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اختبار تشخيصي   

لمهارات الصف الخامس 

الفصل الدراسي األول 

هـ 1443-هـ 1442لعام 

فوز الشهراني/ اعداد املعلمة
@foozsha432   



...مرحبا بكم يا أصدقائي 

واهال وسهال بكم معنا في الصف الخامس ابتدائي 

نقدم لكم هذا االختبار في مادة الرياضيات 

من مهارات سابقه في ماتعلمناهوسوف نسترجع سويا 

الماضيةالدراسيهالمراحل 



القيمة المنزلية 
/ .........................الصف /.....................................   االسم 

ماذا اعرف عن القيمة المنزلية ؟   
. هي القيمة التي يتخذها الرقم حسب موقعه في العدد:القيمة المنزلية 

اسية المنزلية للرقم يساعدني على قراءة االعداد وكتابتها بالصيغة القيالقميةاعرف ان تحديد 
تبر واللفظية والتحليلية وكذلك يساعدني على المقارنة بينها وترتيبها وتقريبها وسوف اخ

.نفسي في هذه المهارات 

/السؤال األول**************************************************
:  اكتب القيمة المنزلية للرقم الذي تحته خط   فيما يلي 

القيمة المنزلية العدد
258631
7650061
3016391

*******************************************************
/ السؤال الثاني 

:اختار اإلجابة الصحيحة فيما يلي

هي ( مسون ثمانية ماليين وستمائة وثالثة االف وسبعمائة وخمس وخ)الصيغة القياسية للعدد 

86755-د8603755-جـ 806733-ب 86733-أ

:هي ( 60000+ 3000+200+ 70+ 3) الصيغة اللفظية للعدد 
ثالثة وستون الف -أ

وثالثه
ثالثة وستون الف -ب

ن ومئتان وثالثة وسبعو
مئتان وثالثة –د ف ثالثة وسبعون ال-جـ 

وسبعون 

الدرجة املستحقة  
وحتليل النتيجة

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

...............................................................................................................................................................................
........الدرجة 

الدرجة املستحقة  
وحتليل النتيجة

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

...............................................................................................................................................................................
........الدرجة 



00000080 00030083

فيصلسعود

/ السؤال الثالث 
الى اقرب مئة الف كما هو  92527583قام سعود وفيصل بتقريب العدد : اكتشف الخطأ 

تقريبه صحيحا ؟ فأيهما. مبين ادناه 

الدرجة املستحقة  
وحتليل النتيجة

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

...............................................................................................................................................................................
........الدرجة 

*******************************************************
/ السؤال الرابع

:اختار اإلجابة الصحيحة فيما يلي
ما الرقم الذي يجعل الجملة العددية صحيحة ؟

35982 >59 □82
5–د 4-جـ 3–ب 2–أ 

*******************************************************
/ السؤال الخامس

ارتب االعداد من األكبر الى األصغر 
099145  ،032154  ،004145  ،023159

  .................  ،  ................... ، ................... ،....................
الدرجة املستحقة  
وحتليل النتيجة

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

...............................................................................................................................................................................
........الدرجة 

*******************************************************
/ السؤال السادس 

هدايا ؟ 10دقائق لتغليف هدية ، كم دقيقة تستغرقها لتغليف 5تستغرق مريم 

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

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

الدرجة املستحقة  
وحتليل النتيجة

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

...............................................................................................................................................................................
........الدرجة 



الجمع والطرح 

الفرق بينه وبين جمع الكسور العشرية وماهوماذا اعرف عن الجمع والطرح؟ 
وطرحها ؟ 
اجمع واطرح االعداد التي لها القيمة المنزلية نفسها ، وعرفت في جمع األعداد وطرحها اعرف انه عند 

.العام الماضي كيف اجمع الكسور العشرية واطرحها ، وسوف اختبر نفسي في ذلك 

*******************************************************
/ السؤال األول

: اقدر ناتج الجمع او الطرح فيما يلي 

9,4..............
-5,82-..............

اقرب الى اقرب عدد صحيح ثم اوجد ناتج الجمع   

2,4............
  +3,8 ............  +

اقرب الى اقرب عدد صحيح ثم اوجد ناتج الطرح 

*******************************************************
/ السؤال الثاني

: اوجد ناتج الجمع او الطرح فيما يلي 

الدرجة املستحقة  
وحتليل النتيجة

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

...............................................................................................................................................................................
........الدرجة 

ها ارتب الفواصل العشرية تحت بعض
.ثم اجمع
4,97 +8,4 =

ها ارتب الفواصل العشرية تحت بعض
.ثم اطرح 

6,9–2,48 =

الدرجة املستحقة  
وحتليل النتيجة

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

...............................................................................................................................................................................
........الدرجة 

/....................الصف /........................................  االسم 



/ السؤال الثالث
: اختار اإلجابة الصحيحة فيما يلي 

: الى اقرب عشر هو 67,34ناتج تقريب العدد 

68–د 67,3-جـ 67,34–ب 67-أ 

الدرجة املستحقة  
وحتليل النتيجة

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

...............................................................................................................................................................................
........الدرجة 

*******************************************************
/ السؤال الرابع

.رياالت 8رياال، وبقي معه 23رياال ، واقرض صديقه 16اشترى احمد تذكرة لزيارة متحف بـ 
الذي كان معه في البداية ؟مالمبلغ

/ ......................................................................................المعطيات : افهم 
....................................................................................................

/ .......................................................................................المطلوب 
....................................................................................................

: ....................................................................................................اخطط  
....................................................................................................

: ......................................................................................................احل  
…………………………………………………………………….……

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

: ......................................................................................................اتحقق  
......................................................................................................
......................................................................................................

الدرجة املستحقة  
وحتليل النتيجة

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

...............................................................................................................................................................................
........الدرجة 



الضرب 
كيف اضرب في عدد من رقم واحد وعدد من رقمين ؟ 

، ثم اعد التجميع باالحاداعرف ان اضرب كل رقم من ارقام العدد في الرقم الواحد مبتدئا 
. ان كان ذلك ضروريا

ما ناتج الضرب ؟ 
. اعرف ان حاصل ضرب عددين او اكثر يسمى ناتج الضرب

وسوف اختبر نفسي في ذلك  

/السؤال األول
:  اوجد ناتج الضرب  فيما يلي 

7 ×4       =

7 ×40      =

7 ×400    =

7 ×4000   =

اقدر ناتج الضرب

32.............
 ×5 ×.............

اضرب 
248

 ×3
324

 ×35

اضرب 

47
×4

اضرب 

الدرجة املستحقة  
وحتليل النتيجة

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

...............................................................................................................................................................................
........الدرجة 

/....................الصف /........................................  االسم 



القسمة  

ناتج القسمة وماهوالمقسوم والمقسوم عليه؟ وماهوماذا اعرف عن القسمة ؟ 
:اعرف ان 

الناتج = المقسوم عليه ÷ المقسوم
.مبتدئا من المنزلة الكبرى المقسوم عليه على المقسوم واعرف ان اقسم كل رقم من 

وسوف اختبر نفسي في ذلك    

/السؤال األول
:  اوجد ناتج القسمة  فيما يلي 

12 ÷2 =

120 ÷2 =

1200 ÷2 =

12000 ÷2=

5437

20246

الدرجة املستحقة  
وحتليل النتيجة

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

...............................................................................................................................................................................
........الدرجة 

/....................الصف /........................................  االسم 



العبارات الجبرية والمعادالت 

ماذا اعرف عن العبارة الجبرية ؟ وماهي المعادالت ؟ 
: اعرف ان العبارة العددية هي اعداد وعمليات والعبارة الجبرية مثل

5 +7
: مثل ( > او < او ) =  واعرف ان الجملة العددية هي عبارة تتضمن اعدادا واحدى اإلشارات 

5 +7 =12
وسوف اختبر نفسي في ذلك  واتعرف على العبارات العددية والمعادالت   

/السؤال األول
: امام العبارة غير الصحيحة ꓫضع عالمة              امام العبارة الصحيحة  وعالمة   ا

)             (تسمى عبارة عددية    21= 9+ 8+ 4

)                (نجد قيمة المخرجة باستعمال عكس قاعدة الدالة      

1

2

الدرجة املستحقة  
وحتليل النتيجة

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

...............................................................................................................................................................................
........الدرجة 

*******************************************************
/ السؤال الثاني

: ؛ لتكون الجملة صحيحة ( -او )  + اضع إشارة 

5738 =592-11

6 36 +114 =156

1

2

*******************************************************
/ السؤال الثالث

: اكمل الجدول التالي 

الدرجة املستحقة  
وحتليل النتيجة

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

...............................................................................................................................................................................
........الدرجة 

...............القاعدة 

71113∆المدخلة 

161820□المخرجة 

الدرجة املستحقة  
وحتليل النتيجة

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

...............................................................................................................................................................................
........الدرجة 

/....................الصف /........................................  االسم 



الكسور االعتيادية  

ماذا اعرف عن الكسور ؟ 
.هو عدد يمثل جزءا من كل او جزءا من مجموعه الكسر اعرف ان

مقام وبسط واعرف ان الكسر له 
هو المقام الكلهو البسط والجزء اعرف ان

وسوف اختبر نفسي في ذلك 
/السؤال األول

:  اختار اإلجابة الصحيحة فيما يلي  

اي مجموعات الكسور االتية مرتبة من األصغر الى األكبر ؟ 

6  ،4  ،1
1052

1  ،4  ،6
2510

4  ،1  ،6
5210

1  ،6  ،4
2105

*******************************************************
/ السؤال الثاني

: ياتياكتب العدد الكسري والكسر غير الفعلي لكل تمثيل مما 

الدرجة املستحقة  
وحتليل النتيجة

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

...............................................................................................................................................................................
........الدرجة 

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

الدرجة املستحقة  
وحتليل النتيجة

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

...............................................................................................................................................................................
........الدرجة 

*******************************************************
/ السؤال الثالث

. أسئلة إجابة صحيحه 10أسئلة من أسئلة االختبار التي عددها 8اجابت الجوهرة عن 
8اكتب كسرا مكافئا للكسر   

10
..................................................................................................................

الدرجة املستحقة  
وحتليل النتيجة

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

...............................................................................................................................................................................
........الدرجة 

/....................الصف /........................................  االسم 



تم اعداد هذا العمل تحت  
اشراف إدارة ملتقيات  

معلمي ومعلمات الرياضات

اعداد وحدة  انتاج  امللتقيات  
فوز  الشهراني / املعلمه


