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 : مجموعات األعداد
 {............... ،  3،  2،  1} = ط = مجموعة األعداد الطبيعية 
 {............... ،  3،  2،  1،  0}= ك = مجموعة األعداد الكلية  

 {............... ،  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        

 95786345في العدد :  ة الرقم في عددمنزل
 9 5 7 8 6 3 4 5 الرقم
عشرات  األلوف المئات العشرات اآلحاد المنزلة

 األلوف
عشرات  الماليين مئات األلوف

 الماليين
  5000000 700000 80000 6000 300 40 5 القيمة

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

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

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

،  17،  13،  11،  7،  5،  3،  2مثل { ، العدد نفسو  1} ىو العدد الذي مجموعة قواسمو عددين فقط :  العدد األولي
19 

 
 1س

 358974560في العدد  8 منزلة الرقم
مئات األلوف  عشرات األلوف

عشرات الماليين الماليين 
 462458790،   141257804أقرب حاصل جمع للعدديين  2س

500000000  600000000
 700000000 800000000

 100القسمة على  يقبل الالعدد الذي  3س
66000  15300

 10  20010
 87على  8787ناتج قسمة  4س

11  101
الشيء مما ذكر 1001 

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

د زوجي في عدد فردي ىو عدد زوجيضرب عد مجموع عدديين زوجيين ىو عدد زوجي 
 :ىي  12جميع قواسم العدد  6س

 2  ،6   1  ،2  ،6 
 1  ،2  ،3  ،612  2  ،6 ،12

 يساوي 15 :العدد الكسري  7س

  
  

 :العبارة غير الصحيحة فيما يلي  8س
  <

 >  1  =
 ( = +  ) ناتج جمع   9س

 
  

 = 14.243 – 23.05ناتج طرح  10س
8.807  8.213

 9.807 9.213
 100× ( الكل ÷ الجزء = )النسبة المئوية      &      إلى ب ىي    نسبة :  النسبة والتناسب

التناسب ىو تساوي نسبتين                     
 :درجة فإن نسبتو المئوية ىي  1260درجة وحصل محمد على  1800إذا كان المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة  11س

70 75
 78 80

: قيمة س في التناسب  13س
3  4 

 5  6 
 ما نسبو ما يوفره ؟. موظف في الشهر  راتبالشكل يمثل  14س

 
 
 
 

25   27 
 30  32 

 

 

 44المعيشة 

 5الكهرباء والماء 

 22السكه 8العالج 

 ما يىفره  ؟
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 : التحويل بين الوحدات المختلفة
 ملم 10= سم  1سم        ،     100= متر  1متر         ،     1000= كم   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
 عددىا÷ مجموع القيم = متوسط الحسابي لمجموعة قيم ال 

 لقيم بعد ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً ىو القيمة التي تتوسط ا: الوسيط 
 المنوال ىو القيمة األكثر شيوعاً أو تكراراً 

 يساوي 95، 90، 80،  83،  77: المتوسط الحسابي للقيم  16س
83 85

 87 90
 يساوي 95، 90، 80،  83،  77الوسيط للقيم  17س

83 85
 87 90

 19، 17، 15، 14،  17،  14،  17،  12: قيم المنوال لل 18س
14 15

 17  19
 (انظر القوانين المرفقة )  : المساحات والحجوم

 ما محيطو ؟ سم 25مربع مساحتو  19س
سم 20 سم 4

سم 25 سم16 
 سم ما طولو ؟ 24سم ومحيطو  4مستطيل  20س

سم 5 سم 4
سم 8 سم6 

 سم يساوي 3سم ،  2سم ،  0.6حجم متوازي مستطيالت أبعاده  21س
سم 3.6سم 0.36 
سم 0.036 سم 36 

 فإن مساحتو الكلية. سم  27إذا كان حجم مكعب  22س
سم 36سم 27 
سم 54 سم 45 
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 مربع  فإن مساحة التقريبية للشكل المظلل ىيإذا علمت أن التدريج بالمتر ال 23س
 
 
 
 
 
 
 

م 2000م 220 
سم 2600 م 2200 
 : االحتماالت

 = احتمال حادثة ما 
 

 :إذا اخترنا قلماً عشوائياً من ىذه األقالم فإن احتمال أن يكون أحمر . أقالم حمراء 3أقالم زرقاء و  7تحتوي حقيبة على  24س
 
  

 ما احتمال ظهور عدد زوجي على السطح العلوي 6إلى  1في تجربة إلقاء مكعب كتب على أوجهو األرقام من  25س
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 عدد عناصر الحادثة
 عدد عناصر فضاء العينة
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 :ىي   650141888في العدد   5قيمة الرقم   -  1
 47777    -أ  

  477777  -ب  
 4777777  -ج  
 47777777   -د  
 

 :يساوي    15÷  1515ناتج    -  0
   11    -أ  

   171  -ب  
 117  -ج  
 1771   -د  

 

 ؟  7868875أي األعداد اآلتية أصغر من العدد    -  1
 6546667   -أ  

 5666764  -ب  
 67777777  -ج  
 07707117   -د  

 :ىو   53,  03المشترك األكبر لمعددين  القاسم   - 2
  2    -أ  

       02   -ب  
 42   -ج  
 102   -د  
 

 أي األعداد اآلتية أولي ؟  -3
 6    -أ  

 10  -ب  
 01   -ج  
 06   -د  

 

 1نموذج اختبار 
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 :يكتب العدد العشري ثمانية صحيح وستة من مئة باألرقام عمى النحو   -4
  5.3    -أ  

  5.73  -ب  
  3.75   -ج  
 3.5    -د  

 أي من مجموعات الكسور اآلتية مرتبة من األكبر إلى األصغر ؟  - 5
     -أ  

2

1
,

5

2
,

3

2 
 

  -ب  
3

2
,

2

1
,

5

2 
 

 -ج  
5

2
,

2

1
,

3

2 
 

   -د  
3

2
,

5

2
,

2

1 
 

 :ىو   1803 200ناتج    - 6
 101     -أ  

  101.71    -ب  
  105.71    -ج  
  105.1     -د  

 

 :إلى أقرب جزء من عشرة يصبح   6004عند تقريب العدد العشري    - 7
 5.77     -أ  

  5.07   -ب  
 5.07    -ج  
 6.77     -د  

 :كنسبة مئوية عمى النحو   يكتب الكسر    - 18
 % 7.42     -أ  

 % 4.72    -ب  
 % 4.2    -ج  
 % 42     -د  
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 :الشكل الرباعي الذي قطراه متطابقان وغير متعامدين ىو    -11
 .المربع     -أ  

 .المعين   -ب  
 .المستطيل    -ج  
 ج, أ      -د  

 أي األشكال اآلتية لو محور تناظر ؟   -10
 

   - ب                                                    -أ  
 

 
 

                   -د                                                     -ج  
 

 

 :الشكل الذي يمثل مستقيمين متوازيين ىو   -11
 

- ب                                                     -أ  
 
 

- د                                                     -ج  
   

 

 

 

 

 أي من األشكال اآلتية يمثل مربعًا ؟  -12
 

   -ب                                                     -أ  
 

    -د                                                     -ج  
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 :فإن مساحتيا بالمتر المربع تساوي ,   0كم 103أرض مساحتيا   - 13
  0م  02777   -ب                          0م  0277     - أ 

 0م  02777777     -د                     0م  0277777    -ج  
 :سم يساوي  3حجم المكعب الذي طول حرفو   -14

 0سم 12    -ب                           0سم 17     -أ  

 0سم 102     - د                          0سم 02    -ج  

 

 :سم تساوي  4سم وارتفاعو  6مساحة المثمث الذي طول قاعدتو   -15
 0سم 01    -ب                         0سم 11     -أ  

 .ال شيء مما ذكر     -د                        0سم 15     -ج  
 

 ( 5/00= ط : ) سم ىو  12محيط الدائرة التي طول قطرىا    -16
 سم 11      -أ  

 سم 55    -ب  
 سم 121    -ج  
 سم 313     -د  

 
(  02) معتمدًا عمى الشكل المجاور والذي يمثل نتائج اختبار في مادة الرياضيات لصف مكون من   -17

 ما عدد الطالب الراسبين ؟.          طالباً 
  1      -أ  

 3    -ب  
 10    -ج  
 15     -د  

 
 

فإن متوسط .  12,  23,  28,  14,  03,  18: طالب في اختبار لمعموم ىي (  4) درجات  إذا كانت  -08
 :درجاتيم يساوي 

  03     -ب                              02      -أ  
   17     -د                               05     -ج  

 
 
 

 الراسبىن                      

                            94   ْ 

 الناجحىن

   225   ْ 

 المتغيبىن                                

                                     45   ْ 
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  :ثون ألفـًا وأربعمائة وخمسة عشر يكتب عمى النحو العدد ثالثمائة وستة عشر مميونـًا وخمسة وثال  )1

 013702112 )ب  01302112 )أ   
  01307112 )د    01302712 )ج 

  :ىو (  261240811 -  761372678: ) أقرب ناتج لـ   )0
 377777777 )ب  477777777 )أ   
  577777777 )د    277777777 )ج 

   :ىو (  28588808113+   328881574: ) ناتج   )1
 614770701 )ب  11574714602 )أ   
   1154770701 )د    11017700111 )ج 

  :ناتج جمع عدد فردي مع عدد زوجي ىو  (2
 صفر )ب  عدد فردي )أ   
  ال شيء مما ذكر )د    عدد زوجي )ج 

  :بإحدى الطرق التالية  186×  70يمكن إيجاد حاصل الضرب  (3
 60×  175 )ب  175×  ( 5 - 177) )أ   
   جميع ما ذكر  )د    60 ×(  5+  177) )ج 

  :يقبل القسمة عمى  71188العدد  (4
 177و   17 )ب  1777 )أ   
   ال شيء مما ذكر )د    1777,  177,  17 )ج 

  :ىو   48و  23المضاعف المشترك األصغر لمعددين  ) 5
 12 )ب  12 )أ   
  157 )د    37 )ج 

 :ألقرب جزء من المائة ىو  60207ناتج تقريب العدد  )8
 5.10 ) ب  5.17 )أ  
 5.77  )د    5.10 )ج 

     :         الكسر  - (7
     من  أكبر   (ب   أكبر )أ   

 
 أصغر من   (  د       يساوي  (ج 

      

5 

9 
3 

7 

3 

7 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

 1نموذج اختبار 
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6 

9 

4 

6 

11 

11 

3 

11 

1 

2 

1 

2 

2 

11 

1 

2 

 :يكافئ   الكسر (18
 

     (ب    (أ   
 

    ( ج
 

 جميع ما ذكر   (د   
   

 :نصف الثالثة أخماس ىو  (11
 

           (ب    (أ   
        ÷ 

                   
 

  (د       (ج 
  

 :ىو (  101× 0802)ناتج ضرب  (10
 

 30.01 (ب   37.1 (أ   
  37.01 (د    30.1 (ج 
 :متران ىو  حجم خزان ماء مكعب الشكل طول ضمعو (11

 
 0م3 (ب  0م1 (أ   
 0م0 (د    0م5 (ج 
 :فإن مساحتيا بالمتر المربع ىي  0كم 2أرض مساحتيا  (12

 
 0م17777 (ب  0م1777 (أ  
  0م1777777 (د    0م177777 (ج 
  :إلى نسبة مئوية  1           حول  (13
 % 17 (ب  % 07 (أ   
   % 117 (د    % 107 (ج 
 :لاير حال عميو الحول ىي  ( 62388)اة مال قدره زك (14

 
 لاير     0110 (ب  لاير     0277 (أ   
   لاير0110.2 (د    لاير0277.2  (ج

 :ىو  11,  10,  7,  18,  6: متوسط أعمار خمسة طالب في المرحمة االبتدائية أعمارىم  (15
 

8 

12 

3 

5 

1 

5 
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 11 8289933050فايز حسن أبو شرخ : األستاذ *** الكفايات العددية*** مركز األندلس الخضراء للتدريب 

 6 (ب  5 (أ   
   11 (د    17 (ج 
 :غرام فإن وزن ثالث قطع من النوع نفسو ىو  488كيمو غرامات و  1قطعة حديدية  إذا كان وزن (16

 
 كغم 17.5  (ب  كغم    6.6 (أ   
 كغم  17.6 (د    كغم 6.75 (ج 
طدالب الفدا ال ا اتتتددا ي  عدددطالثاً ، فإن  241أعداد طالب صفوف مدزسة فيها  وسة يمثل التاليإذا كان الشكل ( 19

 :هو 
 

 

 

 

 

 
 

  72 (ب   48 (أ   

  24 (د     36 (ج 
 

أكثس فدسد   135فإن عدد التالمير الريه طدوا الواحدد مدىه   1ا تالمير أحد الففوف اإذا كان الشكل التالي يمثل أطو (21

 :هو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 (ب  12 (أ   

 34 (د    15 (ج 
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