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َصْفَوت ِقْبالوي فِّ الثَّاين6 َموادُّ ُمراَجَعٍة يف الرِّياِضيَّاِت ِللصَّ

الِت.  اِلِب ُفرََصَة تَنِْميَِة ُقْدرَِتِه َعلى التَّْفكيِر وََحلِّ املْش���كِ تَُهيُِّئ مادَّةُ الِكتَاِب ِللطَّ
َعلُِّم لََديِْه وَتَفاُعِلِه َمْع األَْس���ِئلَِة املْعروَض���ِة فيه، َكوْنُها  ���ِة التَّ َفْض���اًل َع���ْن رَْفِع قاِبِليَّ
تَتَواَف���ُر فيه���ا َعناِصُر اجَلْذِب والتَّْش���ويِق. ِفْكرةُ ِإْعداِد هذا الِكت���اب َجاَءْت تَلِبيًَة 
فوِف  ِب الصُّ َه���اِت زَُمالِئنا املَعلِّم���نَي واملَعلِّمات بإتاحِة ُفرَْصِة املش���ارََكِة ِلُطالَّ ِلتَوجُّ

ُة ِإبْداع. ُمها َجْمِعيَّ اِت الَّتي تُنَظِّ الثَّاِنيَِة يف ُمسابََقِة الرِّياِضيَّ

فِّ الثَّاني.  ب، نََضُع بَنَي أَيديكم ِكتاَب التََّدرُِّب ملراَجَعِة َمادَّة الصَّ الَّ أَِعزَّاَءن���ا الطُّ
ًنا بالتَّماريِن  ٍة َمع ِإجاباِتها وَُحلوِلها. ُمزيَّ ُن َخْمَس اْخِتب���اراٍت َنوذَِجيَّ ���ذي يَتََضمَّ والَّ
 ، راسيِّ ِة وََمساِئِل التَّفكيِر، املعروَضِة بأُسلوٍب ُمختَِلٍف َعن ُكتُِب املنْهاِج الدِّ الرِّياِضيَّ
هِد والتََّدرُِّب، وََحلِّ املساِئِل  زًا لَُكم َعلى ِزيادَِة اجلُّ َعلَّها تُضيُف لَوًْنا آخَر يَكوُن ُمَحفِّ
الَّت���ي ِمْن َش���أِْنها رَْفُع ُمس���توى َمهاراِتكم يف َفْه���ٍم أَْعَمَق ِللَموادِّ الَّت���ي تَتََعلَّمونَها. 
. املوادُّ املعروَضُة فيِه  راِس���يِّ نُها املنْهاُج الدِّ وأَثْرَيْن���اهُ ِبوادَّ وأفكاٍر َجديَدٍة ل يَتََضمَّ
نُُكم ِم���ن ابِتكاِر أَْف���كاٍر وتَْعميِمها،  كِّ ���ي َمه���ارةَ التَّْفكي���ِر اإِلبداِع���يِّ ِعنَْدُكم، ُتَ تُنمِّ
اٍت، والبَْحِث َعْن ُطرِق َحلٍّ ُمبتََكرٍَة وَبَديلٍَة. ُمْعَظُم  وَتُس���اِعُدُكم َعلى اْقِتراِح َفرَِضيَّ
َعلُِّم ِذي املعنى.  املَس���اِئِل ال���واِردَِة يف الِكتاِب ُتاكي الواِقَع وتَْهِدُف ِإل���ى َتقيِق التَّ
نُها، َتديِد املطلوِب  لَِة واملْعَطياِت الَّت���ي تَتََضمَّ نُوصيُكم بالْجِتهاِد يف َفْهِم املس���أَ
ِد ِمن  ، ويَف النِّهايَِة َفْحِص اجَلواِب والتَّأَكُّ ٍة ِللَحلِّ وَتنفيِذ احَللِّ إيجادُه، ابتكاِر ُخطَّ

أَنَُّه يُناَسُب َحلَّ املسأَلَِة. 

J



7َصْفَوت ِقْبالوي فِّ الثَّاين َموادُّ ُمراَجَعٍة يف الرِّياِضيَّاِت ِللصَّ

دَِة اخِليارات، وَكذِلَك ُحلوًل  أَوْرَدْنا يف ِنهايَِة الِكتاِب ِإَجابَاٍت ِلُكلِّ األَْسِئلِة ُمتَعدِّ
أُْخرى.  ُحلوًل  تَِمُل  َتْ أَْسِئلٌَة  تُوَجُد  أَنَّه  التَّنبيِه  َمع  املْفتوَحِة،  ِلألَْسِئلَِة  ُمْقتَرَحًة 
ِبنا أَْن تَزْداَد نَْشوَتُُهم وَِثَقتُُهم ِبأَنُْفِسِهم حينَما يُبِْدعوَن ُحلوًل َجديَدًة  نَتََمنَّى ِلُطالَّ

ا يَْقتَِرُحُه الِكتاُب. َقْد تَكوُن أَْسَهَل وَأَْقَصَر وأَْجَمَل ِمَّ

ِة  ِزَمِة ِلَعَمِليَّ َب َعلى اكِتس���اِب املهاراِت الالَّ الَّ نَأَْمُل أْن يُس���اِعَد هذا الِكتاُب الطُّ
َي  اِت. وأَْن يَْس���تَْحِوَذ َعلى اْهِتماِمِهم، وَيُلَبِّ َعلُِّم وَتَنِْميَِة ُميوِلِهم ِلِدراَس���ِة الرِّياِضيَّ التَّ

اِت أَْكثََر ُمتَْعًة وَفاِئَدةً. ُمتََطلَّباِتِهم، وَيَْجَعَل تََعلَُّمُهم مِلادَِّة الرِّيَاِضيَّ

ْوفيِق  واهلُل َوِليُّ التَّ

َصْفَوت ِقبالوي                                                                                            



االْخِتباراُت النَّموَذِجيَُّة 
فِّ الثَّاين ِللصِّ

ِة  ِة َنِصُل إِلى الِقمَّ بِالِهمَّ



11َصْفَوت ِقْبالوي فِّ الثَّاين َموادُّ ُمراَجَعٍة يف الرِّياِضيَّاِت ِللصَّ

1االْخِتباُر اأَلوَُّل
االْخِتباُر اأَلوَُّل

ُل موَذِجيُّ اأَلوَّ االْخِتباُر النَّ

1. أُْكتُِب الَعَدَد ِستُّ ِمئٍَة وََسبَْعٌة باألرْقاِم ؟
د( 760 ج( 607  ب( 76  أ( 67 

2. ما ُهَو الَعَدُد الَّذي يَزيُد َعْن 458 ِب� 76 ؟
د( 534 ج( 526  ب( 518  أ( 514 

ْكِل ؟ 3. َكْم َعَدُد رُؤوِس الشَّ
ب( 8             أ( 7 

د( 10 ج( 9 

4. أَيُّ َعَدٍد ِمَن األْعداِد اآلتيَِة ُهو َفرِْديٌّ ؟
د( 556 ج( 90  ب( 38  أ( 17 

نَِة ؟ ْهُر رََقم _ ِمْن أَْشُهِر السَّ 5. َشْهُر أَيْلوُل ُهو الشَّ
د( 9 ج( 7  ب( 6  أ( 5 

اَعة ؟ 6. ما ُهو الوَْقُت الَّذي تُشيُر إليِه السَّ
ب( 30 : 3                         أ( 30 : 2 

د( 45 : 6   ج( 15 : 6 



َصْفَوت ِقْبالوي فِّ الثَّاين12 َموادُّ ُمراَجَعٍة يف الرِّياِضيَّاِت ِللصَّ

االْخِتباُر اأَلوَُّل1

7. َمَع َشْهد النُّقوُد التَّاِليَةُ، َفما املَبلَُغ الَّذي َمَع َشْهد ؟
ب( 425 ش                         أ( 350 ش 

د( 455 ش  ج( 450 ش 

ِة َصواٍب 906  __ 897 ؟ 8. اْختَِر اإلشارَةَ املُناِسبََة ِلتَْحُصَل َعلى َقِضيَّ
د( - ج( >  ب( <  أ( = 

يَراِن ِرحلًَة ِمْن َمطاِر اللّدِّ ِإلى اْسَطنبول ُكلَّ ثَالِث ساعاٍت، فإذا  9. تَُسيُِّر َشِرَكُة الطَّ
اعِة 00 : 5، َفما َموِعُد ُمغادَرَِة الرِّحلِة الثَّاِلثَِة ؟  غادَرَِت الرِّحلُة األولى ِعنَْد السَّ

د( 30 : 12 ج( 00 : 12  ب( 30 : 11  أ( 00 : 11 

ِكُن تَْكوينُُه ِمَن األرقاِم  3 ، 9 ، 7 ؟ 10. ما أَْصَغُر َعَدٍد ُيْ
د( 379 ج( 397  ب( 937  أ( 973 

اَعَة  السَّ َسْفرَتَُه  بََدأَ  يافا.  َمدينَِة  إلى  َسْخنني  َمدينَِة  ِمْن  ارَِتِه  ِبَسيَّ َسليٌم  َساَفَر   .11
التَّاِسَعَة والنِّْصف َصبَاًحا، واْستَْغرََقْت َسْفرَتُُه ساَعتنَْي. َمتَى وََصَل َسليٌم َمدينََة 

يافا ؟
د( 30 : 11 ج( 15 : 11  ب( 00 : 11  أ( 30 : 10 

ِة َصواٍب  83 = __ + 57  ؟ 12. أَْكِمِل النَّاِقَص ِلتَْحُصَل َعلى َقِضيَّ

د( 38 ج( 36  ب( 34  أ( 26 



13َصْفَوت ِقْبالوي فِّ الثَّاين َموادُّ ُمراَجَعٍة يف الرِّياِضيَّاِت ِللصَّ

1االْخِتباُر اأَلوَُّل
االْخِتباُر اأَلوَُّل

َة الَّتي بَيْنَها، ثُمَّ ِجْد قيَمَة *  ؟       13. يَْظَهُر يف اجَلْدوَِل أْعدادٌ. اْكتَِشِف القانوِنيَّ
2 14
5 35
8 56
10 *

ب( 70                                أ( 60 
د( 80              ج( 63 

14. أَيُّ َحرٍْف ِمن أَْحرُِف اإلجنليِزيَّة التَّاِليَِة ل يوَجُد لَُه ِمْحوَُر َتاثٍُل ؟ 
T )د  F )ج  E )ب  D )أ

كِل ُمَظلٌَّل ِبالرَّمادي ؟      15. أَيُّ ُجزٍْء ِمَن الشَّ
ب( ثُلث أ( ِنْصف 

د( ُخْمس ج( رُبْع 

= 200 + 600 ؟ 16. أُْحُسْب  
د( 80 ج( 880  ب( 900  أ( 800 

ِة َصواٍب   650 =  __ + 205 ؟       17. أْكِمِل الَعَدَد النَّاِقَص ِلتَْحُصَل َعلى َقِضيَّ
د( 345  ج( 355  ب( 425  أ( 445 



َصْفَوت ِقْبالوي فِّ الثَّاين14 َموادُّ ُمراَجَعٍة يف الرِّياِضيَّاِت ِللصَّ

االْخِتباُر اأَلوَُّل1

18. يَْظَهُر يف الرَّسِم املَباِلُغ الَّتي رَِبَحها أَديٌب ِمْن َعَمِلِه يف أَرْبََعِة أَيَّاٍم. َكْم شاِقاًل رَِبَح 
أَديٌب يف هِذِه األَيَّاِم َمًعا ؟

املَْبلُغ )ش(
350
300
250
200
150
100
50
0

األوَّل الثَّاني الثَّاِلث الرَّاِبع
الَيوُم

د( 1,000 ش ج(  950 ش  ب( 900 ش  أ( 850 ش 

19. أُْحُسْب              = )8 × 5( + 57  ؟
د( 105 ج( 97  ب( 85  أ( 77 

ُكلِّ  ِمْن  امُلتاجنَي  تَْدَعُم  املُتَِّحَدِة  األَُمِ  َمُة  )ُمنَظَّ احَلرُف )م( يف  يَْظَهُر  َمرًَّة  َكْم   .20
َمناطِق العالَِم(  ؟

د( 13 ج( 12  ب( 11  أ( 10 



15َصْفَوت ِقْبالوي فِّ الثَّاين َموادُّ ُمراَجَعٍة يف الرِّياِضيَّاِت ِللصَّ

1االْخِتباُر اأَلوَُّل
االْخِتباُر اأَلوَُّل

21. َكْم َعَددًا خاِرَج املُرَبَِّع ؟

60  27  75

34  51  46

ب( 4                    أ( 6 
د( 1 ج( 2 

22. أُْحُسْب              = 137 - 400 ؟
د( 362 ج( 313  ب( 263  أ( 163 

23. بَنَْت أَزْهاُر 6 أَْعِمَدٍة ُمتَشاِبَهٍة، ُكلُّ واِحٍد ِمنْها 
باٍت بَيْضاَء وَرَماِديٍَّة َكما يَْظَهُر  ُمَكوٌَّن ِمْن ُمَكعَّ
باِت البَيْضاِء ؟ ورَِة. َكْم ُهَو َمْجموُع املَُكعَّ يف الصُّ

ب( 16                 أ( 18 
د( 12 ج( 14 



َصْفَوت ِقْبالوي فِّ الثَّاين16 َموادُّ ُمراَجَعٍة يف الرِّياِضيَّاِت ِللصَّ

االْخِتباُر اأَلوَُّل1

يَْظَهُر يف  )َكما  اِئرَِة  الطَّ حوِن  الصُّ لُعبِة  أماِكِنهما يف  وَُعَمُر يف  يُوُسُف  يَْجِلُس   .24
أَيَْن  الَّذي كاَن فيِه ُعَمرُ،  رََّك يُوُسُف إلى املَكاِن  اللُّْعبَِة وَتَ تَْشغيُل  َتَّ  ورَِة(.  الصُّ

يَتَواَجُد ُعَمُر اآلن ؟
يُوُسُف

ُعَمُر

)د()ج()ب()أ(

ٍد ِحصاٌن، َخروفاِن وثَالُث بََقراٍت. َكْم َخروًفا ِإضاِفًيا يَْحتاُج ِليُْصِبَح  25. لََدى ُمَحمَّ
ِلُكها ؟  بِْط َعَدُد اخِلراِف يُساوي ِنْصَف َعَدِد احَليَواناِت الَّتي َيْ ِعنَْدهُ بالضَّ

أ( 1
ب( 2                 

ج( 3
د( 4              

ُعَمُر

ُعَمُر

ُعَمُر

ُعَمُر



17َصْفَوت ِقْبالوي فِّ الثَّاين َموادُّ ُمراَجَعٍة يف الرِّياِضيَّاِت ِللصَّ

1االْخِتباُر اأَلوَُّل
االْخِتباُر اأَلوَُّل 26. يُوَجُد َمَع َسليٍم 85 شاِقاًل، أعطاهُ أَبوهُ 49 شاِقاًل، وأَعطى ُهَو ألَخيه 60 شاِقاًل. 

َكم بَِقَي َمَعُه ؟

27. اْختَْر وَْحَدةَ الِقياِس املُناِسبَة ؟
. نِْتِمتْر   أ( يُقاُس ُطوُل احِلصاِن ِبالكيلوِمتْر/ِبامِلتْر/ِبالسَّ
. نِْتِمتْر   ب( يُقاُس ُطوُل النَّْحلَِة ِبالكيلوِمتْر/ِبامِلتْر/ِبالسَّ
. نِْتِمتْر   اِحنَِة ِبالكيلوِمتْر/ِبامِلتْر/ِبالسَّ ج( يُقاُس ُطوُل الشَّ
. نِْتِمتْر   د( يُقاُس ُطوُل الَقلَِم ِبالكيلوِمتْر/ِبامِلتْر/ِبالسَّ

ه�(  يُق�اُس ُطوُل املَساَفِة بنَْيَ النَّاِصرِة وإي���الت ِبالكيلوِمت��ْر/ِبال�ِمتْر/
. نِْتِمتْر   ِبالسَّ

اَعَة العاِشرَةَ والنِّْصَف. َمتَى بََدأَِت التَّْكبيراُت ِإذا َعِلْمَت  28. انْتََهْت تَْكبيراُت العيِد السَّ
أَنَّها اْستََمرَّْت ساَعًة وَِنْصًفا ؟

29. ِإذا كاَن طوُل َقلَِمِ تَلْويٍن يُساوي 7 سم، َفَكم َسنِْتِمتًْرا يَكوُن طوُل ِقنِّينٍَة طولُها 
يُساوي 4 أْقالِم تَلْويٍن ؟

30. امليزانان اللَّذان أماَمَك يف حالِة اتِّزاٍن، َكم ُصوًصا يَُساوي وَزَْن أَرنٍَب واِحٍد ؟

    
        



َصْفَوت ِقْبالوي فِّ الثَّاين18 َموادُّ ُمراَجَعٍة يف الرِّياِضيَّاِت ِللصَّ

االْخِتباُر اأَلوَُّل1

ُل َدِة اخِلَياراِت – االْخِتباُر األَوَّ ِإَجاَباُت األَْسِئَلِة امُلَتَعدِّ
ؤاِل حيَحَةرََقُم السُّ ُل اإِلَجاَبَة الصَّ ثِّ ذي ُيَ َضْع داِئرًَة َحْوَل احَلْرِف الَّ
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ص. ب 511 أم الفحم
ْعليِم قاَفِة والتَّ ُة ِإْبداع ِلَتْطويِر الثَّ ِإْصدار: َجْمِعيَّ

     َجْمِعيَُّة ِإبْداع ِلتَْطويِر الثَّقاَفِة والتَّْعليِم  

ْعليِم قاَفِة والتَّ ُة ِإْبداع ِلَتْطويِر الثَّ ِإْصدار: َجْمِعيَّ

َطْبَعٌة َتْجريِبيٌَّة 

2
َصْفَوت ِقْبالوي

 َموادُّ ُمراَجَعٍة يف الرِّياِضيَّاِت 
فِّ الثَّاين ِللصَّ

ِة  ِة َنِصُل إِلى الِقمَّ بِالِهمَّ


