


 

 

 44 = 44 – 09س = 

 22=  46  – 09=  س

 

 86=  022  – 069=  س

 

 09=  68  – 069=  س

 

 49=  20 + : سكرة السلة

 نقطة 00=  20 – 49 = س               

 

  



 

 

 80 = 88 – 44  – 069س = 

 

 86 = 09 – 92  – 069=  س

 

 008 = 89  – 096  – 62  – 949=  س

 

 060 = 20  – 96  – 002 – 949=  س

 949=  68+  68+  68: س + فنادق

 رياالت 098 = 68 – 68 – 68 – 949=  س          



 

 

 استعد

؛ حيث أن القطاع الدائري للفواتير اكبر من القطاع الفواتير والطعام

الدائري للمالبس، القطاع الدائري للطعام أكبر من القطاع الدائري 

 للسيارة

 

 تير، الطعامالسيارة، السكن، المالبس، الفوا

 35باستعمال المنقلة أجد أن قياس الزاوية = 



 

 

 115باستعمال المنقلة أجد أن قياس الزاوية = 

يرا  معقوال  تقد 90، إذن يعد التقديرقريبا     90قياس هذه الزاوية يساوي 

 لقياس هذه الزاوية.

 

تقديرا  معقوال  لقياس  60، إذن يعد التقدير 60قياس هذه الزاوية اقل من 

 هذه الزاوية.



 

 

 ارسم أحد ضلعي الزاوية، ثم حدد رأسها. 

 

ة، ضع المنقلة حيث ينطبق مركزها على نقطة رأس الزاوي

 وتكون اإلشارة المقابلة للصفر على استقامة واحدة مع ضلع الزاوية.

ثم ابحث عن الزاوية المراد رسمها على التدريج المناسب، وعين نقطة 

 بمحاذاته على الورقة.

 

ارفع المنقلة ثم صل بين رأس الزاوية والنقطة التي عينها 

 مستعمال المسطرة.

 

 



 

 

 د رأسها.ارسم أحد ضلعي الزاوية، ثم حد

 

ضع المنقلة حيث ينطبق مركزها على نقطة رأس 

الزاوية، وتكون اإلشارة المقابلة للصفر على استقامة واحدة مع ضلع 

 الزاوية.

ثم ابحث عن الزاوية المراد رسمها على التدريج المناسب، وعين نقطة 

 بمحاذاته على الورقة.

عينها  ارفع المنقلة ثم صل بين رأس الزاوية والنقطة التي

 مستعمال المسطرة.

 



 

 

 ارسم أحد ضلعي الزاوية، ثم حدد رأسها.

 

ضع المنقلة حيث ينطبق مركزها على نقطة رأس الزاوية، 

 وتكون اإلشارة المقابلة للصفر على استقامة واحدة مع ضلع الزاوية.

ثم ابحث عن الزاوية المراد رسمها على التدريج المناسب، وعين نقطة بمحاذاته 

 الورقة. على

ارفع المنقلة ثم صل بين رأس الزاوية والنقطة التي عينها 

 مستعمال المسطرة.

 



 

 

تقديرا  معقوال  لقياس هذه  120، إذن يعد التقدير90قياس هذه الزاوية أكبر من 

 الزاوية.

 

تقديرا  معقوال  لقياس هذه   30، إذن يعد التقدير 90قياس هذه الزاوية أقل من 

 الزاوية.

 

تقديرا  معقوال  لقياس  75، إذن يعد التقدير90جات: قياس هذه الزاوية اقل من ادر

 هذه الزاوية.

 

 40جد أن قياس هذه الزاوية = باستعمال المنقلة أ

تقديرا  معقوال  لقياس هذه  160، إذن يعد التقدير 90قياس هذه الزاوية أكبر من 

 الزاوية.

 



 

 

 ارسم أحد ضلعي الزاوية، ثم حدد رأسها.

 

على نقطة رأس الزاوية،  ضع المنقلة حيث ينطبق مركزها

 وتكون اإلشارة المقابلة للصفر على استقامة واحدة مع ضلع الزاوية.

ثم ابحث عن الزاوية المراد رسمها على التدريج المناسب، وعين نقطة بمحاذاته 

 على الورقة.

ارفع المنقلة ثم صل بين رأس الزاوية والنقطة التي عينها 

 مستعمال المسطرة.

 

 



 

 

 لعي الزاوية، ثم حدد رأسها.ارسم أحد ض

 

 

ضع المنقلة حيث ينطبق مركزها على نقطة رأس الزاوية، 

 وتكون اإلشارة المقابلة للصفر على استقامة واحدة مع ضلع الزاوية.

ثم ابحث عن الزاوية المراد رسمها على التدريج المناسب، وعين نقطة 

 بمحاذاته على الورقة.

لزاوية والنقطة التي عينها ارفع المنقلة ثم صل بين رأس ا

 مستعمال المسطرة.

 



 

 

 ارسم أحد ضلعي الزاوية، ثم حدد رأسها.

 

ضع المنقلة حيث ينطبق مركزها على نقطة رأس الزاوية، 

 وتكون اإلشارة المقابلة للصفر على استقامة واحدة مع ضلع الزاوية.

ن نقطة بمحاذاته ثم ابحث عن الزاوية المراد رسمها على التدريج المناسب، وعي

 على الورقة.

ارفع المنقلة ثم صل بين رأس الزاوية والنقطة التي عينها 

 مستعمال المسطرة.

 

 



 

 

48° 

09° 

 

89° 

 

089° 

 



 

 

 ارسم أحد ضلعي الزاوية، ثم حدد رأسها.

  

ضع المنقلة حيث ينطبق مركزها على نقطة رأس الزاوية، 

 قامة واحدة مع ضلع الزاوية.وتكون اإلشارة المقابلة للصفر على است

ثم ابحث عن الزاوية المراد رسمها على التدريج المناسب، وعين نقطة 

 بمحاذاته على الورقة.

 

ارفع المنقلة ثم صل بين رأس الزاوية والنقطة التي عينها 

 مستعمال المسطرة.

 



 

 

 ارسم أحد ضلعي الزاوية، ثم حدد رأسها.

  

على نقطة رأس ضع المنقلة حيث ينطبق مركزها 

الزاوية، وتكون اإلشارة المقابلة للصفر على استقامة واحدة مع ضلع 

 الزاوية.

ثم ابحث عن الزاوية المراد رسمها على التدريج المناسب، وعين نقطة 

 بمحاذاته على الورقة.

 

ارفع المنقلة ثم صل بين رأس الزاوية والنقطة التي عينها 

 مستعمال المسطرة.

 



 

 

 لعي الزاوية، ثم حدد رأسها.ارسم أحد ض

  

ضع المنقلة حيث ينطبق مركزها على نقطة رأس 

الزاوية، وتكون اإلشارة المقابلة للصفر على استقامة واحدة مع ضلع 

 الزاوية.

ثم ابحث عن الزاوية المراد رسمها على التدريج المناسب، وعين نقطة 

 بمحاذاته على الورقة.

 

الزاوية والنقطة التي ارفع المنقلة ثم صل بين رأس 

 عينها مستعمال المسطرة.

 



 

 

 ارسم أحد ضلعي الزاوية، ثم حدد رأسها.

 

ضع المنقلة حيث ينطبق مركزها على نقطة رأس 

الزاوية، وتكون اإلشارة المقابلة للصفر على استقامة واحدة مع ضلع 

 الزاوية.

ين نقطة ثم ابحث عن الزاوية المراد رسمها على التدريج المناسب، وع

 بمحاذاته على الورقة.

 

ارفع المنقلة ثم صل بين رأس الزاوية والنقطة التي عينها 

 مستعمال المسطرة.

 



 

 

 ارسم أحد ضلعي الزاوية، ثم حدد رأسها.

 

ضع المنقلة حيث ينطبق مركزها على نقطة رأس الزاوية، 

 ة.وتكون اإلشارة المقابلة للصفر على استقامة واحدة مع ضلع الزاوي

ثم ابحث عن الزاوية المراد رسمها على التدريج المناسب، وعين نقطة بمحاذاته 

 على الورقة.

 

ارفع المنقلة ثم صل بين رأس الزاوية والنقطة التي عينها 

 مستعمال المسطرة.

 



 

 

 ارسم أحد ضلعي الزاوية، ثم حدد رأسها.

  

ضع المنقلة حيث ينطبق مركزها على نقطة رأس الزاوية، 

 كون اإلشارة المقابلة للصفر على استقامة واحدة مع ضلع الزاوية.وت

ثم ابحث عن الزاوية المراد رسمها على التدريج المناسب، وعين نقطة بمحاذاته 

 على الورقة.

 

ها تارفع المنقلة ثم صل بين رأس الزاوية والنقطة التي عين

 مستعمال المسطرة.

 

 °089قياس الزاوية = 



 

 

  تقريبا   009ْ=  089 – 949= قياس الزاوية 

 

  تقريبا   249ْ=  099 – 949قياس الزاوية = 

 

  تقريبا   069ْ=  069 – 949قياس الزاوية = 

 



 

 

 029ْ  الزاوية تقريبا  

 

 تقريبا   88أ( قياس الزاوية 

 تقريبا   08ب( قياس الزاوية 

 تقريبا   49جـ( قياس الزاوية 

 انا  )ب( هي أكثر الساللم أمالساللم رقم 

 



 

 

89 

49 89 



 

 

  تقريبا   89ْقياس الزاوية أ = 

  تقريبا   009ْقياس الزاوية ب = 

  تقريبا   89ْقياس الزاوية جـ = 

  تقريبا   009ْقياس الزاوية د = 

 العالقة بين الزوايا:

 كل زاويتان متقابلتان متساويتان

 (069ْ  كل زاويتان متتاليتان متكاملتان )مجموعهما

 

دير تكون نتائج غير دقيقة وقياس التحسن يحتاج إلى ، ألن التقال

 قياس دقيق للزاوية.

 



 

 

 8الرقم هو 

  تقريبا   49ْتقدير الزاوية 

 
49 

قدر قياس الزاوية بين عقربي الساعة عندما تكون الساعة في 

 تمام الخامسة.

 



 

 

 اإلجابة أ( 

 



 

 

 099ْاإلجابة: 

 



 

 

 نسبة الحضور أعلى في الصف األول

 4:  0أما نسبة الغياب في الثاني  8:  0الغياب في األول ألن نسبة 

 

 %08احتمال عدم ذهابه = 

 



 

 

7
%7

100
 

52 13
%152 1 1

100 25
  

375 3
1000 8

 

6
%60

10
 



 

 

 48 – 069س = 

 098س =    

 

 28 – 09س = 

 48س = 

 



 

 

  099 – 069س = 

 89س =      

 

  89 – 09س = 

 49س = 

 



 

 

 08ْ  س =

 

 08ْ  س =

 



 

 

 .180متكاملتان، فمجموع قياسات الزاويتان يساوي 

 .90متتامتان، فمجموع قياسات الزاويتان يساوي 

 

 الزاويتان متتامتان

 .40=89 – 09س= 
 

 .100=  69 – 069س = 

 



 

 

 °069=  88+  098فمجموع قياسات الزاويتان =  متكاملتين،

 °69=  29+  49غير ذلك، فمجموع قياسات الزاويتان = 

 

 °09=  98+  88متتامتين، فمجموع قياسات الزاويتان = 

 



 

 

 ، الزاويتان متقابلتان بالرأس.°099س= 

 

 °089 = 99 – 069تان متكاملتان، س = الزاوي

 

 °99=  49 – 09الزاويتان متتامتان، س = 

 

 °89=  009 – 069الزاويتان متكاملتان، س = 

 



 

 

 °09=  89+  49=   متتامتان، فمجموع قياسات الزاويتان 

 

 °069=  89+  099=  متكاملتان، فمجموع قياسات الزاويتان 

°69=  49+  49=   ويتان غير ذلك، فمجموع قياسات الزا
 

°09=  49+  99=   متتامتان، فمجموع قياسات الزاويتان 
 

°09=  08+  88=   متتامتان، فمجموع قياسات الزاويتان 
 



 

 

 =  68+  08°069=  متكاملتان، فمجموع قياسات الزاويتان 

 ، الزاويتان متقابلتان بالرأس.°026=  س

 

 لرأس.، الزاويتان متقابلتان با°66س = 

 °49=  049 – 069س = الزاويتان متكاملتان، 

 

 °088=  28  – 069س = الزاويتان متكاملتان، 

 



 

 

 °48=  28  – 09س =  الزاويتان متتامتان، 

 °98=  88  – 09س = الزاويتان متتامتان، 

°09 س =
 

 .2، فأوجد قياس الزاوية ° 89=  0إذا كان قياس الزاوية 

 



 

 

 °09ذن  مجموع قياسي الزاويتين = أ ، ب متتامتان ، إ

µإذن    °89=  49 – 09=  ب 

 

 °069جـ ، د متكاملتان ، إذن مجموع قياسي الزاويتان = 

  µ  =069 – 48  =008° ج إذن               

 ،°069بما أن مجموع قياسهما يساوي 

 ان متكاملتان.إذن الزاويت       

 

 متقابلتان بالرأس.

بما أن مجموع قياسهما يساوي 

069°، 

 إذن الزاويتان متكاملتان.       

 



 

 

  °48ا، إذا كان قياس كل من الزاويتين المتقابلتين بالرأس صحيحة أحيان  

 فإنهما متتامتين.

 

 متقابلتان بالرأس.

 

µ 2 =069 – 44 =094°، 

µ 0   =µ 9  =44°. 

 

 ا، الزاويتان المتقابلتان بالرأس متطابقان.صحيحة دائم  

 

 ا، الزاويتان المتقابلتان بالرأس متطابقتان.صحيحة دائم  

 

 .°09= غير صحيحة، قياس كل زاوية قائمة

 

قياسي  مجموع . فان°09نفرجة اكبر من غير صحيحة، بما أن قياس الزاوية الم

  .°069زاويتين منفرجتين سيكون اكبر من 



 

 

لذا فهي تحتاج إلى  °09زاوية منفرجة، الن الزاوية الحادة يكون قياسها أقل من 

 لتكملها. °09زاوية قياسها أكبر من 

 

ة    قائملذا فهي تحتاج إلى زاوية  °09زاوية قائمة، ألن قياس الزاوية القائمة = 

 لتكملها.

 

 ن قياس كل زاويةال °069ال، فمجموع قياس زاويتين حادتين ال يمكن أن يصل ل 

 .°09حادة اقل من 

 

 2=  ق  0ق 

 ،  4= ق  9ق 

 °069= 4 +  ق 9+  ق  2+  ق  0ق 

E   069= 9+  ق  9+  ق  0+ ق  0ق° 

E 2 069( =9+ ق  0)ق° 

E   09= 9 +  ق 0ق° 



 

 

يجب أن يكون للزاويتين القياس نفسه. فإذا كان لكل من الزاويتين الزاوية 

° س( -069)يساويفان قياس كل من الزاويتين  °سالمكملة نفسها ولتكن 

 أي أن لهما القياس نفسه.



 

 

 99ْاإلجابة أ( 

 



 

 

 اإلجابة د( 

 



 

 



 

 

22%  =9222 

098%  =0298 

09%  =9209 

298%  =2298 



 

 

 لاير/أسبوع 28=  2÷  89المعدل = 

 لاير 028=  8×  28أسابيع =  8ما ينفقه في 

 

069 – (48  +49) 

   =069 – 098  =88 

 



 

 

069 – (89  +89) 

     =069 – 049  =49 

 

069 –  (98  +69) 

   =069 – 029  =49 

 



 

 

 تمثل زاوية من زوايا المثلث.
 

 مستقيمة، ألن الزوايا الثالث شكلت خطا مستقيما .

 

 °069 قياس الزاوية =

 

°069مجموع قياسات كل مثلث = 
 

°069مجموع قياسات كل مثلث = 
 



 

 

 هي زاوية منفرجة، °009الزاوية التي قياسها 

 إذن هذا المثلث منفرج الزاوية.

 هي زاوية قائمة، 09ºالزاوية التي قياسها 

 إذن هذا المثلث قائم الزاوية.

 069º=  98+  64س + 

 °80=  020 – 069س = 



 

 

  069º=  22+  09س + 

 °46=  002 – 069س =

 األضالع الثالثة متطابقة،

 متطابق الضلعين.إذن فهو مثلث متطابق األضالع و

 

 ،د ضلعين متطابقينيوج

 إذن فهو مثلث متطابق الضلعين



 

 

 هي زاوية منفرجة، °008الزاوية التي قياسها 

 إذن هذا المثلث منفرج الزاوية.

 ية حادة،جميع الزوايا هي زاو

 إذن هذا المثلث حاد الزوايا.

 069º=  49+  88س + 

 °48=  098 – 069س = 



 

 

 069º=  48+  98س + 

 °098=  88 – 069س =  

 069º=  89+  29س + 

 °09=  09 – 069س = 

 

 األضالع الثالثة متطابقة،

 إذن فهو مثلث متطابق األضالع و متطابق الضلعين. 

 ال يوجد أضالع متطابقة،

 إذن فهو مثلث مختلف األضالع. 

 



 

 

 هي زاوية قائمة، °09الزاوية التي قياسها  

 إذن هذا المثلث قائم الزاوية.

 

 جميع الزوايا هي زاوية حادة،

 إذن هذا المثلث حاد الزوايا.

 جميع الزوايا هي زاوية حادة،

 إذن هذا المثلث حاد الزوايا.

 

 ،هي زاوية منفرجة °099الزاوية التي قياسها 

 إذن هذا المثلث منفرج الزاوية.

 

 
  



 

 

 هي زاوية قائمة، °09الزاوية التي قياسها 

 لزاوية.إذن هذا المثلث قائم ا

 

 هي زاوية منفرجة، °004الزاوية التي قياسها 

 إذن هذا المثلث منفرج الزاوية.

 

 °99=  089 – 069س = 

 

 °099=   69 – 069س = 

 

 °48 = 008 – 069س = 

 



 

 

 °08=  68 – 069س = 

 

 °029=  49 – 069س = 

 

 

 069º+ س =  09+  28

 48º=  008 – 069س = 

 



 

 

 069º=  48+  89س + 

 °48=  008 – 069س = 

 

 يوجد ضلعين متطابقين،

 إذن المثلث هو متطابق الضلعين.

 

 األضالع الثالثة متطابقة، 

 إذن فهو مثلث متطابق األضالع و متطابق الضلعين.

 



 

 

 .مثلث مختلف األضالع

 

 .مثلث متطابق الضلعين

 

 098ْ( = 89+  28)  – 069قياس الزاوية الثالثة = 

 

 80ْ( = 90+  09)  – 069الثالثة = قياس الزاوية 

 

العالقة بين الزاويتين الحادتين في المثلث القائم: متتامتان 

 09ْأي مجموعهما يساوي 

 

 .المثلث متطابق الضلعين

 



 

 

 069º=  48+  09س + 

 °28=  088 – 069س = 

 069º=  49+  09ص + 

 °89=  099 – 069ص = 

 .°069المقدار يجب أن تتقاسم زوايا المثلث الثالثة 

الباقية تتوزع على  °00أو اقل فان  °60فإذا كان قياس احدي الزوايا 

 الزاويتين األخريين. مما يجعل إحداهما على األقل زاوية حادة.

الباقية تتوزع على  °09أو أكثر فان  °09وإذا كان قياس احدي الزوايا 

 الزاويتين األخريين مما يجعل كال منهما زاوية حادة.



 

 

  08جابة: جـ( اإل

 



 

 

 46 – 069)جـ( =  )أ( + ق ق

                      =092 

  44=  2÷  092ق ) أ( = 

 



 

 

 88=  98 – 09)أ( =  ق

 



 

 

 %89النسبة هي 

 



 

 



 

 

 درجة تقريب ا. 69قياسها 

 

 اإلجابة د( 

 



 

 



 

 

 متتامتان

 متكاملتان

 090اإلجابة جـ( 

 



 

 

 انبما أن الزاويتان المتقابلتان بالرأس متساويت

  09س = 

 

 منفرج الزاوية

 قائم الزاوية



 

 

 ( 04+  094)  – 069س = 

     =069 – 084  =24 

 



 

 

 د جـ  =  ق  ب  =  ق  أ  =  ق  ق 

 جـ، ب  =  ق  د ،  ق  أ  =  ق  ق 

 °949=  د  جـ  +  ق  ب  +  ق  أ  + ق  ق 

 

 °949=  د  جـ +  ق  ب +  ق  أ  +  ق  ق  

  جـ ق   ≠ب   د ، ق  ق   ≠أ   ن ق ولك

 ألن الضلعين األيمن واأليسر في الشكل الخامس غير متوازيين.



 

 

 مثلثات، عددها = مثلثين.

 

 °949=  069×  2؛ 949

 

 °949مجموع قياسات الزوايا للشكل الرباعي = 

 

 ، 949º=  49+  044+  004س + 

 °86=   992 – 949س = 

 



 

 

 ،  949º =00+  09+  09س + 

 °040=  000 - 949س =

 الشكلين كالهما متوازي أضالع.

 كل زاويتين متقابلتين متطابقتين.بما أن الشكل معين، إذن 

 °46ل =  . ق °092م =  إذن ق 



 

 

 ،949º=  029+  49+  098س + 

 .°88=  268  - 949س = 

 ، 949º=  86+  49+  098س + 

 .°092=  226 - 949س =

 

أضالع الشكل المتقابلة متناظرة، جميع زواياه 

 أضالعه المتقابلة متوازية،قوائم، 

 مستطيل.إذن الشكل 

 جميع أضالعه متطابقة، جميع زواياه قوائم،

 أضالعه المتقابلة متوازية،

 إذن الشكل مربع.



 

 

 ، 949º=  48+  48+  008س + 

 .°008=  248 - 949س =



 

 

 ، 949º=  48+  69+  029س + 

 . °08=  248 – 949س = 

 ، 949º=  89+  009+  009س + 

 .°89=  209 – 949س =   

 

 ،949º=  09+  06+  098س + 

 .°48=  209 – 949س = 

 

 ،949º=  08+  88+  009س + 

 .°099=  249 – 949س = 

 



 

 

 ،949º=  49+  49+  098س + 

 .°098=  228 – 949س = 

 

 ، 949º=  68+  88+  008س + 

  . °68=  248 – 949س =      

 

 أضالع الشكل المتقابلة متناظرة، 

 جميع زواياه قوائم،

 أضالعه المتقابلة متوازية،

 إذن الشكل مستطيل.

 جميع أضالعه متطابقة،

 جميع زواياه قوائم،

 أضالعه المتقابلة متوازية،

 إذن الشكل مربع.

 متوازي أضالع

 



 

 

 أضالعه المتقابلة متطابقة،

 تقابلة متوازية،أضالعه الم

 إذن الشكل متوازي أضالع.

 ، إذن الشكل شبه منحرف.فيه ضلعان متوازيان فقط

 ال يوجد به أي ضلعين متقابلين متوازيين إذن الشكل شكل رباعي.

 

 فيه ضلعان متوازيان فقط، إذن الشكل شبه منحرف

أضالع الشكل المتقابلة متناظرة، جميع زواياه 

 بلة متوازية،أضالعه المتقاقوائم، 

 إذن الشكل مستطيل.



 

 

  مربع 9المضلع رقم 

 متوازي أضالع.  8والمضلع رقم 

 مضلع منتظم. 9والمضلع رقم 

 02ْ  ( =86+  09+  099) -949س = 

 



 

 

 (022+  022)  – 949س = 2

 86ْس =  

 

 ،949ºس = 2س + 2س + 2س + 2

 949ºس = 6

 °48=  6÷  949س =

 

 

 األضالع.رتيب األشكال الرباعية هي تطابق تالقاعدة التي استعملها ل

 



 

 

 °09=  4÷  949،  °09اكبر من 

يجب أن يكون قياس الزاوية الرابعة  ° 09أي أن متوسط قياس كل زاوية 

 .°949كي يكون مجموع قياسات زواياه األربع  °09اكبر من 

 °09=  4÷  949، °09يساوي 

ل زاوية من الزوايا وبما أن قياس ك° 09أي أن متوسط قياس كل زاوية 

كي  09ºفان قياس الزاوية الرابعة يساوي  09ºالثالث المتطابقة يساوي 

 .°949يكون مجموع قياسات زواياه األربع 

 

 °09=  4÷  949، °09األقل من 

وبما أن قياس كل زاوية من الزوايا  °09أي أن متوسط قياس كل زاوية 

قياس الزاوية الرابعة اقل من  فيجب أن يكون 09ºالثالث المتطابقة اكبر من 

09º  949كي يكون مجموع قياسات زواياه األربع°. 

 

 السبورة تمثل مستطيال ،

 سجادة الغرفة تمثل مربعا .



 

 

 صحيحة أحيانا، إذا كانت زواياه متطابقة.

 

 صحيحة أحيانا، إذا كان فيه كل ضلعين متقابلين متطابقين ومتوازيين.

 

 ت أضالعه.صحيحة أحيانا، إذا تطابق

 

 متطابقة. أضالعه صحيحة دائما، المربع حالة خاصة من المستطيل حيث جميع

. وقياس زوايا المربع األربعة °49قياس زوايا المثلث الثالثة متساوي و يساوي 

 .°09متساوي ويساوي 

 



 

 

يعد الشكل الرباعي نقطة البداية الن جميع األشكال المذكورة هي أشكال رباعية. 

ل من المستطيل والمربع والمعين بمتوازي األضالع إذ أن جميعها أنواع من ويرتبط ك

متوازيات األضالع. والن شبه المنحرف يحتوي على زوج واحد فقط من األضالع 

 .المتوازية فانه ال يرتبط بمتوازي األضالع

 

 



 

 

 098ْ  اإلجابة: ب(

 



 

 

 49ْ  اإلجابة: ب(

 



 

 

 098ْ  ( =99+  48)  – 069س = 

 

 69ْ  ( =48+  88)  – 069س = 

 

 84ْ  ( = 46+  96) – 069س = 

 



 

 

 غير ذلك

 

 متكاملتان

 

 متتامتان

 



 

 

 لهما الحجم والشكل نفسه

 

 غير متساويان

 

 غير متساويان

 



 

 

 .ألنه يساعده على فهم المسالة وتصور المعطيات

 

ين مرة يوجد في غرفة أربعة أشخاص فإذا صافح كل واحد منهم جميع األشخاص اآلخر

 واحدة فما عدد المصافحات جميعها؟ 

 معطيات المسألة:

 أشخاص. 4يوجد                

 صافح كل واحد منهم جميع األشخاص.               

 المطلوب: عدد المصافحات.               
 

  

    

   

 ارسم مخططا  

 مصافحات 4إذن يوجد 

 تحقق من المخطط، إذن اإلجابة صحيحة.
 



 

 

 سألة:معطيات الم

 مربعات عرضية. 9مربعات طولية و 4موقع التدريب يتكون من 

المطلوب: عدد الطرق التي يمكن أن يسلكها إذا كان عليه أن يغير اتجاه حركته مرتين 

 بالضبط.

 ارسم مخططا  

 طرق يمكن أن يسلكها 8بالنظر للمخطط نجد انه يوجد 

 تحقق من المخطط، إذن اإلجابة صحيحة.



 

 

 سألة:معطيات الم

 الحديقة مربعة الشكل.                                 

 شجيرات على كل جانب. 6زرع                                  

 المطلوب: الحد األدنى لعدد الشجيرات التي عليه زراعتها.

 ارسم مخططا  

 جوانب، 4يوجد للمربع 

 شجيرة. 92=  4×  6إذن عدد الشجيرات = 

 مخطط، إذن اإلجابة صحيحة.تحقق من ال



 

 

 معطيات المسألة:

 سم. 06سم وعرضها  24الصفحة مستطيلة الشكل، طولها 

 سم. 2الطابع مربع الشكل، طوله 

 سم. 4يبعد كل طابع عن اآلخر 

 المطلوب: عدد الطوابع التي تكفي لملء الورقة.

 ارسم مخططا  

 4، س = 24( س =  4+ 2)

 طابعا 02=  4×  9دد الطوابع = ،   ع9، ص =  06( ص = 4+ 2) 

 تحقق من المخطط، إذن اإلجابة صحيحة.



 

 

 معطيات المسألة:

 رياال . 88األرز بمبلغ 

 رياالت. 09رياالت و  8لاير، و 0دفع أوراقا نقدية من فئة 

 ورقة، 02عدد األوراق النقدية التي دفعها 

 المطلوب: عدد أوراق كل فئة.

 أخمن ثم أتحقق

من فئة  9لاير. و 8من فئة  8. ولاير 0من فئة  4ع أخمن انه دف

 لاير09

 رياال   80=  99+  28+  4=  09×  9+  8×  8+  0×  4إذن ما دفعه =  

 إذن هذا التخمين خطأ

 لاير 09من فئة 8لاير. و 8 من فئة 9لاير. و 0من فئة  4أخمن انه دفع 

 رياال   40=  89+  08+  4=  09×  8+  8×  9+  0×  4إذن ما دفعه = 

 إذن هذا التخمين خطأ

 لاير 09من فئة  9 لاير. و 8من فئة  4ولاير  0من فئة  8أخمن انه دفع 

 رياال   88=  99+  29+  8=  09×  9+  8×  4+  0×  8إذن ما دفعه =  

 إذن هذا التخمين صحيح

 رياال ، 88=  99+  29+  8=  09× 9+  8×  4+  0×  8

 إذن اإلجابة صحيحة. 



 

 

 يات المسألة:معط

 النمط التالي: 

 

 المطلوب: الشكلين التاليين في النمط.

 ابحث عن نمط

 

                          

                          

 بالنظر إلى النمط، إذن اإلجابة صحيحة.



 

 

 معطيات المسألة:

 المقعد الخلفي.يقود والدهم السيارة، تجلس األم بجواره، يجلس أبناؤهم الثالثة في 

المطلوب: عدد الطرق المختلفة التي يمكن أن يجلس بها أفراد العائلة عند ركوب 

 السيارة.

 ارسم المسألة

 يقود والدهم السيارة، تجلس األم بجواره، 

 طرق 4=  2×9يجلس أبناؤهم الثالثة في المقعد الخلفي = 

 تحقق من المخطط، إذن اإلجابة صحيحة.



 

 

 :معطيات المسألة

 أمثال عمر ثامر، 9عمر والد ثامر = 

 عمر ثامر×   2سنة ، يكون عمر الوالد =  02بعد 

 المطلوب: عمر ثامر االن.

 ارسم مخططا  

 عمر ثامر9عمر الوالد= 

 = عمر ثامر ، 02عمر الوالد  + 2 

 سنة 02عمر ثامر =  

 تحقق من المخطط، إذن اإلجابة صحيحة.
 



 

 

 معطيات المسألة:

 م هدية إلى واحد من األفراد االخرين في يوم العيد.كل فرد قد

 هدية 99العدد الكلي للهدايا 

 المطلوب: عدد أفراد العائلة.

 ارسم مخططا  

 كل فرد قدم هدية إلى واحد من األفراد االخرين في يوم العيد. 

 هدية 99العدد الكلي للهدايا 

 أفراد 4إذن عدد األشخاص = 

 جابة صحيحة.تحقق من المخطط، إذن اإل



 

 

 معطيات المسألة:

 

 المطلوب: كم مرة يساوي طول الضلع األطول في المثلث طول الضلع األقصر.

 

 ارسم مخططا  

 م84م، طول الضلع األقصر= 09طول الضلع األطول = 

 مرة طول الضلع األقصر 028=  84÷  09= طول الضلع األطول في المثلث

 ة.تحقق من المخطط، إذن اإلجابة صحيح

 



 

 

 معطيات المسألة:

 
 كيلوجراما من التفاح. 09الملطلوب: حساب ثمن 

 أنشئ قائمة منظمة.

 رياال   4228بالنظر إلى القائمة نجد أن سعر الكيلوجرام الواحد = 

 السعر )لاير( الكيلوجرامات

0 4228 

2 02289 

4 28299 

4 98289 

6 89299 

 رياال   60228=  4228×  09كيلوجرامات من التفاح =  09إذن سعر 

 تحقق من القائمة، إذن اإلجابة صحيحة.



 

 

 معطيات المسألة:

 أعمدة. 8يوجد في القاعة 

 تشكل قواعدها رؤوس مضلع خماسي.

 علقت قطعة حبل بين كل عمودين.

 المطلوب: العدد الكلي لقطع الحبال.

 ارسم مخططا  

 قطع 09=  2×  8 

 يحة.تحقق من المخطط، إذن اإلجابة صح



 

 

 كيلومترا. 498معطيات المسألة: قطع مسافة 

 كيلومترا، 288كيلومترا في الساعة خالل أول  68سرعة السيارة 

 كيلومترا في الساعة لبقية الرحلة. 09وسرعة السيارة 

 المطلوب: كم ساعة استغرقت الرحلة.

 ارسم مخططا  

 ساعات.9( = 68÷  288)

 = ساعتين 09( ÷ 288 - 498)                 

 ساعات8=  2+  9مدة الرحلة =                  

 تحقق من المخطط، إذن اإلجابة صحيحة.



 

 

 ،   زاوية قائمة09°

 ،   زاوية حادة08°

 ،   زاوية مستقيمة069°

 

 تقريبا، ألنها زاوية حادة 08°



 

 

 °09 متتامتان، فمجموع قياس الزاويتين يساوي

 

°069ويتين يساوي متكاملتان، فمجموع قياس الزا
 

 جميع األضالع متطابقة، 

 إذن المثلث متطابق األضالع.



 

 

 يوجد ضلعين متطابقين،

 إذن المثلث متطابق الضلعين.

 ،069º=  94+  29س + 

 °029=  88 – 069( = 94+  29) - 069س =  

 



 

 

 ،949º=  89+  09+  09ل + 

 °009=  289 – 949ل =  

 °009إذن اإلجابة الصحيحة هي: أ( 

 الشكل أ جميع أضالعه متطابقة،

 أضالعه المتقابلة متوازية، 

 إذن الشكل مربع.

 

 جميع زواياه قوائم،أضالع الشكل المتقابلة متناظرة، الشكل ب  

 أضالعه المتقابلة متوازية، 

 إذن الشكل مستطيل.



 

 

 ليس متوازي أضالع، الشكل 

 إذن اإلجابة الصحيحة هي: 

 ل متوازي أضالع.كل شكل من هذه األشكاجـ( 



 

 

 معطيات المسألة:

 الملعب مستطيل الشكل.

 مخاريط من ضمنها مخروط واحد عند كل ركن. 8يضع على كل ضلع 

 المطلوب: عدد المخاريط الالزمة لذلك.

 باستعمال خطة رسم صورة أرسم صورة ألجد حل المسألة.

 مخاريط، 9عند رسم صورة أجد أن كل ضلع من المستطيل عليه 

جانب مخروط عند كل ركن الى 

 X X 

X X X X 

X X 

X 

X
 X 

X 

X 

X
 

X 

X 

 

(9  ×4 + )4  =04 

 مخروطا حول الملعب 04اعد المخاريط أجد أنه يضع  

 تحقق من المخطط، إذن اإلجابة صحيحة. 



 

 

 9: 2اإلجابة: أ( 

 



 

 

 29اإلجابة: جـ( 

 

 04اإلجابة: ب( 

 



 

 

 096اإلجابة: ب( 

 

 29اإلجابة: أ( 

 



 

 

5اإلجابة: أ( 
11
  

 

 كم 099اإلجابة: جـ( 

 



 

 

اإلجابة: جـ( 
3
20
  

 

اإلجابة: ب( 
9
20
  

 



 

 

 بما أن المثلث متساوي الساقين

 46ْإذا  زاويتي القاعدة متساويتين =  

 64ْ( =  46+  46)  – 069س = 

 

 069ْ  بما أن الزاويتين متكاملتان أي مجموعهما

 44ْ=   094 – 069س = 
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 مخططة
 سادة

 منقطة

 مقلم
 مربعات

 بيضاء

 بيج
 بيج

 بيضاء حمراء

 أبيض

 حمراء بيضاء بيج

 حمراء
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 اختيار 06االحتماالت تصبح 

 

 


