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 جدول الضرب

 تذكر أن
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 األولى الوحدة

 أكتب رمز العدد : (1

 

 خمسة ماليين ، خمسمئة وسبعون ألفا ، ثالثمئة واثنان -1
...................................................................... 

 لفا ، ستة عشرا ، خمسة وسبعون أونتسعمئة وعشرون ملي -2
...................................................................... 

 ، ستمئة وعشرة ثمانمئة وخمسة وسبعون -3
...................................................................... 

 938آالف و  6مليونا و  146 -4
...................................................................... 

5- 3+70+4000+100.000+90.000.000 
...................................................................... 

 ربعة آالف وخمسونأخمسة مليارات ، سبعة وخمسون مليون ،  -6
...................................................................... 

 ، ستة وسبعون ألفا اليارأربعة وتسعون م -7
......................................................................  

 سبعمئة وخمسون مليارا ، سبعة مليونا وخمسمئة وعشرون -8
...................................................................... 

9- 6+90.000+8000.000+200.000.000 
...................................................................... 

  300ألفا و  45مليارا و  90 -10
...................................................................... 

 واحد وخمسون مليارا ، اربعمئة وعشرون ألفا وخمسة  -11
...................................................................... 

 مليارا وخمسة مليون  86 -12
...................................................................... 
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 :أكتب االسم اللفظي  (2

 

1- 9.200.060 
...................................................................... 

2- 3.235.002.645 
...................................................................... 

3- 75.000.134.086 
...................................................................... 

4- 3.000.204.000 
...................................................................... 

5- 80+400.000+23.000.000 
...................................................................... 

 

 :أكتب االسم المطول  (3

 

1- 3.504.000.019 
...................................................................... 

2- 30.400.035.042 
...................................................................... 

 أربعة وستون مليونا ، خكسكئة وستة عشر -3
...................................................................... 

 
 :أكتب االسم بالشكل الموجز  (4

 

1- 9.235.724 
...................................................................... 

2- 3.206.154.136 
...................................................................... 
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 :أكتب القيمة المكانية للرقم الذى تحته خط  (5

 

1- 109.579.62 

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

2- 943.030.36 

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

3- 524.032.16 

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

 

 :أكمل  (6
 

1- 91.236 91.237   
 

2-   86.400.001 86.400.002 

 

 :ظلل دائرة الرمز الدال على االجابة الصحيحة  (7

 

 ( هو : 13مليونا و  75رمز العدد )  -1
 
   75.013.000ب(       75.013  (أ

     75.000.130  د(       75.000.013(  ـج

 
 :هو  162.058.009في العدد  6القيمة المكانية للرقم  -2

 
  600.000ب(     60.000.000  (أ

 6  د(      600(  ـج
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 :ضع رمز العالقة المناسب ) < أو > أو = (  (8

 

1- 352.106   904.000 
2- 7.090.458.000   3.126.524.000 
3- 5+10+8.000.000   8.000.015 
 ألفا  20مليونا و  70  ألفا  50مليارا و  70 -4

 

 :رتب تصاعديا  (9

 

1- 3.912.345    ،3.902.345   ،345 3.119 

................... ، ......................................... ، .... 

 مليارا  21ألفا  ،   35مليونا و  47ألفا  ،   35مليارا و  30 -2

...................  ،.......................  ،...................... 

 

 :رتب تنازليا  (10

 

1- 31.239.945    ،431.239.945    ،45.239.945 

................... ، ......................................... ، .... 

 مليارا  700ألفا  ،   30مليونا و  58ألفا  ،   30مليارا و  70 -2

..................... ، ....................... ، .................... 

 

 :أكتب الصورة البسيطة  (11

 

1- 52  ...... × ...... = 

2- 34 ...... × ...... × ...... × ...... = 

3- 103 ...... × ...... × ...... = 
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 : األسيةأكتب الصورة  (12

 

1- 6×6×6 ... =............ 

2- 8×8 .... =............... 

3- 2×2×2×2×2 ....... = 

 
 :أكمل  (13

 

1- 10    =1000 
2- 100       =2 
 = ...... × ...... = ...... 6مربع العدد  -3
 = ...... × ...... × ...... = ...... 5مكعب العدد  -4

 
 :أو = (  ضع رمز العالقة المناسب ) < أو > (14

 

  ألف   103 -1
2- 34   43 
 100  9مربع العدد  -3
  مليون وواحد   1+  106 -4
5- 5×5×5   125 

 
 :قرب األعداد التالية إلى منزل الرقم الذى تحته خط  (15

 

1- 432.989.36 ≈ .......................... 

2- 245.361 ≈ ............................... 

3- 058.006.1 ≈ ............................ 
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 العبارة كانت إذا  )ب  (ظلل و ، صحححححيحة العبارة كانت إذا  )أ  (ظلل (16

 : صحيحة غير 
 

وتسعة  ومئتان ألفا وسبعون وستة ماليين سبعة العدد رمز -1
 776.209هو 

 ب أ

 

  9.786.305.412 العةةةدد في 9 للرقم المكةةةانيةةةة القيمةةةة -2
 مليارات  9 هو

 ب أ

 

 ب أ متكافئان كسران 0.03،    0.3 -3
 

 ب أ 537.719  من اصغر ألفا وثالثون وستة خمسمائة -4
 

 ب أ 102×  1 هي 100000 للعدد العلمية الصيغة -5
 

 ب أ 7,03 هو المئة من أجزاء وثالثة صحيح سبعة -6
 

 هوعشرة  جزء من ألقرب مقربا 73.49 العشري العدد -7
73 

 ب أ

 

 ب أ 0.90هو  0.9 العشري للكسر المكافئ الكسر -8
 

 ب أ 2.500.000 هو مليون وخمسمائة ملياران -9
 

 ب أ 104  األسية الصورة في تكتب 10000 -10
 

 هو : واحد صحيح 1,053 العشري للعدد اللفظي االسم -11
 مسون جزء من المئةوثالثة وخ

 ب أ
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 الثانيةالوحدة 
 

 :أكتب الكسر العشري أو العدد العشري الدال على األجزاء الملونة  (1

 
 
 
 
 
 

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

 :ظلل الكسر العشري الذى يكافئ الكسر  (2

0.08       0.8 
 

 
 

 
 

 

 :أكمل رموز األعداد العشرية على خط األعداد  (3
 

1- 

 
 

 

2- 

 

3.1 3.2 3.3 4 

0.51 0.52 0.53 0.58  
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 :أكتب في الصورة العشرية كال مما يآتي  (4

 

5

10
 ........ =   

45

100
  ........ =    

7

100
 ........ = 

 
2

10
 5   ........ =  

39

100
 4 ........ =    

9

100
 36  ........ = 

  
136

1000
  =........    

45

1000
 3  ....... = 

1

1000
 2 ........ = 

 
 

 : في الصورة العشريةكتب أ (5
   
 ............................................ ةثمانية أجزاء من عشر -1

 ..................................... وخمسون جزًءا من مئةسبعة  -2

 .............................. مئة وخمسة وثمانون جزًءا من ألف -3

 ...................وعشرون جزًءا من مئة  صحيح وخمسةواحد  -4

 جزًءا من ألف ................عشرة صحيح وخمسمئة وسبعون  -5

 ...........سبعون صحيح وتسعة اجزاء من عشرة .............. -6

 
 القيمة المكانية للرقم الذى تحته الخط :كتب أ (6

 
 

   845.0       60.13   50.4  80.05 
       ..............           ..............     .......................... 
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 :االسم اللفظي بالكلمات لكل مما يآتي كتب أ (7
   
1- 2.5 ........................ 

 
2- 3.36 ...................... 

 
3- 9.512 .................... 

 
 مما يآتي : لكلكتب كسرا عشريا مكافئا أ (8

 

 
0.9 ...........      ...0.75 .....     .........2.300 .............. 

 
 

5.9 .......      .......0.040 .....      ........0.30 .............. 
 

 
 :المتكافئة حوط االعداد العشرية  (9

   
1- 0.8   ،  0.008  ،  0.80 

 
2- 0.09   ،  0.90   ،  0.9 

 

 أو > أو = ( :ضع رمز العالقة المناسب ) <  (10
 

 
0.5  0.50    7.3         7.33  

 
0.4      0.04   1.4        14.0 
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 :رتب االعداد اآلتية تنازليا  (11
 

    0.43  ، 0.4  ، 0.49 ، 0.45 
...............   ............... ............... ............... 

 
 :رتب االعداد اآلتية تصاعديا  (12

 
    0.42  ، 0.15  ، 0.24
 ...............      ............... ...............  
 

 :قرب الى منزلة الرقم الذى تحته خط  (13
 
57.4 ≈ ............ .493 ≈ ............  79.0 ≈ ............ 
 
 
540.2 ≈ .......... 640.0 ≈ ....  ......836.0 ≈ ........... 
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 الثالثةالوحدة 
 

 :أوجد الناتج التقديري لكل مما يآتي  (1
 
  136594                       752750 
+96352    -351239 

 ــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــ
................       ................. 

 

 :أوجد الناتج  (2
 
  152931                        14.79  
+365243    +35.24 

 ــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــ
................          ................. 

 
  634513                       53.60 
-312702    -32.15 

 ــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــ
................         ................. 

 
 

 : أوجد ناتج طرح (3
 

 ........................... 9من  4.75
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 :أوجد العدد المجهول  (4
 

 89؟                                                             
 37.6 ؟  11.3 6.2

 
 
 
   6153                                 752750 
+96352       +21.56 

 ــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــ
   8376                    35.79     
 

 :دينارا كم بقى معه  23.750دينارا صرف منها  95.5مع كريم  (5
 

........................................................................... 
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 الرابعةالوحدة 
 

 :اذكر اسم الخاصية المستخدمة  (1
 
1- 3  ×5  =5  ×3  ................................. 

2- 4 ( ×2×7( = )4×2 × )7 .................... 

3- 6  ×0  =0  ....................................... 

4- 8  ×1  =8 ....................................... 

 

 :النمط فيما يآتي أكمل  (2
 
1- 20  ×5  ×9  = 
2- 2  ×50  ×9  = 
3- 2  ×5  ×90  = 
4- 2  ×5  ×9 ×  =900 
5- 20  ×50  ×90  = 

 

 :أوجد الناتج  (3
 
1- 8  ×2  ×7 ................... =....... 

2- 5  ×600  ×3 ............. =......... 

3- 9  ×50  ×40 ........... =........... 

4- 70  ×50  ×20 .................... = 

5- 30  ×600  ×2 .................... = 

6- 9  ×300  ×30 .................... = 
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 :أوجد الناتج ذهنيا موظفا خصائص الضرب واألنماط  (4
 

1- (53  ×5 × )2 ................ =...... 

2- (20  ×45 × )5 .................... = 

3- 4 ( ×79  ×25 = ).................... 

 :أوجد الناتج مستخدما الخاصية التوزيعية  (5
 

 
7  ×35 = ...................... 4  ×503 ............ =........ 
 
 

512  ×6 .................... = 40  ×81 .................. =.. 
 

 
 ........................................  : قرنا 60كم سنة في  (6

 
 

 ........................................ : سنة 20كم شهر في  (7
 

 
 الناتج التقديري :أوجد  (8

 
 

  654       378 
×4      ×35  

 ـــــــــــــــــ           ـــــــــــــــ     
    .............       ............... 

 

2  ×5  =10  

4  ×25  =100  

8  ×125  =1000  

 تذكر أن
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 الناتج :أوجد  (9
 

 
  84      624     492 
×6    ×46    ×312 

 ـــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــ         ـــــــــــــــ     
    .............     ..............            ............... 

 
 
 
 
 
6  ×508 ............. =  18  ×136 .............. = 
 
 
 

 
 
 

 من الحلوىقطعححة وثمن القطعححة الواحححدة  24تحوى علبححة حلوى  (10
 فلسا فما ثمن علبة الحلوى بالدنانير : 125 
 

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

 

 أوجد المضاعفات الخمسة األولى لكل عدد : (11
 
1- 3 : .............................. 

2- 7 : .............................. 

3- 9 : .............................. 
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 أوجد المضاعف المشترك األصغر ) م.م.أ ( لكل من :  (12
 
1- 3  ،5   ................................. 

 
2- 4  ،5  ................................. 

 
3- 3  ،6  ................................. 

 

4- 2  ،3  ،6 ................................. 
 

 
5- 2  ،5  ،10 ................................. 

 
 : اآلتية  الضرب عبارات من كل أكمل (13

 
1- 2.3  ×10 ....................... =............... 

2- 3.751  ×100 ................................. = 

3- 0.05  ×1000 ................................. = 

 

 ناتج ضرب كل مما يآتي :أوجد  (14
 

 
  0.4     3.4     4.13 
   

×0.8   ×2    ×25 
  ـــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــ         ـــــــــــــــ     
    .............                 ...............            ............... 
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 الخامسةالوحدة 
 

 العبارة كانت إذا  )ب  (ظلل و ، صحححححيحة العبارة كانت إذا  )أ  (ظلل (1

 : صحيحة غير 
 

 

 ب أ واحد والعدد  نفسه العدد فقط عامالن له ياألول العدد -1

 

 ب أ أولى عدد هو 21 العدد -2

 

 ب أ  0=  2750×  0 -3

 

 ب أ 4113=  4113 ÷ 0 -4

 

 ب أ 6000=  5 ÷ 3000 -5

 

 ب أ يأول غير عدد هو 65 العدد -6

 

 ب أ  24= س            فإن س <  3 ÷ 36اذا كان  -7

 

 ب أ 1=  1×  924 -8

 

 ب أ   10  العدد على القسمة يقبل 325 العدد -9

 

 ب أ 33 ÷ 3=  3 ÷ 33 -10

 

 ب أ 1  عليه المقسوم يكون عندما المقسوم يساوى القسمة ناتج -11
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 :ظلل دائرة الرمز الدال على االجابة الصحيحة  (2

 
 : 4=  7 ÷ 28 القسمة عبارة فى 28 العدد يسمى -1

 (  ناتج القسمةـج ب(  المقسوم عليه   المقسوم  (أ

 

2- 72 ÷ 9 ................ = 

 8(  ـج    6ب(      7  (أ

 

 فإن ق = ..........   0=  8 ÷ق  -3

 0(  ـج   10ب(     8  (أ

 

 يقبل القسمة علي :  742العدد  -4

 2(  ـج    5ب(      3  (أ

 

 هو :  5لي عأكبر باقي نحصل عليه عندما نقسم  -5

 6(  ـج   5ب(     4  (أ

 

 يسمى :  8العدد  6=  8 ÷ 48في العبارة  -6

 ناتج القسمة(  ـج  المقسومب(   المقسوم عليه   (أ

 

 هو :  6العدد الذي يقبل القسمة على العدد  -7

 580(  ـج   568ب(    732  (أ

 

 هي عوامل العدد :  8،  4،  2،  1األعداد  -8

 16(  ـج   8ب(      4  (أ
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 :أكمل النمط فيما يآتي  (3
 
1- 48 ÷ 6  = 
2- 480 ÷ 6 = 
3- 4800 ÷ 6 = 
4- 48000 ÷ 6  = 

 
 :قدر الناتج  (4

 
1- 815 ÷ 2 ................... =......... 

2- 427 ÷ 4 ............ =................ 

 = ................... 4على  169قسمة  -3

 = ...................... 5 ÷ 154قسمة  -4

 :أوجد الناتج ثم تحقق من صحته  (5
 
 

529    2         416    4              1897    23 
 
 
 
 

 
   61.5    3             5.061    7              591.5    5 
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 :أوجد عوامل كل من األعداد اآلتية  (6
 
1- 12 : ، ، ، ، ، 

2- 25 : ، ،  

3- 16 : ، ، ، ، 

4- 35 : ، ، ، 

5- 40 : ، ، ، ، ، ، ، 

6- 8  : ، ، ،  

7- 6  : ، ، ، 

8- 5  : ، 

9- 49 : ، ،  

 

 :استخدم شجرة العوامل إليجاد العوامل األولية لألعداد التالية  (7
 

 
12     48    32 

  
 
 
 
 
 

 
15     16    30 
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 :أوجد الناتج  (8
 
1- 675.4 ÷ 10 ....................... = 

2- 547.7 ÷ 100 ..................... = 

3- 1.45 ÷ 100 ....................... = 

4- 457 ÷ 1000 ...................... = 

 

 :لتحصل على عبارة صحيحة  1000أو  100أو  10أكمل باستخدام  (9
 
1- 5.7 ÷     =0.57 
2- 19.5 ÷    =1.95 
3- 577 ÷    =0.577 
4- 58 ÷    =0.58 

 

 :أوجد الناتج  (10
 
1- 5  +3  ×9  =............................... 

2- 4 ( ×7 – 5 + )2 ....................... = 

3- 5.3  ×100  +4 ......................... = 

4- (13 – 10 × )0.4 ....................... = 

 

 يومححا إذا بححاعححت في كححل يوم  23في  805بححاعححت احححدى المكتبححات  (11
 :العدد نفسه من الكتب فما عدد الكتب التى باعتها في اليوم الواحد 

 
............................................................................ 
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 : 5أوجد القيمة العددية لكل من التعبيرات الجبرية التالية عندما ن =  (12
 

 
 ن - 19    ن×  7   20ن +  
 
 
 

 
 

 2 -ن     ن× ن    ن ÷ 45

 
 
 
 
 

 :أكمل الجدول مستخدما القاعدة المعطاة  (13
 

 
 3× ن  ن  15 -ن  ن  4 ÷ن  ن  8ن +  ن

6   8   30   0  

14   16   25   2  

20   20   48   3  

         5  
         6  
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 السادسةالوحدة 
 

 :استخدم شبكة االحداثيات لإلجابة على األسئلة التالية  (1
 
 أكتب الزوج المرتب الذي يمثل النقط : -1

 .................... ف 

 ..................... ن 

 ..................... ع 

 .....................  م 
 

 
 ..................يمثل النقطة ...........( 3،  4الزوج المرتب ) -2
 الشكل الناتج ............وأكتب اسم  س ، ص ، ع ، لصل النقاط  -3
 ( 7،  10النقطة أ )حدد على الشبكة  -4

 

تالي عدد سححححححححاعات العمل التطوعي لمجموعة  (2  يوضحححححححل الجدول ال
 :من االصدقاء شهريا 

 
 ليلى زينب منال أسماء إيمان األسم

 10 7 4 12 8 عدد الساعات

 
 أكمل التمثيل البيانى باألعمدة باتباع  -1

 الخطوات التالية :
  العنوان.أكتب 
 .سم المحورين 
 .أكمل كتابة األسماء على المحور األفقى 

  .أكمل كتابة المقياس على المحور الرأسي 
  سةاعات العمل التطوعي أكمل رسةم األعمدة التى توحةح عدد

لتحديد الطول الصةةةةةةةحيح لكل لكل منهن مسةةةةةةةتخدما المقياس 
 .عمود، ثم لون األعمدة
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 عدد القيم ÷المتوسط الحسابي = مجموع القيم  تذكر 
   

 

   

 المدى هو الفرق بين العددين األكبر واألصغر في الببيانات تذكر 
   

 

   

 المنوال هو القيمة األكثر تكرارا في مجموعة البيانات تذكر 
   

 

   

 الوسيط هو العدد الذي يأتي في الوسط بعد ترتيب البيانات تذكر 
   

 
 :أوجد المتوسط الحسابي للبيانات التالية  (3

 
1- 30  ،12  ،9  ....................................... 
2- 15  ،24  ،20  ،21 ....................................... 
 

 الححبححيححححانححححاتأوجححححد الححمححححدى والححوسححححححححيححط والححمححنححوال لححمححجححمححوعححححة  (4
 5  ،4  ،9  ،5  ،8  ،1  ،5 : 

 
 الترتيب التصاعدي = ........................... -1
 ........................................المنوال =  -2
 ........................................الوسيط =  -3
 ........................................المــدى =  -4

 

 أوجد : 10،  8،  9،  14 ، 9لمجموعة القيم  (5
 
 الترتيب التصاعدي = ........................... -1
 ...................المنوال = ..................... -2
 يط = ........................................الوس -3
 ........................................المــدى =  -4
 ..................المتوسط الحسابي = .......... -5
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حححدى ي أعمححار المتعلمين المشححححححححاركين في إيوضحححححححل الجححدول التححال (6
 المسابقات، اصنع تمثيال بيانيا بالخطوط لوصف هذه البيانات :

 
             العمر األسم

             14 محمد

             10 خالد

             13 عمر

             11 سعد

              
              

              

 
 التمثيل البياني بالنقاط المجمعة أعمار المتعلمين المشححاركين يوضححل  (7

 :في إحدى المسابقات، أستخدم التمثيل البياني وأوجد 
 
 أعمار المتعلمين المشاركين فى المسابقة 

     ×  المــدى = ......................... -1

   ×  ×  .........................الوسيط =  -2

   ×  ×  المنوال = ......................... -3

  ×  × ×  

 9 8 7 6 5  

 يمثل متعلما واحدا× حيث  
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 جابةنموذج اال

 الوحدة األولى

 : العددأكتب رمز  (1

1- 2- 3-  4- 

5- 6- 7- 8- 

9- 10- 11- 12- 

 :أكتب االسم اللفظي  (2

1- 
 

2- 

3-  4- 

5-   

 أكتب االسم المطول : (3

1- 
 

2- 

3-   

 أكتب االسم بالشكل الموجز : (4

1- 2- 

 أكتب القيمة المكانية للرقم الذى تحته خط : (5

1- 2- 3-  

 :أكمل  (6

1-  2-  

 ظلل دائرة الرمز الدال على االجابة الصحيحة : (7

1- 2-   

 ( : ضع رمز العالقة المناسب ) < أو > أو = (8

1- 2- 3- 4- 

 رتب تصاعديا : (9

1-    

2-    

    : تنازليارتب  (10

1-    

2-    

 أكتب الصورة البسيطة : (11

1- 2- 3-  

 أكتب الصورة األسية : (12

1- 2- 3-  

 :أكمل  (13

1- 2- 3- 4- 
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 ضع رمز العالقة المناسب ) < أو > أو = ( : (14

1- 2- 3- 4- 

5-    

 منزل الرقم الذى تحته خط :قرب األعداد التالية إلى  (15

1- 2- 3-  

 صحيحة : غير العبارة كانت إذا ) ب ( ظلل و ، صحيحة العبارة كانت إذا ) أ ( ظلل (16

1- 2- 3- 4- 

5- 6- 7- 8- 

9- 10- 11-  
 

 الوحدة الثانية

 أكتب الكسر العشري أو العدد العشري الدال على األجزاء الملونة : (1

    

 الذى يكافئ الكسر :ظلل الكسر العشري  (2

    
 
 
 
 
 
 

 أكمل رموز األعداد العشرية على خط األعداد : (3

1- 

2-   

 أكتب في الصورة العشرية كال مما يآتي : (4

    

    

    

 أكتب في الصورة العشرية : (5

1- 2- 3- 4- 

5- 6-   

 أكتب القيمة المكانية للرقم الذى تحته الخط : (6

    

 االسم اللفظي بالكلمات لكل مما يآتي :أكتب  (7

1- 2- 3-  

 أكتب كسرا عشريا مكافئا لكل مما يآتي : (8

    

    

 حوط االعداد العشرية المتكافئة : (9

1-             ، 2-           ،   
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 ضع رمز العالقة المناسب ) < أو > أو = ( : (10

    

    

 رتب االعداد اآلتية تنازليا : (11

    

 االعداد اآلتية تصاعديا : رتب (12

    

 قرب الى منزلة الرقم الذى تحته خط : (13

    

    
 

 الوحدة الثالثة

 أوجد الناتج التقديري لكل مما يآتي : (1

    

 أوجد الناتج : (2

    

    

 أوجد ناتج طرح : (3

    

 أوجد العدد المجهول : (4

    

    

 دينارا كم بقى معه : 23.750دينارا صرف منها  95.5مع كريم  (5

    
 

 الوحدة الرابعة

 اذكر اسم الخاصية المستخدمة : (1

    

 أكمل النمط فيما يآتي : (2

1- 2- 3- 4- 

5-    

 أوجد الناتج : (3

1- 2- 3- 4- 

5- 6-   

 أوجد الناتج ذهنيا موظفا خصائص الضرب واألنماط : (4

1- 2- 3-  

 : أوجد الناتج مستخدما الخاصية التوزيعية (5
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 قرنا :   60كم سنة في  (6

    

 سنة : 20كم شهر في  (7

    

 أوجد الناتج التقديري : (8

    

 أوجد الناتج : (9

    

   

 فلسححححححححححا فمححححا ثمن  125 قطعححححة وثمن القطعححححة الواحححححدة من الحلوى 24 تحوى علبححححة حلوى (10
 علبة الحلوى بالدنانير :

    

 عدد :أوجد المضاعفات الخمسة األولى لكل  (11

1- 2- 3-  

 أوجد المضاعف المشترك األصغر ) م.م.أ ( لكل من : (12

1- 2- 3- 4- 

5-    

 اآلتية :  الضرب عبارات من كل أكمل (13

1- 2- 3-  

 أوجد ناتج ضرب كل مما يآتي : (14

    
 

 الوحدة الخامسة

 : صحيحة غير العبارة كانت إذا ) ب ( ظلل و ، صحيحة العبارة كانت إذا ) أ ( ظلل (1

1- 2- 3- 4- 

5- 6- 7- 8- 

9- 10- 11-  

 ظلل دائرة الرمز الدال على االجابة الصحيحة : (2

1- 2- 3- 4- 

5- 6- 7- 8- 

 أكمل النمط فيما يآتي : (3

    

 قدر الناتج : (4

1- 2- 3- 4- 

 أوجد الناتج ثم تحقق من صحته : (5

    

    

 أوجد عوامل كل من األعداد اآلتية : (6

1- 2- 3- 

4- 5- 6- 

7- 8- 9-  
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 استخدم شجرة العوامل إليجاد العوامل األولية لألعداد التالية : (7

    

    

 أوجد الناتج : (8

1- 2- 3- 4- 

 لتحصل على عبارة صحيحة : 1000أو  100أو  10أكمل باستخدام  (9

1- 2- 3- 4- 

 أوجد الناتج  (10

1- 2- 3- 4- 

العدد نفسه من الكتب فما عدد الكتب يوما إذا باعت في كل يوم  23في  805باعت احدى المكتبات  (11
 التى باعتها في اليوم الواحد :

    

 : 5أوجد القيمة العددية لكل من التعبيرات الجبرية التالية عندما ن =  (12

    

    

 أكمل الجدول مستخدما القاعدة المعطاة : (13

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 الوحدة السادسة

 استخدم شبكة االحداثيات لإلجابة على األسئلة التالية : (1

1-     2-  

3-    

4- 
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 يوضل الجدول التالي عدد ساعات العمل التطوعي لمجموعة من االصدقاء شهريا : (2

1-  

 أوجد المتوسط الحسابي للبيانات التالية : (3

1- 2-   

 : 5،  1،  8،  5،  9،  4،  5لمجموعة البيانات أوجد المدى والوسيط والمنوال  (4

1- 2- 3- 4- 

 أوجد : 10،  8،  9،  14،  9لمجموعة القيم  (5

1- 2- 3- 4- 

5-    

يوضححححححل الجدول التالي أعمار المتعلمين المشححححححاركين في إحدى المسححححححابقات، اصححححححنع تمثيال بيانيا  (6
 بالخطوط لوصف هذه البيانات :

  

           

           

           

           

           

           

           

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 يوضحححححححل التمثيل البياني بالنقاط المجمعة أعمار المتعلمين المشحححححححاركين  في إحدى المسحححححححابقات،  (7
 أستخدم التمثيل البياني وأوجد :

1- 2- 3-  
 

 

 

 

 

 


