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 رقًما الدرجة الكلية 
04 

 ثالثون درجة  14 المجموع   ثالثون درجة  كتابة

  

04 

  

 

 9من  1صفحة 
 

 م01/11/2012تاريخ اإلصدار :       0/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aرقم النموذج : 
 
 

 

   ان با هلمث  با ا دل اباةا   ولدي الطالب وفقك هللا
 ) كل فقرة نصف درة  (  اخرت اباةا   الصحيح  فيما يلي : السؤال األول: 

1 
ما هذه املدة ، فكم عاماً يبيش ال مساح على وةه  % 22عاماً ، ويبيش ال مساح  121تبيش  بض لنواع السالحف 

 ال قريب ؟
 عاماً  01 د. عاماً  41 ةـ. عاماً  24 ب. عاماً  01 ل.

 

 ......................................... ≈  040 ما    % 52.0تقدير    2
   0 د.  0 ةـ.   4 ب. 2 ل.

 

 راياًل شهرايً . ما ال قدير املنطقي للمبلغ الذي نيوفره  بد نن  ؟ 11يوفر لمحد  3
 رايالً  121 د. رايالً  01 ةـ. رايالً  101 ب. رايالً  161 ل.

 

  ؟ 01ما  14ما النسب  املئوي  للبدد    2
 % 21 د.  % 36 ةـ. %10 ب. %11 ل.

 

 لوةد السبر اجلديد ألقرب ةزء ما مئ  ؟ % 20رايالً ، ونسب  الزايدة  10علب  زيت  قيم   0
 رايالً  21 د. رايالً  23200 ةـ. رايالً  12 ب. رايالً  10 ل.

 

6 

 :ما الشكل اجملاور 
       يوةد جتمع للبياانت هو

 
 
 

  12 و 6 ني  د.  0 و 1 ني  ةـ.  10 و 11  ني ب.  21 و 12 ني  ل.
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4 

 :ما الشكل اجملاور 
         .........................................املدى =     

 
 

 11 د. 12 ةـ. 11 ب. 16 ل.

 

 هو طريق  للمقارن   ني البياانت هلن بمال األعمدة  ......................................... 11
 ال مثيل هلألعمدة  د. املدى  ةـ. ال مثيل هللنقاط  ب. الونيط  ل.

 

12 
 ما الشكل اجملاور : 

         منط البالق  حدد  

 
 

 عالق  عكسي   د. ال مثيل هلألعمدة  ةـ. ال توةد عالق   ب.  الق  طردي  ع ل.

 ملدة نن  . كم ي بقى لديه  بد إخراج الزكاة املس حق  عليه ؟ لاير 62111ادخر مباذ مبلغ  0
 لاير  0555 د. لاير 0.455 ةـ. لاير 05555 ب. لاير 05555 ل.

0 
 رايالً .  31رايالً ،  22رايالً ،  34رايالً ،  31راياًل ،  21حصل نائق لةرة يف ناع  واحدة على املبالغ ال الي  :    

 ما م ونط املبالغ اليت حصل عليها السائق يف تلك الساع  ؟ 
 رايالً  10 د. رايالً  41 ةـ. رايالً  36 ب. رايالً  21 ل.

11 

 : ما الشكل اجملاور 
       الصيف ، وال مثيل اجملاورقرلت لمساء ك اهلً خالل عطل  

 يبني الوقت الذي ان غرق ه يف قراءة الك اب . تنبأ 
  بدد األايم اليت حت اج إليها لمساء لقراءة 

  .صفح  ما الك اب  101
 

 لايم تقريباً  31 د. لايم تقريباً  21 ةـ. لايم تقريباً  11 ب. لايم تقريباً  0 ل.

13 

 ما الشكل اجملاور : لوةد 
                 ......................................... ح ) م ( =   

 
 4  د.  ةـ.  ب.  ل.

0 
6 
0 

4 
1 

2 
1 
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 أبحداث مس قبلي  ، ألنه يبني البالقات لو ال غريات عرب الزما . يفيد يف ال نبؤ  ......................................... 12
 الونيط  د. ال مثيل هلالعمدة  ةـ. املنوال  ب.  ال مثيل هلخلطوط  ل.

 

16 

 صنف املثلث ما الشكل اجملاور  
             ما حيث األضالع ، وما حيث الزوااي 

 
 

 ل.
  مثلث حاد الزوااي 

 ب.
 مثلث م طا ق الضلبني 

 وقائم الزاوي  
 ةـ.

 مثلث م طا ق األضالع 
 ي  ومنفرج الزاو 

 د.
 مثلث منفرج الزاوي  

 

14 

 ما الشكل اجملاور : 
 يبني ال مثيل هلألعمدة ما الشكل اجملاور عدد 

       الل مخس  لايم . الدقائق اليت ي مرن فيها مالك خ
 ما اليومان اللذان مترن فيها مالك مدًدا زمني  

 م ساوي  تقريباً ؟ 
  

 
 األحد ، الثالاثء  د. الثالاثء ، اخلميس  ةـ. األثنني ، األر باء  ب. السبت ، األحد  ل.

10 

 ما الرنم اجملاور : 
        يبني املدرج ال كراري اجملاور لعداد الطالب يف 

 جمموع  ما املدارس . 
  درج ال كراري ؟ما عدد املدارس املمثل  هلمل

 
 
 

  مدرن  20 د. مدرن   31 ةـ. مدرن   10 ب. مدرن   21 ل.

10 
لكل كل ما علي ولمحد و حممود نوعاً واحداً ما املوز و املاجنو و الربتقال  بد وةب  الغداء . و مل أيكل حممود موزاً ، 

  ينماً لكل علي املاجنو ، فما نوع الفاكه  اليت لكلها كل واحد منهم ؟ 

 ل.
 علي لكل ماجنو 
 لمحد لكل موز 

  رتقالحممود لكل 
 ب.

 علي لكل ماجنو 
 حممود لكل موز 
 لمحد لكل  رتقال

 ةـ.
 حممود لكل ماجنو 

 لمحد لكل موز 
 علي لكل  رتقال

 د.
 لمحد لكل ماجنو 
 علي  لكل موز 

 حممود لكل  رتقال
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21 

 :ما الشكل اجملاور 
               لي الك ب حي وي على صفحات لقل 

 
 

 الرايضيات  د. البلوم  ةـ. ال اريخ  ب. االجنليزي  ل.

 

22 
 ؟ف هـــ ق   املثلث   لي املثلثات اآلتي  يشا ه

                                                                   
 

 ل.

 

 ب.
 

 ةـ.
 

  د.

 

 ................................جمموع قيانات زوااي الشكل الرهلعي =  22
 0 141 د. 0 01 ةـ. 0 361 ب.  0 211 ل.

10 
لي اجلداول ال الي  يبني مجيع  ميكنك تناول شطرية دةاج لو شطرية ةنب ، وتشرب كوب عصري تفاح لو عصري  رتقال .

 النواتج املمكن  ؟ 

 ل.

 

 ب.

 

 ةـ.

 

 د.

 

   % 111وجمموع نسبها يساوي ................. ....رة يسمى  الدائالرنم الذي يبرض البياانت على هيئ  لةزاء ما الكل يف 21
 املدرج ال كراري  د. القطاعات الدائري   ةـ. املثلث   ب. ال مثيل هللنقاط  ل.

 ؟   26منه    % 21ما البدد الذي   23
 00 د. 14 ةـ. 10 ب. 21 ل.

20 
 ما الشكل اجملاور :  

    قيم   س ما خالل الشكلني امل شاهبني 
 

 م 21 د. م 30 ةـ. م 21 ب. م  10 ل.
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 ................................قياس زاوي  املضلع الثماين املن ظم =  26
 0 101 د. 0 111 ةـ.  0 121 ب.  0 130 ل.

 

 أبهنا جمموع  النقاط يف املس وى ، اليت هلا نفس الببد عا نقط  مبلوم  تسمى املركز  ................................تبرف  24
 الدائرة  د. اهلرم  ةـ. شبه املنحرف  ب. املثلث  ل.

 

31 
ناعات كان  3كلم . و بد   361يريد حممود لن يسافر  سيارته ما مك  املكرم  إىل املدين  املنورة اليت تببد عنها  ـــــــــ  

 ود قد قطع         املساف  . ما الزما امل بقي ليصل ؟ حمم
 ناع  واحدة  د. ناعات  0 ةـ. ناعات 2 ب. ناعات  0 ل.

 

32 
 ما الشكل اجملاور : 

             ) ألقرب عشر ( ................................الدائرة  = مساح  
 

 

 2نم 23 د. 2نم 0204 ةـ. 2نم 123224 ب.  2نم 32212 ل.

20 

 ما الشكل اجملاور : 
         ) ألقرب عشر ( ................................مساح  شبه املنحرف = 

 
 

 .م 0. د. 2م 122 ةـ. 2م 0244 ب. 2م 00 ل.

20 

 ( 4244  ≈ان خدم )  ط    ما الشكل اجملاور : 
             ) ألقرب عشر ( ................................حميط الدائرة  = 

 
 

 م 52004. د. م 00 ةـ. م 024. ب. م .4422 ل.

 .  هو شكل مكون ما مثلثات ولشكال رهلعي  ولنصاف دوائر ولشكال لخرى ثنائي  األ باد ................................ 31
 ال مثيل هللنقاط د. املدرج ال كراري  ةـ. الدائرة  ب. الشكل املركب  ل.

33 

 : ما الشكل اجملاور 
 حدد شكل قاعدة الشكل اجملاور 

 
 

  مس طيل د. مر ع  ةـ. دائرة  ب.   هرم ل.

2 
3 
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32 

 ما الشكل اجملاور 
                    احسب مساح  الشكل 

 
 

 2م 4260 د. 2م 112 ةـ. 2م 62231 ب. 2م 002111 ل.
 

 شكل له قاعداتن فقط ، القاعداتن عبارة عا دائرتني م طا ق ني ، ليس هلا رؤوس لو لحرف .  30
 اهلرم    د. املخروط  ةـ.  ع املر  ب. األنطوان   ل.

 

 هو شكل له طول وعرض وعمق ) لو ارتفاع ( ................................ 36
 املدرج ال كراري  د. املر ع  ةـ. الدائرة  ب. الشكل الثالثي األ باد ل.

 

30 

 ما الشكل اجملاور :  
 املنظر البلوي للشكل اجملاور هو 

  
 

 ل.
 

 ب.
 

 ةـ.
 

 د.
 
 
 

 

34 

 ما الشكل اجملاور 
               3نم ................................حجم املنشور = 

 

 
 01 د.  23200 ةـ.  12200 ب.  10224 ل.

 

30 

 ما الشكل اجملاور : 
   ) ألقرب عشر ( ................................حجم األنطوان  = 
                                                                                                   

                                                                                           
 
 
 

 .م 0. د. 2نم 122 ةـ. 3نم 2205 ب. 3نم 00 ل.
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21 

 منها . رنم نبود الدائرة اجملاورة ، وقام   لويا ةزء 
             ما املساح  ال قريبي  للقطاع الذي قام نبود   لوينه ؟ 

 
  

 2نم 4.420 د. 2نم 102 ةـ.  2نم 520. ب. 2نم 0234 ل.
 
 
 

  

 ) كل فقرة نصف درة  (      :  ( لمام الببارة اخلاطئ × ( لمام الببارة الصحيح  وعالم  )  √ضع عالم  ) السؤال الثاين : 

 (       √)                                                               24 =     01ما  % 21تج    ان(    21

 (        ×)                                                             0 01جمموع قيانات زوااي املثلث =  (    22

 

 (       √)                                                     مضلع  ليس هو                       الشكل  (   23

 

 (       √)                                0 01نقول لن الزاوي ان م  ام ان إذا كان جمموع قيانهما يساوي  (   22

 (       √)                                                           2مساح  الدائرة     هي      م =  ط نق(     20

 (       ×+ ق ع                                      )         2حجم األنطوان      هو      ح =   ط نق(   26
 (      ×)                    م طا ق  ولضالعهما امل ناظرة  م نانب إذا تشا ه شكالن فإن زواايمها امل ناظرة (   20

 

 

 (        ×)                                مر ع رهلعي                            على لنه يصنف الشكل ال(    24
  

 
 
 
 
 
 
 

02 

21 

4 

2 



 

 01/11/2012تاريخ اإلصدار :       0/2رقم اإلصدار :         KH-P028-F11Aالنموذج : رقم 
 9من  8صفحة 

 

 ) كل فقرة نصف درة  (    :  الثالثالسؤال 

       ما الشكل اجملاور : لوةد قيم  س         -1     
 0 132س =      احلل          

         ................................ ................................ ................................ ..........  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  22،  24،  30،  22،  31،  22لوةد  املنوال جملموع  البياانت   – 2    
  04                        املنوال هو            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ما الشكل اجملاور :    – 3     

 ما املكون األكرب للنفاايت   ؟              
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 ما الشكل اجملاور : - 0

             احسب حجم م وازي املس طيالت    
  3نم   61=  3×  2×  0= ح 

................................................................................................................................................... 
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   31  = 21ما   % 101لوةد انتج     -6          
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