
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/5                   

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

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

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

  

                  https://www.almanahj.com/sa/5math2                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade5                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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ي الغالي                                          .............................. .............المعلم/  بالتوفيق لطالب 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
 إدارة تعليم ................... 

 مكتب ................................. 
 مدرسة ........................................... 

 

 خامس اختبار رياضيات
 من الكتاب  بعساالفصل ال

ـــــــلـل ـــصـــــــــ ــــــــ  / ......  5ف:  ـــــــ
ــــــاريــــــــــخ:  ـــتــــــ ـــــــ  هـ14..... / ...... / ...   الـــــــ

 ..........................................  : اسم الطالب
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 صف االحتمال عند سحب كرت؟ / 1س

 )مؤكد، مستحيل، متساوي اإلمكانية، قوي، ضعيف( 

2 8 2 5 2 
2 6 7 2 7 

 
 ...................... (  2ح)   •

 ...................... (  6ح)   •

 ..................... (    4ح)   •

 .......... ............... (8أو 7أو 6أو5ح)   •

 مثل باألعمدة البيانات المجدولة:  /3س

 عدد الطالب الغائبين
 األربعاء الثالثاء االثنين األحد الصف 

 10 7 5 2 الخامس
 

 أي يوم كان أكثر غياب؟ (أ

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

 ما مجموع الطالب الغائبين؟  (ب

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

 أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لألعداد التالية: /4س
  7    ،12    ،5    ،7    ،9    ،14   ،13 
       ..................................................... 

 الوسيط هو ................    المتوسط الحسابي هو ..............

 .........................المنوال هو 
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كتب االحتمال على  أ مرة واحدة، ألقي مكعب النرد  /2س

 صورة كسر لكل حدث مما يلي:

 ............. (    6ح)   •

 ............. ( 6ح) عدد أقل من •

 .............   (  9ح)   •

 ............. ح) عدد فردي(   •

 ............. (  7ح) عدد أقل من  •
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حد

األ
 

ين
الثن

 ا
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ثال

 ال
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رب
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