
 

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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 سلطنة عمان

 محافظة شمال الشرقية

 المديرية العامة للتربية والتعليم بشمال الشرقية 

 م 2019/  2018امتحان تجريبي للصف الخامس للعام الدراسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رقم
 المفردة

 الدرجة المفردة

  فيما يلي جزء من خط األعداد ما العدد الناقص في المربع الفارغ :  .1
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 : 45 313كان الناتج   563 542ما العدد الذي إذا طرح منه   .2
 

229 518                 855 808 5                      885 581                     785 824 5 
 

 

 صل بين األشياء التالية وأوزانها  :  .3
 

 

 

 
 

 

 :           في مكان  >أو  <ضع عالمة   .4
 

300 74             400 73 
529 10             521 9 

 

 

 400×         =   8     في العملية :اختر العدد المفقود    .5
 : التالية من بين األعداد

                               40           50           25          20 

 

 أكمل:  .6
 =    15.3+   24.9  -ب=                                           16.8 -  17.1 -أ

 

 

 أكمل:  .7
1) 400  ×9                                              =2 )250      ÷5   = 

 

 

 أوجد ناتج :  .8
046 7  - 998 6                                           = 

 

 أكمل  بنفس النمط :  .9
1 ، 10   ،100   ،   ...  ،   ...  ،000 100 
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-5 -2

+3 

 كغم  0.5

 

 كغم0.1

 

 كغم  0.2

 



 " يمكن استخدام الرقم عدة مرات"إلكمال المربعات اآلتية :           7،  5،  2،  1   رقاماستخدم األ  .10
 

 عدد مربع                                             9 عدد من مضاعفات ال                         

 

  المناسب في المربع الموضح على خط األعداد التالي : العددأكتب   .11
 

 
 

 

  جابات التالية :من بين اال    69×  41ناتج  ط علىحو    .12
 

110              2829            6941           28   

 

 :في كل خانة  حسب المخطط االتي      100  ،  50بين   كتب عددا  أ  .13
 عدد مربع 

  عدد زوجي
   ليس عدد زوجي

 

 وجد ناتج ضرب ما يلي أ  .14
3.5 
 ×6 
 

 

 كمل من الشكل أمامك :أ  .15
 

 ضلعين متوازيين ........... ، ......... (أ

 ضلعين متعامدين  ........... ، .........  (ب

 

 

وبعد وضعها  ° 15محمد عبوة الماء من الثالجة وكانت درجة حرارتها  فإذا أخذ ° 15كانت درجة الماء في الثالجة  إذا  .16
  ° 23في الغرفة صارت درجة حرارة الماء 

 
 احسب مقدار االرتفاع في درجة حرارة الماء 

 

 

الشكل الرباعي إزاحة  باالستعانة بالشكل المقابل تمت  .17
 مربعات 3المقابل 

 لشكل الرباعي االضالع بعد ازاحتهارسم ا،  اليمين ىلإ 
 
 
 
 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

  98،  49،  24،   30،   210،  42تية حسب مكانها الصحيح في شكل فن ضع األعداد اآل  .18
 
 
 
 

 

 كمل   أ  .19
 =...............  3.4ضعف 
 = ...............  2.5نصف 

 

 رتب االعداد العشرية االتية بوضع <  او > فيما بينهما    .20
30.05      30.5     30.11        30.27   

 

 قدر أوال ثم اقسم  :  .21
  

 =  ............ والباقي ............ 5÷  567

 

 =  ........           ×                   فيما يلي سؤال ضرب :  .22
 للحصول على أكبر ناتج   8،  6،  4استخدم األعداد  

 

 

4              3               2
ا ا ا ا ا  اا ا ا ا  اا ا ا ا  اا ا ا ا  اا ا ا  ا ا

؟

 أ                    جـ

 

 ب                   د

42 

 7مضاعفات العدد  6مضاعفات العدد 



ط على أول عددين أصغر من الصفر في المتتالية اآلتية :  .23  حو 
110  ،90  ،70 ... ، 
 
-10  ،-20           -20 ،-50      -10 ،-30        -30  ،-40 

 

 أكمل بنفس التسلسل :  .24
1  ،4  ،9  ،16 ... ،  ... ، 

 

 : 1أكمل بحيث يكون مجموع كل ضلع في المثلث يساوي   .25
 
 
 
 

 

 أكتب بالطريقة التحليلية :  .26
947 963 5 
 
 

 

أوجد مقدار االنسحاب الذي تم ليكون الشكل ب هو   .27
 صورة للشكل أ

 
 
 
 
 
 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

 يقول حمد العدد الفردي ناتج من جمع عددين فرديين   .28
 هل حمد على صواب ؟   

 نعم / ال
 

 

  مما يلي :يمثل شبكة لمكعب مغلق  يط الشكل الذحو    .29
 
 
 
 
 

 

 ناتج :استخدم أي طريقة لحساب   .30
                  34   ×27   

 

 

  ، ....... ، ........ 2-،    0،    2،   4     : بنفس التسلسل كملأ  .31
 " يمكن استخدام الرقم عدة مرات"إلكمال المربعات اآلتية :           7،  5،  2،  1استخدم األرقام     .32

 
 زوجى عدد                                              3من مضاعفات العدد                           

 

 4عدد التالية مضاعفات الالمتتالية  ضحتو  .33
   4  ،8  ،12   ،16  ،20..... ، 

 ؟موجود في المتتالية  114هل سيكون العدد 
 اشرح كيف توصلت لإلجابة  

 

 

 ............. قرب عدد صحيح ....أل  76.49ب العدد قر    .34
 

 

 سم " 1" علما بأن طول كل ضلع  :  مامك الشكل أأوجد مساحة   .35
 
  
 

 

0.19 

0.71 0.11 



 
 

 بالصيغة التحليلية  التالي تية لكتابة العددكمل الفراغات اآلأ  .36
732 564 

 
                                         +       +       +      +      + 
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