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 نموذج اجابة االختبار التشخيصي للصف الخامس في مادة الرياضيات

 

 

رقم 
 السؤال

 

 الدرجت

 

 االجابت

 

 إرشاداث اضافيت

 

 الهدف

 

 مالحظاث

 

1 

 

1 

 

 سبعمائت

 

- 

 

4Nn1 

 

2 2  

 خطأ صىاب  العبارة 

 *    565> عشرة  56

  *     7655= مائت   76

555   >    5555     * 
 

إذا أجاب 
إجاباث صحيحت 3

يحصل على 
درجتين إذا أجاب 

بدرجت واجابت  2
على واحد يحصل 

 صفر

 

 

 

4Nn12 

 

3 1        4855 - 4ps4  

4 1     2885، 2865 - 4Nn2  

5 1   4985  ،   5555 - 4Nn9  

  Nc6 - تقبل أي إجابت صحيحه 1 6

7 2      437 

 

الناتج بدرجت 
وطريقت الحل 

 درجت

 

Ps1 

 

8 1       25 - Nc1  

9 1  

3/4     - 6 /8 

 

أي خطأ يفقد 
 الدرجت كاملت 

4Nn19  

15 1 3/4 1 - 4Nn23  

 

11 

 

 

2 6 

8 

2 

إذا أجاب 
إجاباث صحيحت 3

يحصل على 
درجتين إذا أجاب 

بدرجت واجابت  2
واحد يحصل على 

 صفر

4Nn19  

12 1 6- - 4Nn13  

 صح  1 13

 أي مثال على جمع عددين فردين 
- 4Nn15  

  4pt5  ثم مضاعفتها  24=6×4 1 14

15 2  

158 

النتيجة النهائية 
 درجة كاملة

4Nc22  

  4Nc21 - قطعت 23 1 16
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