
 قراءة رسوم بيانية وبناء رسوم بيانية –إجابات 
 
 7.5(    ج)  كهى. 55(  س)  عبػبد ٔعبػخ  3  –  يشربٌ(  د)   5522 ، 722(  ة)   كهى 02( أ)  .1

5022  إنٗ  5522  ثٍٛ( ر)  كهى 35    ح()  عبػخ/كهى
 

   كهى 4  –  جطٛئخانًجًٕػخ ان كهى،  50  –  انًجًٕػخ انغشٚؼخ(  ة)   I  انخظ انجٛبَٙ(    أ)  .2

       كهى 6(    س)   822( د)

ا نزش 64  – انٕػبء "ة" ، نزًشا 30  – انٕػبء "أ"(    أ)  .3   – انٕػبء "ة" ، دلٛمخ 55  – انٕػبء "أ"( ة) ًً

 دلٛمخ 22ثؼذ ( ج) نزش ًا أكثش 30 – انٕػبء "أ"(  س)  دلٛمخ  50 خالل ( د)  دلٛمخ 58

  عبػخ/كهى 52(  د) كهى 42(  ة)  عبػبد 5 -فٙ انًخٛى انثبَٙ ،عبػخ -فٙ انًخٛى األٔل(  أ)  .4

 ر( عبػزبٌ) عبػبد 4 ح()  كهى 082 ج() عبػخ/كهى 72( س)

ا نزش  002(  أ)  .5 ا نزش 66كًٛخ انًبء رمم )ج( ( س)  نزًشا 382 د()  30 ،00 ،02 فٙ انذلٛمخ انـ( ة) ًً ًً  

 ثٍٛ انذلٛمخ انـ  ،56 إنٗ انذلٛمخ انـ  54 نذلٛمخ انـثٍٛ ا ، 8 إنٗ انذلٛمخ انـ 4 ثٍٛ انذلٛمخ انـ(  ح)

 32 إنٗ انذلٛمخ انـ  06

  0.5( د)  دسجخ عٛهضٕٚط  57( ة)  422 لػُذ انغبػخ ا – أأللم ،5522  لػُذ انغبػخ ا  – األكجش  أ() .6

 ثٍٛ (ج)   انٕرٛشح أكجش، ألٌ يٛم انخظ انجٛبَٙ أكجش  5522 إنٗ  5222 ثٍٛ(   س)  دسجخ فٙ انغبػخ

2422 إنٗ  5522
 

   ٕٚو انخًٛظ ٕٔٚو االثٍُٛ(    س) َمطخ 50(    د)  ٕٚو األدذ( ة)  ٕٚو انثالثبء(  أ) .7

 شبلم  2.5543(    ج) شٕالم  3.408(  س)   شبلم  2.8( د)   شبلالً  62( ة)   شبلالً   62(  أ) .8

   20%( د)   شبلالً  55( ة) شبلالً   50( أ)  .9

 شبلالً   06.67( س)  شبلالً  02( د)   شبلالً  32( ة)  شبلم  722 ( أ)  .11

   عبػخ/كهى  92( د) 5022 إنٗ   5522 ثٍٛ( ة)  عبػخ/كهى  525 ،   932  لػُذ انغبػخ ا( أ) .11

5322 إنٗ  5022ٔثٍٛ      932 إنٗ  822  ثٍٛ(  س)
 

     (                                                           أ) .12

 

 

 

 

 

 

 

 

   عبػخ/كهى 552 ، 0522  ػُذ انغبػخ  ،  عبػخ/كهى 92   ،  5722  لػُذ انغبػخ ا(    ة)         

   عبػخ/كهى  02     د()        

 

 

 

 

 

 الساعة

البُعد بالكيلومترات 

A عن النقطة   



 

 (                                                                                   أ) .13

  

 

 

 

 

 

 

 

 كهى  62(    ة)

14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      أنف يٛجب ٔاط 555.0  (  د) %04.37( ة) أنف يٛجب ٔاط 39.4(  أ). 51

   0220 إنٗ 0225 ثٍٛ انغُٕاد   (ج)  0229 فٙ عُخ   (س)      

 أنف يٛجب ٔاط 532.5 (  ر)  %20.1  ، 0226 إنٗ 0225 ثٍٛ انغُٕاد (ح)      

ثالل )ة(  – 3جًبل،  – 2ضٛبء،  -1)أ( . 61
3

1
 شبلم )س( كال  2066شبلم )د(  666يزًشا يشثًؼب،  13

 ثذغت انشعًخ، ال ٕٚجذ َمطخ انزمبء نهًغزمًٛبد انثالثخ )ج( جًبل          

 36( صذٛخ  )د( 4( غٛش صذٛخ  )3( صذٛخ )2( غٛش صذٛخ )1)ة( ) شبلم 5666( )أ. 61

 .ًٚثِّّم عؼٛذ( انًزمطغ) II انجٛبَٙ ٔانخظ ،ًٚثّم ػبيش( انًزٕاصم) I انخظ انجٛبَٙ   (أ) . 61

 .36 إنٗ 32كم ػذد صذٛخ ثٍٛ  ثبَٛخ )د( 26ثٕاٌ، ٔاعزشاح عؼٛذ  16اعزشاح ػبيش (   ة)      

 ثبَٛخ 52   (ج)    ارجبِ يؼبكظ(   س)       

 4 أصغش أٔ ٚغبٔ٘   (د) عبػبد 4 ( ج)   شبلالً  50(   ة) شٕالم 8   (أ) .61

ٔ   52. َؼى   (س)   ظًٓشا 50 ( د)  كال(   ة)    º42   (أ). 02  ثؼذ انظٓش 5 صجبًدب 

 عى. 3   (س)     عى. 8   ( د)   أشٓش 4   ة()   يشاد 4   (أ). 05

  562 إنٗ( 022 انـ يٍ %65) 532 ثٍٛ(   ة)  . يٕجٕد فٕق يُطمخ انٓذف 575. كال   (أ). 00

 

 

 الساعة

البُعد بالكيلومترات 

 عن تل أبيب

 كريات موتسكين

 تل أبيب

في   العدّاد دقات

هرالش  

 المبلغ بالشواقل



 (  %82إنٗ  %65 ثٍٛ) ٙ انًجبل انًطهٕةْٔزا ف ،75   ( د)  (022 يٍ   انـ 82%)      

   552   ,65  552، 75  522 05   (س)      

 ثٍٛ كبٌَٕ ثبَٙ إنٗ دضٚشاٌ: ( د)   كم األشٓش ثٍٛ َٛغبٌ إنٗ أٚهٕل(   ة)  كبٌَٕ ثبَٙ   (أ). 02

   َمبط عبػخ انششٔق ٔعبػخ انغشٔة فٙ راد انشٓش. َشٖ رنك  دغت صٚبدح انفشق ثٍٛ      

 رطٕٚم أٔ رمصٛش عبػبد انضٕء فٙ انُٓبس ْٙ ظبْشح دٔسٚخ, ٔانذٔسح ْٙ عُخ كبيهخ.. شًٓشا 50 (س)      

 .  عُٕاد 0 عٍكغى فٙ  26 انخظ انغفهٙ ٔيٍ انًزٕلغ أٌ ٚكٌٕ ٔصَٓب   (أ) . 02

 ألَّ  االدػبء غٛش صذٛخ،. انخظ األػهٗ )ج(  كغى رمشٚجًب 42  (س)   كغى 5 ( د)  كغى 52ب (   ة)      

 15 لا ْٔزا نٛظ ضؼف كغى 26عٛكٌٕ  عٓبؤصٌ  4 عٍفٙ       

 %5 ( د)   %5(   ة)    %75   أ(). 52

 دلٛمخ رمشٚجًب. 15ٕٚجذ أشخبص أكثش دهٕا انهغض ثـ ( د)  دلبئك رمشٚجًب 9(   ة) . 01

ٔ   55   س()         رمشٚجًب أشخبص ألَّ ثذغت انشعى  انجٛبَٙ، ال ٕٚجذ   (ج.  )دلٛمخ   7.5 دلٛمخ 

 .َشٖ أٌ ْزا انهغض أكثش صؼٕثخ دلٛمخ، 36دهٕا انهغض فٙ ألم يٍ       

 .  صيٍ انغفش ألصش ٔانغؼش ألم: 5 َمطخ(   ة) . صيٍ انغفش أكجش ٔانغؼش أغهٗ: 4 َمطخ   (أ). 01

 فٙ لغى يٍ انذسجخ   (س)   (2رزكشح فٙ لغى يٍ انذسجخ األٔنٗ فٙ انطبئشح )َمطخ   د()     

 رمؼبٌ رمشٚجًب ػهٗ َفظ  4ٔ   1األٔنٗ فٙ انمطبس ٔلغى انغبئذٍٛ فٙ انطبئشح. انُمطزبٌ      

 . انخظ انًغزمٛى  انؼًٕد٘ انز٘ ٚصف انغؼش     

 ( ج)     

 

 

 

 

 

 

 (أ). 02

 

 شبلم 5.62  (س) شبلم 0.5 ( د)   شٕالم 6(   ة)      

 

 خظ يغزمٛى ٚصف انغفش دٌٔ رٕلف، خظ "يُكغش" ٚصف انغفش  ( د)  9:22(   )ة  8:32  أ(). 02

    8:32 انمطبس انز٘ ٚخشج ػُذ انغبػخ انـ(  ح)  8:32  (ج)  7:22  (س)  يغ رٕلف فٙ انمشٖ.      

 طبس  األعشع يًثّم ثٕاعطخ انخظ انذبدّ أكثش )َفظ انُجؼذ فٙ ألم صيٍ( ْٕٔ انز٘ ٚخشج انم  (ر)     

 دغت انضيٍ انز٘ ًٚش , َِّصف عبػخ  (د) .ٔيذح عفشِ َِّصف عبػخ  9:32 يٍ نٕنٛب ػُذ انغبػخ انـ      

 عبػخ/كهى 62  (ر.  )يٍ صيٍ انخشٔج دزٗ صيٍ االنزمبء )انزمبء انخطٍٛ(      

انٕصٌ 

 ثبنغشايبد
 دزٗ

52 

022-55 352-025 522-355 5222-525 0222-5225 

انغؼش 

 ثبنشٕالم

5.62 0.32 3.52 6.22 8.42 52.52 

מחיר הכרטיס

זמן הנסיעה

4

3

2

1

כרטיס באוטובוס

מחיר הכרטיס

זמן הנסיעה

4

3

2

1

כרטיס באוטובוס

 سعر التذكرة

 مدة السفر

4 
3 

2 

1 

 تذكرة في الباص



   0223ٔ   0220  (س)   0223 ٔ   0220 ،0225 ( د)    5999 عُخ(   ة)  0222 عُخ   (أ) .03

 (.َُمّغِّى  انًصشٔف انكهٙ ػهٗ ػذد انغبئذٍٛ) دٔالس 5322  دٕانٙ( ج)      

ػطٛذ ػُذ  انغبػخ ا ٗاإلثشح األٔن (أ). 25
ُ
 .عبػبد 8 ٔرُؼطٗ كم  ،5:22 لأ

 .َٙ ثٕرٛشح أعشعُٚضل انخظ انجٛب – عبػخ ثؼذ دمُٓب( ة)     

 .ثؼذ أسثغ عبػبد )ُٚضل انخظ انجٛبَٙ رذذ ػزجخ انُجبػخ( ( د)     

 َؼى، ألٌ انخظ انًغزمٛى انز٘ ٚصف ػزجخ انزغًى أػهٗ يٍ انمًٛخ انؼظًٗ نزشكٛض انذٔاء    (س)     

 فٙ انذو.             

 طبنت أ  (س)   طبنت ج ( د)   ة( طبنت ة)    طبنت د   (أ). 20

  شبلالً  49 (ج)   شٕالم 4 (س)   ثطبطب ٔأجبص ( د)   شبلالً  50   ة()   كغى 3.5   (أ). 22

 أثٕ كبدٔ (ر)   كغى 55 ( ح)      

 دغت ػذو عمٕط انًطش فٙ ) 4 انشعى انجٛبَٙ نذٔنخ(  ة)   5 انشعى انجٛبَٙ نذٔنخ( أ). 22

   3 انشعى  انجٛبَٙ نذٔنخ   (د)   5 انشعى  انجٛبَٙ نذٔنخ ( ج)   (أشٓش  انصٛف       

 األشٓش انثالثخ األكثش يطًشا ْٙ: دضٚشاٌ، رًٕص  ٔآة. ،0 انشعى انجٛبَٙ نذٔنخ  (ْ)      

     4 ٔ   5،3 انشعٕو انجٛبَٛخ ( د)   3 انجٛبَٙ انشعى   ة()  4 انشعى انجٛبَٙ   (أ) 35. 

    0انجٛبَٙ   انشعى  (س)      

 

 (ج)      

 

 

 

 

 

 

 .   ٕٚو االثٍُٛ 50 لٕٚو األدذ ٔػُذ انغبػخ ا 56 لػُذ انغبػخ ا: يشربٌ(   ة)   نزًشا 32   (أ). 23

ٔ   32   (س)  نزًشا 32 ( د)       فٙ انٕٛيٍٛ    (ج.   )نزًشا رمشٚجًب ٕٚو االثٍُٛ 42 نزًشا ٕٚو األدذ 

 ػصٛش فٙ فٙ ٕٚو االثٍُٛ، نى ٚكٍ . 53:22-50:22 نى، ٚششة انؼًبل ػصٛش ثٍٛ انغبػبد     

  55:22-54:22 ثٍٛ انغبػبد   (ح)   انًبكُٛخ ثٍٛ ْزِ انغبػبد     

ا نزش 042   (أ). 01    نزًشا 062 ( د)   دلٛمخ 46ثؼذ يشٔس دلٛمزٍٛ ٔثؼذ يشٔس (   ة)  ًً

 ثبَٛخ 42 ٔ   دلبئك 8 ( ح)  ال ٕٚجذ رؼجئخ أٔ إفشاؽ (ج) األٔنٗ 4 لانذلبئك ا فٙ ()س      

  أًٍٚ ( د)    أًٍٚ ٌ ُثؼذْى ػٍ دّٔاس انجهذح يخزهف. )ة( فٙ َمطخ خشٔجكال، أل  (أ). 22

 َؼى، ألًَٓب ٚغزطٛؼبٌ أٌ ٚكَٕب ػهٗ َفظ انُجؼذ ػٍ انذّٔاس    (ح)  أًٍٚ   (ج)   أًٍٚ   (س)      

  دٌٔ أٌ ٚكَٕب فٙ راد انًكبٌ ثبنضجظ.      

    شٓشٍٚ(   ة)   أشٓش 8 ٔثؼذ يشٔس أشٓش 6 ثؼذ يشٔس ،أشٓش 3 ثؼذ يشٔس: يشاد 3   (أ). 22

 ثٍٛ    ()ج   6 ٔشٓش 4 ٔثٍٛ شٓش ،3 ٔشٓش 5.5 ثٍٛ شٓش   (س)     عى 8 ( د)     

 أشٓش  4   (ح)   50 ٔشٓش 8 شٓش     

 

מ"מרחק בק

150זמן בדקות

30

מ"מרחק בק

150זמן בדקות

30

מ"מרחק בק

150זמן בדקות

30

מ"מרחק בק

150זמן בדקות

30

 الزمن بالدقائق

عد بالكلمالبُ   



ٔ  "ة" صذٛذزبٌ( 4) ( ة)  º5(   أ). 22    يهى 504   (س)   يهى رمشٚجًب 602   (د)  اإلجبثزبٌ "أ" 

 كهًب كبَذ انفزشح أطٕل، َزُجأ انًؼطٛبد    (ر)  يهى 02 ( ح)  ٓش آراسفٙ ش   (ج)       

 .انًغزمجهٛخ ثشكم أفضم       

    5982 ثذأ انزغٛٛش فٙ عُخ   (د)    5975-5965 ( ج)     رمشٚجًب 502(   ة)   رمشٚجًب 552   (أ). 25

 ٔٚخ فٙ انشعًٍٛيزغب 5984 ٔ   5962،5965 يؼطٛبد  (ٔ)     رمشٚجًب 32%    (ْ)      

 ٕٚجذ ،يُخفضخ لهٛالً فٙ انشعى انجٛبَٙ انجذٚذ 5975 ٔ   5972 انجٛبٍَٛٛ، يؼطٛبد انغُٕاد      

 .اصدٚبد فٙ يؼطٛبد دٕادس اإلجشاو فٙ انغُٕاد األخٛشح      

    عى 161   (ج)   13 ٔ   11   (س)   عى. 181.8 ( د)   13 إنٗ 11 ثٍٛ(   ة)    56   (أ). 20

 ال( 3)   َؼى( 0)   ال( 5)    (ر)   عى. 143 عى ٔثٍٛ 141 ثٍٛ   (ح)     

 

 

 

 

 

 
 

 


