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تمت مواءمة الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 370 / 2017 واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة

لوزارة التربية والتعليم

الرمز البريدي CB2 8BS، المملكة المتحدة.

تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جزًءا من الجامعة. 

وللمطبعة دور في تعزيز رسالة الجامعة من خالل نشر المعرفة، سعًيا

وراء تحقيق التعليم والتعلم وتوفير أدوات البحث على أعلى مستويات التميز العالمية.

© مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. 

التشريعي  لالستثناء  ويخضع  والنشر،  الطباعة  حقوق  لقانون  الكتاب  هذا  يخضع 
المسموح به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة. 

من  المكتوب  اإلذن  على  الحصول  دون  من  الكتاب  هذا  من  جزء  أي  نسخ  يجوز  ال 
مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. 

الطبعة التجريبية 201٩م

ُطبعت في سلطنة ُعمان

ت مواءمتها من كتاب النشاط - الرياضيات للصف السابع - من سلسلة  هذه نسخة تمَّ
كامبريدج للرياضيات في المرحلة الثانوية للمؤلفين جريج بيرد ولين بيرد وكريس بيرس. 

تمت مواءمة هذا الكتاب بناًء على العقد الموقع بين وزارة التربية والتعليم ومطبعة 
جامعة كامبريدج رقم 45/ 2017. 

اإللكترونية  المواقع  دقة  أو  توفُّر  تجاه  المسؤولية  كامبريدج  جامعة  مطبعة  تتحمل  ال 
دقيق  المواقع  تلك  الوارد على  المحتوى  بأن  تؤكد  الكتاب، وال  في هذا  المستخدمة 

ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك. 
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تقديم
آله وصحبه  المرسلين سيدنا محمد وعلى  العالمين، والصالة والسالم على خير  لله رب  الحمد 

أجمعين. وبعد ،،، 
انطالًقا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه 
الله ورعاه - بضرورة إجراء تقييم شامل للمسيرة التعليمية في السلطنة من أجل تحقيق التطلعات 
المستقبلية، ومراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه، حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير 
المنظومة التعليمية في جوانبها ومجاالتها المختلفة كافة؛ لتلبي متطلبات المجتمع الحالية، وتطلعاته 
المستقبلية، ولتتواكب مع المستجدات العالمية في اقتصاد المعرفة، والعلوم الحياتية المختلفة، بما 

يؤدي إلى تمكين المخرجات التعليمية من المشاركة في مجاالت التنمية الشاملة للسلطنة. 
بمراجعة  التعليمية  المنظومة  باعتبارها مكوًنا أساسيًّا من مكونات  الدراسية  المناهج  وقد حظيت 
التدريس،  وطرائق  الدراسية،  المقررات  من  بدًءا  المختلفة،  نواحيها  في  شامل  وتطوير  مستمرة 
وأساليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتتناسب مع الرؤية المستقبلية للتعليم في السلطنة، ولتتوافق مع 

فلسفته وأهدافه. 
التطور  اهتماًما كبيًرا يتالءم مع مستجدات  العلوم والرياضيات  الوزارة مجال تدريس  وقد أولت 
العلمي والتكنولوجي والمعرفي، ومن هذا المنطلق اتجهت إلى االستفادة من الخبرات الدولية؛ 
اتساًقا مع التطور المتسارع في هذا المجال من خالل تبني مشروع السالسل العالمية في تدريس 
لدى  والتقصي واالستنتاج  البحث  مهارات  تنمية  أجل  الدولية؛ من  المعايير  المادتين وفق  هاتين 
المسابقات  في  التنافسية  قدراتهم  وتطوير  المختلفة،  العلمية  للظواهر  فهمهم  وتعميق  الطالب، 

العلمية والمعرفية، وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية. 
التعليم في  بما يحويه من معارف ومهارات وقيم واتجاهات جاء محقًقا ألهداف  الكتاب  إن هذا 
السلطنة، وموائًما للبيئة العمانية، والخصوصية الثقافية للبلد بما يتضمنه من أنشطة وصور ورسومات، 

وهو أحد مصادر المعرفة الداعمة لتعلم الطالب باإلضافة إلى غيره من المصادر المختلفة. 
متمنية ألبنائنا الطالب النجاح، ولزمالئنا المعلمين التوفيق فيما يبذلونه من جهود مخلصة لتحقيق 
أهداف الرسالة التربوية السامية؛ خدمة لهذا الوطن العزيز تحت ظل القيادة الحكيمة لموالنا حضرة 

صاحب الجاللة السلطان المعظم، حفظه الله ورعاه.
والله ولي التوفيق

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
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الُمقدمة

مرحًبا بكم في كتاب النشاط الخاصِّ بمادة الرياضيَّات للصفِّ السابع.

يمكن استخدام كتاب النشاط مع كتاب الطالب للصف السابع؛ فالغرض منه هو منحك تدريًبا إضافيًّا في 

جميع الموضوعات التي يغطيها كتاُب الطالب.

م إلى ٩ وحدات، مثل كتاب الطالب. وستجد في كلِّ وحدة تمرينًا لكلِّ موضوٍع. تحتوي  كتاُب النشاط ُمقسَّ

هذه التمارين على أسئلٍة ُمشابهٍة للتمارين الُمقابلة في كتاِب الطالب. 

ن هذا من َفْهمك للموضوعات.  يمنحك كتاُب النشاط هذا فرصًة لتجربة المزيد من األسئلة بمفردك؛ وسُيحسِّ

كما يساعدك على الشعور بالثقِة أثناء العمل بمفردك عندما ال يكون الُمعلِّم متاًحا لمساعدتك.  

ال توجد توضيحاٌت أو أمثلٌة محلولٌة في هذا الكتاب. إذا كنت غير متأكٍد مما عليك القيام به أو تحتاج إلى 

تذكير نفسك بشيٍء ما، ُيمكنك الرجوُع إلى التوضيحات واألمثلة المحلولة في كتاب الطالب.
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13 امعساتثامتدحولاثثثامتلا  

فثعىلثاألشكدِلثامل تطدبقِل ثامتورُّ ✦ثمتدرينث1-9

حدد وتر الُمثلَِّث القائِم في كلِّ من المثلثات التالية: 1(ث
)ج(ث ث )ب(ث ث )ثأث(ث

ث    

اقرأ ما تقوله فريدة: 2(ث

 

هل فريدة على صواب؟ لماذا؟ ث
                                                                                                                                                                                                                        

حدد األشكال التي تطابق الشكل أ فيما يلي: 3(ث

 

                                                                                                                                                                                                                        

إذا كان المثلث D C يطابق المثلث صO س فأوجد كًل مما يلي: 4(ث

   

  ) D(  )3( )O ص(    )2(   ) C(  )1( طول كلٍّ من:  )ثأث(ث
)سO ص(    )3(   )Oص س(  )2(   ) C D(  )1( قياس كلٍّ من:  )ب(ث

C  يشبه وتر املثلث ولكنه يف احلقيقة 

ليس وتًرا للمثلث.

الوحدة التاسعة:  التماُثل
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إذا علمت أن  T O ،  D  E C س ص أشكال رباعية متطابقة فحدد كًل مما يلي: 5(ث

        

 ) D(  )2(   ) E(  )1( الضلَع الُمتناظَر مع:  )ثأث(ث

 )OT(  )4(   )Oص(  )3( ث   

 )E D( )2(ث ث  ) D C( )1(ث اويَة الُمتناظِرَة مع:ث الزَّ )ب(ث

)OT ص(  )4(ث ث  )OT س( )3(ث ث ث ث 



15 امعساتثامتدحولاثثثامتلا  

فثعىلثامتلا ثاخلّطي ثامتورُّ ✦ثمتدرينث2-9

لكلِّ شكٍل من األشكاِل التاليِة َخطُّ تماُثٍل واحٌد أو اثنان. 1(ث

 

أكمل الجدوَل التالي كما في المثال:  ث

ثمتدا ٍ ثواسٌا خطَّدثمتدا  خطُّ

أامشك  

اكتب عدَد ُخطوِط التماُثِل لكل شكل من األشكاِل التالية: 2(ث

 

ث3(ث إذا علمت أن الخطوط المنقطة تمثل خطوط تماثل في األشكال التالية،
فأكمل تظليل المربعات ليكون الشكل متماثًل:

 

ظلِّل امُلربَّعات التي 
حتتاجها لتجعل الشكل 

متامثًل.
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ارسم األشكال التالية على شبكة الُمربَّعاِت. 4(ث
)1()2()3()4(

 

د كيف ُيمكنك تغييُره لكي يكون له خطَّ تماُثٍل واحد، بحيث  )ثأث(ث انظر إلى كلِّ شكل وحدِّ
ُيمِكنُك إجراُء تغييٍر واحٍد فقط لكلِّ ُمخطٍَّط)تظليل مربع واحد فقط(. ث 

ارُسم َخطَّ تماُثٍل لكلِّ شكل من األشكال التي قمت برسمها. )ب(ث

.) حدد نوع خط التماثل لكل شكل. )خطُّ تماُثٍل أفقيٌّ أم رأسيٌّ أم ُقطريٌّ )ج(ث

5(ث أراد باسل تكوين شكل مربع له أربعة خطوط تماثل باستخدام قطعة البلط
الموضحة في الشكل المقابل.

ارُسم شكلين ُمختلفين ُيمِكُن لباسل تكوينُهم. ث

ث



17 امعساتثامتدحولاثثثامتلا  

ِ ثاماوراينِّ ثعىلثامتلا  ف  ثامتورُّ ✦ثمتدرينث3-9

اكتب رتبة التماُثِل الدورانيِّ لكلٍّ شكل من األشكال التالية: 1(ث

HIJKLMN

 

ثأكمل الجدول المقابل بكتابة الحرف  ث2(ث
الخاص بكل شكل في مكانه الصحيح

ث كما في المثال: )الشكل أ له أربعة 
خطوط تماثل(.                  

 

. لدى سمير سُت قطٍع من البلِط األبيض وثلٌث من البلِط الَرماديِّ 3(ث

كلُّ قطعِة بلٍط هي ُمثلٌَّث ُمتطابُِق األضلِع. ث

 

أراد سمير أن ُيرتَِّب قطع البلَط لتكويِن شكل بتماُثٍل دورانيٍّ رتبته قدرها 3  ث
ارُسم شكلين مختلفين يمكن لسمير تكوينهم. ث

 ِ طعِطثامتلا  ثخ  عاد 
01234

رتبلثامتلا  ثاماوراينِّ

1
2
3
أ4
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4(ث نسخ طارق الشكل المقابل في أربع نسخ كاآلتي:

ثثثثثثثثثثثثثثثث)ثدث( ثثثثثثثثثثثثثث)ج(ث ث ث ثثثثثثثثثثثثثث)ب( ث ثثثثثثثثثثثثثث)ثأث(ث ث

     

)1(ثظلِّل ثلثة ُمربَّعاٍت أخرى من النسخِة )ثأث( حتى تصبح رتبة التماُثِل الدورانيِّ 2 ث

)2(   ظلِّل ثلثة ُمربَّعاٍت أخرى من النُسخِة )ب( حتى تصبح رتبة التماُثِل الدورانيِّ 2 والتي تختلُف عن  ث
الشكِل )ثأث(

)3(   ظلِّل ثلثة ُمربَّعاٍت أخرى من النُسخِة )ج( حتى تصبح رتبة التماُثِل الدورانيِّ 2 والتي تختلُف عن  ث
الشكِل )ثأث( أو )ب(

)4(   ظلِّل ثلثة ُمربَّعاٍت أخرى من النُسخِة )ثدث( حتى تصبح رتبة التماُثِل الدورانيِّ 4 ث
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ثامتلا ثيفثاملثّلثدِتثواألشكدِلثربدعيَّلثاألضالعثاخلدصِلثواملضلودتثاملنتظمل ثخصدئص  ✦ثمتدرينث4-9
انظر إلى الجدوِل التالي: 1(ث

األضالع 
تلفٌل كلُّهدثمتسدويٌلزوجدِنثمتسدويدِنزوٌجثواسٌاثمتسدٍوكلُّهدثم 

وايد امزَّ

تلفٌل كلُّهدثم 
زوٌجثواسٌاثمتسدٍو
زوجدِنثمتسدويدِن
أكلُّهدثمتسدويٌل

اكتب حرَف كلِّ شكٍل في المكان الصحيح في الجدوِل، كما  في المثال: ث
ب: شكُل الطائرِة الورقيَِّة )الدالتون(   أ: ُمربَّع          ث

د: ُمثلٌَّث ُمختِلُف األضلعِ  ج: ُمستطِيٌل          ث
و: ِشبُه ُمنَحِرٍف ُمتطابُِق الضلعين  هـ: ُمتوازي األضلِع      ث

ح: ُمثلٌَّث ُمتطابُِق األضلِع ز: ِشبُه ُمنَحرٍف          ث
ي:  ُمثلٌَّث ُمتطابُِق الضلعين ط: ُمعيٌَّن          ث

انظر إلى الجدوِل التالي: 2(ث
رتبلثامتلا ثاماوراين

234ث1

طعِطث ثخ  عاد 
امتلا ِ 

0
1
2
3
أ4

اكتب حرَف كلِّ شكٍل في المكان الصحيح في الجدوِل كما في المثال: ث
ب: شكُل الطائرِة الورقيَِّة )الدالتون(  أ: ُمربَّع          ث

د: ُمثلٌَّث ُمختِلُف األضلعِ  ج: ُمستطِيٌل          ث
و: ِشبُه ُمنَحِرٍف ُمتطابُِق الضلعين هـ: ُمتوازي األضلِع      ث

ح: ُمثلٌَّث ُمتطابُِق األضلعِ  ز: ِشبُه ُمنَحرٍف          ث
ي:  ُمثلٌَّث ُمتطابُِق الضلعين ط: ُمعيٌَّن          ث
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أذكر أوجه التشابه )في خصائص التماثل( بين الُمثلَّث ُمتطابق الضلعين وشبه المنحرف ُمتطابق الضلعين. 3(ث
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

أذكر أوجه االختلف )في خصائص التماثل( بين الُمربَّع والُمعيَّن. 4(ث
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

 ) G ( ، )F( ، ) E ( ، ) ( ، )D( ، ) C ( ث إذا كانت النقاط)5
 ست نقاط على شبكة المربعات كما في الشكل المقابل،

والنقطة )T( هي نقطة أخرى على نفس الشبكة.
فما إحداثيَّات النقطة T عندما يكون: ث

( ُمتوازي أضلع؟    T D C( )ثأث(ث

ًعا؟   )E T D C( ُمربَّ )ب(ث

)E T D C( شكل طائرة ورقية )الدالتون(؟  )ج(ث

)T F D C( ُمستطيًل؟   )ثدث(ث

)D C و T( شبه ُمنحرف متطابق الضلعين؟  )هـ(ث
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ثتصنيفثاألشكدلثربدعيَّلثاألضالع ✦ثمتدرينث5-9

اكتب اسم الشكل الرباعي الذي ينطبق عليه الوصف التالي: 1(ث

»كلُّ أضلعي لها نفس الطول، وأقطاري متعامدة وينصف ث)ثأث(ث
   كل منها اآلخر، ولي رتبة تماُثل دوراني قدرها 2«.                                                                                                                                            

»تتقاطع أقطاري عمودًيا، لكن ليس لي أضلع متوازية«.                                                                                 )ب(ث

»لي أربع زوايا، قياس كّل منها يساوي 90°، وأقطاري ال ث)ج(ث
  تتقاطع عمودًيا ولكن ينصف كل منها اآلخر«                                                                                  

2(ث َتَتّبع خصائص األشكال في المخطط التالي، ثم اختر اسم الشكل المناسب مما يلي لتكتبه في اإلطارات 
في المخطط، اكتب  الرقم المناسب حيث ينتمي كلُّ شكل:

الُمعيَّن   )ب(  الُمربَّع          )ثأث(ث
ُمتوازي األضلع    )ثدث(  الُمستطيل         )ج(ث

شبه الُمنحرف متطابق الضلعين   )ثوث(  شبه الُمنحرف         )هـ(ث
شكل الطائرة الورقيَّة )الدالتون(   )ثزث(ث
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د موضع النقاط التالية على شبكة اإلحداثيَّات: حدِّ 3(ث

و)3، 2(،   ،)4 ،2(F  ،)6 ،1(E  ،)4 ،1(  ،)2 ،1(D  ،)1 ،1(C ث

)6 ،7(B ي)5، 1(،   ،)4 ،4(P  ،)4 ،5(I  ،)6 ،3(G ث

اكتب إحداثيَّات نقطة تقاطع األقطار لكل شكل رباعيِّ األضلع فيما يلي: ث
)I B G ( )ج(  )PF C ي(  )ب(ث )G E D و(  )ثأث(ث
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ثامبيدتدتثاملنفصللثوامبيدتدتثامل تَّصلل ✦ثمتدرينث1-10
اكتب نوع البيانات )متصلة، منفصلة( فيما يلي: 1(ث

عدد األشجار في إحدى الحدائق  )ثأث(ث
كتلة الثمار الناضجة في إحدى المزارع  )ب(ث

طول رف الكتب الموجود في مكتبة المدرسة  )ج(ث
عدد الطاوالت في الصّف  )ثدث(ث

أطوال طلب الصف السابع   )هـ(ث
الزمن الُمستغَرق في إجابة اختبار الرياضيَّات  )ثوث(ث

درجات الطلب في اختبار الرياضيَّات  )ثزث(ث
عدد شرائح البيتزا في أحد األطباق  )ح(ث

كتلة علب الماء البلستيكية الموجودة في الثلجة  )ط(ث

اقرأ ما يقوله مهند. 2(ث

سألت 10 أشخاص عن أطواهلم بالسنتيمرت. فكانت 132، 144، 123، 155، 156، 
 149 ،147 ،150 ،167 ،175

هذه البيانات هي بيانات منفصلة؛ ألنَّ القيم كلها متثِّل أعداًدا كاملًة. ث
هل مهند على صواب؟  ث

اشرح إجابَتك. ث
                                                                                                                                                                                                                        

اقرأ ما تقوله خديجة. 3(ث
 سجلت كتلة 10 كرات خرز زجاجّية صغرية بِدقة شديدة وَقربت الكتلة ألقرب نصف جرام. فكانت 

11 ،  ،10 ،10 ،  ،9 ،8 ،  ،  ،6
هذه البيانات هي بيانات ُمتَّصلة؛ ألنَّ القيَم ال متثِّل أعداًدا كاملًة. ث

هل خديجة على صواب؟  ث
اشرح إجابَتك. ث

                                                                                                                                                                                                                        

الوحدة العاشرة:  التخطيط وجمع البيانات
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ثإجيددثامبيدتدت ✦ثمتدرين2-10

1(ث حدد الوحدة التي ستستخدمها من اإلطار المقابل عند إجرائك 
دراسة استقصائية لقياس كلٍّ مما يلي:

الوقت الذي يستغرقه شخٌص ما في العدِّ إلى 10     )ثأث(ث

المسافة التي يستطيع شخٌص ما أن يمشيها خلل ساعتين  )ب(ث

كمية المياه التي يشربها طلب صفك يومًيا     )ج(ث

اكتب المصدر المناسب للحصول على البيانات التي ستساعدك في اإلجابة عن األسئلة اآلتية؟ 2(ث

ما النهر الذي ُيعدُّ ثاني أطول نهر في العالم؟ )ثأث(ث
ث 

كم عدد األشخاص الذين يعملون في قريتك أو مدينتك؟ )ب(ث
ث 

ما مجموع كتلة اللحم التي يبيعها محل اللحوم يومًيا في قريتك؟ )ج(ث
ث 

كم عدد الطلب الذين تغيَّبوا عن المدرسة خلل األسبوع الماضي؟ )د(ث
ث 

هل ستجمع البيانات بنفسك أم ستستعين ببيانات جمعها شخٌص آخر لإلجابة على األسئلة التالية؟ 3(ث

ل للطلب في صفِّك؟  ما اللون الُمفضَّ )ثأث(ث
ث                                                                                                                                                  

ل نمو لعدد السكان؟  ما الدولة التي بها أسرع ُمعدَّ )ب(ث
ث                                                                                                                                                  

ما مقدار المبلغ الذي ربحه العبو كرة السلة أصحاب المراكز الخمسة األولى في السنَة الماضيَة؟  )ج(ث
                                                                                                                                                   

ل أفراد عائلتك الذهاب إليه خلل العطلة؟  ما المكان الذي يفضِّ )ثدث(ث
ث                                                                                                                                                  

الساعات  الدقائق  الثواين 

اللرت السنتيمرت  الكيلوغرام  الكيلومرت 
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4(ث عندما تجَمع البيانات بنفسك يمكنك إجراء دراسة استقصائية وتوجيه أسئلٍة لألشخاص أو تنفيذ تجربٍة  
وتسجيل نتائجها.

د ما إذا كان يجب إجراء دراسة استقصائية أو تنفيذ تجربة لكلِّ سؤال من األسئلة اآلتية: حدِّ ث
ات ذهاب أفراد عائلتك إلى طبيب األسنان؟                                                                                                                            كم عدد مرَّ )ثأث(ث
ل لطلب صفِّك؟                                                                                                                            ما المشروب الُمفضَّ )ب(ث
ًة؟                                                                                                                            ات ظهور العدد )6( عند رمي حجر النرد 180 مرَّ كم عدد مرَّ )ج(ث
كم عدد أصدقائك أعسري اليد؟                                                                                                                            )ثدث(ث

كم عدد أصدقائك الذين يمكنهم إصابة الجزء )20( في لوحة رمي األسهم من رمية واحدة؟  )هـ(ث
                                                                                                                                                                                                                        

أرادت سالي معرفة عدد أفراد عائلتها الذين يحبُّون الخضروات. فسألت البالغين فقط. 5(ث
هل ستكون نتائج دراستها االستقصائية متكافئة الفرص؟ ث

أعِط سبًبا إلجابتك. ث
                                                                                                                                                                                                                        

فسأل  المزدحمة،  ق  التسوُّ مراكز  أحد  في  السيارات  لوقوف  كافية  أماكن  توفر  مدى  معرفة  سمير  6(ث أراد 
ق في صباح يوم الجمعة. السائقين الذين ينتظرون دورهم للوقوف أمام مركز التسوُّ

هل ستكون نتائج دراسته االستقصائية متكافئة الفرص؟ ث
أعِط سبًبا إلجابتك. ث

                                                                                                                                                                                                                        

ة أسبوع على مدخل أحد المتنزهات،  لة لألشخاص، فوقف ليًل لمدَّ 7(ث أراد أمير استكشاف الرياضة المفضَّ
دراسته  نتائج  ستكون  لة،  هل  وأوقف األشخاص أثناء دخولهم للمتنزه وسألهم عن رياضتهم الُمفضَّ

االستقصائية متكافئة الفرص؟

أعِط سبًبا إلجابتك. ث
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ثاماراحدتثاالحتقصدئيَّلثوامتجدرب ✦ثمتدرينث3-10
حدد طريقة جمع البيانات التي ستستخدمها لجمع البيانات اآلتية: 1(ث

امللحظة التجربةالدراسة االستقصائيَّة ث
عدد مرات الحصول على صورة عند رمي عملة معدنية 50 مرة                                                                                                                              )ثأث(ث
عدد الكتب التي يملكها األشخاص الذين يسكنون في قريتك                                                                                                                              )ب(ث
عدد الطلب الذين يرتدون نظارات طبية في مدرستك                                                                                                                               )ج(ث
عدد األشخاص الذين يدخلون عيادة طبيب األسنان كلَّ ساعة                                                                                                                              )ثدث(ث
ةً                                                                                                                            ات سحب ورقٍة حمراء من حزمة أوراق اللعب الملونة عندما يتمُّ السحب 50 مرَّ عدد مرَّ )هـ(ث
أنواع السيارات التي تمر أمام بوابات مدرستك في اليوم                                                                                                                               )ثوث(ث
ات ذهاب طلب صفِّك إلى الحديقة خلل الشهر الماضي                                                                                                                              عدد مرَّ )ثزث(ث

ات التي نحصل فيها على الرقم 3 عند رمي حجر نرد رباعي األوجه،  ث)ح(ث عدد المرَّ
ًة                                                                                                                                    مرقًما من 1 إلى 4، 80 مرَّ
عدد الطلب الذين تناولوا الفاكهة يوميًّا خلل األسبوع الماضي                                                                                                                              )ط(ث

2(ث يضمُّ أحد األندية 410 أعضاء، ويريد رئيس النادي معرفة ما إذا كان األعضاء يودُّون أن تشتمل مجلة 
ة بالشهر القادم على كتاب حلِّ ألغاز لعبة الكلمات المتقاطعة أم ال. النادي الخاصَّ

حان لماذا يجب على الرئيس سؤال عيِّنة من األعضاء. اذكر سببين يوضِّ )ثأث(ث
     

نهم  )ب(ث يريد الرئيس أن ُيمثِّل حجم العيَّنة 10% من األعضاء، فكم عدد األشخاص الذين يجب أن تتضمَّ
العيَّنة؟

     

بتعليمات  المسافرين  بتعريف  قامت  أن  وبعد  الطيران،  شركات  إحدى  في  طيران  مضيفة  بسمة  3(ث تعمل 
السلمة الجوية، أرادت معرفة عدد المسافرين الذين فهموا تلك التعليمات حيث يبُلغ عدد المسافرين 
على متن الطائرة 394 مسافًرا، هل يجب على بسمة توجيه السؤال لكلِّ ركاب الطائرة، أم ينبغي عليها 

كاب؟ اشرح إجابتك. االقتصار على طرح السؤال على عيِّنٍة من الرُّ
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، ث4(ث أرادت مها معرفة عدد طالبات صفها اللتي يغسلن أسنانهن مرتين يوميًّا على األقلِّ
رت أن تسأل عيِّنًة منهن. والبالغ عددهن 48 طالبة؛ فقرَّ

هل يجب على مها سؤال عيِّنة من الطالبات؟ )ثأث(ث
ث 

كم عدد الطالبات اللتي يجب أن تتضمنهن الدراسة االستقصائية؟  )ب(ث
ث 

5(ث يبُلغ عدد طلب مدرسة هلل 892 طالًبا، إذا أراد هلل معرفة عدد الطلب الذين يؤدون صلة الفجر 
في المسجد يومًيا:

هل يجب عليه سؤال عيِّنٍة من الطلب؟  )ثأث(ث
ث 

)ب(ث إذا قام هلل بسؤال عينة تتكون من 75 طالًبا، هل ُتمثِّل هذه العيَّنة نسبًة تزيد عن 10% من إجماليِّ 
عدد الطلب أم تقلُّ عنها؟ أعِط سبًبا إلجابتك.

ث 

ط أسعار الكتب التي يبيعها كلَّ شهر. فهل يجب  6(ث يبيع سليم كتًبا عبر مواقع اإلنترنت، وأراد إيجاد متوسِّ
عليه استخدام أسعار كلِّ الكتب التي باعها خلل األشهر التالية، أم يكتفي بعيِّنة منها في:

شهر أكتوبر، حيث باع 37 كتاًبا )ثأث(ث
ث 

شهر نوفمبر، حيث باع 55 كتاًبا  )ب(ث
ث 

شهر ديسمبر، حيث باع 426 كتاًبا  )ج(ث
ث 

شهر يناير، حيث باع 20 كتاًبا   )ثدث(ث
ث 

أعِط سبًبا لكلِّ إجابٍة من إجاباتك. مع ذكر حجم العيِّنة المناسب إن أمكن. ث
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اختر درجة الدقة المناسبة فيما يلي: 7(ث

الوقت الذي يستغرقه الطلب في المشي داخل المدرسة: )1(ث

أقرب دقيقة   ) أث(  ث

أقرب ثانية    )ب(  ث

أقرب 0٫1 من الثانية   )ج(  ث

كتلة قطة مولودة حديًثا: )2(ث

أقرب 1 غرام  )ج(  أقرب 100 غرام   )ب(  أقرب كيلوغرام   ) أث(  ث

طول ذراع كل طالب في صفك: )3(ث

أقرب متر  )ج(  أقرب سنتيمتر   )ب(  أقرب مليمتر   ) أث(  ث

الوقت الذي يستغرقه أحد الطلب المنافسين في سباق للسباحة لمسافة 1 كم: )4(ث

أقرب ثانية  )ج(  أقرب دقيقة   )ب(  أقرب ساعة   ) أث(  ث
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ثمجثامبيدتدت ✦ثمتدرينث4-10

طرح بدر األسئلة اآلتية على األشخاص الذين يسكنون حول الملعب في واليته: 1(ث

.................................................... ما اسمك؟   )1

.................................................... ما تاريخ ميلدك؟   )2
هل توافق على أنَّ الملعب في واليتك غير مفيد؟  )3

ًدا ة  أوافق  لست متأكِّ   أوافق بِشدَّ
كم مرة زرت الملعب في واليتك خلل الشهر الماضي؟  )4

ات   0 مّرة   1-3 مرَّ
ات ات   أكثر من 10 مرَّ   3 -5 مرَّ

هل االسئلة ملئمة أم ال ؟ اشرح اجابتك. )ثأث(ث
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

أِعد كتابَة األسئلة 2 ، 3 ، 4 بصيغة تجعلها مناسبًة للدراسة االستقصائية. )ب(ث
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2(ث طرحت زينب أسئلة على النساء اللواتي يسكّن بالقرب من جمعية المرأة العمانية في واليتها، وفيما يلي 
سؤاالن من األسئلة التي طرحتها:

ما مدى اعتيادك على االشتراك في فعاليات الجمعية؟  )1
  دائًما   غالًبا   نادًرا

كم عدد مرات مشاركتِك في فعاليات الجمعية عادًة؟  )2
ات أو أكثر ات   7 مرَّ ات   4 -6 مرَّ   0 مّرة   1-3 مرَّ

أعط سبًبا واحًدا لعدم ملئمة السؤال )1( للدراسة االستقصائية. )ثأث(ث
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

أعط سبًبا واحًدا لملءمة السؤال )2( للدراسة االستقصائية. )ب(ث
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

عدد  حول  استقصائية  دراسة  سمية  ثتجري  3(ث
في  صفها  طالبات  تقضيها  التي  الساعات 

أداء الواجب المنزليِّ كلَّ أسبوع.

السؤال المقابل هو أحد األسئلة التي طرحتها سمية.                                  ث

ة بسؤال سمية. م قسًما لإلجابات المحتملة الخاصَّ صمِّ ث
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

ط عدد الساعات التي تقضينها  كم متوسِّ
؟ كلَّ أسبوع في أداء الواجب المنزليِّ
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الستكشاف  استقصائية  دراسة  سعيد  4(ث أجرى 
لة للطلب في المدرسة. الموادِّ الدراسيَّة الُمفضَّ

السؤال المقابل هو أحد األسئلة التي طرحها سعيد.                                   ث

ة بسؤال سعيد. م قسًما لإلجابات الُمحتملة الخاصَّ صمِّ ث
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

أراد حسن معرفة عدد األحذية التي يمتلكها أهل قريته. 5(ث
ر إجراء دراسة استقصائية. وكتب اآلتي: فقرَّ ث

نة من 50 شخًصا.  يبُلغ عدد سكان قريتي 489؛ لذا سأجري مقابلًة مع عيِّنة مكوَّ
ل إجاباتِهم في ورقة جمع البيانات التالية: وسأسجِّ

كم عدد األحذية التي تمتلكها؟ السؤال 
اإلجابة 

االستنتاج  تشير النتائج إلى أنَّ أهل قريتي ال يمتلكون الكثير من األحذية.

7-410-36-14-3عدد األحذية
3 4 7 58 7 11 17 221 3 8 315 5 6عدد األشخاص

ن من 50 شخًصا؟ ما رأيك في قرار حسن بطرح السؤال السابق على عيِّنٍة تتكوَّ )ثأث(ث
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ة بالدراسة؟ ما رأيك في ورقة جمع البيانات الخاصَّ )ب(ث
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ل إليه حسن؟ ما رأيك في االستنتاج الذي توصَّ )ج(ث
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

م ورقَة تجميع بيانات ملئمًة بشكٍل أكبر ألسئلة حسن. صمِّ )ثدث(ث

لة لك في المدرسِة؟ ة الُمفضَّ ما المادَّ
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ر  فقرَّ فيها،  يسكن  التي  الوالية  في  العامة  المكتبة  إلى  األشخاص  ذهاب  اعتياد  مدى  معرفَة  راشد  6(ث يريد 
إجراء دراسة استقصائية، وكتب اآلتي:

يبُلغ عدد سكان الوالية 624 شخًصا.
لت إجاباتِهم في ورقة جمع البيانات التالية. ن من 12 شخًصا وسجَّ أجريت مقابلٍت مع عيِّنة تتكوَّ

ما مدى اعتيادك على الذهاب إلى المكتبة العامة؟ السؤال 
اإلجابة

االستنتاج  تشير النتائج إلى ذهاب أهل الوالية إلى المكتبة العامة كثيًرا.

عدد األشخاص
1مطلًقا

4كثير من األحيان
5غالًبا
2دائًما

ن من 12 شخًصا؟ ما رأيك في قرار راشد بطرح السؤال السابق على عيِّنة تتكوَّ )ثأث(ث
                                                                                                                                                                                                                        

ة براشد؟ ما رأيك في ورقة جمع البيانات الخاصَّ )ب(ث
                                                                                                                                                                                                                        

ل إليه راشد؟ ما رأيك في االستنتاج الذي توصَّ )ج(ث
                                                                                                                                                                                                                        

م ورقة تجميع بيانات ملئمة بشكٍل أكبر ألسئلة راشد. صمِّ )ثدث(ث
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✦ثمتدرينث10-ث5ثثثاحتياامثاجلااولثامتكراريل
تنس  القدم،  كرة  السلة،  )كرة  اآلتية:  الرياضات  من  المفضلة  رياضتهم  اختيار  طالًبا  عشرين  إلى  1(ث ُطلب 

الطاولة، السباحة، رياضة أخرى(. فكانت النتائج كاآلتي:

تنس السباحةكرة القدمكرة القدمكرة السلة
كرة القدمكرة السلةكرة القدمكرة السلةكرة القدمالطاولة

تنس 
الطاولة

رياضة 
أخرى

رياضة 
رياضة كرة السلةأخرى

أخرى
تنس 

رياضة كرة السلةكرة القدمالطاولة
كرة القدمأخرى

أكمل ورقَة جمع البيانات لعرض هذه المعلومات فيها. )ثأث(ث

امريدضلثاملفضلل
ريدضلثأخرىامسبدسلتنسثامطدوملكرتثامقامكرتثامسلل

ث   
ما الرياضة المفضلة بشكٍل أكبر بين الطلب؟   )ب(ث

ت أمام المكتبة العامة. في إحدى الدراسات االستقصائية، راقب ناصر أول 10 سيَّاراٍت مرَّ 2(ث
وسجل عدَد الركاب المستقلين لكلِّ سيَّارٍة )بخلف السائق(. ث
ث أجرى ناصر هذه الدراسة االستقصائية الساعة 9 صباًحا و11 

صباًحا و 1 مساًء.
وفيما يلي نتائج الدراسة استقصائية: ث

4 ،3 ،3 ،2 ،1 ،4 ،1 ،3 ،4 ،2 9 صباًحا:  ث
4 ،2 ،1 ،0 ،0 ،0 ،4 ،3 ،0 ،2 11 صباًحا:  ث

                                     0 ،1 ،1 ،1 ،1 ،2 ،4 ،2 ،0 ،4 1 مساًء:  ث
أكمل ورقَة جمع البيانات لعرض المعلومات السابقة فيها. ث

امعقت
1ثمسدًء11ثصبدًسد9ثصبدًسد

عادثامركدب

0
1
2
3
4
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ل لهم من: )البطاطا، الُحمص، الفول، السبانخ،  3(ث ُطلب إلى ثلثين شخًصا بالًغا اختيار نوع الُخضار المفضَّ
نوع آخر(. فكانت النتائج كاآلتي:

السبانخالبطاطاالسبانخالفولالبطاطاالبطاطاالفولاحلُمصالفولالفول
البطاطاالفولالفولالبطاطاالبطاطاالسبانخنوع آخرالبطاطااحلُمصالبطاطا
نوع آخرالبطاطانوع آخرالبطاطاالفولالفولالسبانخالبطاطاالسبانخالسبانخ

أكمل الجدول التكراري لعرض هذه المعلومات. )ثأث(ث

ضدر امتكرارعالملثتسجي ثامواِّتععثاخل 
بطدطد

محص

فعل

حبدتخ

تععثآخر

ا اإلمديلُّ

ل بشكٍل أكبر بينهم؟  ما نوع الُخضار الُمفضَّ )ب(ث

األناناس،  )التفاح،  اآلتية:  الفواكه  أنواع  بين  من  لة  الُمفضَّ فاكهتهم  اختيار  األشخاص  بعض  إلى  4(ث ُطلب 
الموز، الشمام، البرتقال(. فكانت النتائج كاآلتي:

األناناسالشاممالتفاحاألناناسالربتقالاملوزالربتقالالربتقالالربتقالاملوزاألناناساألناناس
الشامماألناناساألناناساملوزالتفاحاألناناسالربتقالاألناناسالشاممالتفاحالربتقالاملوز

ارُسم الجدول التكراري لعرض هذه المعلومات. )ثأث(ث

لة بشكٍل أكبر بينهم؟                                                                                                                                   ما الفاكهة الُمفضَّ )ب(ث
كم عدد األشخاص الذين تمَّ توجيه السؤال لهم؟                                                                                                                                    )ج(ث
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المهارات األساسية  ليقيس مدى تمكن طلب صفه من  اختباًرا من 40 درجة  الرياضيات  ثوضع معلم  5(ث
للمادة، فكانت نتائج الطلب كالتالي:

1219272025401620122222244030
5351631429188162334391928

أكمل الجدول التكراري التالي. )ثأث(ث

امتكرارعالملثتسجي ثامواِّجممععثامارجدت
10-1

20-11
30-21
40-31

ا اإلمديلُّ

كم عدد طلب الصف؟                                                                                                                                   )ب(ث
)ج(ث كم عدد الطلب الذين حصلوا على درجة أكبر من 20 درجة بشكٍل صحيح؟                                                                                                                           
لت لإلجابة.                                                                                                                                 اشرح كيف توصَّ ث

لدى خلفان حجر نرد يتألَّف من 20 وجًها مرقًما باألعداد من 1 إلى 20 6(ث
قام برمي حجر النرد 40 مرة وسجل القيمة الظاهرة في كل مرة،  ث

فكانت النتائج كاآلتي: ث

111151941915201317
591661316178

2012152811121422
92187102041956

ارُسم جدواًل تكرارًيا لعرض هذه البيانات. )ثأث(ث
)استخدم مدى الفئات )5-1( ، )10-6( ، )15-11( ، )20-16(( ث

هل تعتقد أنَّ خلفان يستخدم حجَر نرد متكافئ الفرص؟ اشرح إجابتك. )ب(ث
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ثمجثامكسعرثوطرسهد ✦ثمتدرينث1-11
أوجد ناتَج عمليَّات الجمع والطرح التالية واكتبه في أبسط صورة: 1(ث

)ج(   )ب(    ث ث )ثأث(ث

)هـ(   ث ث )ثدث(ث

أوجد ناتَج عمليَّات الجمع والطرح التالية واكتبه في صورة عدد كسري في أبسط صورة: 2(ث

ث )ج(ث ث ث )ب(ث ث ث )ثأث(ث

ث )هـ(ث ث ث )ثدث(ث

أكمل عمليَّاِت الجمع التالية: 3(ث

أكمل عمليَّاِت الطرح التالية: 4(ث

: أوجد ناتَج عمليَّات الجمع والطرح التالية موضًحا ُخطواِت الحلِّ 5(ث

)ثأث(ث                                                                                                                                                                                                                         

)ب(ث                                                                                                                                                                                                  

الوحدة الحادية عشرة:  الكسور )2(
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)ج(ث                                                                                                                                                                                                  

)د(ث                                                                                                                                                                                                  

)هـ(ث                                                                                                                                                                                                  

)و(ث                                                                                                                                                                                                  

)ز(ث                                                                                                                                                                                                  

)ح(ث                                                                                                                                                                                                  

)ط(ث                                                                                                                                                                                                  

)ي(ث                                                                                                                                                                                                  

أيٌّ من هذه البطاقات ستعطي ناتًجا مختلًفا عن البطاقتين األخريين؟ 6(ث
.) ح جميع خطوات الحلِّ )وضِّ ث

)ج(ث )ب(ث)ثأث(ث
ث

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

أيٌّ من هذه البطاقات ستعطي ناتًجا مختلًفا عن البطاقتين األخريين؟ 7(ث
) ح جميع خطوات الحلِّ )وضِّ ث

)ج(ث )ب(ث)ثأث(ث
ث
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لمسافة    علي  وركض  كيلومتر،   سعيد   فركض  الركض،  لتدريب  وعلي  سعيد  من  كٌل  8(ث ذهب 
كيلومتر.

ما   الفرق بين  المسافة التي قطعها علي والتي قطعها سعيد؟ )ثأث(ث
                                                                                                                                                                                                                        

ما إجماليُّ طول المسافة التي قطعها كٌل من علي وسعيد؟ )ب(ث
                                                                                                                                                                                                                        



39 امعساتثاحدديلثعوتاثثثامكسعرث)2(

ثاحتياامثامكسعرثمجثامكميَّدت ✦ثمتدرينث2-11

أوجد قيمَة كّل مما يلي ذهنيًّا: 1(ث
)ب(  من 21 ملم  )ثأث(ث من15ريااًل عمانيًّا   

)ثدث(  من 55 كغم  )ج(ث من 36 كم  

)ثوث(  من 35 غم  )هـ(ث من 24 سم  

: أوجد كسوَر الكميَّات التالية، واكتب كلَّ ناتج  في صورة عدد كسريٍّ 2(ث

)ب(  من 31 مل  )ثأث(ث من 10 سم  

)ثدث(  من 23 كغم  )ج(ث من 25 ريااًل عمانيًّا  

)ثوث(  من 11 م  )هـ(ث من 33 ملم  

أيٌّ من هذه البطاقات ستعطي ناتًجا مختلًفا عن البطاقتين األخريين؟ 3(ث

) ح جميع خطوات الحلِّ )وضِّ ث

ثمن 25 )ج(ثثث ثمن 24 ثمن 28)ثأث(ثثث )ب(ثثث
ث

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

أيٌّ من هذه البطاقات ستعطي ناتًجا مختلًفا عن البطاقتين األخريين؟ 4(ث

) ح جميع خطوات الحلِّ )وضِّ ث

ثمن 112 )ج(ثثث ثمن 28 ثمن 25)ثأث(ثثث )ب(ثثث
ث
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5(ث صل بين كل ثلث بطاقات فيما يلي بحيث تكون سؤااًل مستخدًما بطاقات العمودين األول والثاني مع 
إجابته من بطاقات العمود الثالث:

من 28

من 27

من 24

ث
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ثرضبثعادثصحيحثيفثكرس ✦ثمتدرينث3-11

أوجد ناتج ما يلي ذهنيًّا: 1(ث
)ب(  × 60  )ثأث(ث × 50  

)ثدث(  × 32  )ج(ث × 30  

)ثوث(  × 120  )هـ(ث × 110  

أوجد ناتج ما يلي في أبسط صورة: 2(ث
)ب(  × 16  )ثأث(ث × 22  

)ثدث(  × 14  )ج(ث × 12  

)ثوث(  × 24  )هـ(ث × 23  

أوجد ناتج ما يلي في أبسط صورة: 3(ث

ط الكسور قبل إجرائك أليِّ عملية حسابية(. )بسِّ ث
)ب(  × 21  )ثأث(ث × 18  

)ثدث(  × 24  )ج(ث × 22  

)ثوث(  × 33  )هـ(ث × 35  

فيما يلي جزء من الواجب المنزليِّ الخاصِّ بسناء. 4(ث
هل أوجدت سناء اإلجابَة الصحيحَة؟ ث

اشرح إجابتك. ث

68 × 5
أوجد 12 السؤال 

20 54 = 4 ÷ 85 ،85 = 17 × 5 ،1768 ×  4 5
اإلجابة  12

ث
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ثقسملثعادثصحيحثعىلثكرس ✦ثمتدرينث4-11

أوجد ناتج ما يلي: 1(ث
  ÷ 16 )ب(     ÷ 14 )ثأث(ث

  ÷ 20 )ثدث(     ÷ 18 )ج(ث

  ÷ 24 )ثوث(ث    ÷ 22 )هـ(ث

أوجد ناتج ما يلي في أبسط صورة: 2(ث
)بَسط الكسر أوالً قبل إجرائك أليِّ عملية حسابية(. ث

  ÷ 10 )ب(     ÷ 22 )ثأث(ث

  ÷ 50 )ثدث(ث    ÷ 21 )ج(ث

  ÷ 18 )ثوث(ث    ÷ 32 )هـ(ث

أيٌّ من هذه البطاقات ستعطي ناتًجا مختلًفا عن البطاقتين األخريين؟ 3(ث
) ح جميع خطوات الحلِّ )وضِّ ث

14ث÷ث 20ث÷ث)ثأث( 26ث÷ث)ب( )ج(
ث
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ثرضبثامكسعرثوقسمتهد ✦ثمتدرينث5-11

أوجد ناتج ما يلي ذهنيًّا: 1(ث

)ب(   )ثأث(ث  

) د (   )ج(ث  

)ثوث(   )هـ(ث  

أوجد ناتج ما يلي في أبسط صورة: 2(ث

)ب(   )ثأث(ث  

)ثدث(   )ج(ث  

)ثوث(   )هـ(ث  

أوجد ناتج ما يلي ذهنيًّا: 3(ث

)ب(   )ثأث(ث  

)ثدث(   )ج(ث  

)ثوث(   )هـ(ث  

: أوجد ناتج ما يلي ذهنيًّا واكتبه في صورة عدد كسريٍّ 4(ث

)ب(   )ثأث(ث  

)ثدث(   )ج(ث  

)ثوث(   )هـ(ث  

أوجد ناتج ما يلي في أبسط صورة: 5(ث

)ب(   )ثأث(ث  

)ثدث(   )ج(ث  

)ثوث(   )هـ(ث  
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ُطلب إلى سامي ونور إيجاد ناتج:   ذهنيًّا. 6(ث

اقرأ ما قاله كّل منهما، ثم أجب عن األسئلة اآلتية: ث

هذا مستحيل! ال يمكنني القيام بعمليَّات 
الرضب املعقدة يف ذهني.

إهنا سهلة حًقا. عليك فقط تبسيط 
الكسور أواًل.

ما الكسر الذي سيحصل عليه سامي إذا  ضرب كلَّ  األعداد بدون تبسيط الكسور؟ )ثأث(ث
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

اًل  ثمَّ أجرت عمليََّة الضرب؟ وّضح  )ب(ث ما الكسر الذي ستحصل عليه نور إذا   قامت بتبسيط الكسور أوَّ
طريقة الحل.
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ثمقيدسثاالستلل ✦ثمتدرينث1-12
ث1(ث اختر الوصف المناسب من اإلطار المقابل لكل موقف

فيما يلي:

سيفوز فريق ما بعشر مباريات كرة قدم متتالية.                                                                                                                                )ثأث(ث

، إذا رميت حجَر نرد ث)ب(ث ستحصل على الرقم 6 مرة واحدة على األقلِّ

ًة.                                                                                                                                  ذو ستة أوجه 20 مرَّ

يستطيع شخص أن ينهي سباق ماراثون في أقلِّ من ساعة.                                                                                                                             )ج(ث

ستحصل على صورة عندما ترمي عملة معدنيَّة.                                                                                                                                )ثدث(ث

سُتمطر غًدا إذا أمطرت اليوم.                                                                                                                                  )هـ(ث

ارسم مقياس االحتمال، ُثمَّ ضع االحتماالت ث2(ث
اآلتية في أماكنها الصحيحة على المقياس:  

تين هو  ) أ (   احتمال الحصول على صورتين عندما ترمي عملة معدنيَّة مرَّ ث

)ب( احتمال فوز حسين بجولة جولف هو 0٫9 ث

رة هو %10 )ج( احتمال وصول نسمة متأخِّ ث

د أن يكون راشد في االجتماع. ) د ( من المؤكَّ ث

3(ث ارسم مقياس االحتمال، ُثمَّ ضع األحداث المحتملة اآلتية عند رمي حجر النرد ذو ستة أوجه مرة واحدة 
في أماكنها الصحيحة على المقياس:

) أ (  احتمال ظهور الرقم 5 هو  ث

)ب( احتمال ظهور عدد زوجيٍّ هو  ث

)ج( احتمال ظهور عدد أكبر من 2 هو  ث

ح  غري مرجَّ مستحيل 
ح  مرجَّ احتامل متساوٍ 

د مؤكَّ

الوحدة الثانية عشرة:  االحتماالت
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احتمال  الشمس غًدا هو 20%، واحتمال سقوط األمطار غًدا هو ِضعف  احتمال سطوع  أن  4(ث إذا علمت 
سطوع الشمس، واحتمال وجود الغيوم غًدا هو ِضعف احتمال سقوط األمطار.

د احتمال كلٍّ من سطوع الشمس، وسقوط األمطار، ووجود الغيوم على مقياس االحتمال. حدِّ ث

يقول راشد إن: 5(ث

احتامل فوز فريقي بمباراة  الغد هو 0٫6
واحتامل فوز فريقي بمباراة واحدة من األربع مباريات القادمة هو ِضعف ذلك.

ث
هل راشد على صواب؟ فسر إجابتك. ث
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حلثبدمتسدوي ثاالستلالتثاملرجَّ ✦ثمتدرينث2-12

اختار مهند حرًفا عشوائيًّا من كلمة )االحتمال(. 1(ث
أوجد احتمال أن يكون الحرف هو: ث

ت   )ب(  ح        )ثأث(ث
س  )ثدث(  حرف مد      )ج(ث

حرف من كلمة )من المحتمل(.   )هـ(ث

2(ث توجد 100 قطعة في لعبة )تركيب الكلمات(، مكتوب على بعض منها حرًفا من الحروف )أ ، هـ ، س ، د( 
حيث كتب:

- الحرف ) أ ( على 9 قطع ث
- الحرف )هـ( على 12 قطعة ث

-الحرف )س( على 8 قطع ث
- الحرف ) د ( على قطعة واحدة ث

إذا أخذت سعاد قطعة واحدة. ث
أوجد احتمال أن يكون الحرف المكتوب في القطعة هو: ث

حرف )أ(   )ب(  حرفث)ض(      )ثأث(ث

سرفث)هـ( أو حرف )س(؟   )ج(ث

تحتوي حزمة على 20 بطاقًة مرقَّمًة من 1 إلى 20  3(ث
وقع االختيار على إحدى هذه البطاقات عشوائيًّا، أوجد احتمال أن يكون الرقم الموجود على البطاقة: ث

عدًدا أصغر من 5   )ب(ث       5 )ثأث(ث
عدًدا أكبر من 5   )ثدث(  أحد ُمضاعفات 5     )ج(ث

ث25ثثث  )هـ(ث

تتراوح  عاًما، و4 رجال  بين 25 و30  أعمارهم  تترواح  التايكوندو على 7 رجال  أحد صفوف  4(ث يشتمل 
أعمارهم بين 31 و35 عاًما، و5 أوالد تتراوح أعمارهم بين 5 و10 أعوام، و9 أوالد تتراوح أعمارهم 

بين 12 و16 عاًما.
إذا وقع االختيار على أحد هؤالء األشخاص عشوائيًّا. ث

ة. اكتب إجاباتِك يف صورة أعداد عرشيَّ
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أوجد احتمال أن يكون الشخص الذي وقع عليه االختيار: ث
رجًل يتراوح عمره بين 31 و35 عاًما  )ثأث(ث

ولًدا يتراوح عمره بين 5 و16 عاًما  )ب(ث
ولًدا ال يتراوح عمره بين 5 و10 عاًما  )ج(ث

اقرأ ما تقوله سارة: 5(ث

رة. وبام أنَّ هذه هي النتائج الثلث الوحيدة،  د، أو ُمتأخِّ ستصل احلافلة باكًرا، أو يف املوعد امُلحدَّ
رة هو  إذن فاحتامل أن تصل احلافلة ُمتأخِّ

ث
هل سارة على صواب؟ فسر إجابتك. ث

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

مجموعة  ذهاب  كيفية  المقابل  الجدول  ح  6(ث يوضِّ
من األشخاص إلى العمل كلَّ يوم:

إذا وقع االختيار على أحد هؤالء األشخاص عشوائيًّا. ث
أوجد احتمال أن يكون الشخص الذي وقع عليه االختيار: ث

يذهب للعمل بالسيَّارة        )ثأث(ث
ال يذهب للعمل بالحافلة   )ب(ث

يحتوى صندوق على 12 قلًما أسود، و 15 قلًما أزرق، و 8 أقلم حمراء. 7(ث
إذا أخذ فهد قلًما واحًدا عشوائيًّا. فأوجد احتمال أن يكون هذا القلم: ث

أسود       )ثأث(ث

أسود أو أحمر   )ب(ث

ليس أحمر    )ج(ث

ح الجدول المقابل أعمار مجموعة من السباحين،  8(ث يوضِّ
والعبي التنس بأحد النوادي الرياضيَّة:

إذا وقع االختيار على أحد السباحين عشوائيًّا.  )ثأث(ث
فما احتمال  أن يكون عمر هذا السباح أصغر من 30 سنة؟                                                                                                                            ث 

اإلمديّلحرًيااحدفللامسّيدرت
137525

أصغرثمن
30ثحنلثأوثأكرب30ثحنل

2129حبدسعن
428العبعثتنس
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إذا وقع االختيار عشوائيًّا على أحد األشخاص الذين يقلُّ عمرهم عن 30 سنة.  )ب(ث
فما احتمال أن يكون الشخص أحد العبي التنس؟ ث

ث                                                                                                                                                                                                                          

إذا وقع االختيار عشوائيًّا على أحد األشخاص من المجموعة بأكملها. )ج(ث

ث  فما احتمال أن يكون أحد العبي التنس الذين يبلغون من العمر 30 سنة أو أكبر؟
ث                                                                                                                                                                                                                          
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ثاألسااثثاملتندفيل ✦ثمتدرينث3-12

فيما يلي بعض األحداث المحتملة عند رمي حجر نرد: 1(ث

الحدث ل: عدد زوجّي ث

الحدث م: أحد ُمضاعفات 3 ث

الحدث ع: 5 ث
أوجد احتمال كلِّ حدث.   )ثأث(ث

د ما إذا كانت هذه األزواج من األحداث متنافيًة أم ال. حدِّ )ب(ث
الحدثان ل ، م     )1( ث

الحدثان ل ، ع      )2( ث

الحدثان م ، ع     )3( ث

اختارت سميرة حرًفا من الحروف األبجدية عشوائيًّا. 2(ث

وفيما يلي بعض األحداث المحتملة: ث

الحدث س: الحرف موجود في الكلمة )جمع(. ث

الحدث ص: الحرف موجود في الكلمة )طرح(. ث

الحدث ع: الحرف موجود في الكلمة )ضرب(. ث

د ما إذا كان الحدثان في كلِّ زوج من األزواج التالية متنافيين أم ال، وأعِط سبًبا إلجابتك. حدِّ ث
الحدثانثس ، صث                                                                                                                                                      )ثأث(ث

الحدثانثس ، عث                                                                                                                                                      )ب(ث

الحدثانثص ، عث                                                                                                                                                      )ج(ث
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3(ث وقع االختيار عشوائيًّا على طالب من أحد الصفوف الدراسيَّة. وفيما يلي بعض األحداث المحتملة:
الحدث ب: يقلُّ عمر الطالب عن 12 عاًما. الحدث أ: يزيد عمر الطالب عن 14 عاًما.      ث

الحدث د: ال يرتدي الطالب نظَّارًة. الحدث ج: يرتدي الطالب نظَّارًة.          ث

:) د ما إذا كانت كلُّ عبارة من العبارات التالية صحيحة )✓( أم خاطئة )✗(، أو ال يمكنك التحديد ) ث حدِّ
الحدثان أ ، ب متنافيان.                                                                                                                                                   )1(ث
الحدثان أ ، ج متنافيان.                                                                                                                                                   )2(ث
الحدثان أ ، ج متنافيان.                                                                                                                                                   )3(ث

4(ث لدى سعيد حجر نرد ذو 12 وجًها مرقًما من 1 إلى 12، إذا قام برمي الحجر مرة واحدة ثم سجل العدد 
د عدًدا موجوًدا في كل  د ما إذا كانت األحداث التالية متنافيًة أم ال، وإذا لم تكن متنافيًة، فحدِّ الظاهر، حدِّ

من الحدثين:
العدد زوجيٌّ وفردي.                                                                                                                                                   )ثأث(ث
العدد من ُمضاعفات 4 و5                                                                                                                                                   )ب(ث
العدد من ُمضاعفات 3 و4                                                                                                                                                   )ج(ث
العدد هو عدد أوليٌّ ُمربَّع                                                                                                                                                   )ثدث(ث

يختار جهاز حاسب آلي عدًدا عشوائيًّا، يقع ضمن المدى الذي يتراوح من 1 إلى 100 5(ث
أوجد احتمال كلِّ حدث من األحداث التالية: )ثأث(ث

الحدث أ: أن يكون العدد من ُمضاعفات 9                                                                                                                                                     ث 
الحدث ب: أن يكون العدد من ُمضاعفات العدد  11                                                                                                                                                    ث 
الحدث ج: أن يكون العدد من عوامل العدد 100                                                                                                                                                    ث 

د ما إذا كان الحدثان في كلِّ زوج من أزواج األحداث التالية متنافيين أم ال: حدِّ )ب(ث
الحدثان أ ، ب    )1( ث
الحدثان أ ، ج    )2( ث
الحدثان ب ، ج    )3( ث
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ثتقايرثاالستلل ✦ثمتدرينث4-12

تستقلُّ منى حافلًة صغيرًة للذهاب إلى العمل،  وكّل يوٍم  1(ث
ل منى ما إذا كانت الحافلة وصلت باكًرا، أم في الموعد  ثث تسجِّ

رة. د، أم متأخِّ الُمحدَّ
لتها منى لمدة 20 يوًما. ويوضح الجدول المقابل النتائج التي سجَّ ث

ة: استخدم هذه النتائج لتقدير احتمال أن تصل الحافلة غًدا، في صورة نسبة مئويَّ ث
باكًرا   )ب(  د   في الموعد الُمحدَّ )ثأث(ث

رة  غير متأخِّ )ج(ث

يوضح الجدول التالي نتائج دراسة استقصائية حول أنواع المركبات التي تمر في أحد الطرق: 2(ث

اإلمجايّلدراجة ناريةسيَّارة نقلشاحنةسيَّارةاملركبل
83311812144امتكرار

أوجد االحتمال التجريبيَّ لألحداث التالية: ث
ًة  اجًة ناريَّ أن تكون المركبة درَّ )ب(  أن تكون المركبة سيَّارًة   )ثأث(ث

أن تكون المركبة شاحنًة أو سيَّارة نقل  )ج(ث

يستخدم حسام جهاز حاسب آليٍّ لمحاكاة رمي ثلثة أحجار نرد ذو سته أوجه. 3(ث
ة. ات ظهور الرقم ستة في كلِّ مرَّ ل عدد مرَّ ويرمي البرنامج حجر النرد 1000 مرة، ثم يسجِّ ث

هذه هي النتائج. ث

اتثظهعرثرقمثحتل اإلمجايّل0123عادثمرَّ

5703507641000امتكرار

أوجد االحتمال التجريبيَّ لحدوث أيٍّ مما يلي عند رمي ثلثة أحجار نرد: ث

عدم ظهور رقم ستة    )ثأث( 

ات    )ب( ظهور رقم ستة 3 مرَّ

ات   ظهور رقم ستة مّرتين أو 3 مرَّ )ج( 

ة واحدة على األقلِّ    ظهور رقم ستة مرَّ )ثدث( 

4باكًرا
د 14في الموعد المحدَّ

رة 2متأخِّ
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4(ث استمرت سلمى بلف عملة معدنية عدة مرات حتى حصلت على صورة، وسجلت سلمى عدد الرميات 
التي قامت بها، ثم كررت التجربة 100 مرة. وفيما يلي ملخص بالنتائج التي حصلت عليها:

أكثر من 1234566عادثاملفدتثامتيثظهرتثفيهدثصعرت

4726155412امتكرار

ر احتمال أن يكون عدد الرميات المطلوب للحصول على صورة هو: قدِّ ث
6 أو أكثر  )ج(  3 أو أقل   )ب(  ث ث 1ث )ثأث(ث

5(ث يوضح الجدول المقابل النتائج التي سجلها سمير صباح كل 
اثنين حول الطقس على أنه: مشمس أو غائم أو ممطر، علًما 

بأنه قد قام بملحظة الطقس لمدة 20 يوًما.
ث)ثأث(ث استخدم البيانات التي سجلها سمير لتقدير احتمال أن                               

يكون يوم اإلثنين القادم:
غائًما أو  ممطًرا   )3( ممطًرا    )2( )1(ثثمشمًسا   ث

لماذا ال يمكن الوثوق بهذه الطريقة لتقدير هذه االحتماالت؟ )ب(ث
                                                                                                                                                                                                                                                

استخدم هلل برنامًجا على جهاز الحاسب اآلليِّ يحاكي رمي حجر نرد ذو ستة أوجه. 6(ث
وبعد 500 رمية، حصل هلل على النتائج التالية: ث

4 أو 5 أو 26 أو 13اموادثامظدهر

90155255امتكرار

أوجد االحتمال التجريبيَّ لكلِّ حدث من الثلثة أحداث المحتملة. )أ(ث
                                                                                                                                                                                                                                                

أوجد االحتمال النظريَّ لكلِّ حدث من الثلثة أحداث. )ب(ث
                                                                                                                                                                                                                                                

هل تعتقد أنَّ برنامج الحاسب اآلليِّ هذا موثوق به؟ فسر إجابتك. )ج(ث
                                                                                                                                                                                                                                                

5مشمس
12غائم

3ممطر
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ث7(ث تسبَّبت ثماني حوادث من أصل 35 حادثًة من حوادث الُطرق في إحدى المناطق، خلل سنة واحدة،
في حدوث إصابات خطيرة.

ر احتمال أن تتسبَّب حادثة في حدوث إصابة خطيرة. قدِّ )ثأث(ث
                                                                                                                                                                                                                                                

وقعت في السنة التالية 27 حادثًة، وتسبَّبت 10 حوادث منها في حدوث إصابات خطيرة. )ب(ث

ث  استخدم هذه األرقام إلعطاء تقدير الحتمال أن تتسبَّب حادثة في حدوث إصابة خطيرة.
                                                                                                                                                                                                                                                



55 لثوامنساثاملدعيَّل لثوامكسعرثاموويَّ امعساتثامثدمثلثعوتاثاألعاادثاموويَّ

ل لثوامكسعرثاموويَّ ثامرضبثيفثاألعاادثاموويَّ ✦ثمتدرينث1-13

فيما يلي جزء من الواجب المنزليِّ الخاصِّ بأحمد. 1(ث

السؤال  استخدم عمليًَّة حسابيًَّة متكافئة إليجاد 4٫29 × 0٫3
 اإلجابة  ...  0٫3 = 3 ÷ 10

 يمكنني إيجاد 4٫29 × 3 × 10 كاآلتي
4٫229     

3  × 
   12٫67 

126٫7 = 10 × 12٫67

هل إجابات أحمد صحيحة؟ وضح ذلك.                                                                                                                                                   )ثأث(ث
                                                                                                                                                                                                                        

استخِدم عمليًَّة حسابيًَّة متكافئة إليجاد اإلجابة الصحيحة للعملية 4٫29 × 0٫3 )ب(ث
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

فيما يلي جزء من الواجب المنزليِّ الخاصِّ بمريم. 2(ث

السؤال  استخدم عمليًَّة حسابيًَّة متكافئة إليجاد 31 × 0٫08
 اإلجابة  ...  0٫08 = 80 ÷ 100

 يمكنني إيجاد 31 × 80 ÷ 100 كاآلتي
31        
80 ×    

2480    
24٫80 = 100 ÷ 2480

الوحدة الثالثة عشرة:   األعداد العشريَّة والكسور العشريَّة 
والنسب المئويَّة



لثوامنساثاملدعيَّل56 لثوامكسعرثاموويَّ امعساتثامثدمثلثعوتاثاألعاادثاموويَّ

هل إجابات مريم صحيحة؟ وضح ذلك. )ثأث(ث
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

استخِدم عمليًَّة حسابيًَّة متكافئة إليجاد اإلجابة الصحيحة للعملية 31 × 0٫08 )ب(ث
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

استخِدم عمليًَّة حسابيًَّة متكافئة إليجاد قيمة كّل مما يلي: 3(ث

 0٫4 × 6٫06 )ج(ث 2٫73 × 0٫3ث )ب(ث 2٫3 ×ث0٫2ث )ثأث(ث
ث ث ث
ث ث ث
ث ث ث

0٫06 × 6٫24 )ثوث(   0٫05 × 4٫85 )هـ(  4٫85 × 0٫5ث )ثدث(ث
ث ث ث
ث ث ث
ث ث ث

 0٫09 × 62٫4 )ط(ث 7٫3 × 0٫08ث )ح(ث 3٫6 × 0٫07ث )ثزث(ث
ث ث ث
ث ث ث
ث ث ث

استخِدم العمليَّاِت الحسابيََّة المتكافئة إليجاد قيمة ما يلي: 4(ث

0٫7 × 36 )ج(ث 24 × 0٫8ث )ب(ث 12 × 0٫9ث )ثأث(ث
ث ث ث
ث ث ث
ث ث ث



57 لثوامنساثاملدعيَّل لثوامكسعرثاموويَّ امعساتثامثدمثلثعوتاثاألعاادثاموويَّ

0٫02 × 13 )ثوث(   0٫05 × 50 )هـ(   0٫6 × 408 )ثدث(ث
ث ث ث
ث ث ث
ث ث ث

0٫05 × 406 )ط(ث 35 × 0٫04ث )ح(ث 24 × 0٫03ث )ثزث(ث
ث ث ث
ث ث ث
ث ث ث

لها إليجاد كل مما يلي: 5(ث استخِدم الطريقَة الكتابية التي تفضِّ

0٫05 × 0٫92 )ثدث(ث 1٫88 × 0٫7ث )ج(ث 25٫9 × 0٫04ث )ب(ث 24٫6 × 0٫3ث ) أ ( 
ث ث ث
ث ث ث
ث ث ث
ث ث ث

أيُّهما األكبر: 0٫2 × 43٫6 أم 96٫8 × 0٫09؟ 6(ث

ح طريقَة إيجاد الحل. وضِّ ث
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

ح أنَّ 0٫4 × 8491٫3 متًرا يساوي بالتقريب 3٫4 كيلومتر. وضِّ 7(ث
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        



لثوامنساثاملدعيَّل58 لثوامكسعرثاموويَّ امعساتثامثدمثلثعوتاثاألعاادثاموويَّ

ل لثوامكسعرثاموويَّ ثامقسملثعىلثاألعاادثاموويَّ ✦ثمتدرينث2-13

فيما يلي جزء من الواجب المنزليِّ الخاصِّ بهيثم. 1(ث

السؤال  استخِدم عمليًَّة حسابيًَّة متكافئة إليجاد 24 ÷ 0٫4
 اإلجابة  ...  0٫4 = 4 ÷ 10

 يمكنني إيجاد )24 × 4( ÷ 10 كاآلتي
328         

4  ×      
   112      

11٫2 = 10 ÷ 112

هل هيثم على صواب؟ فسر اجابتك.                                                                                                                                                     )أ(ث
استخِدم عمليًَّة حسابيًَّة متكافئة إليجاد اإلجابة الصحيحة للعملية 24 ÷ 0٫4 )ب(ث

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

فيما يلي جزء من الواجب المنزليِّ الخاصِّ بمها. 2(ث

السؤال  استخِدم عمليًَّة حسابيًَّة متكافئة إليجاد 35٫4 ÷ 0٫06
 اإلجابة  ...  0٫06 = 0٫6 ÷ 100

 يمكنني إيجاد )35٫4 × 100( ÷ 0٫6 كاآلتي
3540 = 100 × 35٫4  ... 

6 ÷ )10 × 3540( = 0٫6 ÷ 3540 
35400 = 10 × 3540  ... 

5900              
6    35400           

5900 = 0٫06 ÷ 35٫4 ...  

هل إجابات مها صحيحة؟وضح ذلك.                                                                                                                                                     )ثأث(ث
                                                                                                                                                                                                                        



59 لثوامنساثاملدعيَّل لثوامكسعرثاموويَّ امعساتثامثدمثلثعوتاثاألعاادثاموويَّ

استخِدم عمليًَّة حسابيًَّة متكافئة إليجاد اإلجابة الصحيحة للعملية 35٫4 ÷ 0٫06 )ب(ث
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

استخِدم عمليًَّة حسابيًَّة متكافئة إليجاد ناتج كلِّ مما يلي: 3(ث
0٫4 ÷ 24 )ج(ث 21 ÷ 0٫3ث )ب(ث 12 ÷ 0٫2ث )ثأث(ث

ث ث ث
ث ث ث
ث ث ث

0٫9 ÷ 48٫6 )ثوث(   0٫6 ÷ 3٫6 )هـ(ث 30 ÷ 0٫5ث )ثدث(ث
ث ث ث
ث ث ث
ث ث ث

0٫6 ÷ 459 )ط(ث 4٫2 ÷ 0٫7ث )ح(ث 31٫2 ÷ 0٫8ث )ثزث(ث
ث ث ث
ث ث ث
ث ث ث

استخِدم العمليَّاِت الحسابيََّة المتكافئة إليجاد ناتج كل مما يلي: 4(ث
0٫06 ÷ 42 )ج(ث 36 ÷ 0٫04ث )ب(ث 22 ÷ 0٫02ث )ثأث(ث

ث ث ث
ث ث ث
ث ث ث

0٫09 ÷ 5٫4 )ثوث(   0٫08 ÷ 1٫6 )هـ(ث 24 ÷ 0٫08ث )ثدث(ث
ث ث ث
ث ث ث
ث ث ث

0٫03 ÷ 113٫4 )ط(ث 5٫3 ÷ 0٫05ث )ح(ث 497 ÷ 0٫07ث )ثزث(ث
ث ث ث
ث ث ث
ث ث ث



لثوامنساثاملدعيَّل60 لثوامكسعرثاموويَّ امعساتثامثدمثلثعوتاثاألعاادثاموويَّ

لها إليجاد ناتج كل مما يلي: 5(ث استخِدم الطريقَة الكتابية التي تفضِّ

ٍة واحدةٍث 23٫5 ÷ 0٫4 مقرًبا الناتج ألقرب منزلٍة عشريَّ )ثأث(ث

ٍة واحدٍة 19٫1 ÷ 0٫6 مقرًبا الناتج ألقرب منزلٍة عشريَّ )ب(ث

23٫5 ÷ 0٫8 مقرًبا الناتج ألقرب منزلتين عشريتينث )ج(ث

تين 613 ÷ 0٫03 مقرًبا الناتج ألقرب منزلتين عشريَّ )ثدث(ث

تين. أوجد )18٫6 - 9٫88( ÷ )0٫35 × 2( مقرًبا الناتج ألقرب منزلتين عشريَّ 6(ث



61 لثوامنساثاملدعيَّل لثوامكسعرثاموويَّ امعساتثامثدمثلثعوتاثاألعاادثاموويَّ

ل ثسسدبثامنساثاملدعيَّ ✦ثمتدرينث3-13

من اإلطار الُمقابل:  1(ث

. ٍة في صورة عدد عشريِّ ) أ ( اكتب كلَّ نسبٍة مئويَّ ث
                                                                                                                                                                                                                        

ٍة في صورة كسر في أبسط صورة ُممكنة. اكتب كلَّ نسبٍة مئويَّ )ب(ث
                                                                                                                                                                                                                        

أوجد قيمة كل مما يلي: 2(ث
75% من 28 متًرا                                                                                                                                                                     )ثأث(ث

30% من 400 شخصٍ                                                                                                                                                                     )ب(ث

% من 96 كغم                                                                                                                                                                     )ج(ث

5% من 2000                                                                                                                                                                      )ثدث(ث

أوجد ناتج كلٍّ مما يلي: 3(ث

83% من 4300   )ب(  19% من 69     )ثأث(ث

)ثدث( 14% من 2600 ريال  6٫5% من 286 ريااًل   )ج(ث

أوجد ناتج كل مما يلي: 4(ث

39% من 39  )ب(  40% من 40 كغم    )ثأث(ث

12٫5% من 80   )ثدث(  70% من 210 رياالٍت    )ج(ث

5(ث 42% من عدد ما يساوي 64٫26 إذا علمت أن جميع المعطيات في الجدول التالي هي نسب مئوية من 
العدد نفسه. استخدم المعلومات الُمعطاة سابًقا إليجاد األعداد المفقودة. 

%10٫5%21%42%63%84

64٫26

%8         %30
%180         %12٫5



لثوامنساثاملدعيَّل62 لثوامكسعرثاموويَّ امعساتثامثدمثلثعوتاثاألعاادثاموويَّ

يعرض الجدول التالي نتائج دراسٍة استقصائيٍَّة عن أطوال مجموعة من األشخاص: 6(ث

أكثر من 1٫80بني 1٫50 و 1٫80أقل من 1٫50امطعلث)مرت(
لث)%( 136423امنسبلثاملدعيَّ

إذا كان إجمالي المشاركين في هذه الدراسة االستقصائّية هو  652 شخًصا. ث

أوجد عدد األشخاص في كلِّ فئة من فئات الطول. ث
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

اكتب األعداد المفقودة: 7(ث
50% من 24 = 25% من                                                                                                                                                    )ثأث(ث
20% من 60 = 10% من                                                                                                                                                 )ب(ث
25% من 48 = 75% من                                                                                                                                                    )ج(ث

8(ث جامعة عدد طلبها 1225 طالًبا، إذا علمت أن 43% من طلبها يدرسون في كلية العلوم أو كلية الهندسة، 
و7% منهم يمتلكون سيارة، كما يرى 82% منهم أنها جامعة جيدة.

أوجد عدد الطلب في كلِّ حالة؟ ث
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

9(ث ييلغ عدد الطلب في إحدى المدارس حوالي 1200 طالٍب، ويعرض الجدول التالي عدد الطلب الذين 
يمارسون بعض الهوايات المختلفة:

غري ذلكامُلوسيقىالرسمكرة القدماهلعايل
لث)%( 831124امنسبلثاملدعيَّ

أوجد عدد الطلب الذين يمارسون كرة القدم والرسم والموسيقى في المدرسة. ث
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        



63 لثوامنساثاملدعيَّل لثوامكسعرثاموويَّ امعساتثامثدمثلثعوتاثاألعاادثاموويَّ

يقول كل من هلل و فهد: 10(ثثث

حصلت عىل %69  حصلت عىل 48 من 65 

ث 

من منهم حصل على نتيجة أفضل من اآلخر؟ فسر إجابتك ث
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        



لثوامنساثاملدعيَّل64 لثوامكسعرثاموويَّ امعساتثامثدمثلثعوتاثاألعاادثاموويَّ

لثواتيفدضهد ثزيددتثامنسبلثاملدعيَّ ✦ثمتدرينث4-13
أوجد: 1(ث

12%  من 30                                                                                                                                                      )ثأث(ث
95 %  من 2000                                                                                                                                                    )ب(ث

سعر سيَّارة 4600 ريال، بعد فترة انخفض سعرها بنسبة %15 2(ث
ما قيمة الخصم في سعر السيارة؟                                                                                                                                                  )ثأث(ث
أوجد السعر الجديد للسيَّارة.                                                                                                                                                   )ب(ث

يبُلغ عدد سكان إحدى المدن 8400 شخص، إذا علمت أن: 3(ث
15% من السكان طلب في المدارس. فكم عددهم؟ )ثأث(ث

74% من السكان تحت سن 60، فكم عددهم؟ )ب(ث
أحد مشاريع التنمية اإلسكانيَّة الجديدة يؤدي إلى زيادة عدد سكان المدينة بنسبة %4 )ج(ث

كم سيبلغ عدد السكان الجديد؟                                                                                                                                                  ث 

فة،إذا علمت أن كتلتها ث4(ث هذا الملصق موجود على كيس من أكياس الفواكه المجفَّ
 الُمعتادة هي 500 غرام، فكم ستصبح كتلتها أذا اضيف لها 25%؟

                                                                                                                                                                                                                        

مقتنيات  سعر  إليجاد  الجدول  أكمل  ما،  بنسبة  تغيَّرت  ة  الخاصَّ مقتنياته  بعض  أسعار  أنَّ  حامد  5(ث اكتشف 
حامد بعد الزيادة أو النقصان:

ثيفثامقيملامقيملثاألصليَّلث)ريدل(امقطول امقيملثاجلاياتث)ريدل(امتغريُّ

زيادة بنسبة 40%550أثاث غرفة اجللوس)ثأث(

انخفاض بنسبة 30%395جهاز حاسوب)ب(

زيادة بنسبة 80%1175أثاث غرفة النوم)ج(

انخفاض بنسبة    5%745شاشة تلفاز)ثدث(

25% زيادة جماًنا!



65 لثوامنساثاملدعيَّل لثوامكسعرثاموويَّ امعساتثامثدمثلثعوتاثاألعاادثاموويَّ

يعرض الجدول التالي أسعار االشتراك في إحدى الصاالت الرياضية: 6(ث

عدئللثمنثأربولثأفرادطدماطف شيصثبدمغ
17٫9009٫70015٫40049٫500

يريد صاحب الصالة الرياضية رفَع األسعار بنسبة %15 ث
احسب األسعار الجديدة للشتراك مقرًبا السعر ألقرب مائة بيسة. ث

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

طول نهر السند حوالي 3200 كم إذا علمت أن: 7(ث
نهر المسيسيبي أطول من نهر السند بحوالي %19 )ثأث(ث

فما طول نهر المسيسيبي؟ ث
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

نهر الراين أقصر من نهر السند بحوالي 62%، فما طول نهر الراين؟ )ب(ث
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

موضح  هو  كما  التخفيضات،  فترة  خلل  يبيعها  التي  األجهزة  بعض  أسعار  إلكترونيَّات  محل  8(ث خفض 
بالجدول التالي: 

امشدشدتأمودبثاحدحاثاآليلِّأقراصثامفيايعثامرقميَّلامصنف
1240190امسورثاألصيّلث)ريدل(

60%15%20%اخلصم

أوجد األسعار الجديدة لهذه األجهزة بعد التخفيض. ث
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        



لثوامنساثاملدعيَّل66 لثوامكسعرثاموويَّ امعساتثامثدمثلثعوتاثاألعاادثاموويَّ

ل ثإجيددثامنساثاملدعيَّ ✦ثمتدرينث5-13

ة: ل درجات االختبارات التالية إلى نسب مئويَّ حوِّ 1(ث
29 من 50   )ب(  29 من 40    )ثأث(ث
57 من 80   )ثدث(  57 من 75    )ج(ث

2(ث نّظم سعود سباًقا خيرًيا، وكان إجمالي المشاركين فيه 170 رجًل و220 من النساء و110 أطفاٍل، احسب 
َة لكل من الرجال والنساء واألطفال. النسبَة المئويَّ

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

يوجد 60 قلًما أحمر و20 قلًما أزرق في صندوق. 3(ث
ة لكل من األقلم الحمراء، واألقلم الزرقاء. أوجد النسَب المئويَّ )ثأث(ث

                                                                                                                                                                                                                        

ُأزيل 10 أقلٍم من كلِّ لوٍن من الصندوق. )ب(ث

ة الجديدة لألقلم الحمراء واألقلم الزرقاء. أوجد النسب المئويَّ ث 
                                                                                                                                                                                                                        

يباع في أحد المحلت نوعين من أكياس األرز، أحدهما كبير واآلخر صغير. 4(ث

في اليوم األول تم بيع 57 كيًسا كبيًرا و132 كيًسا صغيًرا. ث

ة لألكياس الكبيرة التي بيعت؟ ما النسبة المئويَّ )ثأث(ث
                                                                                                                                                                                                                        

ة لألكياس الصغيرة التي بيعت؟ ما النسبة المئويَّ )ب(ث
                                                                                                                                                                                                                        

وفي اليوم التالي تم بيع 73 كيًسا كبيًرا و81 كيًسا صغيًرا. ث 

ة لألكياس الكبيرة التي بيعت في اليومين مًعا؟ ما النسبة المئويَّ )ج(ث
                                                                                                                                                                                                                        



67 لثوامنساثاملدعيَّل لثوامكسعرثاموويَّ امعساتثامثدمثلثعوتاثاألعاادثاموويَّ

أوجد مقدار الزيادة في النسبة المئوية لكل حالٍة مما يلي: 5(ث)ثأث(ث
زيادة السعر من 50 إلى 70                                                                                                                                                )1(ث
زيادة االرتفاع من 250 إلى 277                                                                                                                                               )2(ث
زيادة الكتلة من 350 إلى 650                                                                                                                                               )3(ث
زيادة السعة من 4000 إلى 4100                                                                                                                                               )4(ث

أوجد مقدار االنخفاض في النسبة المئوية لكل حالٍة مما يلي: )ب(ث
انخفاض التعداد السكاني من 400 إلى 320                                                                                                                                              )1(ث
انخفاض الكتلة من 300 إلى 30                                                                                                                                               )2(ث

أراد رجل إنقاص كتلته بنسبة 10%، حيث كانت كتلته 109٫5 كغم. 6(ث
باع نظام غذائيٍّ انخفضت كتلته إلى 99٫4 كغم. وبعد اتِّ ث

ق هدفه؟ أعِط سبًبا إلجابتك. هل حقَّ ث
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

ينتج مصنع ما 40 سيَّارًة في األسبوع. 7(ث
أوجد النسبة المئوية للتغير الذي سيحدث إذا تغير معدل اإلنتاج إلى: ث

30 سيَّارًة في األسبوع                                                                                                                                                                   )ثأث(ث
50 سيَّارًة في األسبوع                                                                                                                                                                   )ب(ث
75 سيَّارًة في األسبوع                                                                                                                                                                   )ج(ث
80 سيَّارًة في األسبوع                                                                                                                                                                  )ثدث(ث
100 سيَّارًة في األسبوع                                                                                                                                                                    )هـ(ث

يستغرق سمير أوقاتًا مختلفة أثناء خروجه في رحلته بالسيارة كاآلتي: 8(ث
الرحلة الثالثة:  ساعة الرحلة الثانية:  ساعة   الرحلة األولى: 5 ساعات    ث

إذا علمت أن إصلحات الطريق تزيد من وقت كلِّ رحلة بمقدار 30 دقيقًة. ث
أوجد النسبة المئوية للوقت الزائد في كل رحلة. ث
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تعمل سارة 38 ساعًة في األسبوع وتحصل على 3 رياالت في الساعة الواحدة. 9(ث
إذا علمت أن ساعات عملها انخفضت إلى 35 ساعة ولكن راتبها ازداد إلى 4 رياالت في الساعة. ث

أوجد ما يلي: ث
ة في ساعات عملها                                                                                                                                                    تغييرات النسبة المئويَّ )ثأث(   ث
ل راتبها في الساعة                                                                                                                                                 ة في ُمعدَّ تغييرات النسبة المئويَّ )ب(  ث
ة في إجمالّي راتبها في األسبوع                                                                                                                                              تغييرات النسبة المئويَّ )ج(   ث

ة التي تمثِّل 50 من 40؟                                                                                                                                                    ما النسبة المئويَّ 10(ث)ثأث(ث
ة التي تمثِّل 40 من 50؟                                                                                                                                                    ما النسبة المئويَّ ث )ب( 
ة التي تمثِّل 437 من 372؟                                                                                                                                                   ما النسبة المئويَّ ث)ج(  ث
ة التي تمثِّل 372 من 437؟                                                                                                                                                   ما النسبة المئويَّ ث )ثدث( 
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اتفسرياطالَسسخياطملطم َاااررسمهخ ✦امتخرانا1-14

نة من 100 طالب. لة لدى مجموعة مكوَّ ح المخطَّط الدائريُّ المقابل الرياضات المفضَّ يوضَّ 1(ا
ما الرياضة األكثر تفضًل؟    )اأا(ا
ما الرياضة األقلُّ تفضيًل؟    )ب(ا

ما الرياضات التي يفضلها العدد نفسه من للطلب؟  )ج(ا
ا)ادا(ا اشرح كيف يمكنك أن تعرف من المخطَّط الدائريِّ أن رياضة التنس

لة لدى 50 طالًبا.  هي الرياضة المفضَّ

لة لدى مجموعة من الطالبات. ح المخطَّط الدائريُّ المقابل الرياضات المفضَّ يوضِّ 2(ا
ما الرياضة األكثر تفضيًل؟    )اأا(ا

ما الرياضة األقلُّ تفضيًل؟    )ب(ا

ما الرياضات التي يفضلها العدد نفسه من الطالبات؟  )ج(ا

اشرح لماذا ال يمكنك معرفة عدد الطالبات ا)ادا(ا
لن كرة القدم.    اللواتي يفضِّ  

ة المختلفة ألجهزة التلفاز ح الجدول المقابل عدد العلمات التجاريَّ يوضِّ ا3(ا
في أحد المحلت التجارية:  

أكمل العمليَّات الحسابيَّة التالية إليجاد قياس زاوية كل قطاع في ا)اأا(ا
. المخطَّط الدائريِّ   

إجماليُّ عدد أجهزة التلفزيون = 18 + 12 + 2 + 8 =  جهاز تلفزيون
° عدد الدرجات لكلِّ جهاز تلفزيون = 360 ÷  = 

عدد الدرجات لكلِّ قطاع:
°  = ° النوع 2 = 12 ×   °  = ° النوع 1 = 18 × 

°  = ° النوع 4 = 8 ×   °  = ° النوع 3 = 2 × 

طات الدائريَّة والمقاييس اإلحصائية الوحدة الرابعة عشرة: المخطَّ

طم المااطمتجخرااا
مجهخزاطمتلفزاشن

طمتك طر

18النوع 1
12النوع 2
2النوع 3
8النوع 4
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ا لعرض البيانات الموجودة في الجدول. ارسم مخطًَّطا دائريًّ )ب(ا

ُطلب إلى مجموعة مكونة من 90 شخًصا ِذْكُر نوع الوجبة الخفيفة ا4(ا
ح الجدول المقابل تلك النتائج: لونها، ويوضِّ التي يفضِّ  

ا لعرض البيانات الموجودة في الجدول. ارُسم مخطًَّطا دائريًّ ا

لة  ح الجدول المقابل األيام المفضَّ 5(ا يوضِّ
للطلب في األسبوع:

ا)اأا(ا أكمل الجدول اليجاد قياس زاوية
. كل قطاع دائريِّ

ا لتوضيح  ا)ب(ا ارُسم مخطًَّطا دائريًّ
البيانات الموجودة في الجدول.

طمتك طرنشعاطمشجبااطملفلفا
35املقرمشات
20املكرسات

27الشوكوالتة
8أخرى

حلداطملرجخيا)°(طمتك طرطملشماطمُمفَضل

1590اجلمعة

32السبت

9األحد

4يوم آخر
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اطادخالتاطَّطخملاارطالى ✦امتخرانا2-14
تمَّ تسجيل الوقت الذي استغرقته مجموعة من الطلب )بالثواني( إلكمال مهمة ما. 1(ا

18 15 14 14 12 12
36 29 20 20 20 ا

المدى  )ج(  الوسيط    )ب(  )اأا( المنوال       أوجد:  ا

لدى ميار 20 زوًجا من األحذية، باأللوان التالية: 2(ا
أسود     أسود     أسود     أسود     أسود     أسود     أزرق     أزرق     أزرق

بنّي     بنّي     أخرض     أخرض     أمحر     أبيض     أمحر     أبيض     أبيض
أبيض     أصفر ا

المدى  )ج(  الوسيط   )ب(  )اأا( المنوال       أوجد:  ا
إذا كان من غير الممكن إيجاد أيٍّ منهما، اشرح السبب. ا

                                                                                                                                                                                                                        

أجرى معلم العلوم اختباًرا لطلبه وفيما يلي درجاتهم: 3(ا

46       44       44       44       41       39       38       35       35       32 ا
)2( الوسيط    )3( المدى  أوجد:  )1( المنوال     )اأا(ا

إذا ضاعف المعلم جميع الدرجات: ا 
)1( المنوال         )2( الوسيط        )3( المدى  أوجد:  )ب(ا

فيما يلي كتل 10 أطفاٍل )بالكيلوغرام( ولدوا خلل عطلة نهاية األسبوع: 4(ا

2.9       3.3       3.0       3.3       3.1
3.5       2.6       3.4       3.5       3.0 ا

كتبت الممرضة: )اأا(ا

هل ما كتبته الممرضة صحيح؟                                                                                                                           )1( ا 
فسر إجابتك.                                                                                                                        )2( ا 
أوجد الوسيط لكتل األطفال.                                                                                                                       )ب(ا

المدى هو 3.5 - 3.1 = 0.4 كغم
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منهم طوله 1.81م وأقصرهم طوله  أطول طالب  أن  إذا علمت  الصفوف،  إحدى  في  5(ا يوجد 20 طالًبا 
1.52م، فإذا انضم طالب جديد إلى الفصل أصبح مدى الطول 0.32 م

ما طول الطالب الجديد؟ ا
                                                                                                                                                                                                                        

ح الجدول التالي المسافة التي يقطعها األشخاص الذين يعملون في إحدى الشركات عند ذهابهم  6(ا يوضِّ
إلى العمل:

30 أو أكثر20 - 1030 - 520 - 10أقلُّ من 5طممسخفاا)كم(

923693حلداطألشلخص

كم شخًصا يقطع مسافًة أقلَّ من 20 كم؟                                                                                                                                      )اأا(ا
ما الفئة المنواليَّة؟                                                                                                                                     )ب(ا
)ج(ا قال حسن: )أكثر من نصف األشخاص ضمن الفئة المنواليَّة(. هل ما قاله حسن صحيح؟ فسر إجابتك.

ا                                                                                                                                                         

ح الجدول التالي عدد األيام التي عمل فيها مجموعة من األشخاص خلل أسبوعين: يوضِّ 7(ا

45678910حلداطألاخم

41116102حلداطألشلخص

كم عدد األشخاص الذين عملوا أقلَّ من 7 أيام؟                                                                                                                                   )اأا(ا
كم عدد األشخاص الذين عملوا أكثر من 7 أيام؟                                                                                                                                   )ب(ا
أوجد المنوال لعدد أيام العمل.                                                                                                                                   )ج(ا
أوجد الوسيط لعدد أيام العمل.                                                                                                                                   )ادا(ا

8(ا قيمة المنوال ألربع مسافات قطعها سامي 12 كم والمدى لها 5 كم، إذا كانت قيمة إحدى هذه المسافات 
14كم. فما قيمة المسافات الثلثة األخرى؟
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اطمشسطاطحلسخيبُّ ✦امتخرانا3-14
لدى طارق خمس برتقاالت. 1(ا

كتل البرتقال موجودة في اإلطار المقابل. ا
أوجد الوسط الحسابيَّ لكتل البرتقال.  )اأا(ا

                                                                                                                                                                                                                        

أيُّهما أكبر: الوسط الحسابيُّ أم الوسيط؟  )ب(ا
                                                                                                                                                                                                                        

إذا كانت كتلة البرتقالة السادسة 225 غم  )ج(ا

احسب الوسط الحسابيَّ لكتلة الست برتقاالت. ا 
                                                                                                                                                                                                                        

ة أسبوعين في الجدول التالي: ل أنس كمية األمطار )بالميليمترات( التي تسقط كلَّ يوٍم لمدَّ سجَّ 2(ا

2004350طألسبشعاطألَرلا)ملم(

0003112طألسبشعاطمثخنيا)ملم(

أوجد المنوال لكمية األمطار لكلِّ أسبوع.                                                                                                                                                             )اأا(ا
                                                                                                                                                                                                                        

أوجد الوسط الحسابيَّ لكمية األمطار لكلِّ أسبوع.                                                                                                                                )ب(ا
                                                                                                                                                                                                                        

أوجد الوسط الحسابيَّ لكمية األمطار على مدار األسبوعين.                                                                                                                           )ج(ا
                                                                                                                                                                                                                        

3(ا يتكون المركز الثقافي االجتماعي من عدة قاعات، حيث توجد ست قاعات تحتوي كل قاعة منها على 
20 كرسًيا، وتوجد أربع قاعات أخرى تحتوي كل قاعة منها على 30 كرسًيا.

أوجد الوسَط الحسابيَّ لعدد الكراسيِّ في القاعات. ا
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

150 غم  170 غم  185 غم  190 غم  190 غم
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ا4(ا اإلطار المقابل يوضح المبالغ التي حصل
عليها فارس في آخر ست وظائف عمل بها: 

أوجد الوسط الحسابيِّ للمبالغ التي حصل عليها فارس؟  )اأا(ا
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

أكمل الجملة التالية: )ب(ا
كسب فارس أقلَّ من الوسط الحسابيِّ في  من أعماله. ا 

قام تميم بعد أعواد الكبريت الموجودة في 40 علبًة. والجدول التالي يوضح النتائج التي حصل عليها. 5(ا

4748495051525354حلداأحشطداطمكب ات
381276211حلداطم لب

أوجد المدى لعدد أعواد الكبريت. )اأا(ا
                                                                                                                                                                                                                        

احسب الوسط الحسابيَّ لعدد أعواد الكبريت. )ب(ا
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

ط: 50 عود كبريت(. فهل هذا صحيح؟ مكتوب على العلبة: )المتوسِّ )ج(ا
أعط سبًبا إلجابتك. ا

                                                                                                                                                                                                                        

ت  مرَّ سيَّارٍة  كلِّ  في  األشخاص  ت  وعدَّ المدرسة  بوابة  عند  6(ا أجرت مها دراسًة استقصائيًَّة، فقد  وقفت 
بجانبها:

123456حلداطألشلخص

1594211حلداطمسَلخرطي

ت بجانب مها؟                                                                                                                                                  كم عدد السيَّارات التي مرَّ )اأا(ا

25 ريااًل  15 ريااًل  20 ريااًل  85 ريااًل  10 رياالت  25 ريااًل
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أوجد الوسط الحسابيَّ لعدد ألشخاص في كلِّ سيَّارة. )ب(ا
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

الوسط الحسابيُّ ألعمار تسعة أعضاء في النادي هو 20 سنًة. 7(ا
انضم شخص آخر إلى النادي، وازداد الوسط الحسابيُّ لألعمار إلى 21 سنة. ا

ما عمر الشخص الجديد؟ ا
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اامدخرنااطمتشزا خي ✦امتخرانا4-14

فيما يلي أعمار السيَّارات )بالسنوات( في موقفين للسيَّارات: 1(ا

موقف السيَّارات )أ(: 4  8   9 7  2  10 7
3   4   1   4   6  5  3  4  1 موقف السيَّارات )ب(:   

أوجد الوسيط لعمر السيارات في كل موقف.                                                                                                                                                      )اأا(ا
أوجد مدى األعمار لكل موقف سيَّارات.                                                                                                                                                      )ب(ا
باستخدام المتوسط حدد موقف السيارات الذي به السيارات األقدم.                                                                                                                                                  )ج(ا
ع أكبر من حيث األعمار؟                                                                                                                                                   ما موقف السيَّارات الذي لديه تنوُّ )ادا(ا

أجرى يونس 27 مكالمًة هاتفيًَّة خلل 12 يوًما، بينما أجرت ريم 45 مكالمًة هاتفيًَّة خلل 18 يوًما. 2(ا
)اأا(ا أوجد الوسط الحسابيَّ لعدد المكالمات في اليوم لكلِّ شخص.

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

من الذي أجرى عدًدا أكبر من المكالمات خلل اليوم الواحد؟ )ب(ا
                                                                                                                                                                               

3(ا فيما يلي درجات اختبارين لمجموعة ما، إذا علمت أن الدرجة النهائية لدرجات االختبارين من 50 درجًة:

ل:  32  35  39  26  21  34  20  25  19  36 االختبار األوَّ
االختبار الثاين:   27  33  14  38  39  35  44  16  35  18  41  37  31  29  35

 

أوجد الوسيط لكلِّ اختبار. )اأا(ا
                                                                                                                                                                                                                        

استخدم الوسيط لتحديد أيِّ اختبار كان أصعَب.     )ب(ا
                                                                                                                                                                                                                        

ح تنوًعا أكبَر من حيث الدرجات؟ ما االختبار الذي يوضِّ )ج(ا
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4(ا يذهب كلٌّ من حاتم وشهاب إلى العمل بالسيَّارة، حيث يسجلن األوقاِت التي تستغرقها رحلتهما لعدد 
من األيام، وفيما يلي النتائج التي تمَّ الحصول عليها، والوقت الُمستغَرق بالدقائق:

37  30  27  40  29  31  23 حاتم: 

شهاب:  28  26  22  30  29  25  28  31  29  22

أوجد الوسط الحسابيَّ للوقت الُمستغَرق للرحلة لكل منهما.  )اأا(ا
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                        

أوجد مدى الوقت الُمستغَرق لكلِّ منهما.  )ب(ا
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                        

اذكر حقيقتين حول الوقت الُمستغَرق لرحلة حاتم، مقارنًة برحلة شهاب. )ج(ا
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                        

فيما يلي بعض التفاصيل حول فريقين لكرة القدم: 5(ا

طممبخراخياطمتياتَماإجمخمياطممبخراخيطمف اق
طمفشزااهخ

أحلىامجمشعا
ندخط

طألهلطفاطمتيا
سَجلهخاطمف اق

طألهلطفاطمتيا
لتاضلاطمف اق ُسجِّ

302078142األول

241667836الثاين

ل الوسط الحسابيَّ األكبر لعدد األهداف في كلِّ مباراة؟ ما الفريق الذي سجَّ )اأا(ا
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                        

لت ضده في كلِّ مباراة؟ أيُّ فريق كان لديه الوسط الحسابيُّ األكبر لعدد األهداف التي ُسجِّ )ب(ا
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ائين في سباق نصف الماراثون. في الجدول التالي الوقت الُمستغَرق الثنين من العدَّ 6(ا
نتائج الوقت الُمستغَرق ُمعَطاة ألقرب دقيقة: ا

عامر:  63  65  63  62  64  67  64  64
سليم:  61  64  66  63  65  66  70  60  62  64

 

ائين. ط سرعات العدَّ قارن متوسِّ )اأا(ا
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

حدد أي العدائين هو األكثر ثباًتا من حيث النتائج؟ )ب(ا
                                                                                                                                                                                                                        

ُطِلَب إلى مجموعتين من الطلب تقدير طول قطعة من الخشب وكتلتها. 7(ا
توجد النتائج في الجدول التالي: ا

اطم لد طمشسطاطمحسخايُّ
ملسشلاطمُمدَلرا)سم(

ملىاطألطشطلاطمُمدَلرلا
)سم(

ا طمشسطاطمحسخايُّ
ملكتلااطمُمدَلرلا)غم(

ملىاطمكتلاطمُمدَلرلا
)غم(

مجمشحاا
3716.55.228570)أ(

مجمشحاا
2817.84.119495)ب(

حدد ما إذا كانت العبارات التالية صحيحًة أم خاطئًة، أو ال يمكنك تحديد ذلك: ا
ع أكثر في تقديرات المجموعة ) أ ( للطول مقارنًة بتقديرات هناك تنوُّ ا)اأا(ا

المجموعة )ب(.    
في الوسط الحسابي للطول كانت تقديرات المجموعة ) أ ( أكبَر من تقديرات  ا)ب(ا

المجموعة )ب(.    
كانت تقديرات المجموعة )أ( للطول أفضَل من تقديرات المجموعة )ب(.  )ج(ا

في الوسط الحسابي للكتلة كانت تقديرات المجموعة )ب( أصغَر من تقديرات  ا)ادا(ا
المجموعة ) أ (.    

كانت تقديرات المجموعة )ب( للكتلة أفضَل من تقديرات المجموعة ) أ (.  )هـ(ا
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اطستلالصاطمنتخمج ✦امتخرانا5-14
1(ا سالم وسعيد يعيشان في قرى مختلفة، ويوضح التمثيل التالي وسائل النقل التي يستخدمها األشخاص 

في كل القريتين.

أوجد عدَد األشخاص في: )اأا(ا
)1( القرية التي يعيش فيها سالم  ا
)2( القرية التي يعيش فيها سعيد  ا

قارن التمثيل بالصور وَضع ت للدلن.                                                                                                                                                   )ب(ا
                                                                                                                                                                                                                        

)ج(ا هل تعتقد أنَّ األشخاص في القرية التي يعيش فيها سالم يعيشون بالقرب من المكان الذي يعملون فيه؟
اشرح إجابَتك. ا 

                                                                                                                                                                                                                        

)ادا(ا هل تعتقد أنَّ األشخاص في القرية التي يعيش فيها سعيد يعيشون بالقرب من المكان الذي يعملون فيه؟
اشرح إجابَتك. ا

                                                                                                                                                                                                                        

الثامن.  السابع والصف  ل لبعض الطلب من الصف  الُمفضَّ الطعام  2(ا أجرى باسم دراسًة استقصائيًَّة عن 
ح التمثيل البياني باألعمدة النتائج التي حصل عليها. توضِّ

     

أوجد: )اأا(ا
)1(   عدَد طلب الصف السابع الذين شملتهم الدراسة االستقصائيَّة.     ا 

)2( عدَد طلب الصف الثامن الذين شملتهم الدراسة االستقصائيَّة.    ا 
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أعط سبًبا ممكنًا الختلف إجاباتك في الجزئية )اأا(. )ب(ا
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

قارن التمثيل البياني باألعمدة للصفين وضع تعليقين عليهما. )ج(ا
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

ل لنفس عدد الطلب من الصف السابع والصف الثامن؟ ما نوع الطعام المفضَّ )ادا(ا
                                                                                                                                                                                                                        

ل لدى طلب الصف السابع بمقدار ضعف عدد طلب الصف الثامن؟ ما نوع الطعام الُمفضَّ )هـ(ا
                                                                                                                                                                                                                        

ل لدى طلب الصف الثامن بمقدار ثلثة أضعاف عدد طلب الصف السابع؟ ما نوع الطعام الُمفضَّ )ارا(ا
                                                                                                                                                                                                                        

أوجد المنوال لنوع الطعام لكل من: )ازا(ا
)2( طلب الصف الثامن  )1( طلب الصف السابع    ا

ح المخططات التكرارية نتائَج الطلب في اختبار مادتي العلوم والرياضيات. توضِّ 3(ا

        

ه المخططات التكرارية وسألهم عن وجود أيِّ استفسارات أو تعليقات عليها: عرض الُمعلِّم على الطلب في صفِّ ا

)اأا(   قال أحمد: )كان اختبار العلوم أصعَب حيث كانت أعلى درجة 30 فقط(. ا
لماذا قد يكون أحمد مخطًئا؟                                                                                                                                                ا 

                                                                                                                                                                                                                        

قارن المخططات التكرارية وَضع تعليقين.                                                                                                                                                 )ب(ا
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اكتب المنوال لدرجات كلٍّ من: )ج(ا
)2( اختبار العلوم  )1(  اختبار الرياضيات    ا

كلِّ  نهاية  في  فراغهما  وقَت  و)سامي(  )مهند(  من  كلٌّ  يقضي  كيف  اآلتية  ة  الدائريَّ المخطَّطات  ح  4(ا توضِّ
أسبوع:

 

)اأا(

أقيض حوايل نصف الوقت الذي يستغرقه سامي يف االسرتخاء، حيث إن )قطاع االسرتخاء( 

يف املخطَّط الدائريِّ لديَّ يبُلغ نصف مساحته لدى سامي.

ا
هل مهند على صواب؟ اشرح إجابَتك. ا

                                                                                                                                                                                                                        

)ب(

نحن نقيض نفس النسبة من أوقات فراغنا يف الرياضة، حيث إن قطاعات )الرياضة( 

اوية. لدينا هلا نفس الزَّ
ا

هل سامي على صواب؟ اشرح إجابَتك. ا
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الوحدة الخامسة عشرة:  العبارات الجبريَّة والصيغ

اطألقشطس افكُّ ✦امتخرانا1-15

فكُّ األقواس في كل عبارة جبرية فيما يلي: 1(ا
5)ص + 7(  )ب(  6)س + 6(   )اأا(ا

6)د - 9(  )ادا(  7)ح - 8(   )ج(ا

7)7 + و(  )ارا(  5)8 + هـ(   )هـ(ا

5)7 - ح(  )ح(  6)6 - ر(   )ز(ا

6)8 + 7ك(  )ي(  7)8ط + 9(   )ط(ا

7)8 - 9ل(  )ل(  5)6ك - 7(   )ك(ا

5)7ع + 6ل(  )ن(  6)9س + 8م(   )م(ا

6)9ع س + 8ص(  )ع(  7)7م - 8س(   )س(ا

7)7ص + ل + 8(  )ص(  5)7ف ص - 6س(   )ف(ا

5)س - ص - ع(  )ارا(  3)د -3ر -1(   )ق(ا

اقرأ ما يقوله هيثم: 2(ا

عند فكِّ وتبسيط 4)د - 7( ، 4)7 - د( سوف أحصل عىل نفس العبارة 
اجلربية، حيث إنَّ كل العبارتني اجلربيتني هلام نفس احلدود.

ا

هل هيثم على صواب؟ ا

اشرح إجابَتك. ا
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طها: ُفّك األقواس في كل من العبارات الجبرية التالية وبسِّ 3(ا
6)س + 7( + 8)س + 9(                                                                                                                                                                    )اأا(ا
8)ص + 7( + 6)5ص + 6(                                                                                                                                                                    )ب(ا
7)ح + 8( + 9)8 + 7ح(                                                                                                                                                                    )ج(ا
7)8د + 9( - 8)د + 7(                                                                                                                                                                    )ادا(ا
6)5 + 6هـ( - 7)8هـ + 9(                                                                                                                                                                    )هـ(ا
9)8و + 7ر( - 6)5ر - 6و (                                                                                                                                                                    )ارا(ا

ُفّك األقواس في كل من العبارات الجبرية التالية: 4(ا
ص)ص - 5(  )ب(  س)س + 1(   )اأا(ا

د)3س - 3(  )ادا(  ح)3ح + 6(   )ج( 
و)1 + 5و (  )ارا(  هـ)3هـ + 6(   )هـ( 
ح)6 - س(  )ح(  ر)7 - 3س(   )ازا( 

ي)3س - 7ي(  )ي(  ط)3ط + 7س(   )ط( 
ل)3س - 6ع(  )ل(  ك)3ك - 6س(   )ك( 

3ص)6ص - 6(  )ن(  3م)م + 3س(   )م( 
6ع)3 + 3ع(  )ع(  4س)6س - 3ص(   )س( 

3ص)3ص - س - 3(  )ص(  6ل)6س + 5ل(   )ف( 
3س)- ع - ص - س(  )ارا(  2ل)3 + 2ل + ص(   )ق( 

طها: ُفّك األقواس في كل من العبارات الجبرية التالية وبسِّ 5(ا
ر)ر + 3( + ر)ر + 4(                                                                                                                                                                     )اأا(ا
ع)ع + 3( + ع)4ع + 5(                                                                                                                                                                     )ب(ا
ص)3ص + 4( + ص)5ص + 6(                                                                                                                                                                    )ج(ا
د)3د + 4( - د)د + 5(                                                                                                                                                                     )ادا(ا
هـ)3 + 4هـ( - هـ)5هـ - 6(                                                                                                                                                                     )هـ(ا
و)3و + 4ر( - 5و)6و - 7ر(                                                                                                                                                                     )ارا(ا
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فيما يلي جزء من الواجب المنزليِّ الخاصِّ بفهد: 6(ا

طها. ُفّك األقواس في كلَّ عبارة جبرية في مايلي وبسِّ السؤال 
3)د + 5( - 5)3د + 5(  )1  

ع)4ك + ر( + ك)2ر - 4ع(  )2  
5ح)ح + 3د( + د)4د + 6ح(  )3  

3)د + 5( - 3)3د + 5(  = 3د + 15 - 9د - 15    )1  الحل 
= 6د + 30

ع)4ك + ر( + ك)2ر - 4ع(  = 4ع ك + ع ر + 2ك ر - 4ع ك   )2   
 = 3ع ر + ع ك 

= 4ع2ك ر
5ح)ح + 3د( + د)4د + 6ح(  = 5ح2 + 15د ح + 5د ح + 4د2 + 6د ح   )3   

= 4د2 + 5ح2 + 11د ح

اشرح الخطأ الذي وقع فيه فهد. )اأا(ا
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

أوجد اإلجاباِت الصحيحَة. )ب(ا
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

اقرأ ما تقوله مها. 7(ا
عند فكِّ األقواس وتبسيط العبارة اجلربية: س)س - 3( + س)س + 5(، 

احصل عىل نفِس الناتج  عند فكِّ األقواس وتبسيط العبارة اجلربية:  2س)س + 1(

ا
هل مها على صواب؟ ا

اشرح إجابَتك. ا
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اطستنتخجارطستللطماطمطلا ✦امتخرانا2-15

أوجد قيمة كل مما يلي: 1(ا
س + 3     عندما يكون    س = 7                                                                                                                                   )اأا(ا
ص + 6    عندما يكون   ص = -4                                                                                                                                   )ب(ا
3ح    عندما يكون    ح = -3                                                                                                                                   )ج(ا
)ادا(ا    عندما يكون    د = -35                                                                                                                                                   
س + ص    عندما يكون    س = 3 ،  ص = -5                                                                                                                                                   )هـ(ا
ح - د    عندما يكون    ح = 14 ،  د = 7                                                                                                                                    )ارا(ا
5هـ + 2م    عندما يكون    هـ = 3 ، م = 5                                                                                                                                  )ازا(ا
2ر + ح    عندما يكون    ر = 9 ،  ح = -20                                                                                                                                  )ح(ا
3س - 7    عندما يكون    س = -5                                                                                                                                   )ط(ا
10 - 2س    عندما يكون    س = 6                                                                                                                                   )ي(ا
)ك(ا    عندما يكون    س = 20                                                                                                                                  
)ل(ا    عندما يكون    س = 30 ، ص = -30                                                                                                                               

أوجد قيمة كل مما يلي: 2(ا
ل 2 - 6    عندما يكون    ل = 4                                                                                                    )اأا(ا
30 - ع2    عندما يكون    ع = 6                                                                                                                                                     )ب(ا
ل2 + ع2    عندما يكون    ل = 3 ، ع = 4                                                                                                                                                     )ج(ا
ح 2 - د 2    عندما يكون    ح = 5 ،  د = 6                                                                                                                                                     )ادا(ا
3ر 2    عندما يكون    ر = 4                                                                                                                                                     )هـ(ا
5م2 + 1    عندما يكون    م = 10                                                                                                                                                     )ارا(ا
ل 3    عندما يكون    ل = 2                                                                                                                                                     )ازا(ا
10م 3    عندما يكون    م = 4                                                                                                                                                     )ح(ا
ع 3 - 2    عندما يكون    ع = 2                                                                                                                                                     )ط(ا
100 - ط 3    عندما يكون    ط = 5                                                                                                                                                     )ي(ا

ر أنَّ ل 3 تعني ل ◊ ل ◊ ل تذكَّ
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)ك(ا    عندما يكون    ر = 8                                                                                                                                                     

)ل(ا    عندما يكون    ك = 10                                                                                                                                                    

م2 + 3    عندما يكون    م = -4                                                                                                                                                     )م(ا

5ل3    عندما يكون    ل = -2                                                                                                                                                     )ن(ا

) أ (  اكتب صيغًة لعدد الثواني في أي عدد من الدقائق باستخدام: 3(ا
)1( الكلمات  ا

)2( الحروف   ا

استخدم الصيغَة في الجزئية )اأا( إليجاد عدد الثواني في 30 دقيقًة. )ب(ا
                                                                                                                                                                                                                         

استخدم الصيغَة د = 16ر2 إليجاد قيمة د عندما يكون ر = 2 4(ا
                                                                                                                                                                                                                        

استخدم الصيغَة  إليجاد قيمة ح عندما يكون م = 6 ،  ع = 4 5(ا
                                                                                                                                                               

استخدم الصيغَة    إليجاد قيمة ح عندما يكون س= 5،  ص = 7 ،  ع = 4 6(ا
                                                                                                                                                                                                                        

تستخدم مريم الصيغَة التالية: 7(ا

ا ، فتستخدم مجموعتين من القيم: 

اا في المجموعة ) أ (،  القيم هي: ق = 4،  ل = 3،  ع = 16، وفي المجموعة )ب(،  القيم هي: ق = 6،
 ل = 4،  ع = 8

ح طريقَة إيجاد الناتج. أّي المجموعتين سيكون ناتجها أكبر؟ وضِّ ا
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

ر أنَّ م ع تعني  تذكَّ
م ×  ع

ر أنَّ ق ل ع  تذكَّ
تعني ق × ل × ع
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يعرف مروان أنَّ شركته تستخدم الصيغة التالية إليجاد مقدار ما يجب دفعه لموظفيها: 8(ا

  ر = م س + ك، حيث ر هو األجر في األسبوع )بالريال(، م = مقدار األجر في الساعة، س = ساعات العمل ،  

ك = المكافأة.

ا إذا كان مقدار األجر الذي سيحصل عليه مروان 12.55 ريااًل في الساعة، وحصل على مكافأة قدرها 45 
ريااًل في األسبوع الماضي، وكان أجره في األسبوع 547 ريااًل.

) أ ( اكتب المعادلة التي يجب على مروان حلها حتى يستطيع تحديد عدد الساعات التي عمل فيها. ا
)ب(  اكتب المعادلَة التي يحتاج مروان إلى حلِّها عندما يكون أجره هو 477.25 ريااًل لهذا األسبوع،  ا

علًما بأنه قد حصل على مكافأة قدرها 38 ريااًل.
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احتلالامشطضعاطَّلطثَلخي ✦امتخرانا1-16
اكتب إحداثيَّاِت النقاط T ، B ، P ، I المرسومة على الشبكة التالية: 1(ا

Iا

Pا

Bا

Tا

 

في شبكة اإلحداثيات المقابلة حدد كلًّ مما يلي: 2(ا
O ، T اأا(  إحداثيِّاِت النقطتين( ا

   O   T ا  

ا)ب(ا إحداثيات النقطة J ، حيث J هي نقطة المنتصف 
 OT للنقطتين

ا 
ا 
ا 

)4 ،3-( F ، )2- ،3( S د النقطتين )اأا(  ارُسم محوري اإلحداثيات في الشبكة التالية وحدِّ 3(ا

ا  

P

الوحدة السادسة عشرة:  الرسوم البيانيَّة
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F S هي نقطة الُمنتصف للنقطتين J )ب(ا
J أوجد إحداثيِّاِت ا

                                                                                                                                                                                                                        

)اأا(ا ارُسم محوري االحداثيات على شبكة اإلحداثيات وحدد عليها النقاط التالية: 4(ا
)3- ،5-( F )4 ،2-( T )0 ،1( O )2- ،3-( D )2 ،5( C ا 

ا 
تقع أربعة من النقاط السابقة على مستقيم، حدد النقطة المختلفة. )ب(ا

                                                                                                                                                                                                                        

)اأا(   النقاط )-3، 2(، )1، 2( ، )1، -2( هي إحداثيات رؤوس ثلث زوايا للمربع. 5(ا

اوية الرابعة للُمربَّع. ا  أوجد إحداثيَّاِت رأس الزَّ
                                                                                                                                                                                                                        

أوجد إحداثيَّاِت مركز الُمربَّع. )ب(ا
                                                                                                                                                                                                                        

النقاط 1 ،2( T ،)6 ،3-( B( ،  O )-3، 1( هي إحداثيات رؤوس مثلث ما. 6(ا
ارُسم الُمثلَّث على شبكة اإلحداثيَّات. )اأا(ا

ا

مركز امُلربَّع هو النقطة التي تلتقي فيها األقطار.
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اشرح لماذا الُمثلَّث ُمتطابق الضلعين. )ب(ا
                                                                                                                                                                                                                        

7(ا من شبكة اإلحداثيات المقابلة حدد إحداثيَّاِت كلٍّ من:
النقطة  و   )اأا(ا

 I C نقطة الُمنتصف للنقطين )ب(ا
 D C نقطة الُمنتصف للنقطين )ج(ا

مركز ُمضلَّع ثمانيِّ األضلع  )ادا(ا

 

)اأا(اارٌسم النقطتين T )-5- ،6( ،  J )-2، -1( على شبكة اإلحداثيَّاِت التالية: 8(ا

النقطة B هي نقطة ثالثة على نفس الشبكة. )ب(ا

 B T هي نقطة الُمنتصف للنقطين J ا 

B أوجد إحداثيَّاِت النقطة ا 
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اطاستدلامياطاشطزاااملمحخرر ✦امتخرانا2-16

ا1(ا أوجد معادلَة المستقيم الذي يصل بين كلِّ زوج من
النقاط التالية: 

 ) E ( ، )I( )اأا(ا
 ) S ( ، ) E ( )ب(ا
 )O( ، ) S ( )ج(ا
  )T( ، )O( )ادا(ا

ا2(ا من الشبكة اإلحداثية المقابلة حدد النقاط التي تقع
على المستقيمات  التالية:   

  3- = M )اأا(ا

  3 = N )ب(ا

ان خلل كلِّ أوجد معادالت المستقيمين اللذين يمرَّ ا3(ا
نقطة من النقاط التالية:  

)4، 7(   و )اأا(ا
)-3، -6(   و )ب(ا
)0، 9(   و )ج(ا

على شبكة اإلحداثيَّات المقابلة:  4(ا
 5- = N ، 4- = M  ،2 = N ارُسم المعادالت )اأا(ا

هناك نقطتان تتقاطع المستقيمات فيهما. )ب(ا
اكتب إحداثيَّات هذه النقاط. ا 
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أوجد معادلة المستقيم الذي يصل بين كلِّ زوج من النقاط التالية: 5(ا
)ب( )3، 3( ، )3، -3(      )5- ،2( ، )5- ،4( )اأا(ا

 )0 ،2-( ، )0 ،2( )ج(ا

اعلى شبكة اإلحداثيَّات المقابلة: 6(ا

ارُسم المستقيمات باستخدام المعادالت ا)اأا(ا
   س = -2،  س = -6،  ص = 3،  ص = 5ا

ل المستقيمات ُمستطيًل. تشكِّ )ب(ا
وايا. اكتب إحداثيَّاِت رؤوس الزَّ ا 

                                                                                                                                                                                                                        

يحتوي الُمستطيل على خطَّي تماثل. )ج(ا
اكتب معادلتيهما. ا 

                                                                                                                                                                                                                        

7(ا تقع ثلث من النقاط التالية على ُمستقيم:

)3 ،6( )6- ،6( )6 ،3-( )6- ،3( )6- ،3-( )6 ،3( ا

أوجد معادلَة المستقيم الذي يمرُّ بالنقاط الثلث. ا
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ارسماخمَسسخياالخنَلااملم خدالي ✦امتخرانا3-16

)اأا(  أكمل جدول القيم المقابل حيث ص= س + 2 1(ا
ارُسم المخطَّط البيانيَّ للمعادلة ص = س + 2  )ب(ا

)اأا(   أكمل جدوَل القيم المقابَل حيث ص = 2س 2(ا
ارُسم المخطَّط البيانيَّ للمعادلة ص = 2س  )ب(ا

0124-2-4س
4-2ص

0234-1-2س
4-4ص
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)اأا(ا أكمل جدوَل القيم المقابَل حيث ص = 2)س + 2( 3(ا
ارُسم المخطََّط البيانيَّ للمعادلة ص = 2)س + 2(  )ب(ا

أين يتقاطع المخطَُّط البيانيُّ مع محور السينات؟    )ج(ا
أين يتقاطع المخطَُّط البيانيُّ مع محور الصادات؟  )ادا(ا

)اأا( أكمل جدوَل القيم المقابَل حيث ص = 6 - س 4(ا
ارُسم المخطَّط البيانيَّ للمعادلة ص = 6 - س  )ب(ا

أين يتقاطع المخطَّط البيانيَّ للمعادلة مع محور السينات؟   )ج(ا

0123-2-3س
410ص

0245-1-3س
62ص
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)اأا(ااأكمل جدوَل القيم المقابَل حيث ص = 7 - 2س 5(ا
ارُسم المخطَّط البيانيَّ للمعادلة ص = 7 - 2س  )ب(ا

)اأا(اأكمل جدوَل القيم المقابَل حيث ص = 2س + 3 6(ا
ارُسم المخطَّط البيانيَّ للمعادلة ص = 2س + 3  )ب(ا

0135-2س
75ص

024-1-2س
ص
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يعرض الرسم البيانيُّ المقابل ثلثة مستقيمات. تسمى أ، ب، ج. 7(ا        

معادالت المستقيمات هي ص= 2س، ص = 2 + س ، ص = 2 - س ا        

ضع كل معادلة أمام المستقيم المناسب لها. ا        

طممستدلماأ   ا ا ا اا ا ا ا ا

طممستدلماباا ا ا ا اا ا ا ا ا

طممستدلماج  ا ا ا اا ا ا ا ا

)اأا(ااارُسم المخطَّط البيانيَّ للمعادلة ص = س + 4 8(ا
ارُسم على نفس المخطَّط البيانيِّ المستقيم ص = 2 )ب(ا

ا 

حدد نقطة تقاطع  المستقيمات   )ج(ا
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اطا خداليايفاصشرلاصا=ام سا+اجـ ✦امتخرانا4-16

) أ (  أكمل جدوَل القيم التالَي حيث ص = 20س 1(ا
01234-1-2-3-4س
20-80ص ا 

ارُسم مخطًَّطا بيانيًّا للمعادلة ص = 20س )ب(ا

ا

) أ (  أكمل جدوَل القيم التالَي حيث ص = 4س + 8 2(ا
01234-1-2-3-4س
824-8ص ا  

استخدم الجدوَل لرسم ُمخطَّط بيانيٍّ للمعادلة ص = 4س + 8 )ب(ا

ا
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) أ (  أكمل الجدوَل التالَي: 3(ا

 

01234-1-2-3-4س
311-25س + 3

6-2-210س - 2  ا 

ارُسم على الشبكة التالية محوري اإلحداثيات لقيم  س من -4 إلى 4 ولقيم ص من -10 إلى 11 )ب(ا

ا ا
ارُسم على محوري اإلحداثيات المستقيم ص = 2س + 3 )ج(ا

ارُسم على نفس المحاور المستقيم ص = 2س - 2 )ادا(ا
تقع النقطة )30، ر( على المستقيم ص = 2س + 3 والنقطة )30، د( على المستقيم ص = 2س - 2 )هـ(ا

أوجد قيَم  )ر( ، )د( ا
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) أ (  أكمل جدوَل القيم التالَي حيث ص = -0.1س  4(ا
010203040-10-20-30-40س
4ص ا 

استخدم الجدوَل لرسم مخطَّط بيانيٍّ للمعادلة ص = -0.1س )ب(ا

ا 

)ج(ا إذا كانت  النقطة )36، ح( تقع على المستقيم. أوجد قيمة ح  
)ادا(ا إذا كانت النقطة )-125، د( تقع على المستقيم. أوجد قيمة د  

) أ (  أكمل جدوَل القيم التالَي حيث ص = 8س - 16 5(ا
01234-1-2-3-4س
16-16-48ص ا 

استخدم الجدوَل لرسم مخطَّط بيانيٍّ للمعادلة ص = 8س - 16 )ب(ا

ا 



طمشّللاطمسخا ااحولاااطحلجمارمسخّااطمسس 100

اّسخباّجمامتشطزياطُاستسلالي ✦امتخرانا1-17
أوجد حجَم متوازي المستطيلت في كل مما يلي: 1(ا

)ج( ا ا ا ا )ب( ا ا )اأا(ا ا

ا  
ا  
ا  

أوجد حجَم متوازي المستطيلت في كل مما يلي: 2(ا
)ب( ا ا ا )اأا(ا ا

ا
ا  
ا  
ا  

يقوم معلم الرياضيات بتصحيح الواجب المنزليِّ لفهد. 3(ا

ُمتوازي مستطيلت طوله 1 م وعرضه 10 سم وارتفاعه 2 سم. السؤال 
  فما حجم ُمتوازي الُمستطيلت؟ 
الحلُّ  الحجم = 1 × 10 × 2 = 20 م3

ا
هل الحل الذي توصل إليه فهد صحيح؟ وضح إجابتك. ا

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

د من كتابة إجاباتك  تأكَّ
بالوحدات الصحيحة.

الوحدة السابعة عشرة:  الحجم ومساحة السطح



101 طمشّللاطمسخا ااحولاااطحلجمارمسخّااطمسس 

ح الجدول التالي أبعاد أربعة أشكال من متوازي المستطيلت. يوضِّ 4(ا
أكمل الجدول: ا

طمحجمطالرتفخعطم  ضطمسشل

 ملم53 ملم50 ملم5 سم)اأا(

 سم53 ملم4 سم8 سم)ب(

 م43 م60 سم50 سم)ج(

 سم303 سم15 سم2.2 م)ادا(

ُمتوازي الُمستطيلت الرخاميِّ طوله 1.9 م وعرضه 0.8 م وارتفاعه 5.8 م 5(ا
أوجد حجَم ُمتوازي الُمستطيلت.                                                                                                                                                )اأا(ا
ق من صّحة إجابتك.                                                                                                                                                استخدم التقدير للتحقُّ )ب(ا

6(ا اشترت نادية حوض سمك، أبعاد هذا الحوض موضحة في 
3 من ارتفاعه بالماء، وهي 

4 الشكل المقابل، ثم قامت بملء 
تعرف أنَّ 1 سم3 من الماء تساوي كتلته 1 غرام.

ا فما كتلة الماء الموجودة في حوض السمك؟ اكتب إجابتك 
بالكيلوغرام.

ا                                                                                                                                 
ا                                                                                                                                 

ح الجدول التالي حجَم بعض ُمتوازيات الُمستطيلت وأبعادها: يوضِّ 7(ا
طمحجمطالرتفخعطم  ضطمسشل

2 سم  6 سم  5 سم)اأا(

1200 ملم103 ملم20 ملم)ب(

72 م63 م  3 م)ج(

256 سم83 سم  8 سم)ادا(

379.6 م3  7.3 م  5.2 م)هـ(

288 ملم83 سم12 ملم)ارا(

أكمل الجدوَل بإيجاد القيم المفقودة. ا
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8(ا في الشكل المجاور متوازي مستطيلت طوله 22 ملم، وعرضه 8 ملم، 
وحجمه 880 ملم3.

احسب ارتفاع سطح ُمتوازي الُمستطيلت. )اأا(ا
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

ق من العمليات الحسابية في الجزئية )اأا(. استخدم التقدير للتحقُّ )ب(ا
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

9(ا في الشكل المجاور متوازي مستطيلت عرضه 25 سم، وحجمه 1.2م3  
علًما بأن الوجه الجانبي له ُمربَّع.

أوجد طوَل ُمتوازي الُمستطيلت. )اأا(ا
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

أوجد ارتفاع ُمتوازي الُمستطيلت. )ب(ا
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اّسخبامسخّااسس اطاك بارمتشطزياطاستسلالي ✦امتخرانا2-17

احسب مساحة سطح متوازي المستطيلت في كل مما يلي: 1(ا
ا ا)ج( ا ا)ب( )اأا(

ب )اأا( أم ُمتوازي الُمستطيلت )ب(؟  2(ا أيٌّ من األشكال التالية له مساحة أصغر، الُمكعَّ
ح طريقَة الحل. وضِّ ا

ا )ب( ا اا ا )اأا(
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أوجد مساحة سطح كل شكل من األشكال التالية، ثم رتب المساحات تصاعدًيا. 3(اا

اااااا)ج(ا ا )ب( اا )اأا(

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

)اأا(ا أوجد مساحَة سطح ُمتوازي الُمستطيلت التالي: 4(ا

ا 
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

ق من صحة إجابتك عن الجزئية )اأا(. استخدم التقدير للتحقُّ )ب(ا
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

أوجد مساحَة سطح ُمتوازي الُمستطيلت الُمقابل.  5(ا
اكتب إجابَتك: ا

بالسنتيمتر الُمربعّ  )اأا(ا
بالمتر الُمربعّ  )ب(ا
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لدى إيمان صندوق خشبي على شكل ُمتوازي ُمستطيلت. 6(ا
ارتفاعه 2.2 م وعرضه 1.1 م وطوله 0.55 م ا

اا تخطِّط إيمان لطلء جميع أوجه الصندوق الخشبي
بثلث طبقات من طلء الخشب. 

)اأا(ا كم عدد علب الطلء التي تحتاج إيمان شراءها؟
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

ما إجماليُّ تكلفة الطلء؟  )ب(ا
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اّسخبامسخّااأسس اطاجمسخياطألخ ى ✦امتخرانا3-17

م في الجزئيات ) أ ( و)ب( و)ج( و)د( فيما يلي: لكل ُمجسَّ 1(ا
م  ارُسم شبكًة للُمجسَّ )1(ا

م. أوجد مساحَة سطح الُمجسَّ )2(ا
)ب(اهرم ثلثيٌّ )جميع الُمثلَّثات متساوية في المساحة( اوية(  )اأا( منشور ثلثيٌّ قاعدته )ُمثلَّث قائم الزَّ ا

  

)1(ا

ا    )2(اا

ا    

ا    

ا    
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)ادا( منشور شبه منحرف ا)ج(ا هرم رباعيٌّ )جميع الُمثلَّثات  
متساوية في الحجم(

ا                                   
)1(ا

ا    )2(اا
ا    
ا    
ا    

يعتقد فهد أنَّ المنشور الثلثيَّ مساحته أصغر من الُمكعَّب. 2(ا
د ما إذا كان فهد على صواب أم ال. استخدم التقدير لتحدِّ ا

ا 
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

منشور شبه منحرف يعني 
أن أوجه املنشور اجلانبية 

عبارة عن شبه منحرف
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حة  ًبا طول ضلعه 35 ملم، ورسمت أيًضا منشوًرا ثلثيًّا متطابق الضلعين باألبعاد الموضَّ 3(ا رسمت مها ُمكعَّ
في الشكل:

ا    

َب والمنشور الثلثيَّ متساويتين. تعتقد مها أن مساحتي الُمكعَّ ا

هل مها على صواب؟ وضح إجابتك. ا
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توافق البطاقات
اطبع عىل ورق مقوى وقصه لعمل جمموعة مكونة من 20 بطاقة.

املضلع

له رتبة متاثل دوراين 
قدرها 6

املضلع

له 6 أضالع متطابقة

له 6 خطوط متاُثل

رباعي األضالع

له زوجان من 
األضالع املتطابقة

وايا  له زوج من الزَّ
متساوية القياس

رباعي األضالع

ال توجد به أضالع 
متوازية

له خط متاثل واحد

رباعي األضالع

له زوج من 
األضالع املتوازية

ال يوجد له أيُّ 
خطوط متاُثل

رباعي األضالع

كلُّ أضالعه متطابقة

له خطان متاُثل

رباعي األضالع

له زوجان من 
األضالع املتوازية

الّزوايا املتقابلة فيه 
متساوية

رباعي األضالع

له زوجان من 
األضالع املتطابقة

ال يوجد له أيُّ 
خطوط متاُثل

رباعي األضالع

له زوجان من 
األضالع املتوازية

الّزوايا املتقابلة فيه 
متساوية

رباعي األضالع

أطوال أضالعه 
خمتلفة

له رتبة متاثل دوراين 
قدرها 1

املثلث

كلُّ أضالعه متطابقة

له 3 خطوط متاُثل

رباعي األضالع

كلُّ أضالعه متطابقة

له 4 خطوط متاُثل

رباعي األضالع

قياس كلُّ زواياه 
يساوي 90 °

له رتبة متاثل دوراين 
قدرها 4

رباعي األضالع

له زوجان من 
األضالع املتطابقة

له خطان متاُثل

رباعي األضالع

قياس كلُّ زواياه 
يساوي 90 °

له رتبة متاثل دوراين 
قدرها 2

املثلث

أطوال أضالعه 
خمتلفة

ال يوجد له أيُّ 
خطوط متاُثل

املثلث

قياس زواياه خمتلفة

له رتبة متاثل دوراين 
قدرها 1

املثلث

له زاويتان متساويتان

له رتبة متاثل دوراين 
قدرها 1

املثلث

له ضلعان متطابقان

له خط متاثل واحد

املثلث

كلُّ زواياه متساوية

له رتبة متاثل دوراين 
قدرها 3
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ورقة المصادر 9-4ب

املضلع

له رتبة متاثل 
دوراين قدرها 6

املضلع

له 6 أضالع 
متطابقة

له 6 خطوط متاُثل

رباعي األضالع

له زوجان من 
األضالع املتطابقة

وايا  له زوج من الزَّ
متساوية القياس

رباعي األضالع

ال توجد به أضالع 
متوازية

له خطُّ متاُثل واحد

رباعي األضالع

له زوج من 
األضالع املتوازية

ال يوجد له أيُّ 
خطوط متاُثل

رباعي األضالع

كلُّ أضالعه 
متطابقة

له خطان متاُثل

رباعي األضالع

له زوجان من 
األضالع املتوازية

وايا املتقابلة فيه  الزَّ
متساوية

رباعي األضالع

له زوجان من 
األضالع املتطابقة

ال يوجد له أيُّ 
خطوط متاُثل

رباعي األضالع

له زوجان من 
األضالع املتوازية

الّزوايا املتقابلة فيه 
متساوية

رباعي األضالع

أطوال أضالعه 
خمتلفة

له رتبة متاثل 
دوراين قدرها 1

املثلث

كلُّ أضالعه 
متطابقة

له 3 خطوط متاُثل

رباعي األضالع

كلُّ أضالعه 
متطابقة

له 4 خطوط متاُثل

رباعي األضالع

قياس كلُّ زواياه 
يساوي 90 °

له رتبة متاثل 
دوراين قدرها 4

رباعي األضالع

له زوجان من 
األضالع املتطابقة

له خطان متاُثل

رباعي األضالع

قياس كلُّ زواياه 
يساوي 90 °

له رتبة متاثل 
دوراين قدرها 2

املثلث

أطوال أضالعه 
خمتلفة

ال يوجد له أيُّ 
خطوط متاُثل

املثلث

قياس زواياه 
خمتلفة

له رتبة متاثل 
دوراين قدرها 1

املثلث

له زاويتان 
متساويتان

له رتبة متاثل 
دوراين قدرها 1

املثلث

له ضلعان 
متطابقان

له خطُّ متاُثل واحد

املثلث

كلُّ زواياه 
متساوية

له رتبة متاثل 
دوراين قدرها 3

يوجد هنا أزواج البطاقات الصحيحة من ورقة املصادر 9-4أ.
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ورقة المصادر 11-2أ

قم بقص اخلطوط املنقطة لتكوين جمموعة من البطاقات.

سبعة أعشار من 60 ملم تساوي27 ملمثلثي 18 ملم يساوي6 ملم

الُتسع من 18 ملم يساوي42 ملمالُخمس من 105 ملم يساوي12 ملم

الُربع من 28 ملم يساوي2 ملمُسبعان من 28 ملم يساوي21 ملم

ثالثة أخماس من 60 ملم يساوي7 ملمثالثة أرباع من 4 ملم يساوي8 ملم

الُسبع من 77 ملم يساوي36 ملمُعشر من 100 ملم يساوي3 ملم

سبعة أثمان من 32 ملم تساوي11 ملمالُثلث من 27 ملم يساوي10 ملم

خمسة أسداس من 18 ملم تساوي28 ملمُتسعان من 180 ملم يساوي9 ملم 

تسعة أعشار من 40 ملم تساوي15 ملمأربعة أخماس من 20 ملم تساوي40 ملم

واحد على عشرين من 20 ملم يساوي36 ملمثالثة على سبعة من 42 ملم تساوي16 ملم

الُثمن من 240 ملم يساوي1 ملمثالثة أعشار من 110 ملم تساوي18 ملم

سبعة على تسعة من 45 ملم يساوي30 ملمخمسة أثمان من 40 ملم تساوي33 ملم

جزء واحد من المائة من 500 ملم يساوي35 ملمالُسدس من 24 ملم يساوي25 ملم

ثمانية على تسعة من 45 ملم تساوي5 ملمأربعة على تسعة من 72 ملم تساوي4 ملم

خمسة على تسعة من 36 ملم تساوي40 ملمُخمسان من 35 ملم تساوي32 ملم

نصف 26 ملم يساوي20 ملمأربعة على سبعة من 42 ملم تساوي14 ملم

ستة على سبعة من 7 ملم تساوي13 ملمثالثة أثمان من 72 ملم تساوي24 ملم

✃
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ورقة المصادر 11-2ب

قم بقص اخلطوط املنقطة لتكوين جمموعة من البطاقات.

سبعة أعشار من 60 م تساوي27 سمثلثي 18 سم يساوي6 م

الُتسع من 18 ملم يساوي42 مالُخمس من 105 م يساوي12 سم

الربع من 28 سم يساوي2 ملمُسبعان من 28 ملم يساوي21 م

ثالثة أخماس من 60 م يساوي7 سمثالثة أرباع من 4 سم يساوي8 ملم

الُسبع من 77 ملم يساوي36 مالُعشر من 100 م يساوي3 سم

سبعة أثمان من 32 سم تساوي11 ملمالُثلث من 27 ملم يساوي10 م

خمسة أسداس من 18 م تساوي28 سمُتسعان من 180 سم يساوي9 ملم 

تسعة أعشار من 40 ملم تساوي15 مأربعة أخماس من 20 م تساوي40 سم

واحد على عشرين من 20 سم يساوي36 ملمثالثة على سبعة من 42 ملم تساوي16 م

الُثمن من 240 م يساوي1 سمثالثة أعشار من 110 سم تساوي18 ملم

سبعة على تسعة من 45 ملم يساوي30 مخمسة أثمان من 40 م تساوي33 سم

جزء واحد من المائة من 500 سم يساوي35 ملمالُسدس من 24 ملم يساوي25 م

ثمانية على تسعة من 45 م تساوي5 سمأربعة على تسعة من 72 سم تساوي4 ملم

خمسة على تسعة من 36 ملم تساوي40 مُخمسان من 35 م يساوي32 سم

نصف 26 سم يساوي20 ملمأربعة على سبعة من 42 ملم تساوي14 م

ستة على سبعة من 7 م تساوي13 سمثالثة أثمان من 72 سم تساوي24 ملم

✃
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ورقة المصادر 3-11

قم بقص اخلطوط املنقطة لتكوين جمموعة من البطاقات. ✃
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ورقة المصادر 5-11

ضع اإلشارة الصحيحة، × أو ÷، ليوافق كل سؤال إجابته.
ستحتاج إىل استخدام مخسة من كل رمز.

هناك سؤالني ال يمكن أن تكون إجاباهتام صحيحة بإضافة أي من اإلشارات، أوجدمها ثم ضع دائرة 
حوهلام.
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ورقة المصادر 2-13

✃
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ورقة المصادر 3-13

قم بقص اخلطوط املنقطة لتكوين جمموعة من البطاقات.

1
4%251

01%10

1
5%203

4%75

3
10%303

5%60

7
10%704

5%80
✃
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ورقة المصادر 2-15

قم بقص اخلطوط املنقطة لتكوين جمموعة من البطاقات.
طابق كل بطاقة عبارة جربية ببطاقة قيم وبطاقة إجابة.

إجابة قيم                 عبارة جبرية       

س = 5س + ص
18ص = 1

س = 22س + ص
16ص = 2

س = 210س + 3ص 
11ص = -6

س = 6 س + ص  
9ص = 1

س = 3س - 5 + 2ص 
7ص =  5

س = 3س2 + ص2
0ص = 3

س = 31ص2 - س2 + 1
-1ص = 1

✃
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ورقة المصادر 16-1ب

)2 ،2-()2 ،1-()2 ،0(

)2 ،1()2 ،2()1 ،2-(

)1 ،1-()1 ،0()1 ،1(

)1 ،2()0 ،2-()0 ،1-(

)0 ،1()0 ،2()1- ،2-(

)1- ،1-()1- ،0()1- ،1(

)1- ،2()2- ،2-()2- ،1-(

)2- ،0()2- ،1()2- ،2(

قم بقص اخلطوط املنقطة لتكوين جمموعة من 24 بطاقة.

✃
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ورقة المصادر 2-16

املجموعة األوىل

)4 ،8()6 ،2-()6 ،8()4 ،2-(

)1- ،7()5- ،3-()5- ،7()1- ،3-(

)0 ،0()2 ،2()2 ،0()0 ،2(

)2- ،7-()5 ،4()5 ،7-()2- ،4(

املجموعة الثانية

)3 ،3()4- ،4-()4- ،3()3 ،4-(

)8 ،6-()7 ،5-()7 ،6-()8 ،5-(

)1 ،1()3- ،6()3- ،1()1 ،6(

)6- ،5()7- ،1-()7- ،5()6- ،1-(

قم بقص اخلطوط املنقطة لتكوين جمموعتني من البطاقات.

✃
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ورقة المصادر 3-16

ص = 2س - 2ص = 2س + 2
ص = 2س + 4ص = 4 - 2س
ص = س + 2ص = س + 4
ص = س - 2ص = 4 - س

) أ (
02-2س
840ص

)ب(
02-2س
246ص

)ج(

02-2س
2-2-6ص

) د (
02-2س
0-2-4ص

)هـ(
02-2س
26-2ص

) و (
02-2س
024ص

) ز (
02-2س
048ص

)ح(

02-2س
642ص

قم بقص اخلطوط املنقطة لتكوين جمموعة من البطاقات توضح املعادالت واجلداول والرسوم البيانية.

✃
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ورقة المصادر 3-16

)ب() أ (

) د ( )ج(

) و (

)ح(

)هـ(

) ز (

✃
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ورقة المصادر 3-17

ارسم شبكة لكل شكل ثالثي األبعاد.



رقم اإلیداع : ۲۰۱۹/۱٤۸٦ 
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