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االختبار التجرييب  ملادة الرياضيات
هناية الفصل الدراسي الثالث

:    ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأيت

حدد اسم الشكل ؟1.

a) NO  املستقيم b) NO الشعاع

c) NO القطعة املستقيمة d) NO

اي االوصاف هي الوصف الصحيح للشكل 2.

a) b)

c) d)

كم عدد خطوط التناظر املحوري اليت تشتمل عليها الالفتة؟3.

a) 1 b) 2
c) 0 d) 3

رؤوس حدد شكل صندوق االلعاب ؟8حافه و 12أوجة مربعة و 6يتضمن صندوق االلعاب 4.
a) مكعب b) منشور ثالثي
c) منشور مستطيل d) هرم



االختبار التجرييب  ملادة الرياضيات
هناية الفصل الدراسي الثالث

ما حجم املنشور ؟5.

a) b)

c) d)

يوضح التمثيل البياين درجة احلرارة كل ساعة6.
أوجد درجة احلراره االكثر دفئا ؟

a) b)

c) d)

؟7.

ما قياس الزاوية  بالدرجات ؟ 8.

a) 6%                                                                          b) 48%                                                        

c) 7%                                                                              d) 47%                                                        

a) 180                                                                          b) 360                                                          

c) 0                                                                             d) 90                                                              



االختبار التجرييب  ملادة الرياضيات
الثالثهناية الفصل الدراسي 

كم تبلغ كتلة احلقيبة باجلرامات ؟Kg17تبلغ كتلة حقيبة 10.

a) 17 g                                                                          b) 1,700 g                                                   

c) 170 g                                                                             d) 17,000 g                                               

تكرارا كوقت مذاكرة االقلما الفترة الزمنية 11.
يف التمثيل البياين بالنقاط املجمعة  ؟

a) 0 b)

c) d)

وتبلغ الكتلة. مت اخراج بعض حبات البطاطس Kg 4كيس من البطاطس كتلتة 12.
ما كتلت البطاطس اليت مت اخراجها باجلرامات ؟  g 2,305االن 

a) 1,695g                                                                          b) 2,305 g                                                   

c) 2,695 g                                                                             d) 1,305 g                                                

شكل اذا مت لدى هناء أربع صور يساوي كل منها قياس الصورة املبينه كم سيكون حميط املستطيل الذي يت13.
وضع الصور االربع جبانب بعضها البعض كما هو مبني ؟

a) 42 cm                                                                          b) 120 cm                                                

c) 104 cm                                                                             d) 168 cm                                                

2
4

1
4

3
4

ساعة  = .......... يوما 91.

a) ساعة24 b) ساعة48
c) ساعة36 d) ساعة60

1
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االختبار التجرييب  ملادة الرياضيات
هناية الفصل الدراسي الثالث 

فما مساحتة ؟m20مربع حميطة 15.
a) 25 m                                                                          b) 36 m                                                       

c) 38 m                                                                            d) 40 m                                                        

وطول أحد m27مستطيل مساحته 16.
ما طول الضلع االخر ؟m3أضالعة 

a) 6 m                                                                          b) 8 m                                                         

c) 7 m                                                                              d) 9 m

ما حميط املستطيل ؟17.

a) 11 m                                                                          b) 20 m                                                      

c) 22 m                                                                             d) 24 m                                                      

؟ما امجايل طوهلما باملليلترات cm3ويبلغ طول حشرة اخرى mm47يبلغ طول احد احلشرات 18.

a) 50 mm                                                                          b) 67 mm                                                 

c) 77 mm                                                                              d) 80 mm                                                 

اختر التقدير املنطقي لسعة االبريق ؟ 19.

a) 1 mL                                                                        b) 10 mL                                                 

c) 1 L                                                                            d) 10 L                                                     

.1419 m = …… cm

a) 190 cm b) 19,000 cm

c) 1,900 cm d) 190,000 cm

3 m
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االختبار التجرييب  ملادة الرياضيات
هناية الفصل الدراسي الثالث

ما هي ابعاد املستطيل ؟m34وحميطة m 30مستطيل مساحتة 20.

a) 1m x 30m b) 3m x 10m                                             

c) 2m x 15m                                                                              d) 5m x 6m                                                 

ما قياس الزاويه ؟22.

a) 90 b) 75

c) 80 d) 115                                                        

؟165اي مما يلي هو الرسم الصحيح لزاوية 23.
a) b)

c)
d)

؟ tفماذا تكون قيمة 115قياس الزاوية املركب 25.
a) 20                                                                          b) 25                                                        

c) 30                                                                             d) 35                                                        

اي زاويه مما يلي هي الزاويه املنفرجة ؟21.

a) b)

c)
d)

؟aفماذا تكون قيمة 50قياس الزاوية املركب24.
a) 20 b) 25

c) 80 d) 30
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