
 

 

ي مادة  رياضيات للفصل الثالث                                                                                          
      مراجعة ف 

 الصف الخامس 

 

 

  ؟  السباحة لمسافات المكافئة النسبة ما ل :األو السؤال

 )   km(  السباحة مسافات

 

 

     (a)     (b)    (d)           (c) 3   

 
 

ي : 
 =  أو>   أو<  إشارة  بوضعن ر قا   -: السؤال الثان 

      1)   جرام  كيلو3   5000  جرام 

a) >               b) <          c ) =             d) ≥      

    2)لو مت     كي2    مت  950  

a) >               b) <          c ) =        d) ≥    
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  الثالث : السؤال 

 

 ( سعاد4( سماح                   3( شمة                 2فاطمة              (1

 

 السؤال الرابع :  

 

 (aكيلو جرام   b              10( كيلو جرام C )       5 نصف كيلو جرام  (d كيلو جرام     3

 

 .؟ ت  ل  من  ت  أك سعته يلي  مما أى -: الخامس السؤال

 (a ي   الع  قطرة  b(  كوب  ( C السباحة حوض (d ملعقة 

 ؟ العصت   من  لت   1.6  يساوي ميلمت   كم:    السادس سؤالال
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 (aميلمت    b        1600)  ميلمت     C )           600  ميلمت   d)             2500ميلمت  16

 

 السؤال السابع :  

ي ا للنقاط والمنوال الوسيط أوجدي
   السلة كرة  فريق أحرزها  لت 

 (55 - 67 - 55 - 98 - 85  ) 

a) 05 المنوال 98 الوسيط      

b) 55 المنوال67 الوسيط 

c) 85 المنوالو85 الوسيط 

d)  98لالمنواو 55 الوسيط  

ي الحسا  والمتوسط 18 الوسيط . قيم  ثالث بها  بيانات مجموعةالسؤال الثامن :    بيانات قيمةت  وأك 18 ن 

 ، ما هي أصغر قيمة للبيانات؟ 24

a) 12 

b) 10 

c) 5 

d) 16 

 

 .؟  الثالثة الزاوية قياس فما  o50  والثانية  o70 زواياه إحدى قياس مثلث:  السؤال التاسع 

a) 60o b)70o C ) 80o d )90o 

 السؤال العاشر : 

   كان  إذا ما  وحدد المضلع سما ذكرا
 
  .  ؟  منتظم  ت  أوغ  منتظما

 

a) سداسي منتظم 

b)  خماسي 
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c) ي منتظم
 ثمان 

d)  مرب  ع 

 

 السؤال الحادي عشر :  

 . ؟ o10 ،   59 0 ،  o75.  زواياه حيث من  المثلث نوع كراذ . 

a) الزوايا  وحاد  قائم مثلث  

b) الزوايا  حاد مثلث   

c) الزاوية منفرج مثلث 

d)    مثلث متساوي الساقي 

 

ي عشر :  
 السؤال الثان 

ي :
 
 خشىب تشكيل إطار معاذ ويصنع البلياردو كرات لتنظيم  التشكيل إطار يستخدم  البلياردو لعبة ف

 . ؟ زاوية كل  قياس فما  o180 يساوى الزوايا مجموع  وأن متطابقة  اهزاوي  كل أنه ووجدثلث الشكل (م)

a) 60o b)70o C ) 80o d )90o 

 

 

 السؤال الثالث عشر :  

ي مستقيمة القطعة ال
 هي :   يقع طرفاها عل الدائرةالت 

a) الوتر 

b) المساحة 

c)  نصف قطر الدائرة 

d) مركز الدائرة 
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ي الدائرة المرسومةمع المفهوم المناسب القطعة المستقيمة أصل السؤال الرابع عشر : 
 
 ف

  

a)  الوتر                                       UY       

b)  نصف القطر                            ZW 

c) ر                                      القطVX 

 

  : هي  وخصائصه  األبعاد  ي 
ثالن  الشكل  ماهو    : عشر  الخامس  السؤال 

 

a) المكعب 

b) نشور مستطيل القاعدة م 

c)  ي
 منشور ثالن 

d)  االسطوانة 
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ي : السؤال السادس عشر :     
ي المنشور الثالن 

 
 عدد الوجوه ف

a) 8  أوجه 

b) 6 أوجه 

c) 5 أوجه 

d)  9 وجوه 

 

 

 

 عشر :    بع  السؤال السا

 

1) A 

2) C 

3) B 

4) d 
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 : القيمة المتطرفة للبيانات التالية هي  :  عشر ثامن  السؤال ال

66, 62 , 51 , 18 , 55 

a) 66 

b) 18 

c) 55 

d) 62 

 

 

 

 

 

 

ي مخطط السؤال التاسع  عشر 
 
 ؟ 94النقاط المجمعة ماعدد الدرجات األقل من : ف

 

a) 5 

b) 6 
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c) 7 

d) 10 

ون :   ما هو النشاط األكت  تكرارا ؟ السؤال العشر

 

a)  البيانو 

b) كرة القدم 

c)  الفرقة الموسيقية 

d)  القراءة 

ون :  يحتوي الخليط عل  السؤال الحادي والعشر
𝟏

𝟐
كيلو جرام من الزبيب مع     

𝟐

𝟑
   

. أي المكونات لها المقدار األكت  ؟  ي
 كيلو جرام من الفول السودان 

ي            b(  الزبيب  ( C الكميتي   متساويتي              (dالعنب   
 (a الفول السودان 
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ون:  ي والعشر
ة  السؤال الثان  ا. ما قياس هذا العمق بالكيلومت  ؟   1400يبلغ عمق بحت   مت 

a) 14 km    b) 1.4 km   c) 140 km   d) 0.14 km  

ون :  ا ودلوا آخر سعته   11إذا كان لدي دلو سعته   السؤال الثالث والعشر ا   980لت  ملليلت 

ات ؟  ي أستطيع حمله بالملليلت 
 فما إجمالي مقدار السائل الت 

a) 9,910 m.L b) 11,890 m.L c) 11,980 L  d) 11,980 m.L 

ون رابعالسؤال ال  من عصت  التفاح كم كأسا سعتها    800تتسع عبوة ل   : والعشر
 200مليلت 

 ملليلت  ستمأل ؟ 

a) 4    كؤوس    b)   كأسان  c) 6    كؤوس   d)   كأس 

ون :   أوجدي الوسيط  ألكياس الدقيق :  السؤال الخامس والعشر

(  9   –  2.5  – 4.25   –  2.5  – 2.5  – 1.75   ) 

a) 2.5     b) 0.25   c) 0.50   d) 0.52 
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ون:  ي لطول فيلم السؤال السادس والعشر أوجدي العدد المجهول عند المتوسط الحسان 
 دقيقة.   94

 ......   -  97  –  104  –   88مجموعة البيانات  
a) 80.00    b) 87.00   c) 0.87   d) 78.00 

ون:  أمتار. فما نصف هذا  8.5إذا كان عمق حمام السباحة يبلغ  السؤال السابع والعشر

 العمق بالملليمت  :  

a) 4520    ملليمت  b) 2450    ملليمت  c)   5420    ملليمت  d) 4250    ملليمت  

ون :  ي الكلمة الصحيحة إلكمال العبارة )منالسؤال الثامن والعشر الممكن وجود أكت    أكتت 

ي مجموعة بيانات ( . 
 
 من ........ واحد منه ف

a)   ي  المدى (d  الوسيط   (c  المنوال   (b  المتوسط الحسان 
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ون :  مجموع البيانات مقسوما عل عدد أجزاء البيانات هو ؟   السؤال التاسع والعشر

 ........... 

a)   المدى  b)   الوسيط  c) ي  المنوال  (d  المتوسط الحسان 

ملليمت  لصنع أرجوحة. لديه حبل    8000يحتاج بدر إل حبل طوله  السؤال الثالثون : 

ي هذا الحبل لصنع األرجوحة    9طوله  
 أمتار فهل يكف 

ي المثلث من حيث زواياه وأضالعه ؟ السؤال الواحد و الثالثون : 
صنف 

 

b) الزوايا  وحاد  قائم مثلث  

c) الزوايا  حاد مثلث   

d) الزاوية منفرج مثلث 

e)    مثلث متساوي الساقي 
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ي صورة زجاجات   
 
ى مركز العناية باألظافر ملمع أظافر ف ي والثالثون : اشت 

السؤال الثان 

. أوجدي السعة اإلجمالية باللت  لعدد   13سعتها    زجاجة ؟   1000ملليلت 

a) 10    لت    b) 13    لت   c)   43لت   d)  55 لت 

ي الوسط عند ترتيب البيانات هو ؟ السؤال الثالث والثالثون : العدد الذي يأ
 
ي ف

ن 

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

a) المنوال b)  ي  الوسيط (d  المدى   (c  المتوسط الحسان 

ي مجموعة بيانات ؟ 
 
 السؤال الرابع والثالثون : هو الفرق بي   أعل قيمة وأقل قيمة ف

a)   الوسيط   b)   المنوال c)  ي  المدى   (d المتوسط الحسان 
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 أي من البيانات التالية تمثل الجدول المقابل  :    : والثالثون  خامس  السؤال ال

 –أحمر    -أحمر   -أخض     -أصفر   -أحمر     (أ

 أخض  

   –أحمر    -أصفر    -أخض     -أحمر    -أصفر   (ب

   أخض  

   أحمر  –أصفر   -أحمر    -أحمر    -أصفر    -ج( أخض   

 أصفر -أحمر   -أحمر    -أخض    -أخض     -د( أصفر  

 

 

 

 انتهت األسئلة

ي بالنجاح والتفوق لطالبنا األعزاء
 تمنيان 

 ألوان الكرات

 التكرار عالمات اإلحصاء  األلوان 

 lll 3 أحمر

 l 1 أخض  

 ll 2 أصفر


