
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف اختبار منتصف الفصل نموذج ثاني
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الملف اختبار منتصف الفصل نموذج ثاني

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الخامس ⇦ رياضيات ⇦ الفصل األول

المزيد من الملفات بحسب الصف الخامس والمادة رياضيات في الفصل األول
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السؤال األول: اخ@? اإلجا>ة الصح0حة ل9ل مما 456 بتظل0ل الحرف الدال عليها:

١
قرب العدد ٢٥٫٨ إM أقرب آحاد :

٢٦د٢٥٫٨٠ج٢٥ب٢٠أ

٢
التقدير األفضل لناتج : ٢٨٧٫٣٥ + ٤١١٫٦

٨٠٠د٧٠٠ج٦٠٠ب٥٠٠أ

٣
ناتج جمع : ٥٫٤٩٨ + ٠٫٠٣ :

٥٫٥٠١د٥٫٥٠١ج٥٫٥٢٨ب٥٫٧٩٨أ

٤
4 المسألة:

fg سهل التعامل معها ذهن0اj 4
?k4 األعداد الl

التقديرداألعداد المتناغمةجالموازنةبالتقnoبأ

٥

xات سالم ٠٫٣١٦ نقطة. فما  fy لغ معدلxب ٠٫٣٠٩ نقطة، و f|4 كرة الم
fg ات خالدx fy لغ معدل<

xات؟ f|4 الMمعد f الفرق ب��

٠٫٥د٠٫٠٧ج٠٫٠٠٧ب٠٫٠٠٥أ

٦
أي األعداد اآلت0ة تكون ق0مة الرقم ٤ ف0ه ٤٠٠٠٠:

٤٧٢٠٨٩٠د٥٣٢٤٧١ج٤٢٩٣٧٦ب٣٤٥٦٢٩أ

٧
العدد األ�@� من  ٢١٣٠٥ هو 

٢٠٠٠٠١د٤٩٧٨ج٣٩٢٨ب٢١٠٣٥أ

٨
ي ٠٫٠٢٣ ع5 صورة ك� اعت0ادي: ا�تب ال�� الع��

دجبأ

٩
العدد المساوي للعدد ٢٩٨٫٦٦٠ هو : 

٢٩٨٫٦٦د٢٩٨٫٦ج٢٨٩٫٦٦ب٢٨٫٦٦٠أ

١٠
 4l 4 العدد ٢٬٨

fg لة الرقم ٨ f f@م

آحاددجزء من ألف ججزء من مئة بُع�� أ

١٠

ي&بع 

المادة: رnاض0اتالممل�ـة العـ0xoة السعـود6ة
4وزارة  التعل0م

الصف : الخامس االبتدا��
الزمن: ٤٥ دق0قةإدارة تعل0م ……

عدد األوراق : ٢مدرسة ……
4 لعام ١٤٤٤ هـ

اخت¡ار منتصف الفصل الدرا 4 االول للصف الخامس االبتدا��

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



:أجب عما 456 : 4
fالسؤال الثا�

أ

 ، قاس مزارع أطوال أرxــع أشجار، فوجد طول األوM ٣,٢٦ أمتار، وطول الثان0ة ١,٩٨ م@?
ب األشجار من األطول إM األق| ؟ 

ّ
. رت ، وطول الرا>عة ٢,٧٧ م@? وطول الثالثة ٢,٧٤ م@?

ب

4 >الص0غة الق0اس0ة 
ا�تب ¬ل عدد مما 6أ�?

(١) ٥ َو ٣٤ من ألف 

(٢) ٩ + ٢٠ + ٧٠٠ + ٤٠٠٠٠ + ٣٠٠٠٠٠

ج

nات اآلت0ة:   موز: ٥,٢٥ كجم، ثوم:  استعمل خصائص الجمع إل6جاد مجم²ع كتل المش@?
٠٫٧٥ كجم، شمام ٤ كجم

د

أوجد ناتج طoح  : ٥٫٢ - ٣٫٦  >استعمال الموازنة ( مع كتا>ة خطوات الحل )

ا منها >ـ ١٠٦ رnاالت، فأصبح لد6ه ٤٨٩ طا>عا، 
¹

ا، >اع >عض يوجد لدى خالد ٥٤٢ طا>ع¹
و¬انت أسعارها م«ساوnة ، فما ثمن ¬ل طابع؟

تمت األسئلة مع تمن4اتي ل1م /التوفيق

١٠


