
 1 حان تجريبي في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائيامت
 

 :التمرين األول

 ؟50في العدد  50كم مرة يتكرر الرقم  و ؟50في العدد   50كم مرة يتكرر الرقم         

 :التمرين الثاني 

 رتب األعداد العشرية اآلتية من األكبر إلى األصغر       

5505 - 05550  -  5550  - 50555 - 5550 - 50555  

 :التمرين الثالث
 cm 6هو  [  O ,A ] حيث طول القطعة  Aو  Oنقطة D علّـــم على مستقيم       

ًً عمودياً على قطعة المستقيم بحيث يكون منصفاً لها ؟ -  ارسم مستقيماً

 و المستقيم العمودي؟ Oما هو البعد بين النقطة   -

 :بعاالر التمرين

 أكتب النتائج دون إجراء العمليات 

. =..........555×50       =..........05  ×555     =.........5555  ×8 
 =...........55  ×52      =...........55 ×23        =.........5  ×555 

 :المسألة  

ديناراً  855حدة هي أطفال الحافلة ، إذا علمت أن ثمن التذكرة الوا 6في رحلة خارج المدينة استقلت العائلة المكونة من األبوين و     

 .وثمن تذكرة األطفال نصف تذكرة الكبار

 ماهو ثمن تذكرة األبوين؟ ماهو المبلغ الذي تدفعه العائلة؟    ماهو ثمن تذكرة األطفال؟    -
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 11 للسنة الخامسة ابتدائي اللغة العربيةامتحان تجريبي في                       

 

 :النص 

 

أكثر الثمار فائدة ، فهو يزود  التمرتشمخ في واحاتنا و تمنحنا التمر الشهي ، و لعل ,  سامقةشجرة النخلة 

وقد  . بما يحتاج إليه من  حرارة وله مذاق طيب تشتهيه النفس ، ولقيمته الغذائية فوائد ال تحصى  اإلنسان

 ( منظره الخالب و تـفننوا في وصفه  عبر العصور فتغنوا ب )كان النخيل مصدر وحي و إلهام للشعراء، 

  

  

 

                                                                                                                               هات عنوانا مناسبا للنص  - 1

  - 3                                                                 ، الخالب  تشتهي:  مفيدة اشرح كل كلمة و ضعها في جملة – 5

                                                       اذكر بعض فوائد التمر التي ذكرت في النص                                                                                       

 أعرب ما تحته خط في النص  – 5

  

 

 الثمار فائدة كثرأالتمر لعل

   

     

                    وقد  كان النخيل مصدر وحي و إلهام للشعراء  : العبارة التالية اضبط بالشكل  -5

                                                                                         المؤنثن قوسين إلى المفرد حول ما بي – 5             

 اسما مفردا مؤنثا                    -جمع تكسير      -جمعا مؤنثا سالما     : استخرج من النص   -3

 

من هذه الفوائد  وما هي  النصائح التي تقدمها   د كثيرة  اذكر ما تعرفه للشجرة عموما فوائ           

 الصفة  وأسلوب النداء : مستعمال , للمحافظة على هذه الشجرة  
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 2اضيات للسنة الخامسة ابتدائيامتحان تجريبي في الري

 ( نقط  5: ) 1التمرين 

 :انقل و أنجز كل عملية من العمليات التالية   

    ......  =  ×54 457              .. ...= + 42.52 245.75      ..... =  73   -  958  

 ( نقط  3: )  2التمرين 

  1..1و     1..1اكتب عددا عشريا محصورا بين     

  5.19و      5.11ب عددا عشريا محصورا بين   اكت 

   23   و    ..اكتب عددا عشريا محصورا بين      

 ( نقط 4: )  3التمرين 

 .                      جوهرة  692.جوهرة  وعند سعاد  693.عند مريم 
 .جواهر  11تريد كل منهما صنع عقود ذات 

 ؟ أي البنتين يمكنها صنع أكبر عدد من العقود

 (  نقط  8: ) المسألة 

 .معلمين  11تلميذا و  1.1نظمت مدرسة رحلة شارك فيها 

 .راكبا  61استأجر المدير حافالت لنقل المشاركين تتسع كل حافلة لــ 

 ما هو عدد الحافالت الالزمة لنقل كل المشاركين ؟ (  1

 .دينار  511اإلدارة  تدينارا و دفع 111ل معلم بمبلغ دينار و ك 11لدفع ثمن استئجار الحافالت شارك كل تلميذ بمبلغ  (  .

 ما ثمن استئجار الحافالت ؟  

2
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 11 للسنة الخامسة ابتدائي لغة العربيةالامتحان تجريبي في 

 

 :السند

و لو دققنـا النظـر في كل شيء و به تحيـا الجـمـاعـة ،  الفـردفي المجتمع من مقِومات بقـائه ، بـه يحيـا  التعاون

قدر التعاون  يمكن أن نتصورو،  إنتاجهفي ( الكثيرة)األيدي  تضافرتإلينـا إالّ بعد أن ( يصل)نستخـدمـه لوجدنـا أنه لم 

في المجتمع ، و لو تصورنا أن كل فرد بدأ يعمل وحده ، ودون أن يمد يده إلى شيء من عمل غيره الشك أن الهالك سوف 

متين و ما األفراد فيه إالّ حجارة صماء ، وقد حث هللا تعالى على جدار و لهذا يبدو المجتمع كأنه ( . البشرية)يصيب 

 " .على البّر و التقوى و ال تعاونوا على اإلثم و العدوان و تعاونوا : " التعاون بقوله 

 

 :األسئلة 

 

  البناء الفكري
 
 متى يصيب الهالك البشرية ؟( 5  

 : مفيدة  ةفي جمل تين التاليتين ووظف كل منهمااشرح الكلم( 5  
         التعـاون ، الهـالك 

 زواله     -جماعة         -جاة  الن:     هات أضداد الكلمات التالية من السند (2       

 البناء اللغوي

 

 . ما تحته خط  في النص  أعرب -5

 . شكل ما بين قوسين في النص  -5
 . جمع المخاطبيين : في النص إلى  حاضنتينحّول العبارة التي بين  -2
 :أكمل كتابة الكلمات التالية بكتابة التاء  -5

 .....  امبار.....     الممرضـ.....    البيـ              

 

   الوضعية االدماجية
       

 .شاركت في تطوع ما مع أناس في حيّكم       

  ؟صف هذا التطوع مبينا الفائدة منه ، و هل بإمكانك القيام به لوحدكتعن عشرة أسطر  تقلأكتب فقرة ال 
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 3 امتحان تجريبي في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي
 (:ن2)األول التمرين 

 :انجز العمليات اآلتية -       

915 : 100 =    /         435,5 – 23,25 =           / 97,03 × 1000 =    /  213,03 + 15=  

 (:ن1)التمرين الثاني 
 :أتمم التحويالت اآلتية-      

    567 Cm    =   m     dm      cm                         43 dm  =           m 
                        95 m  =    hm                                      23 hm =    km 

 (:ن1,5)التمرين الثالث 
                                                                               1250m  :،و في طريقه إليها يتجه علي إلى بيت زميله أحمد الذي يبعد بيته عن بيت علي بـ   2km: تبعد المدرسة عن بيت علي ب 

 .احسب المسافة التي يقطعها الزميالن علي و أحمد معا إلى المدرسة - 

 (:ن1,1)التمرين الرابع 

 .احسب كتلة هذا الكتاب -.     g  05، و غالف كتلته  g  552،كتلة كل ورقة منه ةورق 555يتكون كتاب من  
 (:ن4)اجيةالوضعية اإلدم

  -ما هو ثمن التلفاز و الغسالة معا؟ -  دينار 50555ثمنها  دينار،و غسالة 55555في نهاية شهر فيفري ،أراد رجل شراء جهاز تلفاز ثمنه   

مبلغا إضافيا فع أشهر، بشرط أن يد 55دينار فقط ،فاتفق مع البائع على  أن يسدد المبلغ المتبقي با لتقسيط لمدة  55555و لكن هذا الرجل معه 

 احسب مبلغ كل قسطثم  .احسب المبلغ الذي بقي عليه دفعه-                                              دينار 5555قدره 

3

90555..9555500.3555530.390.3.5...90.0.35550555305553505

 

43dm=4.3m 567cm= 5m6dm7cm95m= 0.95hm23hm= 2.3km 
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 6امتحان تجريبي في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي

 ( نقاط  4ة العالم)  1التمرين  

 ما هو رقم اآلحاد في كل من األعداد التالية ؟   

       505055        ,0050    ,    555050        ,500555    

 .اكتب على شكل كسر كل من هذه األعداد 

 ( نقاط  4: )  1التمرين 

 .جوهرة  5568جوهرة وعند سعاد  5562عند مريم   

 .جواهر  55تريد كل منهما صنع عقود ذات   

 أي البنتين يمكنها صنع أكبر من العقود ؟   

 (نقاط  4: )  3التمرين 

 كم أصبح سعر الفستان بعد التخفيض ؟ .  % 55خفض التاجر سعره بـ  . دينار  5055سعر فستان   

 

 ( نقاط  8: ) المسألة 

 .معلمين  55تلميذ و  555شارك فيها , نظمت مدرسة رحلة   

 . راكبا  50الت لنقل المشاركين تتسع كل حافلة لـ استأجر المدير حاف 

 ما هو عدد الحافالت الالزمة لنقل كل المشاركين ؟  (5

ما هو ثمن . دينار  055اإلدارة  تدينار ودفع 505دينارا وكل معلم بمبلغ  05لدفع ثمن استئجار الحافالت شارك كل تلميذ بمبلغ  (5

 استئجار الحافالت ؟ 

4
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 1 امتحان تجريبي في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي
 (:ن4)التمرين األول 
 4cmحيث يكون البعد بينهما   BوAن عليه النقطتين  ثم عي( (oارسم المستقيم 

 في منتصفها [A.B]ويقطع القطعة  (o)حيث يكون عموديا على  (n)ارسم المستقيم 

 ؟ (n)والمستقيم  Aمالبعد بين النقطة 

 ( ن 4: )  الثاني التمرين
 . وردات  8يريد تشكيل باقات في كل باقة . وردة   505عند بائع أزهار  

 أكبر عدد من الباقات التي يمكن تشكيلها ؟ـ ما هو 

 ( ن 4: )  الثالث التمرين
 :أنجز مايلي

4h 12min 12s – 45min 24s =                         2h 22min + 3h 47min = 

4min 10s – 1min 53s =                                41min 55s + 1h 23min = 

 ( ن8: ) المسألة 
 .ة فناء منزله ببالط من نفس النوع يريد رجل تغطي

  ( m 8 )متر  8وعرضه   ( m 10 )متر  55الفناء على شكل مستطيل طوله 
 .بالطة 50يلزم   ( m2 1 )لتغطية متر مربع واحد 

 ما هو عدد البالط الالزم لتبليط هذا الفناء ؟ (5

 . بالطة  05تحتوي كل علبة على , تباع البالطات في علب  (5
كم يدفع هذا الرجل ثمن البالط الالزم ؟. دينار  5055واحدة وثمن العلبة ال

5

AnA2cm 

                                                              
                                                                    

n B

2  

016011052
 

4h12min12s-45min24s=3h26min48s2h22min+3h47min=6h09min 

4min10s-1min53s=2min17s41min55s+1h23min= 2h04min55s

55..5580m²0.5.0

5.0.5...

5...0.55
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 6امتحان تجريبي في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي

 (نقط  4: )  1التمرين 

 

                  ماهو؟     األعداد التالية يساوي الكسر  أحد(  1

001.77       ,    7100          ,010          ,0170         ,0077 
 : أنقله  0056أحد الكسور التالية يساوي العدد (  5

                 65                   .77                       675                   675  
                 .7                   65                         .77                    .7 

 (  ن 4: )  1التمرين 
 ما هم عدد التالميذ في كل صف ؟ . في كل صف نفس عدد التالميذ , صفا  50وقفوا لتحية العلم في . تلميذ  585في المدرسة 

 ( ن 4: )  الثالث التمرين
 1h 13minمرور   بعد Bفوصل الى المدينة  13h 45minعلى الساعة  Aانطلق قطار من المدينة 

 ؟ Bكم يكون الوقت عندما يصل القطار الى المدينة 

 ( نقط  8: ) المسألة 

 لترات من الحليب  0من الجبن نستعمل  ( kg 1 )لصنع كيلو غرام واحد 

 .  لترا من الحليب يوميا لصنع الجبن 35يستعمل اللبان 

 . دينارا 05ثمن كل قطعة .   140gيباع الجبن على شكل قطع ذات 

 ما هو عدد قطع الجبن التي يصنعها هذا اللبان يوميا ؟(  5

 ما هو المبلغ الذي يجمعه هذا اللبان من بيع الجبن خالل األسبوع ؟ (  5

6

00526

02.0005.26

022022

000005012

B  :13h45min+ 1h13min= 14h58min   

 :المسألة 

5...5..14kg
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 7 خامسة ابتدائيامتحان تجريبي في الرياضيات للسنة ال
      (ن4)التمرين األول 

 ل مـا يليــــــأكم

3.127km=…km…hm…dam            67.5dm=…m    31.6dam=…hm          
 38m=…dam…m            0.520dm=…..mm                            54hm=… km     

 ( ن 4: )  الثاني التمرين
  m 27,5  عرضها وماهي مساحتها ؟ إذا علمت أن  ماهو محيطها .  قاعـــة  طولها ضعف عرضها   

 ( ن 4: )  الثالث لتمرينا
 ما هو ؟ 1.1.من بين الكسور اآلتية يوجد كسر يساوي ( أ  

5505505055055550

5555555555555555

6.87 x 25 =             450 ÷ 12=     - 569.55 = 380
( ن8: ) المسألة 

   3500daمبلغ الدفعة الواحدة , دفعات   9  علىوالباقي قسط     da 19000لشراء ثالجة  و غسالة دفع األب للتاجر 

          da 2500  لغسالة يزيد عن ثمن الثالجة  بــ  إ ذا علمت أن ثمن ا  

 ماهو ثمن الغسالة ؟   -  

ماهو ثمن الثالجة ؟  -   

7

67.5dm= 6.75m3.127km = 3km1hm2.7dam 31.6dam =  3.16hm  

54hm=  5.4km0.520dm =  52mm 38m= 3 dam 8m

27.5m 

55m55000.5 

0165m065000.555 

  1512.5m²0500.500.555

0252

02.530.500152000.05056.1000..1556..5501.

022

35..5....055...

55...035.. 

0555.5555.

5555.555.5....

55...5555.5005.

5005.555.5....

55....5....
..555.
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 8امتحان تجريبي في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي
 (نقط  4: )  1التمرين 

 أكتب الكسور اآلتية على شكــــل عدد عشــــــري (  أ 

     
 رتب األعداد التــــا لية من األصغـــــر إلى األكبــــــر( ب     

   556  -   5508  -   5556   -    55035  -   55,66  -    55,2    -     5503 

 (  ن 4: )  1التمرين 
 :أكــــــمل ما يلـــي  ( أ

60dl  = .. cl  /   356 dl = ..L  /  2645 ml = .. dl   /  25,7 L   =  .. dl  / 4,7dl = ....c l  
250 ÷ 100 = ..   /  4859 ÷10 = …  /  654 ÷1000 = …. . /  123,56 x 1000 = …… 

 :أنجـــز العمليـــــــــــــات عمــــوديـــــــــــا ( ب  

859+26,45 = ….         /        110 – 56,14  = …         /          1274,653 x 54 = ……. 
 ( ن 4: )  الثالث التمرين

مــــــا هو ارتفـــــــاع العمــــا .          m6 الطابـــق األرضي  فــارتفــاعه  إالّ     m 3,64ارتفاع كـل طابق . طابقــــــــــا  50تتكـــــــــون عمارة من  

 رة ؟

و      m 45حـــــــــقل مستطيل الشـــــــــــكل طولـــــــه                                                                                    ( نقط  8: ) المسألة 

  m 32,2ـرضــه  عـــــ

 مـــــا هـــو محيط الحـــــــقل ؟ 

 مـــــا هــي مســـاحتـــــــــــه ؟ 

 أجزاء طمـــــاطم   6أجزاء بصال  و  3أجــــــزاء متســــــــــــاوية فـغرس  11جـــزأ الفالح حقــــــــله إلى   

 ــــاطم ؟مــــــاهي مساحــــــة األجزاء المغروســـــة بصــال وطمــ

 ( غير المغروسة ) مـــا هي مساحــة األرض البـــاقيـــة ؟

8

010510501515505

010.51.052.0151.552.205

0202202220220222

02.102.660.60.510.5000.050.26

4.7dl= 47cl  25.7l = 257dl2645ml  = 26.45dl 356dl = 35.6l 60dl = 600cl 

55350.5...553050.00555...055505095.50595055..55.

 0003505055555050053530005005555.00505550055059 

54.96m550905553005

3505555154.4m 

3505555055350555 

551449m²

00055559350555 

55595144.9m² 



555095.5559

5.555955505434.7m²

..                  53500355509

555095550955509579.6m²

5350900555509 
434.7m²

50..6131.0131.03011..

 
 9 ت للسنة الخامسة ابتدائيمتحان تجريبي في الرياضياا

   (ن3)التمرين األول 

 ؟   هامحيط ثمأحسب مساحتها ؟ .  m3 اعرضه و m55طول ساحة منزل    

 ( ن 3: )  الثاني التمرين
 : رتب السعات اآلتية من األكبر إلى األصغر 

L C50     .L 550 ,5   .DL50   .DL 53  ,20 

 ( ن 3: )  الثالث التمرين
 حبة ؟ 25ماهو وزن القطعة الواحدة من الحلوى إذا علمت أن العلبة تحتوي على .  385  ى تزن علبة حلو

 ( ن 3: )  الرابع التمرين
 جواهر  55تريد كل  منهما صنع عقود ذات . جوهرة  5568جوهرة و عند سعاد  5562عند مريم 

 أي البنتين يمكنها صنع أكبر عدد من العقود ؟. 
 ( ن8: ) المسألة 

 و قارورة da 300 رغيفا للمطعم المدرسي حيث ثمن الرغيف الواحد 26 مدير مدرسة اشترى    

  da505:غاز صغيرة الحجم بـ    

  da  555أعطى المدير التاجر ورقتين ماليتين من فئة       

                                                                                                                                                                                                                                                                                فما هو المبلغ الذي يعيده التاجر للمدير ؟                             

                                          9

5.070m²

55.0534m

37.07dl  - 15dl  - 45cl   - 0.125l    
 : التمرين الثالث 

 26g    /62  =03  ÷083: وزن القطعة الواحدة من الحلوى هو 

 :التمرين الرابع 
 30:سبق حله في االمتحان التجريبي رقم 

 :المسألة 

305..50. 

550.00530

0055..

5..5..55.. 

50.55. 

55.55.50.

5.

                 5.5..55.

55.002

044052

 ــــــــــــــ                   ــــــــــــــ



  020                          020  

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 11يبي في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائيامتحان تجر

 (نقط  3: )  1التمرين 

           3.7 = 10÷.....     /  465.85 = 100 ÷.....     / 6.66 = 10 ÷.....: أكمل

 (  ن 3: )  1التمرين 
 500gتزن علبة حلوى 

 قطعة ؟ 50ماهو وزن القطعة الواحدة من الحلوى اذا علمت أن العلبة الواحدة تحتوي على 

 ( ن 3) :  الثالث التمرين
 مستطيالت متطابقة  3نقسمه الى ,  120mحقل مربع الشكل محيطه 

 ماهو محيط كل شكل ؟ 

  ( ن 3) :  الرابع التمرين
 :أنجز مايلي

7h 12min – 5h 43min = ......           34min 25s + 1h 35min 48s = …… 

10h 20min 15s x 3 = ……                                    

   ( نقط  8: ) المسألة 

L311L.

 
DA .3.11

 
 0DA11 

  

11

3005.305050055..50500500005.0000

20g5.555..

40m5.355.

 
34min25s + 1h35min48s= 2h10min13s7h12min- 5h43min = 1h29min 

      10h 20min 15s x 3 =   31h00min45s 

 : المسألة 

55.355555. 

05.55.53.. 

53053555

500535555305.55. 

35555005 

500505.3555

53..

55....



 11 امتحان تجريبي في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي

   (ن3)التمرين األول 
 رتب الحجوم التالية من األكبر الى األصغر

 /    24dl   /   10ml          0.125        /0.245 

  ( ن 3: )  الثاني التمرين
 .من بدء الملء توقف عمل المضخة 3hلكن بعد  5hفي  1250Lيمتليء خزان ماء سعته 

 ماهو حجم الماء ؟ وماهو عدد اللترات الالزمة لملء الخزان ؟

  ( ن 3: )  الثالث التمرين
 .           من عدد التالميذ %45تمثل نسبة البنات . تلميذ 391يوجد  في مدرسة

 عدد البنات ثم عدد البنين احسب   
  ( ن 3: )  الرابع التمرين
 :جد عدد خفقات جناح الحمامة في, خفقة  11جناح حمامة في الدقيقة الواحدة حوالي  يخفق

12min                   ,27min            ,10min     

( ن8: ) المسألة 
da5560582.5%
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10ml   0.125 0.24524dl

750l05.53555.

500l5..05.555.

5055055..5530.

59059050530.

12min50.

27min5.5 

10min55.

550550550550300305 

3003053003055..505550550 

50555500500



5550050055500500300305550550 

5..30035.50055005005500 

5005500355500500

300305...95553059555305

                9555305500550055500500

355500500

5005500....

  12امتحان تجريبي في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي                     

 (نقط  3: )  1التمرين 

 في اليوم الثاني 72.4KGمن السكر في اليوم األول و  57KGباع تاجر 

 من السكر قبل البيع ؟ 157.5KGأحسب كمية السكر الباقية اذا علمت  أن التاجر كان يملك 

   (  ن 3: )  1تمرين ال

 يملؤه صاحبها كل يومين 40Lسعة خزان سيارة 

 ؟ 22.25DAأيام؟ وما ثمنه إذا كان اللتر الواحد منه  8ماهي كمية البنزين المستهلكة في 

  ( ن 3) :  الثالث التمرين
 3cm  تبعد عنه بـ Aوعلم النقطة  Dارسم مستقيما 

  Bفي النقطة  Dيم ويقطع المستق Aارسم مستقيما يشمل النقطة 

 Cويقطعه في النقطة  Dويكون عموديا على المستقيم  Aارسم مستقيما يشمل النقطة 

 ماذا نسمي الشكل الناتج عن تقاطع  هذه المستقيمات ؟

  ( ن 3) :  الرابع التمرين
 قاصدا مكان عمله فوصل إليه  على الساعة 8h 14minانطلق محمد من بيته على الساعة  

9h 11min      - أحسب مدة تنقله 

           

   ( نقط  8: ) المسألة 

 أحاطه بسياج وترك بابا عرضه, وعرضه نصف طوله  168mيملك فالح حقال مستطيل الشكل طوله 

5m  
 أحسب مساحة الحقل

 احسب طول السياج 

 da 11.36ابحث عن ثمن السياج اذا كان سعر المتر منه 

12

28.1kg500550050555005

8160l     061  =2  ÷ (8  ×01 )  
   191×   1....=  3191/ دينارا    3191: ثمن البنزين هو 

 : لثالث التمرين ا
                                                                      D                    نسمي هذا الشكل الناتج مثلثا قائما 

                                 A 

 

 

                                                     B 

                                                

                                         C   

 

 :التمرين الرابع 
   57min    /      9h11min – 8h14min= 57min: مدة تنقله هي 

 :المسألة 



500500
050514112m² 

1411205500

55555555504m

55.5505500

499m 

5.5               59955.5

5.55995000005

555030500000555030599 

1..5661.61
 13 امتحان تجريبي في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي

   (ن3)التمرين األول 
 .    OMمستقيم وطول نصف قطرها هو طول قطعة ال Oارسم الدائرة التي مركزها النقطة 

 Oرأسها  COBارسم زاوية قائمة 

 لرسم الزاوية القائمة؟                                                              Cكم وضعية للنقطة 

 ( ن 3: )  الثاني التمرين
 اكمل بكتابة البسط المناسب  

 
  ( ن 3: )  الثالث التمرين

 نازلياتلتالية ترتيبا رتب الكسور ا

       
  ( ن 3: )  الرابع التمرين

 ماهي المسافة التي قطعها الدراج؟ , في المرحلة الثانية 1200mفي المرحلة األولى و 4kmقطع دراج 

( ن8: ) المسألة 

 200mو  900m  حيث أن بعدي أرضه ,في اليوم الواحد  يحرث فالح مساحة من  أرضه مقدارها

haثم  a: أحسب مساحة األرض الكلية معبرا عنها بـ 

كم من يوم يلزمه لحرثها كلها ؟

350

13

 C

 :اكمل بكتابة البسط المناسب  

             5                        55                         56     
    2  >ـ    ـــــ >   5،    5  >ـــــ     >  2،     5 >ـــــ     >  5    

             5                        6                           0 
  :  الثالث التمرين

0           22       2655     505         5555 
   ــــــــ ،    ـــــــ  ،  ــــــــــــ  ، ـــــــ    ،   ــــــــــــــــ                                   

55          55      5555     555         555                                                                                                                         
 

 :التمرين الرابع 

    5km200m    /0555  =5555  +5555    /4000m    =4km:أو    5200m:قطع الدراج مسافة 

  :المسألة 

 العمليات                                              الحل                                                       األجوبة  

  180000m²: مساحة األرض الكلية هي *                                                                     

  055                                                                      585555  =555  ×055   

                                                                      1800a     /5855  =555  ÷585555: مساحة األرض باآلر هي * ×                                                       555  

 18ha    /58  =55555  ÷585555: مساحة األرض بالهكتار هي *           585555 5855                       ـــــــــــــــــ 

 

 



 يوم  555:المدة الالزمة لحرث هذه األرض هي *                                ــــــــــــ                       585555

                                      555   555                        555  =5855   ÷585555 

 ساعة  330:عدد الساعات الالزمة لحرث األرض هي *                                                       

                                                   330   =555  ×7h45min     

               

50 :3 
555  × 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ساعة355دقيقةو5055

 ساعة 30=  65÷دقيقة 5055

330  =355 +30 

                                                                                                                                                                           
                          

                      

 14امتحان تجريبي في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي

 (نقط  3: )  1التمرين 

                                                                       بين المدينتين أوجد المسافة 108km/hبسرعة  35minقطع دراج المسافة بين مدينتين في مدة 

   (  ن 3: )  1التمرين 
 g391     g51

( ن 3) :  الثالث التمرين
:

1,11111,111,1111,1111,11

 ( ن 3) :  الرابع التمرين
39.5

15.16.11311.111291159

               .......=14÷1458  .    ........=17÷451: انجز مايلي  

                                                                                         ( نقط  8: ) المسألة 

      .1450da25kg  . 

                              

                                                                        

 من ثمن الشراء                     5%

                                              ثم  أحسب مصاريف  النقل 

 150da                 

 

 

13
 :التمرين األول 

 105km     /550   =65   ÷ (585 ×20 ):المسافة بين المدينتين هي 

                                                                                            5                      05 
 ـــــــــــ = الربع ــــــــــ             :الكسر الذي يعبر عن نسبة السكر في الحلوى هي :التمرين الثاني 

                                                                                             5                    265                            

 :    التمرين الثالث 

500   ،0   ،05   ،05050   ،0500    ،00050   ،0000   

    :التمرين الرابع 

 {  53، 55، 55،  58، 50، 55، 0،   6} :هي  50واألصغر من  6األكبر من  2مضاعفات العدد 

 {  506،  5558،  2055،   505} : األعداد الزوجية هي 

555055  =55  ÷5508            /56005   =53   ÷505 

   :المسألة 

 األجوبة                                العمليات                                         الحل                                 

    500kg    /5q:وزن البرتقال بالقنطار هو *                              555                              

  55×  50=   055                        055 ــــــ                            55

50×                           0                                0    =555  ÷055 

 دينارا      5505: ثمن شراء البرتقال هو *                        55                ـــــــــــــ             

055                                                            5505   =0   ×505      

 دينارا  55500: هي  مصاريف النقل*                                                                                      

                           505                                                    55500   =555  ÷ (0   ×5505   ) 



 دينارا 526500: كلفة شراء البرتقال هي *                        5505×                     0 

      5505+  55500=   526500                ×              0      ـــــــــــــ          

 دينارا  2555:ثمن بيع كل البرتقال هو *                      ــــــــــــــ     555       5505 

 505×  55=  2555                            55505 ــــــ                    

 دينارا623005:ربح التاجر مبلغ *                                     55500                

                              55                                 62300  =526500 – 2555   

5505                              505                          
55500                           +55   × 

 ــــــــــــ                         ــــــــــــــــــــ

526500                            2555 
                                     526500 – 

 ــــــــــــــــــــ                                     

                                                  62300 

 

 
 1رقم للسنة الخامسة ابتدائي اللغة العربيةامتحان تجريبي في 

 السند

 

   فلم آت أللقي عليكم درسا.لتالميذه في آخر يوم من السنة الدراسية أي أوالدي ال تخرجوا كتبكم  المعلم قال

انوا صعب ، فكيف إن كان المودع صديقا فكيف إن كان ولدا فكيف إن ك الوداعإن . و إنما أتيت ألودعكم 

نعم يا أحبائي أحبكم وتحبوني أنتم أحبتي فكيف أقدر أن أملك نفسي وأنا أودعكم وال أدري لعلي ال . أوالدا

و لكن نصائحي ستبقى أمام ) االجتماعي السلم أراكم بعد اليوم إنكم ستشرفون في المستقبل على درجات 

 (  .أعينكم ال تقدرون أن تنسوها أو تتغافلوا عنها 
 األسئلة 

 

 : البناء الفكري -

    أمام الخاطئة ( خ)أمام اإلجابة الصحيحة و عالمة ( ص)ضع عالمة  -5 
 ...........                   س المعلم تالميذه درّ  -ج                 ........ أنب المعلم تالميذه -ا   
 .............    يذه وّدع المعلم تالم -د .........       م المعلم نصائح لتالميذه قدّ  -ب 

 

 : استخرج من النص مرادف الكلمات المسطر عليها في الجمل التالية -5
     مفيدة توجيهاتيإن -                      .أن أسافر أستطيعكيف -

      
  .أَْجهَُل  –َسْهٌل  –أستقبلكم       : السند هات أضداد الكلمات التالية من -2

 :الجدول بالمفردات المناسبة من السند  أمأل:  البناء اللغوي -5
 

 جمع تكسير جمع مؤنث سالم اسم استفهام فعل معتل خبر إن 

     

 

      لو خاطب المعلم بالعبارة التي بين قوسين تلميذا واحدا ماذا يقول  -
 

 .أعرب ما تحته سطر في النص  -

 

المعلم و تأثرت بما قال فرفعت يدك بعد أن أنهى تخيل إنك أحد التالميذ الذين خاطبهم :  الوضعية اإلدماجية

 و إن المفعول به ،وظف في خطابك . كالمه متأدبا مستأذنا لترد ماذا قلت له و لزمالئك 

 .و أخواتها  

 

 

 


