
 

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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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
 لتعليم للبنات محافظة جدةاإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية 
  ب /197المدرسة : 

 

 

 

 

 

 : الضرب ناتج أوجدي   /1س
 

5×5   =                             2×2  =                          4×3      =                    6×2  = 
 
2×9   =                             7×2  =                          3×3      =                    4×5  = 
 
2×8   =             
 

قطع فكم قطهة حلوى كانت في  7تقاسمت هند وسارة ووفاء صندوقًا من الحلوى كل واحدة منهن اخذت    /2س
  الصندوق ؟

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

 

 :من طرق القسمة لتجدي ناتج  أياي تعملاس /3س
 

15 ÷3   =                                   24÷4  =                                25÷5      =                    
 

 

20 ÷4   =                                   16÷2  =                                 4÷2      =                    
 

 

8   ÷2   =                                   18÷9  =                                 6÷3      =                    
 
 

  ؟ بجملة عددية ي ذلك اوضح أكياس 5كرة صغيرة بالتساوي في  20وزع احمد   /4س
 

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

 

 هـ 1440/      /                                    اليوم والتاريخ 
الفصل 

 الدراسي 
 رياضيات  املادة الثاني 

 الثالث     )                      ( الصف ........................................................................................ اسم لطالبة 

 مستوى االتقان  املهارة املراد قيااسها 

 رقم 
 املـعـيــــــــار املهارة 

 د ج ب أ

 %100متقن 
اىل  %90 متقن  من
 %100اقل من 

اىل  %80متقن  من 
 %90اقل من 

غري متقن اقل من 
80 % 

     (10،9،8،7،6،5،4،3،2يف االعداد ) ناتج الضرب  إجياد 14
     (10،9،8،7،6،5،4،3،2) لقسمة على االعداد ناتج ا إجياد 19

 غري جمتاز  متمكن  متقدم  متفوق مستوى األداء 

 هـ1440-1439االختبار القبلي للمهارات األساسية لعام 

 ثاني الفصل الدراسي ال

    

    

 

   

   

   



 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
 لتعليم للبنات محافظة جدةاإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية 
  ب /197المدرسة : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هـ 1440/      /                                    اليوم والتاريخ 
الفصل 

 الدراسي 
 رياضيات  املادة الثاني 

 اخلامس   )                      ( الصف ........................................................................................ اسم لطالبة 

 مستوى االتقان  املهارة املراد قيااسها 

 رقم 
 املهارة 

 املـعـيــــــــار
 د ج ب أ

 %100متقن 
اىل  %90 متقن  من
 %100اقل من 

اىل  %80متقن  من 
 %90اقل من 

غري متقن اقل من 
80 % 

      ياتية على ذلك على عدد من رقمني وحل مسائل ح األكثرقسمة عدد من ثالثة ارقام على  
 غري جمتاز  متمكن  متقدم  متفوق مستوى األداء 

 هـ1440-1439االختبار القبلي للمهارات األساسية لعام 

 الثاني  الفصل الدراسي

 التالية: القسمةأوجد ناتج 

25 15 

2416 21 

126 11 

246 24 


