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اإلحصاء واالحتمال : 7الفصل 

ما اإلحصاء واالحتمال ؟ ▪

اإلحصاء واالحتمال

هو طريقة علمية تعتمد على جمع البيانات اإلحصاء

االحتمال
هو فرصة اختيار أحد عناصر البيانات أو مجموعة منها 

ويقارن عدد النواتج المطلوبة بعدد النواتج الممكنة 

ما البيانات وما طرق تنظيمها ؟▪

البيانات 

هي معلومات تكون في غالب األحيان أعداًدا ، 

ويمكن وصفها بطرق مختلفة 



البيانات
هي معلومات تكون في الغالب أعداًدا كما في الجدول التالي 

. المتوسط الحسابي , والوسيط , والمنوال طرق وصفهاومن 

احد يبين الجدول أدناه عدد الساعات المخصصة لقراءة الكتب لعدد من الطالبات خالل أسبوع و

ص لكل لنفرض أن عدد الساعات قُسمت على جميع الطالبات بالتساوي , حيث ُخص

المتوسط الحسابيمنهن العدد نفسه من الساعات لقراءة الكتب فهذا العدد هو 

ات مقسوًما على عددها لمجموعة من البيانات هو مجموع البيان

2 +3 +1 +2 +5 +4 +421

77

3إذن المتوسط الحسابي هو 

 =3 =

تيب  هو العدد األوسط في مجموعة من البيانات بعد كتابتها بالتر

تصاعدياً أو تنازلياً 

1 ,2 ,2 ,3 ,4 ,4 ,5

3إذن الوسيط هو  

و العدد األكثر تكراًرا لمجموعة من البيانات  ه

1 ,2 ,2 ,3 ,4 ,4 ,5

4و 2إذن المنوال هما العددان  
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:لتالية أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لمجموعة البيانات ا: السؤال الثاني  

الرحالت هذا العام 

145023

521700

كيف نوجد الوسيط إذا كان 

عدد البيانات زوجي ؟ 

نأخذ العددين األوسطين ونجمعهما

2ثم نقسم الناتج على 

:هو 10, 6, 5, 9, 5أثمان عصائر باللاير   :  الوسيط لمجموعة البيانات التالية -1

10د7جـ6ب5أ

:المتوسط الحسابي لهذه البيانات هو 7,3, 8,1,  7,1,  4,1,  8,1,  7,3: كميات أمطار بالسنتميترات -2

10د7جـ6ب5أ

:هو 94, 74, 106, 106, 85: زوار متحف أعداد المنوال لمجموعة البيانات التالية-3

106د74جـ94ب85أ

....................................................................................: المنوال  

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



ماذا يعني استقصاء حل المسألة 

ألة و اختيار الخطة المناسبة لحل المسه:  استقصاء حل المسألة 

كيف نختار الخطة المناسبة ؟
وماهي خطوات حل المسألة؟ 

حل خطط

؟(ِافهم ) ماذا تعين  

تعين قراءة املسألة قراءة 

جيده واالستفادة من مواضع

النقاط والفواصل وحتديد 

يف السؤال  املعطيات

يفاملطلوبحتديدثم

املسألة وغالبا يكون على 

صيغة سؤال خمتوما بعالمة 

ا  استفهام وعلى أساس فهمن

للسؤال نستطيع اخيار خطة

احلل املناسبة 

حلل ( أخطط )كيف 

املسألة؟

تعلمنا سابقا العديد من

اخلطط املناسبة حلل 

درسنا املسائل اللفظية ويف

هذا سوف خنتار اخلطة 

املناسبة لكل مسألة 

ونستخدمها حللها  

بعد اختيار اخلطة 

املناسبة هل استطيع

املسألة ؟( حل )

نعم ، فاجلزء األكرب من

حل املسألة يعتمد على 

اخلطة املناسبة حللها ،

وبصفة عامة نتعامل مع 

ة املسائل على أنها مشكل

وكل مشكلة حباجة 

.  حلل

من ( أحتقق)ال بد أن 

احلل ؟

نعم ، جيب أن نتحقق من 

معقولية احلل وهل توافق

الناتج مع املعطيات وهل 

كانت اخلطة املختارة 

.مناسبة أم غري مناسبة 

تحقق ماِفه



:لية اختر الخطة المناسبة مما يأتي لحل المسألة التا

رياال , ثمن أحدهما 32اشترى زياد كتابين بمبلغ 

رياالت عن ثمن اآلخر, ما ثمن كل منهما ؟8يزيد 

اِفهم
رياالت 8رياالً , ثمن أحدهما يزيد 32اشترى زياد كتابين بمبلغ / المعطيات 

.عن ثمن اآلخر

ما ثمن كل منهما ؟ / المطلوب 

خّطط
نستعمل خطة تمثيل المعطيات 

8+سوثمن الكتاب الثاني  سنفرض أن ثمن الكتاب األول  

رياال32وبجمع ثمن الكتابين يكون الناتج 

حل

32= 8+ س + س 

12=بالحل ذهنيا  س

12 ( +12 +8= )

12 +20 =32

20= وثمن الكتاب الثاني 12= إذا  ثمن الكتاب األول 

تحقق
 (12 ( + )12 +8 = )32

20و 12ال يمكن أن يكون هناك عددان يحققان صحة المسألة غير العددان 

اِفهم
رياالً , وتستطيع أن تدخر 24رياالً , وكان معها 60ثمن اللعبة / المعطيات 

.رياالت كل أسبوع 6

كم أسبوًعا تحتاج لشراء اللعبة ؟ / المطلوب 

خّطط

رياالت في األسبوع األول فيصبح 6ثم نضيف إليها ريااًل 24مع نورة 

رياالت في كل 6ريااًل  ثم نضيف 30مجموع ما ادخرته في األسبوع األول 

.أسبوع

نستعمل خطة إنشاء جدول إذن  

حل

.رياالً وهو ثمن اللعبة 60أسابيع لتجمع 6تحتاج نورة إلى تحقق

رياالت كل 6ريااًل , وتستطيع أن تدخر 24إذا كان معها . ريااًل 60تريد نورة شراء لعبة ثمنها 

أسبوع , فكم أسبوًعا تحتاج لشراء اللعبة ؟ 

السادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولاالسبوع

303642485460المبلغ



ستخدام ما هي الخطة المناسبة لحل المسألة التالية ؟ ولماذا تعد مناسبة لحل المسألة ؟ ثم حل المسألة با: السؤال األول 

الخطوات األربعة 

.منهم أن يصافح الضيوف اآلخرين إلى كل أشخاص من أقاربه إلى العشاء , وطلب 7دعا فارس "

"  كم مرة سيصافح الضيوف بعضهم بعضا ؟ 

:اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي :  السؤال الثاني 

مع التبرير. إذا كانت الجملة خاطئة ( ال ) إذا كانت الجملة صحيحة و ( نعم ) أجب بـ :  السؤال الثالث 

:التخمين والتحقق هي أفضل خطة لحل المسألة التالية -1

رياالت كل أسبوع , وادخر ياسر 5رياال , إذا ادخر عماد 35وفي حصالة أخيه عماد , رياال 40في حصالة ياسر " 

"رياالت كل أسبوع , فبعد كم أسبوع يتساوى ما في الحصالتين ؟ 4

اِفهم
/المعطيات 

/المطلوب

خطط

حل

تحقق

.............................................................................................نعم , ألن 

.............................................................................................ال , ألن   

:الخطة المناسبة لحل المسألة التالية هي -1

.  قبل سعد تسابق أربعة أصدقاء , فأنهى خالد السباق بعد أحمد وقبل سعد , وأنهى عبد اللطيف السباق بعد خالد و

من الفائز في السباق ؟ 

أشكال فن دتمثيل المعطياتجـ إنشاء جدول بقالتخمين والتحقأ

:هو دقيقة60يكون عدد الخاليا بعد مرور . دقائق 10يتضاعف نوع من الخاليا البكتيرية مرة كل -2

64د32جـ16ب8أ

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



لعناصر وهي إحدى طرق تنظيم البيانات وتستعمل فيها األعمدة لعرض عدد االتمثيل باألعمدة

في كل مجموعة 

: ذا الجدول ل باألعمدة البيانات في هيبين الجدول أدناه الحيوانات المفضلة لدى الطالب في حديقة الحيوانات مث

4

1

3

2

عدد الطالبالحيوانات

10الزواحف

9األسود والنمور

8الطيور

5القرود

15الغزالن

نالحظ من التمثيل باألعمدة أن عدد الطالب الذين يفضلون الغزالن هو األكبر 

.عمدة يسهل علينا قراءة البيانات إذا نستنتج ان التمثيل باأل



إذا كان الجدول يحتوي على مجموعتين من البيانات في هذه الحالة نستعمل

التمثيل باألعمدة المزدوجة 

يبين الجدول أدناه نتائج تصويت طالب الصفين الخامس والسادس الختيار مذاق الحليب الذي يفضله كل منهم 

4226الشوكوالتة

2118الفراولة

3336الفانيليا

1221التوت

1419المانجو

2

كما ذكرنا سابقا فالتمثيل باألعمدة يسهل علينا قراءة البيانات وكذلك التمثيل باألعمدة المزدوجة ووجود

:المفتاح يساعدنا أيضا على قراءة البيانات بسهولة واستنتاج االتي 

المذاق الذي حصل على عدد أكبر من أصوات طالب الصف الخامس هو الشوكوالتة •

يفضل أكثر طالب الصف السادس مذاق الحليب بالفانيليا •

30= 12–42الفرق بين أصوات طالب الصف الخامس يساوي •

18= 18–36الفرق بين أصوات طالب الصف السادس يساوي •



: اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

ر؟ ماهي المفردة التي تكررت اكث. يبين الجدول أدناه تكرار بعض المفردات في كتاب التربية االجتماعية  -1

سأحلدنهرجـبحربجبلأ

تكرار المفردات الجغرافية

تلسأحلنهربحرجبلالمفردات

9682432520العدد 

يبين التمثيل المجاور أعداد الطالب في جمعية اإلذاعة المدرسية -2

في السنوات الثالث األولى لتأسيسها ,

أي من التحليالت التالية هو تحليال صحيًحا

أ

عدد طالب السنة 

الثالثة أكبر من 

مثلي عدد طالب 

السنة األولى 

ب

عدد طالب السنة 

الثانية أكبر من 

ضعف عدد طالب 

السنة األولى 

جـ

عدد طالب السنة 

األولى أكبر من 

عدد طالب السنة 

الثالثة

د

عدد طالب السنة 

الثانية مساو لعدد

طالب السنة األولى

أجرته استعمل التمثيل المجاور الذي يبين نتائج مسح:السؤال الثاني  

فة سعاد على طالبات مدر ستين حول الوجبات الخفي

:التي يفضلنها , ثم اكمل الفراغ في كال مما يلي

..........................................الوجبة التي تفضلها أكثر طالبات المدرسة التاسعة هي 

...........................................الوجبة التي تبين أكبر فرق بين طالبات المدرستين هي 

................................فرق بين االستجابات التي قدمتها طالبات المدرسة العشرين هو ال

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



قوي
ن وتعني أن الحدث أكبر م

"متساوي اإلمكانية "

مؤكد 
وتعني أن الحدث سيقع

بالتأكيد
ة  متساوي اإلمكاني
وتعني فرصة وقوع 

ضعيفالحدث متساوية 
وتعني أن الحدث أقل من

"متساوي اإلمكانية" 

أنواع االحتمال 

مستحيل 
وتعني ال توجد فرصة 

لوقوع الحدث

عرفنا سابقا 
وصف االحتمال 

نعم ، ونستطيع وصف 
االحتمال بالكلمات 

واألعداد

في هذا الدرس سوف نعرف ما 

أنواعه و االحتمالهو 

في هذه التجربة تم سحب مكعب من كل كيس دون النظر اليه وكانت النتائج كالتالي 

احتمال سحب مكعب 
أسود هو احتمال 
متساوي اإلمكانية

احتمال سحب 
مكعب أصفر هو 

مؤكداحتمال 

احتمال سحب 
مكعب أصفر هو 

مستحيل احتمال 

خضراء صف احتمال اختيار بلورة . اختار عمر بلورة واحدة عشوائيًا : مثال 

اختيار بلورة خضراء:  الحـدث 

أحمر , أزرق , أخضر , أصفر :  النواتج 

نتيجة التجربة  هي مجموعة النواتج الممكنة في تجربة احتمالية 

. االحتمال  يعني فرصة وقوع حدث ما 

احتمال اختيار بلورة خضراء هو احتمال  ضعيف: إذن 

من عدد باقي البلورات أقلعدد البلورات الخضراء 



:اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

:  احتمال سحب لون أزرق هو , من هذا الكيس سحب تركي لونًا واحًدا-1

ضعيفدقويجـمتساوي اإلمكانيةبمستحيلأ

:احتمال سحب لون أرجواني هو , ُسحبت بلورة واحدة عشوائيًا من الكيس المجاور -2

قويدضعيفجـمستحيلبمؤكد أ

: اكملي الفراغ بما يناسبه في كال مما يلي :  السؤال الثاني 

.....................................................نواتج اختيار بطاقة عشوائية هي 

...........................................................هي نواتج تدوير القرص المجاور 

.........................................................."الدمام " نواتج اختيار حرف عشوائيا من كلمة 

:  هو احتمال وقوف المؤشر عند اللون البرتقالي, عند تدوير مؤشر القرص -3

قويدضعيفجـمستحيلبمؤكد أ

أمحر

أزرق

أصفر

أصفر

أصفر

أخضرأخضر

أمحر أمحر

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



عرفنا سابقا أن 
يتكون من الكسر

بسط ومقام ولكن 
ما عالقة الكسور 

باالحتمال 

نعم صحيح وفي 
هذا الدرس سوف 

نصف االحتمال 
باستعمال 
الكسور 

عند تدوير مؤشر القرص المجاور يمكن وصف احتمال وقوف المؤشر

باستعمال الكسور ( ز) عند الحرف 

والعدد . 1على القرص هو ( ز ) نالحظ أن الجزء الذي يمثله الحرف 

8الكلي ألجزاء القرص هو 

1هو( ز ) إذا احتمال وقوف المؤشر عند حرف 

8

وإذا أردنا إيجاد احتمال وقوف المؤشر عند أي حرف من الحروف الموجودة على القرص ,

النتيجة المطلوبة ظهور هذا الحرف يسمىفإن 

عدد النواتج المطلوبة 

عدد النواتج الممكنة  

ب من خبراتنا السابقة عرفنا تقري
الكسور إلى الواحد والنصف 

والصفر وسوف نستفيد من هذه 
الخبرة في درسنا هذا 



اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

:هو( أزرق) ح احتمال الحدث. سحب مكعب من المكعبات المجاورة -1

أ
1

5
ب

1

10
1دصفرجـ

ر إذا أخذت حبة تفاح دون النظ. حبات تفاح , ثالث منها خضراء , واثنتان صفراء , وأربع حمراء 9سلة فواكه فيها -2

:إليها , احتمال أن تكون حمراء هو

جـ1بصفرأ
4

9
د

1

9

:هو (13أقل من ) احتمال الحدث  ح فإن( . 6–1) ألقي مكعب األرقام -3

جـ1بصفر أ
1

6
د

1

13

فما هو االحتمال الصحيح لكل حدث مما يأتي ؟ . تم تدوير مؤشر القرص المجاور مرة واحدة -4

( = عدد فردي) ح أ
1
6

= (4) ح د1( = 9) ح جـ1( =7عدد أقل من ) حب
1
3

:في حقيبة أحالم عدد من األوراق النقدية كما هو موضح في الجدول المجاور -5

إذا سحبت أحالم ورقة عشوائية دون النظر إليها , فما احتمال أن تكون 

من فئة خمسين رياال ؟ 

أ
1

4
ب

1

9
جـ

1

2
د

3

4

؟, صف حدثين مختلفين , احتمال كال منهما يساوي  ( 6–1) افترض أنه تم إلقاء مكعب األرقام : السؤال الثاني 
1
3

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

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

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



لخطة المشابهة لخطة انشاء قائمة ؟ اما / س 

كيف تساعدك خطة إنشاء قائمة على حل المسألة / س

ن تكون معه ؟ أمن فئات العمالت النقدية التي يمكن . رياال 20لدى عبد الرحمن 

اِفهم
رياال 20لدى عبدالرحمن /  المعطيات 

ما فئات العمالت النقدية التي يمكن ان تكون معه ؟/  المطلوب

نستعمل خطة إنشاء قائمةخطط

حل

احتماالت 10فئات نقديه موزعة على 4يمكن أن يكون مع عبدالرحمن تحقق

لاير 20فئة لاير 10فئة لاير 5فئة فئة اللاير 

000ورقة20

00ورقة1ورقة 15

00ورقة2ورقات10

0ورقة 01ورقات10

00ورقات 3ورقات5

0ورقة 1ورقة 1ورقات 5

0ورقة002

00ورقات 04

0ورقة 1ورقات 02

ورقة 0002



دون تكراٍر 7, 5, 3, 1أوجد عدد عمليات الضرب الممكنة عند استعمال األرقام : السؤال األول 

ناه ؟ بكم طريقة مختلفة تستطيع سعاد ترتيب البطاقات أد:  السؤال الثاني 

.  اكتب الطرائق الممكنة 

اِفهم
/ المعطيات 

/المطلوب

خطط

حل

تحقق

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

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

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

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



ة عرفنا سابقا كتاب
جميع النواتج 

الممكنة لتجربة ما

ا نعم ، وتعلمنا أيض
إنشاء قائمة 

والرسم الشجري 

تختلف األحجار الكريمة من حيث لونها وشكلها , فمنها األزرق , ومنها الوردي , ومنها الشفاف , وقد يتخذ : مثال 

كله استعمل الرسم الشجري لتبين فيه جميع النواتج الممكنة للون الحجر وش. الحجر شكال منتظما أو غير منتظم 

:  الحل 

و الشفاف الوردي و األزرق : نكتب األلوان وهي 

منتظم او غير منتظم  ونكتب االشكال مقابل كل لون : األشكال هي 

6عدد النواتج الممكنة هو 

( =                               =                                                         أزرق , منتظم ) احتمال ظهور 
عدد النواتج المطلوبة   

عدد النواتج الممكنة 

1

6

هذا الدرس سوف نعرض كافة نواتج تجربة ما باستعمال  الرسم الشجري , في

وهو مخطط يبين جميع النواتج الممكنة لحدث معين

( أزرق , منتظم ) ما هو احتمال ظهور / س



اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

:احتمال ظهور الكتابة في المرتين هي . ألقيت قطعة نقدية مرتين -1

أ
1

5
ب

1

10
جـ

1

4
د

1

6

وقطعة نقدية واحدة 4إلى 1ألقي مجسم مرقم من -2

:احتمال ظهور عدد فردي والوجه الذي يحمل الكتابة هو

جـ1بصفر أ
4

9
د

1

4

:عدد النواتج الممكنة عند تدوير مؤشري القرصين المجاورين هي -3

3د2جـ4ب6أ

: أكمل الرسم الشجري التالي : السؤال الثاني 

كنة ؟ استعمل الرسم الشجري إليجاد عدد النواتج المم. اختار طالل جوربا وحذاء بشكل عشوائي -1

حذاء جورب 

بني

أسود

أبيض

أسود

بني

بني 

أسود 

أبيض 

.........

بني

أبيض 

أسود 

...........

بني , أبيض

بني , أسود

.............بني , 

, أبيض .............

.............أسود , 

أسود , بني 

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 





القواسم والمضاعفات ( 8-1)

القواسم المشتركة (8-2)

األعداد األولية ( 8-3)
واألعداد غير األولية 

الكسور المتكافئة ( 8-4)

تبسيط الكسور ( 8-5)

خطة حل المسألة ( 8-6)
البحث عن نمط  

المضاعفات المشتركة ( 8-7)

المضاعفات المشتركة ( 8-8)

اختبر نفسك

اختبر نفسك

اختبر نفسك

اختبر نفسك

اختبر نفسك

اختبر نفسك

اختبر نفسك

اختبر نفسك

الدرس

الدرس

الدرس

الدرس

الدرس

الدرس

الدرس

الدرس



القواسم والمضاعفات:8الفصل 

ما القواسم والمضاعفات ؟ ▪

القواسم والمضاعفات

رب هي األعداد التي نضرب بعضها في بعض لنجد ناتج الضالقواسم

ي مضاعفات العدد هي حاصل ضرب ذلك العدد في أي عدد كلالمضاعفات

؟كيف نفرق بين المضاعفات والقواسم ▪

لعدد عدد ما فإننا نبحث عن عددين حاصل ضربهما يساوي ذلك اإليجاد قواسم 

24هما قاسمان للعدد 6, 4؛ لذا فان العددين 24= 6× 4: فمثال 

العدد بعوامل وتسمى القواسم 

ولقد عرفنا العوامل سابقا من خالل عملية الضرب 

ناتج الضرب   ( = عامل × عامل) 

. آخرعدد ما, فإننا نجد حاصل ضرب العدد في عدديجاد مضاعفات إل

:فمثال 

؛ ألن6هو المضاعف الرابع  للعدد 24؛ لذا فإن 24= 4× 6

هي30, 24, 18, 12, 6كما أن األعداد . 24= 4× 6

:؛ ألنها حواصل ضرب6مضاعفات للعدد 

.على الترتيب5×6, 4× 6, 3× 6, 2× 6, 1× 6



األعداد التي نضرب بعضها في بعض

(  عوامل ) قواسم تسمى 

بكم طريقة يستطيع المعلم ترتيب هذه الطاوالت على شكل صفوف متساوية ؟. طاولة 24في غرفة الصف : مثال 

24لكي نحصل على جميع الطرائق لترتيب الطاوالت , فانه يجب ان نجد قواسم العدد :  الحل 

1 ×24 =24

2 ×12 =24

3 ×8 =24

4 ×6 =24

24نكتب كل عددين يكون حاصل ضربهما يساوي 

:  فكر

هناك أزواج أخرى 

24×112×2

8×36×4

24،  12، 8، 6، 4، 3، 2، 1: هي 24قواسم العدد 

. طرائق مختلفة 8بـ لذا يمكن ترتيب الطاوالت 

7أوجد المضاعفات الخمسة األولى للعدد : مثال 

,7باستعمال جدول الضرب ,الحظ االعداد المكتوبة في صف العد :  الحل 

7هي مضاعفات العدد األعداد, جميع هذه 7أو في عمود العدد 

7المطلوب هو المضاعفات الخمسة األولى للعدد 

35, 28, 21, 14, 7: هي 7لذا فان المضاعفات الخمسة األولى للعدد 

عرفنا سابقا العوامل 

وهي األعداد التي 

حاصل ضربها يساوي

ناتج الضرب 

نعم ؛ وهذه العوامل هي قواسم 

العدد , وسوف نعرف أيضا 

مضاعفات العدد وهي نواتج 

حاصل ضرب العدد في أي عدد 

كلي 



اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

: هو 6يعد من قواسم العدد -1

7د3جـ4ب5أ

:هي 2المضاعفات الخمسة األول للعدد -2

14, 12, 10د12, 10, 2جـ10, 8, 6, 4, 2ب3, 2, 1أ

, أي من الطرق التالية ال تعد طريقة من طرق ترتيب البيض ؟ 2× 15بيضة يمكن ترتيبها على شكل 3-30

7× 4د6× 5جـ10× 3ب30× 1أ

:مرات متتالية هو 5يبلغ عمر شخص شاهد المذنب . سنوات 6يمكن مشاهدة مذنب كوهتك كل -4

30د24جـ11ب5أ

أكمل الفراغات بما يناسبها في كال مما يلي : السؤال الثاني 

...........................................................................في أسبوع      

...........................................................................أيام    10في 

..........................................................................يوما   11في 

.........................................................................يوما    12في 

:كم صالة في كال مما يأتي .صلوات مفروضة 5اليوم والليلة فينصلي 

. له أكبر عدد من القواسم 100اذكر عددا أصغر من :  السؤال الثالث 

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

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

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



هو 1نالحظ ان العدد 

ع قاسما مشتركا لجمي

ا األعداد ويسمى قاسم

مشتركا أصغر 

4, 2, 1:  4قواسم العدد 

8, 4, 2, 1:  8قواسم العدد 

11, 1: 11قواسم العدد 

15, 5, 3, 1: 15قواسم العدد 

20, 16أوجد القواسم المشتركة للعددين : مثال

اكتب جميع القواسم لكل عدد:  1الخطوة 

عرفنا سابًقا جدول الضرب ومن 
ك خصائصه أنه عملية إبداليه وذل

ى يعني أن حاصل الضرب يعتمد عل
العدد الذي يمثل المضروب ،

3× 4، 4× 3فكال المقدارين 
12يساوي 

القواسم ناتج الضرب 

161 ×16

162×8

164 ×4

القواسم ناتج الضرب 

201 ×20

202 ×10

204 ×5

20, 5, 4, 2, 1: 20قواسم العدد  16, 8, 4, 2, 1: 16العدد قواسم

2الخطوة 

أوجد القواسم المشتركة 

4, 2, 1هي 20و16إذن القواسم المشتركة للعددين 

ما هو القاسم المشترك ؟ 

لعددين أو أكثر هو عدد يكون قاسًما



ايجاد القاسم المشترك األكبر 

20, 15, 10: أوجد القاسم المشترك األكبر لألعداد  :  مثال 

نوجد القواسم لكل عدد ثم نحدد القواسم المشتركة ومنها نوجد القاسم المشترك األكبر : الحل 

5و أكبرها هو العدد 5, 1: القواسم المشتركة هي 

5هو العدد 20, 15, 10لألعداد ( أ . م . ق ) إذن القاسم المشترك األكبر 

ألكبر القاسم المشترك ا: يسمى أكبر قاسم مشترك بين عددين أو أكثر 
(أ . م . ق ) ويرمز له بالرمز 

1012510قواسم العدد 

1513515قواسم العدد 

2012451020قواسم العدد 

هو القاسم 1عرفنا ان العدد 
المشترك األصغر لجميع األعداد 

ويمكننا أيضا إيجاد القاسم
كثر  المشترك األكبر لعددين أو أ

واقع ترتبط الرياضيات بواقع حياتنا وقد نجدها في أمور عديده من ممارساتنا اليومية وهذا مثال من

الحياة نستعمل فيه القاسم المشترك األكبر

استعمال القاسم المشترك األكبر 

سه فطيرة بالبيض , وأراد ترتيبها على أطباق , بحيث تحتوي على العدد نف36فطيرة بالجبن و 24خبز أحد الطهاة : مثال 

فما أكبر عدد من األطباق يستطيع الطاهي تجهيزها ؟ . من فطائر الجبن والعدد نفسه من فطائر البيض 

ثم نحدد القاسم المشترك بينهما 36و 24نستعمل القاسم المشترك األكبر لحل المسألة وذلك بإيجاد القواسم للعددين : الحل 

24, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1: 24قواسم العدد 

36, 18, 12, 9, 6, 4, 3, 2, 1: 36قواسم العدد 

6أو 4أو 3لذلك يستطيع الطاهي أن يجهز طبقًا أو طبقين أو 12, 6, 4, 3, 2, 1: القواسم المشتركة للعددين هي 

.طبقًا تتساوى عليها أعداد الفطائر 12أو  

.طبقًا 12فإن أكبر عدد من األطباق يمكن تجهيزه هو 12هو ( أ . م . ق ) وبما أن القاسم المشترك األكبر 



اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

هي  ؟ 12, 9القواسم المشتركة للعددين -1

5, 3د12, 9جـ3,4, 1ب3, 1أ

:  هي 35, 28, 21القواسم المشتركة لألعداد -2

14, 12, 10د12, 10, 2جـ10, 8, 6, 4, 2ب7, 1أ

:  هو 10, 4للعددين (  أ . م . ق ) القاسم المشترك األكبر -3

5د6جـ2ب1أ

حبة كمثرى في سالل بحيث يكون في كل سلة العدد نفسه من كل24تفاحة و 20برتقالة و 16تريد ليلى أن تضع -4

:تكون أكبر عدد من السالل تستطيع ليلى ترتيبها هي. نوع 

4د24جـ20ب16أ

., وبين كيف وجدت العددين 5, 3, 1اكتب عددين قواسمهما المشتركة : السؤال الثاني 

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

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

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

:  القاسم المشترك األصغر لجميع األعداد الطبيعة هي -5

3د0جـ2ب1أ

:هما 5العددان اللذان قاسمهما المشترك األكبر الـ  -6

42, 18د10، 4جـ20، 15ب14، 8أ

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

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

.........................
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استعمال النماذج 
الممثل في الشكل المجاور عددا أوليا أو غير أولي 10بين ما اذا كان العدد :  مثال 

نقوم بترتيب الشكل بجميع الطرق الممكنة, : الحل 

مربعات أكثر من مره وهذا يعني أن له اكثر من قاسمين 10عدد غير أولي ألنه تم ترتيب النموذج الذي فيه 10إذن العدد 

األعداد أننعرف 
تنقسم إلى أعداد 

زوجية وأعداد فردية 
األعداد ولكن ماهي 

ية األولية والغير أول

عرفنا سابقا ان 
األعداد لها قواسم 
وبعض األعداد لها 
قاسمان فقط هما 
1العدد نفسه والعدد 

تين بطريقاألعداد األولية واألعداد غير األولية نستطيع تحديد 

وهذه الطريقة تحدد االعداد األولية اذا كاناستعمال النماذج -1

النموذج ال يمكن ترتيبه في صفوف متساوية 

ة ومنها نستنتج القاعدة األساسياستعمال ازواج القواسم -2

د لألعداد األولية وهي ان العدد االولي له قاسمان فقط وهما العد

1نفسه والعدد 

مربعات 5صفان وكل صف فيه 

صفوف في كل صف مربعان 5ويمكن أيًضا أن نقوم بترتيب النموذج في 

صفوف في كل صف مربع واحد 10ويمكن ترتيب الشكل في 

مربعات 10أو في صف واحد فيه 

استعمال أزواج القواسم 
أولي أم غير 24فهل العدد . طاولة مربعة في قاعة على شكل مستطيل واحد 24يُراد ترتيب : مثال 

؟ 23أولي ؟ وهل لنوع العدد أهمية في هذه المسألة ؟ وماذا يحدث اذا كان عدد الطاوالت 

24, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1: وهي 24نوجد قواسم العدد :    الحل 

تيب له أكثر من قاسمين فهو عدد غير أولي وهذا يعني أنه يوجد أكثر من طريقتين لتر24بما أن العدد 

: طاولة , وفيما يلي بعض الطرائق 24

. عدد أولي 23فقط , ولذلك العدد 2, فإن عدد الترتيبات الممكنة 23إذا كان عدد الطاوالت 

طاوالت 8صفوف في كل منها 3▪طاولة 24صف واحد يتكون من ▪

طاوالت 6صفوف في كل منها 4▪طاولة 12صفان في كل منهما ▪



تحليل عدد إلى عوامله األولية

.إلى عوامله األولية 36حلل العدد :  مثال 

إلى عوامله األولية36سوف نستعمل الرسم الشجري لتحليل العدد :  الحل 

3× 3× 2× 2: إلى عوامله األولية هو 36إذن تحليل العدد 

هل األعداد 
األولية 

جميعها أعداد 
فردية ؟

سوف نستعمل جدول 
ة المئة لنحدد األعداد األولي
ونستكشف عالقتها 

باألعداد الزوجية واألعداد 
الفردية 



اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

:هوالعدد األولي-1

20د17جـ24ب9أ

: العدد غير األولي هو -2

5د3جـ10ب2أ

: هي 22العوامل األولية للعدد -3

10, 2د11، 2جـ22, 2ب11, 1أ

.  كانت العبارة خاطئة إذا ( ال ) إذا كانت العبارة صحيحة , و ( نعم ) أجب بـ : السؤال الثاني 

.                                       ]             [لعبة في صفوف بالتساوي بأكثر من طريقة 21يستطيع خلف أن يرتب -1

]             [من شهر سبتمبر وهو عدد أولي23يصادف اليوم الوطني للملكة العربية السعودية يوم -2

[]             العدد الممثل بالنموذج أدناه  هو عدد غير أولي -3

: حلل كل عدد مما يأتي إلى عوامله األولية : السؤال الثالث 
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إيجاد الكسور المتكافئة 

أوجد كسرين مكافئين للكسر :     مثال 
1
4

نستعمل المضاعفات إليجاد الكسور المكافئة للكسر :  الحل 
1
4

: وذلك بضرب البسط والمقام في نفس العدد مثل 
2
2

َو 
3
3

. فقط األعدادال يغير قيمة الكسر ولكن نالحظ اختالفا في 1, والضرب في العدد 1وهذه صيغ مكافئة للعدد 
2×1
2×4

 =
2
8

3×1
3×4

 =
3
12

إذن 
2
8

َو 
3

12
كسران مكافئان للكسر 

1
4

مثال من واقع الحياة    

قاست بتول  طول وسادتها فوجدته  
3
5

. أوجد كسرين مكافئين لطول الوسادة . م  

نضرب :  الحل 
3
5

1في الصيغ المكافئة للعدد 

2×3
2×5

  =
6
10

3×3
3×5

 =
9
15

إذن طول الوسادة يكافئ 
6
10

م   َو   
9

15
م 

عنوان وحدتنا هو 

القواسم والمضاعفات 

ور ولكن ما عالقتها بالكس

عرفنا سابقا أن 
الكسور التي تمثل 

مى الكمية نفسها تُس
كسورا متكافئة 

نعرف أن الكسر 
يتكون من بسط 

ومقام 
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الكسر المكافئ  للكسر  -1
2
5

:هو

أ
4

10
ب

1

2
جـ

1

3
د

1

4

أكل عبد الرحمن -2
1
4

كم قطعة أكل حازم ؟ . بطيخة , و أكل حازم الكمية نفسها من بطيخة أخرى مقطعة إلى أثمان 

أ
1

4
ب

1

8
جـ

2

8
د

1

2

الكسر المكافئ  للكسر -3
1
2

:هو 

أ
1

2
ب

1

3
جـ

1

4
د

2

4

قرأت فاطمة : السؤال الثاني 
2
5

كتاب , وقرأ عبدالرحيم 
4
10

, هل ما قرأه عبدالرحيم أكثر , أو أقل من . الكتاب نفسه 

أو يساوي ما قرأته فاطمة ؟ 

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

: السؤال الثالث 

العدد المناسب لملء      بحيث يصبح الكسران متكافئين      -4
3
7

=
9

:هو 

7د21جـ9ب3أ
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أبسط صورة لكسر 

اكتب    :     مثال 
18
20

في أبسط صورة 

نحل المسألة بطريقتين :  الحل 

القسمة على القواسم المشتركة :  1الطريقة 

2قاسم مشترك لهما   , إذن نقسم كال من البسط والمقام  على , 2يقبالن القسمة على 30و 18بما أن العددان 

18
30

 =
2÷18
2÷30

 =
9
15

قاسما مشتركا لهما لذلك سوف نقسم الكسر , 3أيًضا يقبالن القسمة على 15و 9نالحظ أن العددان 
9
15

3على 

9
15

 =
3÷9
3÷15

 =
3
5

1أوليان والقاسم المشترك األكبر لهما يساوي 5و 3العددان أن بما

يكون الكسر إذن
3
5

في أبسط صورة 

القسمة على القاسم المشترك األكبر : 2الطريقة 

18, 9, 6, 3, 2, 1: 18قواسم العدد 

30, 15, 10, 6, 5, 3, 2, 1: 30قواسم العدد 

6هو 30و 18للعددين ( أ . م . ق ) اذن 

18
30

 =
6÷18
6÷30

 =
3
5

أبسط صورة للكسر 
18
30

هي  
3
5

عرفنا سابقا أن 
ي الكسور المتكافئة ه

كسورا متساوية في 
القيمة 

وعرفنا إيجاد القاسم
المشترك األكبر 

لعددين أو أكثر   

عندما يكونأبسط صورة يكون الكسر في 

للبسط( أ . م . ق ) القاسم المشترك األكبر 

, وأبسط صورة للكسر 1والمقام هو العدد 

. هي واحدةٌ من عدة كسور متكافئة 

نتحقق 

أن باستعمال النماذج نالحظ 

18
30

 =
3
5
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صورة للكسر أبسط -1
2
12

:هو 

أ
4

10
ب

1

6
جـ

2

3
د

1

4

: على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة هو 0,8الكسر -2

أ
1

4
ب

1

8
جـ

4

5
د

8

10

:  في صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة هو 0,009الكسر -3

أ
9

1000
ب

9

100
جـ

9

10
د

1

9

.  حبة خوخ 18تفاحة , 12برتقاالت , 10سلة فيها -4

: الكسر الذي يمثل عدد البرتقال في السلة  في أبسط صورة هو 

أ
1

10
ب

1

12
جـ

1

4
د

1

40

:بطعم الشكوالتة , الكسر الذي يمثل كعكات الشكوالتة في أبسط صورة هو 10كعكة , منها 24اشترى إبراهيم -5

أ
10

20
ب

5

12
جـ

1

10
د

1

24

أبسط صورة للكسر -6
25
30

: هو 

أ
3

10
ب

1

30
جـ

5

6
د

1

20

:الكسر الذي يختلف عن الكسور الثالثة األخرى هو -7

أ
3

12
ب

4

16
جـ

5

25
د

6

24
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تعلمنا سابقا أنه يتم حل المسألة باتباع الخطوات األربع وهي

: إذا استمر النمط أدناه فارسم الشكلين التاليين : مثال 

:الحل 

اِفهم
الشكل الذي أمامنا و استمرار النمط / المعطيات 

الشكلين التاليين /  المطلوب

خطط
باستعمال خطة البحث عن نمط 

نالحظ أن الشكل في كل مرة يزيد مربعين 

حل

2+بعّدِ المربعات في كل شكل نجد أن الحل صحيح والنمط هو تحقق

أحل-3 أخطط-2

اِفهم-1

أتحقق-4

ما المقصود بخطة البحث عن نمط ؟ / س 

النمط هو أسلوب أو طريقة تكرار شكل أو عدد ما  ، وإذا عرفنا

. النمط في المسألة نستطيع حلها 

11+2 =33+2 =55+2 =77+2 =9



تريد دالل أن تشتري بعض األقالم , : السؤال األول 

.  والجدول أدناه يبين أسعار البيع ألعداد من األقالم 

ما العالقة بين عدد األقالم والسعر ؟

دقائق , وقد سجل 5ء , ويقيس ارتفاع الماء يمأل سلمان وعاء بالما:  السؤال الثاني 

سم 5,8,  4,7,  3,6,  2,5:     القياسات التالية  

إذا استمر هذا النمط , فكم يبلغ ارتفاع الماء في المرة التالية ؟ 

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

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

اِفهم
/ المعطيات 

/المطلوب

خطط

حل

تحقق
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يُسمى العدد الذي يكون مضاعفا لعددين أو أكثر  

مضاعفا مشترًكا 

وأصغر المضاعفات المشتركة لمجموعة من ألعداد 

المضاعف المشتر األصغر  هو 

(أ .  م . م )ويرمز له بالرمز 

نعرف جدول الضرب 
ونعرف ان نواتج حاصل 

ضرب العدد هي 
مضاعفات له   

×12345678910

112345678910

22468101214161820

336912151821242730

4481216202428233640

55101520253035404550

66121824303642485460

77142128354249566370

88162432404856647280

99182736455463728190

1010203040506070809010

4مضاعفات العدد في جدول الضرب المجاور حددنا 

:  ومنها استنتجنا ما يلي 6مضاعفات العدد و 

6و 4أول ثالثة مضاعفات مشتركة بين العددين -1

24و36و 12هي 

12هو العدد 6و 4أصغر مضاعف مشترك بين العددين -2

ي مسائل من واقع حياتنا 
 
ك األصغر ف استعمال المضاعف المشتر

اذا . أيام 4أيام , وشطيرة جبن كل 3يقدم مطعم صحن سلطة خضار مجانية كل يومين , وكأًسا من العصير كل :  مثال 

قدمت الطلبات المجانية كلها هذا اليوم , فبعد كم يوم ستقدم الطلبات المجانية معا مرة ثانية ؟ 

ثم نحدد المضاعف المشترك األصغر وهذا هو اليوم الذي ستقدم فيه 4و 3و 2نقوم بإيجاد المضاعفات لألعداد :الحل 

الطلبات مرة ثانية 

..., 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2: 2مضاعفات العدد 

...  , 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3: 3مضاعفات العدد 

..., 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4: 4مضاعفات العدد 

12المضاعف المشترك األصغر هو العدد 

.يوًما 12إذن ستُقدم الطلبات المجانية معًا بعد 
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:  هما  6, 2أول مضاعفين مشتركين للعددين -1

6, 5د5, 4جـ3, 2ب12, 6أ

هو ؟ 4, 3المضاعف المشترك األصغر للعددين -2

12د3جـ2ب1أ

تقليم فمتى ستقوم بالسقي وال. يوًما , واليوم سقت النبتة وقلمتها 15تسقي خديجة نبتة كل يومين , وتقلمهما كل -3

معًا في المرة القادمة  ؟ 

يوم 40بعد ديوما 30بعد جـيوما 15بعد ببعد يومينأ

:   السؤال الثاني 

:  هو 10, 5, 4لمجموعة األعداد  (  أ . م . م ) المشترك األصغر المضاعف-4

12د30جـ20ب10أ

: هما 9, 3, 2أول مضاعفين مشتركين لمجموعة األعداد  –5

36,  27د36, 18جـ15,  10ب27, 18أ
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مقارنة الكسور 
قارن بين :  مثال 

5
6

و 
7
9

للمقامين ( أ . م . م ) اوجد :  1لخطوة ا:  الحل 

18هو 9و 6للعددين (  أ . م . م ) 

18= 3× 6أي ان   

9 ×2 =18

2ونضرب الكسر الثاني في 3نضرب الكسر األول في : 2الخطوة 

3×5
3×6

  =
15
18

2×7
2×9

  =
14
18

نقارن بين الكسرين  : 3الخطوة 
15
18

و  
14
18

فان 14< 15وبما ان  
5
6

 >
7
9

للمقامات لكيالمقام المشترك األصغر في هذا الدرس سوف نستعمل 

تقارن بين الكسور 

ين أو أكثر هو عدد من مضاعفات مقامات تلك لكسروالمقام المشترك 

الكسور 

ة نستطيع استعمال طريقة الفراشة لتسهيل عملي

المقارنة ولكنها ال تغني عن استعمال المقامات 

المشتركة 

5×9=45>6×7=42

5
6

7
9

نعرف ان  إشارات المقارنة هي 
و الكسر االعتيادي  هو = (  ، > ، < ) 

كسر بسطه أقل من مقامه  
افئة ونستطيع استعمال الكسور المتك

للمقارنة بين كسرين  

نعرف أنه إذا كان للكسرين المقام
نفسه فنقارن بين بسطيهما

ونستعمل النماذج وخط األعداد 
للمقارنة إذا كان مقامهما مختلًفا 



= (, > , < )  قارن بين  العددين في كال مما يأتي باستعمال :  السؤال األول 

:اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي  :   السؤال الثاني 

خليط من المكسرات يتكون من -1
1
2

كوب من الفستق , 

و 
1
4

كوب من اللوز , و 
2
3

كوب من الكاجو , أي هذه المكونات كميته هي األكبر ؟ 

أظهر مسح أجري على أحد الصفوف أن  -2
7
15

من الطالب يفضلون كرة القدم ,

و  
3
5

من الطالب يفضلون التنس , و  
6
15

من الطالب يفضلون كرة السلة 

ما الرياضة التي يفضلها أقل عدد من الطالب ؟ 

أعطى المعلم لكل طالب فطيرة , فأكل نايف -3
4
8

فطيرته , وأكل مشعل  
7
8

فطيرته 

وأكل بدر  
5
8

أيهم ترك أصغر قطعة من فطيرته ؟. فطيرته 

1
2

6
12

2
6

3
7

2
3

7
12

1
3

5
9

2
5

6
15

1
4

1
6

]لفستق  ,  اللوز  , الكاجو ا]   

[كرة القدم , التنس , كرة السلة ]  

[نايف   ,    مشعل    , بدر   ]    
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اختبر نفسكجمع الكسور المتشابهة( 9-1) الدرس

اختبر نفسكطرح الكسور المتشابهة( 9-2) الدرس

جمع الكسور غير ( 9-3)
المتشابهة 

اختبر نفسك الدرس

طرح الكسور غير ( 9-4)
المتشابهة 

اختبر نفسك الدرس

مهارة حل المسألة ( 9-5)
تحديد معقولية اإلجابة 

اختبر نفسك الدرس



تي فنا سابًقا أن الكسور العر
لها المقام نفسه تسمى 

كسوًرا متشابهة 

ر صحيح ، وعرفنا أن نجمع الكسو
المتشابهة بجمع بسطيهما 

سه ونكتب الناتج على المقام نف

كي يبين الجدول المجاور مقدار ما قرأه تركي في اليوم من قصة , ما الكسر الذي يمثل ما قرأه تر: مثال 

يومي السبت واألثنين معا ؟ 

اجمع : الحل 
1

10
 +

3
10

1
10

 +
3
10

 =
3+1
10

اجمع البسطين 

 =
4
10

ابسط

 =
2÷4
2÷10

2, وهو العدد( أ . م . ق ) اقسم البسط والمقام على 

  =
2
5

إذن قرأ تركي   
2
5

.القصة يومي السبت واألثنين 
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ناتج جمع   -1
1
7

 +
3
7

:هوصورة في ابسط

ب1أ
1

7
جـ

4

7
د

1

4

قام صالح بطالء -2
5
12

سياج الحديقة , وقام مساعد بطالء من
4
12

من السياج نفسه , الكسر الذي يمثل الجزء الذي تم 

:  طالؤه هو 

أ
3

4
ب

1

4
جـ

2

4
د

5

4

: هو مجموع ستة أتساع وثالثة أتساع-3

ب1أ
1

3
جـ

1
6

د
1

9

ناتج جمع  -4
3
5

+
4
5

: في ابسط صورة هو 

أ
3

10
ب

4

10
1جـ

2
5

1د

قيمة  س التي تجعل الجملة  -5
3
8

 +
س
8

 =
7
8

:  صحيحة هي 

4د3جـ2ب1أ

:استعمل الجدول المجاور واكمل ما يلي :  السؤال الثاني 

= ...........................................................................عدد الطالب الكلي 

= ........................................عدد الطالب الذين يمارسون القراءة أو كرة القدم 

= .........................الكسر الذي يمثل الطالب الذين يمارسون القراءة أو كرة القدم 

عدد الطالب الهواية

5كرة القدم 

6السباحة

3الكتابة

4القراءة 
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فنا سابقا طرح الكسورعر

المتشابهة

ين لكي نطرح كسرين متشابه

تج نطرح بسطيهما ونكتب النا

على المقام نفسه 

.  كمية األمطار التي هطلت على بعض مدن المملكة في أحد األيام  يبين الجدول المجاور : مثال 

كم تزيد كميات األمطار التي هطلت على عنيزة عن كمية األمطار التي هطلت على حائل ؟     

اطرح كميات األمطار التي هطلت على حائل من كميات األمطار : الحل 

التي هطلت على عنيزة 

9
10

-
3
10

 =
3−9
10

اطرح البسطين 

 =
6
10

ابسط

 =
2÷6
2÷10

2, وهو العدد( أ . م . ق ) اقسم البسط والمقام على 

  =
3
5

إذن كميات األمطار التي هطلت على عنيزة تزيد بمقدار  
3
5

سم على كميات األمطار التي هطلت على حائل 



اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

ناتج طرح  -1
5
7

ـــ 
3
7

:  هو صورة في ابسط

ب1أ
1

7
جـ

2

7
د

1
4

قضى عصام  -2
5
6

ساعة في الرسم , و 
2
6

؟ القراءة  ساعة في القراءة , فكم يزيد وقت الرسم على وقت

أ
3

4
ب

1

2
جـ

2

3
د

5

7

ناتج طرح   -3
5
9

ـــ  
2
9

:  في ابسط صورة هو 

أ
1

3
ب

1

5
جـ

1
6

د
1

9

قارن بين الكسرين    -4
5
6

ـــ 
1
6

3
6

ـــ 
2
6

؟

+د=جـ>ب<أ

ما قيمة  س التي تجعل الجملة  -5
س
8

-
3
8

 =
1
8

صحيحة ؟ 

4د6جـ5ب3أ

طالبًا حول  28نتائج مسح شمل يبين الجدول المجاور :  السؤال الثاني 

: المواقع السياحية التي يفضلونها 

يزيد الكسر الذي يمثل الطالب الذين يفضلون مرتفعات السودة على الكسر كم 

الذي يمثل الطالب الذين يفضلون منتزهات الثمامة ؟

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

................................................................................................
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فنا سابقا ان الكسور عر
ه المتشابهة لها المقام نفس
ولكن ماهي الكسور غير 

ة ؟المتشابه

كيف نجمع كسورا لها 

مقامات مختلفة ؟ 

دة يجب أعاكسرين غير متشابهين قبل جمع 

كتابة أحدهما أو كليهما حتى يصبح لهما 

المقام نفسه 

أوجد ناتج  : مثال 
1
3

  +
1
4

:الحل 

.هما لمقاميالمضاعف المشترك األصغرباستعمال بإعادة كتابة الكسور نقوم :  1الخطوة 

4 × 1
4 × 3

  +
3 × 1
3 × 4

 =
4
12

  +
3
12

نقوم بجمع الكسرين المتشابهين :  2الخطوة 

4
12

 +
3
12

 =
7
12

وهناك طريقة أخرى إليجاد ناتج كسرين غير متشابهين وتسمى طريقة المقص أو طريقة الفراشة 

1
3

+
1
4

1×4=41×3=3

3×4 =12

  =
3 + 4
12

 =
7
12

الكسور غير المتشابهة هي 

ة  التي يكون لها مقامات مختلف
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ناتج جمع   -1
3
4

 +
1
8

:  هو صورة في أبسط

أ
7

8
ب

1

7
جـ

2

7
د

1
4

ناتج جمع  -2
1
2

  +
3
7

:في أبسط صورة هو 

أ
3

4
ب

13

14
جـ

2

3
د

5

7

فيصل مسافة مشى-3
5
6

كيلو متر إلى المتجر , ومسافة  
1
3

:متر إلى المسجد , مجموع ما مشاه فيصل هو كيلو
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أكل نايف -4
1
3

فطيرة , وأكل جعفر 
3
7

:الكسر الذي يمثل ما أكله الولدان هو الفطيرة , 
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جمع ناتج-5
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:ابسط صورة هو في
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: السؤال الثاني 
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يجبكسرين غير متشابهين طرح عند 

ح أعادة كتابة أحدهما أو كليهما حتى يصب

لهما المقام نفسه 

أنهى إسماعيل : مثال 
1
2

واجباته المدرسية , بينما أنهى يحيى  
4
5

واجباته المدرسية , فكم يزيد ما أنهاه يحيى من 

واجباته المدرسية على ما أنهاه إسماعيل ؟ 

نطرح  إذن تعني الطرح ,( يزيد على ) بما أن كلمة : الحل 
4
5

-
1
2

.لمقاميهما المضاعف المشترك األصغر باستعمال بإعادة كتابة الكسور نقوم :  1الخطوة 

2 × 4
2 × 5

-
5 × 1
5 × 2

 =
8
10

ــ 
5
10

نقوم بطرح الكسرين المتشابهين :  2الخطوة 

8
10

-
5
10

 =
3
10

أنهى يحيى من واجباته مقدارا يزيد بـ 
3
10

على ما أنهاه إسماعيل 

وهناك طريقة أخرى إليجاد ناتج طرح كسرين غير متشابهين وتسمى طريقة المقص أو طريقة الفراشة 

4
5

-
1
2

2×4=81×5=5

5×2 =10

  =
5 − 8
10

 =
3
10

نعم نستطيع ، ولكن نراعي 
قواعد الطرح في ذلك فيجب أن
يكون بسط الكسر األول أكبر

من بسط الكسر الثاني 

هل نستطيع طرح الكسور 
غير المتشابهة بنفس 

طريقة جمع الكسور غير 
المتشابهة 



:اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

ناتج طرح-1
3
8

-
1
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:صورة هو في أبسط
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:في أبسط صورة هو

أ
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أنهت آمنة حل -3
7
10

واجباتها , وأنهت أحالم حل  
4
9

واجباتها المدرسية , فكم يزيد مقدار الواجبات التي أنهتها آمنه 

؟ أنهتها أحالم على الواجبات التي

أ
1
3

ب
1

5
جـ

23

90
د

1

9

= اذا كانت س -4
5
6

= , ص 
7
10

:ص هي –س قيمة ,     

أ
1

3
ب

1

7
جـ

1

2
د

2

15

أوجد ناتج كال مما يلي في ابسط صورة : السؤال الثاني 

استعمل عامر : السؤال الثلث
3
4

لتر من الماء الموجود في الدلو الظاهر في الصورة , 

كم بقي من الماء في الدلو 

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

.................................................................................................................
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:تعلمنا سابقا انه يتم حل المسألة باتباع الخطوات األربع وهي 

لية استعمل التمثيل المجاور , وأوجد التقدير األكثر معقو: مثال 

, ألعداد زوار معرض الكتاب في أيام الثالثاء واألربعاء والخميس

ألف زائر ؟25, أم 20, أم 15وهل هو 

نحل المسألة  بالخطوات األربع :  الحل 

اِفهم
االف تقريبًا6من التمثيل نحدد عدد زوار المعرض يوم الثالثاء هو / المعطيات 

تقريبًا 5800االف تقريبًا ويوم الخميس هو 9ويوم األربعاء هو 

ألف ؟ 25الف أم 20ألف أم 15هل عدد الزوار هو / المطلوب

نستعمل التقدير إليجاد إجابة معقولة خطط

حل

نجمع عدد الزوار يوم الثالثاء واألربعاء والخميس ثم نقدر الناتج 

6000 +9000 +5800 =20800

الف زائر 20اذن التقدير المعقول هو 

تحقق
20000إلى أقرب عشرات األلوف يساوي 20800تقريب العدد 

إذن اإلجابة معقولة 

أحل -3 أخطط-2

اِفهم-1

أتحقق-4



رياالت , 9,50رياالت , وكتاب ثمنه يزيد على ثمن القصة بـ 7,25قصة ثمنها : السؤال األول 

رياال ؟ 35رياال , أم 30رياال , أم 25: فأي مما يأتي هو التقدير األكثر معقولية لمجموع ثمنيهما 

كجم من التفاح , 12باع بقال :  السؤال الثاني 
3
4

كجم منها تفاح أخضر , و 5
1
4

كجم 3

كجم , أم 3تفاح أصفر , والباقي أحمر , فأي مما يأتي هو التقدير األفضل لكتلة التفاح األحمر , 

كجم ؟ فسر أجابتك 5

اِفهم
/ المعطيات 

/المطلوب

خطط

حل

تحقق

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

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

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

....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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وحدات الطول  ( 10-1)

مهارة حل المسألة ( 10-2)
تحديد معقولية اإلجابة

وحدات الكتلة ( 10-3)

وحدات السعة ( 10-4)

وحدات الزمن ( 10-5)

استقصاء حل ( 10-6)
المسألة 

حساب الزمن ( 10-7)
المنقضي

اختبر نفسك

اختبر نفسك

اختبر نفسك

اختبر نفسك

اختبر نفسك

اختبر نفسك

اختبر نفسك

الدرس

الدرس

الدرس

الدرس

الدرس

الدرس

الدرس



وحدات
القياس

اليوم

األسبوع

الشهر

السنة

لتر

مللتر

ةالدقيق

م
را

ج
لي

م

م
را

ج

م
را

ج
و
يل

ك

الثانية
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عرفنا سابقا ان وحدات الطول المترية هي

( سم)و السنتيمتر (      ملم ) المليمتر 

(كلم ) والكيلو متر (م )و المتر  

ونستطيع استعمال المسطرة لقياس 
أطوال بعض األشياء 

في درسنا هذا سوف نتعلم التحويل بين وحدات الطول 

المتردة الطول األساسية فيه هي هو نظام قياس عشري , ووحوالنظام المتري 

ومن الوحدات الشائعة لقياس طول النظام المتري  

(  كلم ) كيلو متر (                             م ) متر (                   سم ) سنتيمتر (             ملم ) مليمتر 

م 1000= كلم 1ملم           1000سم أو 100= م 1ملم           10= سم 1

أمتار ، فكم سنتمترا يبلغ طول الشريط ؟ 5قصت سميرة شريطا طوله :  مثال 

أمتار إلى سنتيمترات  5المطلوب تحويل : الحل 

5 ×100 =500

سم 500= م 5

سنتيمتر 500ي إذن طول الشريط يساو

مة قيمة كل منزلة في اللوحة المجاورة تساوي أضعاف قي

ات المنزلة الواقعة عن يمينها , وعند التحويل بين الوحد

1000, 100, 10المترية , اضرب أو اقسم على 



اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

:الوحدة المناسبة لقياس ارتفاع منارة المسجد هي -1

كيلو متر دمترجـسنتميتربملمترأ

:هو التقدير األنسب لطول طاولة-2

كيلو متر170دأمتار 170جـسنتيمتر170بمليمتر170أ

:  م  هو 5لتقدير المساوي  لـ  ا-3

كيلو5دسم 500جـملم50بسم 5أ

:مليمترات , طوله بالسنتيمترات في صورة كسر هو 6كبوت طوله عن-4

أ
6

10
ب

6

100
جـ

6

1000
د

1

6

:  العالقة بين الملمتر و المتر هي -5

أ
10الملمتر يساوي 

متر 
ب

الملمتر يساوي 

متر 100
جـ

الملمتر يساوي 

متر 1000
د

المتر يساوي 

ملمتر 1000

:القياس الذي يختلف عن القياسات الثالثة األخرى هو -6

ملم 35000دسم 3500جـم 35بكلم 3500أ

:  هو م73000التقدير المساوي لـ   –7

كلم 73دم73جـسم 73بملم 73أ

:  سم  هو 6التقدير المساوي لـ  –8

ملم 60دسم 60جـم 60بكلم 60أ
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:تعلمنا سابًقا أنه يتم حل المسألة بإتباع الخطوات األربع وهي 

سنتمتًرا لوضعها في 730اشترت غدير سجادة طولها : مثال 

طية الممر الموضح في الصورة المجاورة , فهل تكفي السجادة لتغ

الممر ؟ وإذا لم تكن كافية , فما طول المسافة التي لن تغطيها

السجادة ؟ 

نحل المسألة  بالخطوات األربع :  الحل 

اِفهم
اشترت غدير سجادة / المعطيات 

هل تكفي السجادة لتغطية الممر  ؟ / المطلوب

خطط
م لنحدد معقولية اإلجابة ولكي نستطيع المقارنة 7,3سم و 730نقارن بين 

بينهما البد أن يكون لهما نفس الوحدة 

حل

م إلى سم 7,3نحول  

سم 730= 100× 7,3

طية نالحظ أن طول الممر مساٍو لطول السجادة وذلك يعني أن السجادة تكفي لتغ

.الممر 

تحقق
سم إلى م 730وللتحقق نحول 

م  وهو طول الممر 7,3= 100÷ 730

.  وبالتالي فإن اإلجابة معقولة 

أحل -3 أخطط-2

اِفهم-1

أتحقق-4

سم 730



(  ال ) مع التبرير في حالة اإلجابة بـ ( ال ) أو ( نعم ) أجب بـ : السؤال األول 

ساعات , 3هدية في 14دقيقة في تغليف هدية , وقد توقعت أنه بإمكانها تغليف 15تستغرق سهام 

ساعات ؟ 3فهل هذا ممكن ؟ اذا كانت اجابتك ال , فكم هدية تغلفها سهام في 

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

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

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

ل طالب يحتاج إلى كمية الصلصال الموضحة في الصورة قدر معلم الصف أن ك

لعمل مشروع فني , فهل يبدو هذا معقوال ؟ 

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

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

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

:اختر االجابة الصحيحة في كال مما يلي : السؤال األول 

حتاج أمينة إلى لترين من الماء لعمل حساء , ولديها كوب ت

]كوبًا 16أكواب ,8أكواب , 4[واحد يتسع لنصف لتر , فما عدد األكواب التي تحتاج إليها ؟ 

لعمل كوب من الشوكوالتة تحتاج سامية إلى ربع لتر من الماء ,                    

]لتر 3لتر   ,    8لتر  ,   4[كوبا , فكم لترا من الماء تحتاج ؟ 12إذا  أرادت أن تعمل  
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تقدير الكتلة وقياسها  عرفنا سابقا 
والكتلة تقاس بـ 

( جم )  الجرام 
(كجم ) والكيلو جرام 

وعرفنا أن 
جرام 1000= كيلو جرام 1

في درسنا هذا سوف نتعلم التحويل بين وحدات الكتلة

. هي قياس كمية المادة في جسم الكتلة 

: و الوحدات المستعملة لقياس الكتلة هي 

طن(                            كجم )كيلو جرام (                 جم ) جرام (             لجمم) ملجرام

كجم             1000= طن 1جم                1000= كجم 1ملجم            1000= جم 1

التحويل من وحدات كبيرة إلى وحدات أصغر منها 

. كيلو جراًما , أوجد كتلة هذه القطعة بالجرامات 136بلغت كتلة أكبر قطعة من حجر نيزكي وصل إلى األرض :مثال 

كيلوجرام إلى جرام  136المطلوب تحويل :  الحل 

136 ×1000 =136000

جم 136000= كجم 136اذن  

جرام 13600كتلة قطعة الحجر النيزكي تساوي 

التحويل من وحدات صغيرة إلى وحدات أكبر منها 

.  , أوجد كتلة القطعة بالجرامات ملجرام2000خبزت عزيزة قطعا من البسكويت , كتلة كل منها : مثال 

إلى جرام ملجرام2000المطلوب تحويل : الحل 

2000 ÷1000 =2

جم 2= ملجم 2000إذن  

جرام 2كتلة قطعة البسكويت تساوي 



اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

:جم هو 8التقدير المساوي لـ -1

ملجم 8000دملجم800جـملجم80بملجم8أ

:هو التقدير األنسب لكتلة كرة القدم-2

طندكجم  4جـجم440بملجم140أ

:  أطنان هي 6التقدير المساوي  لـ  -3

كجم 6دكجم60جـكجم600بكجم6000أ

:جرام , فإن  كتلته بالجرامات هي 500كيلو جرام و 2اذا كانت كتلة أرنب -4

جرام5200دجرام2500جـجرام502بجرام2050أ

. جم  1900كجم           1,9قارن بين  -5

+د<جـ=ب>أ

: السؤال الثاني 
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وحدات السعة تقاس عرفنا سابًقا ان 

باستعمال وحدتي 

.السعات الكبيرة لقياس( ل ) اللتر 

ة لقياس السعات الصغير( مل ) والمللتر

في درسنا هذا سوف نتعلم التحويل بين وحدات السعة 

: و الوحدات الشائعة المستعملة لقياس السعة  هي 

(ل ) لتر (                                             لم) لترمل

مل            1000= لتر 1

بين وحدات السعة التحويل 

من اللبن , عبر عن هذا المقدارمللترا580يسع وعاء : مثال 

.  من اللبن باللترات 

إلى لتر مللتر580المطلوب تحويل :  الحل 

580 ÷1000 =0,58

ل0,58= مل 580إذن  



:ل هو 3التقدير المساوي لـ -1

مل3000دمل 300جـمل 30بمل 3أ

:  مل  هو 7000التقدير المساوي لـ -2

ل 7000دل 700جـل70بل7أ

: مل  هو 230التقدير المساوي  لـ  -3

ل23دل 2,3جـل 0,23بل 230أ

:هو ل1,5التقدير المساوي لـ -4

ل 5دل15جـل150بمل 1500أ

: هو سعة القارورة باللترات , مللتر700تتسع قارورة سائل مطهر إلى -5

ل0,7دل 7جـل 70بل700أ

:  هو زجاجة باللترات1000مجموع سعة , مللتًرا40تتسع زجاجة عطر لـ -6

ل400دل4000جـل4بل 40أ

مل 825ل          82,5قارن بين  –7

+د=جـ<ب>أ

مل ؟70ل          0,07قارن بين   –8

+د=جـ>ب<أ
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وحدات الزمن هي عرفنا سابًقا أن 

(   س ) الساعة

( ث ) و الثانية ( د ) و الدقيقة  

وعرفنا أن 

(د )دقيقة 60( = س ) الساعة 

:  وحدات الزمن  هي 

(ث ) ثانية 60( = د ) لدقيقة ا

(د ) دقيقة 60( = س ) الساعة 

(س ) ساعة 24( = ي ) اليوم 

(ي ) أيام 7( = أ ) ألسبوع ا

(  أ ) أسبوع 52( = ن ) السنة 

( ش ) شهر 12= ( ن ) السنة 

التحويل من وحدات كبيرة إلى وحدات أصغر منها 

.  ها دقيقة لتشرح لزميالتها فكرة القيام بندوة تثقيفية , فكم ثانية استغرقت في شرح فكرت15احتاجت روان إلى : مثال 

دقيقة إلى ثانية15المطلوب تحويل :  الحل 

15 ×60 =900

ث900= د 15إذن   

ثانية لشرح فكرتها 900احتاجت روان إلى 

استعمال وحدات القياس المختلفة 

يوم  و         ساعة =         ساعة 56: امأل الفراغ : مثال 

لكي نجد عدد األيام 24على 56اقسم إذن يوما واحًدا   , = ساعة 24بما أن :  الحل 

8والباقي 2= 24÷ 56

ساعات 8يومين و =  ساعة 56إذن 

يعود استعمال مضاعفات

في قياس الزمن 60الـ 

إلى البابليين الذين 

استعملوا النظام العددي 

60الستيني وأساسه  
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سنوات دون ماء , وذلك بتشكيل 4تعيش بعض أنواع السمك الرئوي مدة تصل إلى -1

؟ شرنقة حول جسمها , فكم شهرا يستطيع هذا السمك أن يعيش دون ماء   

شهور 10دشهور4جـشهر  48بشهر 12أ

دقيقة لتنظيف حديقة المنزل , عبر عن هذا الوقت بصورة كسر من الساعة ؟ 40احتاج عبد اللطيف  إلى -2

أ
2

3
ب

1

2
جـ

1

3
د

1

4

ثانية , عبر عن وقت وصول 15ثانية , وتأخر وصول جعفر عنه 90تسابق عمر وجعفر , فأنهى عمر السباق في -3

جعفر بالدقائق  ؟ 

ثانية 30دقيقة و دثانية 45دقيقة و جـدقيقتانبدقيقة واحدةأ

(ب ) ما يناسبه من العمود ( أ ) من العمود اختر :  السؤال األول 

(  ب ) (  أ ) 

36ث =         س 15

1440ن=         ش 230

10أ=          ي 3252

56س=       ث 436000

د=          س 524
18000

ي =        أ 68
2,5

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



ماذا يعني استقصاء حل المسألة 

ألة و اختيار الخطة المناسبة لحل المسه:  استقصاء حل المسألة 

كيف نختار الخطة المناسبة ؟
وماهي خطوات حل المسألة؟ 

حل خطط

؟(ِافهم ) تعين  مإذا

راءة  تعين قراءة املسألة ق

جيدة واالستفادة من 

ل مواضع النقاط والفواص

املعطياتوحتديد 
يف السؤال  

املطلوبحتديدثم
كون يف املسألة وغالبا ي

على صيغة سؤال 

هام خمتوًما بعالمة استف

وعلى أساس فهمنا  

يار للسؤال نستطيع اخت

خطة احلل املناسبة  

حلل ( أخطط )كيف 

املسألة؟

د من  تعلمنا سابقا العدي

اخلطط املناسبة حلل

املسائل اللفظية ويف

درسنا هذا سوف 

ة  خنتار اخلطة املناسب

لكل مسألة 

ونستخدمها حللها   

بعد اختيار اخلطة 

املناسبة هل  

املسألة ؟(حل)استطيع

نعم ، فاجلزء األكرب

من حل املسألة يعتمد

على اخلطة املناسبة  

حللها ، وبصفة عامة 

نتعامل مع املسائل  

على انها مشكلة وكل 

مشكلة حباجة حلل 

من ( أحتقق )ال بد ان 

احلل ؟

نعم ، جيب ان نتحقق

من معقولية احلل وهل 

توافق الناتج مع  

املعطيات وهل كانت 

ة اخلطة املختارة مناسب

.ام غري مناسبة 

تحقق ماِفه



:اختر الخطة المناسبة  لحل المسألة التالية 

اِفهم
12وحصل على 4أضافثم 2في ضربثم  6عادل عدًدا على قسَّم/ المعطيات 

ما العدد الذي بدأ به عادل ؟  / المطلوب 

استعمل خطة الحل العكسيخطط

حل

6× ونضرب2على نقسمو4منه نطرحثم إذن نبدأ به أواًل 12بما أن الناتج 

12–4 =8

8 ÷2 =4

4 ×6 =24

24إذن العدد الذي بدأ به عادل هو 

تحقق

لنتحقق من صحة الحل نطبق الخطوات التي قام بها عادل منذ البداية 

24 ÷6 =4

4 ×2 =8

8 +4 =12

صحيح24إذن الحل 

,12إلى ناتج الضرب فحصل على 4ثم أضاف 2, ثم ضرب الناتج في 6قسَّم عادل عدًدا على 

ما العدد الذي بدأ به عادل ؟  

: عرفنا سابقًا بعًضا من خطط حل المسألة منها 

البحث عن نمط ▪

رسم صورة ▪

الحل عكسيا ▪

رسم مخطط▪



حدد الخطة المناسبة لحل المسألة ثم حلها  : السؤال األول 

نصف ذلك العدد أزهاًرا , أزهار حمراء 4فوضعت مقابل كل , نسقت نهى بعض األزهار في زهرية 

فما عدد األزهار البيضاء ؟, زهرة 18إذا كان في الزهرية , بيضاء 

ارسم مخطًطا لتمثيل المسألة التالية ثم حلها :  السؤال الثاني 

كلم حتى وصل المكتبة , ومن 2كلم , ثم جنوبًا مسافة 3خرج معاذ من منزله وقاد دراجته شرقًا مسافة 

ل ثم قاد معاذ وفيص. كلم حتى وصل بيت صديقه فيصل 4كلم ثم شمااًل مسافة 1هناك توجه غربًا مسافة 

كلم غربًا , فكم يبعد معاذ عن منزله اآلن ؟2كلم جنوبًا و 1دراجتيهما مسافة 

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

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

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

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

اِفهم
/ المعطيات 

/المطلوب

خطط

حل

تحقق
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وخرجت منها الساعة 
مساًء 9:55

فهل تعرفون كم الوقت 
بة ؟ الذي قضيته في المكت

. هو الفرق بين زمن بداية حدث وزمن نهايته:  المنقضيالزمن 

: لحساب الزمن الذي قضاه محمد في المكتبة نتبع الخطوات التالية 

نكتب الزمن بوحدتي الساعة والدقيقة   : 1الخطوة 

دقيقة 55ساعات و 9:  زمن االنتهاء  

دقيقة 45ساعات  و6:  زمن البداية    

نطرح زمن البدء من زمن االنتهاء , ونحرص على طرح الساعات من الساعات والدقائق من الدقائق   :  2الخطوة 

دقائق       ساعات  

559

546

ـــ                              

013

3:10:       هو المنقضيالزمن 

دقائق في المكتبة 10ساعات و 3إذن قضى محمد 

نتحقق

103

456

                 +

559

...نا محمد أمرحبا 

د المكتبة عنوصلت إلى

مساءً 6:45الساعة 



اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

: صباًحا هو 11:58صباًحا إلى  9:20من الساعة المنقضيالزمن -1

2:00د2:38جـ4:00ب3:00أ

:  مساًء هو 9:22مساًء إلى 8:18من الساعة  المنقضيالزمن -2

3:00د2:00جـ1:00ب1:04أ

:يبين الجدول التالي زمن مغادرة حافلة ووصولها , الرحلة التي تستغرق أطول زمن  هي -3

4الرحلة د3الرحلة جـ2الرحلة ب1الرحلة أ

: السؤال الثاني 
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مربع

مثلث دائرة مستطيل



مفردات هندسية  ( 11-1)

خطة حل المسألة  ( 11-2)
االستدالل المنطقي

األشكال الرباعية ( 11-3)

األزواج : الهندسة( 11-4)
المرتبة 

:  الجبر والهندسة ( 11-5)
تمثيل الدوال 

االنسحاب في ( 11-6)
المستوى االحداثي  

االنعكاس في ( 11-7)
المستوى االحداثي  

الدوران في المستوى ( 11-8)
االحداثي  

اختبر نفسك

اختبر نفسك

اختبر نفسك

اختبر نفسك

اختبر نفسك

اختبر نفسك

اختبر نفسك

اختبر نفسك

الدرس

الدرس

الدرس

الدرس

الدرس

الدرس

الدرس

الدرس



ي



اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

:الحرف الذي يحوي قطع مستقيمة متوازية هو -1

TدAجـKبHأ

أي مما يلي يعد مثاال على البساط ؟ . م 12م وعرضه 12تقام التمارين األرضية في رياضة الجمباز على بساط طوله -2

جزء من مستوى دمة القطعة المستقيجـالمستقيم بالنقطة أ

:  صل التعريف  في العمود األول  بالنموذج المناسب له  من العمود الثاني :  السؤال الثاني  

النقطة

المستقيم

القطعة المستقيمة 

نصف المستقيم

المستوى 

مستقيمان متقاطعان 

مستقيمان متوازيان 

مستقيمان متعامدان 
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تعلمنا سابقا انه يتم حل المسألة باتباع الخطوات األربع وهي

ء أمام إذا لم تقف مّي في آخر الصف , ووقفت وفا. اصطفت ثالث طالبات في صف واحد : مثال 

؟ الطالبة األطول , ووقفت سعاد خلف مّي , فرتب الطالبات من األولى إلى األخيرة 

نحل المسألة  بالخطوات األربع :  الحل 

اِفهم

ام ثالث طالبات في صف واحد , تقف مّي في آخر الصف , وفاء أم/ المعطيات 

الطالبة األطول , سعاد خلف مّي 

ترتيب الطالبات من األولى إلى األخيرة  ؟ / المطلوب

باستعمال خطة االستدالل المنطقي وترتيب المعطيات في جدول خطط

حل

سعاد , مي , وفاء : ترتيب الطالبات هو إذن 

ونستنتج أن الطالبة األطول هي مّي 

بالتحقق من المعلومات في الجدول نجد أن الحل صحيح تحقق

ما المقصود بخطة االستدالل المنطقي ؟ / س 

االستدالل المنطقي هو استخدام المعطيات والدالئل للحصول على نتيجة 

. معقوله وحل المشكلة 

ث الصف الثالي الصف الثانالصف االول

مي

وفاء

سعاد 

أحل -3 أخطط-2

اِفهم-1

أتحقق-4



د اذا كان سعو. طبيب ومعلم ومدرب رياضة : وظيفة كل من سعود وسلطان ونواف : السؤال األول 

ال يحب الرياضة , وسلطان ليس معلما , و نواف يحب الجري , فمن المعلم  ؟ 

؟ مربعات 4عيدان لكي يصبح لديك 3عوًدا كما في الشكل أدناه  , حرك 12رتب :  السؤال الثاني 

اِفهم
/ المعطيات 

/المطلوب

خطط

حل

تحقق
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عرفنا سابًقا أن المضلعات
هي أشكال مستوية مغلقة 

ى ، لها قطع مستقيمة تسم
أضالًعا  ومن هذه المضلعات 

األشكال الرباعية 

الشكل الرباعي هو مضلع له أربعة اضالع وأربعة زوايا

:وتنقسم االشكال الرباعية إلى 

ليست متوازيات أضالع متوازيات أضالع 

تصنيف األشكال الرباعية

كل ضلعين متقابلين متطابقان ▪

جميع الزوايا قائمة ▪

كل ضلعين متقابلين متوازيان ▪

مستطيل 

معين   متوازي اضالع  

مربع  

شبه المنحرف 

جميع أضالعه متطابقة ▪

كل ضلعين متقابلين متوازيان ▪

جميع أضالعه متطابقة ▪

جميع الزوايا قائمة ▪

كل ضلعين متقابلين متوازيان ▪

ضلعان فقط من▪

لة أضالعه المتقاب

متوازيان  

كل ضلعين متقابلين متطابقان ▪

كل ضلعين متقابلين متوازيان ▪



اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

:الشكل الذي جميع أضالعه المتجاورة متعامدة هو-1

معين دمربع جـمتوازي اضالع بشبه منحرف أ

:هو الشكل الذي فيه أربع زوايا متطابقة -2

شبه منحرف دمعين جـمتوازي اضالع بمستطيل أ

صل الشكل  في العمود األول  بالخصائص المناسبة له من العمود الثاني  :  السؤال الثاني  

مستطيل 

مربع 

متوازي اضالع 

معين 

شبه منحرف 

كل ضلعين متقابلين متطابقان ▪

جميع الزوايا قائمة ▪

كل ضلعين متقابلين متوازيان ▪

جميع اضالعه متطابقة ▪

جميع الزوايا قائمة ▪

كل ضلعين متقابلين متوازيان ▪

ضلعان فقط من اضالعه ▪

المتقابلة متوازيان  

كل ضلعين متقابلين متطابقان ▪

كل ضلعين متقابلين متوازيان ▪

جميع اضالعه متطابقة ▪

كل ضلعين متقابلين متوازيان ▪

: ارسم شكاًل رباعيًا ليس مربعًا وال معينًا وال مستطياًل : السؤال الثالث 
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في درسنا هذا سوف نتعلم تسمية 

األزواج المرتبة النقاط باستعمال

(محور السينات ) من خطي أعداد ويسمى الخط األفقي األحداثيالمستوىيتكون 

ل نقطة األصما نقطة التقاء المحورين فتسمى , أ(محور الصادات ) والخط العمودي 

(ص,س) ويكتب الزوج المرتباإلحداثي بـ وتسمى النقاط في المستوى 

ثم نتحرك إلى ( 0, 0) ولتحديد نقطة في المستوى اإلحداثي نبدأ بنقطة األصل 

, ثم من ( س ) اإلحداثي السيني اليمين في اتجاه المحور السيني لنحدد 

( ص ) اإلحداثي الصادي نتحرك إلى األعلى لنحدد اإلحداثي السيني نقطة 

تعمل يسجل عالم آثار المواقع التي عثر فيها على بعض القطع األثرية , اس:  مثال 

. موقع العقد اإلحداثي لتسمية المستوى 

ونتحرك يمينًا على طول المحور ( 0, 0) نبدأ من نقطة األصل : 1الخطوة : الحل 

3وهو اإلحداثي السيني ثم نحدد . السيني حتى تصبح أسفل العقد 

5اإلحداثي الصادي وهو إلى األعلى لنحدد 3نتحرك من النقطة :  2الخطوة 

(  5, 3) يقع العقد عند النقطة إذن 

من خبراتنا السابقة 
استعمال األزواج 

المرتبة لنجد النقاط 
على المستوى 

اإلحداثي ونسميها 
وعرفنا أيضا أن المستوى 

اإلحداثي يتشكل من 
تقاطع خطي أعداد عند 
نقطة الصفر لكل منهما



سم الزوج المرتب لكل نقطة مما يأتي :  السؤال األول 

..............................أ 

..............................ب 

..............................جـ 

..............................د  

..............................هـ 

..............................و  

وحدات إلى يمين6وحدات فوق نقطة األصل و 4ع على بعد حددت خلود نقطة تق:  السؤال الثالث  

ما الزوج المرتب لهذه النقطة ؟ . نقطة األصل 

موقع كال مما يأتي استعمل الخريطة المجاورة لتحديد :  السؤال الثاني 

؟ ( 3, 7) ما الشيء الذي يقع عند النقطة 

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

. اكتب الزوج المرتب الذي يمثل صندوق الرمل 

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

الصادي للعبة االنزالق وحدتين إلى أعلى ,اإلحداثي تم نقل إذا 

فما الزوج المرتب الجديد للعبة ؟ 

.....................................................................
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توى النقاط في المستمثيل في درسنا هذا سوف نتعلم

ا اإلحداثي وذلك بوضع عالمة عند النقطة التي يمثله

الزوج المرتب المطلوب تمثيله 

تمثيل الدوال 

ن ,3استعمل قاعدة الدالة . نقاط عند تسجيل هدف من خارج منطقة القوس 3يحصل العب كرة السلة على :   مثال 

رميات , من خارج منطقة القوس 3وأوجد مجموع النقاط التي تحسب برمية , ورميتين , و 

نعمل جدول دالة ثم نمثل األزواج المرتبة الناتجة من جدول الدالة : 1الخطوة :  الحل 

ن 3بما أن قاعدة الدالة 

لنحصل على مجموع النقاط 3إذن نضرب عدد األهداف في 

اإلحداثي نمثل األزواج المرتبة في المستوى :  2الخطوة 

األزواج المرتبة ن3مجموع النقاط (  ن ) عدد الرميات 

(  3, 1) 3= 1× 3(  1) رمية 

(  6, 2) 6= 2× 3(2)رميتين 

(  9, 3) 9= 3× 3(3) رميات 3

عرفنا في الدرس السابق 

ي تحديد النقاط المرسومة ف

اإلحداثي المستوى 



مثل كل نقطة مما يأتي في المستوى االحداثي , ثم سمها :  السؤال األول 

( 2, 2) ع 

( 0, 4) س 

( 7, 3) ب 

(1, 4) ن 

(4, 0) جـ 

(6, 5) ص 

اإلحداثي اعمل جدول دالة ثم مثل األزواج المرتبة في المستوى :  السؤال الثاني 

3, 2, 1, 0: إليجاد مجموع األوزان في حاالت عدد األكياس ( ح 5) استعمل قاعدة الدالة . كيلو جرامات 5كيس حبوب وزنه 

مجموع األوزان عدد األكياس
(ح 5) 

األزواج 
المرتبة 

0

1

2

3
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ويسمى ا , هندسيً تحويالً أحد أنواع التحويالت الهندسية وتسمى حركة الشكل الهندسي 

.  صورة الشكل الشكل الناتج عن هذه الحركة 

تمثيل االنسحاب 

في المستوى اإلحداثي , ( 4, 3) , ن ( 7, 5) , م ( 5, 1) والذي إحداثيات رؤوسه ل , ارسم المثلث ل م ن :   مثال 

. وحدات إلى أسفل , ثم اكتب األزواج المرتبة للرؤوس الجديدة 3ثم ارسم صورته باالنسحاب وحدتين إلى اليمين و 

نرسم صورة المثلث باالنسحاب :  2الخطوة نرسم المثلث األصلي                         : 1الخطوة :  الحل 

(  4, 7) , م ( 1, 5) , ن ( 2, 3) ل : الرؤوس الجديدة هي 



وحدات إلى اليسار ثم اكتب األزواج المرتبة لرؤوس الصورة 3ارسم المثلث  بعد انسحاب : السؤال األول 

ةكانت العبارة خاطئإذا ( ال ) كانت العبارة صحيحة و إذا ( نعم ) أجب بـ :  السؤال الثاني 

, فكانت اإلحداثيات ( 4, 4) و ( 4, 1) و ( 2, 1) اذا ُحرك المثلث الذي رؤوسه هي -1

(    4, 9) فان احداثيات الرأس الثالث هي ( . 7, 6) و ( 5, 6) الجديدة لرأسين من رؤوسه هي 

.تُريد خديجة أن تسحب طاولة على شكل مثلث قائم الزاوية من ركن إلى آخر في غرفة الجلوس -2

, فان الركن اآلخر سوف يكون مالئًما ° 90كان كل ركن من أركان الغرفة على شكل زاوية قياسها إذا 

.  للطاولة 

]       [

]       [

........................، ................... ، .................... :  األزواج المرتبة لرؤوس الصورة هي 
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تمثيل االنعكاس  

ارسم صورة المثلث باالنعكاس حول المحور , ثم اكتب األزواج المرتبة للرؤوس الجديدة  :   مثال 

:الحل 

( .3, 6) , ( 3, 4) , ( 0, 4: ) األزواج المرتبة للرؤوس الجديدة هي 

وعند  طي الورقة حول المحور. يمكن التحقق من معقولية الرؤوس الجديدة برسم المثلثين على ورق مربعات 

يجب أن يتطابق المثلثان تماًما 

رة يسمى قلب شكل هندسي حول مستقيم والحصول على صو

اس محور االنعك, ويسمى المستقيم انعكاًسا مرآة لهذا الشكل

محور االنعكاس 



ثم اكتب األزواج المرتبة لرؤوس الصورة . النعكاس حول محور ارسم صورة المثلث  با: السؤال األول 

:   السؤال الثاني 

........................, ......................., ........................:  األزواج المرتبة لرؤوس الصورة هي 

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



تمثيل الدوران▪

ارسم المثلث في المستوى اإلحداثي , ثم ارسم صورته ( . 1, 5) , ز ( 4, 5) , ل ( 1, 1) مثلث رؤوسه هـ :   مثال 

.  حول النقطة ل باتجاه عقارب الساعة , ثم اكتب األزواج المرتبة للرؤوس الجديدة °  180بدوران 

ارسم صورة المثلث بالدوران :  2الخطوة نرسم المثلث األصلي                              : 1الخطوة :  لحل ا

(  7, 5) , ز ( 4, 5) , ل ( 7, 9) هـ : إحداثيات الرؤوس الجديدة هي 



اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي : السؤال األول 

عكس اتجاه حركة عقارب الساعة ° 90أي االشكال التالية هو صورة اإلشارة االتية بعد تدويرها -1

جـبأ

:في الشكل المجاور هو   Fالتحويل الحاصل على حرف -2

انعكاسجـانسحاب بدوران أ

هي رؤوس مثلث , فان األزواج المرتبة للرؤوس (   5, 1) , َم ( 2, 5) , َل ( 5, 5) َك اذا كان -3

بعكس اتجاه عقارب الساعة حول النقطة ك  هي ° 90الجديدة له بعد دوران بمقدار 

أ

(5, 5) َك 

( 5, 8) َل 

(  1, 5) َم 

ب

(1, 1) َك 

(2, 1) َل 

(3, 2) َم 

جـ

(0, 0) َك 

(1, 1) َل 

(2, 2) َم 

: هو الشكل الذي ليس له تناظر دوران-4

جـبأ

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



سم3



محيط المضلع ( 12-1)

المساحة (  12-2)

مساحة المستطيل ( 12-3)
والمربع 

األشكال الثالثية ( 12-4)
األبعاد 

خطة حل المسألة( 12-5)
انشاء نموذج 

حجم المنشور ( 12-6)

اختبر نفسك

اختبر نفسك

اختبر نفسك

اختبر نفسك

اختبر نفسك

اختبر نفسك

الدرس

الدرس

الدرس

الدرس

الدرس

الدرس



عات عرفنا سابًقا أن المضل
هي أشكال مستوية 

مغلقة ، لها قطع 
ًعا  مستقيمة تسمى أضال

هو طول الخط والمحيط
حول الشكل المغلق  

.إيجاد محيط مضلع بجمع أطوال أضالعه 

:  محيط الشكل المجاور هو  مجموع أطوال أضالعه 

9+ 10,5+ 9+ 6+ 6= مح 

م 40,5= مح 

أمثال طول الضلع 4=  محيط المربع  

س4=  مح 

سم ؟ 5ما محيط مربع طول ضلعه / س

سم 20= 5× 4= مح 

(ض ) زائد مثلي العرض ( ل ) مثلي الطول = محيط المستطيل 

ض2+ ل 2=  مح 

م  ؟ 2م  و عرضه  3ما محيط مستطيل  طوله / س

(2× 2( + ) 3× 2= ) مح 

م 10= 4+ 6= 

ضض

ل

ل

س



: اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي : السؤال األول 

:هو م24المضلع الذي محيطه يساوي  -1

جـبأ

:  محيط المستطيل المجاور هو -2

م61جـم 12بم 10أ

:   محيط المربع المجاور هو -3

سم 8جـسم10بسم 61,6أ

:هو سنتمتًرا , فطولها وعرضها720كان ُمحيطها إذاطاولة بلياردو طولها يساوي مثلي عرضها , -4

أ
سم20الطول 

سم 10العرض 
ب

سم10الطول 

سم 20العرض 
جـ

سم240الطول 

سم 120العرض 

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



هي عدد المساحةأن عرفنا سابًقا 

ة الوحدات المربعة الالزمة لتغطية منطق

وعرفنا أن. أو شكل دون أي تداخل 

المساحة  تقاس 

المربعةبالوحدات

لكاملة إذا لم يكن الشكل مربعًا أو مستطيالً , فعد المربعات ا

وانصاف المربعات 

تقدير المساحة 

. أوجد مساحة الشكل المجاور /  مثال 

/ الحل 

نعد المربعات الكاملة في الشكل : 1الخطوة 

وحدات مربعة 9= مربعات كاملة 9

. نعد انصاف المربعات في الشكل : 2لخطوة ا

= أنصاف مربعات 5
1
2

وحدة مربعة 2

+ وحدات مربعة 9نجمع عدد المربعات الكاملة وأنصاف المربعات : 3لخطوة ا
1
2

= وحدة مربعة 2
1
2

وحدة مربعة11

مساحة الشكل تساوي إذن 
1
2

وحدة مربعة 11

هذه وحدة مربعة واحدة 

وهي وحدة قياس 

سطح الشكل المغلق 



اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي : السؤال األول 

:هو . مربعةوحدة14الشكل الذي تُقدر مساحته بـ-1

جـبأ

.  رسم خباز شكل قلب على كعكة -2

:هي كان كل مربع يمثل وحدة مربعة واحدة , فمساحة القلبإذا 

وحدة مربعة8جـوحدة مربعة10بوحدة مربعة28أ

: هو مربعةوحدة33الشكل الذي تُقدر مساحته بـ-3

جـبأ

.الشكل المجاور يبين رسم وردة على حقيبة ليلى -4

:هي  كان كل مربع يمثل وحدة مربعة واحدة , فمساحة الوردةإذا 

وحدة مربعة40جـوحدة مربعة10بوحدة مربعة5أ

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



استطيع إيجاد مساحة 
ي العلم بعد المربعات الت

. تغطي سطحه 
إذن مساحة العلم 

وحدة مربعة 18تساوي 
كيف نستطيع إيجاد 

لم إذامساحة الشكل 

يكن محدًدا بالمربعات 
على سطحه ؟ 

لك سوف نسترجع طريقة الشبكات إليجاد حاصل ضرب عددين وذ

ية بضرب عدد األعمدة في عدد الصفوف أو العكس ألن الضرب عمل

مساحة أي شكل رباعي هي إبداليه ومن ذلك سوف نستنتج أن

العرضفي الطولعبارة عن ضرب 

مساحة المستطيل 

(م ) ويُرمز لمساحة المستطيل بالحرف 

( ض ) وعرضه ( ل ) وطوله 

ل ض                              = م 

بالرجوع لمعلومات صورة علم المملكة العربية: مثال 

:  السعودية في أعلى الصفحة نجد أن 

3= و  ض 6= ل 

18= 6× 3= م 

متًرا ُمربعا 18لم هي إذن مساحة الع

ماهي مساحة علم 
المملكة العربية 
السعودية الذي 

أمامك ؟ 

ل

ض

مساحة المربع 

المربع هو مستطيل أضالعه األربعة بما أن

ر س بالمتغيضو لمتطابقة ويمكن التعويض عن 

في قانون المساحة  

2سس  أو × س = م إذن     

ة الشكل المجاور يمثل جزًءا من حديقة عام: مثال 

أوجد مساحته . وهذا الجزء على شكل مربع 

2س= م :  الحل 

8100= 90× 90= م 

متر مربع 8100إذن مساحة الحديقة تساوي 



:اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

:  كلم هو 1كلم وعرضه 9مساحة الشكل الذي طوله -1

2كلم10د2كلم9جـ2كلم5ب2كلم1أ

:  ملمتًرا مربعًا هو 64طول ضلع المربع الذي مساحته -2

ملم 8دملم 6جـملم 4بملم 2أ

مساحة  المناسبة له من العمود الثاني  لصل الشكل  في العمود األول  با:  السؤال الثاني  

2سم225

2م2139

2كلم35

ضاعفت طول وعرض مستطيل , فهل تتضاعف مساحته ؟  فسر ذلك  إذا : السؤال الثالث 

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

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

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



الشكل عرفنا سابًقا أن 
هو مجسم لهالثالثي األبعاد 

والوجه طول وعرض وارتفاع 
هو سطح مستوٍ ويلتقي 

وتلتقي حرف الوجهان في 
رأس ثالثة أوجه أو أكثر في 

يلة له ستة أوجه مستطالمنشور الرباعي  

بما فيها القاعدتان  وٌسمى منشوًرا

رباعيا ألن جميع اوجهه رباعية الشكل

وقاعدتيه مستطيلة الشكل 

له قاعدتانالمنشور الثالثي 

مثلثة الشكل لذلك سمي 

منشوًرا ثالثيا 

مجسم فيه قاعدتاناألسطوانة  

ان , دائريتان متوازيتان ومتطابقت

دتين يصل بين القاعوسطح منحٍن 

مجسم له قاعدة واحدة , يمكن الهرم 

أن يكون شكلها مثلثًا أو مربعًا أو

خماسيًا أو اكثر من ذلك 

و أوجهه الجانبية عبارة عن مثلثات 

مجسم فيه قاعدة المخروط  

دائرية الشكل وسطح منحنٍ 

.من القاعدة إلى الرأس 

ذا االسم بهالشكل الثالثي األبعاد يُسمى

ألن له طول وعرض وارتفاع , والشكل

الثالثي األبعاد الذي تشكل وجوهه 

مضلعات يسمى 

(يعني له عدة وجوه ) متعدد السطوح 



اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

: هوالشكل الذي له قاعدتان مثلثة الشكل -1

دجـبأ

:الشكل الذي له قاعدة واحدة دائرية ورأس واحد  هو-2

دجـبأ

:  هو  شكل العلبة المجاورة-3

هرمدمنشور رباعي جـأسطوانةبمخروطأ

:هو الشكل الذي يختلف عن األشكال الثالثة األخرى-5

دجـبأ

أي مما يلي من صفات الشكل المجاور ؟ -4

أ
ن له قاعدتان متطابقتا

ومتوازيتان
ب

له قاعدة دائرية 

الشكل
اوجهه مثلثة الشكلدله رأس واحد فقطجـ

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



تعلمنا سابًقا أنه يتم حل المسألة باتباع الخطوات األربع وهي

:ء نموذجحل المسألة التالية باستعمال انشا:  مثال 

علب في الطبقة السفلية ثم 9إذا وضعت . طبقات 5يُراد ترتيب بعض المعلبات على شكل هرم من 

يضم الهرم ؟تقل عدد العلب علبتين في كل طبقة عن عدد العلب في الطبقة السابقة لها , فكم علبة س

نحل المسألة  بالخطوات األربع :  الحل 

اِفهم
طبقات , أول طبقة تتكون 5ترتيب المعلبات على شكل هرم من / المعطيات 

علب وفي كل مره يقل عدد العلب بمقدار علبتين في كل طبقة9من 

كم عدد العلب  ؟ / المطلوب

باستعمال خطة انشاء نموذج خطط

حل

علبة 25=  1+ 3+ 5+ 7+ 9

بعد التحقق من شكل النموذج نجد أن الحل صحيح تحقق

أحل -3 أخطط-2

اِفهم-1

أتحقق-4

علبه 1= 2–3

علب 3= 2–5

علب 5= 2–7

علب 7= 9-2

علب 9



إذا وقف طفل . مترا 24طول المسافة حول مضمار ألعاب دائري تساوي :  السؤال األول 

؟ أمتار , فكم طفال سيكون في المضمار 3كل 

اذا كانت المحطة األولى . متًرا 15متًرا تتوزع عليه محطة كل 150مصنع فيه خط إنتاج طوله :  السؤال الثاني 

؟ الخط , فما عدد المحطات على طول الخط في أول 

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

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

اِفهم
/ المعطيات 

/المطلوب

خطط

حل

تحقق

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



نعرف أن المنشور هو 
شكل ثالثي األبعاد له
طول وعرض وارتفاع 

ما هو الحجم

هو مقدار الحيز داخل شكل ثالثي األبعاد , 

,بالوحدات المكعبة ويقاس الحجم 

والوحدة المكعبة لها طول وعرض وارتفاع 

(ع)واالرتفاع ( ض)والعرض ( ل)والطول ( ح)ويرمز للحجم بالحرف 

ع × ض × ل = الحجم 

وحدة مكعبة

(ع) االرتفاع 

(ل) الطول 

(ض) العرض  حجم المنشور
أوجد حجم علبة ثقاب: مثال 

سم 4سم , وارتفاعها 4وعرضها , سم 6طولها 

نستطيع حل المسألة بطريقتين :  الحل 

استعمال نموذج : 1الطريقة 

نعد المكعبات التي تمأل المنشور الرباعي 

مكعبات6بما أن طول المنشور 

مكعبا في قاع المنشور 24مكعبات , فهناك 4وعرضه 

طبقات من المكعبات , 4في المنشور 

.  مكعبًا 96= 4× 24إذن هناك 

استعمال قانون حجم المنشور :  2الطريقة 

ع× ض× ل= ح 

4× 4× 6= ح 

3سم96= ح 



: اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

: هو م 10= م  , ع 2= م  , ض 8= حجم المنشور الذي أبعاده  ل -1

م2د3م160جـ3م10بم 8أ 

: حجم المنشور المجاور هو-2

سم 5د سم 2جـ3سم9ب3مس90أ

:م  حجمها يساوي11م , وعرضها 10م , وارتفاعها 13غرفة  طولها -3

3م1430د3م1000جـ3م100بم10أ

: حجم الشكل المجاور هو -4

سم3دس2جـ3مس24ب3سم10أ

أي  الصندوقين التاليين حجمه أكبر ؟ فسر اجابتك :  السؤال الثاني 

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

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

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 







:لتالية أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لمجموعة البيانات ا: السؤال الثاني  

الرحالت هذا العام 

145023

521700

كيف نوجد الوسيط إذا كان 

عدد البيانات زوجي ؟ 

نأخذ العددين األوسطين ونجمعهما

2ثم نقسم الناتج على 

:هو 10, 6, 5, 9, 5أثمان عصائر باللاير   :  الوسيط لمجموعة البيانات التالية -1

10د7جـ6ب5أ

:المتوسط الحسابي لهذه البيانات هو 7,3, 8,1,  7,1,  4,1,  8,1,  7,3: كميات أمطار بالسنتميترات -2

10د7جـ6ب5أ

:هو 94, 74, 106, 106, 85: زوار متحف أعداد المنوال لمجموعة البيانات التالية-3

106د74جـ94ب85أ

....................................................................................: المنوال  

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 
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ستخدام ما هي الخطة المناسبة لحل المسألة التالية ؟ ولماذا تعد مناسبة لحل المسألة ؟ ثم حل المسألة با: السؤال األول 

الخطوات األربعة 

.منهم أن يصافح الضيوف اآلخرين إلى كل أشخاص من أقاربه إلى العشاء , وطلب 7دعا فارس "

"  كم مرة سيصافح الضيوف بعضهم بعضا ؟ 

:اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي :  السؤال الثاني 

مع التبرير. إذا كانت الجملة خاطئة ( ال ) إذا كانت الجملة صحيحة و ( نعم ) أجب بـ :  السؤال الثالث 

:التخمين والتحقق هي أفضل خطة لحل المسألة التالية -1

رياالت كل أسبوع , وادخر ياسر 5رياال , إذا ادخر عماد 35وفي حصالة أخيه عماد , رياال 40في حصالة ياسر " 

"رياالت كل أسبوع , فبعد كم أسبوع يتساوى ما في الحصالتين ؟ 4

اِفهم
/المعطيات 

/المطلوب

خطط

مره21حل
تحقق

.............................................................................................نعم , ألن 

.............................................................................................ال , ألن   

:الخطة المناسبة لحل المسألة التالية هي -1

.  قبل سعد تسابق أربعة أصدقاء , فأنهى خالد السباق بعد أحمد وقبل سعد , وأنهى عبد اللطيف السباق بعد خالد و

من الفائز في السباق ؟ 

أشكال فن دتمثيل المعطياتجـ إنشاء جدول بقالتخمين والتحقأ

:هو دقيقة60يكون عدد الخاليا بعد مرور . دقائق 10يتضاعف نوع من الخاليا البكتيرية مرة كل -2

64د32جـ16ب8أ

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

المعطياتأفضل خطة تمثيل 



: اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

ر؟ ماهي المفردة التي تكررت اكث. يبين الجدول أدناه تكرار بعض المفردات في كتاب التربية االجتماعية  -1

سأحلدنهرجـجبلببحرأ

تكرار المفردات الجغرافية

تلسأحلنهربحرجبلالمفردات

9682432520العدد 

يبين التمثيل المجاور أعداد الطالب في جمعية اإلذاعة المدرسية -2

في السنوات الثالث األولى لتأسيسها ,

أي من التحليالت التالية هو تحليال صحيًحا

أ

عدد طالب السنة 

الثالثة أكبر من 

مثلي عدد طالب 

السنة األولى 

ب

عدد طالب السنة 

الثانية أكبر من 

ضعف عدد طالب 

السنة األولى 

جـ

عدد طالب السنة 

األولى أكبر من 

عدد طالب السنة 

الثالثة

د

عدد طالب السنة 

الثانية مساو لعدد

طالب السنة األولى

أجرته استعمل التمثيل المجاور الذي يبين نتائج مسح:السؤال الثاني  

فة سعاد على طالبات مدر ستين حول الوجبات الخفي

:التي يفضلنها , ثم اكمل الفراغ في كال مما يلي

..........................................الوجبة التي تفضلها أكثر طالبات المدرسة التاسعة هي 

...........................................الوجبة التي تبين أكبر فرق بين طالبات المدرستين هي 

................................فرق بين االستجابات التي قدمتها طالبات المدرسة العشرين هو ال

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

بسكويت بالسكر

فواكه

120



:اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

:  احتمال سحب لون أزرق هو , من هذا الكيس سحب تركي لونًا واحًدا-1

ضعيفدقويجـمتساوي اإلمكانيةبمستحيلأ

:احتمال سحب لون أرجواني هو , ُسحبت بلورة واحدة عشوائيًا من الكيس المجاور -2

قويدضعيفجـمستحيلبمؤكد أ

: اكملي الفراغ بما يناسبه في كال مما يلي :  السؤال الثاني 

.....................................................نواتج اختيار بطاقة عشوائية هي 

...........................................................هي نواتج تدوير القرص المجاور 

.........................................................."الدمام " نواتج اختيار حرف عشوائيا من كلمة 

:  هو احتمال وقوف المؤشر عند اللون البرتقالي, عند تدوير مؤشر القرص -3

قويدضعيفجـمستحيلبمؤكد أ

أمحر

أزرق

أصفر

أصفر

أصفر

أخضرأخضر

أمحر أمحر

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 
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اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

:هو( أزرق) ح احتمال الحدث. سحب مكعب من المكعبات المجاورة -1

أ
1

5
ب

1

10
1دصفرجـ

ر إذا أخذت حبة تفاح دون النظ. حبات تفاح , ثالث منها خضراء , واثنتان صفراء , وأربع حمراء 9سلة فواكه فيها -2

:إليها , احتمال أن تكون حمراء هو

جـ1بصفرأ
4

9
د

1

9

:هو (13أقل من ) احتمال الحدث  ح فإن( . 6–1) ألقي مكعب األرقام -3

جـ1بصفر أ
1

6
د

1

13

فما هو االحتمال الصحيح لكل حدث مما يأتي ؟ . تم تدوير مؤشر القرص المجاور مرة واحدة -4

( = عدد فردي) ح أ
1
6

= (4) ح د1( = 9) ح جـ1( =7عدد أقل من ) حب
1
3

:في حقيبة أحالم عدد من األوراق النقدية كما هو موضح في الجدول المجاور -5

إذا سحبت أحالم ورقة عشوائية دون النظر إليها , فما احتمال أن تكون 

من فئة خمسين رياال ؟ 

أ
1

4
ب

1

9
جـ

1

2
د

3

4

؟, صف حدثين مختلفين , احتمال كال منهما يساوي  ( 6–1) افترض أنه تم إلقاء مكعب األرقام : السؤال الثاني 
1
3

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

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

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

(2أو 1) إجابة ممكنة    ح 

(3أقل من ) ح 



دون تكراٍر 7, 5, 3, 1أوجد عدد عمليات الضرب الممكنة عند استعمال األرقام : السؤال األول 

ناه ؟ بكم طريقة مختلفة تستطيع سعاد ترتيب البطاقات أد:  السؤال الثاني 

.  اكتب الطرائق الممكنة 

اِفهم
/ المعطيات 

/المطلوب

خطط

عملية12عدد عمليات الضرب حل

تحقق

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

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

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

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

طرق6



اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

:احتمال ظهور الكتابة في المرتين هي . ألقيت قطعة نقدية مرتين -1

أ
1

5
ب

1

10
جـ

1

4
د

1

6

وقطعة نقدية واحدة 4إلى 1ألقي مجسم مرقم من -2

:احتمال ظهور عدد فردي والوجه الذي يحمل الكتابة هو

جـ1بصفر أ
4

9
د

1

4

:عدد النواتج الممكنة عند تدوير مؤشري القرصين المجاورين هي -3

3د2جـ4ب6أ

: أكمل الرسم الشجري التالي : السؤال الثاني 

كنة ؟ استعمل الرسم الشجري إليجاد عدد النواتج المم. اختار طالل جوربا وحذاء بشكل عشوائي -1

حذاء جورب 

بني

أسود

أبيض

أسود

بني

بني 

أسود 

أبيض 

.........

بني

أبيض 

أسود 

...........

بني , أبيض

بني , أسود

.............بني , 

, أبيض .............

.............أسود , 

أسود , بني 

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

أسود

أسود

أسود

بني

بني





اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

: هو 6يعد من قواسم العدد -1

7د3جـ4ب5أ

:هي 2المضاعفات الخمسة األول للعدد -2

14, 12, 10د12, 10, 2جـ10, 8, 6, 4, 2ب3, 2, 1أ

, أي من الطرق التالية ال تعد طريقة من طرق ترتيب البيض ؟ 2× 15بيضة يمكن ترتيبها على شكل 3-30

7× 4د6× 5جـ10× 3ب30× 1أ

:مرات متتالية هو 5يبلغ عمر شخص شاهد المذنب . سنوات 6يمكن مشاهدة مذنب كوهتك كل -4

30د24جـ11ب5أ

أكمل الفراغات بما يناسبها في كال مما يلي : السؤال الثاني 

...........................................................................في أسبوع      

...........................................................................أيام    10في 

..........................................................................يوما   11في 

.........................................................................يوما    12في 

:كم صالة في كال مما يأتي .صلوات مفروضة 5اليوم والليلة فينصلي 

. له أكبر عدد من القواسم 100اذكر عددا أصغر من :  السؤال الثالث 

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

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

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

35
50
55
60

90أو   60



اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

هي  ؟ 12, 9القواسم المشتركة للعددين -1

5, 3د12, 9جـ3,4, 1ب3, 1أ

:  هي 35, 28, 21القواسم المشتركة لألعداد -2

14, 12, 10د12, 10, 2جـ10, 8, 6, 4, 2ب7, 1أ

:  هو 10, 4للعددين (  أ . م . ق ) القاسم المشترك األكبر -3

5د6جـ2ب1أ

حبة كمثرى في سالل بحيث يكون في كل سلة العدد نفسه من كل24تفاحة و 20برتقالة و 16تريد ليلى أن تضع -4

:تكون أكبر عدد من السالل تستطيع ليلى ترتيبها هي. نوع 

4د24جـ20ب16أ

., وبين كيف وجدت العددين 5, 3, 1اكتب عددين قواسمهما المشتركة : السؤال الثاني 

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

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

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

:  القاسم المشترك األصغر لجميع األعداد الطبيعة هي -5

3د0جـ2ب1أ

:هما 5العددان اللذان قاسمهما المشترك األكبر الـ  -6

42, 18د10، 4جـ20، 15ب14، 8أ

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

إجابة ممكنة
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اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

:هوالعدد األولي-1

20د17جـ24ب9أ

: العدد غير األولي هو -2

5د3جـ10ب2أ

: هي 22العوامل األولية للعدد -3

10, 2د11، 2جـ22, 2ب11, 1أ

.  كانت العبارة خاطئة إذا ( ال ) إذا كانت العبارة صحيحة , و ( نعم ) أجب بـ : السؤال الثاني 

.                                       ]            [لعبة في صفوف بالتساوي بأكثر من طريقة 21يستطيع خلف أن يرتب -1

]             [من شهر سبتمبر وهو عدد أولي23يصادف اليوم الوطني للملكة العربية السعودية يوم -2

]             [العدد الممثل بالنموذج أدناه  هو عدد غير أولي -3

: حلل كل عدد مما يأتي إلى عوامله األولية : السؤال الثالث 

70 16

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 
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اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

الكسر المكافئ  للكسر  -1
2
5

:هو

أ
4

10
ب

1

2
جـ

1

3
د

1

4

أكل عبد الرحمن -2
1
4

كم قطعة أكل حازم ؟ . بطيخة , و أكل حازم الكمية نفسها من بطيخة أخرى مقطعة إلى أثمان 

أ
1

4
ب

1

8
جـ

2

8
د

1

2

الكسر المكافئ  للكسر -3
1
2

:هو 

أ
1

2
ب

1

3
جـ

1

4
د

2

4

قرأت فاطمة : السؤال الثاني 
2
5

كتاب , وقرأ عبدالرحيم 
4
10

, هل ما قرأه عبدالرحيم أكثر , أو أقل من . الكتاب نفسه 

أو يساوي ما قرأته فاطمة ؟ 

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

: السؤال الثالث 

العدد المناسب لملء      بحيث يصبح الكسران متكافئين      -4
3
7

=
9

:هو 

7د21جـ9ب3أ

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

يساوي

ناصر



اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

صورة للكسر أبسط -1
2
12

:هو 

أ
4

10
ب

1

6
جـ

2

3
د

1

4

: على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة هو 0,8الكسر -2

أ
1

4
ب

1

8
جـ

4

5
د

8

10

:  في صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة هو 0,009الكسر -3

أ
9

1000
ب

9

100
جـ

9

10
د

1

9

.  حبة خوخ 18تفاحة , 12برتقاالت , 10سلة فيها -4

: الكسر الذي يمثل عدد البرتقال في السلة  في أبسط صورة هو 

أ
1

10
ب

1

12
جـ

1

4
د

1

40

:بطعم الشكوالتة , الكسر الذي يمثل كعكات الشكوالتة في أبسط صورة هو 10كعكة , منها 24اشترى إبراهيم -5

أ
10

20
ب

5

12
جـ

1

10
د

1

24

أبسط صورة للكسر -6
25
30

: هو 

أ
3

10
ب

1

30
جـ

5

6
د

1

20

:الكسر الذي يختلف عن الكسور الثالثة األخرى هو -7

أ
3

12
ب

4

16
جـ

5

25
د

6

24

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



تريد دالل أن تشتري بعض األقالم , : السؤال األول 

.  والجدول أدناه يبين أسعار البيع ألعداد من األقالم 

ما العالقة بين عدد األقالم والسعر ؟

دقائق , وقد سجل 5ء , ويقيس ارتفاع الماء يمأل سلمان وعاء بالما:  السؤال الثاني 

سم 5,8,  4,7,  3,6,  2,5:     القياسات التالية  

إذا استمر هذا النمط , فكم يبلغ ارتفاع الماء في المرة التالية ؟ 

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

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

اِفهم
/ المعطيات 

/المطلوب

خطط

حل

تحقق

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

السعر ضعف عدد األقالم

2× النمط هو 

سم6.9



اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

:  هما  6, 2أول مضاعفين مشتركين للعددين -1

6, 5د5, 4جـ3, 2ب12, 6أ

هو ؟ 4, 3المضاعف المشترك األصغر للعددين -2

12د3جـ2ب1أ

تقليم فمتى ستقوم بالسقي وال. يوًما , واليوم سقت النبتة وقلمتها 15تسقي خديجة نبتة كل يومين , وتقلمهما كل -3

معًا في المرة القادمة  ؟ 

يوم 40بعد ديوما 30بعد جـيوما 15بعد ببعد يومينأ

:   السؤال الثاني 

:  هو 10, 5, 4لمجموعة األعداد  (  أ . م . م ) المشترك األصغر المضاعف-4

12د30جـ20ب10أ

: هما 9, 3, 2أول مضاعفين مشتركين لمجموعة األعداد  –5

36,  27د36, 18جـ15,  10ب27, 18أ

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

محمد



= (, > , < )  قارن بين  العددين في كال مما يأتي باستعمال :  السؤال األول 

:اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي  :   السؤال الثاني 

خليط من المكسرات يتكون من -1
1
2

كوب من الفستق , 

و 
1
4

كوب من اللوز , و 
2
3

كوب من الكاجو , أي هذه المكونات كميته هي األكبر ؟ 

أظهر مسح أجري على أحد الصفوف أن  -2
7
15

من الطالب يفضلون كرة القدم ,

و  
3
5

من الطالب يفضلون التنس , و  
6
15

من الطالب يفضلون كرة السلة 

ما الرياضة التي يفضلها أقل عدد من الطالب ؟ 

أعطى المعلم لكل طالب فطيرة , فأكل نايف -3
4
8

فطيرته , وأكل مشعل  
7
8

فطيرته 

وأكل بدر  
5
8

أيهم ترك أصغر قطعة من فطيرته ؟. فطيرته 

1
2

6
12

2
6

3
7

2
3

7
12

1
3

5
9

2
5

6
15

1
4

1
6

]لفستق  ,  اللوز  , الكاجو ا]   

[كرة القدم , التنس , كرة السلة ]  

[نايف   ,    مشعل    , بدر   ]    

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 
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اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

ناتج جمع   -1
1
7

 +
3
7

:هوصورة في ابسط

ب1أ
1

7
جـ

4

7
د

1

4

قام صالح بطالء -2
5
12

سياج الحديقة , وقام مساعد بطالء من
4
12

من السياج نفسه , الكسر الذي يمثل الجزء الذي تم 

:  طالؤه هو 

أ
3

4
ب

1

4
جـ

2

4
د

5

4

: هو مجموع ستة أتساع وثالثة أتساع-3

ب1أ
1

3
جـ

1
6

د
1

9

ناتج جمع  -4
3
5

+
4
5

: في ابسط صورة هو 

أ
3

10
ب

4

10
1جـ

2
5

1د

قيمة  س التي تجعل الجملة  -5
3
8

 +
س
8

 =
7
8

:  صحيحة هي 

4د3جـ2ب1أ

:استعمل الجدول المجاور واكمل ما يلي :  السؤال الثاني 

...........................................................................= عدد الطالب الكلي 

........................................= عدد الطالب الذين يمارسون القراءة أو كرة القدم 

.........................= الكسر الذي يمثل الطالب الذين يمارسون القراءة أو كرة القدم 

عدد الطالب الهواية

5كرة القدم 

6السباحة

3الكتابة

4القراءة 

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

طالب18

طالب9
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اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

ناتج طرح  -1
5
7

ـــ 
3
7

:  هو صورة في ابسط

ب1أ
1

7
جـ

2

7
د

1
4

قضى عصام  -2
5
6

ساعة في الرسم , و 
2
6

؟ القراءة  ساعة في القراءة , فكم يزيد وقت الرسم على وقت

أ
3

4
ب

1

2
جـ

2

3
د

5

7

ناتج طرح   -3
5
9

ـــ  
2
9

:  في ابسط صورة هو 

أ
1

3
ب

1

5
جـ

1
6

د
1

9

قارن بين الكسرين    -4
5
6

ـــ 
1
6

3
6

ـــ 
2
6

؟

+د=جـ>ب<أ

ما قيمة  س التي تجعل الجملة  -5
س
8

-
3
8

 =
1
8

صحيحة ؟ 

4د6جـ5ب3أ

طالبًا حول  28نتائج مسح شمل يبين الجدول المجاور :  السؤال الثاني 

: المواقع السياحية التي يفضلونها 

كم يزيد الكسر الذي يمثل الطالب الذين يفضلون مرتفعات السودة على الكسر 

الذي يمثل الطالب الذين يفضلون منتزهات الثمامة ؟

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

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

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

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 
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اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

ناتج جمع   -1
3
4

 +
1
8

:  هو صورة في أبسط

أ
7

8
ب

1

7
جـ

2

7
د

1
4

ناتج جمع  -2
1
2

  +
3
7

:في أبسط صورة هو 

أ
3

4
ب

13

14
جـ

2

3
د

5

7

فيصل مسافة مشى-3
5
6

كيلو متر إلى المتجر , ومسافة  
1
3

:متر إلى المسجد , مجموع ما مشاه فيصل هو كيلو

أ
1
3

ب
1

5
جـ

1
6

د1
1

9

أكل نايف -4
1
3

فطيرة , وأكل جعفر 
3
7

:الكسر الذي يمثل ما أكله الولدان هو الفطيرة , 

أ
1

3
ب

3

7
جـ

1

2
د

16

21

جمع ناتج-5
1
2

+
4
5

:ابسط صورة هو في

أ
3

10
1ب

3
10

جـ
1

2
د

1

3

: السؤال الثاني 

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

معتز



:اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

ناتج طرح-1
3
8

-
1
4

:صورة هو في أبسط

أ
7

8
ب

1

8
جـ

2

7
د

1
4

ناتج طرح-2
1
2

-
1
4

:في أبسط صورة هو

أ
3

4
ب

1

4
جـ

2

3
د

5

7

أنهت آمنة حل -3
7
10

واجباتها , وأنهت أحالم حل  
4
9

واجباتها المدرسية , فكم يزيد مقدار الواجبات التي أنهتها آمنه 

؟ أنهتها أحالم على الواجبات التي

أ
1
3

ب
1

5
جـ

23

90
د

1

9

= اذا كانت س -4
5
6

= , ص 
7
10

:ص هي –س قيمة ,     

أ
1

3
ب

1

7
جـ

1

2
د

2

15

أوجد ناتج كال مما يلي في ابسط صورة : السؤال الثاني 

استعمل عامر : السؤال الثلث
3
4

لتر من الماء الموجود في الدلو الظاهر في الصورة , 

كم بقي من الماء في الدلو 

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

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

=
1

6
−

3

6=
3

10
−

2

3

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

1

3

11

30

1

8
لتر



رياالت , 9,50رياالت , وكتاب ثمنه يزيد على ثمن القصة بـ 7,25قصة ثمنها : السؤال األول 

رياال ؟ 35رياال , أم 30رياال , أم 25: فأي مما يأتي هو التقدير األكثر معقولية لمجموع ثمنيهما 

كجم من التفاح , 12باع بقال :  السؤال الثاني 
3
4

كجم منها تفاح أخضر , و 5
1
4

كجم 3

كجم , أم 3تفاح أصفر , والباقي أحمر , فأي مما يأتي هو التقدير األفضل لكتلة التفاح األحمر , 

كجم ؟ فسر أجابتك 5

اِفهم
/ المعطيات 

/المطلوب

خطط

حل

تحقق

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

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

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

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

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

رياالً 25

كجم3





اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

:الوحدة المناسبة لقياس ارتفاع منارة المسجد هي -1

كيلو متر دمترجـسنتميتربملمترأ

:هو التقدير األنسب لطول طاولة-2

كيلو متر170دأمتار 170جـسنتيمتر170بمليمتر170أ

:  م  هو 5لتقدير المساوي  لـ  ا-3

كيلو5دسم 500جـملم50بسم 5أ

:مليمترات , طوله بالسنتيمترات في صورة كسر هو 6كبوت طوله عن-4

أ
6

10
ب

6

100
جـ

6

1000
د

1

6

:  العالقة بين الملمتر و المتر هي -5

أ
10الملمتر يساوي 

متر 
ب

الملمتر يساوي 

متر 100
جـ

الملمتر يساوي 

متر 1000
د

المتر يساوي 

ملمتر 1000

:القياس الذي يختلف عن القياسات الثالثة األخرى هو -6

ملم 35000دسم 3500جـم 35بكلم 3500أ

:  هو م73000التقدير المساوي لـ   –7

كلم 73دم73جـسم 73بملم 73أ

:  سم  هو 6التقدير المساوي لـ  –8

ملم 60دسم 60جـم 60بكلم 60أ

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



(  ال ) مع التبرير في حالة اإلجابة بـ ( ال ) أو ( نعم ) أجب بـ : السؤال األول 

ساعات , 3هدية في 14دقيقة في تغليف هدية , وقد توقعت أنه بإمكانها تغليف 15تستغرق سهام 

ساعات ؟ 3فهل هذا ممكن ؟ اذا كانت اجابتك ال , فكم هدية تغلفها سهام في 

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

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

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

ل طالب يحتاج إلى كمية الصلصال الموضحة في الصورة قدر معلم الصف أن ك

لعمل مشروع فني , فهل يبدو هذا معقوال ؟ 

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

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

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

:اختر االجابة الصحيحة في كال مما يلي : السؤال األول 

حتاج أمينة إلى لترين من الماء لعمل حساء , ولديها كوب ت

]كوبًا 16أكواب ,8أكواب , 4[واحد يتسع لنصف لتر , فما عدد األكواب التي تحتاج إليها ؟ 

لعمل كوب من الشوكوالتة تحتاج سامية إلى ربع لتر من الماء ,                    

]لتر 3لتر   ,    8لتر  ,   4[كوبا , فكم لترا من الماء تحتاج ؟ 12إذا  أرادت أن تعمل  

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

هدية12,   ال    

ألن الكمية كبيرة, غير معقول   



اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

:جم هو 8التقدير المساوي لـ -1

ملجم 8000دملجم800جـملجم80بملجم8أ

:هو التقدير األنسب لكتلة كرة القدم-2

طندكجم  4جـجم440بملجم140أ

:  أطنان هي 6التقدير المساوي  لـ  -3

كجم 6دكجم60جـكجم600بكجم6000أ

:جرام , فإن  كتلته بالجرامات هي 500كيلو جرام و 2اذا كانت كتلة أرنب -4

جرام5200دجرام2500جـجرام502بجرام2050أ

. جم  1900كجم           1,9قارن بين  -5

+د<جـ=ب>أ

: السؤال الثاني 

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

زياد



:ل هو 3التقدير المساوي لـ -1

مل3000دمل 300جـمل 30بمل 3أ

:  مل  هو 7000التقدير المساوي لـ -2

ل 7000دل 700جـل70بل7أ

: مل  هو 230التقدير المساوي  لـ  -3

ل23دل 2,3جـل 0,23بل 230أ

:هو ل1,5التقدير المساوي لـ -4

ل 5دل15جـل150بمل 1500أ

: هو سعة القارورة باللترات , مللتر700تتسع قارورة سائل مطهر إلى -5

ل0,7دل 7جـل 70بل700أ

:  هو زجاجة باللترات1000مجموع سعة , مللتًرا40تتسع زجاجة عطر لـ -6

ل400دل4000جـل4بل 40أ

مل 825ل          82,5قارن بين  –7

+د=جـ<ب>أ

مل ؟70ل          0,07قارن بين   –8

+د=جـ>ب<أ

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

سنوات دون ماء , وذلك بتشكيل 4تعيش بعض أنواع السمك الرئوي مدة تصل إلى -1

؟ شرنقة حول جسمها , فكم شهرا يستطيع هذا السمك أن يعيش دون ماء   

شهور 10دشهور4جـشهر  48بشهر 12أ

دقيقة لتنظيف حديقة المنزل , عبر عن هذا الوقت بصورة كسر من الساعة ؟ 40احتاج عبد اللطيف  إلى -2

أ
2

3
ب

1

2
جـ

1

3
د

1

4

ثانية , عبر عن وقت وصول 15ثانية , وتأخر وصول جعفر عنه 90تسابق عمر وجعفر , فأنهى عمر السباق في -3

جعفر بالدقائق  ؟ 

ثانية 30دقيقة و دثانية 45دقيقة و جـدقيقتانبدقيقة واحدةأ

(ب ) ما يناسبه من العمود ( أ ) من العمود اختر :  السؤال األول 

(  ب ) (  أ ) 

36ث =         س 15

1440ن=         ش 230

10أ=          ي 3252

56س=       ث 436000

د=          س 524
18000

ي =        أ 68
2,5

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



حدد الخطة المناسبة لحل المسألة ثم حلها  : السؤال األول 

نصف ذلك العدد أزهاًرا , أزهار حمراء 4فوضعت مقابل كل , نسقت نهى بعض األزهار في زهرية 

فما عدد األزهار البيضاء ؟, زهرة 18إذا كان في الزهرية , بيضاء 

ارسم مخطًطا لتمثيل المسألة التالية ثم حلها :  السؤال الثاني 

كلم حتى وصل المكتبة , ومن 2كلم , ثم جنوبًا مسافة 3خرج معاذ من منزله وقاد دراجته شرقًا مسافة 

ل ثم قاد معاذ وفيص. كلم حتى وصل بيت صديقه فيصل 4كلم ثم شمااًل مسافة 1هناك توجه غربًا مسافة 

كلم غربًا , فكم يبعد معاذ عن منزله اآلن ؟2كلم جنوبًا و 1دراجتيهما مسافة 

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

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

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

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

اِفهم
/ المعطيات 

/المطلوب

خطط

حل

تحقق

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

بيضاء6

كلم1



اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

: صباًحا هو 11:58صباًحا إلى  9:20من الساعة المنقضيالزمن -1

2:00د2:38جـ4:00ب3:00أ

:  مساًء هو 9:22مساًء إلى 8:18من الساعة  المنقضيالزمن -2

3:00د2:00جـ1:00ب1:04أ

:يبين الجدول التالي زمن مغادرة حافلة ووصولها , الرحلة التي تستغرق أطول زمن  هي -3

4الرحلة د3الرحلة جـ2الرحلة ب1الرحلة أ

: السؤال الثاني 

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

بندر





اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

:الحرف الذي يحوي قطع مستقيمة متوازية هو -1

TدAجـKبHأ

أي مما يلي يعد مثاال على البساط ؟ . م 12م وعرضه 12تقام التمارين األرضية في رياضة الجمباز على بساط طوله -2

جزء من مستوى دمة القطعة المستقيجـالمستقيم بالنقطة أ

:  صل التعريف  في العمود األول  بالنموذج المناسب له  من العمود الثاني :  السؤال الثاني  

النقطة

المستقيم

القطعة المستقيمة 

نصف المستقيم

المستوى 

مستقيمان متقاطعان 

مستقيمان متوازيان 

مستقيمان متعامدان 

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



د اذا كان سعو. طبيب ومعلم ومدرب رياضة : وظيفة كل من سعود وسلطان ونواف : السؤال األول 

ال يحب الرياضة , وسلطان ليس معلًما , و نواف يحب الجري , فمن المعلم  ؟ 

؟ مربعات 4عيدان لكي يصبح لديك 3عوًدا كما في الشكل أدناه  , حرك 12رتب :  السؤال الثاني 

اِفهم
/ المعطيات 

/المطلوب

خطط

حل

تحقق

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

سعود



اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

:الشكل الذي جميع أضالعه المتجاورة متعامدة هو-1

معين دمربع جـمتوازي اضالع بشبه منحرف أ

:هو الشكل الذي فيه أربع زوايا متطابقة -2

شبه منحرف دمعين جـمتوازي اضالع بمستطيل أ

صل الشكل  في العمود األول  بالخصائص المناسبة له من العمود الثاني  :  السؤال الثاني  

مستطيل 

مربع 

متوازي اضالع 

معين 

شبه منحرف 

كل ضلعين متقابلين متطابقان ▪

جميع الزوايا قائمة ▪

كل ضلعين متقابلين متوازيان ▪

جميع اضالعه متطابقة ▪

جميع الزوايا قائمة ▪

كل ضلعين متقابلين متوازيان ▪

ضلعان فقط من اضالعه ▪

المتقابلة متوازيان  

كل ضلعين متقابلين متطابقان ▪

كل ضلعين متقابلين متوازيان ▪

جميع اضالعه متطابقة ▪

كل ضلعين متقابلين متوازيان ▪

: ارسم شكاًل رباعيًا ليس مربعًا وال معينًا وال مستطياًل : السؤال الثالث 

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



سم الزوج المرتب لكل نقطة مما يأتي :  السؤال األول 

..............................أ 

..............................ب 

..............................جـ 

..............................د  

..............................هـ 

..............................و  

وحدات إلى يمين6وحدات فوق نقطة األصل و 4ع على بعد حددت خلود نقطة تق:  السؤال الثالث  

ما الزوج المرتب لهذه النقطة ؟ . نقطة األصل 

موقع كال مما يأتي استعمل الخريطة المجاورة لتحديد :  السؤال الثاني 

؟ ( 3, 7) ما الشيء الذي يقع عند النقطة 

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

. اكتب الزوج المرتب الذي يمثل صندوق الرمل 

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

الصادي للعبة االنزالق وحدتين إلى أعلى ,اإلحداثي تم نقل إذا 

فما الزوج المرتب الجديد للعبة ؟ 

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

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

 (3 ,4)

 (5 ,4)

 (1 ,8)

 (5 ,5)

 (3 ,0)

 (0 ,0)

أرجوحة

 (7 ,1)

 (3 ,5)

 (6 ,4)



مثل كل نقطة مما يأتي في المستوى االحداثي , ثم سمها :  السؤال األول 

( 2, 2) ع 

( 0, 4) س 

( 7, 3) ب 

(1, 4) ن 

(4, 0) جـ 

(6, 5) ص 

اإلحداثي اعمل جدول دالة ثم مثل األزواج المرتبة في المستوى :  السؤال الثاني 

3, 2, 1, 0: إليجاد مجموع األوزان في حاالت عدد األكياس ( ح 5) استعمل قاعدة الدالة . كيلو جرامات 5كيس حبوب وزنه 

عدد األكياس 
مجموع 
األوزان 

(ح 5) 
ة األزواج المرتب

05 ×0 (0،0)

15 ×1 (1 ،5)

25 ×2(2 ،10)

35 ×3(3 ،15)

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

ع

س

ب
ص

جـ

ن



وحدات إلى اليسار ثم اكتب األزواج المرتبة لرؤوس الصورة 3ارسم المثلث  بعد انسحاب : السؤال األول 

ةكانت العبارة خاطئإذا ( ال ) كانت العبارة صحيحة و إذا ( نعم ) أجب بـ :  السؤال الثاني 

, فكانت اإلحداثيات ( 4, 4) و ( 4, 1) و ( 2, 1) اذا ُحرك المثلث الذي رؤوسه هي -1

(    4, 9) فان احداثيات الرأس الثالث هي ( . 7, 6) و ( 5, 6) الجديدة لرأسين من رؤوسه هي 

.تُريد خديجة أن تسحب طاولة على شكل مثلث قائم الزاوية من ركن إلى آخر في غرفة الجلوس -2

, فان الركن اآلخر سوف يكون مالئًما ° 90كان كل ركن من أركان الغرفة على شكل زاوية قياسها إذا 

.  للطاولة 

]       [

]       [

........................، ................... ، .................... :  األزواج المرتبة لرؤوس الصورة هي 

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

 (5 ,2) (5 ,6) (2 ,6)

ال

ال



ثم اكتب األزواج المرتبة لرؤوس الصورة . النعكاس حول محور ارسم صورة المثلث  با: السؤال األول 

:   السؤال الثاني 

........................, ......................., ........................:  األزواج المرتبة لرؤوس الصورة هي 

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

 (2 ,4) (4 ,5) (2 ,8)

طالل



اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي : السؤال األول 

عكس اتجاه حركة عقارب الساعة ° 90أي االشكال التالية هو صورة اإلشارة االتية بعد تدويرها -1

جـبأ

:في الشكل المجاور هو   Fالتحويل الحاصل على حرف -2

انعكاسجـدوران بانسحابأ

هي رؤوس مثلث , فان األزواج المرتبة للرؤوس (   5, 1) , َم ( 2, 5) , َل ( 5, 5) َك اذا كان -3

بعكس اتجاه عقارب الساعة حول النقطة ك  هي ° 90الجديدة له بعد دوران بمقدار 

أ

(5, 5) َك 

( 5, 8) َل 

(  1, 5) َم 

ب

(1, 1) َك 

(2, 1) َل 

(3, 2) َم 

جـ

(0, 0) َك 

(1, 1) َل 

(2, 2) َم 

: هو الشكل الذي ليس له تناظر دوران-4

جـبأ

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 





: اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي : السؤال األول 

:هو م24المضلع الذي محيطه يساوي  -1

جـبأ

:  محيط المستطيل المجاور هو -2

م61جـم 12بم 10أ

:   محيط المربع المجاور هو -3

سم 8جـسم10بسم 61,6أ

:هو سنتمتًرا , فطولها وعرضها720كان ُمحيطها إذاطاولة بلياردو طولها يساوي مثلي عرضها , -4

أ
سم20الطول 

سم 10العرض 
ب

سم10الطول 

سم 20العرض 
جـ

سم240الطول 

سم 120العرض 

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي : السؤال األول 

:هو . مربعةوحدة14الشكل الذي تُقدر مساحته بـ-1

جـبأ

.  رسم خباز شكل قلب على كعكة -2

:هي كان كل مربع يمثل وحدة مربعة واحدة , فمساحة القلبإذا 

وحدة مربعة8جـوحدة مربعة10بوحدة مربعة28أ

: هو مربعةوحدة33الشكل الذي تُقدر مساحته بـ-3

جـبأ

.الشكل المجاور يبين رسم وردة على حقيبة ليلى -4

:هي  كان كل مربع يمثل وحدة مربعة واحدة , فمساحة الوردةإذا 

وحدة مربعة40جـوحدة مربعة10بوحدة مربعة5أ

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



:اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

:  كلم هو 1كلم وعرضه 9مساحة الشكل الذي طوله -1

2كلم10د2كلم9جـ2كلم5ب2كلم1أ

:  ملمتًرا مربعًا هو 64طول ضلع المربع الذي مساحته -2

ملم 8دملم 6جـملم 4بملم 2أ

مساحة  المناسبة له من العمود الثاني  لصل الشكل  في العمود األول  با:  السؤال الثاني  

2سم225

2م2139

2كلم35

ضاعفت طول وعرض مستطيل , فهل تتضاعف مساحته ؟  فسر ذلك  إذا : السؤال الثالث 

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

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

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

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

نعم



اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

: هوالشكل الذي له قاعدتان مثلثة الشكل -1

دجـبأ

:الشكل الذي له قاعدة واحدة دائرية ورأس واحد  هو-2

دجـبأ

:  هو  شكل العلبة المجاورة-3

هرمدمنشور رباعي جـأسطوانةبمخروطأ

:هو الشكل الذي يختلف عن األشكال الثالثة األخرى-5

دجـبأ

أي مما يلي من صفات الشكل المجاور ؟ -4

أ
ن له قاعدتان متطابقتا

ومتوازيتان
ب

له قاعدة دائرية 

الشكل
اوجهه مثلثة الشكلدله رأس واحد فقطجـ

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 



إذا وقف طفل . مترا 24طول المسافة حول مضمار ألعاب دائري تساوي :  السؤال األول 

؟ أمتار , فكم طفال سيكون في المضمار 3كل 

اذا كانت المحطة األولى . متًرا 15متًرا تتوزع عليه محطة كل 150مصنع فيه خط إنتاج طوله :  السؤال الثاني 

؟ الخط , فما عدد المحطات على طول الخط في أول 

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

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

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

اِفهم
/ المعطيات 

/المطلوب

خطط

حل

تحقق

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

أطفال8

محطة11



: اختر اإلجابة الصحيحة في كال مما يلي :  السؤال األول 

: هو م 10= م  , ع 2= م  , ض 8= حجم المنشور الذي أبعاده  ل -1

م2د3م160جـ3م10بم 8أ 

: حجم المنشور المجاور هو-2

سم 5د سم 2جـ3سم9ب3مس90أ

:م  حجمها يساوي11م , وعرضها 10م , وارتفاعها 13غرفة  طولها -3

3م1430د3م1000جـ3م100بم10أ

: حجم الشكل المجاور هو -4

سم3دس2جـ3مس24ب3سم10أ

أي  الصندوقين التاليين حجمه أكبر ؟ فسر اجابتك :  السؤال الثاني 

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

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

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

)           (الشعبة .........................................................................    / االسم 

2الصندوق 
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