
 

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                   

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

  

  الجمع والطرح) 2بطاقة مراجعة الفصل ( 
  

  السؤال األول :

  قربي إلى المنزلة المحددة : 

  ---------اآلحاد             24,751

  ---------   العشرات       24,751

  ---- -----أجزاء العشرة     24,751

  --------- أجزاء المئة      24,751

  --- ------   أجزاء العشرة   0,534

  ---------    أجزاء المئة    0,534
  

  : ثانيالسؤال ال

  قدري الناتج مستعملة التقریب :

  
    34  
  +56     

  
  

  
       398   

   -   407  

   
    7,67   
+  1,32   
  

   
      10,8    

  -    8,3           
  
  

  



  

    : ثالثالسؤال ال

  أوجدي ناتج كل مما یأتي :

5,78    +6,02 =  

  

0,91    +2,2  =  

  

34,8 -  1,22  =  

  

 7  -  5,1      =  

  

    : رابعالسؤال ال

  ما خاصیة الجمع المستعملة في كل مما یأتي :  )أ

34 ) +56  +18  )  =  (34 + 56 (  +18   ---------------------  

22  +43  +59        =22  +59  +43      ---------------------  

  0    +8,3     =   8,3                         ---------------------  

______________________________________________  

  أوجدي القیمة التي تجعل الجملة صحیحة :ب ) 
  

54  +91  +         =73   +91  +54      

    

5,9  +  )4   +7,3   =  ()  7,3 +  4 + (        

 

 



  

  

  : خامسالسؤال ال

  ا باستخدام خطة الموازنة :ذھنیًّ  ياطرح وأ ياجمع

77  +45                                  92 – 67  

  

  

  : سادسالسؤال ال

  : اختاري اإلجابة الصحیحة فیما یلي

 :نارا، قربي ھذا العدد ألقرب ألف دی 16643اشترى أحمد سیارة بمبلغ ) 1

  17000ب)                             16000أ ) 
  16600د)                              20000ج) 

  ؟   11602+  15429ما التقدیر األفضل لناتج ) 2

   32000ب)                             30000أ )       

  16600د)                              26000ج)      

  ؟    7,07+  11,3    ناتج جمع  ھو ما) 3

  18,10ب)                            18,37أ )      

   4,37د)                              81,37ج)     

  ، فإن الناتج یساوي : ألقرب جزء من عشرة  13,638عند تقریب العدد ) 4

  13,64ب)                            10,0أ )      

    14د)                              13,6ج)     



  

  


