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المادة: ر4اض+اتالممل.ـة العـ-,+ة السعـود"ة
>وزارة  التعل+م

الصف : الخامس االبتدا<=
الزمن: ٤٥ دق+قةإدارة تعل+م ……

عدد األوراق : ٢مدرسة ……
> لعام ١٤٤٤ هـ

اخت[ار منتصف الفصل الدراY> االول للصف الخامس االبتدا<=

الدرجة المستحقةالصف ٥ / .…................................…………االسم
٢٠

ي$بع 

السؤال األول: اختار اإلجاkة الصح+حة لjل مما "i> بتضل+ل الحرف الدال عليها:

١
أي االعداد اآلت+ة تكون ق+مة الرقم ٦ ف+ه  ٦٠٠٠٠٠٠

٦٢١٣٤٥٣٢١١د٧٥٦٢١٣ج٣٦٧٦٥٢ب١٦٤٣٥٢٧٣أ

٢
: <z {|واثنا ع 

~
ون ألفا الص+غة الق+اس+ة للعدد ثالثة مليون وخمس مئة وسته وع|}

١٢٠٥٢٦٣د١٢٥٢٦٣ج٣٥٢٦٠١٢ب٣٥٢٦١٢أ

٣
امأل الفراغ kاالشارة المناس[ة      ١٢٨٦٥٤٣ ………١٢٨٦٤٥٣

× د=ج>ب<أ

٤
 الص+غة التحل+ل+ة للعدد   ٤٫٣٢١

١+٢+٣+٤ د٠٫٠٠١+٠٫٠٢+٠٫٣ ج١+٠٫٠٢+٠٫٣+٤ب٠٫٠٠١+٠٫٠٢+٠٫٣+٤أ

٥
: <z |.مزرعة ول+د  ٠٫٦  أشجار المزرعة  ، صورة ك| االعت+ادي لهذا ال <

�ش�ل أشجار النخ+ل ��

٦٠دجبأ

٦
<z العدد ٥٫٤٧٥ <

ل+ة للرقم ٧ �� � الق+مة الم��

٠٫٠٠٧ د٧٠ج٠٫٠٧ ب٧٠٠أ

٧
التقدير األفضل لناتج  :     ٢٦٣٫٧+ ٣١٤٫٤٥ 

٥٠٠د٨٠٠ج٦٠٠ب٧٠٠أ

٨
قرب العدد   ٤٥٫٧ ا� أقرب آحاد 

٥٠د٤٥٫٧ج٤٦ب٤٥أ

٩
> من القماش ؟ 

� k عند فاطمة  ٦٫٤ م إذا استعملت منها  ٢٫٨ م لخ+اطة ثوب البنها . ف�م

١٫٤د٣٫٤مج٤٫٤مب٣٫٦مأ

١٠
: <z خاص+ة الجمع المستعملة  ٢٫٣+٠=٢٫٣

التوز4ــــعدالتجميع جالعن¥ المحا"د باالkدال أ

١٠

نموذج إجا"ة



١٠  : <
> : اجب عمل "أ<�

السؤال الثا<�

(أ) قاس مزارع أطوال ثالث أشجار ، فوجد طول األولى   ٢٫٧٣ متر  ، وطول الثان+ة  ١٫٩٨ 
مترا ، وطول الثالثة ٢٫٦٢ متر ، وطول الراSعة ٣٫١٢ مترا ، رتب األشجار من األطول إلى  

األقصر ؟

(ب) أوجد ناتج العمل+ات اآلت+ة

= ٨٫٣٤ - ٣٫١٧ =٦٫٣٢ + ٢٫٣٤ ب)   أ )

(ج ) اcتب  العدد Sالص+غة اللفظ+ة       ٣٫٤٢٥

(د ) استعمل الموازنة الhجاد ناتج العمل+ة اآلت+ة    ( مع كتاSة الخطوات )

 ٥٧ +٣٦

٣٫١٢٢٫٧٣٢٫٦٢١٫٩٨

٨٫٦٦٥٫١٧

ثالثة َو أرtعة مئة و خمسة وعشرون من ألف

 ٣                 - ٣+

 ٥٧         +       ٦ ٣

 ٦٠         +       ٣٣         =  ٩٣


