
 

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 المناهج العمانية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 الةاهرة اظةة املديرية العامة للرتبية والتعليم حمل 

 

 م 2016/  2015ـ العام الدراسي  ـ الدور الثاني األولامتحان هناية الفصل الدراسي 
 درجة 40الدرجة :  ساعتانالزمن :   الرياضيات : املادة ام اخل الصف :

  
 :تنبيه   

 ( صفحات . 5 في ) سئلةاأل 
 جابة في نفس الورقة .اإل 
   منع استخدام اآللة الحاسبة .ي 
 .في األسئلة المقالية: اكتب جميع خطوات الحل بوضوح 

 
الدرجة  السؤالرقم 

 مالحظات اسم وتوقيع المصحح الدرجة بالحروف باألرقام

     األول

     الثاني

     الثالث

 المجموع
     يالكل

 

 ********************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ....................................................................................................................لب / اسم الطا

 الشعبة / )          (..............................................................................الصف / 

 ..................................................................................................................................المدرسة / 



   

 5من  1صفحة 

 الرياضياتـ المادة  لخامسا الصف – م 6201/  5201ـ العام الدراسي  ثانيـ الدور ال األولمتحان نهاية الفصل الدراسي ا

  درجة (  16)  : السؤال األول
 الحرف الدال على اإلجابة الصحيحة  حولائرة ضع د( 8 -1المفردات التالية من )في  
       بين البدائل المعطاة :  من 
 ؟  359632في العدد   5ما القيمة المكانية للرقم  (1

            50000 ب(                                        5000 ( أ

 5000000( د                                    500000 ( ج   

 ؟ 10702005عداد اآلتية أكبر من العدد أّي من األ (2

            9321012ب(                                 11081321 ( أ

 1172006( د                                   8461205( ج   

   ؟متر مربع. ما طول ضلعها بالمتر 36لوحة مربعة الشكل مساحتها  (3

 18 ( د                12 ( ج                  6ب(                   3 ( أ

 ؟ 24,  18( للعددين  ع. م. أ ما العامل المشترك األكبر )  (4

    12 (د                   6( ج                  3 ب(                  2 ( أ

 ؟ما العدد األولي من بين األعداد اآلتية (5

  381( د               947( ج                 175ب(              432 ( أ

الامنيحة اليوميحة محا طحول المحدة لليحوم الواححد.  يوضح  مواعيحد الايحارة للحديقحة المائيحة الجدول اآلتي (6

 ؟التي ُيسم  فيها بايارة الحديقة

                  دقيقة 20ساعات و 4ب(         دقيقة 20ساعات و 3 ( أ

 دقيقة 20ساعات و 6( د         دقيقة 20ساعات و 5( ج   

 إلى  من 
 مساء   6:50 مساء   2:30



   

 5من  2صفحة 

 الرياضياتـ المادة  الخامس الصف – م 6201/  5201ـ العام الدراسي  ثانيـ الدور ال األولمتحان نهاية الفصل الدراسي اتابع 

 : السؤال األولتابع 
  الشكل المقابل: في (7

 ؟  ل النقطة هح ما الاوج المرتب الذي يمث  

       (1,  3) ب(                   (3,  1) ( أ

     (3,  3) (د                    (1,  1) (ج   

   5هو     ,      8,  7,  3إذا كان المتوسط الحسابي للقيم:  (8

 ؟قيمة التي يجب وضعها في المربع الخاليالفما  

 2( د                    3( ج                    4ب(                 6 ( أ

 حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح

 درجة (  12)  : لثانيالسؤال ا
 كمل الجدول اآلتي:أ ( أ

 

 

 

 العدد بالكلمات  العدد باألرقام

 وخمسون مليونا  وثالثة عشر ألفا  وتسعة وسبعون ةست ..................

3004510 .............................................................. 

 



   

 5من  3صفحة 

 الرياضياتـ المادة  الخامس الصف – م 6201/  5201ـ العام الدراسي  ثانيـ الدور ال األوللدراسي متحان نهاية الفصل ااتابع 
 

أشححهر العمححاني خححالل الثالثححة  بااالل مبيعححات إحححدم المجمعححات التجاريححة يوضحح  الجححدول اآلتححي ( ب
 األولى من السنة.

 :أوجد

 أكثر. الشهر الذي كان فيه اجمالي المبيعات (1

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

خححالل شححهري فبرايححر مجمححوا اجمححالي المبيعححات  (2

 ومارس.

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

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

 

 :فيما يلي  اكتب الرقم المناسب في      ج( 

 

                             

                                   - 

    

 

 

 
 

 المبيعات الشهر

 3256730 يناير

 2964512 فبراير

 3170499 مارس

 5 7 3 7 

2    

18 4 5 

1 

9 

 



   

 5من  4صفحة 

 الرياضياتـ المادة  الخامس الصف – م 6201/  5120ـ العام الدراسي  ثانيـ الدور ال األولمتحان نهاية الفصل الدراسي اتابع 
  : ثانيالسؤال التابع 
 واحد. علبة في صندوق 12تم وضع كل إذا علبة في الساعة الواحدة,  444 ينتج مصنع للمياه المعدنيةد( 

 عدد الصناديق الالامة الستيعاب العلب المنتجة في الساعة الواحدة.ما ( 1

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

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

علححب فححي صححندوق واحححد بحيححع يححتم اسححتيعاب جميححع العلححب المنتجححة فححي  10هححل يمكححن وضححع كححل  (2

 لساعة الواحدة؟ ولماذا؟ا

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

..................................................................................................... 
 حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح

 درجة ( 12)  لسؤال الثالع:ا
 وجد ناتج:أ ( أ

                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

( لتحصل على الناتج الموض  فيما  ÷,  ×,  -اإلشارات المناسبة ) + ,  ضع في           ( ب
 يلي:

           2        5       7       6        3 = 5   

                

5 2 3 

1 7 
×



   

 5من  5صفحة 

 الرياضياتـ المادة  الخامس الصف – م 6201/  5201العام الدراسي ـ  ثانيـ الدور ال األولمتحان نهاية الفصل الدراسي اتابع 

  : ثالعالسؤال التابع 
 ستة أوجه. اكتب ما يلي: في تجربة إلقاء حجر نرد ذي( ج

 جميع النواتج الممكنة. (1

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

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

 .2األعداد التي تقبل القسمة على  (2

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

 الحيوانات في إحدم الحدائق: اآلتي يمثل أنواا وأعدادالتمثيل البياني د( 

ما أقل نوا من الحيوانات في هذه  (1

 الحديقة؟

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

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

 

 

 الحيوانات في هذه الحديقة؟ما مجموا عدد  (2

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

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

 حبالتوفيق والنجا عالتمنيات للجمي عنتهت األسئلة ما


