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  التالية في أبسط صورة: ةأوجدي ناتج العملي
7
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   -  

1

3
  =        

 ........................... ................................................................................................................................................ الناتج هو

 ........................ .........................................................الناتج في أبسط صورة يساوي:  .......................................................

 ...................................؟........ ماذا لو استبدلنا عملية الطرح في الجملة العددية بعملية القسمة فكم سيصبح الناتج

 ........................ ............................ .............................................................................................................وضحي إجابتك: 
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 تحتاج وصفة لعمل علبتين من البسكويت إلى
3

4
 من الطحين نحتاج لعمل  كوب من الطحين ، 1 

ً
علب من  8كم كوبا

 البسكويت ؟

 ................................ ......................................................................................................... ما الذي أعرفه في هذه املسألة؟ 

 ........................ ................................. ............................................................................................................... ملطلوب؟ ا ما

 ....................................... ........................ .................................... ؟ في هذه املسألة املطلوب اشرحي طريقة مناسبة إليجاد

 ..................................... ...........................؟....................................................................................................... هو الحل ما

 ............................................. ........................؟......................................................................  الحلصحة  كيف أتحقق من

3 

 من  18أحمد  أنفق
ً
 في أبسط صورة يمثل نسبة ما أنفقه  72رياال

ً
 اعتياديا

ً
 كانت معه. اكتبي كسرا

ً
أحمد إلى ما كان رياال

 معه

 ............................ .....................................................=................................................. الكسر الذي يمثل ما أنفقه أحمد 

 .............. ............................................................................................................................. : اكتبي الكسر في أبسط صورة

4 

، وُيضيف املصنع  45يبيع مصنع لألدوية علبة الدواء مقابل 
ً
رياالت مقابل كل طلبية، بغض النظر عن عدد  10رياال

 مقابل طلبية من هذا الدواء، فكم علبة اشترى؟ 190العلب املبيعة. إذا دفع صاحب صيدلية 
ً
 رياال

 ........................ ................................. ............................................................................................................... ملطلوب؟ ا ما

 .................................................................... .....................................  :اكتبي معادلة مناسبة لهذه املسألة إليجاد املطلوب

 ............................... : ........................................................................................................................... حل املعادلةأوجدي 

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

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

 ............................................................................................ ......................................................... التحقق من صحة الحل:

 ...................................................................:االسم 

........  ........................................................الفصل :

 ...................................................املدرسة :............

 اململكة العربية السعودية  

 وزارة التعليم 

280 

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

 تقسم الرياضيا -إدارة اإلشراف التربوي 

 املتوسطة املرحلةالثاني  اختبار رياضيات للصف
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  : التالية في أبسط صورةة أوجدي ناتج العملي
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 درجتين                                                                                            =  

 ........................... ...................................................................................................................................... الناتج هو ..........

 ........................ ..............................................الناتج في أبسط صورة يساوي:  ..................................................................
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 تحتاج وصفة لعمل علبتين من البسكويت إلى
3

4
 من الطحين نحتاج لعمل  كوب من الطحين ، 1 

ً
علب من  8كم كوبا

 درجات 3                                                                                                                                                                         البسكويت ؟
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 من   18أنفق أحمد 
ً
 في أبسط صورة يمثل نسبة ما أنفقه أحمد إلى ما كان معه. 72رياال

ً
 اعتياديا

ً
 كانت معه. اكتبي كسرا

ً
 درجتين       رياال

 = أحمد هالكشر الذي يمثل ما أنفق
18

72
 

 = اكتبي الكسر في أبسط صورة 
1

4
 18بقسمة البسط واملقام على    

4 

، وُيضيف املصنع  45يبيع مصنع لألدوية علبة الدواء مقابل 
ً
رياالت مقابل كل طلبية، بغض النظر عن عدد  10رياال

 مقابل طلبية من هذا الدواء، فكم علبة اشترى؟ 190العلب املبيعة. إذا دفع صاحب صيدلية 
ً
 درجات3                      رياال

 ولنفترض أنها تساوي س عدد علب الدواء التي اشتراها صاحب الصيدلية ملطلوب؟ ا ما

 190=  10س+  45  :اكتبي معادلة مناسبة إليجاد املطلوب في هذه املسألة

 (45بقسمة الطرفين على علب ) 4س =             180= س  45           10 – 190 =  10 - 10س+  45:  حل املعادلة

  190=  10+  180=  10+  4×  45 التحقق من صحة الحل:

 

 درجات 10

 اململكة العربية السعودية  

 وزارة التعليم 

280 

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

 قسم الرياضيات -إدارة اإلشراف التربوي 

اختبار رياضيات للصف )الثاني( املرحلة )املتوسطة( نموذج إجابة 

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



     ...................... ................. : االسم

    هـ  1440 /   7 /17    ـخ :ــالتاريــــ 

 ........................................ : الفصل

 

   

 

  

 : اختر االجابة الصحيحة : أوالً 

 هو........ , 14,   8,   2الحد التالي في المتتابعة   -1

 21        - د 20          -جـ  19        -ب 18     –أ 

 هو........ , 7,  01,  13ية االتية  باالحس اساس المتتابعة -2

 2-      -د 2           -جـ 3-        - ب 3    - أ

 هي..........     5-اكانت د)س( = س  (  إذا19قيمة د) -3

 24          -د 14      -جـ  8    - ب 4      - أ

  5أي من االزواج المرتبة االتية يناسب الدالة  ص = س + -4

 (6,  1)         -د ( 5,  1)       -جـ ( 4,  1)     - ب (3,  1)        - أ

 في الجدول التالي أي مستقيم مما يأتي يعد أفضل تمثيل لألزواج المرتبة المبينة-5

 

         - أ

 

          -د        -جـ      - ب

      ( =.......... 7,  3(   , )  3,    2ميل المستقيم المار بالنقطتين )   -6

 6         -د 5       -جـ 4     - ب 3        - أ

 قدم في دقيقتين =..............قدم /دقيقة  1600معدل نزول مظلي   -7

 1200        -د 1100          -جـ      1000     -ب 800      -أ   

 برتقالة =..............لاير 12لاير فإن ثمن  10بـ   برتقاالت 6يبيع محل خضار  -8

 

 50         -د 40       -جـ 30   - ب 20    - أ

 

 

 

 

 

 

(بنموذج ) ثانيةالفترة الالمتوسط  ثانيرياضيات الصف الاختبار   

 

 



     ...................... ................. : االسم

    هـ  1440 /   7 /17    ـخ :ــالتاريــــ 

 ........................................ : الفصل

 

   

 

 : ثانيًا

 (خخطأ) (صصح ) السؤال

 5ـــ 3 ي أكبر عدد من الرقائقفي الشكل المجاور فئة الجرامات التي تستخدم ف -1

 

 

 

 

 )خ( (ص)

 )خ( (ص) 7 ( هو 5,  7,   9,   5,   2المنوال للقيم  )   -2

 )خ( (ص) 4(هو 1,  7,  4,  8)  المتوسط الحسابي للقيم -3

 )خ( (ص) 10 ( هو 2,  7,   9,   1,   11المدى للقيم  )   -4

 )خ( (ص) 4 الوسيط = ادناه من خالل التمثيل بالصندوق وطرفيه  -5

 )خ( (ص) 8( هو6,  1,  8,  3,  4الوسيط للقيم  )    -6

 175=المدى الربيعي  ادناه من خالل التمثيل بالصندوق وطرفيه  - 7

 

 )خ( (ص)

 سنة42عمر أصغر رجل مصاب بالسكري= ادناه  من خالل التمثيل بالساق والورقة  -8

 

 (خ) (ص)

         

  ً  أوجد 14, 22,  14, 30,  16,  11انات التالية من خالل البي :ثالثا

 الوسيط=.................                                           الربيع االدنى=...................

 الربيع األعلى =..............                                     المدى الربيعي=...................

 



     ...................... ................. : االسم

    هـ  1440 /   7 /17    ـخ :ــالتاريــــ 

 ........................................ : الفصل

 

   

 

  

 : اختر االجابة الصحيحة : أوالً 

 هو........ , 14,   8,   2الحد التالي في المتتابعة   -1

 21        - د 20          -جـ  19        -ب 18     –أ 

 هو........ , 7,  01,  13ية االتية  باالحس اساس المتتابعة -2

 2-      -د 2           -جـ 3-        - ب 3    - أ

 هي..........     5-اكانت د)س( = س  (  إذا19قيمة د) -3

 24          -د 14      -جـ  8    - ب 4      - أ

  5أي من االزواج المرتبة االتية يناسب الدالة  ص = س + -4

 (6,  1)         -د ( 5,  1)       -جـ ( 4,  1)     - ب (3,  1)        - أ

 في الجدول التالي أي مستقيم مما يأتي يعد أفضل تمثيل لألزواج المرتبة المبينة-5

 

         - أ

 

          -د        -جـ      - ب

      ( =.......... 7,  3(   , )  3,    2ميل المستقيم المار بالنقطتين )   -6

 6         -د 5       -جـ 4     - ب 3        - أ

 قدم في دقيقتين =..............قدم /دقيقة  1600معدل نزول مظلي   -7

 1200        -د 1100          -جـ      1000     -ب 800      -أ   

 برتقالة =..............لاير 12لاير فإن ثمن  10بـ   برتقاالت 6يبيع محل خضار  -8

 

 50         -د 40       -جـ 30   - ب 20    - أ

 

 

 

 

 

 

(بنموذج ) ثانيةالفترة الالمتوسط  ثانيرياضيات الصف الاختبار   

 

 



     ...................... ................. : االسم

    هـ  1440 /   7 /17    ـخ :ــالتاريــــ 

 ........................................ : الفصل

 

   

 

 : ثانيًا

 (خخطأ) (صصح ) السؤال

 5ـــ 3 ي أكبر عدد من الرقائقفي الشكل المجاور فئة الجرامات التي تستخدم ف -1

 

 

 

 

 )خ( (ص)

 )خ( (ص) 7 ( هو 5,  7,   9,   5,   2المنوال للقيم  )   -2

 )خ( (ص) 4(هو 1,  7,  4,  8)  المتوسط الحسابي للقيم -3

 )خ( (ص) 10 ( هو 2,  7,   9,   1,   11المدى للقيم  )   -4

 )خ( (ص) 4 الوسيط = ادناه من خالل التمثيل بالصندوق وطرفيه  -5

 )خ( (ص) 8( هو6,  1,  8,  3,  4الوسيط للقيم  )    -6

 175=المدى الربيعي  ادناه من خالل التمثيل بالصندوق وطرفيه  - 7

 

 )خ( (ص)

 سنة42عمر أصغر رجل مصاب بالسكري= ادناه  من خالل التمثيل بالساق والورقة  -8

 

 (خ) (ص)

         

  ً  أوجد 14, 22,  14, 30,  16,  11انات التالية من خالل البي :ثالثا

 14الربيع االدنى=                                           15الوسيط=

 8المدى الربيعي=                                   22الربيع األعلى =

 



           

  اختاري االجابة الصحيحة:( 62 الى )( 1فقرات من )ال          لفي ا        

1 
 يوما:62نجارين صنعها في 8يستطيع نجاران صنع طاولتين في يومين. كم طاولة يستطيع 

 098 )د( 068 )جـ( 038 ب() 08 )أ(

6 

 جـ                                 ز                                     ل التالي المستقيمان المتخالفان هما :من الشك

 ي                                                                                                                                             

 

 ب                                                                                                                                            

                                                                                                      

 أ                                  هـ                                                                                                          

 هز ؛ أ  ج )د( و هب ؛  ج )جـ( هب أ؛ و )ب( ب ؛ زو ج )أ(

3 
 م هو:7  االرتفاع م و6  قطرها حجم اسطوانة نصف

 3م99,98 )د( 3م99,09 )جـ( 3م99,00 )ب( 3م 08 ,99 )أ(

4 

 سم12حجم المنشور الثالثي المجاور هو:                                                                          

 سم7                                                                                                                                            

 

 سم2                                                                                                                                  

 3سم938 )د( 3سم998 )جـ( 3سم908  )ب( 3سم988 )أ(

5 

 نشور هي :المساحة الجانبية للم

 9م948 )د( 9م939 )جـ( 9م930 )ب( 9م938 )أ(

 المملكة العربية السعودية

 للتعليماإلدارة العامة 

 حافظة جدةمب 

  البيان النموذجية

  ( ) تعليم عام

 االولى الفترة  – ثانيال الدراسي الفصل        

 هـ 1441 - 1442  الدراسي لعاما

             

 

 معلمات الرياضيات المعلمة

 المتوسطة المرحلة

 الثاني     الصف

 رياضيات ادةالم

     بنك أسئلة لمادة الرياضيات

 (7 1430100-01)  04 /م / م م    7من  1



2 
 م هو :6م واالرتفاع 4م ، ض =3حجم المنشور قاعدته مستطيلة ل = 

 96)د( 92 )جـ( 94 )ب( 93 )أ(

7  
 عدد األوجه في المنشور المستطيلي هي:

 09 )د( 0 )جـ( 6 )ب( 4 )أ(

8 
 لمستطيلي يكون التأثير عليه :عند مضاعفة بعدين من أبعاد المنشور ا

 اليتأثر الحجم  )د( امثال الحجم االصلي3 )جـ(  مثلي الحجم االصلي )ب( مثل الحجم االصلي  )أ(

 

9 

 يسمى الشكل التالي:                    

 

 منشور رباعي )د( منشور ثالثي )جـ( هرم رباعي )ب( هرم ثالثي )أ(

12 
 قطعة صغيرة . إذاً سيستعمل المنشار .......مرة: 65وب طويل الى أراد محمد قص أنب

 94 )د( مره93 )جـ( مره90 )ب( مره98 )أ(

11 
 سم يساوي .........4سم وقاعدته مربع طول ضلعه 2المساحة الجانبية لهرم طول ارتفاعه الجانبي 

 9سم28)د( 9سم40 )جـ( 9سم 94)ب( 9سم8 )أ(

16 

 

 ل التالي هي :مساحة الشكل المظل

                                                                               

                                                                                       

 

 سم32                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 9سم408 )د( 9سم488 )جـ( 9سم468)ب(  9سم428 )أ(

13 

الى النشاطين معا ، عدد طالب  15الى النشاط العلمي و36طالبامن الصف الثاني متوسط االنضمام الى النشاط الرياضي و 35أراد 

 الصف الذين اشتركوا في األنشطه :

 طالب49 )د( طالب28 )جـ( طالب20)ب( طالب 29)أ(

14 

  ماهو المجسم الممكن تكوينه من الشكل المجاور :

 ر ثالثيمنشو )د( هرم رباعي  )جـ( هرم ثالثي  )ب( مخروط )أ(

15 

 

 

 أي العبارات التالية صحيحة حول المنشور الثالثي:

جميع أحرفه قطع مستقيمة  )أ( 

 متطابقة

 قاعدتاه مثلثا  متطابقا  )جـ( وجوه له ست )ب(

 جميع أوجهه مثلثات )د(

 

 سم08

 

                

 

 

 سم02       

 

 8م   9
 (7 1430100-01)  04 /م / م م   



 

12 

 

 هو حجم اسطوانة :  3ملم 098028

ملم وارتفاعها 9نص قطرها  )أ(

 ملم 2

ملم 9نص قطرها  )ب(

 ملم4وارتفاعها 

ملم 9نص قطرها )جـ(

 ملم9وارتفاعها

ملم 2نص قطرها  )د(

 ملم 9وارتفاعها

17 

 نة هي :المساحة الكلية لألسطوا

 304 )أ( 

 

 306 )ب( 

 

 340 )جـ( 

 

  346)د( 

 

18 

 هو حجم للمنشور الرباعي : 3سم906

  )أ(

  )د(  )جـ(  )ب(

19 

 المساحة الكلية للمجسم التالي هي :

 088 )د( 060 )جـ( 066 )ب( 064 )أ(

62 

 

 ة هو :حجم لفة مناشف ورقية جديد

 3سم996280 )د( 3سم996286)جـ( 3سم996284 )ب( 3سم996289 )أ(

61 

 حجم المخروط المجاور مقربا ألقرب جزء من عشرة:

 3ملم09029 )د( 3ملم09929 )جـ( 3ملم03829 )ب( 3ملم03029 )أ(

66 

 جاور هي: مالمساحة الجانبية للهرم ال

 
 9سم988)د( 9سم008)جـ( 9سم068)ب( 9سم048 )أ(

 ملم9

 ملم9

 ملم6

 ملم2
 ملم2

 ملم4

 ملم2

 سم0

 سم4

 سم6

 8م     3

 (7 1430100-01)  04 /م / م م   



63 

 المنظر العلوي للمقعد المجاور هو:

   )أ(

 

  )ب(

 

  )جـ(

 

 )د(

 

 هو الشكل :8عدد رؤوسه  64

  )ب( )أ( 

 

  )جـ(

 

  )د(

 
 المستويين د أ ب ، ب جـ و يتقاطعان في المستقيم : 

 

 

 

 ب جـ )د( أ ب )جـ( جـ د )ب( جـ و )أ(

 المساحة الجانبية تقريبا لألسطوانة المجاورة هي :

 

 9م3824 )د( 9م3228 )جـ( 9م3628 )ب( 9م3828 )أ( 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               

 

94 

92 

96 

 7من   4



 خاطئة  كانت العبارة إذا (ذا كانت العبارة صحيحة والحرف )خالحرف )ص( اضعي ( 66) إلى( 1رات من)الفق                

 المخروط مجسم قاعدتاه دائريتان متطابقتان ومتوازيان متصالن معا بجانب منحني.     -1

 يوجد للهرم قاعدة مضلعة منتظمة. -9

 .3سم303سم =3سم وارتفاعه 01اعدتهحجم مخروط نصف قطر ق -3

 .6عدد األوجه في المنشور المستطيلي هو  -3

 قطعة.65الى مرة  اذا كان محمد يريد قص انبوب 64يستخدم المنشار      -5

 مضاعفة نصف القطر له تأثير أكبر في المخروط من مضاعفة االرتفاع. -6

 .يوجد للهرم جوانب متوازية -8

 يكو  مثلي الحجم األصلي.ي مضاعفة أحد أبعاد المنشور المستطيل -0

 اذا تساوى حجما منشورين مستطيلين فإنه يكون لهما المساحة الكلية نفسها. -9

 لسطح الوجه الجانبي لمجسم الهرم هي مجموع مساحات األوجه الجانبية له.المساحة الجانبية  -08

 الوجه الجانبي لمجسم الهرم هو أي سطح مستو وليس القاعدة. -00

 م المنشور المساوي له في مساحة القاعدة واالرتفاع.حجم الهرم يساوي نصف حج -09

 المنشور مجسم له وجهان متوازيان ومتطابقان يسميان االرتفاع. -13

 الهرم مجسم قاعدته الوحيدة مضلع وأوجهه مثلثات. -14

 الوجه هو سطح منحني. -15

 الحرف هو المستقيم الناتج عن تقاطع مستويين. -12

 الرأس نقطة تقاطع ثالث مستويات أو أقل. -17

 قطر هو قطعة مستقيمة نهايتاها رأسان غير متجاورين ويقعان على الوجه نفسه.ال -18

 يتكون الشكل المركب من شكلين بسيطين أو أكثر. -19

 ارتفاع الهرم أو المخروط هو البعد الرأسي بين الرأس والقاعدة. -62

 األوجه الجانبية لهرم منتظم هي مثلثات متطابقة. -61

 االرتفاع األمامي . يسمى ارتفاع كل وجه جانبي لهرم منتظم -66

 

 راغات التالية :فأكملي ال

 .................... م هي615فالمساحة الكلية له  علما بان طول ضلع قاعدته  6م72542كانت المساحة الجانبية لهرم خفرع ا ذإ__ 0

 ..................... مجسم قاعدتاه دائريتان متطابقتان متوازيتان متصلتان معاً بجانب منحن هو :_ 6

 ......................... قياس الحيز الذي يشغله الجسم في الفضاء ويقاس بالوحدات المكعبة هو :_ 3
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 يأتي مما كالً  احسبي( 6

 8ملم  وارتفاعه المائل 4المساحة الجانبية لسطح الهرم الذي قاعدته مربعة طول ضلعها (أ   
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 : يلي عما أجيبي(3

 مضاعفة نصف قطره , ام مضاعفة ارتفاعه ؟ برري إجابتك. المخروطأ(ايهما له تأثير أكبر في حجم   

كانت خاطئة ,فأعِط مثاالً مضاداً: " إذا تساوى حجما منشوري   وإذاخاطئة . ب ( حددي اذا كانت االجابة صحيحة أم 

 مستطيلي  فإنه يكو  لهما المساحة الكلية نفسها " .

 ً جوانب "  4اً " للمنشور قاعدتا  َو أو أحياناً أو غير صحيحة أبد جـ( حدد ما إذا كانت العبارة اآلتية صحيحة دائما

 وبرري اجابتك .
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