
مراجعة ليلة االمتحان
اإلصدار الثالث

المميز والمتميز التعليمي ٢٠١٩ 
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تم عمل هذا الملف ليساعدك في استذكار ومراجعة 
الصعبة  االسئلة  أهم  وحل  وا�فكار  المفاهيم  أهم 
حول  ومعلومات  نصائح  مجموعة  على  يحتوي  كما 

اختبارات القدرات الورقية.

جميع الحقوق محفوظة للمميز والمتميز التعليمي
DESGINED BY:
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٢٠١٩
 جميع الحقوق محفوظة

للمميز والمتميز التعليمي

مقدمةمراجعة ليلة االمتحان اإلصدار الثالث

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل أما بعد:

نقدم لكم ملف »مراجعة ليلة االمتحان بإصداره الثالث« راجين من اهلل 

أن يكون فيه فائدة وعوًنا لكم في استذكار ومراجعة أهم األفكار 

والمالحظات. 

ويحتوي الملف على ستة أقسام كما يلي:

األول: نبذة عن االختبار وبعض النصائح الهامة.

الثاني: أشهر وأهم قوانين الكمي في القدرات

الثالث: أشهر وأهم العالقات والمفردات التي يجب اإللمام بها.

الرابع: أهم اسئلة القسم الكمي وأكثرها تشابًها

الخامس: أهم أسئلة اللفظي وأكقرها تشابًها.

السادس: أكثر مما يقع فيه الطالب من األخطاء أثناء الحل.

هذا ونسألكم الدعاء بالتوفيق في الدارين

إدارة المميز والمتميز التعليمي

 بعض الروابط التي قد تهمك
اضغط لفتح الرابط

االختبار المحاكي 
الختبار الورقي001

 حصص المراجعةمكتبة المميز
قبل الورقي

2

https://drive.google.com/open?id=0BxnVlUbXYYMufklocXFnNFpwSHltUWgyVVg2OGJ6bkctbEJrWG5DZFQyclk2ZHlEZFJvcFk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk8gRNYeIghInU0vWP0BSjns4f5lOMbO9
https://drive.google.com/open?id=1P9OCl5iNxckQOX6Hxzr2zpUg8undhzvL


الصفحة : 4القسم األول: التعريف باالختبار

الصفحة : 8

الصفحة : 19

الصفحة : 29

الصفحة : 56

الصفحة : 72

القسم الثاين : قوانني أساسية

القسم الثالث: مفردات لفظي هامة

القسم الرابع: أهم األسئلة يف الكمي

القسم اخلماس: أهم األسئلة يف اللفظي

القسم السادس: أخطاء يكثر الوقوع فيها



القسم األول

التعريف باالختبار
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  :صعوبة االختبارمستوى • 
 كان العامة من االختبارات شديدة الصعوبة أو التعجيزية سواًءال يعد اختبار القدرات 

 سئلة مشابهة للتجميعات إلى حٍد كبير.وتكون األ ا،أو محوسًب اورقًي

 الفرق بين الورقي والمحوسب: • 

 المحوسب الورقي 

 سئلةاأل

( 25ـ)الأقسام في كل قسم ما يقارب ( 5)
 سؤال 120بإجمالي )سؤال 

منهم يصنفون على أنهم اسئلة  (20)
 تجريبية ال تدخل في حساب الدرجة.

 ـالأقسام في كل قسم ما يقارب  (4)
سؤال كلها  (96)سؤال بإجمالي  (24)

 .داخلة في حساب الدرجة

 متاح طوال العام. مرتين في السنة. وقت االختبار

 آلية 
 االختبار

سئلة وورقة تيب األيتم تسليمك ك  
ب كمسودة وقم يتاستخدم الك   ات.اإلجاب

 بتظليل اإلجابة في ورقة اإلجابات.

ه عن طريق الحاسب، وهو ؤيتم إجرا
سهل االستخدام، وتستطيع استخدام 

ويمكنك وضع  كمسودة،اللوح والقلم 
عالمات على األسئلة لمراجعتها نهاية 

 القسم.

 

 نصائح لليلة االختبار: • 

وقـت واحـد أو الخطأ مراجعة الكثير من المعلومات فـي  منفترات: المراجعة على  -1

 (30)إلـى  (20)ذلك يؤدي إلى التشتت والنسيان. قم بالمذاكرة مـن  ، ألّنبشكل متواصل

 دقائق. (10)إلى  (5)دقيقة ثم خذ استراحة من 

سوف يساعدك ذلك على تنشيط الجهاز الدوري والزيادة  الرياضة:القليل من ممارسة  -2

  كسجين في الدم.من امتصاص األ



/MMQ4u /MMQ2u

٢٠١٩
 جميع الحقوق محفوظة

للمميز والمتميز التعليمي

التعريف باالختبارمراجعة ليلة االمتحان اإلصدار الثالث

6

 

ترتبط القدرة على التحصيل والفهم بنظـام الذـذاء  الماء:الطعام المتوازن وشرب  -3

السليم وشرب الماء للحفاظ على رطوبة الجسم، لذا حافظ على تناول إذا صحي ومتوازن 

 تسبب الخمول وبالدة الذهن. يالتمع تجنب األطعمة الدسمة والذنية بالسكريات 

 الملل.غير مكان المذاكرة لتجنب  -4

 المهمـة وسـيلتك وهـو والتـدرب، للتعلـيم األقـوى الحـافز هو :الذاتي الدافع -5

 وأثناءه. االختبار قبل الذاتي دافعك فعزز حياتك؛ فـي للنجـاح

 الــذي النفـسي االضـطراب مـن حالـة القلـق فـشدة الشديد:ابتعد عن القلق  -6

 طاقــة دارإه إلى االختبار خالل هذا يؤدي وقد الفشل. من الخوف عن ينتج أن يمكـن

 بقيـة فـي أدائـك علـى بالتركيز ما؛ سؤال من ينتابك قلق أي تجنب لـذا تحتاجهـا؛

 األسئلة.

 حتــى لالختبــار؛ الـسابقة الليلـة فـي امبكـًر تنـام أن على احرص :مبكًرانم  -7

 اإلفطار وجبة تهمل وال االختبار، مقر إلى امبكًر وتحضر الراحة مـن اوافًي اقـسًط تأخـذ

 .بالطاقة جسمك لتمد

 

 االختبار:نصائح يوم • 
يسـمح لـك  السـفر فلـنال تنَس الهوية أو اإلقامة أو جـواز  الهوية:ال تنَس إثبات  -1

 دونهم!باالختبار 

 األصل السفر جواز) للسعوديين األصل األحوال بطاقة وهي المطلوبة: الوثائق أحضر -2

 .السعوديين( لذير اإلقامة صورة عم

 أو التـأخر عـن االزدحـامار لتجنـب حاول الذهاب مبكًرا لقاعة االختبـ مبكًرا: اذهب -3

 لموعد. ل
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تأكد من رقم القاعة والصف والمقعد والتزم بالتعليمات الملقـاة  مقعدك:تأكد من  -4

  اهلل!عليك لتجنب الوقوع في المخالفات وإلذاء االختبار ال قدر 

نـذكرها فـي قسـم سئلة بالطريقة الصـحيحة تأكد من تظليل جميع األ التظليل: -5

 التعامل مع ورقة اإلجابات.

يقع الكثير من الطالب فـي أخطـاء نتيجـة للتسـرع  جيًدا:سئلة والخيارات اقرأ األ -6

وإهمال القراءة المتعمقة للسؤال وفهم المطلوب جيًدا. ألق نظرة على الخيـارات قبـل 

ل من خالل المفاضلة والترجيح بين البداية في الحل فقد تجد طريقة أفضل لحل السؤا

 الخيارات.

 

 التعامل مع ورقة اإلجابات: • 

قم بتظليل خفيف لإلجابة حال معرفتك بها وذلك لتجنب انتهاء الوقت ووقوعـك  -1

في مأزق، ثم قم بتأكيد تظليلها حين المراجعة أو فـي أي وقـت الحـق قبـل نهايـة 

 االختبار.

لتجنب تمزق الورقة وبالتالي اسـتذراق وقـت  ؛التظليلال تقم بالضذط بقوة عند  -2

 إضافي لملء ورقة جديدة.

تأكد من التظليل الجيد للدائرة حيث ال يصح الخروج عنها أو تظليـل جـزء صـذير  -3

 منها، كما ال يصح تظليل دائرتين مًعا.



القسم الثاين

قوانني أساسية
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 خصائص األشكال الهندسية الشهيرة
 

 خصائص المربع:
 أضالعه األربعة متساوية في الطول. •
 درجة. (90)زواياه األربعة متساوية وقياس الواحدة هو   •
 قطراه متساويان ومتعامدان.  •
 .كل مربٍع هو معيٌن ومستطيٌل في الوقت نفسه  •

 
 خصائص المستطيل:

 .درجٍة تسعون هو فيهن الواحدة وقياس متساوية، األربعة زواياه •
 .ومتساويين متوازيين متقابلين ضلعين كل فيه  •
 .اآلخر منهما كلٍ  ينصف قطراه  •
 .الطول في متساويان قطراه  •

 
 خصائص متوازي األضالع:

 .درجة 360 يساوي زواياه مجموع •
 .القياس في متساويتين متقابلتين زاويتين كل  •
 .اآلخر منهما كلٌّ ينصف قطراه •
 .القطرين طولي مربعي مجموع تساوي األضالع أطوال مربعات مجموع  •
 .درجة 180 مجموعهما متحالفتين زاويتين كل  •

 
 خصائص شبه المنحرف:

 له أربعة أضالع فيها اثنين متوازيين فقط. •
 

 خصائص المعين:
 كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان. •
 كل زاويتين متقابلتين فيه متساويتان.   •
 .أقطاره متعامدة وتنصف بعضها البعض، وتنصف زواياه المتقابلة •
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 مجموعات األعداد
 

. 
 .نسبية غير أو نسبية سواء األعداد جميع: الحقيقية األعداد

 .المنتهية األعداد و إعتيادي كسر صورة على كتابتها يمكن التي األعداد: النسبية األعداد

 .الباي مثل منتهية غير أعداد هي و إعتيادي، كسر صورة على كتابتها يمكن ال التي األعداد: نسبية الغير األعداد

 .الكسور بدون الصفر، و الموجبة و السالبة األعداد: الصحيحة األعداد

 .الصفر و الموجبة الصحيحة األعداد: الكلية األعداد

 .الصفر بدون الموجبة الصحيحة األعداد: الطبيعية األعداد
 
 

 قابلية القسمة
 

 .اا زوجي صفر أو عدد   العدد إذا كان آحاد(: 2)قابلية القسمة على  -1
 (.3)يقبل القسمة على  العدد إذا كان مجموع أرقام(: 3)قابلية القسمة على  -2
 (.4)يقبل القسمة على  فيه والعشراتإذا كان العدد المكون من اآلحاد (: 4)قابلية القسمة على  -3
 .( 5أو  0)  العدد إذا كان آحاد(: 5)قابلية القسمة على  -4
 .ا(مع  3و  2يقبل القسمة على ) العدد إذا كان (: 6)قابلية القسمة على  -5

                                                                                                                    من هو العدد باقي من آحاد العدد رقم ضعف طرح ناتج كان إذا (:7)قابلية القسمة على  -6
 (.7) العدد ضاعفاتم

هي من  إذا كانت األرقام الثالثة األخيرة منه ) أي اآلحاد والعشرات والمئات ((: 8)قابلية القسمة على  -7
 (.8)مضاعفات العدد 

 (.9)إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على (: 9)قابلية القسمة على  -8
 (.10( يقبل القسمة على )0أي عدد أحاده )(: 10) على القسمة قابلية -9
خانات  أرقام مجموع من الزوجية خانات العدد أرقام مجموع طرح إذا كان حاصل(: 11قابلية القسمة على )-10

 .(11) على القسمة يقبل الفردية العدد
      ثم أطرح باقي العدد منه، يجب أنا يقبل الناتج القسمة على  9اضرب اآلحاد في  (:13قابلية القسمة على ) -11

(13.) 
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 ملحوظات هامة مفيدة:
 

 ".1! =  0"، َو "1! =  1" -1
 التشابه.إذا تشابه مضلعان فإن النسبة بين محيطيهما تساوي نسبة  -2
 .التشابه نسبة مساحتيهما تساوي مربع بين النسبة فإن مضلعان تشابه إذا -3
 إذا تشابه مجسمان فإن النسبة بين حجميهما تساوي مكعب نسبة التشابه. -4
 الزوايا المتحالفة متكاملة، و الزوايا المتبادلة داخلي ا و خارجي ا و المتناظرة متطابقة. -5
 درجة. (360) يساوي الخارجية ألي مضلع مهما كانت عدد أضالعهجموع الزوايا م -6
 فإن اإلشارة يجب أن تقلب. بعدد سالب عند الضرب أو القسمة على أطراف المتباينة -7
" مهمة عند المقارنة بين عددين لهما أس كبير، و الطريقة تكون بقسمة سمهارة "تصغير األ -8

 قارن النواتج بعد التصغير.ُتاألسس ثم  األس في كال العددين على نفس الرقم حتى تصغر
المعطيات غير ا "المقارنة بين كميتين لهما وحدات مختلفة هي مقارنة غير صالحة حله - 11

 ."كافية
 "إنطاق المقام" مهارة يجب استخدامها عند إجراء العمليات الحسابية على الجذور. - 12
إال بعد  –كالزوايا المتناظرة  –نهم ال يمكن المقارنة بين قيم الزوايا عند إيجاد عالقات بي - 13

 التأكد من توازي المستقيمين، و إال فالمقارنة ال تصلح.
أما  ،السرعة المتوسطة تختلف عن متوسط السرعة، فالسرعة المتوسطة لها قانونها الخاص - 14

 متوسط السرعة فتعامل كالمتوسط الحسابي.
 هي أعداد غير أولية. (0و ) (1العدد ) – 15
 ( هو العدد الزوجي األولي الوحيد؛ ألن باقي األعداد األولية فردية.2العدد ) – 16
 (.2ولية هو العدد )عداد األأصغر األ – 17
 (.1أي عدد أسه صفر يساوي ) – 18
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القسم الثالث

مفردات لفظي هامة
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 األصوات
 صوته ءاليش م صوته ءاليش م
 خوار البقر 13 دبيب النمل 1
 الهدير البحر 14 زئري األسد 2
 الهديل الحامم 15 دوي املدفع 3
 صياح الديك 16 حفيف الشجر 4
 ثغاء الشاة 17 صليل السيف 5
 فحيح األفعى 18 قصف - هزيم الرعد 6
 نقيق الضفدع 19 خرير املاء 7
 الدوي النحل 20 نباح الكلب 8
 مواء القطة 21 عواء الذئب 9
 زقزقة العصفور 22 نهيق الحامر 10
 رصير الباب والقلم 23 هدير -رغاء بلال  11
 - - 24 النهيم الفيل 12
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 الحيوان وأنثاه وصغريه
 الّصغري األنثى الّذكَر م الّصغري األنثى الّذكَر م
 شح  جَ  أتان الحامر 17 ِشبل ةؤ لَب األَسد 1

 جرو كَلبَة الكلب 18 طال - غزال ظبيَّة الظبي 2

 جوزَل حاممة مالحام 19 قعود - فَصيل ناقَة الَجمل 3

ي   َعنز   الَتْيس 20 ِعجل بَقرة الَثور 4  َجد 

 َدغَفل   العيثوم - فيلَة   الفيل   21 َحَمل نعجة الَخروف 5

 جرو - اسرمهِ  الخبثعة - ََنِرَة الَنِمر 22 َدَسم ذئِبة الذئب 6

َدَعة   الَضفَدع   23 ِخنَوص ِخنـزيرَة الِخنـزير 7 غ   َضف   ِِش 

فَل   َسبَُعة   الَسُبع 24 َخوقَع ُذبابَة الُذبابَة 8  نَو 

 ِدرص   فَأرَة   الفأرُ  25 ِخرنِق أرنَبة األرنَب 9

ب 26 فَرخ ُعصفورة الُعصفور 10  َدي َسم – ِجبس   ُدبّة   الدُّ

ب 27 جيَّةدُ  نَحلة اليعسوب 11 بَّةُ  الضَّ  ِحسل   ضَّ

 ُدىب َجرَاَدة   الجراد 28 ذر ََن لة الَنُملة 12

ِق الدرس-ِهرَّة   القط -الِهر   29 ُمهر فَرَس الِحصان 13  ِشْب 

 هيثم لِقوة   الُعقاب 30 َهيثَم أُُم قَشَعم الَنْس  14

يك 15  ِفصعل   َعقرَب الُعقُربان 31 فرخ دجاجة الدِّ

 فرخ طاووسة الطّاووس 32 َهَمج ال بَُعوضة وضالَبعُ  16
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 أسمـاء بيـوت الحيوانـات
 بيته الحيوان م بيته الحيوان م بيته الحيوان م
 جحر الحية 33 العش الطري 17 املكو األرنب 1

 زريبة الغنم 34 املكاس الظبي 18 الجحر األرنب 2

 حاملرا  - املربك الجمل 35 السك العقرب 19 حجر األفعى 3

 الحظرية الحامر 36 بيت العنكبوت 20 راناأل البقر الوحيش 4

 القرية النمل 37 الكناس الغزال 21 الوجار - املكو الثعلب 5

 الزريبة-الحظرية  الثور 38 الدرس - ةالحظري  الغنم 22 العرين األسد 6

 العش الحامم 39 اللغز الفأر 23 الديع الحامم 7

 الشباك العنكبوت 40 األفحوص القط 24 ةالحظري  الخنزير 8

 األجمة الفيل 41 الوجار الكلب 25 سطبلال الخيل 9

 - - - ةالحظري  املاعز 26 الكور الدبور 10

 - - - ةالخلي النحل 27 قن الدجاج 11

 - - - األدحي النعامه 28 الوجار الذئب 12

 - - - الكناس الوحش 29 الوكر الصقر 13

 - - - الناقفاء عبو الري  30 الوجار الضبع 14

 - - - وكر - عش الطائر 31 الوكن الطري الجبيل 15

 - - - اصطبل الدواب 32 العش النس 16
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 يف اللغة العربـيّـة األلوانصفات 

 
 

 :وهي ألوان ستة العربية الثقافة يف توجد -1

 اللــون م اللــون م
 أزرق 4 أحمر 1
 أبيض 5 أصفر 2
 أسود 6 أخرض 3

 

 

 :األلوان هذه وصف يف بعر ال وتقول -2

 اللــون م اللــون م
 .قان   أحمر 4 ع.فاق أصفر 1
 (.قاتم أو حالك،) أسود 5 (.مدهامّ  ،يانع نارض،) أخرض 2
 .صاف   أزرق 6 (.ناصع أو يَقق،) أبيض 3

 
 ملحوظة هامة: الوصف "ناصع" توصف به جميع األلوان.
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 املشهورةتجميعات الترادفات 

 معناهـــا مـةالكل م معناهـــا الكلمـة م

 طالة يف الكالمال  إطناب 1
 .تردد صوت النفس عند االحتضار - حرشجه 17 .يجاز(إ )عكس 

 .صوت الحامر الخافت من صدره -

 .اا ويسار  اآللة التي تحرك السفينة ميين   دفة 18 ضعيف راهي 2

 .بشع، قبيح املنظر دميم 19 يشرتي يكرتي 3

 .ناءصالح ال م ل ء يستخديش الرؤبة 20 نظيف قشيب 4

 .الثوبصالح ء يستخدم ل يش الرقعة 21 نهاية غبة 5

 .نف الدابةأ حبل يوضع يف  مرسن 22 طري غضيض 6

 .نيةالكسور املوجودة يف اآل  مثلمة 23 ء الجديداليش هطراف 7

 .مطر خفيف )عكس وابل( طل 24 نكته طرفه 8

 .يمةالخ حبل  يَُشدُّ به أطناب 25 أداة يطحن بها رحى 9

، أبو حفص، الناقوس، الجرس، هزبررضغام، ليث، قسورة،  األسد 26 سيطر هيمن 10
 حيدر

 .اليدأو صابع طراف األ أ  البنان 27 كف ونكص أحجم 11

 .مكان مهم -موقعة عظيمة  ملحمة 28 داس وطىء 12

 .ورق النخل اليابس السعف 29 أطال أسهب 13

 .ضع فيه السيفالذي يو املكان  غمد 30 عصا املكحلة امليل 14

 .مقام المام من املسجد -مجلس الناس املعتاد لهم  املحراب 31 بخل ضن 15

 .األسد، الذئب، الثعلب ،جحر )مكان( كل من الضبع الِوجار 32 نضجت أينعت 16
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 ))تابع(( ترادفات

 معناهـــا الكلمـة م معناهـــا الكلمـة م
 .الحوتمادة عطرة تُستخرج من  ربالعن 49 .ناء يؤكل فيهإ  قصعة 33

 .مادة عطرة تُستخرج من الغزال املسك 50 جديد طارف 34

 (.، بيداء، مفازةفالة (رةاملفقاألرض الواسعة  صحراء 51 قديم تليد 35

 .صابع(قدم الخروف )األ  الظلف 52 .معظم املاء لجة 36

 .رسما نجلس عليه يف الف السج 53 .ر الخيلفحوا سنابك 37

 .ظهر الفرس )موضع الرسج( الصهوة 54 تصدى انربى 38

 .تعدي يف الظلم طغيان 55 )شائع( منترش ذائع 39

 :فصيلة حيوانية من رتبة اللواحم تشمل السنوريات 56 ة.عصا املكحل روداملِ  40
 .(السنور النمر، األسد، )القط،

 .ء واسعجعل اليش العوملة 57 .املهند، الحسام السيف 41

 .أساس عمود الخيمة وتد 58 .صابعأطراف األ  األنامل 42

 .حزام يُشد به الَوَسطُ  نطاق 59 .غطاء الخروف الصوف 43

 .خرج عن األمر -امتنع  تقاعس 60 جفت نضبت 44

 .جد يف عمله -اخالص  تفاين 61 .رسير الطفل املهد 45

 .شدة التواضع )صفة ذميمة( الُذل 62 .شدة الحب هيام 46

 .صوت الرعد -صوت شديد  قصف 63 .البعريقدم  الُخف 47

 .حرشة تشبه الذباب شديد اللسع الزنبور 64 .شدة الحرص البخل 48
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 ))تابع(( ترادفات

 معناهـــا الكلمـة م معناهـــا الكلمـة م
 الحيوان( –دار الحياة بعد املوت )اآلجلة  اآلخرة 81 شدة البخل الشح 65

 .حرشه تعيش يف املالبس وتفسدها عثة 82 ةساري عمود 66

 .ظُفر السبع والطري الرباثن 83 كرس فصم 67

 السغب. –العوز  –المالق  الفقر 84 فرتة حقبة 68

سوق أيام الجاهلية كان الشعراء يجتمعون فيه ويلقون  عكاظ 85 .أنثى الجمل الناقة 69
 .أشعارهم

 .الطواحننواع أ نوع من  الرحى 86 .أنثى الحامر أتان 70

 .وصف حسن للمشاعر جياشة 87 شديد امللوحة أجاج 71

 .سائل يُكتب به )مثل الحْب( املداد 88 .شديد العذوبة فرات 72

 .القليل –ء الضعيف اليش الركيك 89 .اللؤلؤ درر 73

 .مفخرة –فعل كريم  َمنَقبة 90 .تْبأ من تنصل 74

 ه.رو مك –مبغوض  ممقوت 91 .تْبأ من متصل 75

 .)احتباس املاء عنه(ا صبح يابس  أ  جدب 92 متوحشة ضارية 76

 .محاط حوله سور محصن مسيج 93 .أداة للحفر أزميل 77

 .وقت اصفرار الشمس قبل غروبها )وصف غروب الشمس( صيل الشمسأ  94 آثار األطالل 78

 .مكيال تكال به الحبوب صاع 95 الجبل الطود 79

 .ما يجف العنب بعد ـيببز ال 96 األنانية الرنجسية 80
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 ))تابع(( ترادفات

 معناهـــا الكلمـة م معناهـــا الكلمـة م معناهـــا الكلمـة م
 يدخل يلج 129 الرفاهية الرَخاء 113 النامم املفسد الوشاة 97

 كذب فكإ 130 النوم الكرى 114 تراجع للوراء تقهقر 98

 رخاء حةبحبو  131 نال حاز 115 نكوص رجوع 99

 ألفى وجد 132 القبور األجداث 116 مكانها نَصابها 100

 حقد غل 133 الظلم الضيم 117 بان -ظهر  طرأ 101

 هشيم حطام 134 الخراب اليباب 118 القبح الدمامة 102

 غضبان -مستاء  حردان 135 الضعف الُخور 119 ماتت نفقت 103

 الليل حديث سمر 136 املايض الغابر 120 قطع برت 104

 شقه -جرحه  شج 137 الفضة اللجني 121 اكان عابس   تجثم 105

 سواده وظلمته دجى الليل 138 عالية باسقة 122 ينرص يُحاىب 106

 الرسور الحبور 139 البرئ الُجب 123 الحرب الَوغى 107

 جامعة حشد 140 الحرب الهيجاء 124 )الجود(الكرم الندى 108

 مترد عصيان 141 العسل لشهدا 125 الحطام الرُفات 109

 تباعد ترامي 142 مجاعة مخمصة 126 أغصان أفنان 110

 انقياد انصياع 143 مزدحم مكتظ 127 الرسور الحبور 111

 صعيد تراب 144 نَِعمُ  آالء 128 ترابط ُعرى 112
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 ))تابع(( ترادفات

 معناهـــا الكلمـة م معناهـــا الكلمـة م معناهـــا الكلمـة م
 زلة عرثة 175 فهم إدراك 160 معجم القاموس 145

 سقطة هفوة 176 تيه ضياع 161 هبات ِمْنح 146

 موفق مسدد 177 دفن ردم 162 إهامل إنظار 147

 اندثر زال 178 َناء زيادة 163 مكر كيد 148

 بعث أرسل 179 وضوح شفافية 164 إيتاء َمْنح 149

 يخادع يداهن 180 تقليد كاةمحا 165 قنوط يأس 150

 تطرف تشدد 181 ميلء زاخر 166 شبيه نظري 151

 أفل غاب 182 مرتفع شامخ 167 تطرف تداين 152

 ترعرع شب 183 يثني ميدح 168 صعد رقى 153

 متناثر مبعرث 184 مخادع ماكر 169 مقدام)جريء( شجاع 154

 تكاسل تواين 185 طلب سؤال 170 اتخاذ اقتناء 155

 هلك مات 186 تكدر حزن 171 حليم صبور 156

 طأمنينة سكينة 187 اصطفاء اجتباء 172 إرشاد توجيه 157

 بذل إنفاق 188 جور ظلم 173 حاذق ماهر 158

 غلو شطط 189 يسرت يكتم 174 يخفي يبطن 159

 



القسم الرابع

أهم األسئلة يف الكمي
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 1رقم السؤال:  
 حجمها يزداد: إذا زاد ارتفاع أسطوانة الضعف؛ فإّن 

 أضعاف 3( ب ضعفين (أ 

 أضعاف 5 (د أضعاف 4 (ج 

 

 الحل: أ 
 االرتفاع × حجم األسطوانة = مساحة القاعدة 

 1نفرض القاعدة َواالرتفاع بـ 
 1=  1×  1الحجم = 

  2=  2×  1ضعف االرتفاع = 
  3=  2+  1االرتفاع الجديد = 
 3=  3×  1الحجم الجديد = 

3 - 1 == نسبة الزيادة 
1
=

الحجم الجديد - الحجم األصلي

الحجم األصلي
 .= الضعفين 2 

 

 2 السؤال:رقم  
 حجمها سيزداد: إذا تضاعف ارتفاع اسطوانة؛ فإّن 

 أضعاف 3ب(  أ( ضعف 

 أضعاف 5د(  أضعاف 4ج(  

 

 أ  الحل:
 االرتفاع × حجم األسطوانة = مساحة القاعدة 

 1نفرض القاعدة َواالرتفاع بـ 
 1=  1×  1الحجم = 

 2=  1 × 2تضاعف االرتفاع = 
  2االرتفاع الجديد = 

 2=  2× 1الحجم الجديد = 

2- 1 =نسبة الزيادة = 
1
=

الحجم األصلي -الحجم الجديد 

الحجم األصلي
 = الضعف 1 
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 3 السؤال:رقم  
 االختيار؟أعضاء، أردنا اختيار عضوين؛ فبكم طريقة يمكننا  5شركة مكونة من  

 8( ب 5أ(  

 10د(  9ج(  

 

 د الحل:
  ،المطلوب اختيار عنصرين من مجموعة عناصر بدون االهتمام للترتيب بما أّن

 مختصرة.فيمكننا استعمال قانون التوافيق أو قانون المصافحات كصيغة 

ق = يالتواف
ن!

( ن – ر )! ر ! 
  

 2حيث: ن = مجموع العناصر، ر = عدد العناصر المأخوذة وهي هنا 
 =!5

 ! 2 !( 2 – 5 )   =!3×4×5
 ! 2 !(3)  =20

2
 .طرق 10=  
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 4 السؤال:رقم  

 
 كراسي، 3أشخاص يريدون الجلوس ولم يجدوا سوى  7إذا كان هناك 

 مًعا؟فبكم طريقة يمكن ملء هذه الكراسي الثالثة 

 طريقة 21ب(  طريقة 25أ(  

 طريقة 110د(  طريقة 210ج(  

 

 ج الحل:
فإننا نستخدم قانون  ،مراعاة الترتيب في االختيارعناصر من مجموعة عناصر مع  3اختيار المطلوب  بما أّن

 كما يمكننا استعمال مبدأ العد األساسي ونذكر هنا الطريقتين: ،التباديل

= باديل الت
ن!

( ن – ر )!
  

 3وهي هنا  ،حيث: ن = مجموع العناصر، ر = عدد العناصر المأخوذة
 =!7

!( 3 – 7 )  = =!4×5×6×7
 .قةيطر 210=  7×  6×5=  4!

  .عدد نواتج الحوادث المتتابعة = ضرب نواتج كًلا منهم على حدامبدأ العد األساسي: 
 :حوادث متتابعة وهي 3فمثًلا لدينا هنا 

 الجلوس على الثالث  الثاني،الجلوس على  األول،الجلوس على الكرسي 
  .احتماالت 7وتكون للحادثة األولى 

 .حيث جلس أحدهم في المقعد األول ،احتماالت 6وللحادثة الثانية 
  .حيث جلس اثنان في المقعدين السابقين ،احتماالت 5وللحادثة الثالثة 

 طريقة. 210=  6×  7×  5وتكون عدد نواتج حدوث تلك الحوادث متتابعة = 
 

 5 السؤال:رقم  

 
بوصة، فكم عالمة  1،0بوصات إذا وضعنا عالمة في بدايتها ونهايتها ووضعنا عالمة عند كل  6مسطرة طولها 

 تكون على المسطرة؟

 عالمة 60ب(  عالمة 59أ(  

 عالمة 62د(  عالمة 61ج(  

 

 ج الحل:
 وتنتهي بالعدد الصحيح التالي. ، 0،1عالمات تبدأ بـ  10في كل بوصة واحدة يوجد 

 عالمة.61=1+60+العالمة التي في البداية = 60=6×10
 .عالمات تم احتسابها (( 10يوجد  6حتى  5،1))لم نحسب العالمة التي في النهاية، وذلك ألن في البوصة من 
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 6 السؤال:رقم  
 فكم عدد العالمات؟ ،عالمة 0.1 وضعت بعد كل ذابوصات، فإ 6مسطرة طولها  

 عالمة 60ب(  عالمة 59أ(  

 عالمة 62د(  عالمة 61ج(  

 

 ب الحل:
 عالمات. 9يوجد  1بين الصفر َو 

 عالمات،  9يوجد  2َو 1بين 
 عالمة. 54= 6×9وهكذا: أي العالمات بين األعداد الصحيحة = 

 عالمات.6= 6، 5، 4، 3، 2، 1والعالمات عند 
 عالمة. 60= 6+ 54عدد العالمات= 

 

 7 السؤال:رقم  
 العدد األكبر: أعداد متتالية متوسطهم = ن، فإّن 5 

  2ن+ب(  2-أ( ن 

 3+د( ن 3-ج( ن 

 
 ب الحل:

 بما أنها أعداد متتالية فيكون متوسطها = الوسيط.
 .2، ن+1، ن، ن+1-، ن2-األعداد تكون: ن

 

 8 السؤال:رقم  
 متوسطها يساوي ن، فما قيمة أكبر عدد من هذه األعداد؟أربعة أعداد زوجية متتالية  

 3ن+ب(  أ( ن 

 4+ د( ن 2+ج( ن 

 

 ب الحل:
 .8، 6، 4، 2نفرض أن األعداد: 
6+4والمتوسط )ن( = 

2
  =5. 

 .3= ن + 8العدد األكبر = 
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 9 السؤال:رقم  
 فكم دفع أحمد؟، ريال 56دفعاه مًعا كتب بنفس السعر. وكان مجموع ما  8كتب، واشترى محمد  6اشترى أحمد  

 ريال 26ب(  ريال 24أ(  

 ريال 30د(  ريال 28ج(  

 
 ج الحل:
56ما دفعه محمد =  بما أنهم دفعا نفس المبلغ فإّن

2
  ريال 28= 

 

 10 السؤال:رقم  
 فكم حصة خالد؟ ،ريال 56كتب، وبيعت بنفس السعر لكل كتاب، وكان مجموع بيعهما  8كتب، وخالد  6ألف أحمد  

 ريال 28ب(  ريال 26أ(  

 ريال  32د(  ريال 30ج(  

 

 د الحل:
 .كتاب 14= 8+6عدد الكتب = 

56سعر الكتاب = 
14

  .ريال 4=  
 .ريال 32=  8× 4حصة خالد = 

 

 11 السؤال:رقم  

أصغر قيمة لـ  فإّن ،600 ≤ص  ≤ 1200 ،200 ≤س  ≤ 400إذا كان  
ص

س
 = 

3أ(  
2

2ب(  
3

 

  3د(  6ج(  

 

  الحل: أ
 أصغر قيمة ألي كسر تكون عندما يكون البسط أصغر ما يمكن والمقام أكبر ما يمكن: 

  600ص= ،400س=

 
ص

س
=600

400
  =3

2
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 12 السؤال:رقم  

فإن أصغر قيمة لـ  ،600 ≤ص  ≤ 1200 ،200 ≤س  ≤ 400إذا كان  
س

ص
 = 

1أ(   
6

2ب(  
3

 

3ج(   
2

1د(  
3

 

 

 أ الحل:
  يمكن:أصغر قيمة ألي كسر تكون عندما يكون البسط أصغر ما يمكن والمقام أكبر ما 

  1200، ص=200س=

 
س

ص
=200

1200
  =1

6
 

 

 13 السؤال:رقم  
 يكون: طول الضلع الثالث يمكن أْن فإّن ،11َو  7 هما:إذا كان طوال ضلعين في مثلث  

 5ب(  3أ(  

  2د(  4ج(  

 

 ب الحل:
 .الضلعين اآلخرين > مجموعالفرق بين الضلعين اآلخرين > الضلع الثالث 

  7+11> الضلع الثالث >  7 -11 
 18> الضلع الثالث > 4   

 

 14 السؤال:رقم  
 المساحة؟فكم مقدار التغير في  ،ضعفالطول ضلعه  جعلنا )س(مربع طول ضلعه  

 ٪200ب(  ٪400أ(  

 ٪100د(  ٪300ج(  

 

 ج الحل:
 .1طول الضلع = أنَّ:نفرض 

 بعد الزيادة. 2أصبح 
  1= 1×1 =المساحة 

  4=2×2 المساحة بعد الزيادة=
 ٪300 = 3=1-4مقدار التغير = 
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 15 السؤال:رقم  
 المساحة؟فكم مقدار التغير في  ،مثالهأطول ضلعه ثالثة  جعلنا (س)مربع طول ضلعه  

 ٪200ب(  ٪400أ(  

 ٪800د(  ٪1500ج(  

 

 د الحل:
  1نفرض أنَّ طول الضلع =

  3ثم أصبح 
 1=1×1 =المساحة

  9=3× 3 المساحة بعد الزيادة=
 ٪800= 8=1-9مقدار التغير 

 

 16 السؤال:رقم  
 الطول؟امثاله، فكم نسبة الزيادة في  3جعلنا طول ضلعه  (س)مربع طول ضلعه  

 ٪200ب(  ٪400أ(  

 ٪800د(  ٪1500ج(  

 

 ب الحل:
  1نفرض أنَّ طول الضلع= 

  3أصبح 
 ٪200= 2=1-3الفرق في الطول =

 

 

 

 

 

 

 



/MMQ4u /MMQ2u

٢٠١٩
 جميع الحقوق محفوظة

للمميز والمتميز التعليمي

أهم األسئلة يف الكميمراجعة ليلة االمتحان اإلصدار الثالث

37

 17 السؤال:رقم  
 مثاله، فكم مقدار التغير في المساحة؟أ مربع طول ضلعه )س( زدنا طول ضلعه ثالثة 

 ٪200ب(  ٪400أ(  

 ٪800د(  ٪1500ج(  

 

 ج الحل:
  1نفرض أًن طول الضلع =

  3=1×3ثالث أمثال )س(= 
 4=1+3الطول بعد الزيادة= 

  1=1×1 =المساحة
 16=4×4 المساحة بعد الزيادة=

 ٪1500 = 15=1-16 =مقدار التغير 
 

 18 السؤال:رقم  
 الطول؟فما نسبة الزيادة في  ،امثاله 3 ضلعه مربع زدنا طول 

 ٪200ب(  ٪300أ(  

 ٪800د(  ٪1200ج(  

 

 أ الحل:
  1نفرض أنَّ طول الضلع =

  3=1×3ثالث أمثال )س(= 
 4=1+3الطول بعد الزيادة= 

 ٪300 = 3=1-4نسبة التغير في الطول 
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 19 السؤال:رقم  
 تنتج؟تعطل واحد فكم  إذاينتجوا مقدار متساوي من الطاقة،  واط، جميعهم 5000مولدات تنتج  4 

 3750ب(  4000أ(  

 3600د(  4500ج(  

 
 ب الحل:

5000المولد الواحد ينتج 
4

 واط. 1250=  
 واط. 3750=  1250 – 5000

 

 20رقم السؤال:  
 واط تعطل واحد منهم، فكم ينتج كل واحد بحيث يعطي نفس كمية االنتاج؟ 5000مولدات كهرباء تنتج 5 

 400ب(  500أ(  

 1250د(  3750ج(  

 
 الحل: د 

5000ما ينتجه المولد الواحد قبل أن يتعطل أحدهم = 
5

 واط.  1000=   
5000ما ينتجه الـأربعة مولدات حتى يعطوا نفس الكمية = 

4
 واط. 1250=  

 

 21رقم السؤال:  

 
ريال، فكم كان مع  64ريال، فأصبح ما معهما  16إذا كان مع نورا مبلغ من المال وأعطت ألخيها نصفه َوأخذت 

 نورا؟
 96ب(  20أ(  
 89د(  36ج(  

 
 الحل: ب 

 باستعمال استراتيجية الحل العكسي.
64-16 =48×296 = 
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 22 السؤال:رقم  

 

 
 في الشكل المقابل: 

 إذا علمت أّن المثلث األكبر قسمت أضالعه بنسب متساوية 
  كم عدد المثلثات في الشكل؟  

 12ب(  11أ(  

 15د(  13ج(  

 

 ج الحل:

عدد المثلثات إذا كان عدد مثلثات القاعدة فردي= 
2ن3.+5ن2.+2 ن−1

8
 عدد مثلثات القاعدة.  )ن(حيث  ،  

=   1−6+45+54
8

 =  1−3×2+.23×5+.33×2
8

  104
8

 مثلث. 13=  
 

 23 السؤال:رقم  

 

 
 في الشكل المقابل: 

   قسمت أضالعه بنسب متساويةإذا علمت أّن المثلث األكبر 
 كم عدد المثلثات في الشكل؟  

 

 30ب(  26أ(  

 27د(  25ج(  

 

 د الحل:

عدد المثلثات إذا كان عدد مثلثات القاعدة زوجي = 
2ن3.+5ن2.+2ن

8
 القاعدة.حيث ن عدد مثلثات  ،  

 

 =   8+80+128
8

 =  4×2+.24×5+.34×2
8

  216
8

 مثلث. 27=  
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 24 السؤال:رقم  

 
 في الشكل المقابل: 

 ،المثلث األكبر نصفت أضالعه إذا علمت أّن
 كم عدد المثلثات في الشكل؟

 3ب(  1أ(  

 5د(  6ج(  

 

 د الحل:

عدد المثلثات إذا كان عدد مثلثات القاعدة زوجي = 
2ن3.+5ن2.+2ن

8
 القاعدة.حيث ن عدد مثلثات  ،  

 

 =   4+20+16
8

 =  2×2+.22×5+.32×2
8

  40
8

 مثلثات.5=  
 

 25 السؤال:رقم  
 المركز؟مستقيمات في  4كم عدد أجزاء الدائرة المتكونة عند تقاطع  

 5ب(  4أ(  

 8د(  11ج(  

 
 د الحل:

  .حيث ن عدد المستقيمات ،2×ن
4×2  =8 

 

 26 السؤال:رقم  
 مستقيمات في غير المركز ؟ 4كم عدد أجزاء الدائرة المتكونة عند تقاطع  

 5ب(  4أ(  

 7د(  11ج(  

 
 ج الحل:

1+ 
ن( ن+1)

2
 .المستقيمات عدد )ن(، حيث 
5×4

2
 +1  =11 
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 27 السؤال:رقم  

 
 من المربع  المجاور: أوجد عدد المربعات

 
   
   
   

 5ب(  4أ(  

 10د(  11ج(  

 

 ج الحل:
 مربع. 14=  2 3+ 2 2+  2 1كامل =  مربعات المربععدد 

  تكوين:المربع الناقص داخل في 
 مربعات صغيرة.  9المربع الكبير المكون من

 صغيرة.مربعات  4المربع المكون من 
 المربع المحذوف نفسه

 مربع 11=  3 -14عدد المربعات بعد حذف المربع = 

1 2 3 
   
   

 

 28 السؤال:رقم  

 

 قارن بين:
 .1عدد النجوم في المربع القيمة األولى: 

 .3َو  2عدد النجوم في المربع القيمة الثانية: 
 
 
 

 ب( القيمة الثانية أكبر األولى أكبر أ( القيمة 

 غير كافية د( المعطيات ج( القيمتان متساويتان 

 

 أ الحل:
 .4هو  1عدد النجوم في المربع 

 .2وهو يعني المشترك بينهم  3 َو2عدد النجوم في المربع 
 .إًذا القيمة األولى أكبر

 

 

[
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 29 السؤال:رقم  

 

 قارن بين:
 .1عدد النجوم في المربع القيمة األولى: 

  3أو  2عدد النجوم في المربع القيمة الثانية: 
 
 
 

 ب( القيمة الثانية أكبر األولى أكبر أ( القيمة 

 غير كافية د( المعطيات ج( القيمتان متساويتان 

 

 ب الحل:
 .4هو  1عدد النجوم في المربع 

 .5فيهم وهو يعني مجموع النجوم  3أو  2عدد النجوم في المربع 
 أكبر.إًذا القيمة الثانية 

 

 30 السؤال:رقم  

 
 قارن بين:

 .2س(2: )القيمة األولى
 .2س2القيمة الثانية: 

 ب( القيمة الثانية أكبر األولى أكبر أ( القيمة 

 غير كافية د( المعطيات متساويتانج( القيمتان  

 

 د الحل:
 )صفر( بدًلا من )س( ستتساوى القيمتان. ـألنه عندما نعوض ب

 أما إذا عوضنا بأي قيمة أخرى فستكون القيمة األولى أكبر.
 ولوجود أكثر من احتمال مختلف للسؤال يكون الحل )د(.
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 31 السؤال:رقم  

 
 الصفر، فقارن بين:  ≠إذا كانت س 

 .2س(2)القيمة األولى: 
 .2س2القيمة الثانية: 

 ب( القيمة الثانية أكبر األولى أكبر أ( القيمة 

 غير كافية د( المعطيات ج( القيمتان متساويتان 

 
 أ الحل:

 تساوي )+(. 2(-الصفر إًذا القيم السالبة ال تؤثر، ألن ) ≠س س مربعة َو  وبما أّن ،2س4القيمة األولى = 
 القيمة األولى أكبر.   ومنها نجد أّن

 

 32 السؤال:رقم  

 
 إذا كان أ عدد صحيح، فقارن بين:

 ب(.-أ2) 2ب(-أ2)القيمة األولى: 
 28-القيمة الثانية: 

 ب( القيمة الثانية أكبر األولى أكبر أ( القيمة 

 غير كافية د( المعطيات القيمتان متساويتانج(  

 
 د الحل:

 موجبة.سالبة أم  (أ)لعدم معرفتنا إذا كانت  ،المعطيات غير كافية
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 33 السؤال:رقم  

 
 إذا كان أ عدد صحيح، فقارن بين:

 .2ب (-أ2) 2ب(-أ2)القيمة األولى: 
 28-القيمة الثانية: 

 الثانية أكبرب( القيمة  األولى أكبر أ( القيمة 

 غير كافية د( المعطيات ج( القيمتان متساويتان 

 

 أ الحل:
 ......( 3، 2، 1، صفر، 1-، 2-، 3-األعداد الصحيحة هي ) ....... 

 .التربيع يعطي ناتج موجب سواء" أ " قيمة سالبة أو موجبة فإّن
 .القيمة األولى أكبر

 

 

 34 السؤال:رقم  

 
 قارن بين: 

 .ريال 750إطارات بقيمة  4: سعر األولىالقيمة 
 .ريال والثاني مجاًنا 350إذا كان يبيعهم تاجر اإلطار الواحد بـ  إطارات، 4سعر : القيمة الثانية

 ب( القيمة الثانية أكبر األولى أكبر أ( القيمة 

 غير كافية د( المعطيات ج( القيمتان متساويتان 

 

 أ الحل:
 ريال.  750إطارات بـ  4التاجر األول يبيع 

 +إطارين مجاًنا. 700، أي أن اإلطارين بـ 350التاجر الثاني يبيع اإلطار الواحد بـ 
 القيمة األولى أكبر. ، إًذا700<  750
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 35رقم السؤال:  

 
 قارن بين: 

 ريال وتحصل على اإلطار الثاني مجاًنا.  350 ـ: تاجر يبيع اإلطار بالقيمة األولى
 ريال.   720: تاجر يبيع اإلطارات األربع ب القيمة الثانية

 ب( القيمة الثانية أكبر األولى أكبر أ( القيمة 

 د( المعطيات غير كافية ج( القيمتان متساويتان 

 

 ب الحل:
 +إطارين مجاًنا. 700اإلطارين بـ ، أي أن 350التاجر األول يبيع اإلطار الواحد بـ 

 .720التاجر الثاني يبيع اإلطارات األربع بـ 
 القيمة الثانية أكبر. ، إًذا700<  720

 

 36 السؤال:رقم  

 
 فقارن بين:  ،1<كانت سإذا 

 2سالقيمة األولى: 
 3: سالقيمة الثانية

 ب( القيمة الثانية أكبر األولى أكبر أ( القيمة 

 د( المعطيات غير كافية القيمتان متساويتانج(  

 

 ب الحل:
 2نفرض أنَّ س= 

2 2 <2 3   4  <8 
  3نفرض أنَّ س = 

32  <3 3   9  <27 
 إًذا القيمة الثانية أكبر.
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 37 السؤال:رقم  

 
 فقارن بين:  صفر،<كانت سإذا 

 2: سالقيمة األولى
 3: سالقيمة الثانية

 ب( القيمة الثانية أكبر األولى أكبر أ( القيمة 

 د( المعطيات غير كافية ج( القيمتان متساويتان 

 

 د الحل:
1نفرض أنَّ س = 

2
  

(1
2
)2  >(1

2
) 3   1

4
  >1

8
))كلما زادت قيمة المقام مع   

 ثبات البسط كلما قل العدد((

  2نفرض أنَّ س= 
2 2 <2 3   4  <8 

 كافية.إًذا المعطيات غير  الحل، الختالفونظًرا 
 

 38 السؤال:رقم  

 
 فقارن بين:  ،9عدد يقبل القسمة على  )س( ،31صفر>س> كانت:إذا 

 : سالقيمة األولى
 27: القيمة الثانية

 ب( القيمة الثانية أكبر األولى أكبر أ( القيمة 

 د( المعطيات غير كافية ج( القيمتان متساويتان 

 

 د الحل:
  27 ،18 ،9: 31من صفر إلى  9األعداد التي تقبل القسمة على 

9  <27،   ،27 =27  
 كافية.إًذا المعطيات غير  الحل، الختالفونظًرا 
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 39 السؤال:رقم  

 
 فقارن بين:  ،9س عدد يقبل القسمة على  ،31صفر>س> كانت:إذا 

 2: سالقيمة األولى

 27: القيمة الثانية

 ب( القيمة الثانية أكبر األولى أكبر أ( القيمة 

 د( المعطيات غير كافية ج( القيمتان متساويتان 

 

 أ الحل:
  27 ،18 ،9: 31من صفر إلى  9األعداد التي تقبل القسمة على 

 .27= عدد أكبر من  2 27َو   2 18، ،27<  81=  2 9
 أكبر.إًذا القيمة األولى 

 

 40 السؤال:رقم  

 
 قارن بين: 
 60: القيمة األولى

  2 110+  2 121 : القيمة الثانية                   

 ب( القيمة الثانية أكبر األولى أكبر أ( القيمة 

 د( المعطيات غير كافية ج( القيمتان متساويتان 

 

 ب الحل:
 بتربيع القيمتين:

                   3600=  2 60القيمة األولى =                
  (2 110+  2 121= ) 2(  2 110+  2 121القيمة الثانية = )                       

                                             أكبر.يتضح أن القيمة الثانية 
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 41 السؤال:رقم  

 
 قارن بين: 

 60األولى: القيمة 
  2 110 - 2 121 القيمة الثانية: 

 ب( القيمة الثانية أكبر األولى أكبر أ( القيمة 

 د( المعطيات غير كافية ج( القيمتان متساويتان 

 

 أ الحل:
 القيمتين:بتربيع 

 3600=  2 60القيمة األولى =                
                    .(110+121) (110 – 121)=  2(  2 110 - 2 121القيمة الثانية = ) 

 "   مربعينبين  مفكوك الفرق"         
      (121 – 110( )121+110)  =11 ×231  =2541                   

 .إًذا القيمة األولى أكبر      
 

 42 السؤال:رقم  

 
 قارن بين: 

 .°60طول الضلع المقابل لزاوية قياسها القيمة األولى: 
 .°30طول الضلع المقابل لزاوية قياسها القيمة الثانية: 

 ب( القيمة الثانية أكبر األولى أكبر أ( القيمة 

 د( المعطيات غير كافية القيمتان متساويتانج(  

 
 د الحل:

 لعدم ذكر أي معلومات أو معطيات عن المثلث. ؛المعطيات غير كافية
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 43 السؤال:رقم  

 

 إذا كانت األضالع تقع في مثلث واحد أو مثلثين متطابقين.
 فقارن بين: 

 .60طول الضلع المقابل لزاوية قياسها القيمة األولى: 
 .30طول الضلع المقابل لزاوية قياسها القيمة الثانية: 

 ب( القيمة الثانية أكبر األولى أكبر أ( القيمة 

 د( المعطيات غير كافية ج( القيمتان متساويتان 

 
 أ الحل:

 الضلع المقابل للزاوية األكبر هو األكبر.
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 44رقم السؤال:  

 
بحيث يضع في رقم الصفحة الذي يقبل القسمة  42إلى  1إذا صنع أحمد ملف لوضع الصور ورقم الصفحات من 

خمس  2وال يقبل على  3صورتين، ويضع في الصفحة التي يقبل القسمة على  3وال يقبل القسمة على  2على 
 صور، فما عدد الصور في الملف؟ 

 صورة 63( ب صورة 59 (أ 

 صورة 53 (د صورة 35 (ج 

 

 بالحل: 
 صفحة  21=  2÷  42=  2الصفحات التي تقبل القسمة على 
 صفحة  14=  3÷  42=  3الصفحات التي تقبل القسمة على 

  7=  6÷  42وتساوي  6مًعا هي تلك التي تقبل القسمة على  2َو  3الصفحات التي تقبل القسمة على 
 إذن

 صفحة  14=  7 - 21هي  3وال تقبل على  2الصفحات التي تقبل القسمة على 
 صفحات  7=  7 – 14هي  2وال تقبل على  3والصفحات التي تقبل القسمة على 
 صورة  28=  2×14صفحة أي  14إذن سيضع صورتين في 

 صورة  35=  5×  7صفحات أي  7صور في  5ويضع 
 صورة. 63=  35+  28ويصبح مجموع الصور في الملف = 

 

 45رقم السؤال:  
 تكعيب=   )س(تنتمي إلى مجموعة األعداد الصحيحة، فإن  )س( 

 12 10×  2،7 ب( 11 10×  2،7أ(  
 14 10×  2،7د(  13 10×  2،7ج(  

 

 جالحل: 
 .عدد صحيح فيجب أن يكون الجذر التكعيبي للجواب عدًدا صحيًحا أيًضا )س(بما أن 

2،7  ×10 11  =27  ×10 10 
  من أس العشرة وذلك للتبسيط 1نقوم بإزالة الفاصلة ثم طرح  

  3جذر تكعيبي وهو الـ  27لـ 
  3جذر تكعيبي أيًضا يجب أن يكون األس عدًدا يقبل القسمة على  10ولكي يكون للعدد 

 فنقوم بتكرار األمر مع باقي الخيارات 
 )خاطئة( 11 10×  27ب( 

  )ج(.إذن فالجواب هو  )صحيحة(، 12 10×  27ج( 
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 46رقم السؤال:  
 )ص(مة يفأوجد ق ص( 2= ) س8( ÷  (2-)س 2×  (1)س+ 4إذا كان ) 
 2 ب( 1أ(  

1 (د صفرج(  
2

 

 

 جالحل: 

 ص( 2= ) س8( ÷  (2-)س 2×  (1)س+ 4)
 .في بعضهااألسس ثم نضرب ( 3 2)إلى  8  الـَو (2 2)إلى  4نقوم بتحليل الـ 

1األس التربيعي =  الجذر))
2

(( 

  (2÷) ص 2=  س23÷  ((2-)س 2×  (1)س+2 2)

 (2÷) ص 2=  س23( ÷  (2-)س 2×  2+س2 2)
 أجمع األسس عند الضرب

 (2÷) ص 2=  س23÷  (س3 2)

 (2÷) ص 2=  1
  1هو الصفر ليكون الناتج  2إذن يجب أن يكون أس العدد 

 = صفر  2÷ ص 
 ص = صفر
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 47رقم السؤال:  

 
 = عدد سالب 2ص  –3إذا كان ص 

 فقارن بين: 
  1القيمة الثانية: ص               القيمة األولى: 

 القيمة الثانية أكبرب(  القيمة األولى أكبرأ(  

 المعطيات غير كافيةد(  القيمتان متساويتانج(  

 

 بالحل: 
 عدد كبير = عدًدا سالًبا  –عدد صغير 

 عدًدا أصغر من الواحد فمثًلا )ص(ولن يتحقق ذلك إال إذا كانت 
  0،5عدًدا كسرًيا ولنقل  )ص(لو فرضنا أن 

 ونحن هنا نطرح عدد كبيًرا من عدد صغير لذا فالناتج سالب بالتأكيد 0،25 – 0،125=  2 (5،0) – 3 (5،0)
  1بعدد سالب ألن الشرط تحقق بعدد أقل من  )ص(ال داعي أن نفرض 

 

 48رقم السؤال:  
 ، ....... 33، 16، 5، 2أكمل المتتابعة:  

 54ب(  45أ(  

 100د(  82ج(  

 

 دالحل: 
2  ×2  =4  +1  =5  
5  ×3  =15  +1  =16  
16  ×2  =32  +1  =33  
33  ×3  =99  +1  =100 
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 49رقم السؤال:  

 
 س ×  5 13×  2 3×  3 4عوامل العدد  هما أحد2 7 َو 2 5العددان 

 فما هي أصغر قيمة ممكنة لـ س؟
 1350ب(  1225أ(  

 3500د(  1455ج(  

 

 أالحل: 

 ال تقبل القسمة على العددين 5 13×  2 3×  3 4أّن يجب أن يقبل العدد القسمة على عوامله وبما 
 فإنه يجب أن تقبل س القسمة عليهما  

 أي عدد صحيح موجب×  2 7×  2 5إذن فإن س = 
 وبما أنه طلب أصغر عدد ممكن وجميع الخيارات موجبة لذا فإن العدد الصحيح هنا هو الواحد

 1225=  1×  2 7×  2 5س = 
 

 50رقم السؤال:  
  فما قيمة م الممكنة؟وكانت أعداًدا متتالية ، 75م = 2إلى  23-عداد من إذا كان مجموع األ 

 14( ب 13أ(  

 26( د 18ج(  

 

 أالحل: 
 = صفر  23إلى  23-مجموع األعداد من 

 75م =  2إلى  24بالتالي فإن مجموع األعداد من 
  75=  26+  25+  24األعداد متتالية نجد أن  وبما أّن

 13وتكون م  26م = 2وبالتالي 
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 51رقم السؤال:  
  (15، ..... 3، 2، 1)ما عدد المجموعات الجزئية التي تتكون من عددين غير متتاليين من المجموعة  

 مجموعة 90( ب مجموعة  91أ(  

 مجموعة 100( د مجموعة 89ج(  

 

 أالحل: 
 مجموعة( 13)عدًدا  13أي  15إلى  3سيكون الواحد مجموعات مع األعداد من 

 مجموعة( 12)عدًدا  12أي  15إلى  4مجموعات مع األعداد من  2وتكون 
 واحدة( )مجموعة 15حيث ال يمكنها أن تكون مجموعة إال مع العدد  13ونستمر هكذا حتى نصل إلى 

 في كل مره 1مجموعات تتمثل في متتابعة تنقص  من هنا نستنتج أن قدرة كل عدد على تكوين
  1حتى  ،12 ،13

 وإليجاد مجموع المجموعات يمكننا استعمال قانون حساب مجموع األعداد المتتالية 
 ( الحد األخير + الحد األول )

2
 عدد األعداد ×   

(1 +13 ) 
2

 مجموعة  91=  13×  7 = 13×   
 المجموعات الجزئية بًدال من ذلك وهوويمكنك استعمال قانون 

      
  )ن - 1( ) ن - 2 (

2
 عدد 15حيث ن عدد األعداد وهي هنا  

 

 52رقم السؤال:  
  ؟2يزيد عن اآلخر بـ  = صفر، إذا كان أحدهم 8ن س+  – 2أحد جذري المعادلة: سما قيمة ن التي تحتمل  

 4-( ب  6أ(  

 2-( د 2ج(  

 
 أالحل: 

  4-×  2- ،4×  2هما:  2والفرق بينهم  8العددان الذين حاصل ضربهما 
 6ن =  وحسب االختيارات فإّن
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 53رقم السؤال:  

 
نريد ترتيبها على طاولة بحيث إن الدائرة ال تكون  خماسي( مثلث، دائرة، )مربع،أشكال هندسية  4إذا كان لدينا 

 نرتبهم؟بجانب المربع فبكم طريقة يمكن أن 

 14( ب 12أ(  

 18( د 16ج(  

 

 أالحل: 
 احتماالت  4للخانات 

 حيث نستطيع وضع جميع األشكال  4األولى 
 حيث سبق أن وضعنا واحدة في األولى  3الثانية 

 لها احتمال واحد فقط لوجود شرط عدم تجاور المربع والدائرة الثالثة 
 واألخير واحد وهو الشكل المتبقي 

 12=  1×  1×  3×  4ويكون عدد االحتماالت الكلي = 
  

 54رقم السؤال:  
 م( هي: -المعادلة التربيعية التي يكون لها جذر مكرر ) 

 = صفر2 م( - )س( ب = صفر2 م(+  )سأ(  

 = صفر 2م - 2س( د = صفر 2س م + م – 2سج(  

 

 أالحل: 
 بتجربة الخيارات 

 = صفر 2 م(+  )س
 صفر م( =+  )س م(+  )س

 م من القوس الثاني   -م من القوس األول َو س =  -س = 
 



القسم اخلامس

أهم األسئلة يف اللفظي
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  1 السؤال:
 عمود : خيمة

 

 دعامة : سقف أ
 

 غصن : شجرة ب
   

 جدار : منزل د وتد : رواق ج
 

 أ :الحل

 .يقوم عىل الرشح:
 "عمود : خيمة"

 "وتد : خيمة"
 "عمود : مبنى"
  "دعامة : سقف"
 "سالمإ صالة : " 

 "صالة : دين"
 "أساس : بيت"
 "جذع : شجرة"
 "أعمدة : بناية"
 "طواف : حج"
 "سعي : حج"
 "عرفة : حج"

 "والدان : أرسة"
حلول منطقية لبعضها البعض يف التناظرات، و ككلها عالقات "يقوم عىل"، و كلها تصح مًعا  

 .الخيار "وتد : رواق" َو "جدار : منزل" خيارات مضللة يف هذه الحالة
 

  2 السؤال:
  منزل : جدار

 

 خيمة : وتد أ
 

 مستشفى : طوارئ ب
   

 -- د - ج
 

 جزئية. الرشح: ب :الحل
 .أصح )ب(ال يصح، و الخيار  )أ(" عالقة جزئية، لذلك الخيار جدار:  منزلالعالقة يف "
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  3 السؤال:
 : عني نظارة

 

 ساعة : يد أ
 

 سور : حديقة ب
   

 - د خيمة : صحراء ج
 

 - أ :الحل
 

  4 السؤال:
 نظارة: عني

 

 قفاز : يد أ
 

 سوار : معصم ب
   

 - د - ج
 

 ألن العالقة يف )ب( إحاطة. الرشح: أ :الحل
 

  5 السؤال:
 عنينظارة: 

 

 يد : قفاز أ
 

 سوار : معصم ب
   

 - د - ج
 

 .ألن الخيار )أ( معكوس الرشح: ب :الحل
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  6 السؤال:
 : عني نظارات

 

 سامعات : أذن أ
 

 قدم : حذاء ب
   

 - د يد : ساعة ج
 

 ، و هنا عىل غرار السابق.يف سؤال "نظارة : عني" الحل: "سامعة : أذن" الرشح: أ :الحل
 ".و إذا مل تتوفر نأخذ أي عالقة إحاطة موجودة، مثل: "سوار : معصم" أو "ساعة : يد

 

  7 السؤال:
 حذاء : قدم

 

 نظارة : عني أ
 

 سامعة : أذن  ب
   

  د طاقية : رأس ج
 

 - أ :الحل
 

  8 السؤال:
 قدم : حذاء

 

 رأس : طاقية أ
 

 قفاز : يد ب
   

  د نظارة : عني ج
 

 .يف سؤال )) حذاء : قدم(( باألولوية "نظارة : عني" ثم "طاقية : رأس" الرشح: أ :الحل
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  9 السؤال:
 قبعة : رأس

 

 قفاز : يد أ
 

 نظارة : عني ب
   

 - د - ج
 

  - أ :الحل
 

  10 السؤال:
 قبعة : رأس 

 

 حذاء : قدم أ
 

 نظارة : عني ب
   

 - د - ج
 

 ".رأس" حله إما "حذاء : قدم" أو "قفاز : يد : سؤال "قبعة الرشح: أ :الحل
 

  11 السؤال:
 ذن سامعات : أ 

 

 كاممات : أنف أ
 

 قفازات : يد ب
   

 - د - ج
 

 - أ :الحل
 

 

 

 

 

 

 



/MMQ4u /MMQ2u

٢٠١٩
 جميع الحقوق محفوظة

للمميز والمتميز التعليمي

أهم األسئلة يف اللفظيمراجعة ليلة االمتحان اإلصدار الثالث

61

  12 السؤال:
 ن سامعة : أذ

 

 حذاء : قدم أ
 

 نظارة : عني ب
   

 - د - ج
 

 ." أو "كاممات : أنف" أو "قفاز : يد"مسؤال "سامعة : أذن" حله "حذاء : قد الرشح: أ :الحل
 

  13 السؤال:
  يد : قفاز 

 

 رأس : طاقية   أ
 

 عني : نظارة ب
   

 - د - ج
 

 حامية. الرشح: أ :الحل
 

  14 السؤال:
 شهواتكرغباتك و  أرغم، فمسلي ببدنأن تعيش طوياًل و  أردتإذا 

 

 أردت أ
 

 ببدن ب
   

 شهواتك د أرغم ج
 

 ج :الحل
 ألجم. التصحيح:

معنى الجملة: لتحقق الهدف املنشود يف الجملة يجب أن متنع رغباتك وشهواتك من أن 
 .تسيطر عليك وذلك بلجمها أي بإيقافها
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  15 السؤال:
 .شهواتكرغباتك ل أرغمسليم، ف ببدنن تعيش طوياًل و أ  أردتإذا 

 

 أردت أ
 

 ببدن ب
   

 شهواتك د أرغم ج
 

 د :الحل
 دينك.التصحيح: 

معنى الجملة: لتحقيق الهدف املنشود يف الجملة عليك بأن تسخر رغباتك لدينك أي ال تجعلها 
 .تدفعك للمعايص

 

  16 السؤال:
 صاحب ......واضحة تعينك عىل االستمتاع بسعيك وتحمل ما يأتيك من ....... بروح الصابر املتفائل.كن 

 

 متاعب )صعوبات(-رؤية أ
 

 صعوبات-صورة  ب
   

 خاللها-بصرية  د الناس -شخصية ج
 

  أ :الحل
 

  17 السؤال:
 ....واضحة تعينك عىل االستمتاع بسعيك وتحمل ما يأتيك .... بروح الصابر املتفائل.كن صاحب ..

 

 ألجلها-رؤية أ
 

 صعوبات-صورة  ب
   

 خاللها-بصرية  د الناس -شخصية ج
 

 - أ :الحل
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  18 السؤال:
اه ......... يقنع أصحاب األموال بأن يرصدوا شيئًا من انتاجهم للفقراء، ألن ....... املكاسب يؤدي إىل خنق أي حافز تر 

 حركة اإلمناء واالقتصاد.
 

 كبت -علميًا أ
 

 تثبيط –مجديًا  ب
   

 - د تحفيز –مجديًا  ج
 

 - ج :الحل
 

  19 السؤال:
اه ......... يقنع أصحاب الرثوات بأن يرصدوا شيئًا من أموالهم لتنشيط سوق العمل وتعزيز اإلنتاج القومي أي حافز تر 

 .يف حني يعمل بعضهم عىل ....... الهمم لخنق حركة اإلمناء والحد من النهوض االقتصادي
 

 )تثبيط( كبت – مقنًعا )مجديًا( أ
 

 - ب
   

 - د - ج
 

 - أ   :الحل
 

  20 السؤال:
حافز تراه ......... يقنع أصحاب العلامء بأن يسخروا شيئًا من انتاجهم لنفع اإلنسانية، وعدم االنسياق وراء ......  أي

 ومحاولة الفتك بالبرشية.
 

 )املثبطات( املغريات – مقنًعا( / )عمليًا مجديًا أ
 

 - ب
   

 - د - ج
 

 - أ :الحل
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  21 السؤال:
 جل الطائر ........ البد أن يكون عنقه ...........حتى يقرتب من األرض.إذا كانت ر 

 

 طوياًل  - طويلة أ
 

 طويل - قصري ب
   

 طويلة - طويلة د نحيفة - سميكة ج
 

  أ :الحل
 

  22 السؤال:
 جل الطائر ........ البد أن يكون عنقه ...........حتى يقرتب من األرض.إذا كانت ر 

 

 طويل-قصري أ
 

 قصريًا -قصرية ب
   

 طوياًل  -طويلة د طويلة-طويلة ج
 

 - ب :الحل
 

  23 السؤال:
 أنها تحت أقدامهم. ........ الجميع الوصول إليه لكنهم ال ....... السعادة ينبوع

 

 يشعرون - يسعى أ
 

 يعرفون - يتمنى ب
   

 يفهمون - يريد د يشعرون - يريد ج
 

 - ب :الحل
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  24 السؤال:
 أنها تحت أقدامهم. ........ لوصول إليه لكنهم الاالجميع  ....... بوعالسعادة ين

 

 يشعرون - يسعى أ
 

 يعرفون - يتمنى ب
   

 يفهمون -يريد د يعرفون-يسعى ج
 

 - ب :الحل
 

  25 السؤال:
 ليقدمه للجهات املسؤولة. ............ مام جعل القايض يعطيه صك ............ بتقديم بياناتقام الرجل 

 

 براءة - قاطعة أ
 

 ملكية - كثرية ب
   

 براءة - مزيفة د اتهام - دامغة ج
 

 - ب :الحل
 

  26 السؤال:
 ليقدمه للجهات املسؤولة. ........... مام جعل القايض يعطيه صك ........... املتهم بتقديم أدلةقام 

 

 )نزاهة( براءة - )مقنعة( قاطعة أ
 

 ملكية - قوية ب
   

 براءة - مزيفة د اتهام - دامغة ج
 

  أ :الحل
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  27 السؤال:
 األمراض. مرحلة من مراحل الوقاية من ......... .......... يعد الوعي

 

 األوبئة -أهم أ
 

 الصحة - أفضل ب
   

 التدخني - أفضل د التلوث  -آخر ج
 

 ."متقفل" د :الحل
 

  28 السؤال:
 ... يف زاوية ضيقة.....األنا فستضع ..... ...........ديك إذا كانت ل

 

 تنهر - األفضل أ
 

 نفسك - ثقافة ب
   

 آمالك - أحاسيس د تعزز - الحقوق ج
 

 ."متقفل" ب :الحل
 

  29 السؤال:
 .والعملية العلميةكان من املرجح أن ينجح يف حياته  التشاؤمه من عقل مألمن 

 

 مأل أ
 

 التشاؤم ب
   

 العملية د العلمية ج
 

 التفاؤل. التصحيح: ب :الحل
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  30 السؤال:
 والعمليةالعلمية حياته يف  أن ينجح املرجحعقله من التفاؤل، كان من  أعفىمن 

 

 أعفى أ
 

 املرجح ب
   

 العملية د حياته ج
 

 زود. التصحيح: أ :الحل
 

  31 السؤال:
 .والعملية العلميةأن يفشل يف حياته  املرجحكان من  أماًل "التفاؤل"ه من مأل نفس

 

 أماًل "التفاؤل" أ
 

 املرجح ب
   

 العملية د العلمية ج
 

 التشاؤم. التصحيح: أ :الحل
 

  32 السؤال:
 .العمليةو  العلمية حياتهيف  يفشله من التفاؤل، كان من املرجح أن من مأل عقل

 

 يفشل أ
 

 حياته ب
   

 العملية د العلمية ج
 

 ينجح. التصحيح: أ :الحل
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  33 السؤال:
 .التحدياتمن خالية ولنجاح عملية التفكري يجب توفري بيئة  التفكري عىل تنمية ملتعالعقبات 

 

 تعمل أ
 

 التفكري ب
   

 التحديات د خالية ج
 

 ال تخلو.التصحيح:  ج :الحل
 

  34 السؤال:
 بالسهوالت.مليئة  بيئة يف األشخاصيجب علينا وضع  التفكريأنَّ العقبات تحفز التفكري، ولنجاح عملية 

 

 التفكري أ
 

 األشخاص ب
   

 السهوالت د بيئة ج
 

 : التحديات.التصحيح د :الحل
 

  35 السؤال:
 من العقبات. خاليةعلينا توفري بيئة  التفكري عمليةالتفكري، ولنجاح  فزتحالعقبات 

 

 تحفز أ
 

 عملية ب
   

 خالية د التفكري ج
 

 : تثبط.التصحيح أ :الحل
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  36 السؤال:
 .ألقرانهفروضه ويقلل من رفضه  تتقلصليك  شخصيتهواحرتام  الطفلثقة يجب تقوية 

 

 الطفل أ

 

 شخصيته ب
   

 ألقرانه د تتقلص ج
 

 تزداد.التصحيح:  ج :الحل
 

  37 السؤال:
 .ألقرانهمن رفضه  ويزيدفروضه  تزدادواحرتم شخصيته ليك  الطفلثقة يجب تقوية 

 

 الطفل أ
 

 تزداد ب
   

 ألقرانه د يزيد ج
 

 : يقلل.التصحيح ج :الحل
 

  38 السؤال:
 .مرذولةإليه يؤدي إىل نتائج  والركون بآدابهيكون بالتزام  اجحالنالحوار 

 

 الناجح أ
 

 بآدابه ب
   

 مرذولة د الركون ج
 

 محمودة.التصحيح:  د :الحل
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  39 السؤال:
 مرذولة. نتائجإليه ألنه يؤدي إىل  الركونال يجب  اجحالنالحوار 

 

 الناجح أ
 

 الركون ب
   

 مرذولة د نتائج ج
 

 الفاشل التصحيح: أ :الحل
 

  40 السؤال:
 .محمودةإليه يؤدي إىل نتائج  والركون بأفعالهيكون بالتزام  الناجحالحوار 

 

 الناجح أ
 

 بأفعاله ب
   

 محمودة د الركون ج
 

 بآدابه. التصحيح: ب :الحل
 

  41 السؤال:
 واضنندمك ومالك، وملعرفتك رفدك ومحرضك، وللعامة برشك وتحننك، ولعدوك عدلك وإنصافك،  لعدوكابذل 

 عىل كل أحد. وعرضكببدنك 
 

 عدوك أ
 

 عدوك ب
   

 عرضك د اضنن ج
 

 أ :الحل

 لصديقك. التصحيح:
ابذل لصديقَك دمَك ومالك، وملعرفتَك رفدَك ومحرضَك، وللعامِة برشَك وتحننَك، ولعدوك 

 عدلَك وإنصافَك، واضنن بدينَك وعرضَك عىل كل أحد.
 .))يفضل حفظ الحكمة األصلية((
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  42 السؤال:
عدلك وإنصافك،  ولصديقكدمك ومالك، وملعرفتك رفدك ومحرضك، وللعامة برشك وتحننك،  كلصديقابذل 

 عىل كل أحد. وعرضكببدنك  واضنن
 

 صديقك أ
 

 )الثانية(لصديقك ب
   

 عرضك د اضنن ج
 

 ب :الحل
 لعدوك. التصحيح:

 ولعدوكابذل لصديقَك دمَك ومالك، وملعرفتَك رفدَك ومحرضَك، وللعامِة برشَك وتحننَك، 
 .عدلَك وإنصافَك، واضنن بدينَك وعرضَك عىل كل أحد

 

  43 السؤال:
عدلك وإنصافك، وامنن  ولعدوكدمك ومالك، وملعرفتك رفدك ومحرضك، وللعامة برشك وتحننك،  كلصديقابذل 

 عىل كل أحد. وعرضكببدنك 
 

 عدوك أ
 

 امنن ب
   

 عرضك د (الثانية) ولعدوك ج
 

 ب :الحل
 اضنن. التصحيح:

وتحننَك، ولعدوك ابذل لصديقَك دمَك ومالك، وملعرفتَك رفدَك ومحرضَك، وللعامِة برشَك 
 عدلَك وإنصافَك، واضنن بدينَك وعرضَك عىل كل أحد.

 



القسم السادس

أخطاء يكثر الوقوع فيها
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         . 
  قارن بني: ،عىل الرسم املجاور بناء                 

 .(°س)القيمة األوىل:                          
 (.°)ص: القيمة الثانية                         

 الخطأ التصحيح السبب
 فإن   ،إذا قطع مستقيم مستقيامن

العالقات تتشكل بني الزوايا الناتجة 
برشط وجود توازي بني املستقيامن أو 
أن يعامد املستقيم املستقيامن وال 

يشرتط يف هذه الحالة أن يكونا متوازيان 
 ألن التعامد كايف إلثبات أنهام متوازيان.

ألنه مل يذكر أن املستقيامن  ؛الحل )د(
األفقيان متوازيان، أو مل يذكر أن أحد 

سية عمودية عىل أ ملستقيامت الر ا
 .ني األفقينياملستقيم

 الحل )ج( بالتبادل الخارجي.

 

 
 
 
 
 
 
 

 إذا كان املثلث املوجود داخل الدائرة مثلث قائم        
 الزاوية، فقارن بني:                                 
 (. سم 2)وىل: القيمة األ                                  

 مساحة الدائرة. القيمة الثانية:                        

 الخطأ التصحيح السبب
إليجاد مساحة املثلث يجب معرفة طول 

نصف القطر، إذا مل تكن إحدى 
املعطيات يف املسألة تدل عىل قيمة 
نصف القطر فال ميكن إيجاد املساحة 

 حينها.

مركز )م(  ألنه مل يذكر أن   ؛الحل )د(
 الدائرة.

الحل )أ(؛ باستعامل نظرية فيثاغورس 
 وقانون املسافة بني نقطتني.

 

 

 

 

 ص   

 

   س

 م

(7  ،6)  

(5  ،4) 
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 فقارن بني:راتبه،  أرباع ثالثة خالد ويدخر ،الباقي ويدخر راتبه ربع محمد ينفق
 .محمد يدخره ماالقيمة األوىل: 
 .خالد يدخره ماالقيمة الثانية: 

 الخطأ التصحيح السبب
 هل أو قيمة الرواتب تحديد لعدم

الحل )ج(؛ ألن كالهام يدخر ثالثة أرباع  الحل )د(. أم ال. الرواتبى تتساو 
 الراتب.

 

 
 

         . 
 

 :بني فقارن ،م (8) املستطيل طول كان ذاإ        
 .املظلل مساحةالقيمة األوىل:                 

 .م (8) القيمة الثانية:                      
 
 

 الخطأ التصحيح السبب
 وليست ،(م) الثانية القيمة وحدة نأل 

 الحل )ج(. الحل )د(. .مختلفة بوحدات املقارنة ميكن وال( 2م)

 

 
 قارن بني:                                          

 (.2+ الزاوية ) (1الزاوية ) القيمة األوىل:                  
  الزاوية )س(.القيمة الثانية:                           

 

         . 
 

 الخطأ التصحيح السبب

 ةالزاوييشرتط لتطبيق هذه القاعدة يف 
(M.التوازي ) .)الحل )د 

مجموع  (Mالحل )ج(؛ ألن يف الزاوية )
( يساوي قيمة الزاوية 2( َو )1الزاويتني )

 )س(.
 

 هـ 

 د

 ب

 جـ

 

 أ

1 

2 
 س
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 خيط قسم إىل نصفني، ُشكل بالنصف األول مستطيل، و بالنصف الثاين مثلث؛ فقارن بني:
  مساحة املثلث.القيمة األوىل: 
 املستطيل.مساحة القيمة الثانية: 

 الخطأ التصحيح السبب
عند املقارنة بني املساحات مع 

 تساوي املحيطات: 
 مستطيل + شبه منحرف = د.
 مستطيل + مثلث = د.

 شبه منحرف + مثلث = د. 

الحل )ب( "عىل القاعدة القدمية  الحل )د(.
 املشهورة".

 

 
 قارن بني:                                      

 طول )أب(.القيمة األوىل:                            
 طول )أد(. القيمة الثانية:                            

 
 

 الخطأ التصحيح السبب

 الحل )د(. ألن الزاوية )ب( ليست قامئة.

(  30ْ)أب( يقابل الزاوية )الحل )ب(؛ 
 يف مثلث ثالثيني ستيني 

 ".30( = 90+  60) – 180،"()املثلث أ ب ج
"ألن كال  ،(طول )أج( = طول )أد

الضلعني يقابل زاويتني متساويتني يف 
 املقدار".

)أج( وتر يف نفس املثلث الثالثيني 
 (. 90ْالستيني ألنه يقابل الزاوية )
ل ضلع باملقارنة بني طول وتر وطو 

طول الوتر  ( نجد أن   30ْمقابل للزاوية )
 .أكرب بالطبع

 

 

 

  60 
 أ

 ج ب

 د
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 الشكل املجاور سدايس،إذا كان                   
 فقارن بني:                                   

 (. 40ْ) القيمة األوىل:                            
 )س(.القيمة التانية:                             

 
 الخطأ التصحيح السبب

ال نعلم ، ولكن الشكل سدايس فقط
 الحل )د(. هل هو منتظم أم ال.

 :زاوية السدايس املنتظمالحل )ب(؛ 
 6÷  720=  180( × 2 - 6= ) 180×  (2 –)ن 

 =120ْ . 
نه ميثل الطائرة إذا اقتصصنا الشكل فإ 

 :الورقية
 

 

 
 

ويف الطائرة الورقية تكون الزاويتان 
 املحصورتان بني ضلعني غري متطابقني

 " نيمتطابقت" 
 بني نيوالزاويتان اللتان تكونان محصورت

 .متكاملتني نضلعني متطابقني تكونا
 . 60ْ =  120ْ –  180ْ=  س

 

 قارن بني: 
 .املربعمجموع زوايا القيمة األوىل: 

 (. 180ْ)القيمة الثانية: 

 الخطأ التصحيح السبب
 (.°180)مجموع الزوايا الداخلية للمربع 
 (.°180)(؛ ألن القيمة األوىل جالحل ) الحل )د(. (.°360)مجموع الزوايا الخارجية للمربع 

 

    س

   120  س
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  رن بني:؛ فقا 8- >س إذا كان 
 س(.-)القيمة األوىل: 

 .(8) الثانية:القيمة 

 الخطأ التصحيح السبب

ألن عند القسمة والرضب عىل عدد 
 .الحل )ب( فإن اإلشارة تقلب. ،سالب

( يف 1-الحل )أ(؛ ألننا نقسم عىل )
س( أكرب من -طريف املتباينة؛ فتكون )

(8.) 
 

 
 

 إذا كان )أب( وتر يف الدائرة، ومساحة الدائرة       
 ؛ فقارن بني:2سم (ط25)      
 طول الوتر.القيمة األوىل:       

 ( سم.10)القيمة الثانية:      
 

 الخطأ التصحيح السبب
طول  نستنتج من مساحة الدائرة أن  

( سم، ويكون طول 5نصف القطر )
القطر أكرب  ، ومبا أن  سم (10القطر )

؛ فإن    (.جالحل ) أوتار الدائرة طوالا

الحل )د(؛ ألنه مل يذكر أي معلومة عن  (.جالحل )
 الوتر حتى نعرف طوله.

 

 قارن بني:                                                                                  
 2(20-+ ) 175 -=  2س أوجد قيمة )س( يف: القيمة األوىل:                                            

 سدس قياس مجموع زوايا املضلع الخارجية. ربعالقيمة العددية ل القيمة الثانية:                          

 الخطأ التصحيح السبب
 ( أو 15( لها حلني؛ إما )2سألن جذر )

(-15.) 
 ( وَ 15الحل )ج(؛ ألن القيمة األوىل ) الحل )د(، ألن لها حلني؛ إما )ج( أو )ب(.

 (.15)الثانية 
 

 أ

 ب
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تم بحمد اهلل

فريق اإلعداد

ختاًما

هذا وإن كان من الصواب فمن اهلل وحده وإن كان من 

خطأ أو سهو أو نسيان فمن أنفسنا والشيطان.

 بعض الروابط التي قد تهمك
اضغط لفتح الرابط

االختبار المحاكي 
الختبار الورقي001

 حصص المراجعةمكتبة المميز
قبل الورقي
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 إبراهيم عقيل

 نادين نزار

 دينا حمدي

عبداهلل جامع

https://drive.google.com/open?id=0BxnVlUbXYYMufklocXFnNFpwSHltUWgyVVg2OGJ6bkctbEJrWG5DZFQyclk2ZHlEZFJvcFk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk8gRNYeIghInU0vWP0BSjns4f5lOMbO9
https://drive.google.com/open?id=1P9OCl5iNxckQOX6Hxzr2zpUg8undhzvL

