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 )اآلتیة

 صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان في 

  اإلعدادي  األول

  ساعتان ونصف: الزمن

 .القیاسات المطلوبة

 لذا ینبغي التعامل معها كما وردت

  المربع                  المعین                  

  دائرة                    مربع                   مستطیل                مثلث 

لیها إفإذا ُأضیفت 79، 53، 33 
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  )1(صفحة )   األوالإلعدادي

اآلتیةالصفحات/ انظر بقیة األسئلة في الصفحة(

الحظ أن أسئلة االمتحان في 

  مملكة البحرین
  وزارة التربیة والتعلیم  

  قسم االمتحانات/ االمتحانات  إدارة
األوللصف لنهایة الفصل الدراسي الثاني امتحان 

  م  6201/  2015للعام الدراسي 
الزمن             

 .عنها جمیعاً  اإلجابة، یجب أسئلةاالمتحان ستة 

القیاسات المطلوبة إلیجادالهندسیة  واألدواتال یسمح باستخدام اآللة الحاسبة، 
لذا ینبغي التعامل معها كما وردتالقیاسات الواردة في الرسومات واألشكال تقریبیة ولیست حقیقیة؛ 

  : یأتيكل مما  فيالصحیحة إلجابةالحرف الذي یمثال

  :هو فیه ضلعین متوازیین فقطالذي 
المربع                  المعین                  شبه المنحرف           متوازي االضالع        

  :المجاور هوللمنشور الثالثي 

دائرة                    مربع                   مستطیل                مثلث 

 ،53 ،46: طوال خمس سمكات بوحدة السنتیمتر كاآلتي
  :سم، فإن 

  یزداد الوسط الحسابیینقصینقص الوسیط ینقص   الوسط الحسابی

  :حجم األسطوانة المجاورة یساوي

  3ملم38800ملم32200ملم 3880

األوالإلعدادي: (الریاضیات      الصف

 

    

  ریاضیات: المادة
  :مالحظات

االمتحان ستة  أسئلةعدد  )1(
ال یسمح باستخدام اآللة الحاسبة،  )2(
القیاسات الواردة في الرسومات واألشكال تقریبیة ولیست حقیقیة؛  )3(

  :السؤال األول
الحرف الذي یمثالظلل 

الذي رباعي الشكل ال )1(
شبه المنحرف           متوازي االضالع        

للمنشور الثالثي األمامیالمنظر )2(

دائرة                    مربع                   مستطیل                مثلث            

طوال خمس سمكات بوحدة السنتیمتر كاآلتيأر قدَّ ـتُ )3(
 98مكة طولها س
ینقص الوسیط ینقص   الوسط الحسابیالمنوال

حجم األسطوانة المجاورة یساوي)4(

880ملم220           



 )اآلتیة

 صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان في 

لرقم أكثر بحیث ال یستعمال 6، 7

  عدًدا

6 ،4 ،1      

ساعات كان  3وبعد . كم 480یرید عبدالرحمن أن یسافر بسیارته من المنامة إلى الریاض التي تبعد 

إلى  من الوقت اإلضافي یلزمه لیصل

  ساعتان    نصف ساعة            ساعة                  ساعة ونصف       

  )2(صفحة )   األوالإلعدادي

اآلتیةالصفحات/ انظر بقیة األسئلة في الصفحة(

الحظ أن أسئلة االمتحان في 

7، 4، 3، 9: أرقام یمكن تكوینه من األرقام 3ا من 
  من مرة واحدة في كل عدد؟
عدًدا60 عدًدا  30أعداد                 6 أعداد              

  :اور تساويجفي المثلث الم

60     90  

  ترتیبیكون الشكل المجاور 
  :هو األرقام في الصف الخامس

1 ،3 ،4 ،3 ،1    1 ،4 ،5 ،4 ،1     1 ،4 ،6

یرید عبدالرحمن أن یسافر بسیارته من المنامة إلى الریاض التي تبعد 

من الوقت اإلضافي یلزمه لیصلكم فإذا سار بنفس المعدل ف. المسافة  ��عبدالرحمن قد قطع  

نصف ساعة            ساعة                  ساعة ونصف       

  عدد شكل انتشار إذا كان الشكل المجاور یبین 
  .كل عامأحد األماكن البریة
  :م یكون2010لعام افإن عدد المخیمین في 

12 140               150  

األوالإلعدادي: (الریاضیات      الصف

 

ا من عدًدا مختلفً كم  )5(
من مرة واحدة في كل عدد؟

أعداد                5       

في المثلث المقیمة س)6(

           3045   60

الشكل المجاور  في)7(
األرقام في الصف الخامس

1 ،3 ،5 ،3 ،1    1

یرید عبدالرحمن أن یسافر بسیارته من المنامة إلى الریاض التي تبعد )8(

عبدالرحمن قد قطع  
  الریاض؟

نصف ساعة            ساعة                  ساعة ونصف                  

إذا كان الشكل المجاور یبین  )9(
أحد األماكن البریةالمخیمین فی

فإن عدد المخیمین في 

  
        110      120



 )اآلتیة

 صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان في 

حیث  ط 
��� (  

بطریقة  أزواج أحذیة، فإذا اختار بنطاًال وقمیًصا وحذاءً 

..........  
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  )3(صفحة )   األوالإلعدادي

اآلتیةالصفحات/ انظر بقیة األسئلة في الصفحة(

الحظ أن أسئلة االمتحان في 

  : لتحصل على عبارات صحیحة من العبارات اآلتیة

  ........   في الشكل المجاوریساويتناظر 

  ..........ساوي تقیمة  س  في الشكل المجاور 

  ........... قاعدة المخروط على شكل

 المجاور بالساق والورقة 
...........  

حیث  ط (  م........... م یساوي���محیط دائرة طول نصف قطرها  

أزواج أحذیة، فإذا اختار بنطاًال وقمیًصا وحذاءً  3قمصان و  6التو ابنط
  ............ساويی عدد النواتج الممكنة

  2ملم ..........المجاور تساوي ضالع األ

..........یساوي   23، 12، 15، 8: لمجموعة البیاناتالوسط الحسابي 

  من الشكل المجاور، النشاط الذي شارك فیه 
  نصف عدد المشاركین في النشاط الریاضي 

  ..........النشاط

األوالإلعدادي: (الریاضیات      الصف

 

  :لسؤال الثانيا
من العبارات اآلتیة أكمل كًال 

تناظر العدد محاور  )1(

قیمة  س  في الشكل المجاور  )2(

قاعدة المخروط على شكل )3(

بالساق والورقة من التمثیل  )4(
...........الوسیط یساوي 

محیط دائرة طول نصف قطرها   )5(

بنط 4لدى عامر  )6(
عدد النواتج الممكنة إنعشوائیة، ف

األمساحة متوازي  )7(

الوسط الحسابي  )8(

من الشكل المجاور، النشاط الذي شارك فیه  )9(
نصف عدد المشاركین في النشاط الریاضي 

النشاط هوتقریًبا 



 )اآلتیة

 صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان في 

  )وضح إجابتك(ى شكل خماسي منتظم؟ 

  ن

  360O= ولكي یمكن التبلیط شكل ما یجب أن یكون مجموع قیاسات زوایا رؤوس البالط عند كل نقطة 
، فال یمكن لعلى تبلیط أرضیة غرفته ببالط على شكل خماسي 
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  )4(صفحة )   األوالإلعدادي

اآلتیةالصفحات/ انظر بقیة األسئلة في الصفحة(

الحظ أن أسئلة االمتحان في 

  :في الشكل المجاور
 ع ل ص.  

 ع ل ص  

42  
  سم 10.5

  .المجاورفي الشكل حجم المنشور 

  قاعدة المنشور على شكل مثلث قائم
  االرتفاع               × طول القاعدة × 

  2سم  21
  االرتفاع × مساحة القاعدة 

  3سم  210=  10× 

ى شكل خماسي منتظم؟ تبلیط أرضیة غرفته، فهل یمكنه استعمال بالط عل

ن÷  ] O 180× ) 2 – ن ([= قیاس الزاویة الداخلة في الخماسي المنتظم 
 O [  ÷5  =108O  

ولكي یمكن التبلیط شكل ما یجب أن یكون مجموع قیاسات زوایا رؤوس البالط عند كل نقطة 
، فال یمكن لعلى تبلیط أرضیة غرفته ببالط على شكل خماسي 108Oال تقبل القسمة على 

األوالإلعدادي: (الریاضیات      الصف

 

  : لثالسؤال الثا
في الشكل المجاور) 1(

و ي ف  إذا كان

  .فأوجد قیمة س
  :الحل

و ي ف   بما أن 

ي	فإذن   
=ل	ص

و	ي
  ع	ل

=�س
��  

42=   7×  6= س  4
10.5=  4÷  42= س 

 
حجم المنشور أوجد  )2(

  :الحل
قاعدة المنشور على شكل مثلث قائم

×  ��=  مساحة المثلث 

  =��  ×6  ×7  =21
مساحة القاعدة = حجم النشور 
              =21  ×

  

تبلیط أرضیة غرفته، فهل یمكنه استعمال بالط عل یرید علي) 3(
  :الحل

قیاس الزاویة الداخلة في الخماسي المنتظم 
 =])5  – 2 ( ×180 

ولكي یمكن التبلیط شكل ما یجب أن یكون مجموع قیاسات زوایا رؤوس البالط عند كل نقطة 
ال تقبل القسمة على  360Oوبما أن 

  منتظم
  
  



  )5(صفحة )   األوالإلعدادي: (الریاضیات      الصف

 
 )اآلتیةالصفحات/ انظر بقیة األسئلة في الصفحة(

 صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان في 

  : رابعالسؤال ال

  دیناًرا؟ 60كیف تصرف : فتى على السؤال 2000استجابات الشكل المجاور یبین ) 1(
  نهم سیدخرون المبلغ؟أ: عدد الفتیة الذین قالوا كم) أ( 
  دیناًرا  60مبلغ تنبأ بعدد الفتیة الذین سیصرفون) ب(

  ؟ 8000من بین التصدق بهفي 
  :الحل

 8000من  ٪ 30=  انهم سیدخرون المبلغ: عدد الفتیة الذین قالوا) أ( 
  فتى                   2400=  8000×   �����=              

  2000من  ٪ 5=  2000دیناًرا في التصدق به من بین  60عدد الفتیة الذین سیصرفون مبلغ ) ب(
  فتى                   100=  2000×   ����=           

  

  .الشكل المجاوراحسب مساحة ) 2(
  :الحل

  العرض× الطول  =مساحة المستطیل 
  2م 40 = 4×  10 =

=مساحة شبه المنحرف 
  ع× ) 2ل+  1ل(  ��

=
�� )10  +5 (× 2  =

  2م 15 =  2 × 15×  ��
  2م 55 = 15+  40 =مساحة شبه المنحرف + مساحة المستطیل  =مساحة بركة السباحة 

  

  :وجدومن التمثیألمثل البیانات المجاورة بالنقاط، ) 3(
  )إن وجدت( وفجوة وقیمة متطرفةتجمع المدى و      
  :الحل

  
  
  
  

  20، القیمة المتطرفة هي  20و  12، الفجوة بین  12و  6، التجمع بین  16 = 4 –  20 =المدي 
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 )اآلتیة

 صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان في 

  المتوقع بیعها؟ التفاحفما عدد عبوات 

  ���س

للوحة فردًیا والرقمان اللذان في فإذا كان رقم ا
  )جابتك

  على الترتیب 2،  5: وحیث ان الرقمان في المنتصف یكونان مربع كامل فإن الرقمین في المنتصف هما
  8على الترتیب، ثم الرقم 

15 

  )6(صفحة )   األوالإلعدادي

اآلتیةالصفحات/ انظر بقیة األسئلة في الصفحة(

الحظ أن أسئلة االمتحان في 

  

  لبعض أنواع الفواكهیبین الجدول المجاور المبیعات في یوم ما 
  .بحیث یشتري الشخص عبوة واحدة

  ن یشتري شخص ما برتقاًال؟
فما عدد عبوات عبوة یوم الجمعة،  100ن یبیع المحل أإذا كان من الُمـتوقع 

  ����=  ����= احتمال ان یشتري شخص ما برتقاًال 

���=  ����:یكونیوم الجمعة عدد عبوات التفاح المتوقع بیعها 
 ×100         
 ÷50  =34  

فإذا كان رقم ا2، 3، 8، 5: من األرقام محمدیتكون رقم لوحة سیارة 
جابتكإوضح (كامًال، فما رقم لوحة سیارته؟  االمنتصف یكونان مربعً 

8253  
  5أو  3رقم اللوحة فردي فإن الرقم في المنزلة األولى یكون 

وحیث ان الرقمان في المنتصف یكونان مربع كامل فإن الرقمین في المنتصف هما
على الترتیب، ثم الرقم  2، و 5: ، ثم الرقمین3وبالتالي یكون الرقم األول من الیمین هو 

  )و المدرج التكراريأعمدة األ(ب ختر التمثل المناس
  :الموضحةفي الجدول المجاور

    

األوالإلعدادي: (الریاضیات      الصف

 

  : خامسالسؤال ال

یبین الجدول المجاور المبیعات في یوم ما ) 1(
بحیث یشتري الشخص عبوة واحدة

ن یشتري شخص ما برتقاًال؟أما احتمال )  أ( 
إذا كان من الُمـتوقع ) ب(

  :الحل
احتمال ان یشتري شخص ما برتقاًال ) أ ( 

عدد عبوات التفاح المتوقع بیعها لحساب ) ب(
×  17= س  50      

÷  1700= س        
  

یتكون رقم لوحة سیارة )2(
المنتصف یكونان مربعً 

  :الحل
8253:  رقم اللوحة هو

رقم اللوحة فردي فإن الرقم في المنزلة األولى یكون بما أن 
وحیث ان الرقمان في المنتصف یكونان مربع كامل فإن الرقمین في المنتصف هما

وبالتالي یكون الرقم األول من الیمین هو 
  
  
ختر التمثل المناسا) 3(

الموضحةفي الجدول المجاور لعرض البیانات
  :الحل

  
  
  
  

  



  )7(صفحة )   األوالإلعدادي: (الریاضیات      الصف

 
 )اآلتیةالصفحات/ انظر بقیة األسئلة في الصفحة(

 صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان في 

 ل

 هـ

 ع

 س

 ص

  : سادسالسؤال ال

  .مساحة الجزء الملون من الدائرةأوجد  سم، وقام بتلوین نصفها، 28رسم عمر دائرة طول قطرها ) 1(
  :الحل

  2ط نق×  ��=  مساحة نصف الدائرة 

                       =��  ×���  ×14  ×14                        
  3سم  308=                      

  
  السیارة بفتحة سقف    ، ویصنعاألبیضحمر و واأل الفضي: ُینتج مصنع نوًعا من السیارات بثالثة ألوان) 2(

  .أو بدون فتحة     
  .الممكنةجمیع النواتج لالشجرة البیانیة  رسما) أ(
  .ختیار سیارة بیضاء بدون فتحة سقفااحتمال ما ) ب(
  .احتمال اختیار سیارة لیست فضیةما ) جـ(

  :الحل
  
  
  
  
  
  ��)أ( 
  ��=  ��)ب(
  :مقدارههـ بانسحاب  عل  صورة  ارسم)3(
  األعلى، إلى  وحدات 3والیسار إلى  وحدات 4

  :ثم أكمل الجدول اآلتي
  هـ عل  صور رؤوس    هـ عل  رؤوس  
  ).......، .......( لَ   )0،  4(ل 
  .......)، ....... (َع   )2-،  1(ع 
  .......)، ....... (هَــ   ) 2،  2(هــ 
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)انتهت األسئلة(  



  )8(صفحة )   األوالإلعدادي: (الریاضیات      الصف

 
 )اآلتیةالصفحات/ انظر بقیة األسئلة في الصفحة(

 صفحات 7الحظ أن أسئلة االمتحان في 

  مسودة
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 


