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 إعداد: فريق من معلمات ومشرفات الرياضيات بجدة 

 

 
 

 (1)أنشطة تدريبية 
 اسم الطالبة: ............................................  فصل: .......................

 حل مسائل على المتوسط الحسابي – : حل المسائل التي تتطلب التعامل مع الزمن والنقودالمهارة

 : قوانين و وحدات الزمن
 ثانية ) ث ( 60الدقيقة ) د ( = 

 ) د (   60الساعة ) س ( = 
 ) س ( 24اليوم ) ي ( = 

 ) ي ( 7األسبوع ) أ ( = 
 شهر 12السنة ) ن ( = 

 : التحويل بين وحدات الزمن
 * من الوحدة الكبيرة إلى الوحدة الصغيرة نضرب

 لتحويلها من دقائق إلى ثواني . 60في   15د =  ....... ث، نضرب الـ  15 مثالً :
 ث  900=  60 × 15     

 * من الوحدة الصغيرة إلى الوحدة الكبيرة نقسم
 لتحويلها من دقائق إلى ساعات .  60على   120د = ....... س، نقسم الـ  120 مثالً :

 س  2=  60÷   120   

 هو الفرق بين زمن بداية الحدث و زمن نهايته . :الزمن المنقضي

 : لمجموعة من البيانات يساوي مجموع البياناتالمتوسط الحسابي
 مقسوًما على عددها. 

 .الصحيحة لكل مما يلي بوضع خًطا تحتهااختاري اإلجابة 

1. 
 عاًما، في أي عام تم إنشاؤها؟  39هـ يكون مضى على إنشاء المدرسة الثانوية السادسة  1440في عام 

 هـ  1401 د هـ  1402 ج هـ  1405 ب هـ  1406 أ

2. 
 تذاكر لحضور المباراة هو وعائلته، ما ثمن التذكرة الواحدة؟  6رياالً لشراء  43,5دفع أمجد 

 رياالً  4,35 د رياالً  5,75 ج رياالت 6 ب رياالً  7,25 أ

3. 
 أفالم من النوع نفسه؟ 10دقيقة، كم يحتاج من الوقت لتحميض   18في  ثالث أفالميستطيع مصور تحميض 

 ساعة واحدة  د دقيقة  12ساعة واحدة و  ج دقيقة  20واحدة وساعة  ب دقيقة 24ساعتان و أ

4. 
 نفس كل دقيقتين، فكم مقدار ما يتنفسه الطفل في نصف دقيقة؟  40يبلغ معدل التنفس الطبيعي عند األطفال في سن الحادية عشر 

 10 د 20 ج 30 ب 40 أ

5. 
 اإلجابات التالية صحيحة؟ هللة، فأي  25رياالت و  3هللة و مع خالد  75رياالت و  9مع محمد 

 13مجموع ما معهما  أ
مع خالد نصف ما مع  ج رياالت 6الفرق بينهما  ب رياالً 

 12مجموع ما معهما  د محمد
 رياالً 

6. 

  ما مقدار سرعة عقرب الثواني مقارنة بعقرب الساعات؟  

 مرة  240 د مرة  600 ج مرة  720 ب مرة 3600 أ

7. 
دقائق، واستغرقت المقابلة  5دقائق، ثم انتظرت  10مساًء، ووصلت إلى العيادة بعد  2األسنان الساعة  ذهبت نورة لمقابلة طبيب 

 دقيقة. إذا كان زمن اإلياب يساوي زمن الذهاب فمتى وصلت إلى البيت؟  30

 4:30 د 3:00 ج 2:55 ب 2:45 أ
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 إعداد: فريق من معلمات ومشرفات الرياضيات بجدة 

 

 

8. 
  5لاير، و 10رياالً، وورقة واحدة من فئة  50أوراق نقدية كالتالي )ورقة واحدة من فئة  7اشترى منصور ثوباً وأعطى للبائع 

 لاير(، فكم قيمة النقود التي دفعها للبائع؟  5ورقات من فئة 

 رياالً  85 د رياالً  65 ج رياالً  60 ب رياالً  50 أ

9. 
رياالً، فكم أعاد له البائع من  25رياالً ثمناً لدفتر مادة الرياضيات، و أعطى البائع  5,25ثمناً لقلم حبر و رياالً  3,50أنفق إبراهيم 

 قيمة مشترياته؟

 رياالً  17,75 د رياالً  33,75 ج رياالً  8,75 ب رياالً  16,25 أ

10. 

 
 يسجل محل لبيع المالبس عدد القمصان المبيعة شهريًا كما في

 
 ، فما متوسط هذه األعداد؟ المجاورالجدول 

 
 
 
 
 92 د 85 ج 83 ب 75 أ

11. 
   ص، 16،  19،  17، إذا كانت درجات الحرارة في األيام األربعة هي: 18متوسط درجة الحرارة المئوية ألربعة أيام يساوي 

 ؟صفما درجة الحرارة التي تمثل 

 18 د 20 ج 17 ب 19 أ

12. 

 
 يبين الجدول باألعمدة المقابل عدد اللوحات الفنية التي رسمها فيصل  

 
   1433 – 1430في السنوات 

 
 ما المتوسط الحسابي لعدد اللوحات التي رسمها فيصل لكل سنة؟

 

 14 د 11 ج 10 ب 9 أ .13

14. 
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 (2)أنشطة تدريبية 

 اسم الطالبة: ............................................  فصل: .......................
  الهندسة والقياسالمهارة: 

 التحويل بين وحدات الطول المترية:

 

 التحويل بين وحدات الكتلة:

 

 المترية: المساحةالتحويل بين وحدات 
 2سم 10000سم = 100سم × 100( = 2متر مربع )م 1
 مك 0000010م = 0010م × 0010( = 2مكمتر مربع )كيلو  1

 التحويل بين وحدات السعة:

 
 استعمل الضرب عند التحويل من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     استعمل القسمة عند التحويل من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة.                                                                      
 :1000و  100و  10في  عدد صحيح ضرب

 (70=   10×  7 مثال:عن يمين العدد )صفًرا واحدًا   نضيف ← 10 ×

 ( 700=  100×  7مثال: ين عن يمين العدد )صفر نضيف ← 100 ×

 ( 7000=  1000×  7 مثال:يمين العدد ) ثالثة أصفار عن نضيف ← 1000 ×

 :1000و  100و  10 قسمة مضاعفات
 (7=   10 ÷ 70 مثال:يمين العدد ) منصفًرا واحدًا  نحذف ← 10 ÷

 (7=   100  ÷ 700مثال: يمين العدد ) منين صفر  نحذف ← 100 ÷

 (7=  1000 ÷  7000 مثال:يمين العدد ) منثالثة أصفار  نحذف ← 1000 ÷

 قوى العشرة:في  كسر عشري ضرب

 المنازل يساوي عدد األصفار في قوى العشرةنحرك الفاصلة العشرية جهة اليمين عدد من 
 ( 235.6=  10×  23,56)  نحرك الفاصلة منزلة واحدة إلى اليمين  ← 10 ×

 (  2356=  100×  23,56)  نحرك الفاصلة منزلتين إلى اليمين ← 100 ×

 (  23560=  1000×  23,56)  إلى اليمين ثالث منازلنحرك الفاصلة  ← 1000 ×

 قوى العشرة: على عشريقسمة كسر 
 نحرك الفاصلة العشرية جهة اليسار عدد من المنازل يساوي عدد األصفار في قوى العشرة

 ( 2,356=  10  ÷ 23,56)  نحرك الفاصلة منزلة واحدة إلى اليسار  ← 10 ÷

 ( 0.2356 = 100 ÷  23,56)  نحرك الفاصلة منزلتين إلى اليسار ← 100 ÷

 (  0.02356 = 1000 ÷  23,56)  الفاصلة ثالث منازل إلى اليسارنحرك  ← 1000 ÷
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 اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي بوضع خًطا تحتها.

1. 
 ما وحدة الطول المترية المناسبة لقياس طول كتاب الرياضيات؟

 الكيلو متر د المتر ج مترنتالس ب الملمتر أ

2. 
 ؟للترفما سعتها بالم ،لترات 3قارورة حليب سعتها 

 مل   30000 د مل   3000 ج مل  300 ب مل   30 أ

3. 
 فما كتلته بالكيلو جرام؟ ،جرام 25900إذا كانت كتلة مشعل 

 كجم 2590 د كجم  259 ج كجم   25,9 ب كجم  2,59 أ

4. 
 هذه السباقات الثالثة؟ متر، فكم كيلو متًرا قطع في  4000متر،  10000متر،  5000شارك محمود في السباقات اآلتية: 

 كلم  1 د كلم  19 ج كلم  0,19 ب كلم  1,9 أ

5. 
 كيلو متر يوميًا، فكم متًرا يمشي في خمسة أيام؟ 0,75يمشي صفوان 

 75 د 750 ج 2750 ب 3750 أ

6. 
 ما الوحدة المترية المناسبة لقياس أطوال مآذن الحرم المكي الشريف؟

 متركيلو  د متر ج سنتمتر ب ملمتر أ

7. 
 وحدات، فما الوحدة المناسبة التي استعملت لقياس هذه الكتلة؟ 6إذا كانت كتلة ربع الريال المعدني 

 كيلو متر د كيلو جرام ج جرام  ب ملجرام  أ

8. 
الماء مل صباًحا، فكم يتعين عليه أن يشرب من  1650لتر من الماء تقريبًا. فإذا شرب هشام  1,9يحتاج اإلنسان أن يشرب يوميًا 

 بقية يومه؟
 مل  2500 د مل  250 ج مل  2,5 ب مل  25 أ

9. 
متر. فإذا أراد سعود أن يركض كيلو متًرا واحدًا في هذا المضمار، فما عدد الدورات التي   200يبلغ طول مضمار أحد السباقات 

 عليه أن يقطعها؟
 6 د 5 ج 4 ب 2 أ

10. 
 بالسنتمترات؟طاولة طولها متران. فما طولها 

 سم  2 د سم   20 ج سم   200 ب سم  2000 أ

11. 
 جراًما، فما كتلته بالكيلو جرامات؟ 2450كتلة كيس من التفاح 

 كجم  2,45 د كجم  0,245 ج كجم   24,5 ب كجم   0,0245 أ

12. 
 من الحليب أثناء صنعها كعكة التمر، فكم لتًرا تساوي هذه الكمية؟ مللتًرا 250تحتاج سمية إلى إضافة 

 ل  2500 د ل   0.25 ج ل  25 ب ل  2,5 أ

13.  
 كم سنتيمتراً مربعاً في المتر المربع الواحد؟ 

 2سم100 د 2سم1000 ج   2سم10000 ب 2سم100000 أ

14.  
 كم مساحتها بالمتر المربع ؟ ، 2كم 4أرض مساحتها 

 400 د 4000 ج 40000 ب 4000000 أ
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15.  
 جم =   500

 كلجم  0.05 د كلجم  0.5 ج كلجم  0.005 ب كلجم  5 أ

16.  

 ساوي ..... تفي الشكل المجاور  قيمة ص

 ̊ 175 د ̊ 150 ج ̊  85 ب ̊ 60 أ 

17.  
 

18.  

  

19.  

  

20.  

  

21.  

  

22.  
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23.  
 

  

 

  

  

24.  

    

25.  
  

26.  
  

27.  
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 (3)أنشطة تدريبية 

 اسم الطالبة: ............................................  فصل: .......................

تطبيق قوانين المساحة والمحيط والحجم على بعض األشكال الهندسية وإيجاد مساحة ومحيط األشكال المركبة وحساب حجم  المهارة:
 يط والمساحة في األشكال الهندسية.حالمكعب، والربط بين الم

 قوانين المساحة:
 مساحة المستطيل = الطول × العرض 

 ول الضلع × نفسهطمساحة المربع = 

1 المثلث =مساحة 
 رتفاعالقاعدة × اال  2

 قوانين المحيط :
 × طول الضلع  4محيط المربع = 

 × )الطول+ العرض( 2محيط المستطيل = 
 قوانين الحجم :

 رتفاع حجم المكعب )المنشور الرباعي( = الطول × العرض × اال

 .اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي بوضع خًطا تحتها

1.  

 سم،  24ه محيطسم، ومربع  18محيطه ع الضألن من مثلث متطابق اوشكل مركب مك 
  مما يلي يمثل محيط الشكل المركب: أي 

 
  

 سم  24 د سم  30 ج سم  36 ب سم  42 أ

2.  
 سم؟  20أي مما يلي يمثل أبعاد المستطيل إذا كان محيطه يساوي  2 سم 24مستطيل مساحته 

 سم   24َو  1 د سم  12َو  2 ج سم  3َو  8 ب سم  4َو  6 أ

3.  

 مربعات كما في الشك المجاور ، فكم يبلغ محيطه ؟  3شكل مركب يمكن تقسيمه إلى 
 
 
   

 24 د 32 ج 40 ب 48 أ

4.  

 يخطط أحمد لشراء أرض غير منتظمة الشكل،
 بحسب معطيات مخطط األرض في الشكل أدناه،

   أوجد المساحة الكلية لألرض.
 

 2م4500 د 2م4600 ج 2م5200 ب 2م6400 أ

5.  

 أراد فيصل أن يبلط الشكل التالي: 

 كم يحتاج من األمتار المربعة لتبليط كامل الشكل ؟
 
 
 

 8أ أ 12 أ 16 أ 24 أ

6.  
 م  15,25م ومجموع محيطه يساوي  3م ،   4 م ،6في الشكل الرباعي أوجد طول الضلع الرابع إذا علمت أن أطواله االخرى هي 

 م 2 د سم  225 ج سم  250 ب م  3 أ

2 

4 

6 

4 
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7.  

  1×1×1تم طالئه باللون األصفر ، ثم تم تفكيكه إلى مكعبات صغيرة  6×  6×  6مكعب خشبي 
 جوانب ؟  3كم عدد الكعبات الصغيرة الملونة باللون األصفر من 

 
 
 
 
 8 د 18 ج 32 ب 36 أ

8. 

 

 ما إحداثيات المنتصف للقطعتين المستقيمتين أب  َو ج د ؟
 
 
 
 
 
 
 

 ( 0،  3(                      ب( )3،  0) أ(
 

 (            0،  4(                     د( )4،  0ج( )
 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 
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 (4)أنشطة تدريبية 
 اسم الطالبة: ............................................  فصل: .......................

المهارة: تحليل البيانات المقدمة في جداول ورسوم بيانية مختلفة ويستخدمونها في التنبؤ، وقراءة وتفسير البيانات من الرسوم 
 البيانية والجداول. 

 بطرق مختلفة.تنظيمها في جداول وتمثيلها بيانيًا : هي مجموعة من المعلومات أو المشاهدات التي يمكن البيانات
 والهدف من تنظيم البيانات في جداول وتمثيلها بيانًيا: هو تحليلها؛ وذلك يعني:

 تفسير البيانات، وتوضيح العالقة بينها. •
 الحصول على إجابات واضحة ألسئلة محددة. •
 التنبؤ)أي التوصل إلى استنتاج يخص ظاهرة معينة( •

 
 باإلفادة من الجدول التالي، قارن بين عدد الطالب الذين  (:1)مثال 

يفضلون المطالعة األدبية وعدد الطالب الذين يفضلون المطالعة  
 العلمية.

 
 إجابات ممكنة:

)أو أقل من(  نصفعدد الطالب الذين يفضلون المطالعة األدبية 
 عدد الطالب الذين يفضلون المطالعة العلمية. 

)أو أكثر  ضعفأو/ عدد الطالب الذين يفضلون المطالعة العلمية 
 عدد الطالب الذين يفضلون المطالعة األدبية.من( 

من التمثيل البياني أدناه، صف التغير في العالوة من  (:2مثال )
 2008إلى   2004عام 

 
 

 إجابة ممكنة: 
فهو  2005إلى عام  2004يزداد مقدار العالوة، عدا من عام 

 ثابت.
 : لمجموعة من البيانات يساوي مجموع البياناتالمتوسط الحسابي

 مقسوًما على عددها. 

 

 .اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي بوضع خًطا تحتها

1.  

 من خالل الرسم البياني الموضح أي مما يلي يعد صحيحاً؟ 

يتم هضم البطاطس في  أ
 ب ساعة ونصف 

تحتاج المعدة ألكثر من 
ساعة لهضم السلطة  

 بالزيت
عصير البرتقال ال يحتاج  ج

 د إلى وقت طويل للهضم 

مدة هضم شطيرة البيض 
تقل عن مدة هضم  

عصير البرتقال والسلطة  
 بالزيت
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2.  

 المصابات بسرطان الثدي في بعض مناطق المملكة، فأي من العبارات التالية صحيحة؟  نسبةيوضح الجدول أدناه 

 القصيم مكة الرياض  المنطقة الشرقية  المناطق

  % 12.6 % 19.1 % 19.4 % 22.6 المصابات نسبة

 أ
المصابات  نسبةزيد ت

في منطقة القصيم عن  
 مكة بعشرة. 

 ب
المصابات  نسبمجموع 

في المدن األربعة 
 تقريباً. %74يساوي 

 ج
كثر فيها تالمدينة التى 

المصابات هي  نسبة
 الرياض.  

 د

المصابات  نسبمجموع 
بسرطان الثدي في مكة  

والقصيم يقل عن  
 الرياض.  

3.  

حصل عليها أحمد ورفاقه في إحدى األلعاب، فكم تبلغ النقاط التي حصل عليها فهد إذا كانت تقل   ييوضح الجدول عدد النقاط الت
 عن متوسط نقاط سعيد وأحمد بست نقاط؟

 فهد سعيد صالح  حمدأ االسم 

 س 25 40 27 عدد النقاط
 

 20 د 26 ج 46 ب 52 أ

4.  

 موضح في الجدول، فأي مما يلي صحيح؟ إذا كان عدد الركاب القادمين للمملكة عن طريق البحر كما هو 

 عدد الركاب القادمين باآلالف عدد السفن الميناء
 120 6000 جدة

 180 800 ضباء
 240 800 جازان 
  60 400 ينبع

 أ
نسبة السفن القادمة إلى  

جدة أكبر من نسبة الركاب  
 القادمين إلى جدة

 ب
نسبة السفن القادمة إلى  

ينبع أكبر من نسبة 
 الركاب القادمين إلى ينبع

 ج
يصل إلى ميناء جازان 
نصف الركاب القادمين 

 إلى المملكة 
 د

يصل إلى ميناء ضباء 
ربع الركاب القادمين إلى  

 المملكة

5.  

 
 ما متوسط عدد األشقاء للصديقات في الشكل المجاور: 

 
 
 
 
 
 

 2 د 4 ج 5 ب 10 أ

6.  

 
 يوضح التمثيل البياني المجاور أعداد الوفيات الناتجة عن التدخين من 

 ، أي العبارات اآلتية صحيحة؟2010إلى عام   2008عام 
 
 
 

 أ
عدد الوفيات في عام  

أعلى من عددها   2008
   2009في عام 

 ب
عدد الوفيات في عام   

أعلى من   2010
 مجموع الوفيات

أعلى عدد وفيات كان  ج
أقل عدد وفيات كان عام   د   2009عام 

2008 

7. 

، س .  13،   17،   15، إذا كانت درجات الحرارة في األيام األربعة هي : 15متوسط درجة الحرارة المئوية ألربعة أيام يساوي 
 فما درجة الحرارة التي تمثل س ؟

 13 د 15 ج 17 ب 19 أ
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8.  

 
 

 لمتوسط أعمار بعض الحيوانات.من التمثيل المجاور 
 

 أي الحيوانات متوسط عمرها يساوي مثلي متوسط عمر الزرافة؟ 
   
 
 
 
 القرد  د الزرافة   ج الحصان   ب األرنب  أ

9.  

 
 من التمثيل المجاور لعدد أسماء الطالب في منطقة تعليمية. 

 كيف تقارن بين انتشار اسم محمد واسم سالم؟ 
 
 

تكرار اسم سالم ثالثة  ب لهما التكرار نفسه  أ
اسم محمد يتكرر مثلي  ج أمثال تكرار اسم محمد 

اسم محمد يتكرر ثالثة  د تكرار اسم سالم  
 أمثال تكرار اسم سالم 

10.  

 
 
 

  2005من التمثيل المجاور حول مبيعات الدراجات الهوائية من عام 
 

 ، أي عبارات الوصف التالية صحيحة؟  2009إلى عام  
 
 
 
 
 

 أ
هبط عدد المبيعات، ثم 
عاد إلى ما كان عليه،  
 ثم ارتفع بالمعدل نفسه. 

 ب

  2009عدد المبيعات في
من مجموع  قلأ

المبيعات في عامي 
 2006و2005

 ج
عدد المبيعات يزداد في 

إلى   2005العوام من 
 2009عام 

 د
عدد المبيعات في عامي 

هو   2008و 2006
 نفسه

11.  

 
 

 من الجدول المجاور الذي يمثل متوسطات ارتفاعات األشجار. 
 

1ما الشجرة التي متوسط ارتفاعها  
4
 متوسط ارتفاع شجرة النخيل؟   

 
 
 

 
 الريحان   د العرعر  ج األكاسيا ب األثل   أ
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12.  

 
 

 الجدول المجاور يوضح عدد السيارات المصنوعة في بلدان مختلفة.
 

 فأي العبارات صحيحة؟   
 
 
 
 

عدد سيارات إسبانيا هي  أ
 ب األقل 

عدد سيارات ألمانيا 
يساوي مجموع عدد 
سيارات البرازيل 

 واسبانيا 

 ج
عدد سيارات إسبانيا 
متوسط عدد سيارات 

 اليابان 
عدد سيارات الواليات  د

 المتحدة األمريكية األكثر 

13.  

 
 التمثيل بالنقاط المجاور يبين الزمن بالدقائق الذي يقضيه طالب أحد

 المنزلية. كم طالبًا يخصص أقل من نصف ساعة الفصول لحل الواجبات 

 يومياً إلنجاز الواجبات المنزلية؟

 

 7 د 6 ج 4 ب 2 أ

14.  

 
 

 يعرض التمثيل بالخطوط المجاور ارتفاع الشجرة التي ترعاها آمنة،  
 

 ؟ في أي شهر قلمت آمنة الشجرة
 
 

 السادس  د الخامس ج الرابع  ب الثالث أ

15.  

 
 يعرض الجدول المجاور كمية سقوط األمطار على إحدى المدن  

 خالل ستة أشهر،
 

 فأي العبارات التالية صحيحة؟ 
 
 
 
 
 

 أ
مطار تتزايد كمية األ

بشكل مفاجئ خالل ست 
 أشهر 

 ب
تكون كمية األمطار 
ثابتة ثم تتزايد من شهر 

 ربيع األول 
 ج

كمية األمطار ثابتة 
وتتزايد قليالً في الثالث 

 األشهر األخيرة
كمية األمطار ثابتة خالل  د

  األخيرةاألشهر الثالث 
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 (5)أنشطة تدريبية 

 اسم الطالبة: ............................................  فصل: .......................
 والتقريب. عداد والكسور العشرية واالعتيادية، جراء العمليات احلسابية على األاملهارة: حل مسائل على إ

 ؟ تكون بعض المسائل سهلة الحل، إذا تم التعرف على العملية المستعملة فيها ، فهل هي ) جمع ، أم طرح ، أم ضرب ، أم قسمة (
 و الكلمات و العبارات المفتاحية في الجدول التالي .. يمكن أن تساعدك على اختيار نوع العملية الحسابية. 

 القسمة  الضرب الطرح الجمع
 مقسوم على عدد مرات  ناقص زائد ، جمع

 توزيع على  ناتج ضرب الفرق مجموع
  مضروبًا في يزيد على ، يقل عن  اضف 

   مضاعف  اطرح من ، كم بقي و ، مع ، اجمالي 
 (1مثال)

أدوار للخدمات فقط، فكم عدد الغرف  3غرف. إذا كان المبنى يخصص   10نافذة و 50نافذة، وكل دور به  600مبنى فندقي يحتوي على 
 السكنية؟

 الحل:

عدد األدوار =  
 600
 دور 12=   50 

 هي أدوار الخدمات ( 3)أدوار     9=  3 – 12

 غرفة  90غرف لكل دور =  10 ×أدوار  9

 (2مثال )
 لكسر الذي يمثل عدد الذكور؟ ا ما ،87موظف في شركة كان عدد اإلناث  150من بين 

 الحل:
 63=  87  -  150عدد الموظفين الذكور = 

=   لكسر الذي يمثل عدد الذكورا
 63

 150      =
 21
 (3)بقسمة البسط والمقام على   50 

 .اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي بوضع خًطا تحتها

1. 
 أقسام ، فكم سيكون طول كل قسم ؟  4م تم تقسيمه إلى  6,52شريط طوله 

 م 0,163 د م 1,63 ج م 16,3 ب م 163 أ

2. 
 متسابقان ينتصفان المسافة بينهما، فكم المسافة التي يقطعها كل منهما ؟كيلو متر يشترك  42,19لمسافة في سباق الماراثون 

 21,095 د 21,19 ج 21,95 ب 210,95 أ

3. 
غرف. إذا كان المبنى يخصص دور واحد للخدمات فقط، فكم   20نافذة و 20نافذة، وكل دور به  200مبنى فندقي يحتوي على 

 عدد الغرف السكنية؟

 40 د 180 ج 90 ب 120 أ

4. 
 ، فما هو هذا العدد؟ 34بحيث يصبح ناتج تقريبه إلى أقرب عدد صحيح يساوي  5و4و3و2تريد هند تكوين عدد من األرقام التالية 

 34,52 د 34,25 ج 32,54 ب 32,45 أ

5. 
 مقدار القطعة التي تم قصها؟  ما  19,25قص منها قطعة فأصبح طولها  31,5قطعة قماش طولها 

 12,25 د 12,35 ج 28,25 ب 28,35 أ

6. 
طالبة إلى مجموعات متساوية، أي مما يلي يصح أن يكون عدد الطالبات في المجموعة   36قسمت معلمة فصلها المكون من 

 الواحدة؟ 
 طالبات 5 د طالبات 7 ج طالبات 8 ب طالبات 9 أ
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7. 
 رياالً للعامل، فكم الباقي تقريبًا؟ 100رياال، أعطي السائق  97,62إذا كانت تكلفة تعبئة خزان وقود السيارة 

 1 د 2 ج 4 ب 5 أ

8. 
 ، فما هو العدد؟ 3عدد معطى مكون من ستة أرقام، مجموع أرقامه يقبل القسمة على 

 10101 د 30001 ج 111111 ب 100001 أ

9. 
لتناولها في إفطارها، كم عشرة تقريبًا من بيضات  3فطيرة، تحتاج إلى بيضة لكل فطيرة، كما تحتاج إلى  25فاطمة تريد إعداد  

 البيض تحتاج؟
 2 د 3 ج 4 ب 5 أ

10. 
 أفالم من النوع نفسه؟  8دقيقة، كم يحتاج من الوقت لتحميض  18يستطيع مصور تحميض فلمين في 

 ساعة واحدة  د دقيقة  12ساعة واحدة و ج دقيقة  20ساعة واحدة و ب دقيقة  44ساعة واحدة و أ

11. 
 ؟ 18العبارات الرياضية التالية ناتجها يساوي أي من 

 4+5×2 د (4+5× )2 ج (4+2× )5 ب 5+ 2× 4 أ

12. 
 العدد ثالثمائة وستة عشر مليوناً وخمسة وثالثون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر يكتب على النحو: 

 316035415 د 31630415 ج 31635015 ب 31635145 أ

13. 
قطع من الكعك وسبع قطع من الدونات، فإذا كان ثمن قطعة الكعك الواحدة  8لاير ذهبت إلى متجر حلوى فاشترت  100مع آمنة 

 رياالت. فما العبارة التي تمثل مجموع ما دفعته؟    7رياالت وثمن قطعة الدونات  3
 (2×7( +)3×8) د (3×7( +)7×8) ج 72( +3×8) ب  82( +3×7) أ

14. 

 
 

 

15. 
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 (6)أنشطة تدريبية 

 فصل: .......................                                   اسم الطالبة: ............................................ 

 حل المسألة باستخدام استراتيجيات متنوعة. المهارة:

 أبرز استراتيجيات حل المسألة:
 .البحث عن نمط •
  .التخمين والتحقق •
 .الحل العكسي •
 .حل مسألة أبسط •

 الرسم والتمثيل. •
 استعمال أشكال فن. •
 إنشاء قائمة منظمة. •
 التبرير )االستدالل( المنطقي. •

 مثال على الحل عكسيا  
 . فما العدد؟  30منه كان الناتج  10إلى الناتج وبعد طرح العدد  3، ثم جمع العدد   5م عدد على  س  ق  

 الحل:
 أفهم:   

 بعد عدة عمليات حسابية. فما هو العدد؟   30نعرف أن الناتج 
 خطط:أ
 ابدأ بالنتيجة النهائية ثم، أحل عكسياً  

   30الناتج  :أحل
 ارجع خطوة في المسألة   -1

 ( 40=  10+  30منه )  10طرح العدد  

 ارجع خطوة في المسألة   -2

 (  37=  3  – 40)  3جمع العدد 
 ارجع خطوة في المسألة   -3

 (  185=  37×  5)  5قسم العدد على 
   37=  5÷  185: نبدأ بالعدد تحققأ

         37  +3  =40   
   30=  10  – 40الناتج: 

 .اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي بوضع خًطا تحتهااختاري 

1. 
سنوات، فبعد كم سنة يكون مجموع أعمار األوالد  10سنوات،  8سنوات،  4عاماً، ويبلغ عمر أوالده الثالثة 37يبلغ عمر األب 

 ن؟ الثالثة مساوياً لعمر أبيهم اآل
 سنوات 5 د سنوات 8 ج سنوات10 ب سنة  15 أ

2. 
ما  ،قوقعه من البحر وجمع خالد أكثر من فهد بأربع قواقع بينما جمعت أختهما هند نصف ما جمعا األخوين  20إذا جمع فهد 

 ا؟مجموع ما جمعوه جميعً 

 56 د 58 ج 62 ب 66 أ

3. 
سم، فكم يبلغ طول القطعة   60سلك معدن تم قصه ألربع قطع بحيث كل قطعة ضعف طول ما قبلها، فإذا كان طول السلك  

 األصغر؟
 2 د 4 ج 8 ب 15 أ

4. 
، إذا بدأنا العد من مقصورة القيادة، أما إذا بدأنا العد من ذيل الطائرة فسيكون في الصف الحادي عشر،  34مقعد سارة في الطائرة في الصف 

 فكم عدد صفوف الطائرة؟ 
 43 د 44 ج 45 ب 46 أ
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5. 
عصافير. فكم   5عصافير، وطار في الوقت نفسه   3انضم إليها   .عصافير  9يوجد على أحد أسالك الكهرباء في الشارع العام 

 عصفوراً بقي على السلك؟ 
 عصافير  3 د عصافير  6 ج عصافير  7 ب عصفوراً   12 أ

6.  
طالب من الصف الخامس في لعبة تنس الطاولة الفردية. فإذا لعب كل طالب من   9طالب من الصف السادس مع  9يتنافس 

 كل طالب من الصف الخامس مرة واحدة فقط، فكم مباراة أقيمت؟الصف السادس مع 
 مباراة 9 د مباراة 18 ج مباراة 36 ب مباراة 81 أ

7.  
 مجموع ستة أعداد متتالية يكون دائماً: 

 عدد فردي   د عدد زوجي   ج   4عدد يقبل القسمة علي   ب عدد أولي   أ

8.  
مباريات في مسابقة ما، سجل في نصف عدد المباريات هدفاً واحداً في كل مباراة، بينما في النصف اآلخر من   8خالد  لعب

 المباريات سجل هدفين في كل مباراة، كم سجل خالد في المباريات جميعها؟
 9 د 10 ج 11 ب 12 أ

9.  
 فما هذا العدد؟   20إلى الناتج فكان الجواب   14.4وجمع  0.8في العدد   10ضرب عدد كلي أصغر من 

 5 د 6 ج 7 ب 8 أ

10.  
أسماء دون النظر إليها، ما عدد المجموعات التي   3وضعت قصاصات ورقية تحمل أسماء أربعه طالب في صندوق، ثم اختبر 

 طالب ؟  3يمكن تكوينها من 
 3 د 4 ج 5 ب 6 أ

11.  

بواقع مليون لاير  تخصص الهيئة العامة للرياضة جوائز مالية قدرها مليوني لاير للفائزين في سباق ماراثون الرياض الدولي 
 5مشارك يتنافسون على  100لصاحب المركز األول، ومليون لاير موزعه بالتساوي لبقية المراكز، فإذا كان عدد المشاركين 

 مراكز. فما قيمة الجائزة التي سيحصل عليها صاحب المركز الثاني؟ 

 100000 د 1000000 ج 200000 ب 250000 أ

12.  
 سنوات " أي العبارات التالية تمثل التعبير الرياضي الصحيح للعبارة السابقة؟ 3خالد بمقدار " يزيد عمر أحمد عن عمر 

ص أ
3 =  3س= ص +  د ص – 3س =  ج ص 3س=  ب س

13.  
حرفاً. فكم تحتاج  140حرف فإذا كان ال ي سمح أن تتضمن التغريدة أكثر من  200تريد ليلى أن تكتب تغريدة في تويتر مكونة من 

 تغريدة إلرسالها؟من 
 واحدة د واحدة ونصف ج اثنتان ب اثنتان ونصف أ

14.  
 ؟ كم عدد المربعات في الشكل التالي

 

 4 د 5 ج 6 ب 7 أ

15. 

 



1 

 

       
 

 (7)أنشطة تدريبية 

 اسم الطالبة: ............................................  فصل: .......................

 .كسورالمهارة: حل مسائل على إجراء العمليات الحسابية على ال

 .اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي بوضع خًطا تحتها

1. 

صفحة تشغل اإلعالنات فيها قرابة   16مجلة رياضية تتكون من 
1
تحتوي  كم عدد الصفحات التي ال من عدد الصفحات، 5 4

 إعالنات؟

1 أ
1 ج 11 ب 21 4

3 د 11 4
4 10 

2. 
و   42إذا كان عدد ركاب الحافلة 

2
 ، فكم عدد األطفال؟منه أطفاالً   2 1

 أطفال  4 د أطفال  7 ج أطفال   9 ب طفل  12 أ

3. 
إذا كان   

2
 . فما النتيجة الكاملة التي حصل عليها؟16من النتيجة التي حصل عليها مخترع فيزيائي تساوي   5

 40 د 60 ج 80 ب 120 أ

4. 
يراد قص خيط طوله    

4
إلى قطع متساوية طول كل منها    5

1
 فما عدد هذه القطع؟  2 5

 20 د 21 ج 22 ب 23 أ

5. 
أوجد قيمة الكسر المناسب مكان المربع المظلل :      

2
3  1       =         ×

1
4  6 

125 أ
12 15 ب 

4 21 ج 
33 د 12

24 

6. 
كم ثمنًا في العدد الكسري   

3
 ؟  4  8

 7 د 35 ج 43 ب 48 أ

7. 
 الكسر المكافئ لما بقي من فترة االبتعاث؟أمضى بدر سدسي المدة من بعثته الدراسية، ما هو 

3 أ
2 ب  4

1 ج  5
2 د  2

3  

8. 
 3= س×3÷99ما قيمة س في العبارة التالية : 

 3 د 11 ج 33 ب 99 أ

9.  
 5 د 4 ج 3 ب 2 أ

10. 
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11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

14. 
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 (8)أنشطة تدريبية 

 اسم الطالبة: ............................................  فصل: .......................

 .لتعامل مع الربح والخسارةاحل مسائل على النسبة والتناسب، و المهارة:

 .يلي بوضع خًطا تحتهااختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما 

1. 

طالب فأي مما يلي يستعمل إليجاد عدد الطالب  20طالب من كل  5طالب، إذا كان عدد الطالب المتفوقين  200مدرسة مكونة من 
 المتفوقين في هذه المدرسة؟ 

س أ
20 = 200

5  ب 
5

200 = 20
س

س ج 
20 = 5

س د 200
200 = 5

20 

2. 
 رياالً، فكم نسبة الخصم التي حصل عليها ؟   150رياالً، فإذا كان سعر الحقيبة قبل الخصم   120اشترى عبدهللا حقيبة بمبلغ 

 0.2 د 0.3 ج 0.6 ب 0.8 أ

3. 
 فكم سعره بعد الخصم؟    %20رياالً حيث وجد عليه خصم   3250إذا أراد خالد أن يشتري تلفازاً قيمته قبل الخصم  

 اير  2600 د اير  3000 ج اير  3150 ب اير  3200 أ

4. 
1إذا كان   

4
 فما النتيجة الكاملة التي حصل عليها ؟، 30من النتيجة التى حصل عليها مخترع فيزيائي تساوي   

 40 د 60 ج 80 ب 120 أ

5. 
 الكميات في كل زوج من النسب التالية : 

 عبوات حليب  7رياالً ثمن 56عبوات حليب ،  3رياالً ثمن 27

 متساوية د متناسبة ج غير متناسبة  ب متطابقة أ

6. 
من السعر اإلجمالي للكرات. فكم رياالً دفع  %20رياالً للكرة الواحدة، مع خصم  70كرات قدم بسعر 3اشترى معلم التربية البدنية 

 ثمناً لها؟

 42 د 168 ج 190 ب 210 أ

7.  

 أ
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      د  ج  ب

8. 
 رياالً هي:21رياالً ألربع بطاقات لعب. عدد البطاقات التي يمكن أن تشتريها مقابل  12دفعت أسماء 

 15 د 11 ج 7 ب 4 أ

9. 
 ؟ خراف من هذه المزرعة  3كجم، فما كتلة  60خراف في مزرعة   4إذا كانت كتلة كل 

 كجم 48 د كجم 45 ج كجم 30 ب كجم  15 أ

10. 
دقيقة في حل واجب العلوم، فما نسبة وقت حل واجب الرياضيات إلى   35دقيقة في حل واجب الرياضيات و  25يستغرق مشعل  

 وقت حل واجب العلوم 

 7إلى   1 د 5إلى   4 ج 7إلى   5 ب   3إلى   2 أ

11. 
من عدد طالب الصف، فإذا   10إلى  1المشاركين من كل صف بنسبة  تنظم مدرسة ابتدائية مسابقة بين الطالب بحيث يتم اختيار

 طالب، وكان عدد الطالب في الصفوف متساوياً فكم عدد طالب الصف السادس ؟   60كان عدد الطالب المشاركين 

 10 د 60 ج 100 ب 600 أ
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12. 

 ، ما الكسر الذي يمثل عدد الذكور ؟ 87موظف في شركة كان عدد اإلناث  150من بين 

21 أ
11 ب 50

23 ج 25
13 د 50

25 

13. 
 أي رقم من األرقام التالية غير مساوي لبقية األرقام األخرى؟ 

2 ب % 4 أ
 0.4 د % 40 ج 5

14. 
طالباً وبنسبة متكافئة ، كم يصبح عدد من يرتدي   21طالباً ، فإذا أصبح العدد  14طالب قمصاناً صفراء من بين  6يرتدي 

 القميص األصفر ؟

 9 د 10 ج 14 ب 15 أ

15. 
 من راتبه بدل غالء المعيشة، يمثل ذلك بالكسر االعتيادي:  %40يتسلم الموظف 

10 أ
4 2 ب 

25 ج 10
10 د 10

25 

16. 
 لعمل حديقة، كم المتبقي من المساحة للمنزل باألمتار؟   %10لبناء المنزل و %50، أخذ صاحبها من مساحتها 2م900مساحة أرض 

 90 د 360 ج 450 ب 540 أ

17. 

 تناول فهد حصة من البيتزا وأعطى الباقي ألصدقائه علي وحاتم. 
 الرسم المجاور يوضح ما تقاسمه أصدقائه، كم من البيتزا يأكل حاتم؟  

 
 

3 أ .18
1 ب 4

3 ج 4
1 د 8
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