 

هـ١٤ / / : التاريخ



: الصف

: اﻻﺳﻢ

: معلم المادة



اﻻﺳﻢ :

 

الصف :

التاريخ ١٤ / / :هـ

للصف اﻷول متوسط
معلم المادة

المشرف التربوي

مدير المدرسة

............................

............................

............................

معلم المادة :



اﻻﺳﻢ :

 

الصف :

التاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :إيجاد النسبة المئوية من عدد  ،تقدير النسبة المئوية

أوجد ﻛﻞ عدد فيما يلي ،وقربه إلى أقرب عشر إذا لزم اﻷمر:



..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

أراد ﺳﻌد شراء جهاز ﺣاﺳﺐ آلي قيمته  ٣٥٠٠ريال بطريقة التقسيط ،فإذا ﻛان
المحﻞ يأخذ  % ١٢قيمة إضافية في عملية التقسيط ،فما قيمة الزيادة التي
ﺳيدفﻌها ﺳﻌد للمحﻞ؟

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
قدر ﻛﻼ مما يلي:

معلم المادة :

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................



اﻻﺳﻢ :

 

الصف :

التاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :التناسب المئوي  ،تطبيقات على النسبة المئوية

 أوجد ﻛﻞ عدد فيما يلي ،وقربه إلى أقرب عشر إذا لزم اﻷمر:
 ﻣﺎ النسبة المئوية للعدد  ١٥ﻣﻦ  ٦٠؟
............................................................................................ 
 ﻣﺎ النسبة المئوية ل  ٣ريﺎﻻت ﻣﻦ  ٤٠ريﺎﻻ؟
............................................................................................ 
 ﻣﺎ العدد الذي يسﺎوي  % ١٢ﻣﻦ  ٧٢؟
............................................................................................ 
 ﻣﺎ العدد الذي يسﺎوي  % ٤٥ﻣﻦ  ٩؟

 أوجد السﻌر الجديد ،وقرب اﻹجابة إلى أقرب جزء مﻦ مﺌة:
 حﺎسوب بقيمة  ١٥٠٠ريﺎل ،وخصم %٧
............................................................................................ 
 ﻗلم بقيمة  ١٢٫٢٥ريﺎﻻ ،وزيﺎدة %٦٠
............................................................................................ 

 يبلغ نصاب الذهﺐ  ٨٥جراما مﻦ الذهﺐ الخالص ،وتدفع قيمة الزﻛاة بﻨسبة ٢٫٥
%مﻦ قيمة الذهﺐ الخالص ،وذلك بحساب ﺳﻌر جرام الذهﺐ يوم وجوب الزﻛاة .
إذا علمﺖ أن لدى مريﻢ ذهبا خالصا وزنه  ١٢٠٠جﻢ ،فما مقدار الزﻛاة المستحقة
عليها إذا ﻛان ﺳﻌر جرام الذهﺐ  ١٢٧رياﻻ؟
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
اختر اﻹجابة الصحيحة :
ﻓﻲ كيس  ٢٢٠كرة ملونة ،منها  % ٤٥لونها أحمر .ما عدد الكرات اﻷخر ؟

معلم المادة :



اﻻﺳﻢ :

 

الصف :

التاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :عرض البيانات و تحليلها باستعمال التمثيل بالنقاط

يبيﻦ الجدول التالي أعداد المرضى المﻌالجيﻦ في إﺣدى الﻌيادات خﻼل  ٤٣يو ًما .مثّﻞ هذه البيانات بالﻨقاط.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يبيﻦ التمثيﻞ بالﻨقاط ﻛميات اﻷمطار السﻨوية بوﺣدة السﻨتمتر في عدد مﻦ المدن .عيّﻦ الﻌﻨاقيد ،والفجوات ،والقيﻢ
المتطرفة ،ثﻢ جد مدى البيانات.

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صف ﻛيف يتغير المدى في السؤال السابق إذا أضيفﺖ القيمة )  ( ٥٠لمجموعة البيانات.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻣثّل ك ّل ﻣجموعة ﻣﻦ البيﺎنﺎت اﻵتية بﺎلنقﺎط:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

معلم المادة :



اﻻﺳﻢ :

 

التاريخ ١٤ / / :هـ

الصف :

المهارة المستهدفة  :وصف مجموعة من البيانات باستعمال المتوسط الحسابي ،والوسيط ،والمنوال ،والمدى.

يبيﻦ الجدول المجاور عدد الطﻼب في  ٣٠مدرﺳة ثانوية .اﺣسﺐ متوﺳط البيانات.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــ

بيﻦ الجدول أدناه درجات  ٢٠طالبا ً في مادة الرياضيات .اﺣسﺐ المتوﺳط الحسابي ،والوﺳيط ،والمﻨوال.

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــ

إذا أضيفﺖ القيمة  ٧٠إلى مجموعة البيانات اﻵتية٣٠ ، ١٥ ، ٥٥ ، ٢٦ ، ٤٥ ، ١٥ :
ي العبﺎرات التﺎلية صحيحة؟
فأ ﱡ
أ ( يزداد المنوال.
ج ( يزداد الوسيط.

ب ( ينقص الوسيط.
د ( ينقص المتوسط الحسﺎبي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي المقاييس التالية :المتوﺳط الحسابي أم الوﺳيط أم المﻨوال يصف
يبيﻦ التمثيﻞ بالﻨقاط المجاور عدد اﻷبﻨاء لدى عدد مﻦ اﻷﺳر .ﱡ
هذه البيانات بشكﻞ أفضﻞ؟
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

معلم المادة :



اﻻﺳﻢ :
المهارة المستهدفة :

 

الصف :

التاريخ ١٤ / / :هـ

عرض البيانات و تحليلها باستعمال التمثيل باﻷعمدة و المدرج التكراري

مثّﻞ البيانات في الجدول اﻵتي باﻷعمدة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبيﻦ الجدول اﻵتي أعمار مرضى السكري في أﺣد المراﻛز الصحية .أمثﻞ هذه البيانات بمدرج تكراري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
يمثﻞ تمثيﻞ اﻷعمدة اﻵتي عدد المرات التي يتﻨاول فيها بﻌض اﻷشخاص وجباتهﻢ خارج البيﺖ ﻛﻞ شهر.

ﻣﺎ عدد اﻷشخﺎص المذكوريﻦ في هذا التمثيل؟ برر إجﺎبتك.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

ﻣﺎ النسبة المئوية لﻸشخﺎص الذيﻦ يتنﺎولون وجبﺎتهم
خﺎرج البيت أكثر ﻣﻦ  ٤٠ﻣرة في الشهر؟
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

معلم المادة :



اﻻﺳﻢ :

 

الصف :

التاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :تحليﻞ التمثيﻞ بالخطوط وشكﻞ اﻻنتشار للتوصﻞ إلى تﻨبؤات واﺳتﻨتاجات.

يبيﻦ التمثيل بﺎلخطوط المجﺎور الوﻗت الذي يستغرﻗه خﺎلد في طبﺎعة ورﻗة عمل ،تشتمل علﻰ ٦٠٠
كلمة ،استعمل هذا التمثيل في التنبؤ بﺎلوﻗت الكلي الﻼزم لطبﺎعة الورﻗة كﺎﻣلة.

.................................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبيﻦ التمثيﻞ بالخطوط الﻨسبة المﺌوية التي ﺣصﻞ عليها ﺣسﻦ في خمسة اختبارات في مادة الرياضيات .إذا اﺳتمر اﻻتجاه نفسه ،فما
الﻨسبة التي يمكﻦ أن يحصﻞ عليها الطالﺐ في اﻻختبار الﻼﺣق؟

.................................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
يبيﻦ شكل اﻻنتشﺎر أدنﺎه عدد اﻷيﺎم التي تجﺎوزت فيهﺎ نسبة الهواء الملوث المعﺎيير المتعﺎرف عليهﺎ ،وذلك خﻼل
اﻷعوام  ١٤٢٨ – ١٤٢٠ه في إحدى المدن الصنﺎعية .تنبأ بعدد اﻷيﺎم التي تتجﺎوز فيهﺎ نسبة الهواء الملوث المعﺎيير
المتعﺎرف عليهﺎ وذلك خﻼل عﺎم  ١٤٣٤ه .

.................................................................................................................................

معلم المادة :



اﻻﺳﻢ :

 

الصف :

التاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :إيجاد احتمال وقوع حادثة.

الدوار التالي مرة واﺣدة ،فما اﺣتمال وقوف المؤشر على عدد فردي؟
إذا دار القرص ّ

...................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
الدوار في المثال  ١أعﻼه .إذا وقف المؤشر على عدد أﻛبر مﻦ  ،٣يربح الﻼعﺐ .فما اﺣتمال
تتطلﺐ اللﻌبة إدارة القرص ّ
ربح اللﻌبة؟
...........................................................

ما اﺣتمال عدم ربح اللﻌبة

............................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عﻨد رمي مكﻌﺐ اﻷرقام مرة واﺣدة ،ما اﺣتمال ظهور عدد زوجي أو عدد أولي؟ اﻛتﺐ الكسر بأبسط صورة.
...........................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قائمة طﻌام :يقدم مطﻌﻢ قائمة طﻌام مﻨوعة ،فيها نوعان مﻦ الحساء ،و  ٦أنواع مﻦ الشطائر ،و  ٤أنواع مﻦ
السلطات ،إذا اخترت نوعًا واﺣدًا مﻦ هذه اﻷصﻨاف عشوائيًا مﻦ القائمة؟ فما اﺣتمال ﻛﻞ مﻦ الحوادث اﻵتية،
وضّح إجابتك.
ح ) شطير ة (

معلم المادة :

ح ) ليس ﺣساء (

ح ) ﺳلطة (



اﻻﺳﻢ :

الصف :

 

التاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة • :إيجاد عدد النواتج واحتمال وقوع حادثة .

يرغﺐ زوجان في إنجاب طفليﻦ .أوجد فضاء الﻌيﻨة لجﻨس اﻷطفال ،إذا ﻛان اﺣتمال إنجاب ولد مساويا ً ﻹنجاب
بﻨﺖ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحﺎول زينب أن تقرر نوع الشطيرة التي تعملهﺎ .فإذا كﺎن لديهﺎ نوعﺎن ﻣﻦ الخبز :ﻗمح وذرة ،وثﻼثة أنواع ﻣﻦ اللحم:
ي ﻣﻦ القوائم التﺎلية تمثل الفضﺎء العيني؟
دجﺎج ،وسمك ،وخروف .فأ ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
الدوار التالي مرتيﻦ .فإذا ﻛان المجموع زوجيا ً يكسﺐ ﺳامي ،وإذا ﻛان
يلﻌﺐ عمر وﺳامي لﻌبة إدارة القرص ّ
فرديا ً يكسﺐ عمر .أوجد فضاء الﻌيﻨة ،ثﻢ اﺣسﺐ اﺣتمال فوز ﺳامي.

معلم المادة :



اﻻﺳﻢ :

الصف :

 

التاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :استعمال عملية الضرب ﻹيجاد عدد النواتج الممكنة ،واحتمال وقوع حادثة .

أوجد ﻛﻞ الﻨواتج الممكﻨة عﻨد اختيار عد ٍد عشوائيًا مﻦ بيﻦ اﻷعداد مﻦ صفر إلى  .٩واختيار أﺣد الحروف أ ،
ب ،ت ،ث عشوائيًا؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
يبيﻦ الجدول ألوان الثوب والغترة والحذاء في ﻣحل تجﺎري .بكم طريقة يمكﻦ اختيﺎر ثوب،
وغترة ،وحذاء؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
يريد علي السفر ﻣﻦ الريﺎض لزيﺎرة عمه في أبهﺎ واﻹﻗﺎﻣة عنده لمدة أسبوع .فإذا كﺎن هنﺎك  ٤رحﻼت
ﻣغﺎدرة إلﻰ ﻣطﺎر جدة ،ورحلتيﻦ ﻣﻦ جدة إلﻰ أبهﺎ .فبكم طريقة يمكﻦ أن يصل إلﻰ أبهﺎ؟ ثم أوجد احتم ال
ركوبه الرحﻼت المبكرة ) اﻷولﻰ ( في المطﺎريﻦ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
اختيﺎر كوب شﺎي بﺎلنكهة العﺎدية ،أو النعنﺎع ،أو الزنجبيل ،أو الليمون ،سواء أكﺎن ﻣحلّﻰ أو غير ﻣحلّﻰ ،وفي
كوب زجﺎجي أو ورﻗي.

معلم المادة :



اﻻﺳﻢ :

 

التاريخ ١٤ / / :هـ

الصف :

المهارة المستهدفة • :تصنيف الزوايا ،والتعرف علﻰ الزوايا المتقابلة بالرأس ،والزوايا المتجاورة.

ﺳﻢ الزاوية التالية.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
صﻨف ﻛﻞ زاوية فيما يلي إلى ﺣادة ،أو مﻨفرجة ،أو قائمة ،أو مستقيمة.

.................................................................

....................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
بيﻦ إن ﻛانﺖ الزاويتان  ⦣ ٣و  ⦣ ٥متقابلتيﻦ بالرأس أو متجاورتيﻦ أو غير ذلك.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
ﺳ ِ ّﻢ زاويتيﻦ متقابلتيﻦ بالرأس.
...........................................................................................................................

ﺳ ِ ّﻢ زاويتيﻦ متجاورتيﻦ.
...........................................................................................................................

معلم المادة :



اﻻﺳﻢ :

 

التاريخ ١٤ / / :هـ

الصف :

المهارة المستهدفة  :تحديد الزوايا المتتامة والمتكاملة ،وإيجاد قياسات الزوايا المجهولة .
صﻨف ﻛﻼً مﻦ زوجي الزوايا التالية إلى :متتامتيﻦ أو متكاملتيﻦ أو غير ذلك.

..............................................

..............................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
إذا ﻛانﺖ ⦣ :ب ك س و ⦣ ر ك س متكاملتيﻦ  ،وﻛان ق ⦣ ب ك س =  ، º 56فأوجد ق ⦣ ر ك س.
..............................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
أوجد قيمة س في ﻛ ٍّﻞ مﻦ اﻷشكال اﻵتية:

..............................................

..............................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معلم المادة :



اﻻﺳﻢ :

 

الصف :

التاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :إنشاء قطاعات دائرية وتفسيرها .

في دراﺳة ما ،تﻢ ﺳؤال مجموعه مﻦ الطﻼب عﻦ رياضتهﻢ المفضلة ،ويظهر الجدول التالي نتائج تلك الدراﺳة.
مثّﻞ هذه البيانات بالقطاعات الدائرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لدى أﺣمد أنواع مﻦ الكتﺐ ﻛما في الجدول أدناه .مثﻞ البيانات بالقطاعات الدائرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
تمثﻞ القطاعات الدائرية التالية الﻨسبة المﺌوية ﻻﺳتفتاء مجموعة مﻦ أولياء اﻷمور ﺣول تطبيق التقويﻢ
المستمر في المرﺣلة المتوﺳطة.
اﺳتفتاء ﺣول التقويﻢ المستمر

أي اﻷجزاء له أﻛبر عدد مﻦ المصوتيﻦ؟
ّ
..............................................

إذا ﻛان عدد المؤيديﻦ  ٣٤٠٠شخص ،فما عدد المستفتيﻦ الكلي؟
..............................................

معلم المادة :



اﻻﺳﻢ :

 

الصف :

التاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :التعرف على المثلثات وتصنيفها.

أوجد ق ⦣ أ في أ ب ج إذا ﻛان ق ⦣ أ = ق ⦣ ب  ،ق ⦣ ج = . ٥٨٠
..............................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صﻨف المثلث التالي ﺣسﺐ أضﻼعه وزواياه:

..............................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارﺳﻢ مثلثًا فيه ثﻼث زوايا ﺣادة ،وثﻼثة أضﻼع متطابقة ثﻢ صﻨف المثلث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
ارﺳﻢ مثلثًا فيه ثﻼث زوايا ﺣادة ،وثﻼثة أضﻼع متطابقة ثﻢ صﻨف المثلث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
أوجد قياس الزاوية الثالثة في مثلث قائﻢ الزاوية قياس إﺣدى زواياه . ٥١٫١
..............................................

معلم المادة :



اﻻﺳﻢ :

 

التاريخ ١٤ / / :هـ

الصف :

المهارة المستهدفة  :التعرف على اﻷشكال الرباعية وتصنيفها.

أﻣﻸ الفراغ :
الشكل الربﺎعي :هو شكل ﻣغلق يتكون ﻣﻦ  .............أضﻼع و .................
 ..................و . .......................

زوايﺎ ،ويُس ّمﻰ بحسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
ﹰ ﻻ ﻣﻦ اﻷشكﺎل الربﺎعية اﻵتية بأفضل اسم .
صف كﹼ

........................

..........................

..........................

...............................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
أوجد ﻗيﺎس الزاوية المجهولة في كل ﻣﻦ اﻷشكﺎل الربﺎعية اﻵتية:

........................

..........................

...............................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ
أوجد ق ⦣ ل في الشكﻞ الرباعي س ص ع ل  ،إذا ﻛان ق ⦣ س= َ ْ، ٨٦و ق ⦣ ص=  ْ، ٨٨وق ⦣ ع= ْ. ٩٢

............................................................................................................................
............................................................................................................................

معلم المادة :



اﻻﺳﻢ :
المهارة المستهدفة :

الصف :

 

التاريخ ١٤ / / :هـ

تحديد ما إذا كانت اﻷشكال متشابهة أم ﻻ .وإيجاد الطول المجهول في زوج اﻷشكال

أي المستطيﻼت التالية يشبه المستطيﻞ ه و ع ي؟
ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طول نافذة مستطيلة  ٣٫٦م ،وعرضها  ١٫٨م .يراد تصغيرها بحيث يصبح طولها  ٢٫٧م ومشابهة للﻨافذة القديمة
فكﻢ ﺳيصبح عرضها؟
............................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوجد قيمة س في ﻛ ّﻞ زوج مﻦ اﻷشكال المتشابهة:

. ................................................

معلم المادة :

...............................................



اﻻﺳﻢ :

 

الصف :

المهارة المستهدفة :

التاريخ ١٤ / / :هـ

•وصف المضلﻌات وتحديد أ ﱡيها يمكﻦ أن تشكﻞ نموذج تبليط.

ي الشكليﻦ التﺎلييﻦ ﻣضلعًﺎ .وهل هو ﻣنتظم أم ﻻ؟ واذكر السبب إذا كﺎنت اﻹجﺎبة ﻻ.
أحدد أ ﱡ

.....................................

......................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
قرب الجواب ﻷقرب مﻨزلة عشرية واﺣدة .
أوجد قياس ﻛﻞ زاوية في السباعي المﻨتظﻢّ .
............................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يريد عيسى عمﻞ نمط على الحائط باﺳتﻌمال أشكال ﺳداﺳية مﻨتظمة .فهﻞ يستطيع ذلك؟
...........................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أﻣﻸ الفراغﺎت
عدد اﻷضﻼع

...........

التعبير اللفظي

...........

للشكل

معلم المادة :

........... ...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........



الصف :

اﻻﺳﻢ :

 

التاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :إيجاد مساحة المثلث و شبه المنحرف

أكمل ﻣﺎ يلي :
ﻣسﺎحة المثلث  :تسﺎوي

 ....................حﺎصل ضرب طول ...............

في . ......................

أحسب ﻣسﺎحة المثلث التﺎلي :

................................
 ٣٫٢سم
 ٩سم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكمل ﻣﺎ يلي :
ﻣسﺎحة شبه المنحرف تسﺎوي  .............حﺎصل ضرب ﻣجموع  .................في ..............

أحسب ﻣسﺎحة شبه المنحرف التﺎلي :
٤م
٣م

................................
 ٧٫٦م

معلم المادة :



اﻻﺳﻢ :

 

الصف :

التاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :إيجاد محيط الدائرة

أكمل ﻣﺎ يلي :
المحيط »ﻣح « لدائرة يسﺎوي حﺎصل » .............. ...............ق « في »ط  «.أو يسﺎوي ﻣثلي حﺎصل ضرب
نصف القطر »نق « في ) ط ( .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
أوجد ﻣحيط القرص التﺎلي ﻷﻗرب جزء ﻣﻦ عشرة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عشر؟
وﻗرب الجواب ﻷﻗرب ُ
ﻣﺎ ﻣحيط حوض دائري ﻗطره  ٢٫٥م ّ ،
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عشر
احسب ﻣحيط كل دائرة ﻣمﺎ يلي ،ﻣقربﺎ ً ﻷﻗرب ُ

معلم المادة :



اﻻﺳﻢ :
المهارة المستهدفة :

 

الصف :

التاريخ ١٤ / / :هـ

إيجاد مساحة الدائرة .

أﻣﻸ الفراغﺎت :
ﻣسﺎحة الدائرة تسﺎوي حﺎصل  ................ط في  ....................نصف القطر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
اﺣسﺐ مساﺣة الدائرة التالية :
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
أﺣسﺐ مساﺣة الحوض الدائري الذي نصف قطره  ٣٫٦م .
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
عملﺖ هدى فطيرة تفاح قطرها  ٢٤ﺳﻢ تقريبا  .و قطﻌتها إلى  ٦قطع متساوية  .أﺣسﺐ مساﺣة ﻛﻞ قطﻌة تقريبا .
أختار اﻹجابة الصحيحة :
أ(٤
ج ( ١٢

ب ( ٧٢
د ( ٥٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
وأﻗرب الجواب لمنزلة عشرية واحدة .
أحسب ﻣسﺎحة الدائرة اﻵتيةّ ،
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

معلم المادة :



اﻻﺳﻢ :
المهارة المستهدفة :

ﻣﺎ هو ؟

 

الصف :

التاريخ ١٤ / / :هـ

إيجاد مساحات أشكال مركبة

هو شكل ﻣكون ﻣﻦ ﻣثلثﺎت وأشكﺎل ربﺎعية وأنصﺎف دوائر وأشكﺎل أخرى ذات بعديﻦ.

............................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
أوجد مساﺣة الشكﻞ بالسﻨتمتر المربع

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
يمثل الشكل التﺎلي ابعﺎد نﺎفذة  .أوجد ﻣسﺎحتهﺎ ﻷﻗرب ﻣنزلة عشرية

.............................................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
عشر:
وﻗرب الجواب ﻷﻗرب ُ
احسب ﻣسﺎحة الشكل التﺎلي ّ ،

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

معلم المادة :



اﻻﺳﻢ :

الصف :

 

التاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :اﻷشكال الثﻼثية اﻷبعاد

أصل كل شكل بﺎسمه المنﺎسب له :
منشور مكعب

هرم رباعﻲ

منشور متوازي مستطيﻼت

منشور ثﻼثﻲ

هرم ثﻼثﻲ

مخروط

كرة

إسطوانة

معلم المادة :



اﻻﺳﻢ :

 

الصف :

التاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :رسم اﻷشكال الثﻼثية اﻷبعاد

أرﺳﻢ مﻨظرا علويا و جانبيا و اماميا للشكﻞ التالي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
أرﺳﻢ مﻨظرا علويا و جانبيا و اماميا للﻌلبة التالية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
أرﺳﻢ شكﻼ ثﻼثي اﻷبﻌاد له المﻨاظر  :الﻌلوية والجانبية و اﻷمامية التالية ،

معلم المادة :



اﻻﺳﻢ :

الصف :

 

التاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :إيجاد حجم المنشور

أﻣﻼ الفراغﺎت التﺎلية :
حجم المنشور الثﻼثي يسﺎوي حﺎصل ضرب ﻣسﺎحة  ) .................ق ( في  ) ....................ع ( .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ

أوجد حجم ﻣتوازي المستطيﻼت التﺎلي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
عشر:
وﻗرب الجواب ﻷﻗرب ُ
أوجد حجم ك ّل ﻣنشور ﻣمﺎ يليّ ِ ،

معلم المادة :



اﻻﺳﻢ :

الصف :

 

التاريخ ١٤ / / :هـ

المهارة المستهدفة  :إيجاد حجم اﻷسطوانة

أكمل :حجم اﻷسطوانة يسﺎوي ﻣسﺎحة  ) ................ق ( في .........................

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
وقرب الجواب ﻷقرب عُشر :
اﺣسﺐ ﺣجﻢ ﻛ ّﻞ أﺳطوانة مما يليِّ ،
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
عشر:
وﻗرب الجواب ﻷﻗرب ُ
احسب حجم ك ّل أسطوانة ﻣمﺎ يليّ ِ ،
.........................................................................

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كم سعة العلبة التﺎلية :

.........................................................................
.........................................................................

 ١٠سم

.........................................................................
.........................................................................

 ٥سم

معلم المادة :

