
 روابط مجموعات المناهج السعودية 
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  اختاري االجابة الصحٌحة:( 66 الى )( 1فقرات من )ال          لفً ا        

 ٌوما:62نجارٌن صنعها فً 8ٌستطٌع نجاران صنع طاولتٌن فً ٌومٌن. كم طاولة ٌستطٌع  1
 191 )د( 161 )جـ( 131 )ب( 111 )أ(

6 

 جـ                                 ز                                     ل التالً المستقٌمان المتخالفان هما :من الشك

 ي                                                                                                                                             

 

 ب                                                                                                                                            

                                                                                                      

 أ                                  هـ                                                                                                          
 هز ؛ أ  ج )د( و هب ؛  ج )جـ( هب أ؛ و )ب( ب ؛ زو ج )أ(

 م هو:7  االرتفاع م و6  قطرها حجم اسطوانة نصف 3

 3م99,91 )د( 3م99,79 )جـ( 3م99,77 )ب( 3م 78 ,99 )أ(

4 

 سم12حجم المنشور الثالثً المجاور هو:                                                                          

 سم7                                                                                                                                            

 

 سم6                                                                                                                                  

 3سم931 )د( 3سم991 )جـ( 3سم911  )ب( 3سم911 )أ(

5 

 نشور هً :المساحة الجانبٌة للم

 9م941 )د( 9م939 )جـ( 9م937 )ب( 9م938 )أ(

 المملكة العربٌة السعودٌة

 للتعلٌماإلدارة العامة 

 حافظة جدةمب 

  البٌان النموذجٌة
  ( ) تعلٌم عام

 االولى الفترة  – ثانيال الدراسي الفصل        
 هـ 1439 - 1438  الدراسً لعاما

             
 

 معلمات الرياضيات المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 الثاني     الصف

 رياضيات ادةالم

     بنك أسئلة لمادة الرٌاضٌات

 7من  1
 (7 1430100-01)  04 /م / م م   
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6 
 م هو :6م واالرتفاع 4م ، ض =3حجم المنشور قاعدته مستطٌلة ل = 

 96)د( 95 )جـ( 94 )ب( 93 )أ(

 عدد األوجه فً المنشور المستطٌلً هً:  7

 19 )د( 7 )جـ( 6 )ب( 4 )أ(

8 
 لمستطٌلً ٌكون التأثٌر علٌه :عند مضاعفة بعدٌن من أبعاد المنشور ا

 اليتأثر الحجم  )د( امثال الحجم االصلي3 )جـ(  مثلي الحجم االصلي )ب( مثل الحجم االصلي  )أ(

 

9 

 ٌسمى الشكل التالً:                    

 

 منشور رباعي )د( منشور ثالثي )جـ( هرم رباعي )ب( هرم ثالثي )أ(

12 
 قطعة صغٌرة . إذاً سٌستعمل المنشار .......مرة: 65وب طوٌل الى أراد محمد قص أنب

 94 )د( مره93 )جـ( مره91 )ب( مره91 )أ(

11 
 سم ٌساوي .........4سم وقاعدته مربع طول ضلعه 6المساحة الجانبٌة لهرم طول ارتفاعه الجانبً 

 9سم51)د( 9سم47 )جـ( 9سم 94)ب( 9سم1 )أ(

16 

 

 ل التالً هً :مساحة الشكل المظل

                                                                               

                                                                                       

 

 سم32                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 9سم471 )د( 9سم481 )جـ( 9سم461)ب(  9سم451 )أ(

13 
الى النشاطٌن معا ، عدد طالب  15الى النشاط العلمً و36طالبامن الصف الثانً متوسط االنضمام الى النشاط الرٌاضً و 35أراد 

 الصف الذٌن اشتركوا فً األنشطه :
 طالب49 )د( طالب51 )جـ( طالب51)ب( طالب 59)أ(

14 

  ماهو المجسم الممكن تكوٌنه من الشكل المجاور :

 ر ثالثيمنشو )د( هرم رباعي  )جـ( هرم ثالثي  )ب( مخروط )أ(

15 

 

 

 أي العبارات التالٌة صحٌحة حول المنشور الثالثً:

جميع أحرفه قطع مستقيمة  )أ( 
 متطابقة

 قاعدتاه مثلثا  متطابقا  )جـ( وجوه له ست )ب(

 جميع أوجهه مثلثات )د(

 

 سم11

 

               

 

 

سم15       

 

 8م   9
 (7 1430100-01)  04 /م / م م   
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16 

 

 هو حجم اسطوانة :  3ملم 198128

ملم وارتفاعها 9نص قطرها  )أ(
 ملم 5

ملم 9نص قطرها  )ب(
 ملم4وارتفاعها 

ملم 9نص قطرها )جـ(
 ملم9وارتفاعها

ملم 5نص قطرها  )د(
 ملم 9وارتفاعها

17 

 نة هي :المساحة الكلية لألسطوا

 314 )أ( 

 

 316 )ب( 

 

 341 )جـ( 

 

  346)د( 

 

18 

 هو حجم للمنشور الرباعي : 3سم916

  )أ(

  )د(  )جـ(  )ب(

19 

 المساحة الكلٌة للمجسم التالً هً :

 181 )د( 167 )جـ( 166 )ب( 164 )أ(

62 

 

 ة هو :حجم لفة مناشف ورقٌة جدٌد

 3سم996217 )د( 3سم996216)جـ( 3سم996214 )ب( 3سم996219 )أ(

61 

 حجم المخروط المجاور مقربا ألقرب جزء من عشرة:

 3ملم19729 )د( 3ملم19929 )جـ( 3ملم13129 )ب( 3ملم13129 )أ(

66 

 جاور هً: مالمساحة الجانبٌة للهرم ال

 
 9سم911)د( 9سم171)جـ( 9سم161)ب( 9سم141 )أ(

 ملم9

 ملم9

 ملم6

 ملم5
 ملم5

 ملم4

 ملم5

 سم7

 سم4

 سم6

 8م     3

 (7 1430100-01)  04 /م / م م   
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63 

 المنظر العلوي للمقعد المجاور هو:

   )أ(

 

  )ب(

 

  )جـ(

 

 )د(

 

 هو الشكل :8عدد رؤوسه  64

  )ب( )أ( 

 

  )جـ(

 

  )د(

 
 المستوٌٌن د أ ب ، ب جـ و ٌتقاطعان فً المستقٌم : 

 

 

 

 ب جـ )د( أ ب )جـ( جـ د )ب( جـ و )أ(

 المساحة الجانبٌة تقرٌبا لألسطوانة المجاورة هً :

 

 9م3824 )د( 9م3528 )جـ( 9م3628 )ب( 9م3828 )أ( 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               
 

94

95 

96 

 7من   4
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 خاطئة  كانت العبارة إذا (ذا كانت العبارة صحٌحة والحرف )خالحرف )ص( اضعً ( 66) إلى( 1رات من)الفق                
 المخروط مجسم قاعدتاه دائرٌتان متطابقتان ومتوازٌان متصالن معا بجانب منحنً.     -1

 ٌوجد للهرم قاعدة مضلعة منتظمة. -9

 .3سن303سن =3سن ّارتفاعَ 01اعذتَحجن هخرّط ًصف قطر ق -3

 .6عذد األّجَ في الوٌشْر الوستطيلي ُْ  -3
 قطعة.65الى مرة  اذا كان محمد ٌرٌد قص انبوب 64ٌستخدم المنشار      -5

 هضاعفة ًصف القطر لَ تأثير أكبر في الوخرّط هي هضاعفة االرتفاع. -6

 .يْجذ للِرم جْاًب هتْازية -8

 يكو  مثلي الحجم األصلي.ي هضاعفة أحذ أبعاد الوٌشْر الوستطيل -7

 اذا تساوى حجما منشورٌن مستطٌلٌن فإنه ٌكون لهما المساحة الكلٌة نفسها. -9

 لسطح الوجه الجانبً لمجسم الهرم هً مجموع مساحات األوجه الجانبٌة له.المساحة الجانبٌة  -11

 الوجه الجانبً لمجسم الهرم هو أي سطح مستو ولٌس القاعدة. -11

 م المنشور المساوي له فً مساحة القاعدة واالرتفاع.حجم الهرم ٌساوي نصف حج -19

 المنشور مجسم له وجهان متوازٌان ومتطابقان ٌسمٌان االرتفاع. -13

 الهرم مجسم قاعدته الوحٌدة مضلع وأوجهه مثلثات. -14

 الوجه هو سطح منحنً. -15

 الحرف هو المستقٌم الناتج عن تقاطع مستوٌٌن. -16

 الرأس نقطة تقاطع ثالث مستوٌات أو أقل. -17

 قطر هو قطعة مستقٌمة نهاٌتاها رأسان غٌر متجاورٌن وٌقعان على الوجه نفسه.ال -18

 ٌتكون الشكل المركب من شكلٌن بسٌطٌن أو أكثر. -19

 ارتفاع الهرم أو المخروط هو البعد الرأسً بٌن الرأس والقاعدة. -62

 األوجه الجانبٌة لهرم منتظم هً مثلثات متطابقة. -61

 االرتفاع األمامً . ٌسمى ارتفاع كل وجه جانبً لهرم منتظم -66

 

 راغات التالٌة :فأكملً ال
 .................... م ه615ًفالمساحة الكلٌة له  علما بان طول ضلع قاعدته  6م76542كانت المساحة الجانبٌة لهرم خفرع ا ذإ__ 1
 ..................... مجسم قاعدتاه دائرٌتان متطابقتان متوازٌتان متصلتان معاً بجانب منحن هو :_ 6

 ......................... قٌاس الحٌز الذي ٌشغله الجسم فً الفضاء وٌقاس بالوحدات المكعبة هو :_ 3

 ................... هتطابقتاى ّهتْازيتاى هتصلتاى هعا بجاًب............... االسطْاًة هجسن قاعذتاٍ  _3

 ............ٌمكن لمستوٌٌن فً الفضاء أن ٌلتقٌان فً _ 5

  .للوٌشْر قاعذتاى ّ ................ جْاًب  _6

 .......... _ الهرم المنتظم قاعدته مضلع7

 المستقٌمان  ...............هما المستقٌمان اللذان ال ٌتقاطعان وال ٌقعان فً المستوى نفسه . _8

 .......الهرم السداسً _ عدد أوجه9

 
 هرم .........   ...                   ٌسمى الشكل المجاور  -12 
 

 8م    5                                                                                                                    
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 : ٌأتً مما كالً  أوجدي(1 

 : التالًمساحة الشكل المركب  أ(

 

 

 

 

 . م3م وقاعدته4م وقاعدته مثلث حٌث ان ارتفاع المثلث 5حجم هرم ارتفاعه (ب        
 

 

       
 : مجاور( حجم المنشور الجـ      
 

 
 

 

 . م 5م وارتفاعها  8طول قطرها (حجم اسطوانة د
 

 

 
 حجم المخروط المجاور(هـ

       
 

       
 .سم  12سم وارتفاعها  3المساحة الكلٌة السطوانة نصف قطرها ( و   
 
 

 

 16سم وارتفاعه 4سم 6لسطح المنشور الذي بعداه  والكلٌة المساحة الجانبٌة (ز    
 
 

 سم 6سم وارتفاعه 4سم ، 6سم ، 6( المساحة الجانبٌة لمنشور قاعدته مثلث أبعاده ي     

 

    

 

                                                                                                                                            

 قدم3

 قدم19

 قدم 11

 م4
 م5

 8م   6
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 ٌأتً مما كالً  احسبً( 6

 8ملم  وارتفاعه المائل 4المساحة الجانبٌة لسطح الهرم الذي قاعدته مربعة طول ضلعها (أ   

 

 سم 12سم وارتفاعه المائل 6ل ضلعه (المساحة الجانبٌة والكلٌة لهرم قاعدته مثلث متطابق االضالع طو ب  

 

 6ملم 16ملم  ومساحته الجانبٌة 5المساحة الكلٌة لمنشور قاعدته مربعة طول ضلعها (جـ    

 

 :   مساحة المنطقة المظللة فً الشكل المجاور ( د        

 

  

  

 حجم المنشور فً الشكل المجاور:(هـ     

      

 

 

 ملم  8ملم وارتفاعه 11قاعدته مربعه طول ضلعها حجم منشور ( و    

 

 سم 13سم وارتفاعه  12سم 11حجم هرم رباعً أبعاده ( ز      

 

 

 : ٌلً عما أجٌبً(3

 مضاعفة نصف قطره , ام مضاعفة ارتفاعه ؟ برري إجابتك. المخروطأ(ايهما له تأثير أكبر في حجم   

كانت خاطئة ,فأعِط مثاالً مضاداً: " إذا تساوى حجما منشوري   وإذاب ( حددي اذا كانت االجابة صحيحة أم خاطئة . 
 مستطيلي  فإنه يكو  لهما المساحة الكلية نفسها " .

جوانب "  4اً " للمنشور قاعدتا  َو أو أحياناً أو غير صحيحة أبد جـ( حدد ما إذا كانت العبارة اآلتية صحيحة دائماً 
 وبرري اجابتك .

 

                                                     لتوفٌق / معلمات الرٌاضٌاتتمنٌاتنا لكن با

 سم3

 سم 7

 سم 4

 بوصة 4

 بوصة 3

 بوصة 5

 7من   7
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