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التـمهيد
كراسة التدريبات هذه جزء من برنامج األصدقاء! يحبون الرياضيات.

وضع كتاب التلميذ وكراسة التدريبات وفق منهج رياضيات متميز، يدمج مهارات 
التفكير، والتربية الوطنية، واستخدام تقانة املعلومات في تعليم وتعلم الرياضيات.

تتبع وتعزز التدريبات في هذه الكراسة املفاهيم، واملهارات، وإستراتيجيات حل املشكالت 
التي تعلمها التالميذ في الفصل.
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وضعنا عند نهاية كل موضوع تدريب حتدٍّ للقدرات، يعرض التالميذ ألسئلة صعبة تنمي 
تفكيرهم وتزيد فهمهم للمفاهيم الرياضية.

تضمن حل مشكالت أسئلة غير تقليدية تتحدى التالميذ الستخدام األساليب التجريبية 
املناسبة حلل املشكالت، مما ينمي مهارات التفكير العليا لديهم ويساعدهم على معاجلة 

املشكالت الصعبة.

يوجد أيًضا عند منتصف وعند نهاية كل فصل دراسي أوراق للمراجعة تساعد التالميذ 
على مراجعة وتعزيز املهارات واملفاهيم التي تعلموها.
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اْحِسْب ِقَيَم ُكلٍّ ِمَن املَقاِديِر اجَلْبِريَِّة اآلِتَيِة ِلِقَيِم ص املُْعطاِة.  )2(

ا ِلُكلٍّ مِمّا َيْأِتي: اْكُتْب ِمْقداًرا َجْبِرّيً  )3(

َمَع ِسهام 4 ُعَلِب َأْقالٍم. ُيوَجُد ِفي ُكلِّ ُعْلَبٍة 12 َقَلًما. ما َعَدُد َجِميِع اأَلْقالِم َمَع ِسهام؟  ) أ ( 

َمَع َرجاء س ُعْلَبَة َأْقالٍم. ُيوَجُد 10 َأْقالٍم ِفي ُكلِّ ُعْلَبٍة. ما َعَدُد َجِميِع اأَلْقالِم َمَع َرجاء؟  
َأْعِط اإلجاَبِة ِبَدالَلِة س.  

َمَع َلْيَلى 7 ُعَلِب َأْقالٍم . ُيوَجُد ص َقَلًما ِفي ُكلِّ ُعْلَبٍة. ما َعَدُد َجِميِع اأَلْقالم َمَع َلْيَلى؟  

املِْقداُر اجَلْبِريُّ
 ِقيَمُة املِْقداِر اجَلْبِرّي ِعْنَدما  

ص= 16ص= 5
ص + 5
ص + 21
ص - 2
ص - 4
4 + ص

12 + ص

30 - ص

18 - ص
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ِر الَِّتي َأَخَذها ُكلُّ   كَّ ُة السُّ يَّ ر ِبالتَّساِوي َبْيَ 4 َأْشخاٍص. ما َكمِّ َع 20 كجم مْن الُسكَّ ُوزِّ )ب( 
َشْخٍص؟  

ِر الَِّتي َأَخَذها ُكلُّ َشْخٍص؟  كَّ ُة السُّ يَّ ر ِبالتَّساِوي َبْيَ 3 َأْشخاٍص. ما َكمِّ َع م كجم ُسكَّ ُوزِّ
َأْعِط اإلجاَبَة ِبَدالَلِة م.

ِر الَِّتي َأَخَذها    كَّ ُة السُّ يَّ ِر  ِبالتَّساِوي َبْيَ 5 َأْشخاٍص. ماَكمِّ كَّ َعْت 15 كجم ِمَن السُّ ُوزِّ  
ُكلُّ َشْخٍص؟ َأْعِط اإلجاَبَة ِبَدالَلِة ن.   

َأْوِجْد ِقيَمَة ُكلٍّ مِما َيْأِتي ِعْنَدما ن = 4.  )4(

ن =
4

)ب(  2 ن =      ) أ (   

ن =
5 )د(  6 ن =      )جـ(   

ن =
8 )و(  10 ن =      )هـ(   
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ِحيِح. ِفي الَفراِغ اأَلِخيِر ِجَهَة الَيساِر، اْحُسْب ِقيَمَة املِْقداِر  اْمإل الَفراغاِت ِباملِْقداِر الصَّ  )5(

ِعْنَدما  م = 2.

) أ (  

)ب(  

)جـ(  

)د(  

)هـ(  

)و(  

)ز(  3 ×

4 ×5 ÷ م

4 ÷1 + م

7 ÷ م

÷ 2- م

+ 5× م 3

2 ×3 - م

6

× م4

5 +
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اْخَتِصِر املَقاِديَر اآلِتَيَة.  )2(

6 ص - 8 + ص = )ب(  5 س + 2 س + 4 =    ) أ (   

س - 9 + 5 س = )د(  2 م + 4 + 6 م =    )جـ(   

4 + 5 ك - 4 ك = )و(  10 ب - 4 ب - 5 =    )هـ(   

5 س + 3 - 2 س + 5 = )ح(  2 + 6 ب - 1 + 4 ب =   )ز(   

6 ط + 12 + 2 ط - 6 = )ى(  9 هـ - 2 هـ - 3 + 5 هـ =   )ط(   
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أ ب، ج د َخّطاِن ُمْسَتِقيماِن. َأْوِجْد ق ) أ و د(، ق ) ب و د(. )جـ(   

هـ و، زط َخّطاِن ُمْسَتِقيماِن. َأْوِجْد ِقيَمَة  س. )د(   

أ جـ

دب

و
˚58

هـز

س

طو

˚49˚124

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



20

َلْم ُتْرَسِم اأَلْشكاُل اآلِتَيُة ِبْقياِس َرْسٍم.    )2(

أ ب جـ د ُمَتواِزي َأْضالٍع. ) أ (   
َأْوِجْد ق ) د جـ ب(، ق ) جـ ب أ(.         

ٌ . َأْوِجْد ق ) م و ق(، ق ) ن م و(. م ن ق و ُمَعيَّ )ب(   

س ص ع ل ِشْبُه ُمْنَحِرٍف. َأْوِجْد ِقيَمَة  م. )جـ(   

دأ

جـب

˚116

ن

مق

و

˚54

عل

107˚صس

م
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ثاِن. َأْوِجْد ِقيَمَة  س. أ ب جـ، ب د هـ ُمَثلَّ )د(   

، ب جـ د ُمَثلٌَّث ُمَتساِوي اأَلْضالِع. َأْوِجْد أ ب د ُمَثلٌَّث ُمَتساِوي الّساَقْيِ )هـ(   
ق ) أ ب جـ(.   

. هـ و ز ُمَثلٌَّث قاِئُم الّزاِوَيِة، هـ ز ح ُمْسَتِقيٌم، ز ط ح، ُمَثلٌَّث ُمَتساِوي الّساَقْيِ )و(   
َأْوِجْد ق ) وزط(.   

ب

هـ
د

أجـ

˚80˚50

س70˚

˚32
أ

دب

جـ

ط
˚52

˚70
وح

هـ
ز
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أ ب جـ د ُمَتواِزي َأْضالِع، أ هـ و، ب جـ و َخّطاِن ُمْسَتِقيماِن. )ز(   
َأْوِجْد ق ) د هـ و(، ق ) جـ و هـ(.   

ق ك ن و ُمَتواِزي َأْضالِع، ون م، ق ل م َخّطاِن ُمْسَتِقيماِن. )ح(   
َأْوِجْد ِقيَمَة ُكلٍّ ِمْن  ط،  ح.   

أ ب جـ هـ ُمَتواِزي َأْضالٍع، أ ب د ُمَثلٌَّث قاِئُم الّزاِوَيِة. َأْوِجْد ِقيَمَة  م. )ط(   

˚30 أد

بو جـ

هـ
˚140

أب
م

هـجـ

˚65

˚76

قحك

ل

وم

˚56

78˚ط
ن

د
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، أ هـ و د ُمَتواِزي َأْضالٍع. أْوِجْد ق ) د جـ هـ(،  ٌ أ ب جـ د ُمَعيَّ )ى(    

ق ) جـ د و(.     

هـ و زك ُمَتواِزي َأْضالٍع، هـ ق ل ُمَثلٌَّث. َأْوِجْد ِقيَمَة  م. )ك(   

أد

هـو
بجـ

˚64

هـو

كطز
قل

م
˚131
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أ جـ و ُمَثلٌَّث ُمَتساِوي اأَلْضالِع، زب د هـ  ِشْبُه ُمْنَحِرٍف. َأْوِجْد ِقيَمَة ُكلٍّ ِمْن   )4(

  س،  ص.

. َأْوِجْد ِقيَمَة  ص. ثاِن ُمَتساِويا الّساَقْيِ م و ن، م س ن ُمَثلَّ  )5(

ز هـ جـ ، أ هـ و َخّطاِن ُمْسَتِقيماِن. أ ب جـ هـ ُمَتواِزي َأْضالِع، أ جـ د ُمَثلٌَّث   )6(

. َأْوِجْد ِقيَمَة  ن. ُمَتساِوي الّساَقْيِ

ب

أ

ز

وهـدجـ
سص ˚80˚75

أب

ن
دجـ

هـ

و

ز
˚76

أ

ون
س
ص

˚110

˚70
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َأْشكاُل اأَلْوُجِهَعَدُد اأَلْوُجِهاحَلْجُم

ِمثاٌل:

َهَرٌم

1 ُمْسَتِطيل5
ثاٍت 4 ُمَثلَّ

) أ (

ٌب ُمَكعَّ
)ب(

َمْنُشوٌر
)جـ(

َهَرٌم
)د(

ُمَتواِزي ُمْسَتِطيالٍت

اْدُرِس اأَلْشكاَل اآلِتَيَة ِبِعناَيٍة َوَأْكِمِل اجَلْدَوَل.  )2(
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َبَكِة.       ن ِمَن الشَّ ِم املَُكوَّ َبَكَة. َأِحْط َحْرَف املَُجسَّ الِحِظ الشَّ  )2(

) أ (  

د
جـ

ب أ
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)ب(  

د جـ

بأ
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)جـ(  

د جـ

أ
ب
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. ِفي ُكلِّ َفراٍغ ُمْعَطى، َضِع الَعالَمة )�( إذا  ٍمٌ ِفيما َيِلي َأْرَبُع َشَبكاٍت ِلُكلِّ َشْكٍل ُمَجسَّ  )3(

ْكُل )َأْو اأَلْشكاُل( َلْيَسْت َشَبَكًة  ْح مِلاذا الشَّ ِم املُْعَطى. ُثمَّ َوضِّ َبَكُة هي ِللُمَجسَّ كاَنْت الشَّ
ِم املُْعَطى. ِللُمَجسَّ

ِمثاٌل:  

     أ            ب

د      جـ            

أ    َلْيَسْت َشَبَكًة ِلُوُجوِد 5 َأْوُجٍه َفَقط.

ًبا. ُن ُمَكعَّ ب َلْيَسْت َشَبَكًة أَلنَّها ال ُتَكوِّ

 � �
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) أ (  

 

ب      أ            

 

     جـ                د
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)ب(  

 

     أ               ب

     جـ               د
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)جـ(  

 

     أ              ب

     جـ               د
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َلِعَب تاِمٌر 18 ُمباراة ِتِنٍس ِفي ُأْسُبوٍع. َوَيِقلُّ َعَدُد املُباَرياِت الَِّتي َلِعَبها ساِمي 6     )3(
ُمباَرياِت َعْن تاِمر.  

َكْم مباراًة َلِعَبها ساِمي ِفي ُأْسُبوٍع؟  ) أ (   

َأْوِجْد ِنْسَبَة َعَدِد املُباَرياِت الَِّتي َلِعَبها تاِمر  إَلى َمْجُموِع املُباَرياِت الَِّتي َلِعَبها  )ب(   
الَوَلداِن. 

ْر َعْن َعَدِد املُباَرياِت الَِّتي َلِعَبها ساِمي ِفي ُصوَرِة َكْسٍر َمْن َعَدِد املُباَرياِت  َعبِّ )جـ(   
الَِّتي َلِعَبها تاِمر.

ُل املُباَرياِت الَِّتي َلِعَبها  ما الَكْسُر ِمْن َجِميِع املُباَرياِت الَِّتي َلِعَبها الَوَلداِن ُيَثِّ )د(   
ساِمي؟
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َمُك الَِّذي اْصطاُدوُه َبْيَنُهم         َم السَّ ْيِد. ُقسِّ ٌد، َوَكِرمُي ِللصَّ َذَهَب َأْحَمُد، َوُمَحمَّ  )4(

         ِبِنْسَبِة 3 : 4 : 5.
ْر َعْن َنِصيِب َأْحَمَد َكَكْسٍر ِمْن َنِصيِب َكِرمٍي. َعبِّ ) أ (   

َمِك؟  ٍد ِمن إْجماِلي َعَدِد السَّ ما َكْسُر َنِصيِب ُمَحمَّ )ب(   

ْسَبِة ِلَنِصيِبهم َجِميًعا. ْر َعْن َنِصيِب َكِرمٍي ِفي ُصوَرِة َكْسٍر ِبالنِّ َعبِّ )جـ(   

41
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2 ُكْتَلِة َأْيـَمن.
7

ُكْتَلُة َكِرمي   )5(

ما ِنْسَبُة ُكْتَلِة َكِرمي إَلى ُكْتَلِة َأْيـَمن؟ ) أ (   

ما ِنْسَبُة ُكْتَلِة َأْيـَمن إَلى إْجماِلي ُكْتَلَتي الَوَلَدْيِن؟ )ب(   

ْر َعْن ُكْتَلِة َكِرمٍي َكَكْسٍر ِمْن ُكْتَلَتي الَوَلَدْيِن. َعبِّ )جـ(   
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ِنْسَبُة َعَدِد َطواِبِع تاِمر إَلى َعَدِد َطواِبِع َلـمياء 2 : 3، َنْسَبُة َعَدِد َطواِبِع فاِطَمَة إَلى   )3(

َعَدِد َطواِبِع َلـمياَء 5 : 6.  
َأْوِجْد ِنْسَبَة َعَدِد َطواِبِع تاِمر إَلى َعَدِد َطواِبِع فاِطمة. ) أ (   
واِبِع؟ إذا كاَن َمَع تاِمر 24 طاَبًعا، َفما َعَدُد َجِميِع الطَّ )ب(   
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تناَفَسْت فاِطَمُة َوَأَمُل َوِهَبُة ِفي الِكتاَبِة َعَلى احلاُسوِب. كاَنْت ُسْرَعُة فاِطَمَة ِضْعَف   )4(

ُسْرَعِة َأَمل ِفي الِكتاَبِة.كاَنْت ِنْسَبُة َعَدِد الَكِلماِت الَِّتي َكَتَبْتها َأَمُل إَلى َعَدِد الَكِلماِت 
الَِّتي َكَتَبْتها ِهَبُة 4 : 1. إذا َكَتَبْت ِهَبُة 48 َكِلَمًة، َفَكْم َكِلَمًة َكَتَبتها فاِطَمُة؟
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ِقيِق ِلُصْنِع َكْعَكٍة. َتْسَتْخِدم َمْرمِيُ ِبيَضَتْيِ ِلُكلِّ 240 جم ِمَن الدَّ  )2(

 : ِقيِق املُْسَتْخَدَمة  ِة الدَّ يَّ ِنْسَبُة َعَدِد الَبْيِض إَلى َكمِّ ) أ (   
تاُج َأْن َتْسَتْخِدَم  ناُسِب، إذا اْسَتْخَدَمْت َمْرمَيُ 5 َبْيضاٍت، فإنَّها حَتْ باْسِتْخداِم َنْفِس التَّ )ب(   

ِقيِق     جم ِمَن الدَّ
تاُج  ِقيِق، فإنَّها حَتْ ناُسِب، إذا اْسَتْخَدَمْت َمْرمَيُ 720 ِجم ِمْن الدَّ باْسِتْخداِم َنْفِس التَّ )جـ(   

ِلَعَدِد  َبْيَضة.
ّياٍت ِمْن أ، ب ِلَعَمِل َخلِيٍط. َأْكِمِل اجَلْدَوَل ِباأَلْعداِد املُْعطاة ِبَحْيث  ُ اجَلْدَوُل اآلِتي َكمِّ ُيَبيِّ  )3(

ناُسِب. ّياُت املُْسَتْخَدَمُة ِمْن أ، ب ِفي َنْفِس التَّ َتُكوُن الَكمِّ

6، 11، 12، 18، 22، 24، 30، 33، 44، 55

ة أ يَّ َكمِّ
يَّة ب َكمِّ
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ًرا ِبِنْسَبِة 2 : 7 ِلَعَمِل َصْلَصٍة. ّباُخ ِمْلًحا َوُسكَّ اْسَتْخَدَم الطَّ  )4(

ُة املِْلِح الَِّتي َيْسَتْخِدُمها؟ يَّ ِر، َفما َكمِّ كَّ باُخ 63 ِجم ِمَن السُّ إذا اْسَتْخَدَم الطَّ  

ِلُكلِّ                 اأَلْسَمْنِت  ِمَن  َتْيِ  ُعُبوَّ اْسَتْعَمَل  َخِليًطا.  ِلَيْصَنَع  َوَرْماًل  َأْسَمْنًتا  هاِشُم  َخَلَط     )5(

ْمِل. 5 ُعُبّواٍت ِمَن الرَّ
َة َرْمٍل َيْسَتْعِمُلها؟ َة َأْسَمْنٍت، َفَكْم ُعُبوَّ إذا اْسَتْعَمَل 24 ُعبوَّ ) أ (   
َة َأْسَمْنٍت َيْسَتْعِمُلها؟ َة َرْمٍل، َفَكْم ُعُبوَّ إذا اْسَتْعَمَل 35 ُعبوَّ )ب(   

َة اآلِتَيَة: ْفِظيَّ ُحلَّ املَساِئَل اللَّ
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ّفاِح ِلَعَمِل ُكوِب  يِخ ِلُكلِّ 0.9 ِلْتٍر ِمْن َعِصيِر التُّ َتْسَتْخِدُم َنْوى 0.4 ِلْتر ِمْن َعِصيِر الِبطِّ  )6(

َعِصيِر َفواِكه.  
َأْن  َيِجُب  الَِّتي  ِيِخ  الِبطِّ َعِصيِر  ُة  يَّ َكمِّ ما  ّفاِح،  التُّ َعِصيِر  ِمْن  مل   225 ِلُكلِّ  ) أ (   

َنْسَتْخِدُمها؟  
فاِح الَِّتي  ُة َعِصيِر التُّ يَّ يِخ، َفما َكمِّ إذا اْسَتْخَدَمْت َنْوى 80 مل ِمْن َعِصيِر الِبطِّ )ب(   

تاُجها؟  حَتْ

ُقوِد َبْيَ فاِطَمَة، َوِهَبَة، َوعاِئَشَة، ِبِنْسَبِة 3 : 2 : 4. إذا َأَخَذْت ِهَبُة  َع َمْبَلٌغ ِمَن النُّ ُوزِّ  )7(

240 ِديناًرا، َفما املَْبَلُغ الَِّذي َتْأُخُذه فاِطَمُة َوعاِئَشُة َمًعا؟
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ِقيِق ِفي الِكيِس )ب( 1 : 2. َتْسَتْخِدُم  ِقيِق ِفي الِكيِس )أ( إَلى ُكْتَلِة الدَّ ِنْسَبُة ُكْتَلِة الدَّ  )3(

ِقيِق ِفي الِكيِس )أ(  ْسَبُة اجَلِديَدُة ِلُكْتَلِة الدَّ ِقيِق ِفي الِكيِس )أ(. ما النِّ 1 الدَّ
3

َلْيَلى 
ِقيِق ِفي الِكيِس )ب(؟ إَلى ُكْتَلِة الدَّ

ْرقاء  ِفي ُصْنُدوٍق.كاَنْت ِنْسَبُة َعَدِد اأَلْقالِم احَلْمراء  َوَضَع كاِمٌل َبْعَض اأَلْقالِم احَلْمراء َوالزَّ  )4(

ْسَبُة  ْنُدوِق َفَأْصَبَحِت النِّ ْرقاء 3 : 4. َأضاَف 20 َقَلًما َأْحَمَر  ِفي الصُّ إلى َعَدِد اأَلْقالِم الزَّ
 .1:2

ْنُدوِق؟ ِفي النِّهاَيِة، َهْل ُتوَجُد َأْقالٌم َحْمراُء َأْم َزْرقاُء َأْكَثر ِفي الصُّ ) أ (   
ما َعَدُد اأَلْقالِم احَلْمراء ِفي النِّهاَيِة؟ )ب(   

ْرقاء؟ َكْم كاَن َعَدُد اأَلْقالِم الزَّ )جـ(   
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كاَنْت ِنْسَبُة َعَدِد الَكْعِك ِعْنَد َأَمل إَلى َعَدِد الَكْعِك ِعْنَد ُسعاد 5 : 2. َبْعَد َأْن باَعْت   )5(

ْسَبُة 4 : 3. َكْم َكْعَكًة كاَنْت َمَع ُكلِّ ِبْنٍت ِفي الِبداَيِة؟ َأَمل 84 َكْعَكًة، َأْصَبَحِت النِّ

كاَنْت ِنْسَبُة َعَدِد املَاعِز ِفي املَْزَرَعِة س إَلى َعَدِد املَاعِز ِفي املَْزَرَعِة ص 9 : 4. َبْعَد َأْن   )6(

ُنِقَلْت 35 َمْعَزٌة ِمَن املَْزَرَعِة س إلى ص، أْصَبَح َعَدُد املَاعِز ُمَتساٍو ِفي ُكلِّ َمْزَرَعٍة.َكْم 
كاَن َعَدُد املَاعِز ِفي ُكلِّ َمْزَرَعٍة ِفي الِبداَيِة؟
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ْر َعْن ُكلِّ َكْسٍرَكِنْسَبٍة ِمَئِويٍَّة. َعبِّ  )2(

       ) أ (          =                         %      )ب(        =                    %
  

       )جـ(        =                         %      )د(        =                      %

       )هـ(         =                         %      )و (        =                         %

ْر َعْن ُكلِّ َعَدٍد َعْشِريٍّ َكِنْسَبٍة ِمَئِويٍَّة. )3(  َعبِّ

%   = 0.28        ) أ (    0.15  =        )ب( 

%  =            

0.5    =  %      )د(     0.9    =  %        )جـ( 

       )هـ(    0.07  =  %      )و (    0.01  =  %

. ْسَبِة امِلَئِويَِّة َكَكْسٍر عاِديٍّ ْر َعِن النِّ )4(  َعبِّ

 = %31 53% =        )ب(         ) أ ( 

 = %79 13% =        )د(         )جـ( 

38
100

7
100

6
10

19
100

100

100

4
10

92
100
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؟  ُة الَِّتي َأْنهاها ِمْن واِجِبِه املَْنِزِليِّ ْسَبُة امِلَئِويَّ . ما النِّ )5(  َأْنهى َجماُل       واِجِبِه املَْنِزِليِّ

)6(  َجَرْت غاَدُة        ِمْن ِسباٍق ِللَعْدِو.

باِق؟ ُة الَِّتي َأْنَهْتها ِمَن السِّ ْسَبُة امِلَئِويَّ        ) أ (    ما النِّ
باِق َعَلْيها َأْن َتـْجِريها؟ ُة ِمَن السِّ ْسَبُة امِلَئِويَّ )ب(   ما النِّ  

3
5

11
20
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ِة ِفي ُصْنِع َفطاِئَر واْحَتَفَظْت  يِّ ِقيِق. اْسَتْخَدَمْت       الَكمَّ ًة ِمَن الدَّ يَّ )7(  اْشَتَرْت َخْوَلة َكمِّ

ْت؟ ِة َتَبقَّ يَّ ُة ِمَن الَكمِّ ْسَبُة املَِئِويَّ ِبالباِقي. ما النِّ

ُة ِمَن  ْسَبُة امِلَئِويَّ )8(  ُيوَجُد 800 ُعْضٍو ِفي ناِدي ِرياِضي َثقاِفي، 240 ِمْنُهم إناٌث. ما النِّ

ُكور؟ اأَلْعضاِء الذُّ

3
8
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)4(  اْشَتَرَك 000 10 ُمَتساِبٍق ِفي ُمساَبَقٍة ِللَجْري. اْرَتَدى 55% ِمَن املُتساِبِقَي ُقْمصاًنا   

       َحْمراء، واْرَتَدى الباُقوَن ُقْمصاًنا َبْيضاء. َكْم ُمَتساِبًقا اْرَتَدى ُقْمصاًنا َبْيضاء؟ 

ْحِم، َو25% َعَلى  ُقوِد َعَلى اللَّ ِق َوَمْعها 120 د. َصَرَفْت 12% ِمَن النُّ َسوُّ )5(  َذَهَبْت ُسعاُد ِللتَّ

َخَرِت الباِقي.   اخُلضاِر، وادَّ
َخَرْتُه؟           ما املَْبَلُغ الَِّذي ادَّ

يِّداِت،   ِللسَّ َو%40  ِللرِّجاِل،  الّساعاِت  ِمَن   %20 الّساعاِت.  ِمَن  َأْنواٍع   3 َكِرَيُة  َتِبيُع    )6(

والباِقي ساعاُت َأْطفاٍل. َمْعها 250 ساعًة َمْن َجِميِع اأَلْنواِع. ما َعَدُد ساعاِت اأَلْطفاِل 
الَِّتي َمَعها؟
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َرى َأْيُن ِجهاَز التَّْسِجيِل ِبَتْخِفيِض  َمُن العاِديُّ جِلهاِز َتْسِجيٍل مْرئيٍّ 825 د. اْشَتَ )4(   الثَّ

40%. َكْم َدَفَع َأْيُن َثَمًنا جِلهاِز التَّْسِجيِل؟ 

َنِة.  ُل الفاِئَدِة 6% ِفي السَّ )3(   َمَع َكِرَيَة 800 د ِفي َمْصِرٍف. ُمَعدَّ

ُصُل َعَلْيها َكِرَيُة َبْعَد َسَنٍة واِحَدٍة؟   ) أ ( ما الفاِئَدُة الَِّتي حَتْ
ها ِفي املَْصِرِف َبْعَد َسَنٍة واِحَدٍة؟   )ب( َكْم ُيْصِبُح املَْبَلُغ الَِّذي َيُخصُّ
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َة اآلِتَيَة.  ْفِظيَّ  ُحلَّ املَساِئَل اللَّ

ُطِلَب ِمْن َمْحُموٍد ِطالَء حاِئٍط ِمساَحَتُه 84 م2. ُطِلي ِخالَل ساَعٍة 21 م2.  )3(

ُة ِمَن احلاِئِط الَِّتي َتَّ ِطالؤها؟ ْسَبُة املَِئِويَّ ما النِّ ) أ (   
ُة ِمَن احلاِئِط الَِّتي َبِقَيْت ِمْن ُدوِن ِطالٍء؟ ْسَبُة امِلَئِويَّ ما النِّ )ب(   

َرِكَبْت َحناُن َدّراَجَتها ِمْن َمْنِزِلها إَلى إْحدى املُُدِن الَِّتي َتْبُعُد 15 كم ِعْن َمْنِزِلها.              )4(

ْسَبِة إلْجماِلّي  ُة ِللَمساَفِة الباِقَيِة ِبالنِّ ْسَبُة امِلَئِويَّ إذا َقَطَعْت َحناُن َمساَفَة 6 كم. ما النِّ
املَساَفِة؟
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َمَع داليا 80 د. َصَرَفْت 24 ِديناًرا َثَمًنا ِلَزْوٍج ِمَن اأَلْحِذَيِة، َو18 ِديناًرا َثَمًنا   )5( 
ُة ِللَمْبَلِغ الباِقي ِمْن ُنُقوِدها؟ ْسَبُة امِلَئِويَّ ِلَقِميٍص. ما النِّ

ًة  ًة َكِهواَيٍة. َجَمَعْت 150 ُعْمَلًة َمْعِدِنيَّ ًة َوَأْوراًقا ماِليَّ َجَمَعْت َكِرَيُة ُعْمالٍت ِمْعِدِنيَّ  )6(

ِة  ُة ِلأَلْوراِق املاِليَّ ْسَبُة امِلَئِويَّ ًة، ما النِّ ًة َمًعا. إذا كاَن َمَعها 90 ُعْمَلًة َمْعِدِنيَّ َوَأْوراًقا ماِليَّ
ِمْن إْجماِلّي َمْجُموَعِتها؟
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َة اآلِتَيَة: ْفِظيَّ ُحلَّ املَساِئَل اللَّ

ا ِبَْبَلِغ 1800 ِديناٍر. ِفي َهذا اأُلْسُبوِع،  ِفي اأَلْسُبوِع املاِضي، باَع َأْحَمُد ِجهاًزا َمْرِئّيً  )2(

باَع ِجهاًزا ُمشاِبًها ِبَْبَلِغ 2250 ِديناًرا. ِبأيِّ ِنْسَبٍة ِمَئِويٍَّة زاَد الثََّمُن؟

ْهِر 32˚ س. اْنَخَفَضْت ِفي املَساِء إلى 28˚ س. ما  كاَنْت َدَرَجُة احَلراَرِة َوْقَت الظُّ  )3(

ْسَبُة امِلَئِويَُّة الْنِخفاِض َدَرَجِة احَلراَرِة؟ النِّ
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ٌة. إذا كاَن َعَدُد الِقَصِص  35% ِمْن َعَدِد الُكُتِب الَِّتي َيَْتِلُكها إبراِهيُم ِقَصٌص َخياِليَّ  )4(

ِة 70،  َأْوِجِد الَعَدَد الُكلِّيَّ ِللُكُتِب الَِّتي َيَْتِلُكها. اخَلياِليَّ

َأَخَذ ياِسُر 4 َدناِنيَر ِمْن واِلِده. ما َأَخَذُه َكِرمي َيِزيُد ِديناًرا واِحًدا َعَلـى ما َأَخَذُه ياِسُر.   )5(

ُقوِد الَِّذي َأَخَذُه  ُقوِد الَِّذي َأَخَذُه ياِسُر َكِنْسَبٍة ِمَئِويٍِّة ِمْن َمْبَلِغ النُّ ْر َعْن َمْبَلِغ النُّ َعبِّ
َكِرمُي.

َتقاَضْت َأْسماُء 60 ِديناًرا ِفي الّساَعِة، َوَتَقاَضى ُيْسِري َمْبَلًغا َيِقلُّ 15 ِديناًرا ِفي   )6(

ْسَبِة ِلَدْخِل َأْسماَء؟ ُة ِلَدْخِل ُيْسِري ِبالنِّ ْسَبُة املَِئِويَّ الّساَعِة.  ما النِّ
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َيِقلُّ َثَمُن َبْيِع ِقْطَعِة ُقماٍش 12% َعْن َثَمِنها العاِدي. إذا كاَن َثَمُن الَبْيِع 44 ِديناًرا.   )7(

َمَن العاِديَّ ِلِقْطَعِة الُقماِش. َأْوِجِد الثَّ

ِل َيِزيُد 20% َعَلى َحْجِم املاِء ِفي  َمأَلْت َلْيَلى ُكوَبْيِ ِباملاِء. َحْجُم املاِء ِفي الُكوِب اأَلوَّ  )8(

ُة املاِء ِفي الُكوِب  يَّ ُل ِبه 900 مل ِمَن املاِء، ما َكمِّ الُكوِب الّثاِني. إذا كاَن الُكوُب اأَلوَّ
الّثاِني؟
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ْهِريُّ ِلـَخِديَجَة 325 ِديناًرا، َيِزيُد ُمَرتَُّب َزْوِجها 30% َعَلى ُمَرتَِّبها. ما  الـُمَرتَُّب الشَّ  )3(

ُقوِد َمًعا؟ َمْجُموُع َمْبَلِغِهما ِمَن النُّ

َبِ ِفي الُكوِب  ِة اللَّ يَّ َبِ ِفي الُكوِب )أ( َتِقلُّ 16% َعْن َكمِّ ُة اللَّ يَّ .َكمِّ ُكوباِن ِبِهما َلَبٌ  )4(

َبِ ِفي الُكوَبْيِ َمًعا؟ ُة اللَّ يَّ ، َفما َكمِّ َبِ )ب(. إذا كاَن الُكوُب )أ( به 588 مل ِمَن اللَّ
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َفْصُل 6 ب ِبه 40 ِتْلِميًذا. َيِزيُد َعَدُد َتالِميِذ َفْصِل 6 أ 5% َعَلى َعَدِد َتالِميِذ َفْصِل         )5(

6 ب. ما َعَدُد التَّالِميِذ ِفي الَفْصَلْيِ َمًعا؟

َمِك الَِّذي ِبيَع ِفي َأِحِد اأَلْسواِق 11 ِديناًرا ِلُكلِّ كجم.  ِفي َيْوِم الثُّالثاِء، كاَن َثَمُن السَّ  )6(

. إذا اْشَتَرْت َنـْجَوى  َمِك الَِّذي ِبيَع َيْوَم اإلْثَنْيِ َمُن 10% َعَلى َثَمِن السَّ َوَيِزيُد َهذا الثَّ
، َفَكْم كاَن َعَلْيِها َأْن َتْدَفَع؟ َمِك َيْوَم اإلْثَنْيِ 8 كجم ِمَن السَّ
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ْهر 10%. ُمَرتَُّب َزْوَجِتُه  ُبُه َهذا الشَّ ْهِريُّ ِلـخاِلٍد 720 ِديناًرا. زاَد ُمَرتَّ املَُرتَُّب الشَّ  )3(

ْهر؟ 2 املَُرتَِّب اجَلِديِد ِلـخاِلٍد. ما املَْبَلُغ  الُكلِّيُّ َلُهما َمًعا َهذا الشَّ
3

ْهِرّي  الشَّ

.َكْم َسَتُكون َدَرَجُة  ِل العاِديِّ )4(  َدَرَجُة احَلراَرة 32˚ س. َوَهذا َأَقلُّ 20% َعِن املَُعدَّ
؟ ِل العاِديِّ احَلراَرِة إذا زاَدْت 30% َعَلى املَُعدَّ
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ُقوِد ِلَأْحفاِدها اأَلْطفاِل. َأْعَطْت 20% ِمْن ُنُقوِدها ِلـخاِلٍد،   َأْعَطْت فاِطَمُة َبْعَض النُّ  )5(

ُة ِمْن ُنُقوِدها الَِّتي  ْسَبُة امِلَئِويَّ 1 الباِقي ِلُنورا، َوالباِقي َأْعَطْتُه ِلَفِريٍد. ما النِّ
4

َو 
َأْعَطْتها ِلَفِريٍد؟
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اْكُتِب اأَلْوقاَت إّما ِبالنِّظاِم 12 ِللّساَعِة َأْو ِبالنِّظاِم 24 ِللّساَعِة.  )2(
ؤال. لِّ السُّ ماِثِل احُلُروَف ِباإلجاباِت حِلَ  

ما اْسُم املَِديَنِة؟  

ْد َعَلى َخطِّ الَوْقِت، اأَلْوقاَت اآلتية: َحدِّ  )3(

16:45 )جـ(     12:30 )ب(     08:00 ) أ (   

ْد َعَلى َخطِّ الَوْقِت، اأَلْوقاَت اآلِتَيَة: َحدِّ  )4(

21:55 )جـ(     18:15 )ب(     14:00 ) أ (   

10:05 م11:1508:4506:3018:0519:45 ص12:30 م

06:00 18:00

00:0012:00

النِّظاُم 24 ِللّساَعِةالنِّظاُم 12 ِللّساَعِة

س                  30 6:3006 ص

ر                    45 8:4508 ص

11:15  و                 11.15 ص

12:30  ب                12.30 م

ع                   05 6:0518 م
ى                  45 7:4519 م

22:05د                  10.05 م
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حاِوِل اآلِتي:  )5(

فاِف الّساَعة 23:05. إذا اْسَتْغَرَق احَلْفُل 3 س َو 10 د، َفَمَتى  اْنَتَهى َحْفُل الزِّ ) أ (   
َبَدَأ احَلْفُل؟

ْرِس 2 س َو 25 د. إذا  ْجِديِف ِفي الّناِدي. َزَمُن الدَّ َحَضَرْت َمْرَوُة َدْرَس التَّ )ب(   
ْرَس؟ اْنَتَهى َدْرُسها الّساَعة 10:35، َفَمَتى َبَدَأِت الدَّ
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حاِوِل اآلِتي:  )6(

ِعْنَدما َتُكوُن الّساَعة 09:45 ِفي َلْنَدن َتُكوُن 11:45 ِفي َطراُبْلس.  ) أ (   
َكماُل ِفي َلْنَدن. هاَتَف َصِديَقُة ِفي َطراُبْلس، الّساَعة 12:20. َكْم َيكُون 

 الَوْقُت ِفي َطراُبْلس؟

   )ب(  ِعْنَدما َتُكوُن الّساَعة 8:00 ص ِفي َطراُبْلس، فإنَّها َتُكون 10:00 ص ِفي َأُبو َظْبي.
إذا كاَنْت 4:15 م ِفي َطراُبْلس، َفَكْم َتُكوُن الّساَعة ِفي َأُبو َظْبي؟  )i(   
إذا كاَنْت 20:45 ِفي َأُبو َظْبي، َفَكْم َتُكوُن الّساَعة ِفي َطراُبْلس؟  )ii(   

الَوْقُت ِفي َلْنَدن 

الَوْقُت ِفي َطراُبْلس  

12:20

؟

َتْوِقيُت َطراُبْلس
؟َتْوِقيُت َأُبو َظْبي 

4:15 م؟

20:45

09:45

11:45

8:00 ص

10:00 ص
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باَحَة ِبُسْرَعِة 500 م/د . ما املَساَفُة الَِّتي َيْسَتِطيُع َقْطَعها ِفي 8 دقاِئَق؟ )3(  َيْسَتِطيُع احُلوُت السِّ

َرِف اآلَخر ِبُسْرَعة 48 سم/ث. املَساَفُة َبْيَ  َتَدْحَرَجت ُكَرٌة ِمْن َطَرِف ُحْجَرٍة إَلى الطَّ  )4(

؟ َمِن اْسَتْغَرَقْتُه ِفي احَلَرَكِة َبْيَ النِّهاَيَتْيِ ِنهاَيَتي احُلْجَرة كاَنْت 1.92 م. َكْم ِمَن الزَّ
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ٍة. ما ُسْرَعُة  َيْرَكُب ِهشاُم َدّراَجَتُه 45 َدِقيَقًة ُكلَّ َيْوٍم. َيْقَطُع َمساَفَة 9 كم ِفي ُكلِّ َمرَّ  )5(

ِهشام؟

َك ِمَن الّشاِرِع أ إَلى املَطاِر ِبُسْرَعِة 80 كم/س. ُثَم  3 ساَعة ِلَيَتَحرَّ
10

َيْسَتْغِرُق ساِئٌق   )6(

1 ساَعٍة ُأْخَرى ِللِقياَدِة ِمَن املَطاِر إَلى املَِديَنِة )ب( ِبُسْرَعِة 90 كم/س. 
3

َيْسَتْغِرُق 

ة الَِّتي َقَطَعها. يَّ َأْوِجِد املَساَفَة الُكلِّ
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َطٍة  ِك باحلاِفَلِة ِمَن الَقْرَيِة س إلى الَقْرَيِة ص ِبُسْرَعٍة ُمَتَوسِّ َحرُّ اْسَتْغرَق ناجي ساَعَتْيِ ِفي التَّ  )3(

52 كم/س. اْسَتْغَرَق 3 ساعاٍت ُأْخَرى ِفي َقْطِع 186 كم إلى الَقْرَيِة ع. 

َة الَِّتي َقَطَعها ناِجي.   يَّ َأْوِجِد املَساَفَة الُكلِّ ) أ (   
ْحَلِة ُكلِّها؟ َطُة ِفي الرِّ ْرَعُة املَُتَوسِّ ما السُّ )ب(   

ِة ساَعٍة ُأْخَرى ِبُسْرَعة 5 كم/س. ِة ساَعَتْيِ ِبُسْرَعة 8 كم/س. َجَرْت مِلُدَّ َجَرْت ُسعاُد مِلدَّ  )4(

َة الَِّتي َجَرْتها ُسعاُد. يَّ َأْوِجِد املَساَفَة الُكلِّ ) أ (   
َطَة ِفي اجَلْري. َأْوِجْد ُسْرَعَتها املَُتُوسِّ )ب(   
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ة 6 َثواِني.  ْقَطة أ ِبُسْرَعِة 5 م/ث مِلُدَّ ٍة ِعْنَد النُّ ٍة ِمْن طاِئَرٍة ِمْرَوِحيَّ َسَقَط راِكٌب ِبَِظلَّ  )5(

ْقَطِة ب ِبُسْرَعِة 4 م/ث. َسَقَط 56 م ُأْخَرى ِلَيِصَل إَلى النُّ
ْقَطِة ب. َمَن الُكلِّيَّ الَِّذي اْسَتْغَرَقه ِلَيِصَل إَلى النُّ َأْوِجِد الزَّ ) أ (   

َطَة. ْرَعَة املَُتَوسِّ َأْوِجِد السُّ )ب(   

ب
أ
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َك املَساَفَة  رَّ 3 املَساَفِة َبْيَ َمْنِزِلِه َواحَلِديَقِة. َوحَتَ
4

اْسَتْغَرَق ُأساَمة 9 َدقاِئَق ِفي اجَلْري   )3(

540 م الباقية ِفي 6 َدقاِئَق.

َأْوِجِد املَساَفَة ِمْن َمْنِزِله إَلى احَلِديَقِة. ) أ (   
ْحَلِة ُكلِّها؟ َطُة ِفي الرِّ َكْم كاَنْت ُسْرَعُته املَُتَوسِّ )ب(   

4 ساَعٍة. َقَطَع 84 كم الباِقَية ِبُسْرَعِة 70 كم/س.
5

2 ِرْحَلِتِه ِفي 
5

َقَطَع راِكُب َسّيارٍة   )4(

ْحَلِة ُكلِّها. َأْوِجْد إْجماِلّي الَوْقِت الَِّذي اْسَتْغَرَقه ِفي الرِّ ) أ (   
ْحَلِة ُكلِّها. َطَة ِفي الرِّ ْرَعَة املَُتَوسِّ َأْوِجِد السُّ )ب(   
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ُهوِر إَلى َمِديَنِة  ِك ِبَسّياَرِتِه ِمْن َمِديَنِة الزُّ َحرُّ اْسَتْغَرَق َتْوِفيُق ما َمْجُموُعه 6 ساعاٍت ِفي التَّ  )5(
ْحَلِة ُكلِّها. َبْعَد  َطٍة 35 كم/س  ِفي الرِّ . قاَد ِبُسْرَعٍة ُمَتَوسِّ الَوْرِد ُثمَّ إَلى َمِديَنِة الُفلِّ
ْحَلِة ُكلِّها. إذا َوَصَل َمِديَنَة  1 الرِّ

3
، َوَصَل َمِديَنَة الَوْرِد َوكاَن َقْد َقَطَع  ِل ساَعَتْيِ َأوَّ

الَوْرِد الّساَعَة 12:30،
؟  ِفي َأيِّ َوْقٍت َيِصُل َتْوِفيُق إَلى َمِديَنِة الُفلِّ ) أ (   

؟ ْحَلِة ِمْن َمِديَنِة الَوْرِد إلى َمِديَنِة الُفلِّ َط ُسْرَعِة الرِّ َكْم ُمَتَوسِّ )ب(   

ْحَلَة  ٌة ِمْن إْحَدى ِنهاَيَتي ُبَحْيَرٍة إَلى النِّهاَيِة اأُلْخَرى ُثمَّ عاَدْت. َأْكَمَلِت الرِّ َسَبَحْت َبطَّ  )6(

َطٍة 2 م/ث. اْسَتْغَرَقْت 10 َثواِني ِفي ِسباَحِة  ُكلَّها ِفي 30 ثاِنَية ساِبَحًة ِبُسْرَعٍة ُمَتَوسِّ
ْحَلِة؟ ِل ِمَن الـَمساَفِة. َكْم كاَنْت ُسْرَعُتها ِخالَل الـُجزِء الّثاِني ِمَن الرِّ الـُجْزِء اأَلوَّ
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ْحَلِة  الرِّ  1
3

ياَرِة  ِبالسَّ تاِمر  َقَطَع  املَصايِف.  َأِحد  إَلى  َوخاِلٌد  َوَجماٌل،  تاِمٌر،  َذَهَب   )3(

ِة 20 َدِقيَقًة ِبُسْرَعِة 60 كم/س. ُثمَّ قاَد خاِلٌد  ِبُسْرَعِة 64 كم/س. ُثمَّ قاَد َجماُل مِلُدَّ
ْحَلِة. 1 الرِّ

4
املَساَفَة الباَقَيَة َوِهَي 

ّياَرِة؟ ما املَساَفُة الَِّتي قاَدها َجْمال ِبالسَّ ) أ (   
ّياَرِة؟ ِة َكْم َدِقيَقًة قاَد تاِمٌر السَّ ملُِدَّ )ب(   
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ِباْسِتْخداِم الِفْرجاِر، اْرُسْم داِئَرًة:  )3(

ُطوُل ِنْصِف ُقْطِرها 4 سم. ) أ (   

ُطوُل ِنْصِف ُقْطِرها 5 سم. )ب(   
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ِباْسِتْخداِم الِفْرجاِر، اْرُسْم داِئَرًة:  )4(

ُطوُل ُقْطِرها 6 سم. ) أ (   

ُطوُل ُقْطِرها 7 سم. )ب(   
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ُطوُل ُقْطِر الّداِئَرِةُطوُل ِنْصِف ُقْطِر الّداِئَرِة

10 سم5 سم

2 سم
12 سم

9 سم
6.4 سم

10.3 سم

: َأْكِمِل اجَلْدَوَل اآلِتيَّ  )5(

 

ِباْسِتْخداِم الِفْرجاِر، اْرُسْم داِئَرًة ُطوُل ِنْصِف ُقْطِرها 2.5 سم. ِباْسِتْخداِم املِْنَقَلِة     )6(

ِم الّداِئَرَة إَلى َأْرَبَعِة َأْرباٍع ِبَرْسِم ُقْطَرْين. َضْع َعالَمًة ِللَمْرَكِز ِمْثَل م،   ِلُتساِعَدَك، َقسِّ  
َوَضْع َأْرَبَع ِنقاٍط َعَلى احمُلِيِط َحْيُث َيْلَتِقي الُقْطراِن َمَع الّداِئَرِة أ، ب، جـ، د.  

ُطوُل ُقْطِر الّداِئَرِة  سم. ) أ (   

. اْكُتْب اْسَم ِنْصِف ُقْطِر:  )ب(   

. اْكُتْب اْسَم ُقْطِر:  )جـ(   

ُطوُل الُقْطِر =  × ُطوِل ِنْصِف الُقْطِر )د(   
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ُمِحيُط الّداِئَرِة

) 22
7  = π َأْوِجْد ُمِحيَط ُكلِّ داِئَرٍة. ) ُخْذ  )7(

) أ (  

)ب(  

)جـ(  

)د(  

14 سم

21 سم

7 سم

35 سم
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)3.14 = π َأْوِجْد ُمِحيَط ُكلِّ داِئَرٍة )ُخْذ  )8(

) أ (  

)ب(  

.π َأْوِجْد ُمِحيَط ُكلِّ داِئَرٍة ِبَدالَلِة  )9(

) أ (  

)ب(  

20 سم

5 سم

50 سم

8 سم
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َأْوِجْد ُمِحيَط ُكلِّ َشْكٍل.  )10(

)3.14 = π ْكُل َشْكَل ِنْصِف داِئَرٍة )ُخْذ ُ الشَّ ُيَبيِّ ) أ (   

)3.14 = π ْكُل ُرْبَع داِئَرٍة )ُخْذ ُ الشَّ ُيَبيِّ )ب(   

) 22
7  = π ٌن ِمْن ُرْبَعْيِ ) ُخْذ ْكُل ُمَكوَّ الشَّ )جـ(   

10 م

4 سم

14 سم
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) 22
7  = π َأْوِجْد ُمِحيَط أْعَلى اأُلْسُطواَنِة الّداِئِريَِّة. ) ُخْذ  )11(

)3.14 = π ِة ِمَن الُعْلَبِة. )ُخْذ َأْوِجْد ُمِحيَط احَلَلَقِة الّداِخِليَّ  )12(

49 سم

1 سم10 سم
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) 22
7  = π 3 داِئَرٍة. َأْوِجْد ُمِحيَطُه. ) ُخْذ

4
ْكُل  ُ الشَّ ُيَبيِّ  )13(

. َأْوِجْد ُطوَل احَلْبِل املُْسَتْخَدِم.   ٌ نَا ِبُطوِل َحْبٍل َكما ُهَو ُمَبيِّ ْكُل ِنْصَفي داِئَرَتْيِ ُكوِّ ُ الشَّ ُيَبيِّ  )14(

)3.14 = π ُخْذ(  

14 سم

4 م
8 م
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)3.14 = π َأْوِجْد ُمِحيَط ُكلِّ داِئَرٍة )ُخْذ  )2(

) أ (  

)ب(  

.π َأْوِجْد ُمِحيَط ُكلِّ داِئَرٍة ِبَدالَلِة  )3(

) أ (  

)ب(  

3 سم

2 سم

16 سم

16 سم
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َأْوِجْد ِمساَحَة ُكلِّ ِنْصِف داِئَرٍة.  )4(

) أ (  

) 22
7  = π ُخْذ (   

)ب(  

.π َأْوِجِد اإلجاَبَة ِبَدالَلِة   

)3.14 = π َأْوِجْد ِمساَحَة ُرْبِع الّداِئَرِة )ُخْذ  )5(

14 سم

12 سم

10 سم
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َأْوِجْد ِمساَحَة ُكلِّ َشْكٍل.  )6(

) 22
7  = π ُخْذ ( . ٌن ِمْن ِنْصَفي داِئَرَتْيِ ْكُل ُمَكوَّ الشَّ ) أ (   

  

ِمساَحُة ِنْصِف الّداِئَرِة الَكِبيِرة =   
  

ِغيِرة = ِمساَحُة ِنْصِف الّداِئَرِة الصَّ   
  

ْكِل = ِمساَحُة الشَّ   

.π اْتُرْك إجاَبَتَك ِبَدالَلِة . ٌن ِمْن ُرْبِع داِئَرٍة َوِنْصَفيِّ ُقْطَري داِئَرَتْيِ ْكُل ُمَكوَّ الشَّ )ب(   
 

ِمساَحُة َرْبِع الّداِئَرِة =   

ِمساَحُة ِنْصَفي الّداِئَرَتْيِ =   

ْكِل = ِمساَحُة الشَّ   

28 سم28 سم

20 سم

20 سم
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ِل ِمْن ُكلِّ َشْكٍل. َأْوِجْد ِمساَحَة اجُلْزِء املَُظلَّ  )7(

)3.14 = π ُخْذ( . ي داِئَرَتْيِ ْكُل ِنْصَفَ ُ الشَّ ُيَبيِّ ) أ (   
  

ِمساَحُة ِنْصِف الّداِئَرِة الَكِبيَرِة =   
  

ِغيَرِة = ِمساَحُة ِنْصِف الّداِئَرِة الصَّ   
  

ِل = ِمساَحُة اجُلْزِء املَُظلَّ   

) 22
7  = π ْكُل َثالَثَة َأْنصاِف داِئَرٍة. ) ُخْذ ُ الشَّ ُيَبيِّ )ب(   

7 سم7 سم7 سم7 سم

14 سم

أ
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َأْوِجْد ِمساَحَة ُكلِّ َشْكٍل.  )8(

.π ٌن ِمْن 4 َأْرباٍع ُمَتطاِبَقٍة. اْتُرْك إجاَبَتَك ِبَدالَلِة ْكُل ُمَكوَّ الشَّ ) أ (   

)3.14 = π ُخْذ( . ٌن ِمْن ِنْصَفي داِئَرَتْيِ َوُرْبَعْيِ ْكُل ُمَكوَّ الشَّ )ب(   

8 سم

10 سم10 سم
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ِل ِفي ُكلِّ َشْكٍل. َأْوَجْد ِمساَحَة اجُلْزِء املَُظلَّ  )9(

) 22
7  = π ُطوال ِنْصَفي ُقْطَرْيِهما 14 سم، 35 سم. ) ُخْذ ، ْكُل داِئَرَتْيِ ُ الشَّ ُيَبيِّ ) أ (   

ٌن ِمْن َأْرَبِع َدواِئَر َصِغيَرٍة ُمَتطاِبَقٍة ُطوُل ِنْصِف ُقْطِر ُكلٍّ ِمْنها 3 سم، َوداِئَرٍة  ْكُل ُمَكوَّ الشَّ )ب(   
 )3.14 = π َأْكَبر ُطوُل ِنْصِف ُقْطِرها 14 سم. )ُخْذ   
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ُة ِللُجْزِء  ْسَبُة املَِئِويَّ ٌن ِمْن داِئِرَتْيِ ُطوال ِنْصَفيِّ ُقْطَرْيِهما 10 سم، 5 سم. ما النِّ ْكُل ُمَكوَّ الشَّ  )10(

)3.14 = π ْكِل ُكلِّه؟ )ُخْذ ْسَبِة ِللشَّ ِل ِبالنِّ املَُظلَّ

10 سم

5 سم
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ُقْطِر  ِنْصِف  616 سم. ُطوُل  َبْيَنُهما  َمْرَكزُهما أ، ب والُبْعُد  َعَجَلتان  ْكِل اآلِتي  الشَّ ِفي   )2(

ِغيَرِة إلى ُطوِل ِنْصِف ُقْطِر الَعَجَلِة  ِغيَرِة 7 سم. ِنْسَبُة ُطوِل ِنْصِف ُقْطِر الَعَجَلِة الصَّ الَعَجَلِة الصَّ
ها ُكلُّ َعَجَلٍة  َنْي َحتَّى َتقاَبال. َكْم َدْوَرًة َتِتمُّ اَهْي املَُبيَّ َرِت الَعَجَلتان ِفي االتِّ الَكِبيَرِة 3:1. ُدوِّ
ُروَرِة َأْن َتُدَور الَعَجَلتاِن  ِبَفْرِض َأنَّ ُكلَّ َعَجَلٍة َيِجُب َأْن َتُدوَر َدْوَرًة كاِمَلًة؟ )إْرشاٌد: َلْيَس ِبالضَّ

) 22
7  = π ْوراِت(.) ُخْذ َنْفَس الَعَدِد  ِمَن الدَّ

616 سم

7 سم
أ

ب
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ِة الَِّتي َيْشَتِرُكوَن ِفيها.   ُطِلَب ِمْن َبْعض التَّالِميِذ َأْن َيْذُكُروا َأْسماَء النَّشاطاِت املَْدَرِسيَّ  )2(

ُل اْخِتياراِتهم.         َيْشَتِرُك ُكلُّ ِتْلِميٍذ ِفي َنشاٍط واِحٍد َفَقط. الِقطاُع الّداِئِريُّ ُيْثِّ

ْعباِت ِهي اأَلْكَثُر َتْفِضياًل؟  َأيُّ اللُّ ) أ (   

ُل التَّالِميَذ ِفي ُمْنَتَدى احلاُسوِب؟  ما الَكْسُر الَِّذي ُيَثِّ )ب(   

ِتِنس
1
5

ُمْنَتَدى 
احلاُسوِب

ُكَرُة 
الَقَدِم

2
5

ُكَرُة 
ِة لَّ السَّ

1
3
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ُفوِف املُْخَتِلَفِة ِفي إْحَدى    َة ِللتَّالِميِذ ِفي الصُّ ْسَبَة املَِئِويَّ ُل الِقطاعاُت اآلِتَيُة النِّ ُتَثِّ  )3(

املَداِرِس.  

فِّ الّساِدِس اأَلساِسي؟  ُة ِللتَّالِميِذ ِفي الصَّ ْسَبُة املَِئِويَّ ما النِّ ) أ (   

فِّ اخلاِمِس اأَلساِسي 483، َفما َعَدُد َجِميِع َتالِميِذ  إذا كاَن َعَدُد َتالِميِذ الصَّ )ب(   
املَْدَرَسِة؟    

الّساِدس اأَلساِسي

اخلاِمس اأَلساِسي
% 23 

الّراِبُع اأَلساِسي 
% 20

ُل اأَلساِسي اأَلوَّ
إلى الّثاِلِث 

اأَلساِسي 50 %
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َلَة مِلَْجُموَعٍة ِمَن التَّالِميِذ. ُ الِقطاعاُت الّداِئِريَُّة اآلِتَيُة اأَللعاَب املَُفضَّ ُتَبيِّ  )4(

ياَضُة اأَلْكَثُر َتْفِضياًل؟  ما الرِّ ) أ (   

ِة؟  لَّ ُلوَن ُكَرَة السَّ ما َعَدُد التَّالِميِذ الَِّذيَن ُيَفضِّ )ب(   

ُلوَن ُكَرَة  ُلوَن ُكَرَة الَقَدِم َعَلى الَِّذيَن ُيَفضِّ ِبَكْم َيِزيُد َعَدُد التَّالِميِذ الَِّذين ُيَفضِّ )جـ(   
ِة؟  لَّ السَّ   

ما َعَدُد َجِميِع التَّالِميِذ؟  )د(   

ِتِنس
20 

ُكَرُة الَقَدِم
17 

ُكَرُة طاِئَرٍة
12 

ٍة ُكَرُة َسلَّ
15 
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ُ الِقطاعاُت اآلَتِيُة َعَدَد الُكُتِب ِفي إْحَدى املَْكَتباِت. ُتَبيِّ  )5(

؟  ُل ُكُتَب اخَلياِل الِعْلِميِّ ِمَن الَعَدِد الُكلِّيِّ ما الَكْسُر الَِّذي ُيَثِّ ) أ (   

؟  ما َعَدُد الُكُتِب َغْيُر اخَلياِل الِعْلِميِّ )ب(   

ما َعَدُد املََجالِت؟  )جـ(   

ِة؟  يَّ ما َعَدُد الُكُتِب الُكلِّ )د(   

ُكُتُب اخَلياِل 
الِعْلِميِّ 

200

ُكُتُب َغْيِر 
اخَلياِل الِعْلِميِّ

املََجالُت
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ُة َعَدَد اخَلَرزاِت ُمْخَتِلَفِة اأَلْلواِن الَِّتي َمَع ساِلم. ُ الِقطاعاُت الّداِئِريَّ ُتَبيِّ  )6(

ما َعَدُد اخَلَرزاِت َمَع ساِلم؟  ) أ (   

ِميِع اخَلَرزاِت؟  ْسَبِة جِلَ ْرقاُء ِبالنِّ ُله اخَلَرزاُت الزَّ ما الَكْسُر الَِّذي ُتَثِّ )ب(   

ِميِع اخَلَرزات؟  ْسَبِة جِلَ ِة ِبالنِّ ماِديَّ ُل َعَدَد اخَلَرزات الرَّ ما الَكْسُر الَِّذي ُيَثِّ )جـ(   

ْسَبِة ِلَعَدِد َجِميِع اخَلَرزاِت؟   ِة ِبالنِّ ماِديَّ ُل َعَدَد اخَلَرزات احَلْمراء َوالرَّ ما الَكْسُر الَِّذي ُيَثِّ )د(   
  

َحْمراء
65

َزْرقاء
100

َخْضراء
80

َرماِديَّة
75
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ة َقضاِء ُعَمُر َعَدَد ساعاِت الَيْوِم الـ: 24 ساَعَة. ُة َكْيَفيَّ ُ الِقطاعاُت الّداِئِريَّ ُتَبيِّ  )7(

َكْم ساَعًة َيْقِضيها ِفي ُدروِس املَْدَرَسِة؟  ) أ (   

َكْم ساَعًة َيْقِضيها ِفي الَنْوِم؟  )ب(   

ِة؟  َكْم ساَعًة َيْقِضيها ِفي اأَلْنِشَطِة املَْدَرِسيَّ )جـ(   

َكْم ساَعًة َيْقِضيها ِفي املَْدَرَسِة؟ )اْسَتْبِعِد الَوْقَت لـ “ُأْخَرى”(  )د(   

ْسَبِة ِلَوْقِته؟  ُل “ُأْخَرى” ِبالنِّ ما الَكْسُر الَِّذي ُيَثِّ )هـ(   

َكْم ساَعًة َيْقِضيها ِفي “ُأْخَرى”؟  )و(   

ما النَّشاُط الَِّذي َيْقِضي َأْغَلَب َوْقِتِه ِفيِه؟  )ز(   

روُس ِفي  الدُّ
املَْدَرَسِة

أُْخَرى َحلُّ الواِجِب 
املَْنِزِليِّ

ٌة َنشاطاٌت َمْدَرِسيَّ

ْلفاِز ُمشاَهَدُة التِّ

ُنوم
1
3

1
12

1
8

1
12
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ُ الِقطاعاُت   ُيوَجُد 1000 َشْخٍص ِفي َمْسَرٍح. َيْشَغُل ُكلُّ َشْخٍص ِمْقَعًدا واِحًدا. ُتَبيِّ  )8(

ُة ِنْسَبَة اأَلْشخاِص اجلاِلِسَي َعَلى َمقاِعَد ِبأْسعاٍر ُمْخَتِلَفٍة. الّداِئِريَّ  

ُة ِلأَلْشخاِص اجلاِلِسْيَ َعَلى َمقاِعَد َفِئِة 30 د؟  ْسَبُة املَِئِويَّ ما النِّ ) أ (   

َكْم َشْخًصا َيْجِلُسوَن َعَلى َمقاِعَد ِفَئِة 100 د؟  )ب(   

َكْم َشْخًصا َيْجِلُسوَن َعَلى َمقاِعَد َفِئِة 30 د؟  )جـ(   

َمقاِعُد ِفَئة 
100 د
% 20

َمقاِعُد ِفَئة 
30 د

َمقاِعُد ِفَئة 50 د
% 15
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ُ الِقطاعاُت الّداِئِريَُّة اآلِتَيُة َعَدَد الُكُتِب ِبُلغاٍت ُمْخَتِلَفٍة ِفي َمْكَتَبِة إْحَدى املَداِرِس. َعَدُد  ُتَبيِّ  )2(

َجِميِع الُكُتِب 1000 ِكتاٍب.  

ُة ِللُكُتِب اإليطاِليَّة؟  ْسَبُة املَِئِويَّ ما النِّ ) أ (   

ُة ِللُكُتِب الِفِرْنِسيَّة؟  ْسَبُة املَِئِويَّ ما النِّ )ب(   

ُة ِللُكُتِب الَعَرِبيَّة؟  ْسَبُة املَِئِويَّ ما النِّ )جـ(   

ِليِزيَّة؟  ُة ِللُكُتِب اإلْنِ ْسَبُة املَِئِويَّ ما النِّ )د(   

ْر ِفي ُصوَرِة ِنْسَبٍة ِمَئِويٍَّة َعِن اأَلْنواِع املُْخَتِلَفِة ِمَن الُكُتِب ِفي املَْكَتَبِة، َواْكُتْبها ِفي  َعبِّ )هـ(   
الِقطاعاِت الّداِئِريَِّة اآلِتَيِة.   

ة  إيطاِليَّ
100

 َعَرِبيَّة

إْنـِجليِزيَّة 
250

ة  ِفِرْنِسيَّ
50
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ْفَلِتها. ْتها َرشا حِلَ طاِئِر الَِّتي َأَعدَّ ُة اأَلْنواَع املُْخَتِلَفَة ِمَن الشَّ ُ الِقطاعاُت الّداِئِريَّ ُتَبيِّ  )3(

طاِئِر؟  ِميِع الشَّ ْسَبِة جِلَ ما الَكْسُر الَِّذي ُيَثُِّل شطاِئَر الَبْيِض ِبالنِّ ) أ (   
  

طاِئِر؟  ِميِع الشَّ ْسَبِة جِلَ ، ِبالنِّ ما الَكْسُر الَِّذي ُيَثُِّل شطاِئَر اجُلْبِ )ب(   
  

إذا َأْعَدتَّ 60 َشِطيَرَة َدجاٍج، )جـ(   
ْتها؟  َكْم َعَدد شطاِئِر الَبْيِض الَِّتي َأَعدَّ  )i(   

ْتها؟  طاِئِر الَِّتي َأَعدَّ ما َعَدُد َجِميِع الشَّ  )ii(   

طاِئر الَِّتي ُأِكَلْت إذا َبِقي ِفي ِنهاَيِة احَلْفِل    ُل َعَدَد الشَّ ما الَكْسُر الَِّذي ُيَثِّ  )iii(   
10 شطاِئَر؟     

ْتها؟     جاِج الَِّتي َأَعدَّ ًة َعَدد َشطاِئِر الَبْيِض ِضْعَف َعَدِد شطاِئِر الدَّ َكْم َمرَّ  )iv(   
   

ُتوَنة
1
6

َبْيٌضَدجاٌج

ُجْبٌ
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ُة َعَدَد الَهواِتِف احمَلُْموَلة الَِّتي باَعها ُمْصَطَفى ِفي َأْرَبَعِة َأْشُهٍر. ُ الِقطاعاُت الّداِئِريَّ ُتَبيِّ  )4(

ما ِنْسَبُة احمَلُْموِل الَِّتي ِبيَعْت ِفي َشْهِر أبريل؟  ) أ (   

ما َعَدُد احمَلُْموِل الَِّذي ِبيَع ِفي َشْهَريِّ يناير َوفبراير؟  )ب(   

ّي لِلَهواِتِف احمَلُْموَلة الَِّذي ِبيَع ِفي اأَلْشُهِر اأَلْرَبَعِة؟  ما الَعَدُد الُكلِّ )جـ(   

ُة لِلَهواِتِف احمَلُْموَلة الَِّتي ِبيَعْت ِفي َشْهِر يناير؟  ْسَبُة املَِئِويَّ ما النِّ )د(   

ُة الَِّتي ِبيَعْت ِفي َشْهِر فبراير؟  ْسَبُة املَِئِويَّ ما النِّ )هـ(   

ًة َعَدد الَهواِتف الـَمْحُموَلة الَِّذي َبيَع ِفي فبراير ِضْعَف يناير؟  )و( َكْم َمرَّ  

يناير
100

أبريل

مارس

فبراير
400
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ُة اأَلماِكَن املُْخَتِلَفَة الَِّتي َيُزوُرها َبْعُض اأَلْشخاِص َأْثناَء اأَلجازاِت. ُ الِقطاعاُت الّداِئِريَّ ُتَبيِّ  )5(

ما الَكْسُر الَِّذي ُيَثُِّل زائِري ِصْبراَتة؟  ) أ (   

ُة ِلزاِئِري َطراُبلس؟  ْسَبُة املَِئِويَّ ما النِّ )ب(   

ُة ِلزاِئِري ِبْنغاِزي؟  ْسَبُة املَِئِويَّ ما النِّ )جـ(   

إذا زاَر َطراُبلس 500 َشْخٍص، )د(   
ما َعَدُد زائِري اخُلْمس؟   )i(   

ما َعَدُد زائِري ِصْبراَتة؟   )ii(   

ما ِنْسَبُة َعَدِد زائِري ِصْبراَتة إَلى َعَدِد زائِري اخُلْمس؟     )iii(   

ِصْبراَتة
% 11

طرابلس

ِبْنغاِزي

اخلمس
% 22
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ُ الِقطاعاُت اْخِتياراِتهم. اْختاَر    ُلوَنها. ُتَبيِّ ُسِئَل َبْعُض اأَلْشخاِص َعِن الفاِكَهِة الَِّتي ُيَفضِّ  )2(

ّفاَح، َوالُبْرُتقاَل، َواملاْنُو، واملَْوَز. َنْفُس الَعَدِد ِمَن اأَلْشخاِص التُّ  

ّفاَح، َوالُبْرُتقاَل، َواملاْنُو، َواملَْوَز؟  ُلوَن التُّ ُل اأَلْشخاَص الَِّذيَن ُيَفضِّ ما الَكْسُر الَِّذي ُيَثِّ ) أ (   
  

ِلي املَْوِز؟  ُل ُمَفضِّ ما الَكْسُر الَِّذي ُيَثِّ )ب(   

ِلي املَْوِز؟  ُة مِلَُفضِّ ما الِنْسَبُة املَِئِويَّ )جـ(   

ّفاِح؟  ِلي املَْوِزَ َوالتُّ ُة مِلَُفضِّ ْسَبُة املَِئِويَّ ما النِّ )د(   

ْثَرى ُكمَّ

َفراوَلة

ُتّفاٌح
ُبْرُتقاٌل

ماْنُو
ُموٌز
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)جـ(   

)د(   

)3.14 = π ُخْذ(   

34 سم

18 سم

16 سم

20 سم

5 سم
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ٌن ِمْن 4 ُمْسَتِطيالٍت ُمَتطاِبَقٍة، ُبْعدا ُكلٍّ ِمْنها 8 سم، 5 سم. ْكُل ُمَكوَّ الشَّ )جـ(   

)د(  

5 سم
8 سم

8 سم

8 سم

5 سم

5 سم
8 سم

5 سم

6 سم

10 سم

5 سم
3 سم

3 سم

ْكُل؟ ُن َهذا الشَّ ِمَّ َيَتَكوَّ
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ِل ِفي ُكلٍّ ِمَن اأَلْشكاِل اآلِتَيِة. َأْوِجْد ِمساَحَة َوُمِحيَط اجُلْزِء املَُظلَّ  )2(

4 ُمَربَّعاٍت ُطوُل ِضْلِع ُكلٍّ ِمْنها 3 سم، ُفِصَلْت ِمْن ُمْسَتِطيٍل ُبْعداه 25 سم، 16 سم  ) أ (   
. ٌ َكما ُهَو ُمَبيَّ   

. َثْيِ ُمَتطاِبَقْيِ ٌن ِمْن ُمَثلَّ ْكُل ُمَكوَّ الشَّ )ب(   

25 سم

16 سم

3 سم

3 سم

10.4 سم

سم
 10

.4

6 سم

سم5 سم
 5

6 سم

4 سم
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ٍ َوُمَثلٍَّث ُمَتساِوي اأَلْضالِع ُطوُل ِضْلِعِه 10 سم. َأْوِجْد ُمِحيَط  ٌن ِمْن ُمَعيَّ ْكُل ُمَكوَّ الشَّ ) أ (   )3(

ْكِل. الشَّ   

ْكِل. ْكِل 60 سم. َأْوِجْد ِمساَحَة الشَّ ٌن ِمْن ُمَربٍَّع َوِشْبِه ُمْنَحِرٍف. ُمِحيُط الشَّ ْكُل ُمَكوَّ الشَّ )ب(   

ْرِتيِب، ع ُمَثلٌَّث قاِئُم الّزاِوَيِة.  س، ص ُمَربَّعاِن ِمساَحُتهما 81 سم، 36 سم َعَلى التَّ )جـ(   
َأْوِجْد ِمساَحَة ع.   

10 سم

8 سم

14 سم

س

ع
ص
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َأْوِجْد ِمساَحَة َوُمِحيَط ُكلٍّ ِمَن اأَلْشكاِل اآلِتَيِة.  )2(

ٌن ِمْن َأْرَبَعِة َأْنصاِف داِئَرٍة َوُمَربٍَّع. ْكُل ُمَكوَّ الشَّ ) أ (   
)3.14 = π ُخْذ(   

) 22
7  = π ٌن ِمْن داِئَرٍة َوُمْسَتِطيٍل. م َمْرَكُز الّداِئَرِة. ) ُخْذ ْكُل ُمَكوَّ الشَّ )ب(   

6 سم
6 سم

7 سم

7 سم
م

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



140

ٌن ِمْن ُمَربٍَّع ُطوُل ِضْلِعه 30 سم، َو3 َأْرباِع َدواِئَر ُمَتطاِبَقة. ْكُل ُمَكوَّ الشَّ  )3(

)3.14 = π ِل )ُخْذ َأْوِجْد ِمساَحَة َوُمِحيَط اجُلْزِء املَُظلَّ  

ٌن ِمْن ِنْصِف داِئَرٍة َوُمَثلَّث. اْرِتفاُع املَُثلَِّث ِضْعُف ُطوِل قاِعَدِته. َأْوِجْد  ْكُل اآلِتي ُمَكوَّ الشَّ  )4(

.π ْكِل ِبَداَلِلة ِمساَحَة الشَّ  

10 سم

30 سم

10 سم
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ْكُل ُمْسَتِطياًل َوُمَربًَّعا. َأْوِجْد ِمساَحَة اجُلْزِء املَُظلَِّل. ُ الشَّ ُيَبيِّ  )3(

. م َمْرَكُز الّداِئَرِة. َأْوِجْد ِمساَحَة اجُلْزِء املَُظلَِّل. ًثا ُمَتساِوي الّساَقْيِ 3 داِئَرٍة َوُمَثلَّ
4

ْكُل  ُ الشَّ ُيَبيِّ  )4(

) 22
7  = π ُخْذ (  

10 سم

12 سم
8 سم

20 سم

14 سم
م
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ِريِط  ْكَل اآلِتي. َكْم َشِريًطا ِمْثَل َهذا الشَّ َن الشَّ َشِريٌط ِمَن الُقماِش َعَلى َشْكِل ُمْسَتِطيٍل ُثِنَي ِلُيَكوِّ  )2(

ُيِْكُن َأْن ُيْقَطَع ِمْن ُقماٍش ُطولُُه 36 سم َوَعْرُضه 12 سم؟  

5 سم

15 سم

سم
 15

3 سم

3 سم
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ٍم. َأْوِجْد َحْجَم ُكلِّ ُمَجسَّ  )2(

باٍت 2 سم. ٌن ِمْن ُمَكعَّ ُم ُمَكوَّ املَُجسَّ ) أ (   

ٍب واِحٍد = 2 × 2 × 2 َحْجُم ُمَكعَّ        
=  سم3           

ِم َحْجُم املَُجسَّ        
ٍب واِحٍد  باِت × َحْجِم ُمَكعَّ = َعَدُد املَُكعَّ        

  ×  =        
=  سم3        

باِت ِفي َأَحِد َأْركاِن  باٍت 3 سم. ُوِضَعْت َجِميُع املَُكعَّ ٌن ِمْن ُمَكعَّ ُم ُمَكوَّ املَُجسَّ )ب(   
احُلْجَرِة.   

باِت ِفي َأَحِد َأْركاِن  باٍت ِمْن 4 سم. ُوِضَعْت َجِميُع املَُكعَّ ٌن ُمَكعَّ ُم ُمَكوَّ املَُجسَّ )جـ(   
احُلْجَرِة.   

2 سم

3 سم

4 سم
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ٍب. َأْوِجْد َحْجَم ُكلِّ ُمَكعَّ  )3(

) أ (  

)ب(  

7 سم

12 سم
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ٍم. َأْوِجْد َحْجَم ُكلِّ ُمَجسَّ  )4(

ِحيَحِة. ، ُثمَّ اْمإل الَفراغاِت ِباإلجاباِت الصَّ َم اآلِتيَّ اْدُرِس املَُجسَّ ) أ (   

ِم  سم ُطوُل املَُجسَّ   

ِم  سم َعْرُض املَُجسَّ   

ِم  سم اْرِتفاُع املَُجسَّ   

وُل × الَعْرِض × االْرِتفاعِ  = الطُّ مِ  َحْجُم املَُجسَّ   

 ×  ×  =      
=  سم3      

)ب(  

)جـ(  

9 سم

5 سم
12 سم

4 سم
2 سم3 سم

3 سم 5 سم
8 سم
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ٍب، َأْوِجْد ُطوَل َحْرِفِه. ِلُكلِّ ُمَكعَّ  )5(

= 27 سم3 احَلْجمُ  ) أ (       

  ×  ×  =        

ُطوُل احَلْرِف =  سم        

احَلْجُم = 512 سم3 )ب(       

احَلْجُم = 729 سم3 )جـ(       

؟

؟

؟
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َأْوِجْد ُطوَل احَلْرِف املَْجُهوِل ِلُكلِّ ُمَتواِزي ُمْسَتِطيالٍت.  )6(

= 300 سم3 احَلْجمُ  ) أ (         
        

االْرِتفاُع =         

300
6 × 5  =          

         
=  سم          

احَلْجمُ = 144 سم3 )ب(         

5 سم
6 سم

االْرِتفاُع ؟

الَعْرُض ؟

6 سم

8 سم
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ِة ِمساَحِة الَوْجِه املَُظلَِّل. ٍب ِبَْعُلوِميَّ َأْوِجْد َحْجَم ُكلِّ ُمَكعَّ  )7(

) أ (  

)ب(  

ِم َحْجُم املَُجسَّ
وُل × الَعْرِض × االْرِتفاِع = الطُّ

ِل = الَعْرُض × االْرِتفاِع ِمساَحُة الَوْجِه املَُظلَّ
وِل ِل × الطُّ ِم = ِمساَحُة الَوْجِه املَُظلَّ َحْجُم املَُجسَّ

املِساَحُة = 28 سم2

6 سم

املِساَحُة = 30 سم2

7 سم
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ِة احَلْجِم َوِمساَحِة الَوْجِه املَُظلَِّل. ٍم ِبَْعُلوِميَّ ْلِع املَْجُهوِل ِلُكلِّ ُمَجسَّ َأْوِجْد ُطوَل الضِّ  )8(

احَلْجمُ = 480 سم3 ) أ (        

احَلْجمُ = 6400 سم3 )ب(        

الَعْرُض ؟

االْرِتفاُع ؟

املِساَحُة = 60 سم2

املِساَحُة = 32 سم2
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ْنُدوِق اآلِتي؟ باِت 3 سم ُيِْكُن َوْضُعه ِفي الصُّ ما َأْكَبُر َعَدٍد ِمَن املَُكعَّ  )9(

ْنُدوِق اآلِتي؟ باِت 4 سم ُيِْكُن َوْضُعه ِفي الصُّ ما َأْكَبُر َعَدٍد ِمَن املَُكعَّ  )10(

12 سم

9 سم

15 سم

16 سم

16 سم

24 سم
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ُة املاِء الَِّتي َنْحتاُجها مِلَْلِء ُكلٍّ ِمَن اخَلّزاناِت اآلِتَيِة؟ يَّ ما َكمِّ  )2(

ْتراِت. )1 ل = 1000 سم3( َأْوِجِد اإلجاَبَة ِباللِّ  

) أ (   

)ب(   

20 سم
21 سم

16 سم

40 سم

56 سم

64 سم

17 سم
17 سم
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َبًة ِلَرْقٍم َعْشِريٍّ  ْتراِت ُمَقرَّ َأْوِجْد َحْجَم املاِء ِفي ُكلٍّ ِمَن اخَلّزاناِت اآلِتَيِة. َأْوِجِد اإلجاَبَة ِباللِّ  )3(

واِحٍد. )1 ل = 1000 سم3(  

) أ (   

)ب(   

30 سم

40 سم

24 سم
12 سم

8.5 سم

10 سم

املِساَحُة = 700 سم2
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َخّزاٌن َعَلى َشْكِل ُمَتواِزي ُمْسَتِطيالٍت َأْبعاُدُه 16 سم، 10 سم، 24 سم ِبِه 1.28 ِلْتٍر ِمَن   )4(

ْيِت. الزَّ  
ْيَت؟ ُل الزَّ ما الَكْسُر ِمَن اخَلّزاِن الَِّذي ُيَثِّ ) أ (   

ْيِت الَِّتي َنْحتاُجها مِلَْلِء اخَلّزاِن ِبالكاِمِل؟ )1 ل = 1000 سم3( ُة الزَّ يَّ ما َكمِّ )ب(   

َخّزاٌن َعَلى َشْكِل ُمَتواِزي ُمْسَتِطيالٍت اْرِتفاُعُه 40 سم َوِمساَحُة قاِعَدِتِه 300 سم2، ُمِلَئ   )5(

ٍة ِمَن املاِء ِلْلخاِرِج، َنَقَص ُعْمُق املاِء إَلى 20 سم.   يَّ ِباملاِء إَلى ُعْمِق 30 سم. َبْعَد َصبِّ َكمِّ  
ْتراِت. )1 ل = 1000 سم3( ُة املاِء الَِّتي ُصبَّْت ِلْلخاِرِج؟ َأْوِجِد اإلجاَبَة ِباللِّ يَّ ما َكمِّ  

24 سم

16 سم
10 سم

30 سم

املِساَحُة =  300 سم202 سم
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َخّزاٌن َعَلى َشْكِل ُمَتواِزي ُمْسَتِطيالٍت َأْبعاُده 18 سم، 30 سم، 10 سم مَمُْلوٌء َحتَّى ُثُلِثِه   )6(

ِباملاِء.  
َأْوِجْد َحْجَم املاِء ِفي اخَلّزاِن. ) أ (   

ْتراِت.  5 اخَلّزاِن؟ َأْوِجِد اإلجاَبَة ِباللِّ
6

ُة املاِء الَِّتي َنْحتاُجها مِلَْلِء  يَّ ما َكمِّ )ب(   
)1 ل = 1000 سم3(     

10 سم 30 سم

18 سم
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1 ِباملاِء. إذا كاَن َحْجُم املاِء ِفي 
4

َخّزاٌن َعَلى َشْكِل ُمَتواِزي ُمْسَتِطيالٍت مَمُْلوٌء َحتَّى الـ   )7(

اخَلّزاِن  1.2 ِلْتٍر، َأْوِجِد اْرِتفاَع اخَلّزاِن. )1 ل = 1000 سم3(  

12 سم
20 سم

االْرِتفاُع ؟
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ِم. َأْوِجْد َحْجَم املَُجسَّ  )2(

10 سم

4 سم
4 سم

4 سم

5 سم
5 سم

5 سم
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باِت 3 سم الَِّذي َنْحتاُجُه ِلَتْكِويِن  ُ ِفيما َيِلي َلُه ُثْقٌب ِفي َمْرَكِزِه. ما َعَدُد املَُكعَّ ُم املَُبيَّ املَُجسَّ  )3(

ُم؟ َهذا املَُجسَّ  

30 سم

24 سم 30 سم

6 سم

6 سم 6 سم
6 سم
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ُب  َخّزاٌن َعَلى َشْكِل ُمَتواِزي ُمْسَتِطيالٍت َأْبعاُدُه 50 سم، 40 سم، 20 سم مَمُْلوٌء ِباملاِء. َيَتَسرَّ  )2(

ِقيَقِة. ما الَوْقُت الَِّذي َيْسَتْغِرُقُه َتْفِريُغ اخَلّزاُن ِمَن املاِء؟  ِل 2 ِلْتٍر ِفي الدَّ املاُء ِمْن ُصْنُبوٍر ِبَُعدَّ  
)1 ل = 1000 سم3(  

50 سم

40 سم

20 سم
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ِقيَقِة، َوالُصْنُبور  ِل 3 ِلْتراٍت ِفي الدَّ ْنُبوُر أ ُيَصبُّ املاُء ِفيِه ِبَُعدَّ اْمَتأَل َخّزاٌن ِباملاِء ِمْن ُصْنُبوَرْين. الصُّ  )3(

ْنُبوراِن َمًعا ِفي َنْفِس الَوْقِت. ما الَوْقُت  ِقيَقِة. ُفِتَح الصُّ ِل 2 ِلْتٍر ِفي الدَّ ب ُيَصبُّ املاُء ِفيِه ِبَُعدَّ  
َتِلَئ اخَلّزاُن إَلى ِنْصِفِه؟ )1 ل = 1000 سم3( الالِزُم ِلَكْي َيْ  

20 سم

50 سم
40 سم

بأ
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مالحظات
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مالحظات
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مالحظات
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