
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف اختبار الفترة الثانية

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

الملف اختبار الفترة الثانية

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

المزيد من الملفات بحسب الصف الخامس والمادة رياضيات في الفصل الثالث

حل اإلختبار التكويني لتعزيز المهارات 1

دفتر تحضير الوحدات للفصل الدراسي الثالث 2

ورقة عمل درس جمع الكسور المتشابهة 3

اختبار الفصل التاسع 4

اختبار قصير في جدول الضرب 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



المادة: ر4اض+اتالممل.ـة العـ-,+ة السعـود"ة
الصف : الخامس االبتدا<=وزارة  التعل+م

الزمن: حصةإدارة تعل+م ……………
عدد األوراق : ٢مدرسة ……………

ة الثان+ة للصف الخامس الفصل الدراY الثالث لعام ١٤٤٣ هـ ]̂ اخت_ار الف

الدرجة المستحقة٥ / ....الصف.............................…………..االسم
٢٠

̂[ اإلجاpة الصح+حة لoل مما "n> بتظل+ل الحرف الدال عليها: السؤال األول: (أ) اخ

١
مستق+مان ب{نهما مسافة ثابتة، وال "لتق+ان أو يتقاطعان مهما امتدا.

متطاpقاندمتقاطعانجمتعامدانبمتواز4انأ

٢
> الفراغ.

موقع محدد ��

المستوىدنصف المستق+مجالنقطةبالمستق+مأ

٣
� متواز4ان و متطاpقان. � متقاpل�� ش�ل ر,ا�> له أر,عة أضالع، �ل ضلع��

مكعبدمتوازي أضالعجمثلثبش_ه منحرفأ

٤
ما الش�ل ال-,ا�> الذي ف+ه زوجان من األضالع المتواز4ة.

�جم-,ــعبمستط+لأ جميع ماسبقدمع��

٥
> الم-,ــع.

عدد الزوا"ا الحادة ��

ثالثداث�تانجواحدةبصفرأ

٦
ا؛ عمود"ا أو قط-4ا. هو إزاحة ش�ل pخط مستق+م أفق+�

تعامدددورانجا�سحاببانع�اسأ

٧

 � > صف واحد. المثلث األخ¢� عن ¡سار األحمر، واألزرق ب��
يوجد أر,عة مثلثات ��

 �̂ األخ¢� واألحمر، واألصفر أول مثلث. ما لون المثلث األخ
أصفردأخ¢�جأحمربأزرقأ

٨

> مدة ٥ دقائق. إذا استمر 
̈ مدة ١٥ دق+قة، ثم "م§¦ ة التدر4ب يركض نا ]̂ > أثناء ف

��
؟ <

ة التدر4ب ساعة و ٢٠ دق+قة، ف�م دق+قة م§¦ ]̂ هذا النمط و�انت ف
٢٠ دق+قةد٣٠ دق+قةج٤٠ دق+قةب٥٠ دق+قةأ

(ب) حدد ما إذا �انت الع_ارة ف+ما "n> صح أم خطأ:

المستق+مان المتعامدان مستق+مان يتقاطعان و4صنعان زاو4ة قائمة.١

�ل مستط+ل م-,ــع .٢

١٠



السؤال الثالث:

تمت األسئلة مع تمن5اتي ل2م 0التوفيق

٤

السؤال الرابع:
٣

 ؟ 
C
(أ)- ما الشJل الذي Gمثل اEسحا0ا

 ؟ 
C
(ب)- ما الشJل الذي Gمثل انعJاسا

……………………………………………

……………………………………………

 ؟ 
C
(ج)- ما الشJل الذي Gمثل دورانا

……………………………………………

Z  ل  ،  ن ل من النقطت\] (أ)- ما الزوج المرتب الذي Gمثل̀ 

d المجاور:
efالمستوى اإلحدا d

Zk (ب)- مثل النقاط اآلت5ة

 ……………………………                     ……………………………

ص (٠ ، ٢ )        ،     ش (٤ ، ٤ )

Z أم متعامدين ؟  Z أم متقاطع\] [\vمتواز d
xfأG مما Z ل مستق5م\] ان̀  Z ما إذا̀  (أ)- ب\]

: d
Zfالسؤال الثا

٣


