
 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم
 بالمدينة المنورة 

 مدارس الخندق األهلية
  ابتدائي * متوسط * ثانوي

 
 

 الرياضيات مادة/ أسئلة اختبار

 األول : الدورـ  الثاني الفصل الدراسي

 هـ 3444/  3419 : دراسيللعام ال

رقم 
 السؤال

 الدرجة المستحقة
 اسم المراجع اسم المصحح

 كتابة   رقما  

     األول

     الثاني

     الثالث

     الرابع ملتوسطااألول  الصف: ................................................................................................اسم الطالب: 

   الخامس الرياضيات املادة: ..................................................................................... رقم اجللوس:
  

     السادس ساعتني ونصف الزمن : هـ 6114/  8/ 61 األحد اليوم والتاريخ

 رقًما الدرجة الكلية 
 

   المجموع   4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 كتابة

  

04 

  

 

 9من  1صفحة 
 

 م01/11/2012تاريخ اإلصدار :       0/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 

 

  ولدي الطالب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة 
 اخرت اإلجابة الصحيحة فيما يلي : السؤال األول: 

1 
من هذه املدة ، فكم عاماً يعيش التمساح على وجه  % 22عاماً ، ويعيش التمساح  121تعيش بعض أنواع السالحف 

 التقريب ؟
 عاماً  01 د. عاماً  41 جـ. عاماً  24 ب. عاماً  01 أ.

 

 ......................................... ≈  040من     % 52.0تقدير    2
   0 د.  0 جـ.   4 ب. 2 أ.

 

 راياًل شهرايً . ما التقدير املنطقي للمبلغ الذي سيوفره بعد سنة ؟ 11يوفر أمحد  3
 رايالً  121 د. رايالً  01 جـ. رايالً  101 ب. رايالً  161 أ.

 

  ؟ 01من  14ما النسبة املئوية للعدد    2
 % 21 د.  % 36 جـ. %10 ب. %11 أ.

 

 أوجد السعر اجلديد ألقرب جزء من مئة ؟ % 20رايالً ، ونسبة الزايدة  10علبة زيت بقيمة  0
 رايالً  21 د. رايالً  23200 جـ. رايالً  12 ب. رايالً  10 أ.

 

6 

 :من الشكل اجملاور 
       يوجد جتمع للبياانت هو

 
 
 

  12 و 6بني  د.  0 و 1بني  جـ.  10 و 11بني  ب.  21 و 12بني  أ.



 

 01/11/2012تاريخ اإلصدار :       0/2م اإلصدار :    رق     KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 9من  2صفحة 

 

 

4 

 :من الشكل اجملاور 
         .........................................املدى =     
 
 

 11 د. 12 جـ. 11 ب. 16 أ.

 

 هو طريقة للمقارنة بني البياانت ابستعمال األعمدة  ......................................... 11
 التمثيل ابألعمدة  د. املدى  جـ. التمثيل ابلنقاط  ب. الوسيط  أ.

 

12 
 من الشكل اجملاور : 

         منط العالقة حدد  

 
 

 عالقة عكسية  د. التمثيل ابألعمدة  جـ. د عالقة ال توج ب.  عالقة طردية  أ.

 ملدة سنة . كم يتبقى لديه بعد إخراج الزكاة املستحقة عليه ؟ لاير 62111ادخر معاذ مبلغ  0
 لاير  0555 د. لاير 0.455 جـ. لاير 05555 ب. لاير 05555 أ.

0 
 رايالً .  31رايالً ،  22رايالً ،  34رايالً ،  31راياًل ،  21حصل سائق أجرة يف ساعة واحدة على املبالغ التالية :    

 ما متوسط املبالغ اليت حصل عليها السائق يف تلك الساعة ؟ 
 رايالً  10 د. رايالً  41 جـ. رايالً  36 ب. رايالً  21 أ.

11 

 : من الشكل اجملاور 
       الصيف ، والتمثيل اجملاورقرأت أمساء كتاابً خالل عطلة 

 ستغرقته يف قراءة الكتاب . تنبأ يبني الوقت الذي ا
 بعدد األايم اليت حتتاج إليها أمساء لقراءة 

  .صفحة من الكتاب  101
 

 أايم تقريباً  31 د. أايم تقريباً  21 جـ. أايم تقريباً  11 ب. أايم تقريباً  0 أ.

13 

 من الشكل اجملاور : أوجد 
                 ......................................... ح ) م ( =   

 
 4  د.  جـ.  ب.  أ.

0 
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0 

4 
1 
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1 



 

 01/11/2012تاريخ اإلصدار :       0/2م اإلصدار :    رق     KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 9من  3صفحة 

 

 يبني العالقات أو التغريات عرب الزمن .  يفيد يف التنبؤ أبحداث مستقبلية ، ألنه ......................................... 12
 الوسيط  د. التمثيل ابالعمدة  جـ. املنوال  ب.  التمثيل ابخلطوط  أ.

 

16 

 صنف املثلث من الشكل اجملاور  
             من حيث األضالع ، ومن حيث الزوااي 

 
 

 أ.
  مثلث حاد الزوااي 

 ب.
 مثلث متطابق الضلعني 

 وقائم الزاوية 
 جـ.

 مثلث متطابق األضالع 
 ومنفرج الزاوية 

 د.
 وية مثلث منفرج الزا

 

14 

 من الشكل اجملاور : 
 يبني التمثيل ابألعمدة من الشكل اجملاور عدد 

       الدقائق اليت يتمرن فيها مالك خالل مخسة أايم . 
 ما اليومان اللذان مترن فيها مالك مدًدا زمنية 

 متساوية تقريباً ؟ 
  

 
 األحد ، الثالاثء  د. الثالاثء ، اخلميس  جـ. األثنني ، األربعاء  ب. السبت ، األحد  أ.

10 

 من الرسم اجملاور : 
        يبني املدرج التكراري اجملاور أعداد الطالب يف 

 جمموعة من املدارس . 
  ما عدد املدارس املمثلة ابملدرج التكراري ؟

 
 
 

  مدرسة 20 د. مدرسة  31 جـ. مدرسة  10 ب. مدرسة  21 أ.

10 
أكل كل من علي وأمحد و حممود نوعاً واحداً من املوز و املاجنو و الربتقال بعد وجبة الغداء . و مل أيكل حممود موزاً ، 

 بينماً أكل علي املاجنو ، فما نوع الفاكهة اليت أكلها كل واحد منهم ؟ 

 أ.
 علي أكل ماجنو 
 أمحد أكل موز 

 حممود أكل برتقال
 ب.

 و علي أكل ماجن
 حممود أكل موز 
 أمحد أكل برتقال

 جـ.
 حممود أكل ماجنو 

 أمحد أكل موز 
 علي أكل برتقال

 د.
 أمحد أكل ماجنو 
 علي  أكل موز 

 حممود أكل برتقال



 

 01/11/2012تاريخ اإلصدار :       0/2م اإلصدار :    رق     KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 9من  4صفحة 

 

 

21 

 :من الشكل اجملاور 
               أي الكتب حيتوي على صفحات أقل 

 
 

 الرايضيات  د. العلوم  جـ. التاريخ  ب. االجنليزي  أ.

 

22 
 ؟ف هـــ ق   املثلث   أي املثلثات اآلتية يشابه

                                                                   
 

 أ.

 

 ب.
 

 جـ.
 

  د.

 

 ................................جمموع قياسات زوااي الشكل الرابعي =  22
 0 141 د. 0 01 جـ. 0 361 ب.  0 211 أ.

10 
ني مجيع ميكنك تناول شطرية دجاج أو شطرية جنب ، وتشرب كوب عصري تفاح أو عصري برتقال . أي اجلداول التالية يب

 النواتج املمكنة ؟ 

 أ.

 

 ب.

 

 جـ.

 

 د.

 

   % 111وجمموع نسبها يساوي ....... .............. الدائرة يسمى الرسم الذي يعرض البياانت على هيئة أجزاء من الكل يف 21
 املدرج التكراري  د. القطاعات الدائرية  جـ. املثلث   ب. التمثيل ابلنقاط  أ.

 ؟   26منه    % 21ما العدد الذي   23
 00 د. 14 جـ. 10 ب. 21 أ.

20 
 من الشكل اجملاور :  

   قيمة  س من خالل الشكلني املتشاهبني  
 

 م 21 د. م 30 جـ. م 21 ب. م  10 أ.



 

 01/11/2012تاريخ اإلصدار :       0/2م اإلصدار :    رق     KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 9من  5صفحة 

 

 ................................قياس زاوية املضلع الثماين املنتظم =  26
 0 101 د. 0 111 جـ.  0 121 ب.  0 130 أ.

 

 أبهنا جمموعة النقاط يف املستوى ، اليت هلا نفس البعد عن نقطة معلومة تسمى املركز  ................................تعرف  24
 الدائرة  د. اهلرم  جـ. شبه املنحرف  ب. املثلث  أ.

 

31 
ساعات كان  3كلم . وبعد   361يريد حممود أن يسافر بسيارته من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة اليت تبعد عنها بـــــــــ  

 افة . ما الزمن املتبقي ليصل ؟ حممود قد قطع         املس
 ساعة واحدة  د. ساعات  0 جـ. ساعات 2 ب. ساعات  0 أ.

 

32 
 من الشكل اجملاور : 

             ) ألقرب عشر ( ................................الدائرة  = مساحة 
 

 

 2سم 23 د. 2سم 0204 جـ. 2سم 123224 ب.  2سم 32212 أ.

20 

 من الشكل اجملاور : 
         ) ألقرب عشر ( ................................مساحة شبه املنحرف = 

 
 

 .م 0. د. 2م 122 جـ. 2م 0244 ب. 2م 00 أ.

20 

 ( 4244  ≈استخدم )  ط    من الشكل اجملاور : 
             ) ألقرب عشر ( ................................=   حميط الدائرة

 
 

 م 52004. د. م 00 جـ. م 024. ب. م .4422 أ.

 .  هو شكل مكون من مثلثات وأشكال رابعية وأنصاف دوائر وأشكال أخرى ثنائية األبعاد ................................ 31
 تمثيل ابلنقاطال د. املدرج التكراري  جـ. الدائرة  ب. الشكل املركب  أ.

33 

 : من الشكل اجملاور 
 حدد شكل قاعدة الشكل اجملاور 

 
 

  مستطيل د. مربع  جـ. دائرة  ب. هرم   أ.

2 
3 



 

 01/11/2012تاريخ اإلصدار :       0/2م اإلصدار :    رق     KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 9من  6صفحة 

 

32 

 من الشكل اجملاور 
                    احسب مساحة الشكل 

 
 

 2م 4260 د. 2م 112 جـ. 2م 62231 ب. 2م 002111 أ.
 

 شكل له قاعداتن فقط ، القاعداتن عبارة عن دائرتني متطابقتني ، ليس هلا رؤوس أو أحرف .  30
 رم   اهل د. املخروط  جـ. املربع  ب. األسطوانة  أ.

 

 هو شكل له طول وعرض وعمق ) أو ارتفاع ( ................................ 36
 املدرج التكراري  د. املربع  جـ. الدائرة  ب. الشكل الثالثي األبعاد أ.

 

30 

 من الشكل اجملاور :  
 املنظر العلوي للشكل اجملاور هو 

  
 

 أ.
 

 ب.
 

 جـ.
 

 د.
 
 
 

 

34 

 اور من الشكل اجمل
               3سم ................................حجم املنشور = 

 

 
 01 د.  23200 جـ.  12200 ب.  10224 أ.

 

30 

 من الشكل اجملاور : 
   ) ألقرب عشر ( ................................حجم األسطوانة = 

                                                                                                   
                                                                                           

 
 
 

 .م 0. د. 2سم 122 جـ. 3سم 2205 ب. 3سم 00 أ.



 

 01/11/2012تاريخ اإلصدار :       0/2م اإلصدار :    رق     KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 9من  2صفحة 

 

21 

 رسم سعود الدائرة اجملاورة ، وقام بتلوين جزء منها . 
             قريبية للقطاع الذي قام سعود بتلوينه ؟ ما املساحة الت

 
  

 2سم 4.420 د. 2سم 102 جـ.  2سم 520. ب. 2سم 0234 أ.
 
 
 

  

 :  ( أمام العبارة اخلاطئة× ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √ضع عالمة ) السؤال الثاين : 

 )              (                                                        24 =     01من  % 21انتج    (    21

 )              (                                                       0 01جمموع قياسات زوااي املثلث =  (    22

 

 (           )                              مضلع                     ليس هو                       الشكل  (   23

 

 )              (                         0 01نقول أن الزاويتان متتامتان إذا كان جمموع قياسهما يساوي  (   22

 )              (                                                    2مساحة الدائرة     هي      م =  ط نق(     20

 + ق ع                                      )              (  2ح =   ط نق حجم األسطوانة     هو     (   26
 )              (            متطابقة وأضالعهما املتناظرة  متناسبةإذا تشابه شكالن فإن زواايمها املتناظرة (   20

 

 

 )              (                          مربع يصنف الشكل الرابعي                            على أنه (    24
  

 
 
 
 
 
 
 

 

21 

 

2 



 

 01/11/2012تاريخ اإلصدار :       0/2م اإلصدار :    رق     KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 9من  8صفحة 

 

 :  الثالثالسؤال 

       من الشكل اجملاور : أوجد قيمة س         -1     
       

         ................................ ................................ ................................ ..........  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  22،  24،  30،  22،  31،  22أوجد  املنوال جملموعة البياانت   – 2    

 ................................املنوال هو             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من الشكل اجملاور :    – 3     

 ما املكون األكرب للنفاايت   ؟              
 

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