
االجابة الصحيحةاجابة داجابة جـاجابة باجابة أنوع السؤالالسؤالم

أ22 , 19 , 16مقالي....., .... , ....  , 13 , 10 , 7: أكمل النمط التالي 1

2

على ان يدفع ثمنها بأقساط شهرية , اشترى خالد سيارة جديدة 

فما هو ,  رياال 950فاذا كان القسط الشهري .  سنوات 4لمدة 

ثمن السيارة ؟

اختيار من 

متعدد
ج57600516004560044600

3
 كجم تقريبا 285وتزن انثاه ,  كجم تقريبا 625يزن ذكر الدب 

فكم كيلوجراما يقل وزن انثى الدب عن وزن الذكر ؟. 
أ كيلوجرام340 = 285 - 625مقالي

أ3 × 3 × 2 × 2 = 36مقالي الى عوامله االولية36حلل العدد 4

5
 , 7 , 10أو غير أولي  , صنف كل عدد فيما يأتي الى أولي 

11 , 63
مقالي

 غير 63 و 10والعددان .   أولي 11 و 7العددان 

أولي
أ

أ له عامالن فقط19ألن العدد مقالي عدد أولي19العدد :برري صحة العبارة التالية 6

45 واصغر من 40عددين أوليين كل منهما أكبر من 
اختيار من 

متعدد
ب43 و 4442 و 4341 و 4241 و 41

18عدد العوامل األولية للعدد 7
اختيار من 

متعدد
د عوامل6 عوامل5 عوامل4 عوامل3

40 واقل من 30 عددين أوليين كل منهما اكبر من 8
اختيار من 

متعدد
ج39 و 3737 و 3931 و 3631 و 31

9

 7يمكن التعبير عن جميع األعداد الفردية األكبر من أو تساوي 

على صورة مجموع ثاللث أعداد أولية فما األعداد األولية 

؟43الثالثة التي مجموعها 

أ11,13,19األعداد هي  مقالي

103 × 3 × 3 × 3 × 3= 
اختيار من 

متعدد
ج6 أس 53 أس 43 أس 33 أس 3

11
, اكتب القوة التالية على صورة حاصل ضرب العامل في نفسه 

3 أس 10ثم أوجد قيمة ذلك  
أ1000 = 10 × 10 × 10مقالي

 =6 اس 1210
اختيار من 

متعدد
د1000100001000001000000

أ2اس3 × 3اس2 = 3 × 3 × 2 × 2 × 2مقالي مستعمال األس72حلل العدد 13

 هي7القوة الخامسة للعدد 14
اختيار من 

متعدد
أ7÷75×75 اس 55اس 7
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15
اكتب القوة التالية على صورة حاصل ضرب العامل في نفسه ثم 

 تكعيب6: اوجد قيمة ذلك 
أ216 = 6 × 6 × 6مقالي

 هو7قيمة تربيع العدد 16
اختيار من 

متعدد
أ49422814

 هو5قيمة تكعيب العدد 
اختيار من 

متعدد
د152575125

12 - 5÷  ( 2 - 5 ) × 25: اوجد قيمة العبارة التالية 17
اختيار من 

متعدد
د251253

أ51 = 20 + 16 + 15مقالي =5 × 4 + 2 × 8 + 5 × 183

1912/4 + ( 25 - 6 )= 
اختيار من 

متعدد
ب23222120

3 ÷ 9 +  2 أس 205
اختيار من 

متعدد
ج26272829

=ب 3× أ :  فان 5= ب  , 6= اذا كانت أ 21
اختيار من 

متعدد
د60708090

= ص 2- س :  فان 29= ص  , 67= اذا كانت س 22
اختيار من 

متعدد
ب10987

 =2ب اوس + أ ×3 فان 5= ب  , 4= اذا كانت أ 
اختيار من 

متعدد
أ37292219

23
  فأوجد قيمة العبارة      8= هـ  ,  12= د  ,  7= اذا كانت ج 

هـ - (د + ج  )   
أ11=8-19 =8-(12+7)مقالي

حدد العبارة المختلفة عن العبارات التالية
اختيار من 

متعدد
ب2+ أ  × 4س ص8 + 6ص8

=ن /م:  فان 4= م  ,  28= اذا كانت ن 24
اختيار من 

متعدد
ج2432714

أ27= 9×3= (4 + 5 ) ×3مقالي =(ج +ب )×3:  فان 4= ج  , 5= اذا كانت ب 25

أمقالي: أكمل الجدول التالي 26
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:أوجد قاعدة الدالة التالية 27
اختيار من 

متعدد
ج1-(6×س)1-(6×س)1+(6×س)6×  س 

28

تبيع : مستعمال خطة التخمين والتحقق حل المسألة التالية 

 كتب وكتبا جديدة في رزم 5مكتبة كتبا مستعملة في رزم من 

فما عدد الرزم التي ,  كتابا 16فاذا اشترى مشعل .  كتب 3من 

اشتراها من الكتب المستعملة والكتب الجديدة ؟

مقالي

المطلوب عدد الرزم التي اشتراها مشعل من /افهم 

الكتب المستعملة والكتب الجديدة                       

نخمن ثم نتحقق ثم نعدل في التخمين حتى /    خطط

نصل إلى المطلوب                                      

 إذن نقول انه 16 = 3 + 3 + 5 + 5/نحل

 كتب جديدة  6 كتب مستعملة و10اشنرى 

رزمتين من الكتب المستعملة ورزمتين من الكتب ,

الرزمتان من الكتب المستعملة /الجديدة        تحقق

 كتب والرزمتان من الكتب 10تحتوي على 

16=6+10 كتب إ ذن 6الجديدة تحتوي على 

أ

29

التي تجعل الجملة ÷  ,×,-,:+استعمل االشارات المناسبة  

الرياضية األتية صحيحة على أن تستعمل مرة واحدة فقط        

 3□  4□ 6□1=18

اختيار من 

متعدد
د1÷4+6×6-13÷6+13+4÷4×4+6-13×3

مقالي30أوجد عددين أوليين مجموعهما 30

      30المطلوب ععدان أوليان مجموعهما / افهم 

نحل بإستخدام التخمين لألعداد االولية /   خطط

 ثم نجمعها                             30؟االصغر من 

                                   30=13+17/    نحل 

 17و13النتيجة معقولة ألن العددان /         تحقق

30عددان أوليان مجموعهما 

أ

: هو 30=  س 5: حل المعادلة 31
اختيار من 

متعدد
ج4567

63= م  + 3245
اختيار من 

متعدد
د18= م 17= م 16= م 15= م 

أ4 = 9 ÷ 36مقالي ذهنيا4= ص  ÷ 36: حل المعادلة 33

س × 4 = 20 34
اختيار من 

متعدد
ج4= س 5= س8= س 16= س 
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 هو30 = 10- ن : حل المعادلة 35
اختيار من 

متعدد
أ40353025

36

وعمر يوسف , سنة 21اكان عمر يوسف وأخيه حمد \إ

 لتجد قيمة ص التي ترمز 21=ص+6سنوات فحل المعادلة 6

لعمر حمد

مقالي

                                                21=ص+6

    6+15=21                                            

 سنة15ن عمر حمد \     إ

أ

:س هو  - 45 = 35: حل المعادلة 37
اختيار من 

متعدد
ب2010155

38
يوضح الجدول اآلتي درجات عدد من الطالب للصف السادس 

 على األقل7في اختبار مادة الرياضيات ,فكم طالبا كانت درجته 

اختيار من 

متعدد
ج7101621
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39

                                                                               

                                                                               

                                                                    يوضح 

الجدول اآلتي عدد الساعات التي قضاها بعض الطالب في 

فكم طالبا قضى أقل . ممارسة الرياضة خالل عطلة االسبوع 

 ساعات ؟3من 

اختيار من 

متعدد
ب14162021

40

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

وبين كيف ,                     مثل باالعمدة بيانات الجدول أدناه 

يمكنك المقارنة بين اعداد اقمار المشتري وعدد أقمار نبتون

مقالي

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

      عدد أقمار المشتري اكثر من عدد اقمار نبتون 

 قمرا50بـ 

أ
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41
وصف التغير في عدد , مثل بالخطوط بيانات الجدول أدناه 

5 الى 1التذاكر المبيعة لألسابيع 
مقالي

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                          يقوم الطالب 

: الوصف . بالتمثيل بالخطوط للبيانات الجدول 

نالحظ ان التذاكر في المبيعة في ازدياد عدا 

االسبوع الثالث انخفضت ثم عادت للزيادة في البيع

أ

أمقالي:مثل البينات التالية بالنقاط 42
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43

/           استعمل تمثيل النقاط األتي لإلجابة عن األسئلة التالية 

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

              أي األعمار أكثر ظهورا بين العبي الفريق ؟

اختيار من 

متعدد
ج35322623

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 سنة ؟23                                       كم العبا أعمارهم 

اختيار من 

متعدد
ج1234

: هو 13, 12 , 9 , 15 , 11: المتوسط الحسابي لالعداد 44
اختيار من 

متعدد
د9101112
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45
 , 450 , 81 , 73 , 65:  القيمة المتطرفة للبيانات التالية 

: هي 78 , 55

اختيار من 

متعدد
أ450817873

46

اوجد قيمة المجهول س على أن يكون المتوسط الحسابي 

 , 15 يساوي 16 , 20 , 15, س  , 14 , 13: لألعمار 

.واذكر الخطة التي استعملتها  

مقالي

 واستخدمنا خطة الحل عكسيا بمعنى 12= س

ناخذ ما هو زائد عن المتوسط الحسابي من االعداد 

 وتوزع على 6 ونجد بان الزياده هي 16 و 20

 لتصل 3 ونجد احتياجها فقط 13 و 14العددين 

 = 3 - 15 اذن 3للمتوسط الحسابي ويبقى لدينا 

12

أ

47
 يساوي 9 , 8 , 11 , 12: هل المتوسط الحسابي لالعداد 

.,مع تبرير إجابتك 11
مقالي

 يساوي 4ألن مجموع األعداد وقسمتها على ,ال 

10
أ

48
 16 ,  10 11 , 13 , 8 , 9 , 15: الوسيط للبيانات التالية 

:هو 

اختيار من 

متعدد
ج1312118

49
 , 14 , 24 , 20 , 12 , 16: أوجد الوسيط للبينات التالية 

 ؟10

اختيار من 

متعدد
ب14151617

50

سجلت مدينة الرياض درجات حرارة العظمى لستة أيام كالتالي 

, الوسيط :  أوجد كل من 41 , 38 , 40 , 36 , 35 , 36:

المدى, المنوال 

مقالي

 41 , 40 , 38 , 36 , 36 , 35: نرتب االعداد 

     المنوال هو 37 = 2 ÷ 38 + 36= الوسيط 

6 = 35 - 41=      المدى 36

أ

51
: اذا كانت سرعة بعض الحيونات بالكيلومترات لكل ساعة هي 

: فان المنوال هو75 , 55 , 87 , 70 , 24 , 72 , 54

اختيار من 

متعدد
داليوجد246387

52

, أوجد 12,37,25,18,8:(بالرياالت) كتب 5كانت أسعار 

سعر الكتاب السادس إذا كان متوسط اسعار الكتب الستة هو 

 لاير21

أ26مقالي

53
 , 47 . 23 , 28 , 38 , 24: اعمال بعض الموظفين هي 

.أوجد الوسيط والمنوال والمدى  لهذه المجموعة  . 29 , 33
مقالي

 38 , 33 , 29 , 28 , 24 , 23: نرتب االعداد 

..     ال يوجد : المنوال  ,, 29:  الوسيط هو 47, 

24 = 23 - 47=           المدى 

أ

:حدد العدد الذي تختلف قيمته عن بقية األعداد الثالثة األخرى 54
اختيار من 

متعدد
( 3 ×0.1 ) + ( 4 × 0.01 )

أربعة 

وثالثون من 

مئة

ثالثة 

وأربعون من 

مئة

ج0.34

أتسعة و مئة خمس وعشرون من ألفمقالي. بالصيغة اللفظية 9.125اكتب الكسر العشري 55

56
خمسة عشرة و ثالث واربعون من الف تكتب بالصيغة القياسية 

:كالتالي 

اختيار من 

متعدد
د15.4343.1543.01515.043

أ( 0.01 × 5 ) + ( 0.1 × 2 )+ ( 1 × 4 )مقالي بالصيغة التحليلة4.25اكتب العدد العشري 57

58
وخمسة وثالثون من مئة , ثالثة : اكتب الكسر العشري 

.بالصيغتين القياسية والتحليلية 
مقالي

الصيغة التحليلية هي  ,, 3.45: الصيغة القياسية 

        ( 3 × 1 ) + ( 4× 0.1 ) + ( 5 × 0.01 

)

أ
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59
 × 5 ) + ( 0.1 × 6) + ( 1 × 12 )اكتب العدد العشري

.بالصيغة القياسية  ( 0.01
أ12,65مقالي

60
( 15 × 1 ) + ( 4 × 0.1 ) + ( 9 × 0.01 )   + ( 7 × 

:يكتب كالتالي   ( 0.001

اختيار من 

متعدد
ب7.941515.49715.79415.974

61

للمقارنة بين كل زوج  (= < , > ,  )استعمل احدى االشارات 

        2.8 (    ) 2.695:     من الكسور العشرية اآلتية 

25.4 (    ) 25.40

أ25.40 ( = ) 25.4      2.8 (>  ) 2.695مقالي

: يساوي العدد العشري 14.500العدد العشري 62
اختيار من 

متعدد
أ14.514.0514.00514

63

وزن أضحية سعيد أكبر من وزن أضحية محمود وأصغر من 

 0.5وزن أضحية حمد ,إال أن وزن أضحية عبدالعزيز تزيد 

كجم على وزن أضحية حمد , فإذا كانت أوزان أضاحي 

 كجم فحدد وزن 47 ,51.5, 50, 51: األصدقاء األربعة هي 

أضحية كل شخص منهم

مقالي
كجم وحمد 50كجم وسعيد 47وزن أضحية محمود 

كجم51.5كجم وعبدالعزيز 51
أ

64
 14.2 , 18 , 3.27: رتب األعداد العشرية التالية تصاعديا 

 ,18.4
أ18.4 , 18 , 14.2 , 3.27مقالي

65
 , 15 ,  4.5 , 15.06: رتب االعداد العشرية التالية تنازليا 

17.003 , 9.08
أ4.5 , 9.08 , 15 , 15.06 , 17.003مقالي

..... هو 0.75الكسر المكافئ للكسر 66
اختيار من 

متعدد
أ0.750.577.55.7 0

67
يبين الجدول اآلتي قيمة فاتورة الكهرباء ألسرة أحمد في عدة 

:رتب هذه القيم تصاعديا ثم أوجد وسيطها .أشهر 
مقالي

93.18, 93.29, 93.43,93.31 ,93.45 

93.31=الوسيط 
أ

أ2اكمل الفراغ...... مقربا الى اقرب عدد كلي هو 681.75

: مقربا الى اقرب جزء من عشره هو 690.3621
اختيار من 

متعدد
ج0.370.360.40.45
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: مقربا الى أقرب جزء من مئه هو 707.2486
اختيار من 

متعدد
أ7.247.37.257.2

71
أوجد طوله ألقرب .متر 2.969يبلغ طول شريط من البالستيك 

متر
أ3مقالي

72

 , 6.1ماالعدد الذي إذا قربتيه إلى أقرب جزء من عشره يصبح 

 وإلى أقرب جزء من 6.08وإلى أقرب جزء من مئة يصبح 

 .6.083الف 

اختيار من 

متعدد
أ6.08276.08376.08476.0857

مقالي مستعمال التقريب7.84  و 5.32قدر ناتج مجموع 73
           8 يقرب الى 7.84 ,, 5 يقرب الى 5.32

     5 + 8 = 13
أ

 مستعمال النقريب هو23.85 - 48.05ناتج 74
اختيار من 

متعدد
ج26252423

 مستعمال التقريب هو20.32 + 29.69ناتج 75
اختيار من 

متعدد
     ب49505152
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76

امضى أحمد في مذاكرته لدروسه خالل اربع اسابيع هي 

,  ساعة 12.35,  ساعة 9.47,  ساعة 11.34: كالتالي 

فأي مما يأتي هو األقرب الى الزمن الكلي الذي .  ساعة10.38

احتاجه للمذاكرة ؟

اختيار من 

متعدد
     ج ساعة50 ساعة40 ساعة35 ساعة30

77
 هو أصغر 4.2 , 2.8 , 7.4كيف تعرف أن مجموع األعداد 

 ؟15من 
مقالي

إذا قربنا األعداد الثالثة إلى الحد األعلى سيكون 

 تقريبا , ولكن هناك عدد واحد فقط 16المجموع 

يحتاج التقريب إلى األعلى ولذا فإن المجموع 

 14=  أي 2 بمقدار 16الفعلي سيكون أقل من 

تقريبا

أ
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78
: قدر كال مما يأتي مستعمال التقدير للحد األدنى 

109.4+513.8                   442.50-126.73
أ300               600مقالي

794.5 + 3.25= 
اختيار من 

متعدد
      د7.67.657.77.75

809.45 + 15= 
اختيار من 

متعدد
      ج9.614.4524.4545.24

      أ7.075 = 0.84 + 6.235مقالي0.84 + 6.235: أوجد ناتج الجمع 81

825.8 - 3.4= 
اختيار من 

متعدد
      أ2.42.22.12

83

إذا كان الرقم األخير لكسرين : اكتب مثال مضادا للعبارة اآلتية 

عشريين يقع في منزلة األجزاء من مئة وليس صفرا ,فإن 

الرقم األخير في مجموعهما هو في منزلة األجزاء من مئة 

.وليس صفرا 

      أ6.1=   3.55+2.55إجابة ممكنة       مقالي

ت- فأوجد قيمة       س4.25= وت8=إذا كانت س84
اختيار من 

متعدد
ج4.754.53.753.5

 =12.36 - 16: أوجد ناتج الطرح 85
اختيار من 

متعدد
ج44.643,643

 =6 × 17.4: ناتج ضرب 86
اختيار من 

متعدد
      ج1.04410,44104.41044

2.04 × 7: ناتج ضرب 87
اختيار من 

متعدد
      د14281.428142.814.28
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 =0.4 ×  0.013: أوجد ناتج ضرب 88
اختيار من 

متعدد
ج0.420.0420.00420.00042

89
 قلما 14 لاير فإذا اشترى أحمد 0.75يباع القلم الواحد بسعر 

فكم رياال دفع مقابل ذلك
أ10.5مقالي

 =1000 × 4.7: ناتج ضرب 90
اختيار من 

متعدد
      ب47000470047047

      أ1.05 = 0.7 × 1.5مقالي =0.7 × 1.5: اوجد ناتج الضرب 91

92

ضع الفاصلة العشرية في الموقع المناسب ليصبح ناتج الضرب 

≈  8.032856× 3.9853.          اآلتي صحيحا 

3201334102

     أ32.01334102مقال

أ0.0938مقالي0.067= س إذا كانت س1.4أوجد قيمة 93

 =1.002 × 5.12: ناتج ضرب 94
اختيار من 

متعدد
د5130.24513.02451.30245.13024

      أ0.75 = 0.15 - 0.9مقالي( 0.5 - 3 ) 0.3: اوجد ناتج 95

 =2 ÷ 9.6:    ناتج القسمة 96
اختيار من 

متعدد
     د4.44.54.64.8

97
وقربه الى اقرب عشره اذا تطلب األمر الى , أوجد ناتج القسمة 

 =8 ÷ 8.24:  ذلك 
     أ1 = 8 ÷ 8.24 مقالي

98
بين كيف يمكنك استعمال التقدير لوضع الفاصلة العشرية في 

22 ÷ 42.56ناتج قسمة  
مقالي

ثم نقرب  , 40=  الى اقرب عشره 42نقرب العدد 

    2 = 20÷40 اذن 20=  الى اقرب عشره 22

لذا توضع الفاصلة ليكون ,  تقريبا 2فاالجابه 

2الجواب قريبا للعدد 

     أ

99
أوجد متوسط ارتفاعات القمم الجبلية الخمسة المبينة في 

:الجدول اآلتي 
أ الف متر1.493مقالي
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100
حدد المسألة التي ال تعطي ناتج القسمة نفسه كما في المسائل 

:الثالثة المتبقية 

اختيار من 

متعدد
49÷74.9÷70.49÷0.7

0.049 ÷

0.07
أ

0.4 ÷ 14.4: اوجد ناتج قسمة 101
اختيار من 

متعدد
      أ363.60.360.036

0.02 ÷ 8.4:  اوجد ناتج قسمة 102
اختيار من 

متعدد
      أ4202404224

103
 قدم تقريبا , فكم خطوة 2.5يبلغ متوسط طول خطوة الشخص 

. قدما 50يسيرها شخص في المتوسط ليقطع مسافة 

اختيار من 

متعدد
ج خطوة200 خطوة20 خطوة2.5 خطوة2

104

خالل فترة التخفيضات ارادت فاطمة شراء قميصين ثمن الواحد 

 أزواج من الجوارب ثمن الواحد منها 3 رياال  و34.95منها 

 رياال 150 لاير أم 100فهل تحتاج أن توفر .  رياالت 7.95

.لشراء ذلك 

مقالي

المعطى شراء فاطمة قميصين سعر الواحد :الفهم

 أزواج من الجوارب سعر الواحد 3 لاير و34.95

 لاير                                                  7.95

 100كم تحتاج أن توفر فاطمة :          المطلوب 

 لاير لشراء ذلك                           150لاير أو 

تحديد إجابة معقولية :                   الخطة

المسألة من خالل حساب تكلفة كل قميص وكل 

زوج من الجوارب  تقريبا وجمعهما                   

 2 ×  35:                                           الحل 

  94 = 28 + 70   اذن 24 = 8 × 3 ,,, 70= 

 100وهو اقرب الى 

 = 7.95 × 3,, 69.9 = 2×  34.95: التحقق

وهو 93.75 = 23.85 + 69.9   اذن 23.85

 100اقرب الى 

      أ
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105

:    سجل أبو حمد ما صرفه خالل خمسة أيام في الجدول اآلتي 

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

          فإذا أصبحت المصاريف في األسبوع الثاني مثلي ما 

كانت عليه في األسبوع األول ,فأيهما أكثر معقولية لما صرفه 

. لاير 900 لاير أم 700أبو حمد في األسبوع الثاني 

مقالي

 أيام , 5المعطى ماصرفه أبو حمد خالل :الفهم

ماصرفه في األسبوع الثاني مثلي ماصرفه في 

األسبوع األول                                              

تحديد إجابة أكثر معقولية لما :           المطلوب

 لاير       900 أم 700صرفه في األسبوع الثاني 

تحديد معقولية الجواب من :                     الخطة

خالل جمع ماصرفه في األسبوع األول ثم ضربه 

 , واختيار األقرب للجواب                        2في 

:                                الحل

92+107.50+75+63.50+111.50=449×2=

 لاير                         900 وهو اقرب إلى 898

      350=2÷700  ,450=2÷900:    التحقق

        الناتج األقرب لمجموع ما صرفه في 

  ,لذا فا إلجابة األكثر معقولية 450األسبوع األول 

 لاير900

      أ

مقالي60 , 45أوجد القاسم المشترك االكبر للعددين 106

:  اذن القواسم هي 9×5 , 15×3 , 45×1 : 45

1 , 3 , 5 , 9 , 15 . 60 : 1×60 , 2×30 , 

اذن قواسم   , 10×6, 12×5  15×4 , 20×3

 , 10 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1:  هي 60العدد 

  نالحظ ان القواسم 30 , 20 , 15 , 12

   اذن القاسم 15 , 5 , 3 , 1: المشتركه هي 

15المشترك االكبر هو 

      أ

: هو 30 , 18القاسم المشترك االكبر للعددين 107
اختيار من 

متعدد
      د1236

: هو 23 , 13القاسم المشترك للعددين   
اختيار من 

متعدد
د231331

 هو19 , 11: القاسم المشترك االكبر للعددين 108
اختيار من 

متعدد
      أ121114

: هو 45 , 27 , 18القاسم المشترك االكبر لألعداد 109
اختيار من 

متعدد
      د6789

       أ12, 9, 3مقاليالعدد؟3أوجد ثالث أعداد يكون القاسم المشترك األكبر لها 110

 بأبسط صورة18/24اكتب الكسر   111
اختيار من 

متعدد
د4 على 63 على 83 على 486 / 36
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112
الكسر :                                    برر صحة العبارة التالية  

 مكتوب بأبسط صورة7/5

اختيار من 

متعدد
الن المقام أقل من البسط

الن البسط 

اكبر من 

المقام

أ .م.الن ق

=1

الن البسط 

والمقام 

أعداد فردية

ج

113
 1/2اكتب عدد مناسبا في الفراغ ليصبح الكسران متكافئين   

 =8.../
       أ4اكمل الفراغ

ب15/2020/1630/2040/30مقالي:  هو 4/5الكسر المكافئ للكسر 114

: على صورة عدد كسري هو 15/3الكسر غير الفعلي 115
اختيار من 

متعدد
ب5 42/5 555/5 1/5

       أخمس سنوات وشهرانمقالي شهرا اكتب عمر محمد بالسنوات62عمر محمد 116

: على صورة كسر غير فعلي هو 4العدد الكسري   117
اختيار من 

متعدد
ج1635/7   / 4  40/840/4

      أ33/5  = 3 ونضيف لها العدد 5 في 6نضرب مقاليعلى صورة كسر غير فعلي (ستة و ثالثة اخماس  )اكتب العدد 118

119
 الى 14.4 وُجمع 0.8 في العدد 10ُضرب عدد كلي أصغر من 

فما هذا العدد ؟ , 20الناتج فكان الجواب 

اختيار من 

متعدد
ب8765

120

. بيض , جبن , لحم : يبيع مطعم ثالثة انواع من الفطائر هي 

فبكم طريقة يمكن ترتيب هذه االنواع من الفطائر في ثالجة 

العرض ؟

اختيار من 

متعدد
      ب5678

مقالي4 و 6حدد المضاعفات المشتركة الثالث األولى للعددين 121

6 : 6 , 12 , 18 , 24 , 30 , 36 , 42 , 48 

 ,54   4 : 8 , 12 , 16 , 20 , 24 , 28 , 

 , 12:   المضاعفات الثالث هي 40 , 36 , 32

24 , 36

      أ

: هو 15,30المضاعف المشترك االصغر للعددين 122
اختيار من 

متعدد
ج90603015

123

مدن على النحو 3حافالت إلى محطة الرياض قادمة من 3تصل 

,  ساعات 8ومن حائل كل ,ساعات 5من الدمام كل : اآلتي 

فإذا إجتمعت الحافالت , ومن مكة المكرمة كل عشر ساعات 

الثالث في المحطة عند الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة  فبعد 

كم ساعة تلتقي ثاللث حافالت من المدن الثالث في المحطة في 

المرة القادمة ؟

مقالي
 ساعة  وهوالمضاعف 40تلتقي الحافالت بعد 

10 و8و5المشترك األصغر لألعداد الثالث 
      أ

: هو 75 , 25 , 15المضاعف المشترك االصغر لألعداد  124
اختيار من 

متعدد
       أ75125150175

125
بطريقة 12,15, 9:أوجد المضاعف المشترك األصغر لألعداد 

التحليل إلى عوامل
أ180المضاعف المشترك األصغر هو مقالي

126
مكان الفراغ  لتصبح الجملة صحيحة  = أو > أو < ضع اشارة 

 5/12 .... 7/8
      أ7/8  > 5/12اكمل الفراغ
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127
:                                         برر صحة العبارة التالية  

7/9 > 3/4
مقالي

 36بما أن المضاعف المشترك االصغرالكسور 

:        فتحول إلى الكسور المكافئة فتصبح كالتالي 

                        28/36 >27/36

أ

مقالي تصاعديا5/7 ,  3/4  ,   9/14 , 1/2رتب الكسور 128

بما ان المقام المشترك االصغر لهذه الكسور هو 

لذا نحول هذه الكسور الى كسور مكافئة  , 28

 , 14/28:   فتصبح كالتالي 28مقام كل منها 

:  اذا ترتيبها كالتالي 20/28 . 21/28 , 18/28

1/2, 9/14, 5/7  , 3/4

      أ

129

أجري مسح للفاكهة المفضلة لدى مجموعة من األشخاص 

 منهم البرتقال 1/10واختار ,  منهم الموز 7/20فاختار 

فما ,  منهم العنب 3/20واخنار  , منهم التفاح 2/5واختار 

الفاكهه التي اختارها اكثر عدد من االشخاص ؟

اختيار من 

متعدد
      دالتفاحالعنبالبرتقالالموز

130
اكتب الكسر العشري التالي على صورة كسر اعتيادي بابسط 

0.75: صورة 
       أ3/4 = 75/100 =  0.75مقالي

131
 يكتب بابسط صورة 0.4العدد  العشري : برر صحة العبارة 

2/5:على الشكل التالي 
مقالي

 2 بقسمة البسط والمقام على العدد4/10 =0.4

2/5فتصبح على الشكل التالي 
أ

أي الجمل التالية صحيحة
اختيار من 

متعدد
ب4/5 < 0.70.7=0.67/11 = 0.83/5 < 3/4

:أي من الجمل النالية صحيحة 
اختيار من 

متعدد
3 / 4 > 0.80.7>4/ 5

7/ 11 = 

0.11

3 / 4 = 

0.75
د

:يكتب بأبسط صورة على الشكل التالي 1329.60
اختيار من 

متعدد
ج9  94/5  93/5  92/5  1/5

133
اكتب هذه  ,  كلم عن الدرسة 0.85يبعد بيت طالل مسافة 

المسافة  على صورة كسر إعتيادي في أبسط صورة ؟
مقالي

 5 بقسمة الكسر على العدد 85/100=0.85

17/20=تصبح المسافة 
       أ

 يكتب على صورة كسر عشري كالتالي1343/5
اختيار من 

متعدد
      ج0.80.40.60.3

135
اكتب هذا الطول على ,  سم 5  4/5طول مفكرة جيب صغيرة 

صورة كسر عشري ؟
       أ سم5.8مقالي

أ0.666مقالي على صورة كسر عشري؟2/3اكتب الكسر 136

 يكتب على صورة كسر عشري5 / 1373
اختيار من 

متعدد
ب0.80.60.40.3

138
مكان الفراغ  لتصبح الجملة صحيحة  = أو > أو < ضع اشارة 

 3/4 ... 0.8
       أ0.8 > 3/4اكمل الفراغ

:يقاس ارتفاع الشجرة بـ 139
اختيار من 

متعدد
جكلممسمملم
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المسافة بين جدة والرياض تقاس بالوحدة التالية140
اختيار من 

متعدد
       أملمسممتركلم

أ كلم6.2م فهي تساوي 6200األكبر مقالي كيلومترات؟5م أم 6200أيهما أكبر :وضح إجابتك 141

طول الممحاة تقاس بالوحدة التالية142
اختيار من 

متعدد
      دملمسممتركلم

143
,  ملم 4.8:       رتب االطوال التالية من االصغر الى االكبر 

كلم0.048, م 0.48,  سم 4.8,  م 4.8
      أكلم0.048, م 4.8, م 0.48, سم 4.8, ملم 4.8مقالي

:الوحدة المناسبة لقياس كتلة نصف لاير هي 144
اختيار من 

متعدد
جلجمسمملجم

الوحدة المناسبة لقياس سعة خزان مياة المنزل145
اختيار من 

متعدد
      بكلجمجراملترمللتر

وضح أي من السعات التالية أكبر
اختيار من 

متعدد
بمللتر1500لتر0.5 لتر2 مللتر650

146
كلجم 1.42تباع حلوى النعناع في صناديق كتلة االولى 

: كلجم فاننا نستطيع القول 2 جرام وااللثة 800والثانية 

اختيار من 

متعدد
الصندوق االول أكبر كتلة

الصندوق 

الثاني أكبر 

كتلة

الصندوق 

الثالث أكبر 

كتلة

جميعهن 

متساويين 

في الكتلة

ب

147
لتر والثانية 1.42توجد عبوتان لعصير برتقال سعة األولى 

 مللتراأيهما أكبر وفسر االجابة ؟800
أ مللتر1420= لتر 1.42لتر ألن 1.42األكبر مقالي

148
.  رياال 317.5اشترى احمد مجموعة من المواد الغذائية بـ 

فكم رياال سيعيد اليه ؟.  رياال 350فاذا اعطى البائع 

اختيار من 

متعدد
      ب3232.53333.5

149

يريد محمود بناء حول منزله المستطيل الشكل من ثالث جهات 

فكيف . فإذا كان طول خطوة محمد تساوي نصف متر تقريبا 

يمكن لمحمد تقدير طول السور الذي يحتاج إليه البيت ؟

مقالي
يجد طول السور بإستخدام خطواته ثم يضرب عدد 

2الخطوات في 
     أ

150

تريد هديل أن تزين غرفتها بشريط زينة وتعلم أن طول شبر 

صف كيف يمكن لهديل أن تجد طول .  سم تقريبا 20يدها 

شريط الزينة كامال

4× تضرب عدد األشبار مقالي

تقسم عدد 

األشبار  

4على 

تضاعف عدد 

االشيار

تضرب عدد 

5×األشبار 
د

151
كجم في حين ان طائر الطنان تبلغ كتلته 136تبلغ كتلة النعامة 

جم فبكم تزيد كتلة طائر النعام على طائر الطنان ؟2
مقالي

جم ثم نطرح 136000=1000×كجم 136

-136000الفرق بين كتلتي الطائرين          

جم135995=2

أ

     أ ملم360=  سم 36اكمل الفراغملم= ....  سم 15236

أي من الترتيبات التالية من االصغر الى األكبر هي الصحيحة153
اختيار من 

متعدد
م0.48, كلم 0.048.  سم 4.8, ملم 4.8

, ملم 4.8

, سم 4.8

, م 0.48

كلم0.048

. كلم 0.48

, م 0.48

,  سم 4.8

 ملم4.8

, سم 4.8

, ملم 4.8

كلم 0.048

م0.48, 

ب
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= جرام 1540.7
اختيار من 

متعدد
      أملجم7000ملجم700ملجم70ملجم7

= لتر 15518
اختيار من 

متعدد
      جمل180000مل18000مل1800مل180

= ملجم 156500
اختيار من 

متعدد
      ب كلجم5كلجم0.5كلجم0.05 كلجم0.005

= مللتر 157470
اختيار من 

متعدد
       ج ل0.047 ل0.47 ل4.7 ل47

almanahj.com/sa


