
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/5                   

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

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

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

 

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

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

                  https://almanahj.com/om/grade5                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 الرياضيات لمادةالتجريبي  انـمتحاال
   األولالفصل الدراسي    - الخامسللصف : 

 م2018/2019  -هـ  1439/1440للعام الدراسي 
  

 
 .    واحدة االمتحان: ساعةزمن  •

 .الدفتر نفسه في اإلجابة •
 درجة.  40الدرجة الكلية لالمتحان:  •
(.  8أسئلة االمتحان: ) صفحات عدد •
 يسمح باستخدام: المسطرة، المنقلة،  •

 المثلث القائم.
 باستخدام: اآللة الحاسبة. ال يسمح •

 
 أقرأ التعليمات اآلتية في البداية:

األسئلة في الفراغ  جميع عنجب أ •

 المخصص في ورقة األسئلة.

درجة كل سؤال أو جزء من السؤال  •

 مكتوبة في اليسار بين الحاصرتين][.
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المصحح  بالحروف ام
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 الثاني

1     5    

2     7     

3     5    

4      6    

5      4    

6     4    

7      5    

8    4    
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(1) 

 االمتحان التجريبي لمادة الرياضيات للصف الخامس
 م2018/2019لعام الدراسي ا- األولالفصل الدراسي 

 
 
 في المكان المناسب على خط االعداد   4،  3 –العددين ضع   (1

 

 
                                                                                                              

 [1] 
  التحليلية. بالصورةالعدد  اكمل كتابة (2

437 685 =   000 600 +                  +5000  +400  +                +7               [1] 
)        ضع   المربع الصحيح بجانب كل عبارة. ( في (3

                                                                                  
 خطأ صواب 

   320هو  160ضعف 

 [1]    470 000هو  4700ضعف 
 

4 ) 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           ألقرب عشرة 4356قرب العدد 
 [1] ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         ألقرب مائة    9742قرب العدد 

 قامت عائلة ناصر بزيارة حديقة الحيوان  (5
 .عطلة نهاية األسبوعفي 

 األوقات ةالمقابل توضح النشرة
 والنشاطات في حديقة الحيوان.

 
 
 
 
 
 
 

 [1] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        .الوقت الذي ستتمكن فيه العائلة من إطعام أسد البحر اكتب
 

 2يتبع/ 5  الدرجة
 

0 
  

                          

 األسبوعأيام 
 إطعام الفيل  1000
 عرض الصقور 1130
 إطعام الزرافة 1200
 إطعام أسد البحر 1315
س امقابلة حر 1530

 الحيوانات

 عطالت نهاية االسبوع
 إطعام الفيل  1000
 عرض الصقور 1130
 إطعام الزرافة 1215
 إطعام أسد البحر 1345
س امقابلة حر 1630

 الحيوانات

 حديقة الحيوان



(2) 
 ساالمتحان التجريبي لمادة الرياضيات للصف الخام

 م2018/2019لعام الدراسي ا- األولالفصل الدراسي 

 لتكون العبارتين صحيحتين.عالمة < أو > في المكان الصحيح ضع  (6
      145 100                 415 130 
      100 666                 001 665  [1] 

 5.3 – 14.6حوط ناتج  ( 7
       11,3                  9,6                     11,1                9,3 [1] 

 
8) 

 
 [1] ـــــــــــــــــــــــــــ                        84.17العدد في  7قم اكتب القيمة المكانية للر

 
9) 

 
 .ساعة 24بنظام  الوقت المماثلمساًء إلى  7:  24الوقت  َحْول

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                          

[1] 
 في المخطط التالي. أكمل الفراغات (10

 
 
 
 
 [1] 

 الفارغة بكتابتها في الدوائر 18حشرة عوامل العدد  أكمل (11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [2] 

 
  3يتبع/ 7  الدرجة

            

            

18 1

18 

مضاعفة تنصيف
42



(3) 
 االمتحان التجريبي لمادة الرياضيات للصف الخامس

 م2018/2019لعام الدراسي ا- األولالفصل الدراسي 
                                                                                                                                                                                                    

 .بالناتج من العمود وأ  زاوج بين العملية من العمود ( 12
 

  
 
 
 
  

540  ×  10 

6800  ÷ 100 

54 
000 680 

68 
5400 

[1] 
 .المناسب المستطيلضع األعداد التالية في  (13

     3.06     ،0.5   ،3.1   ،2.8     

                               
                         > >                     >   

                                                   [1] 
14)  

 المقابلة.المكتوبة على البطاقات لديك االعداد 
 ـــــــــــــــــ      5عدد فردي ومن مضاعفات منها اكتب 
    ـــــــــــــــــ   25عدد زوجي ومن مضاعفات منها اكتب 

 
                                                              [1] 

15) 
 
 

 ... ،136، 132، 128، 124المتتالية 

 في المتتاليةظهريقد  الذي العدد على حوط 

  120               123              137                168 
[1] 

 حدد موضع النقطتين (16
 ( 5،  3و ) (  0، 2)  
 .على الشبكة المقابلة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [1] 

  
 4يتبع/ 5  الدرجة

 
 

أ
 ب 

    



(4) 
 االمتحان التجريبي لمادة الرياضيات للصف الخامس

 م2018/2019لعام الدراسي ا- األولالفصل الدراسي 
                                                                                                                                                                                                    

 ارسم خطان متعامدان. (17
 

 

 
 
 [1] 

 عود من أعواد الكبريت. 800صندوق يتسع إلى  (18
 صناديق. 9حوط على عدد أعواد الكبريت في 

8009               8090                 720                 7200 [1] 
 مغلق. مكعبلتكوين  الشبكةالوجه الناقص في  ارسم ( 19

 
 
 
 
 

 

 
 [1] 

 متر. 132 سلك كهربائي طوله (20
 قطع. 6يراد تقطيعه إلى 

 .أوجد طول القطعة الواحدة
 

 [1] متر ـــــــــــــــــــــــــ                                                                                  
 س. 5 8درجة حرارة الشهر السابق  (21

 س عن الشهر السابق. 5 10انخفضت درجة الحرارة هذا الشهر بمقدار  
 

 هذا الشهر.    درجة حرارةعلى  حوط
-18            -10                 -2                 2                   18 [1] 

 كغم من السكر. 3.2عبوة تحتوي على  (22
 عبوات. 4احسب مقدار السكر الموجود في 

 [1] كغم ــــــــــــــــــــــــــ                                                                         
  

  5يتبع/ 6  الدرجة



(5) 
 االمتحان التجريبي لمادة الرياضيات للصف الخامس

 م2018/2019الدراسي لعام ا- األولالفصل الدراسي 
                                                                                                                                                                                                    

  3×4الضرب التالية: يبدأ هذا العنكبوت الرقمي بحقيقة  (23
 .العنكبوت الرقمي أكمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [2] 

 ارسم انعكاس الشكل على خط المرآة (24
 خط المرآة                                                   

              

              

              

              

              

              

              

              
 [1] 

25) 
 

 .بيضة يراد وضعها في علب 122يوجد 
  .بيضات 5تسع العلبة الواحدة  

 العلب التي نحتاجها.من عدد أقل احسب 
 

 [1]                                                                                                                                                                                  ــــــــــــ علبةــــــــــــ                                                                                 
  

  6يتبع/ 4  الدرجة

12÷ 3  =4 

400 ×3  =1200 4  ×3  =12 



(6) 
 االمتحان التجريبي لمادة الرياضيات للصف الخامس

 م2018/2019لعام الدراسي ا- األولالفصل الدراسي 
                                                                                                                                                                                                    

 صف دراسي.  28مدرسة بها  (26
 طالب. 35في كل صف دراسي 

 .عدد الطالب في هذه المدرسةاحسب 
                                                            

 
 [1] ـــــــــــــــــــــــ                                                                                       

 .ارسالهالدى سارة مجموعة من الطرود التي تريد  (27
 
 
 
 
 
 

 .رتب كتل الطرود من األخف إلى األثقل
 

 ـــــــــــــــــــــــــ ،ـــــــــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــ
 األثقل         األخف                                                       

                                                                                                                                          [1] 
 2سم 15 ارسم مستطيال على الشبكة مساحته (28

 
              

              

              

              

              

              

              

              
 [2] 

  
  7يتبع/ 4  الدرجة

 كغم 1.6 كغم 2.3  غم 700 غم 500 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjPwqSl0NXeAhUR3RoKHXzAAQgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.i2clipart.com/clipart-gold-present-51a7&psig=AOvVaw1ePPn70Q6Rxrjx9MK5ruFj&ust=1542344805441270
https://ar.kisspng.com/kisspng-n7jbrn/preview.html
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi334TJ2dXeAhXHy4UKHZFMAg4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.i2clipart.com/clipart-present-blue-pack-512x512-a4b0&psig=AOvVaw1ePPn70Q6Rxrjx9MK5ruFj&ust=1542344805441270
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja0ZSK29XeAhUR2xoKHV1kCF0QjRx6BAgBEAU&url=https://ar.kisspng.com/png-gift-box-png-image-1253229/&psig=AOvVaw1ePPn70Q6Rxrjx9MK5ruFj&ust=1542344805441270


 
(7) 

 االمتحان التجريبي لمادة الرياضيات للصف الخامس
 م2018/2019لعام الدراسي ا- األولالفصل الدراسي 

                                                                                                                                                                                                    

 ضع هذه األعداد في مخطط فن (29
 

[2] 
 أيام أربعةالتي صادها أحد الصيادين خالل  األسماكالجدول التالي عدد يمثل   (30

  25 اليوم االول
  48 اليوم الثاني
  105 اليوم الثالث
 ؟ اليوم الرابع

 سمكة في األربعة األيام. 358ذا صاد الصياد إ
 التي اصطادها في اليوم الرابع. األسماكاحسب عدد 

 هنا الحلوضح خطوات      
 
 
 
 
 

    
 [2] سمكة ـــــــــــــــــــ                                                                                    

 :لديك البطاقات التالية (31
 
 (واحدةجميع االرقام في البطاقات مرة مستخدما )

  .بحيث يكون رقم آحاده ضعف رقم مئاته يمكن تكوينه عدد اكبرعلى  حوط
9418            9841            9814             8914               8419        [1] 

  
  8يتبع/ 5  الدرجة

 5يقبل القسمة على  2يقبل القسمة على 

778 1245 4500 10 

   9   1    4    8 



(8) 
 الرياضيات للصف الخامساالمتحان التجريبي لمادة 

 م2018/2019لعام الدراسي ا- األولالفصل الدراسي 
                                                                                                                                                                                                    

 حل اللغز العددي التالي: (32
 عددين مربعين مجموعهما عدد مربع  

                                                        
 [2] ـــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــ   العددان                                                                 

 بطاقات بها أعداد. خمسمحمد لديه  ( 33
 

 
 اختار محمد بطاقتين.

 جمع األعداد الموجودة على البطاقتين معا.
 3أقرب عدد كامل فكانت إجابته هي وقرب النتيجة إلى 

                             .محمدأختارهما  التي بطاقتينال أكتب
 
 
 
 

 [1]              ــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــ                                                                           

 يقول سالم: (34
 
 

 ؟   صحيحةهل إجابة سالم 
 ال     أم    نعم   :   الخيار الصحيح حوط

  
 
 
 

 اجابتك. اشرح
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [1] 

  
   4  الدرجة

 .انتهت األسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح

عددين فرديين جمعُت 
 وأضفت إليهما عدد زوجي

  21وكانت إجابتي 
 

0.3  1.3  2.5  3.3  1.1  


