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 المملكـة العـربية السعـودية 
 لتعليم ا وزارة 

 .......... ..... ....تعليمللاإلدارة العامة  
 ...... .... ........ مدرسة ابتدائية  

 
 
 
 

 
  الثاني الفصل الدراسي  نهاية اختبارأسئلة 

                هـ  1444  -هـ  1443 للعام الدراسي
 الدور األول 

 هـ 1443/    8/    3   األحد :يوم ال

 رياضيات  ادة:الــمــ

 ساعتين  الــزمــن: الخامس/ب   :الــصـف

   المراجع:     المصحح:        40من                       رقماً: الدرجة 

 الـتوقيع:  الـتوقـيع:                              الدرجة كتابة  

 استعن باهلل وأجب عن األسئلة

 : عدد الفقرات عشرةوالصحيحة فيما يلي    اإلجابة: اختر السؤال األول

 =   2÷  800ناتج  1
 100-د 200 -ج 300 -ب 400 -أ

 =   5÷  635ناتج  2
 20 -د 50 -ج 100 -ب 127 -أ

 5كانت س =  اإذ 7قيمة العبارة س +  3
 8 -د 10 -ج 12 -ب 14 -أ

 ( يساوي 3+3)  (5 – 15)قيمة العبارة  4
 70 -د 80 -ج 90 -ب 100 -أ

 الذي يجعلها صحيح هو: 11+ س =   5حل المعادلة  5
 7 -د  6 -ج 5 -ب 4 -أ

 هي: 12 عدد يساوي مطروحا من 9ملة  ة للجالعبارة الرياضي 6
 12س = -د9 12=   9 –س  -ج 12 =  9 ÷ س -ب 12 =9 + س -أ

 ا نصيب كل منهما: المكافأة بالتساوي فم األصدقاءقسم  إذالاير  30حصل خمسة أصدقا على مكافأة مقدارها 7
 6 -د 7 -ج 8 -ب 9 -أ

 هو:    5,   4,   3,   3,   2التالية الوسيط للبيانات  8
 3-د 2-ج 1 -ب وسيط  ديوج ال -أ

 هو:  21و 15للعددين القاسم المشترك األكبر  9
 3 -د 5 -ج 21 -ب 15 -أ

 هو: 6و  7المضاعف المشترك األصغر للعددين  10
 42 -د 14 -ج   7 -ب 6 -أ

 ا يلي: ( أمام العبارة الخاطئة فيم✗وعالمة )  ( أمام العبارة الصحيحة✓ضع عالمة )  : السؤال الثاني
 (.       )    اليسارأوال بالضرب والقسمة من اليمين إلى  ليات نقوماجراء ترتيب العم عند -1
 (.        االحتمال يعني فرصة وقوع حدث ما )    -2
 (.           )  من مقامه كبرالكسر االعتيادي هو الكسر الذي بسطه أ-3
  (.        )        4  عدد النواتج عند رمي قطعة نقدية مرتين هو-4
 (.         )      سط صورةمكتوب بأب          لكسر ا-5
 (.        هو مجموعها مقسم على عددها )     لبياناتالمتوسط الحسابي  -6
 (.       )       ر          مكافئ للكس           الكسر  -7
 (.        )    مستحيلاحتمال احتمال اختيار حرف س من كلمة رياضيات هو  -8  
                   (.         )                       يكتب كعدد كسري بالشكل             الكسر الغير فعلي  -9
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 الثالث: أجب عما يلي:  السؤال
 تالية  قارن بين الكسور ال  -أ
 ⦿                                                                     ⦿ 
 

                                           ⦿ 
 

 أجب عما يلي:  األندية في المشاركين الطالب عدد يمثل المجاور التمثيل  -ب
 

 الطلبة؟  اختيار بين األكثر النشاط ما  -1
.................................... ........................ 

 بين نادي المسرح ونادي الكشافة؟  ق ما لفر -2

................................ ............................. 
 ما مجموع الطالب المشاركين في جميع االندية؟  -3

............................................................. 
 هو منوال البيانات؟ ما  -4

 ............................................................ 
   ؟التالية من خالل المعلومات  التالي  الدالة أكمل جدول ابع:ل الرالسؤا
ا أخته لدى الرياالت  عدد على زيادة  رياالت  4 الجوهرة لدى  

 
 
 
 
 
 

 السؤال الخامس: 
إذا تم تدوير مؤشر القرص المجاور مرة واحدة، أوجد احتمال كل حدث مما يأتي وأكتبه على   -أ

 صورة كسر في أبسط صورة: 

                             ................. (=9ح )                      .............=  ( 4ح )  

............. (= 7ح )أقل من               ............. ح )عدد فردي( =  

 إلى عوامله األولية  36عدد حلل ال -ب
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