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 : مجموعات األعداد
 ، ............... { 3،  2،  1مجموعة األعداد الطبيعية = ط = } 

 ، ............... { 3،  2،  1،  0مجموعة األعداد الكلية  = ك = }
 ، ............... { 3،  2، 01=}مجموعة األعداد الصحيحة  = 

 صفر {: }مجموعة األعداد النسبية  = 
 ، .... ، ط ، ....{ 5، 3}مجموعة األعداد غير النسبية  = 

 تسمى جذور ناطقة=  ،3= 49 بينما تسمى جذور صم     5، 3:الحظ           
 مجموعة األعداد الحقيقية ح =        

 95368345: في العدد  ة الرقم في عددمنزل
 9 5 3 6 8 3 4 5 الرقم

عشرات  األلوف المئات العشرات اآلحاد المنزلة
 األلوف

عشرات  الماليين مئات األلوف
 الماليين

 90000000 5000000 300000 60000 8000 300 40 5 القيمة
 :  قابلية القسمة

 ( 6،  8،  4،  2،  0زوجي ) إذا كان آحاده عدد  2يقبل العدد القسمة على  .1

 3إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على  3يقبل العدد القسمة على  .2

 ( 5أو  0إذا كان آحاده )  5يقبل العدد القسمة على  .3

،  13،  13،  11،  3،  5،  3،  2، العدد نفسه { مثل  1: هو العدد الذي مجموعة قواسمه عددين فقط }  العدد األولي
19 

 
 1س

 356934580في العدد  6لة الرقم منز 
مئات األلوف  عشرات األلوف

عشرات الماليين الماليين 
 482456390،   141253604أقرب حاصل جمع للعدديين  2س

500000000  800000000
 300000000 600000000

 100القسمة على  يقبل الالعدد الذي  3س
88000  15300

 10  20010
 63على  6363ناتج قسمة  4س

11  101
الشيء مما ذكر 1001 

 املهارات العددية
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 العبارة غير الصحيحة من العبارات فيما يلي : 5س
ضرب عدديين فرديين هو عدد فردي  مجموع عدديين فرديين هو عدد فردي

ضرب عدد زوجي في عدد فردي هو عدد زوجي مجموع عدديين زوجيين هو عدد زوجي 
 هي : 12جميع قواسم العدد  8س

 2  ،8   1  ،2  ،8 
 1  ،2 ،3 ،4 ، 812  2  ،8 ،12

 يساوي 15 العدد الكسري : 3س

  
  

 العبارة غير الصحيحة فيما يلي : 6س
  <

 >  1  =
 ( = +  ناتج جمع  )  9س

 
  

 = 14.243 – 23.05ناتج طرح  10س
6.603  6.213

 9.603 9.213
 100× الكل ( ÷ النسبة المئوية = )الجزء      &      إلى ب هي    : نسبة  النسبة والتناسب

التناسب هو تساوي نسبتين                     
 درجة فإن نسبته المئوية هي : 1280درجة وحصل محمد على  1600إذا كان المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة  11س

30 35
 36 60

قيمة س في التناسب :  13س
3  4 

 5  8 
 . ما نسبه ما يوفره ؟موظف في الشهر  راتبالشكل يمثل  14س

 
 
 
 

25   23 
 30  32 

 

 

 04المعيشة 

 5الكهرباء والماء 

 22السكن 8العالج 

 ما يوفره  ؟
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 : التحويل بين الوحدات المختلفة
 ملم 10سم =  1سم        ،     100متر =  1متر         ،     1000كم =   1                          

ملم 100=  سم 1،            سم 10000=  متر 1،             متر 1000000=  كم  1                         
 ملم 1000=  سم 1،            سم 1000000=  متر 1،             متر 1000000000=  كم  1                         

   إلى سم م 42.2354حول   15س
  سم 0.422354   سم 4223.54

  سم 42235.4   سم 422354 
 : والوسيط والمنوال الحسابي وسطمتال
 عددها÷ متوسط الحسابي لمجموعة قيم = مجموع القيم ال 

 تتوسط القيم بعد ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً  الوسيط : هو القيمة التي
 المنوال هو القيمة األكثر شيوعاً أو تكراراً 

 يساوي 95، 90، 60،  63،  33المتوسط الحسابي للقيم :  18س
63 65

 63 90
 يساوي 95،90، 60،  63،  33الوسيط للقيم  13س

63 65
 63 90

 19، 13، 15، 14،  13،  14،  13،  12منوال للقيم : ال 16س
14 15

 13  19
 

 : االحتماالت
 احتمال حادثة ما = 

 
 حتمال أن يكون أحمر :أقالم حمراء. إذا اخترنا قلماً عشوائياً من هذه األقالم فإن ا 3أقالم زرقاء و  3تحتوي حقيبة على  19س

 
  

 ما احتمال ظهور عدد زوجي على السطح العلوي 8إلى  1في تجربة إلقاء مكعب كتب على أوجهه األرقام من  20س

  

 
 
 

 

 لحادثةعدد عناصر ا
 عدد عناصر فضاء العينة
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 ))املثلث (( 
 الع وثالث زواياالمثلث : مضلع مغلق ذو ثالثة أض 
  160مجموع زوايا المثلث   ْ 

  80في المثلث المتطابق األضالع : جميع الزوايا متطابقة وقياس كل منها   ْ 

 إذا تطابق ضلعين في المثلث تطابقت الزاويتين المقابلتين لهما 

  قياااااس الزاويااااة الخارجااااة عاااان مثلااااث يساااااوي مجمااااوع قياسااااي الاااازاويتين الااااداخليتين
 البعيدتين

 لث= مجموع أطوال أضالعهمحيط المث 
  =مساحة المثلث × طول االرتفاع =×طول القاعدة  × ع× ق 
 

       
 
 
 
 
 
 

 األشكال الرباعية  
 ْ   364مجموع زوايا الشكل الرباعي = 

 متوازي األضالع

 كل ضلعين متواجهين متوازيين 

 كل ضلعين متواجهين متطابقين 

 طابقتينكل زاويتين متواجهتين مت 

  ( 160كل زاويتين متحالفتين متكاملتين ) مجموعهما  ْ 

  ه متقاطعان في منتصفيهمااقطر 

  مركز تناظر هو نقطة تقاطع قطريهله 

  =(حيث س،ص طوال ضلعي متوازي األضالعص    ) ×2س + ×2محيط متوازي األضالع 
  ع× االرتفاع = س × مساحة متوازي األضالع= طول القاعدة 

 

 املستطيل
 هو متوازي أضالع إحدى زواياه قائمة 

 زواياه األربع قائمة 

 له محورا تناظر هما العمودان المنصفان لألضالع المتواجهة 

 قطراه متطابقان وينصف كل منهما اآلخر 

 مركز تناظر المستطيل هو نقطة تقاطع قطريه 

  =ص 2س + 2العرض= ×  2الطول + × 2محيط المستطيل 

  ص× العرض = س × مساحة المستطيل= الطول              

 

 املعني
 هو متوازي أضالع أضالعه متطابقة 

 له محورا تناظر هما القطران 

 قطراه متعامدان وينصف كل منهما اآلخر 

 مركز تناظر المعين هو نقطة تقاطع قطريه 

  =س×  4طول الضلع = ×  4محيط المعين 
  =مساحة المعين  ×حاصل ضرب القطرين 

 
            

 س

 ع ص

 س

 ص

 ق

 س ع

 مثلث متطابق األضالع
 مثلث متطابق الضلعين

 قائم الزاويةمثلث 

 
 ق

 ع

 ق

 ع
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 املربع
  ًهو مستطيل ومعين في آن معا 

 له أربعة محاور تناظر هما القطران والعمودان المنصفان لألضالع المتواجهة 

 مركز تناظر المربع هو نقطة تقاطع قطريه 

 قطراه متطابقان ومتعامدان وينصف كل منهما اآلخر 

  =س×  4طول الضلع = ×  4محيط المربع 

 2مساحة المربع= مربع ضلعه= س
 

 المربع=  مساحة  ×مربع قطره 

 

 شبه املنحرف
 شكل رباعي فيه ضلعان متواجهان متوازيان هما القاعدتان والضلعان اآلخران هما الساقان 

 شبه المنحرف المتطابق الساقين: 

 فيه الساقان متطابقان 

 كل زاويتين مجاورتين لقاعدة واحدة متطابقتان 

 له محور تناظر هو العمود المنصف للقاعدتين 

 حيط شبه المنحرف= مجموع أطوال أضالعهم 

  =مساحة شبه المنحرف  ×طول االرتفاع× مجموع طولي القاعدتين 
                            =  × ) ع× )س + ص 

 
 

 الدائرة
 ) مجموعة نقاط المستوى التي تبعد البعد نفسه )نصف القطر( عن نقطة ثابتة )المركز 

  كزهامركز تناظر الدائرة هو مر 

 كل مستقيم يمر بمركزها هو محور تناظر لها 

  =ط نق2محيط الدائرة 

 2مساحة الدائرة= ط نق  

 

 

  في الشكل المجاور ما قياس زاوية ب 1س
40   ْ80   ْ

 60   ْ 120   ْ
  في الشكل المجاور ما قياس زاوية س 2س

40   ْ80   ْ
 60   ْ 120   ْ

  ما قياس زاوية ب في الشكل متطابق الضلعين  3س
40   ْ80   ْ

 30   ْ 60   ْ
  عدد محاور التناظر للمثلث المتطابق األضالع : 4س

1 2
 3 4

 س

 س

 ع

 ص

 نق

          

ْ08

ْ08 

          

ْ08

ْ08
 

          

ْ0
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 في الشكل المجاور متوازي أضالع  5س
 ما قياس زاوية س

30   ْ 110   ْ
 130   ْ 140   ْ

 الشكل الذي له محور تناظر واحد فقط 8س
مربع مستطيل 

شبه منحرف متطابق الساقين  معين 

. ما محيطه 2سم 25مربع مساحته  3س
سم 25 سم 30 
سم 18 سم 20 

(  سم ) ط =  14محيط دائرة طول قطرها  6س
سم 22 سم 14 
سم 66 سم 44 

سم ما حجمه 5مكعب طول حرفه  9س
3سم 25 3سم 15 

3سم 125 3سم 35 

 ؟ ساحتهسم ما م 40 حيطهمربع م 10س
2سم60  2سم100

2سم40 2سم80

 سم ما طوله ؟ 24سم ومحيطه  4 عرضه مستطيل 11س
سم 5 سم 4

سم 6 سم8 
 سم يساوي 3سم ،  2سم ،  0.8حجم متوازي مستطيالت أبعاده  12س

سم 3.8سم 0.38 
سم 0.038 سم 38 

 . فإن مساحته الكليةسم  23إذا كان حجم مكعب  13س
سم 38سم 23 

سم 54 سم 45 
لمربع  فإن مساحة التقريبية للشكل إذا علمت أن التدريج بالمتر ا 14س

 المظلل هي
 

 
 
 
 
 
 
 

 

م 2000م 220 
سم 2800 م 2200 

 ْ    04     س              

 
14   24   34  04   54   64   04   84   04   144         

144 

04 

84 

04 

64 

54 

04 

34   

 24 

14 
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 العدد ثالثمائة وستة عشر مليونـًا وخمسة وثالثون ألفـًا وأربعمائة وخمسة عشر يكتب على النحو : )1

31835145 318035415 
31835015 01403613 

 
 ( هو : 511562914 -  811485189أقرب ناتج لـ  : )  )2

300000000 800000000 
500000000 600000000 

 
  ( هو : 59099929414+   459991086ناتج  : )  )4

11603013925 943002031 
41240022111 1163002031 

 
 ناتج جمع عدد فردي مع عدد زوجي هو : (5

 صفر عدد فردي
 ال شيء مما ذكر عدد زوجي

 
 بإحدى الطرق التالية : 191×  82يمكن إيجاد حاصل الضرب  (4

(100-6×)106 106×92 
 جميع ما ذكر 92(×100+6)

 
 يقبل القسمة على : 81199العدد  (6

1000 10  ،100 
 ال شيء مما ذكر 1000،  100،  10

 
 هو :  69و  54للعددين  المضاعف المشترك األصغر ) 0

15 45 
80 160 

 
 ألقرب جزء من المائة هو : 12528ناتج تقريب العدد  (1

6.40 6.42 
6.43 6.00 

 

 1منوذج اختبار 
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1 

2 

 
 : ( الكسر 8

أكبر من أكبر من 
أصغر من يساوي 

 
 يكافئ  : الكسر (19

  ع ما ذكرجمي
 

 نصف الثالثة أخماس هو : (11

 
 ( هو : 421× 2925ناتج ضرب ) (12

80.4 83.24 
83.4 80.24 

 
 حجم خزان ماء مكعب الشكل طول ضلعه متران هو : (14

 3م 8 3م 4
 3م 2 3م 6
 

 ها بالمتر المربع هي :فإن مساحت 2كم 5أرض مساحتها  (15
2م 40000 2م 4000

2م 4000000 2م 400000

 
 : إلى نسبة مئوية   1حول    (15

2040
120140

 
 لاير حال عليه الحول هي : ( 15499)زكاة مال قدره  (16

لاير 2112 لاير 2500
لاير 2112.5 لاير 2500.5

 
 هو : 11،  12،  8،  19،  1توسط أعمار خمسة طالب في المرحلة االبتدائية أعمارهم : م (10

6 9
10 11
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 غرام فإن وزن ثالث قطع من النوع نفسه هو : 699كيلو غرامات و  4إذا كان وزن قطعة حديدية  (11
كغم  10.6 كغم  9.9

كغم  10.9 كغم  9.06
 

أعداد طالب صفوف  ددسةفف ها فا  نسب يمثل تاليالإذا كان الشكل ( 11

 طالب الصف األول االبتدائي هف : عددطالباً ، هإن  240
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ل تالداذ أحد الصوف  اإذا كان الشكل التالي يمثل أطف (20

 أكثر هف :هةم  131هإن عدد التالداذ الذين طفل الفاحد دن م 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 32
38 24

12 3
15 30

األول

؟%

السادس

%01

الخامس

%01

الثالث

%02

 الرابع

%51

الثاني

%51

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

120 125 130 135 140 145
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 هي :  102461999في العدد   0قيمة الرقم   -  1
30000 300000 

3000000 03333333 
 
 يساوي  :  10÷  1010ناتج    -  2

11 101 
110 1331 

 

 ؟  8919980أي األعداد اآلتية أصغر من العدد    -  4
9639990 6999093 

90000000 03303113 
 

 هو :  04،  24القاسم المشترك األكبر للعددين    - 5
5 25 

35 103 
 
 أي األعداد اآلتية أولي ؟  -4

9 13 
21 03 

 
 يكتب العدد العشري ثمانية صحيح وستة من مئة باألرقام على النحو :  -6

6.8 6.08 
8.06 4.6 

 
 كسور اآلتية مرتبة من األكبر إلى األصغر ؟أي من مجموعات ال  - 0

      
  

 

 هو :  4924 522ناتج    - 1
121 121.01 

126.01 106.1 
 

 2منوذج اختبار 
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 إلى أقرب جزء من عشرة يصبح :  1226لعشري  عند تقريب العدد ا  - 8
6.0 6.2 
6.3 3.3 

 
 كنسبة مئوية على النحو :  يكتب الكسر    - 19

0.35  3.05  
3.5  35  

 

 الشكل الرباعي الذي قطراه متطابقان وغير متعامدين هو :   -11
 المعين المربع

 المستطيل
 

 أي األشكال اآلتية له محور تناظر ؟   -12
  

  

 

 الشكل الذي يمثل مستقيمين متوازيين هو :  -14
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 أي من األشكال اآلتية يمثل مربعًا ؟  -15
  

  

 
 ، فإن مساحتها بالمتر المربع تساوي :  2كم 424أرض مساحتها   - 14

 0م  03333                         0م  0333
0م  03333333                    0م  0333333

 
 سم يساوي : 4حجم المكعب الذي طول حرفه   -16

 0سم 13                          0سم 13
0سم 103                          0سم 03

 

 سم تساوي : 6سم وارتفاعه  1عدته مساحة المثلث الذي طول قا  -10
 0سم 06                        0سم 16
ال شيء مما ذكر .                       0سم 66

 
 (  سم هو : ) ط =  15محيط الدائرة التي طول قطرها    -11

 سم 66 سم 66
سم 414 سم 136

 
 الذي يمثل نتائج اختبار في مادةمعتمدًا على الشكل المجاور و   -18

 ( طالبًا.  ما عدد الطالب الراسبين ؟ 25الرياضيات لصف مكون من ) 
 سم 66 سم 66

سم 414 سم 136
 

. فإن متوسط  45،  54،  59،  46،  24،  49( طالب في اختبار للعلوم هي :  6إذا كانت درجات )   -29
 درجاتهم يساوي :

03 04 
06 63

 

 ناجحون                            

 ْ   225راسبون       

          04   ْ 

              05   ْ 

 غائبون          

 

 


