
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العمانية

الملف اختبار تشخيصي وقصير نموذج أول

موقع المناهج ⇦ المناهج العمانية ⇦ الصف التاسع ⇦ رياضيات ⇦ الفصل األول

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف التاسع

روابط مواد الصف التاسع على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف التاسع والمادة رياضيات في الفصل األول

امتحان وإجابة األسئلة الرسمية للفصل الدراسي األول الدور األول
20162017

1

الكراسة التدريبية الشاملة  2

تحميل كتاب الطالب  3

تجميع أسئلة سنوات سابقة 4

استراتيجيات مقترحة في التدريس والتعلم 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/om/9math1
https://almanahj.com/om/9math
https://almanahj.com/om/9
https://almanahj.com/om
https://almanahj.com
http://facebook.com/groups/grade9om
http://facebook.com/grade9om
https://t.me/om9grade
https://www.t.me/grade9om_bot
http://bit.ly/2r71HTH
http://bit.ly/2O59LNT
http://bit.ly/2QzZJ94
http://bit.ly/2CUN8VM
https://almanahj.com/om/id=136
https://almanahj.com/om/id=136
https://almanahj.com/om/id=409
https://almanahj.com/om/id=607
https://almanahj.com/om/id=689
https://almanahj.com/om/id=1025
http://www.tcpdf.org


alm
an
ah
j.c
om
/om

 ي  بوصأسما الغن أعداد األستاذة / 

 يصي للصف التاسع خأختبار تش

 األسم /                                                    الصف /  

رقم  
 السؤال  

 جة  الدر ابة  جاأل السؤال  

  ألقرب عشره  768قرب العدد  1
 

 

   976325في العدد   3القيمه المكانيه للرقم  2
3 453  +322   
4 13×5+12   
   27،  12أوجد ع.م.أ للعددين  5

 
  

 . كم يكون محيطه؟   2سم  16مربع مساحته  6
 

  

  5/  12العدد الكسري للكسر االعتيادي  7
 يساوي...... 

 

  

 6٠% من 3٠ناتج  8
 

  

مستطيل طوله ضعف عرضة ومحيطة يساوي   9
 مساحتة احسب كال من الطول والعرض 

  

 ينعدد محاور تماثل المثلث المتطابق الضلع 1٠
 

  

 =   ٠.٠1×  12ناتج  11
 

  

 =  4.6  -1٠ناتج  12
 

  

   98×  43ي إيجاد استخدم الحساب العقلي ف 13
 35الزاوية المتممة للزاوية  14

 
  

سم فان مساحتة الكلية  4مكعب طول حرفة  15
 تساوى 

 
 

  

لاير صرف خمس ما معه ؛   255مع احمد  16
 احسب ما صرفه احمد 

  

 16.4+  13.2ناتج  17
 

  

ما  117هو   9المضاعف الثالث عشر للعدد 18
 9المضاعف الرابع عشر للعدد

 
 

  

القرب عدد معنوي   ٠,٠٠195قرب العدد  19
 واحد 

  

كرات   3كرات حمراء و 4كيس معتم بة  2٠
خضراء ما احتمال سحب كرة   5صفراء و

 ليست صفراء 
 

  

اذا كان المثلث أ ب ج مثلث متطابق الضلعين   21
، طول أ ب = طول أ ج ، قياس ) ب أ ج ( =  

 فأحسب قياسات باقي الزوايا؟  4٠
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