل رياضية باستعمال مهارات واستراتيجيات مناسبة مع اتباع الخطوات األرب: نتاجات التعلم   

ة ( رقم المهارة : 

Kingdom of Bahrain 

Al – Falah private 

schools  

General administration 

 مملكة البحرين
 مدارس الفالح الخاصة

تربويإلدارة العامة ــ اإلشراف الا  

 قســــم الرياضيـــات
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 ورقة عمل اثرائية )1(

 

  

   
   السؤال األول  :

: ما يأتي إلى المنزلة المحددة كال مقرب    

اآلحاد 1.87  ...............................  

     ................................ أجزاء العشرة 1865   

    ................................ ةالمائأجزاء  1118169   

     ................................ ةالمائأجزاء  568119   

 

    
  السؤال الثاني :

: نواتج الجمع والطرح  قدر  

345   +1452   = ..........................................................................  

 

*  81. 58  +45.43 =.......................................................................  

 

*  38.45 – 3.28   =.......................................................................  

 

3454-3428 .................................................................................. =... *  

     
   

 
 

 

ريخ /اليوم والتـــا الصـــــــف :  الخامس اسم الطالب :  

محمد شبلمعلم المـادة :  إثرائيةأوراق عمل  رقم الوحدة :   

تقريب األعداد والكسور العشرية : نتاجات التعلم  

  تقدير نواتج الجمع والطرح والضرب والقسمة باستعمال التقريب واألعداد المتناغمة

 

Kingdom of Bahrain 

Al – Falah private 

schools  

General administration 

 مملكة البحرين
 مدارس الفالح الخاصة

تربويإلدارة العامة ــ اإلشراف الا  

 قســــم الرياضيـــات
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 ورقة عمل اثرائية )5(

 

 

 

 

 

   السؤال األول :
:اجمع واطرح  

15+.817 .........................................................................=  

7865+ 1،1 ...................................................................... =  

19811 - 11816 ................................................................ =  

.89 – 8151 ..................................................................... =  

 

 السؤال الثاني :
: خصائص الجمع استعمل  

خاصية ...............................        (             6+ )      + 11( +      =  7+  11)  * 

=)      +       ( +                     خاصية ...............................  1+  65+  19*    

خاصية................................                     +                        6=  6+  16*    

=                                               خاصية .............................. 1+  5.11*    

 

 السؤال الثالث:
ذهنيا مستعمال املوازنة : امجع واطرح  

2.4 +8.4 .................................... =....................................................  

34.5- 8.1 ...................................................................................... =  

 
 

 

 اليوم والتـــاريخ / الصـــــــف :  الخامس اسم الطالب :
محمد شبلمعلم المـادة :  إثرائيةأوراق عمل  رقم الوحدة :   

جمع وطرح كسرين عشريين ضمن أجزاء األلف: نتاجات التعلم  

 استعمال خصائص الجمع في جمع األعداد والكسور العشرية ذهنيا
 استعمال طريقة الموازنة في جمع وطرح األعداد والكسور العشرية ذهن

Kingdom of Bahrain 

Al – Falah private 

schools  

General administration 

البحرينمملكة   

 مدارس الفالح الخاصة
تربويإلدارة العامة ــ اإلشراف الا  

 قســــم الرياضيـــات
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 ورقة عمل اثرائية )7(

 

 

 

        
 

     السؤال األول :
     

            111  ×11   ................................................................=  

            11   ×11    ...............................................................=.  

           611  ×51    ................................................................=  

           611  ×.11  =................................................................  

  

   السؤال الثاني : 
 أوجدي العامل المجهول  في كل مما يلي:

5        ×    =121  

 41         ×   =3411  

   1         ×    =431  

 السؤال الثالث : 
خاصية التوزيع مث أوجد الناتج استعمل  

                2  ( ×5  +7 ..................................................................= )  

                ......................................................................................  

 

 

 

 

 
 

 

 

 اليوم والتـــاريخ / الصـــــــف :  الخامس اسم الطالب :
محمد شبل معلم المـادة : إثرائيةأوراق عمل  رقم الوحدة :   

( ذهنيا1111، 111، 11استعمال الحقائق األساسية واألنماط للضرب في مضاعفات ) :نتاجات التعلم   

 

خاصية ) التوزيع ، التجميع ، اإلبدال ( للضرب ذهنيا لعمااست  

Kingdom of Bahrain 

Al – Falah private 

schools  

General administration 

 مملكة البحرين
 مدارس الفالح الخاصة

تربويإلدارة العامة ــ اإلشراف الا  

 قســــم الرياضيـــات
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 ورقة عمل اثرائية )6(

 

 

    السؤال األول :
ناتج الضرب : اوجد   

17×15..=......................................................................................  

11.×11......................................................................................=  

91×11.....................................................................=...................  

111×11=.......................................................................................  

 

 

 السؤال الثاني :
 

:أوجد ناتج القسمة ذهنيا  

*      3411     ÷2  =    ..........................            *    4311   ÷11 =...............  

 

 

*     24111    ÷8   =   .........................              *   4511   ÷511 =..............  

 

   

 
 

 

 

 

 اليوم والتـــاريخ / الصـــــــف :  الخامس اسم الطالب :
محمد شبلمعلم المـادة :  إثرائيةأوراق عمل  رقم الوحدة :   

على األكثر في عدد من رقمين على األكثر ضرب عدد من ثالثة أرقام : نتاجات التعلم   

  ( ذهنيا 1111، 111، 11استعمال الحقائق األساسية واألنماط لقسمة مضاعفات )  

Kingdom of Bahrain 

Al – Falah private 

schools  

General administration 

 مملكة البحرين
 مدارس الفالح الخاصة

تربويإلدارة العامة ــ اإلشراف الا  

 قســــم الرياضيـــات
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 ورقة عمل اثرائية ).(

     

 

 

 السؤال األول  : أوجد  ناتج عملية القسمة:
 

             414      5                                                  84        4      

 

 

 

 

 

          411     5                                                       581     7  

 

 

  

 

 

       8  5  1   1 8                   2  2  5  8 2                                4  3  4   7  3  

 

                                    

                                                      
 
 

 

 اليوم والتـــاريخ / الصـــــــف :  الخامس اسم الطالب :
محمد شبلمعلم المـادة :  إثرائيةأوراق عمل  رقم الوحدة :   

 قسمة عدد من أربعة أرقام على عدد من رقم واحد :نتاجات التعلم

 قسمة عدد من ثالثة أرقام على األكثر على عدد من رقمين

Kingdom of Bahrain 

Al – Falah private 

schools  

General administration 

 مملكة البحرين
 مدارس الفالح الخاصة

تربويإلدارة العامة ــ اإلشراف الا  

ــــم الرياضيـــاتقس  
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 ورقة عمل اثرائية ) 9(

 

 

     السؤال األول :
 

  
 

 

 

 

 
 

  السؤال الثاني :
أوجد قيمة كل عبارة     1،           ص =             6إذا كانت   س =    

=    5+  س 
 ...................................................................................................................

   
ص=   – 11        

   ..................................................................................................................  

       

=  6×س       
....................................................................................................................... 

   

( =  1÷ص×) 1
..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................     
        

 اليوم والتـــاريخ / الصـــــــف :  الخامس اسم الطالب :
محمد شبلمعلم المـادة :  إثرائيةأوراق عمل  رقم الوحدة :   

 تفسير معنى الباقي في مسالة قسمة: نتاجات التعلم 
 كتابة عبارات ) الجمع والطرح والضرب والقسمة ( الجبرية وإيجاد قيمها

كعكات في كيس . كم كيسا احتاج إليه الخباز ؟  5كعكة ووضع كل   111صنع خباز   

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
..........................................

Kingdom of Bahrain 

Al – Falah private 

schools  

General administration 

 مملكة البحرين
 مدارس الفالح الخاصة

تربويإلشراف الإلدارة العامة ــ اا  

 قســــم الرياضيـــات
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 ورقة عمل اثرائية )11(

 

 

 

 السؤال األول : أكمل الجدول التالية :
 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

  
    السؤال الثاني :
 أوجد قيمة ما يلي 

   *34  -   1  ×2   =.........................................................................  

  * (34 – 8  ( × )1    +2  ) =...............................................................  

  *  24   +( 8   ×7  ) =......................................................................  

  *   (1   ×2   ÷ )4 =.........................................................................  

 

 اليوم والتـــاريخ / الصـــــــف :  الخامس اسم الطالب :
د شبلمحممعلم المـادة :  إثرائيةأوراق عمل  رقم الوحدة :   

ع 4  املخرجات املدخالت  
 )ع(

      5  

      2     

      1    

1س +  املخرجات  املدخالت)س( 
         2  

         4  

5÷ ق  املخرجات  املدخالت)ق( 
        5       

        15  

        345  

 املدخالت)ص(          5 –ص   املخرجات
       8  

       34  

      5  

 إنشاء جدول دالة أو إكماله: اجات التعلمنت

 إيجاد قيمة عبارة عددية باستعمال ترتيب العمليات

Kingdom of Bahrain 

Al – Falah private 

schools  

General administration 

 مملكة البحرين
 مدارس الفالح الخاصة

تربويإلدارة العامة ــ اإلشراف الا  

 قســــم الرياضيـــات
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 ورقة عمل اثرائية )11(

 

 

 

  السؤال األول :
 حــل المعادالت التالية

      ...............................................................................9=  6*   س  +  

                                
                     ................................................................................ 1هـ  =  – .  *

            
 *   ............................................................................  11ع =  1  -7

 

 
 السؤال الثاني :  مثل  النقطة علي املستوي اإلحداثي : 

 (2  ،1  (     )3  ،4  (       )4  ،8  (         )1  ،1  (       )8     ،1 )  

 

        

        

        

        

        

        

        

            

  7     5     1      6     1      3                                                                         6     

 

 

 

 

 اليوم والتـــاريخ / الصـــــــف :  الخامس اسم الطالب :
محمد شبلمعلم المـادة :  إثرائيةأوراق عمل  رقم الوحدة :   

 كتابة وحل معادالت الجمع والطرح والضرب:  لتعلمنتاجات ا
 تسمية النقاط على المستوى االحداثي وتمثيلها

Kingdom of Bahrain 

Al – Falah private 

schools  

General administration 

 مملكة البحرين
 مدارس الفالح الخاصة

تربويإلدارة العامة ــ اإلشراف الا  

 قســــم الرياضيـــات
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 ورقة عمل اثرائية )11(

 

 

 
 السؤال األول :

جدول الدالة أو المعادلة لوصف كل عالقة ممايأتي : تعملاس  

أسابيع فما المبلغ الذي وفرته ؟ 6رياالت من مصروفها كل أسبوع إذا ادخرت من مصروفها لمدة  6تدخر سلمى   

...................................................................................................................
...................................................................................................................
................................................................................................................... 

رياالت  1 اكر دخول إلى قاعة التزلج . إذا كان معه قسمة َحْسِم على الثمن الكلي للتذاكر قيمتهاتذ 5اشترى خالد 
 فكم دفع ثمناً للتذاكر ؟

...................................................................................................................
...................................................................................................................

................................................................................................................... 
 

  السؤال الثاني :
كسور والنماذج ثم حلي المسالة :كل موقف مما يأتي مستعماًل ال  مثل  

اء ؟لملء ثالثة أوعية بالتساوي . ما كمية الطعام التي وضعت في كل وعاستعمل كيسان من طعام الطيور   

...................................................................................................................
...................................................................................................................

................................................................................................................... 
ما طول القماش المستعمل في كل راية ؟استعمل متر من القماش لصنع رايتين للمدرسة   

...................................................................................................................
...................................................................................................................

 ................................................................................................................... 

 اليوم والتـــاريخ / الصـــــــف :  الخامس اسم الطالب :
محمد شبلمعلم المـادة :  إثرائيةأوراق عمل  رقم الوحدة :   

 إيجاد قاعدة دالة:  ت التعلمنتاجا
 تمثيل مواقف القسمة باستعمال الكسور

 :
 

Kingdom of Bahrain 

Al – Falah private 

schools  

General administration 

 مملكة البحرين
 مدارس الفالح الخاصة

تربويإلدارة العامة ــ اإلشراف الا  

 قســــم الرياضيـــات
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 ورقة عمل اثرائية )16(

 

    

 

 

 

 السؤال األول :
كل عدد كسري مما يأتي بصورة كسر غير فعلي :  اكتب  

     1        
5           .....................................................................................=  

      1        

1          ............................. =.......................................................   

 

  السؤال اثاني :
اشارة <أو> لتكوين عبارة صحيحة في كل مما يأتي ، استعملي خط األعداد عند الحاجة : ضع   

    15            1   1                     1   1          1   1                      7            1 

6            6                      5               6                           9                 9  

 

 

 السؤال الثالث :
    قرب  5   إلي أقرب صفر أو    3

                      7                   

 

 اليوم والتـــاريخ / الصـــــــف :  الخامس اسم الطالب :
محمد شبلمعلم المـادة :  إثرائيةعمل أوراق  رقم الوحدة :   

 غير الفعلي بصورة عدد كسري والعكس كتابة الكسر: نتاجات التعلم
 مقارنة الكسور واألعداد الكسريه

 تقريب الكسور إلى ) صفر ، ونصف ، واحد (
 

Kingdom of Bahrain 

Al – Falah private 
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General administration 

 مملكة البحرين
 مدارس الفالح الخاصة

تربويإلدارة العامة ــ اإلشراف الا  

 قســــم الرياضيـــات
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