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   : السؤال األول
  -:االجابة الصحيحة اختر 

 
 .................. تسمى طريقة كتابة عدد على هيئة مجموع قيم ارقامه بالصيغة -1

(a)  الموسعة                               (b)  القياسية                             (c)                      اللفظية

 ؟ 7ما اكبر باق ممكن أن تحصل عليه عندما تقسم علي  -2      

(a) 8                                          (b) 7                                    (c) 6              

682,012,89  في العدد  8لرقم قيمة ا  -3   

(a)80000                           (b) 8000000                                    (c) 800        

.............باستخدام االس هو  3×3×3×3×3العدد  -4  

(a)                                            (b)                                      (c)                              

...............الصيغة القياسية للعدد ثالثة ماليين و اربعمئة  هي  -8  

. (a)3111411                         (b) 340000                                (c) 3400        

9-  08111 ........ = ×311  

(a)41                                          (b) 811                                    (c 81           

...........ما اجمالى تكلفة الكتب االربعة ؟ . درهم  ,0اشترت منى اربعة كتب سعر الكتاب الواحد  – 7  

(a)41                                          (b) 48                                    (c 81          

8- ...............  =31  ÷911  

(a)21                                          (b) 2                                    (c200          

 الرياضيات :  الـــــمـــــــــادة

 دقيقه 09: الزمـــــــــــن  

 (4: )عدد الصفحات 

 

 ..........................: ـة/ لطالــــبـم اــاسـ

 )    ( الخامس:الصـف والشعبة

  : اليوم والتاريخ

 
دبــــي - الخاصـــة الصـالـح الـراشـد مـدرسـة  

6102/  6102للعام الدراسي  االولللفصل الدراسي  االختبار التدريبي  
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 السؤال الثاني :- 

: ملها االولية مستخدما شجرة العوامل ااوجد حتليل كال من االعداد االتية اىل عو  -    اوال  

  

 

      24=.................... 72=.................. 50=..................... 35=................ 

  -:اكتب انتج ضرب كل ممايلي مستخدما االس  -:اثنيا 

A)   2 ×2×2× 2=……………………………………………                                                   

                

B) =5×5×5×5×5 …………………………………………….                                                  

-:اثلثا   

 

 

 

2×2 7 =………………………………………………………. 

53 
22 72 

50 
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ذهنيا  5×4 3اوجد انتج ضرب  – 2 -2

  التوزيع  ابستخدام خاصية

 السؤال الثالث :- 

 ةوذج اجملاور الكمال اجلمل االتياستخدم النم -:اوال 

........................الصيغة الكالمية   

...............الكسر العشرىي   

....................النسبة املئوية   

اكتب ابلصورة القياسية  -:اثنيا    

 

 

 
55555  +355555+05555555  
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 قدر انتج كال ممايلي  -

25 ×214   ……… b)         

  الرابعالسؤال  -:

  -:اوجد انتج مايلي  -:اوال 

 

  

 

رتب االسعار من . يوم اخلميس  2.04يوم االربعاء و  8..1درهم على الغداء يوم الثالاثء و انفقت  3.23انفقت هبة  -:اثنيا 

...........................................................................................االكرب اىل االصغر   

  -:حل املسائل 

 5كتاب يف العام الواحد اذا قرا نفس عدد الكتب كل شهرفكم عدد الكتب التىي يقراها يف   158يقرا كامل  -1: الكتب -

 ....................................................................................................................؟اشهر

  -:مث حل املسالة ان امكن . حدد ما اذا كانت توجد معلومات زائدة ام غري مذكورة -2 املطبخ
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ما كمية اخلليط الذي استخدمته ؟ . صنعت سريين خليط الفطائر احملالة و لديها لرت زائد من اخلليط  -

................................... 

 .ارسم منوذج و اشرح كيفية تفسري الباقي . حل ابستخدام النماذج  -3

 درهم ؟  .طائرة ميكن ان تشرتيها اذا كان سعر الواحدة  كم كرة. درهم لتشرتي الكرات الطائرة ملدرستها   05متتلك السيدة مىن  -

 

درهم يف االسبوع  4درهم يف االسبوع االول و  2تدخر . تدخر سلوى لشراء مرىب لالحياء الربية حليوان االجواان  -:النقود  – 4

 اسابيع ؟ اوجد احلل ابستكمال اجلدول  5ما املبلغ االمجايل الذي ستدخره يف غضون .  زهكذا. درهم يف االسبوع الثالث  8الثاين و 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 


