
 

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 الثاني  اضغط هنا                                  

  

                  https://almanahj.com/om/5math2                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade5                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس ضنينة الفزارية اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 :لإلجابةي عن جميع األسئلة التالية في المكان المخصص أجيب
 

 طالبات في عطلة نهاية األسبوع :الجدول التالي يوضح المواد التي ذاكرتها ثالث (  1
 لغة عربية دراسات اجتماعية الرياضيات تربية إسالمية لغة انجليزية العلوم الطالبة / المادة

  ✓ ✓ ✓  ✓ سلمى
 ✓   ✓ ✓  فاطمة
 ✓ ✓ ✓   ✓ مريم

 

ِّ عالمة )   ( في مكانها الصحيح مقابل كل عبارة : ✓ضع 
 خطأ صحيح عبارةال

   البيانات غير كافية لمعرفة عدد الساعات التي ذاكرت فيها سلمى مادة العلوم 
   ذاكرت سلمى اللغة اإلنجليزية والرياضيات 

   البيانات في الجدول توضح عدد المواد التي تم مذاكرتها يوم الجمعة 
   ذاكرت كال من سلمى ومريم أربع مواد 

 
 خالد و سعد باللاير العماني خالل ثالثة أشهر : ادخرهاعرض المبالغ التي الرسم المقابل ي( 2
 اكملِّ العبارات التالية :    

 

 خالد وسعد في شهر ادخرهأ( يزيد المبلغ الذي    
 في شهر رجب بمقدار  لى ما ادخراهرمضان ع     
 ..... لاير .....................     

 

 في الشهور الثالثة ادخراهاب( مجموع المبالغ الذي   
 ......  لاير.....يساوي ................     
 
 ( من الرسم السابق يقول سعد : 3 

 اكتبِّ ما جمعه كالً من خالد وسعد في شهر    
 رجب .    
 ....................................................................... اإلجابة :   

         
         
         
         
         
         
         

 ألولااجنازي 

 )   ( اسم الذكية : ............................. من الصف : خامس
 

 األسئلة واالستبيانات + فحص البيانات 
 ةيقدق  15

 تُميزني

  ] 2  [ 

 

 جمعت في شهر رجب 

 نصف ما جمع صديقي خالد

 

 شعبان

40 

ال
بلغ
م

 

 األشهر

 رمضان رجب

20 

60 

80 

100 
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 قام فارس بعمل استبيان حول نوع التمر المفضل من بين أربع أنواع معروضة في االستبيان ( 4
 شخصاً . 500) الخالص ، الخنيزي ، المبسلي ، الفرض ( لـ    

 مث ل فارس النتائج بيانياً .
 اكملِّ الرسم .                               

 
 
 
 
 
 التي اصطادها. الجدول التالي يُظهر عدد األسماك يصطاد سالم السمك ليبيعه في السوق (  5 

 سمكات (  6) حيث          =    في ثالثة أيام .    
   
 أ( احسبِّ عدد األسماك التي اصطادها   
 . ألثنينسالم يوم ا     
 اإلجابة : .................... سمكة    
 
 ب ( يقول سالم :  
  ها يوم األحد تها يوم الثالثاء تقل عن عدد األسماك التي اصطدتد" إن عدد األسماك التي اصط 

 سمكات "  6بمقدار      
ِّ الخطأ فيما قاله سالم .      وضح 
  ................................................................................................... 
 

 

 

           
           
           
           
           

  األحد
 

  األثنين
 

  الثالثاء
 

 تأكدي بأنه بالجد واالجتهاد واإلصرار والعزيمة ستحققين النجاح والتفوق

 األسئلة واالستبيانات + فحص البيانات  األولاجنازي 
 يقةدق  15

 تُميزني

 الخنيزي

ور
لتم
ا

 

 عدد األشخاص

50 

 الخالص

 المبسلي

 الفرض

100 150 200 250 
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