
 

 ( 1) الكميأسئلة 
 

 

يال، 10ورقة من فئة  11ريال و  50أوراق من فئة  4ريال و  240لدى خالد  1  أوجد المبلغ الذي مع خالد؟ ر

 540 )ب( 500 )أ( 

 600 )د(  550 )ج(

 (ج) الصحيحةاإلجابة 

يال  200=  50أوراق ×  4  ر

يال  110=  10ورقة ×  11  ر

 ريال  550=   240+  110+  200الذي مع خالد = 

 

 ؟  11ويقبل القسمة على   4أي األعداد التالية ال يقبل القسمة على  2

 7936 )ب( 7029 )أ( 

 80504 )د(  8860 )ج(

 ( أ) اإلجابة الصحيحة

إذا كان آحاده وعشراته =  4العدد يقبل القسمة على 

 4عدد يقبل القسمة على 

 4ال يقبل القسمة على   7029

 4يقبل القسمة على   7936

 4يقبل القسمة على  8860

 4يقبل القسمة على  80504

 

 أي مما يأتي ليس ضرب عددين متتالين؟ 3

 30 )ب( 20 )أ( 

 49 )د(  42 )ج(

 )د(  اإلجابة الصحيحة

 5×  4هي ضرب  20                         بالتجريب

 6×   5هي ضرب   30

 7×  6هي ضرب   42

 

 ؟  48فما عمر الثالث علما بأن مجموع أعمارهم   ، 12واآلخر   14ثالثة أصحاب أحدهم عمره  4

 4 )ب( 1 )أ( 

 26 )د(  22 )ج(

 (ج) اإلجابة الصحيحة

 48+ س =  12+  14

 48+ س =  26

 22س = 

 

رابط اختبار الكتروني
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 فإن أكبرهما؟  6والفرق بينهما   48عددان مجموعهما  5

 15 )ب( 11 )أ( 

 27 )د(  20 )ج(

 ( د) اإلجابة الصحيحة
 21و  27 ماالعددان ه

 27والعدد األكبر = 

 

 إذا تعطل مولد واحد فكم سيكون اإلنتاج بالواط؟ واط ، 5000مولدات ينتجون  4 6

 1250 )ب( 1000 )أ( 

 3750 )د(  3000 )ج(

 ( د) اإلجابة الصحيحة
 واط  1250=  5÷  5000كل مولد ينتج 

 واط  3750=  1250 –  5000إذا اإلنتاج يكون 

 

يال 8000إذا كان راتب الموظف  7  فكم أرباح الشركة؟  ريال ،  15000من أرباح الشركة كان راتبه  %5ومع ،   ر

 140000 )ب( 120000 )أ( 

 170000 )د(  150000 )ج(

 (ب) اإلجابة الصحيحة

 ريال  7000=   8000 – 15000% =  5الـ 

 ريال  14000=  %10الـ 

 ريال  140000=  %100الـ 

 

 درجة فكم دقيقة تحركت؟  120ساعة تحركت  8

 18 )ب( 15 )أ( 

 25 )د(  20 )ج(

 ( أ) اإلجابة الصحيحة
 درجات 6كل دقيقة تتحرك الساعة 

 دقيقة 20=  6÷  120إذا 

 

 إذا كان ن عددا زوجيا، فأي مما يلي فردي ؟  9

 ن 3 )ب( ن 2 )أ( 

 ( 1)ن+ 3 )د(  2-ن  )ج(

 ( د) اإلجابة الصحيحة

 2لنفرض أن ن = 

 4=  2×  2ن =  2

 6=  2×  3ن =  3

 = صفر  2 –  2=  2 –ن 

 9=  3×  3( = 1+2) 3( = 1)ن+ 3

 

 



 ثانية؟  20م ، فكم يصعد في  80مصعد يصعد كل دقيقتين  10

 14 )ب( 13,5 )أ( 

 16 )د(  15 )ج(

 ( أ) اإلجابة الصحيحة

 ( 2متر )بالقسمة على  80دقيتين = 

 ( 3متر )بالقسمة على  40دقيقة = 

 13,3ثانية =  20

 

11 
 بيضة 30يوم والبيض يوضع في صحن يتحمل دجاجات تنتج كل منهم بيضة كل  6

 يوم؟ 20كم عدد الصحون المستخدمة في 

 صحون  5 )ب( صحون  4 )أ( 

 صحون  8 )د(  صحون  6 )ج(

 ( أ) اإلجابة الصحيحة

 بيضات   6كل يوم  

 أيام يمتلئ صحن  5إذا كل 

 صحون  4يوم تمتلئ   20كل 

 

 ؟ 50-  15السبعة المحصورة بين أوجد المتوسط الحسابي لألعداد من مضاعفات  12

 21 )ب( 14 )أ( 

 40 )د(  35 )ج(

 (ج) اإلجابة الصحيحة

 49و   42و  35و  28و  21األعداد هي 

المتوسط الحسابي = الوسيط )إذا كانت األعداد في  

 تتابع حسابي( 

 35إذا متوسطهم = 

 

13 

 قارن بين،    50والفرق بينهم   130عددان مجموعهم 
 

  
 45 2 العدد األصغر  1

 القيمة الثانية أكبر )ب( القيمة األولى أكبر  )أ( 

 المعطيات غير كافية )د(  القيمتين متساويتين )ج(

 (ب) اإلجابة الصحيحة

 130= 50س + س+ 

 130= 50س +  2

 80س = 2

 وهو الرقم األصغر 40س = 

 الرقم األكبر  90و

 

 



14 

 فقارن بين  27محمد وخالد وفهد حاصل ضرب أعمارهم 

 27 2 مجموع أعمارهم  1
 

 القيمة الثانية أكبر )ب( القيمة األولى أكبر  )أ( 

 المعطيات غير كافية )د(  القيمتين متساويتين )ج(

 (ب) اإلجابة الصحيحة

 9و   3و   1لنفرض أن أعمارهم 

 27حاصل ضربها = 

 13جمعها = حاصل 

 

15 

 صفر   ≠قارن بين أ و ب ، س  

1 
 

2 

 

 

 
 

 القيمة الثانية أكبر )ب( القيمة األولى أكبر  )أ( 

 المعطيات غير كافية )د(  القيمتين متساويتين )ج(

 ( د) اإلجابة الصحيحة
 ما داخل القيمة المطلقة يخرج بالموجب  تذكير : 

 المعطيات غير كافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط اليوتيوب رابط الملفات

 أ
 

س|5-|  2  

 ب
 

س|2-| 5  
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 ( 2) الكميأسئلة 
 

 

16 

 ما نسبة المظلل إلى الشكل؟ 

 

 

 

 

 %40 )ب( % 20 )أ( 

 % 70 )د(  %50 )ج(

 (ج) الصحيحةاإلجابة 

 4عدد المثلثات المظللة = 

 8عدد جميع المثلثات = 

 % 50إذا تمثل 

 

17 

 ماهي نسبة المظلل إلى الشكل؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 )أ( 
 

 
 )ب(

 

 )ج(
 

 
 )د( 

 

 بالنظر للشكل = نصف  ( د) اإلجابة الصحيحة

 

 ؟األكبر العدد أوجد ،  صفر ≠، س 15والفرق بينهما  عددان أصغرهما س ، 18

 س )ب( 15س +  )أ( 

 1س +  )د(  15 –س  )ج(

 15العدد األكبر = س +  ( أ) اإلجابة الصحيحة

 

رابط اختبار الكتروني

 

 

1   
5 

1   
4 

1   
3 

1   
2 
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19 

 

 =  ؟        +                         +

 

 40,044 )ب( 0.44 )أ( 

 444 )د(  44 )ج(

 (ب) اإلجابة الصحيحة

 

                        =40              =                   ،0,04         =                        ،0,004 
 

 

ية )مهم نضع الفواصل   واالن نجمع الكسور العشر

 تحت بعض( 

      40,000       

0,040 

0,004 
 

40,044 

 

20 

 : قارن بين 

1 

    

           

              +1 

 
2 

 

 

 
 

 القيمة الثانية أكبر )ب( القيمة األولى أكبر  )أ( 

 المعطيات غير كافية )د(  القيمتين متساويتين )ج(

 ( أ) اإلجابة الصحيحة

 5القيمة األولى =  

 

     =    1      ÷         =1  ×4  =4 

 

4 +1  =5 

 

21 

 أوجد قيمة س؟ 
 

    س = 2                                                                                                                    
 

 5 )ب( 4 )أ( 

 8 )د(  6 )ج(

 ( أ) اإلجابة الصحيحة

 

 8=                  =                          س =  2

 
 

 4إذا س = 

 

10 

400 

100 

4 

1000 

4 

100 

4 

2 

3 
1 

1 

4 

1 

1       
4 

1   
4 

2 

4 
3 

3 

2 

4 
3 

3 

2 

2  ×2 
3 

3 3 

10 

400 

1000 

4 



22 

 

 

 1 )ب( صفر )أ( 

 4 )د(  2 )ج(

  ( أ) اإلجابة الصحيحة

 

23 

 : قارن بين 

1 
    

           

2        3 
2 

 

3       2 
 

 القيمة الثانية أكبر )ب( القيمة األولى أكبر  )أ( 

 المعطيات غير كافية )د(  القيمتين متساويتين )ج(

 (ب) اإلجابة الصحيحة
 بالتقريب 

 القيمة الثانية أكبر

 

24 

 : قارن بين 

1 
    

65 2 13     ×5 
 

 القيمة الثانية أكبر )ب( القيمة األولى أكبر  )أ( 

 المعطيات غير كافية )د(  القيمتين متساويتين )ج(

 (ج) اإلجابة الصحيحة
 

13    ×5      =65     

 

25 

 أوجد قيمة س؟ 

 

 

 

 

 35 )ب( 30 )أ( 

 90 )د(  60 )ج(

 ( د) اإلجابة الصحيحة

 180مجموع زوايا المثلث = 

 180=  60+30س + 

 90س= 

 

 

1437  +2015 

1437  +2015  
2 2 

1437  +2015 

1437  +2015  
2 2 

- = 

2 2 

2 2 2 

60 

30 

 س

2 



26 

 : قارن بين 

1 

    

 كم   240سرعة قطار يقطع 

 ساعات  3في 
2 

 كم   360سرعة قطار يقطع 

 ساعات  5في  
 

 القيمة الثانية أكبر )ب( القيمة األولى أكبر  )أ( 

 المعطيات غير كافية )د(  القيمتين متساويتين )ج(

 ( أ) اإلجابة الصحيحة
 كم/س  80=  3÷  240القيمة األولى : السرعة = 

 كم / س   72=  5÷  360القيمة الثانية : السرعة = 

 

 

27 

 م هي مركز الدائرة ، أوجد طول ل ك ؟ 

 

 

 

 

 

 5 )ب( 4 )أ( 

 13 )د(  8 )ج(

 (ج) اإلجابة الصحيحة

 نجيب الضلع الثالث للمثلث  

 5والوتر    4و   3من المثلثات المشهورة 

 

 

 

 

 

 8=  4+  4إذا طول ل ك = 

 

 صفحات في ربع ساعة، فكم صفحة يقرأ في ساعة ونصف؟ 8محمد يقرأ  28

 صفحة 30 )ب( ساعة 12 )أ( 

 صفحة 48 )د(  ساعة 42 )ج(

 ( د) الصحيحةاإلجابة 

 ( 2)بالضرب في         صفحات : ربع ساعة  8

 ( 3)بالضرب في       صفحة : نصف ساعة  16

 صفحة : ساعة ونصف  48                

 

 

 

 

 

 ل

 م

 ك

3 
5 

 ل

 م

 ك

3 
5 

4 4 



 أعداد متتالية إذا ربعنا العدد الثاني وجمعنا ضرب األول بالثالث يكون الفرق؟  3 29

 1 )ب( صفر )أ( 

 3 )د(  2 )ج(

 (ب) الصحيحةاإلجابة 

 3و 2و 1لنفرض األعداد المتتالية 

 4تربيع =  2

 3األول × الثالث = 

 1= 3 – 4إذا 

 الحل )ب(

 

 رأس، كم كان عددهم اإلجمالي قبل البيع؟  100من غنمه وبقي له  % 75راعي غنم باع  30

 400 )ب( 200 )أ( 

 800 )د(  500 )ج(

 (ب) اإلجابة الصحيحة

 % 25=  % 75 -  %100الباقي = 

 رأس   100=   %25إذا 

 رأس  400=  100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط اليوتيوب رابط الملفات

https://qudratc.com/home/files/1
https://www.youtube.com/channel/UCpx1HzvcFKyP-a98O67em_Q
https://qudratc.com/home/files/1
https://www.youtube.com/channel/UCpx1HzvcFKyP-a98O67em_Q
https://qudratc.com/home/files/1
https://www.youtube.com/channel/UCpx1HzvcFKyP-a98O67em_Q
https://qudratc.com/home/files/1
https://www.youtube.com/channel/UCpx1HzvcFKyP-a98O67em_Q
https://qudratc.com/home/files/1
https://qudratc.com/home/files/1
https://qudratc.com/home/files/1
https://www.youtube.com/channel/UCpx1HzvcFKyP-a98O67em_Q
https://www.youtube.com/channel/UCpx1HzvcFKyP-a98O67em_Q
https://qudratc.com/home/files/1
https://www.youtube.com/channel/UCpx1HzvcFKyP-a98O67em_Q
https://www.youtube.com/channel/UCpx1HzvcFKyP-a98O67em_Q


 

 ( 3) الكميأسئلة 
 

 

31 

 احسب مساحة المستطيل علما بأن الدائرتين متطابقتين؟

 

 

 
 

 4 )ب( 2 )أ( 

 8 )د(  6 )ج(

 د( ) اإلجابة الصحيحة

 2قطر الدائرة = 

 = طول المستطيل  4قطر الدائرتين = 

 مساحة المستطيل = الطول × العرض

 =2  ×4  =8 

 

32 

يال 3600إذا كانت راتب خالد =   فكم يدخر حسب الشكل التالي؟  ،   ر

 

 

 

 

 

 

 500 )ب( 300 )أ( 

 1000 )د(  800 )ج(

 (ج) اإلجابة الصحيحة

 ريال   10=  360÷  3600في الدائرة  =   ةالدرجة الواحد

 درجة  80زاوية االدخار = 

 ريال  800=  10×  80إذا 

 

 فكم تبقى من راتبه؟ منه، % 5وتم سحب    5897إذا كان راتب محمد  33

 100 )ب( 70 )أ( 

 5602 )د(  300 )ج(

 لصغرها 300و 100و  70نستبعد األرقام  )د(  اإلجابة الصحيحة

 

 

رابط اختبار الكتروني

 

2 

 

 االدخار ةالمعيش

80    
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34 
 ريال وأرادوا أن يشروا دفترين ومجموعة من األقالم  15إذا كان مع أحمد وعادل 

 فكم عدد األقالم الممكنة؟،    ريال 0,75ريال وسعر القلم   6سعر الدفتر 

 4 )ب( 3 )أ( 

 7 )د(  5 )ج(

 (ب) اإلجابة الصحيحة

ين =   ريال  12سعر الدفتر

 ريال   3 ويبقى

 أقالم 4يشترون فيها 

 

35 

 إذا كان لدى خالد ومحمد نفس المبلغ 

يالين 4دفاتر و 5واشترى خالد   أقالم وتبقى معه ر

 ريال  5أقالم وتبقى معه  5دفاتر و  4واشترى محمد 

 قارن بين 

1 
    

 سعر األقالم  2 سعر الدفاتر 
 

 الثانية أكبرالقيمة  )ب( القيمة األولى أكبر  )أ( 

 المعطيات غير كافية )د(  القيمتين متساويتين )ج(

 القيمة األولى أكبر  ( أ) اإلجابة الصحيحة

 

 فما عدد العمال السعوديين؟  ، %20عامل، ونسبة العمال الغير سعوديين  1400مصنع فيه  36

 1100 )ب( 280 )أ( 

 1200 )د(  1120 )ج(

 (ج) اإلجابة الصحيحة

1400 

10%  =140 

20%  =280 

 عامل  1120=  280 – 1400عدد العمال السعوديين = 

 

 فكم تبقى معه تقريبا؟  %5ريال وتبرع بـ  2537يمتلك شخص  37

 2500 )ب( 2400 )أ( 

 2600 )د(  2550 )ج(

 ( أ) اإلجابة الصحيحة

 2540تساوي تقريبا  2537

10%  =254 

 ريال   127=  5%

 2410=  127 –  2537الباقي = 

 

 

 



38 
 صباحا، إذا قسم الوقت إلى خمسة أشخاص ،   3:30مساء إلى الساعة  6من الساعة 

 فما نصيب الواحد بالدقائق؟ 

 250 )ب( 114 )أ( 

 900 )د(  570 )ج(

 ( أ) اإلجابة الصحيحة

 ساعات ونصف  9الوقت = 

 دقيقة 570= 

 114=  5÷  570إذا نصيب الواحد = 

 

يال وصرف منها  2895مع محمد في البنك  39  ، كم يتبقى معه؟ %10ر

 2550 )ب( 2500 )أ( 

 2626 )د(  2606 )ج(

 (ج) اإلجابة الصحيحة

2895 

10%  =289.5 

 2605.5=  289،5 – 2895الباقي = 

 

 مربعات؟ 9أعواد تكفي لصناعة مربعين ، فكم عودا نستخدم لصناعة  7إذا كانت  40

 26 )ب( 24 )أ( 

 30 )د(  28 )ج(

 (ج) اإلجابة الصحيحة

 1ن + 3قانون صنع المربعات = 

 =3  ×9  +1 

 عود 28= 

 

41 
م وتكلفة المتر   3م وبين كل خط وآخر   7كم بخطوط، وطول كل خط  1000إذا أردنا تخطيط طريق طوله 

 فكم يكلف الطريق بالرياالت؟   هلله ، 70

 440000 )ب( 300000 )أ( 

 500000 )د(  490000 )ج(

 ج() اإلجابة الصحيحة

 ريال  4.9هلله =  490هلله =  70×  7متر =  10تكلفة الـ

 ريال  490=  100×  4.9متر )كيلو( =  1000تكلفة الـ 

 490000=  1000×  490كم =  1000تكلفة الـ 

 

42 
 

 6ما هو آحاد 

 3 )ب( 1 )أ( 

 6 )د(  4 )ج(

 6اس أي عدد = رقم آحاده  6 ( د) اإلجابة الصحيحة

8 



 

 كم؟   1100إذا مشى مسافة  يستغرقكم ساعة   ساعات، 3في كم    220شخص مشى مسافة  43

 12 )ب( 10 )أ( 

 15 )د(  13 )ج(

 ( د) اإلجابة الصحيحة

 باستخدام التدرج المنتظم 

 ( 5)بالضرب في          ساعات  3كم :  220

 ساعة  15:   كم 1100                        

 

44 
ين ومجموعة من األقالم ريال وأرادوا أن  16إذا كان مع خالد ومنى   يشروا دفتر

 فكم عدد األقالم الممكنة؟،   ريال 0,75ريال وسعر القلم   6سعر الدفتر 

 5 )ب( 4 )أ( 

 7 )د(  6 )ج(

 (ب) اإلجابة الصحيحة

ين =   ريال  12سعر الدفتر

يال   4 ويبقى    ر

يال  5يشترون فيها    أقالم ويبقى ربع ر

 

 ريال؟ 200فكم ورقة لديه من فئة   ريال،  200ريال و فئة  500أوراق من فئة  7ريال ولديه  4300رجل معه  45

 5 )ب( 4 )أ( 

 10 )د(  6 )ج(

 ( أ) اإلجابة الصحيحة

 ريال  3500= 500×  7

4300 – 3500  =800 

 ريال  200أوراق من فئة  4إذا لديه 
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 ( 4) الكميأسئلة 
 

 

46 
 

 ؟19فكم مرة تكررت ،    19( = 19+ ...+19+19) 

 19 )ب( 9 )أ( 

 38 )د(  29 )ج(

 (ب) اإلجابة الصحيحة

األس هو عبارة عن عدد مرات ضرب األساس في  

 نفسه

 مرة  19الحل تكررت 
 

 19=         19ألن         

 

47 

 أوجد قيمة س في الشكل المقابل؟ 

 

 

 

 

 

 40 )ب( 20 )أ( 

 70 )د(  50 )ج(

 (ج) اإلجابة الصحيحة

 180مجموع زوايا المثلث = 

 180+ س =  30س + س + 

 180=  30س +  3

 150س =  3

 50س = 

 

 فكم ناقلة نحتاج لملئ الخزان؟   م ،14الخزان م وسعة 3سعة ناقلة  48

 5 )ب( 3 )أ( 

 9 )د(  7 )ج(

 ناقالت ويبقى في الناقلة األخيرة متر مكعب  5نحتاج  (ب) اإلجابة الصحيحة

 

 

رابط اختبار الكتروني

 

2 3 

2 

 30  س 

 س س
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 أوجد قيمة س؟ 
 

 

 

 

 

 

 

 50 )ب( 44 )أ( 

 120 )د(  90 )ج(

 (ب) اإلجابة الصحيحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 50س = 

 

50 

 : قارن بين 
 

 

 

 

 

 المساحة غير المظللة  2 المساحة المظللة     1

 

 القيمة الثانية أكبر )ب( القيمة األولى أكبر  )أ( 

 المعطيات غير كافية )د(  القيمتين متساويتين )ج(

 القيمتين متساويتين (ج) اإلجابة الصحيحة

 

يقة يمكن ان يصطفون؟ 53  أربعة أشخاص في طابور ، بكم طر

 22 )ب( 16 )أ( 

 26 )د(  24 )ج(

 (ج) اإلجابة الصحيحة
 1×  2×  3×  4عدد الطرق = 

يقة  24=   طر

 

 

 

 60 

 س 
 70 

 20 

 60 

 60 

 س 
 70 

 20 

 50 



51 

 أوجد قيمة س في الشكل التالي؟

 

 

 

 

 15 )ب( 9 )أ( 

 81 )د(  36 )ج(

 ( أ) اإلجابة الصحيحة

 9بالتجريب في 

 81تربيع =   9س تربيع = 

 18=  9×  2س =  2

 180مجموع زوايا المثلث = 

81  +81  +18  =180 

 

52 

 ماهي مساحة الشكل التالي؟

 

 100 )ب( 70 )أ( 

 210 )د(  200 )ج(

 ( د) اإلجابة الصحيحة

 

 

 

 

 140=  10×  14الشكل االيسر = مساحة 

 70=  10×  7مساحة الشكل األيمن = 

 

54 

 : قارن بين 

1 2 2 2 
 

 القيمة الثانية أكبر )ب( القيمة األولى أكبر  )أ( 

 المعطيات غير كافية )د(  القيمتين متساويتين )ج(

  ( أ) اإلجابة الصحيحة

 

 

-8 -9 

 س2 

 2 س 81

 10 

 7 

 20 

 14 

 10 

 7 

 20 

 14 

 10 



55 
وإذا   15إذا كان الطالب يجلسون على طاولة دائرية ، وإذا قمت بالعد من خالد إلى محمد كان محمد 

 ؟ بدأت العد من خالد إلى محمد يكون محمد السادس فكم عدد الطالب

 20 )ب( 19 )أ( 

 22 )د(  21 )ج(

 طالب + محمد   4طالب + محمد +  13خالد +  ( أ) اإلجابة الصحيحة

 

 ، فما الزاوية الصغرى بين عقرب الدقائق والساعات؟ 12:30كانت الساعة إذا  56

 165 )ب( 145 )أ( 

 195 )د(  180 )ج(

 (ب) اإلجابة الصحيحة

 ألنها ال تمثل زاوية صغرى للساعة 195و  180نحذف 

 لصغر العدد 145ونحذف 

 درجة 30تذكير: كل ساعة تمثل 

 

57 
 ساعات ونص يوميا ،    10إذا كان عامل ينجز مشروعا في يومين بمعدل 

 أيام ، فكم ساعة يعمل؟  3فإذا أراد إنهاء العمل في 

 6 )ب( 5 )أ( 

 8 )د(  7 )ج(

 (ج) اإلجابة الصحيحة

 21=  2×  10,5مدة العمل = 

 إذا البد أن يعمل 

 ساعات  7=  3÷  21

 

58 
 على ثالث أشخاص ، كان نصيب األول ثالث أمثال الثاني ونصيب الثاني ضعف الثالث ،   9000قسم مبلغ 

 أوجد نصيب كال منهما بالترتيب؟ 

 1000،  2000،  3000 )ب( 1000،  2000،  6000 )أ( 

 800،  900،  1000 )د(  3000،  4000،  5000 )ج(

 ( أ) اإلجابة الصحيحة
 المبلغ هي تساوي نجمع األعداد واإلجابة الوحيدة التي  

6000  ،2000  ،1000 

 

59 
طالب   6طالب وخلف فيصل    3طالب وأمام محمد  5إذا كان محمد وفيصل يقفان في طابور وبينهما  

 فكم عدد الطالب في الطابور؟ 

 15 )ب( 14 )أ( 

 17 )د(  16 )ج(

 (ج) اإلجابة الصحيحة
 3محمد + +  5+ فيصل +  6

   طالب 16



60 
 أكمل النمط التالي 

2  ،6  ،14  ،30  ........ ، 

 62 )ب( 60 )أ( 

 64 )د(  63 )ج(

 (ب) اإلجابة الصحيحة

 16ثم   8ثم   4بزيادة 

 32إذا البد نزيد في الحد الخامس 

20  +32  =62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط اليوتيوب رابط الملفات

https://qudratc.com/home/files/1
https://www.youtube.com/channel/UCpx1HzvcFKyP-a98O67em_Q
https://qudratc.com/home/files/1
https://www.youtube.com/channel/UCpx1HzvcFKyP-a98O67em_Q
https://qudratc.com/home/files/1
https://www.youtube.com/channel/UCpx1HzvcFKyP-a98O67em_Q
https://qudratc.com/home/files/1
https://qudratc.com/home/files/1
https://qudratc.com/home/files/1
https://www.youtube.com/channel/UCpx1HzvcFKyP-a98O67em_Q
https://www.youtube.com/channel/UCpx1HzvcFKyP-a98O67em_Q
https://qudratc.com/home/files/1
https://www.youtube.com/channel/UCpx1HzvcFKyP-a98O67em_Q
https://www.youtube.com/channel/UCpx1HzvcFKyP-a98O67em_Q


 

 ( 5) الكميأسئلة 
 

 

61 

 في الشكل التالي ما عدد الطالب الموهوبين في الكيمياء والفيزياء فقط؟ 

 

 
 

 7 )ب( 1 )أ( 

 13 )د(  8 )ج(

  ب() اإلجابة الصحيحة

 

62 

 أوجد قيمة س في األشكال التالية

 

 

 

 

 

 15 )ب( 10 )أ( 

 30 )د(  20 )ج(

 ( أ) اإلجابة الصحيحة
الرقم العلوي نصف الرقم السفلي االيسر وضعف  

 السفلي األيمن 

 

63 

 ، قارن بين11:20عند الساعة 

 220 2 الزاوية الصغرى 1
 

 القيمة الثانية أكبر )ب( القيمة األولى أكبر  )أ( 

 المعطيات غير كافية )د(  القيمتين متساويتين )ج(

 180الزاوية الصغرى تكون أقل من  (ب) اإلجابة الصحيحة

 

 

رابط اختبار الكتروني

 

 رياضيات 

 كيمياء 

 فيزياء 

 6 
 8 

3  7 

2 

 5 
 1 

 2  8 

 4 

 3  12 

 6 

 5  20 

 س 
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 ما قيمة س؟ 

 

 

 

 

 20 )ب( 5 )أ( 

 100 )د(  50 )ج(

 (ب) اإلجابة الصحيحة

 ن متساويتينيالزاويتين المتقابلت

 100= س +  80س + 2

 80 –  100س =   –س 2

 20س = 

 

65 

 : قارن بين

1 30  ×10  ×2 2 4 
 

 القيمة الثانية أكبر )ب( القيمة األولى أكبر  )أ( 

 المعطيات غير كافية )د(  القيمتين متساويتين )ج(

 ( أ) اإلجابة الصحيحة
 600القيمة األول = 

 64القيمة الثانية = 

 

66 

يد تقسيمها إلى نصفين متساويين،  2000إذا كان مصنع لديه    كجم من الحليب وير

 ريال  5جم وتباع بـ   250كجم تعبأ في علب  1000القسم األول 

يال ، قارن بين:  9جم وتباع بـ  500والقسم الثاني تعبأ في علب تزن   ر
  

 المبلغ اإلجمالي للبيع  2 46000 1
 

 القيمة الثانية أكبر )ب( القيمة األولى أكبر  )أ( 

 المعطيات غير كافية )د(  القيمتين متساويتين )ج(

 ( أ) اإلجابة الصحيحة

 علبة 4000=  1000×  4عدد علب القسم األول = 

 20000=  5×  4000 =وسعرها 

 علبة 2000=  1000×  2عدد علب القسم الثاني = 

 ريال  18000=  9×  2000 وسعرها =

يال  38000=  18000+  20000المبلغ اإلجمالي =   ر

 

 

 

 

 

3 

 80س + 2

  100س + 



67 

 قارن بين: 19إلى  1في األعداد الصحيحة من 
 

 الزوجية عدد األعداد  2 عدد األعداد الفردية  1
 

 القيمة الثانية أكبر )ب( القيمة األولى أكبر  )أ( 

 المعطيات غير كافية )د(  القيمتين متساويتين )ج(

 ( أ) اإلجابة الصحيحة
 أرقام 10عدد األعداد الفردية تساوي 

 أرقام  9تساوي  الزوجيةعدد األعداد 

 

68 
 ناتج العملية الحسابية التالية هو:

9  ×7 –  (3   +6  + )9  = 

 62 )ب( 50 )أ( 

 70 )د(  63 )ج(

 (ج) اإلجابة الصحيحة

 نبدأ بفك األقواس 

9  ×7 – 9  +9  = 

63 – 9  +9   =63 

 

 ؟سنة كم يصبح عمر سامي  20سنة، بعد   20سنة وعمر فهد االن   20سامي أكبر من فهد بـ  69

 40 )ب( 20 )أ( 

 70 )د(  60 )ج(

 (ج) اإلجابة الصحيحة
 40=  20+  20االن سامي 

 60سنة =  20بعد 

 

70 
 

 8 -    أوجد س ،   57=  8+  س  

 40 )ب( 38 )أ( 

 49 )د(  41 )ج(

 (ج) اإلجابة الصحيحة

 

 8 –  57=   س

 

 49س  = 

 

 8-  49=  8 –إذا س 

 

 =41 

 

 

2 2 

2 

2 

2 



71 

 قارن بين: 
 

1 0,064 2 (0,4)  
 

 القيمة الثانية أكبر )ب( القيمة األولى أكبر  )أ( 

 المعطيات غير كافية )د(  القيمتين متساويتين )ج(

 ج() اإلجابة الصحيحة
 0.4×  0.4×  0.4القيمة الثانية = 

 =0.064 

 

72 
 

 أوجد قيمة س؟   ،  36=                   ثلث  

 324 )ب( 12 )أ( 

 648 )د(  480 )ج(

 ( د) اإلجابة الصحيحة

 

×                    =36 

 

   =36 

 

 18×  36س = 

 648س = 

 

73 

 10احسب مساحة المثلث ، إذا كان طول ضلع المربع = 

 

 

 

 

 250 )ب( 200 )أ( 

 350 )د(  300 )ج(

 (ج) اإلجابة الصحيحة

 االرتفاع مساحة المثلث = نصف القاعدة × 

 30=  3×  10القاعدة = 

 20=  2×  10=  االرتفاع

 20×  30مساحة المثلث = نصف × 

 =300 

 

 

 

3 

 س

6 

 س

6 

1 

3 
 س

18 



74 

 في الشكل التالي: 

 ؟ 600كم عدد المحاصيل بدون العنب إذا كان العدد اإلجمالي 

 

 

 

 

 

 540 )ب( 500 )أ( 

 560 )د(  550 )ج(

 (ب) اإلجابة الصحيحة

600 

10%  =60 

 540=   60 –  600مجموع المحاصيل بدون العنب =  اإذ

 

75 

 عمر أحمد أكبر من محمد ومحمد أكبر من سعود، قارن بين:
 

 عمر سعود 2 عمر أحمد  1
 

 القيمة الثانية أكبر )ب( القيمة األولى أكبر  )أ( 

 المعطيات غير كافية )د(  القيمتين متساويتين )ج(

 بالترتيب أحمد ثم محمد ثم سعود األعمار  ( أ) اإلجابة الصحيحة
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