
 

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 األول  اضغط هنا    

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

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

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة غرناطة اإلبتدائية للبنات اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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  االسم :                            مملكة البحرین                                                                        

   –الصف : خامس                           وزارة التربیة والتعلیم                                                                 

  التاریخ :                            مدرسة غرناطة االبتدائیة للبنات                                                   

  قسم الریاضیات

  ) 3بطاقة مراجعة الفصل ( 

  
  السؤال األول :

  ) أوجدي ناتج الضرب ذھنیا : 1( 
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  ما خاصیة الضرب المستعملة في كل مما یأتي :ب ) 
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487  ×1  =487      .......................................  
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  أوجدي القیمة التي تجعل الجملة صحیحة :ج) 

54 × 9 ×          =73 ×  9 × 54        

9  × )4 ×  8   =  ()  9 ×  4  (×        

67   =       ×67   



  

  

  

  : خامسالسؤال ال

  حلي المسألة اآلتیة :

دینار ودفتر  1,05دنانیر ، وعلبة ألوان بمبلغ  3,5اشترى خالد كتابا بـ  
  رسم بثمن أقل من ثمن الكتاب . كم دینارا دفع خالد ؟

  

  

  

  

  

  


