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يجب تقييم اإلجابة مبوجب التّعليمات املفصّلة في املرشد, ووضع X في اخلانة املالئمة.£
هذه الصّفحة معدّة للقراءة بواسطة ماشط بصري, لذلك يجب استخدام قلم حبر£

أزرق أو أسود فقط, وعدم استخدام تيپيكس.
إذا أخطأت, سَوّدْ اخلانة الّتي أُشير إليها خطأً.£
في سؤال من صن� متعدّد اخليارات (ר"ב) يجب وضع X في خانة رقم اإلجابة الّتي£

اختارها الطّالب.
في سؤال مفتوح يجب وضع  X على العالمة الّتي حصل عليها الطّالب مبوجب املرشد.£
�X في خانة «لم يجب».£ إذا لم يجب طالب على سؤال معيّن, يجب وضع 

قسم أ - بدون آلة حاسبة
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� اخلامسّات للصّإمتحان رياضي

ّةتعليمات عام

في هذا اإلمتحان قسمان.
 استخدام اآللة احلاسبة.َرحظُيفي القسم "أ" 

 استخدام اآللة احلاسبة.سمحُيفي القسم "ب" 
أجب على جميع األسئلة.

أكتب احلسابات على ورقة اإلمتحان.
ا.ًميكن القفز عن أسئلة والعودة إليها الحق

 دقيقة.90ص هو ّالوقت اخملص
 سواء.)ٍّر على حدّث واملذكّه للمؤنَّجُوه مّر, لكنّ االمتحان بصيغة املذكَ(صيغ

جاح!ّبالن

حظر استخدام اآللة احلاسبةُقسم "أ": في هذا القسم ي

أعداد وعمليات

):اًّمارين عموديّميكن نسخ الت (اليةّمارين التّ التّحل

.١ 942 – 34 =

.٢ 549 + 315 =
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.٣35 x 4 =

.٤34 x 53 =

.٥150 : 3 =

.٦7 + 2 x (49 – 45) =

:اقصّأكمل العدد الن٧.

546 – 30 > 546 –
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مرين:ّبدون إجراء حساب دقيق, أشر إلى العدد األقرب إلى نتيجة الت٨.

624 : 31 =

(١)2

(٢)14

(٣)20

(٤)200

:في اخلانة  = )أو       >أو       ( <  بدون إجراء حساب, أضa اإلشارة املالئمة٩.

4 x 7 x 1 x 1    4 x 7 x 2

:في اخلانة          = )أو                  >أو                       ( <   أضa اإلشارة املالئمة١٠.

2
4

 2
5



� ß· ÁÒÂ ≠ ß‰ ˙Â˙ÈÎÏ ‰˜ÈËÓ˙Ó· ÔÁ·Ó

في اخلانة:          = )أو                  >أو                       ( <أضa اإلشارة املالئمة   ١١.

9
7

 12
7

2  ة تساويّماديّالية املساحة الرّسومات التّ من الرّفي أي١٢.
5

كل الكامل?ّ  مساحة الش

(١)(٢)

(٣)(٤)

1ضع دائرة حول ١٣.
4

  األزهار:
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مادي?ّن بالرّائرة ملوّ جزء من الدّأي١٤.

1 من  ّأقل(١)
4

ائرةّ  الد

1بني (٢)
4

1  إلى  
2

ائرةّ  الد

1بني  (٣)
2

3  إلى 
4

ائرةّ  الد

3أكبر من  (٤)
4

ائرةّ  الد

14ّ:حل١٥.
9

  –  2
9

 =

  1 =  اقص:ّأكمل العدد الن١٦.
2
9

 +
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أكمل: ١٧.

1
 8 

  +   
 8 

 = 7
 8 

1
 4 

  +   
 8 

 = 7
 8 

ابق:ّمرين السّ, بحيث حتصل على مترين مختلa عن التأخرىأكمل بطريقة 

 
 4 

  +   
 8 

 = 7
 8 
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 استخدام اآللة احلاسبةحظرُيقسم "أ": في هذا القسم 

سمح باستخدام اآللة احلاسبةُقسم "ب": في هذا القسم ي

اتّأعداد وعملي

:عشرة آالف وأربعةأكتب باألرقام العدد ١٨.

  في مكانه املالئم على مستقيم األعداد:4,500  و 4,000 من العددين ّأكتب كل١٩.

اقص:ّأكمل العدد الن٢٠.

  = 2,1525,606 –

اقصني:ّأكمل العددين الن٢١.

x 16 = 35 x 10  +  35 x 35.أ

x 16 = 35 x 8  +  35 x 35.ب
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هندسة

الية:ّوايا التّاوية القائمة من بني الزّأشر إلى الز٢٢.

(١)(٢)

(٣)(٤)

حيحة:ّذي أمامك وأشر إلى اجلملة الصّباعي الّكل الرّن في الشّمتع٢٣.

فان متوازيانّلعان املكثّالض(١)

فان هما ضلعان متجاورانّلعان املكثّالض(٢)

فان هما ضلعان متقابالنّلعان املكثّالض(٣)

فان متساويانّلعان املكثّالض(٤)
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حيحة:ّذي أمامك وأشر إلى اجلملة الصّسم الّن في الرّمتع٢٤.

املستقيمان "أ" و "ب" متوازيان(١)

املستقيمان "أ" و "جـ" متوازيان(٢)

املستقيمان "ب" و "د" متوازيان(٣)

املستقيمان "جـ" و "د" متوازيان(٤)

ذي أمامك متوازي أضالع.ّسم الّفي الر٢٥.
اقصتني:ّاويتني النّأكمل مقدار الز

 احلصول على دالتون:ّسم بحيث يتمّأكمل الر٢٦.٢٦.٢٦.٢٦.٢٦.

 أ

ب

جـ

د

40°

140°

°

°



�
 ß· ÁÒÂ ≠ ß‰ ˙Â˙ÈÎÏ ‰˜ÈËÓ˙Ó· ÔÁ·Ó

ذي أمامك مستطيالت مختلفة:ّسم الّفي الر٢٧.

:غير صحيحأو صحيح  جملة إن كان املذكور فيها ّأشر بجانب كل

ضع دائرة:

غير صحيح/ صحيحوايا قائمةّ الزّ مستطيل كلّفي كلأ.

غير صحيح/ صحيح األضالع متساويةّ مستطيل كلّفي كلب.

 متوازي أضالع:ليسذي ّباعي الّكل الرّأشر  إلى الش٢٨.

(١)(٢)(٣)(٤)

:القطرفة هي ّكثُذي فيه القطعة املّع الّأشر إلى املرب٢٩.٢٩.٢٩.٢٩.٢٩.

(١)(٢)(٣)(٤)
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ّةمسائل كالمي

.ورةّ بن40ورة وبقي لديه ّ بن12خسر رمزي في لعبة ٣٠.

عب?ّورة كان لديه قبل اللّكم بن

ورةّبن:إجابة

كتب. 6دفاتر و  7 ياسمني ترغب في شراء ٣١.

شيكل. 2  دفتر هوّسعر كل
شيكل. 5  كتاب هوّسعر كل

شيكل. 50 لدى ياسمني

فاتر والكتب?ّتي لدى ياسمني كافية لشراء الدّقود الّهل الن

ضع دائرة:

 ال/نعم

:  ل إجابتكّعل
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 صفحة.33في كتاب ديانا يوجد ٣٢.
فحات مكتوبة.ّ صفحات يوجد صور فقط. باقي الص٥في 

 صفحات مكتوبة.7 يوم تقرأ ديانا ّفي كل

 الصفحات املكتوبة?ّا ستحتاج ديانا لقراءة كلًكم يوم

يوم:إجابة

.أمتار 3 قت دودة شجرة ارتفاعهاّتسل٣٣.
ا.ًسنتيمتر 60قت ّت وتسلّاني استمرّقت مترين اثنني, وفي اليوم الثّل تسلّفي اليوم األو

جرة?ّودة من أجل الوصول إلى رأس الشّى للدّا تبقًكم سنتيمتر

ًاسنتيمتر60(١)
سنتيمتر100(٢)
ًاسنتيمتر240(٣)
ًاسنتيمتر40(٤)
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 طابع بريد في ألبوم.29كان لدى أديب ٣٤.
طوابع.٤  واحد منهم ّ أصدقاء وأعطى كل٦إلتقى بـ 

لدى أديب?بقي كم طابع بريد 

طابع:إجابة

يوجد في علبة كعكات شوكوالطة وكعكات لوز.٣٥.

كعكات شوكوالطة .  5 منّفي العلبة يوجد أقل

.وكوالطةّالشات عدد كعكات ّمر 8وز يساوي ّعدد كعكات الل

ا مالئمة كما ترغب:ًأكمل أعداد

 :وكوالطة في العلبةّعدد كعكات الش.أ

 :وز في العلبةّعدد كعكات الل.ب

ة.ّ متارين حسابيّباسم وعماد يقومان بحل٣٦.
 دقائق.10ا في ًا واحدً مترينّباسم يحل
 دقائق.6ا في ًا واحدً مترينّعماد يحل

 دقيقة?60مارين في ّ أكبر عدد من التّ منهما سيحلّأي

:إجابة

ل:ّعل
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37 – 40أسئلة       ة بحثّمهم

ا يوجد عدد كبير من املقاعد.ًّفي عربة قطار طويلة جد
سم.ّن في الرّبة كما هو مبيّاملقاعد مرت

ل رقم.ّ مقعد مسجّعلى كل

.16 ى املقعد رقم ّأكمل األرقام على املقاعد حت٣٧.

.1يقع وراء املقعد رقم  5املقعد رقم ٣٨.

?10 ذي يقع وراء املقعد رقمّما هو رقم املقعد ال.أ

?16 ذي يقع وراء املقعد رقمّما هو رقم املقعد ال.ب

1 2

5 6

9 10

3 4

7 8

مدخل العربة

شبّاك

شبّاكشبّاك

شبّاك
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اك.ّ, بجانب الشب10طر الـ ّنوال طلبت اجللوس في الس٣٩.

ا لنوال: ــــــــــــــــــــــــــــــًا مالئمًإقترح مقعد

.90اك, وحصلت على املقعد رقم ّسوسن طلبت اجللوس بجانب الشب٤٠.
اك?ّهل سوسن جتلس بجانب الشب

ضع دائرة:

ال/ / / / / نعم

:لت إلى اإلجابةّإشرح كيa توص
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