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  ولدي الطالب وفقك هللا استعن ابهلل مث ابدأ اإلجابة 
 : اختر االجابة الصحيحة : السؤال األول   

 
 هي..................  5 = 10 –حل المعادلة ب  -1

 25)د(       10)ج(     20 ( ب) 15 ( أ)
 

 21ي =  3حل المعادلة  -2
 

   4)د(           84)ج(          7   ( ب) 8      ( أ)
 

 ( =............... 2 +5)  - 8قيمة العبارة العددية   -3

 11)د(           1    )ج(      15  ( ب) 9      ( أ)
 

 هو.............. جمعالعنصر المحايد في ال -4

   4)د(            100)ج(         1)ب(           صفر     )أ(    
           

5-  │4│-│2..............=│ 

 6-)د(            2-)ج(             6)ب(        2)أ(     
   

6- -10 ........-16 

 )د( غير ذلك )ج(         = ب(      >) )أ(        <

 

 =............... بالصيغة االسية 7×7×7   -7

7 5    ( أ)
4 7    ( ب) 

3 7)ج(     
7 7)د(      

 
 

2 4قيمة  -8
..............= 

 77      (د) 49 (  ج) 21     ( ب) 16   ( أ)
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9-   2 
3

 على صورة ضرب العامل في نفسه =..............

 2× 3    (د)      3×  3    (ج)     3×  3×  3 (ب)    2×2× 2 (أ)

 هـ =............+  15فإن    8إذا كانت هـ =  -10

 6 )د(        21 (      ج) 23       ( ب) 9      ( أ)

 هـ =............  - 15فإن    7إذا كانت هـ =  -11

 6)د(               16       )ج(     8 )ب(             7)أ(         

 هي..................  + ن 14=  18حل المعادلة  -12

 4)د(               16)ج(              32)ب(             22)أ(      

 =...........( 3-)+   5-ناتج     -13

 2-         )د(      2)ج(            8)ب(            8-)أ(            

 =...............4÷12+5قيمة العبارة العددية  -14

 14)د(             8)ج(             15)ب(            9)أ(             

 =..........2 + 4-ناتج      -15

 2-)د(            2)ج(          6-)ب(             6           )أ(

16-   -7 × (-10.........= ) 

 71-)د(               71    ( ج) 07-)ب(     07)أ(    

 =............ 6ضرب  5-  -17

 10-)د(    11)ج(      30-    )ب( 30)أ(   

 ........هو  36,  42,  48العدد التالي في النمط     -18

 30)د(            25)ج(          18)ب(      24     ( أ)
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19- -6 ÷(-3 ) ..............= 

 2-)د(             2 )ج(            12- )ب(     3-)أ(     

20-  -18 ÷ 6 ..........= 

 16)د(             3)ج(          3-)ب(     6-)أ(     

 ( 5أقل من العدد بمقدار )التي تعبر عن  العبارة الجبرية -21

 س  5)د(           5)ج(     س+     5)ب(      5-)أ(     س

 1=51-حل المعادلة ص  -22

 16)د(           6-)ج(          6)ب(      5)أ(     

 18= 2+حل المعادلة و -23

   8)د(            4)ج(         16)ب(           7     )أ(    

 20جـ = 5حل المعادلة  -24

 12)د(            4)ج(             3)ب(        21)أ(     
 

   هـالزوج المرتب الذي يمثل النقطة  -25

 

 

 

 

 (5,  2-)د(   )     ( 4-,  2-)ج(    )      (2-,  5)ب(    )      (1,  3-)أ(     )

 11=5س+2دلة حل المعا   -26

 2)د(     3)ج(          4)ب(       1)أ(        

 =.......... سمسم 4سم و عرضه 6الذي طوله محيط المستطيل   -27

 14)د(             18)ج(          20)ب(         40)أ(     

 

مساحة المستطيل المقابل=...........سم  -28
2
  

 

 14)د(               18       ج()     33 )ب(             20)أ(         

م 12مستطيل مساحته   -29
2
 م فإن عرضه =.............م 4, وطوله  

 6)د(               3)ج(              180)ب(             4)أ(      
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 فإن النسبة بين الفوز والتعادل في أبسط صورة =................   10وتعادل  ةمبار 12فاز فريق  -30

 5:  6         )د(      8:  10)ج(            4:5)ب(            5:4أ(       )     

 / ساعة كلمساعات=............... 8 في كلم 480معدل   -31

 60)د(             80)ج(             40)ب(            30)أ(             

 ياردة =.............قدم10  -32

 360)د(          72)ج(             12     )ب(        30       )أ(      

 حل التناسب   -33

 

 25)د(           22)ج(         15)ب(      10    ( أ)

 ل =...........لاير6لاير .فإن ثمن  8ل من عصير البرتقال 3ثمن  -34

 22)د(             24 )ج(            32 )ب(     16       ( أ)

 قدم =...........بوصة 4   -35

 36)د(           24)ج(      48)ب(     6)أ(       

 ملل=......ل 9,3  -36

 93000)د(    9300)ج(      930)ب(      93)أ(    

 
 

 =.......كلم أبو ظبي والعين المسافة الفعلية بين  -37

 

 

 

 240)د(             200)ج(          120)ب(     80)أ(     

 

 فإن عامل المقياس =.......... أمتار4سم =1إذا كان المقياس   -38

 

 )أ(     

 

 1   )د(           )ج(         )ب(     
400 

1 
4 

1 
40 

1 
4000 
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 % على صورة كسر إعتيادي=............ 021    -39

     1)أ(                      

 

   1)د(                          1)ج(                       1)ب(                

                           

 

 صورة نسبة مئوية =............% على     عل             -40

 

   60)د(            40)ج(         50)ب(           08     )أ(    

 

    

 -: ضع عالمة صح او خطأ:السؤال الثاني   

 
 

 خطأ)خ( صح )ص( السؤال

 2×  5قيمة العبارة العددية       -1
2
 )خ( )ص( 27=  7 -

 )خ( )ص( 3( = 2-) + 5ناتج          -2

 )خ( )ص( أخر خطوة من خطوات حل المسألة هى تحقق -3

 )خ( )ص( 15=  1-ف 4فإن     4إذا كانت ف=      -4

 )خ( )ص( 10قيمة خمسة تربيع =     -5

 )خ( )ص( 99-(= 11-× ) 9-ناتج       -6

 )خ( )ص( 10(= 2-÷ ) 20-ناتج      -7

 )خ( )ص( 2سم22فإن مساحته =  سم5سم وعرضه 6مستطيل طوله      -8

 

 

 

 

 

 

 

8 
10 

1 
5 

9 
10 

1 
2 

2 
5 
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 -السؤال الثالــث :    

 (15يساوي  8من العدد بـ  كبر أ) اكتب المعادلة التي تعبر عن ( أ)

 

 

 

     15=   8س +  

      

  

                   

 

 بالخطوات 5=1-س2حل المعادلة  ( ب)

 5=  1 –س 2 

 +1 +1 

 6س  = 2 

   3س  =   

 

 

 

 ( 2+ 6) 5تخدم خاصية التوزيع  )جـ(        اس    

 

=5  ×6   +5 ×2   

=30     +10 

 =40  

 

 

 
 
 
 



 

  
 

KH-P028-F11A

 
 -السؤال الرابع :

 4و 3أكمل جدول الدالة لتبين مجموع ما يوفره بعد شهر وشهرين و . لاير شهريا   10)أ( يوفر جعفر 

 .أشهر ثم حدد المجال والمدى 

 

 {                    4   ,3  ,1,2المجال=}  

 {             40, 30   ,20  ,10المدى=} 

 

 

 3أكمل جدول الدالة التالي ثم مثل بياني ا  الدالة :ص= س+ ( ب)

 

 

 

 
 

 2+  4×  3 - 24)ج(  احسب قيمة    
                 =16 - 12  +2 

                         =4  +2 

                        =6  
 

 المخرجات س( 10القاعدة  ) المدخالت

                   1   10×1 10 

2  10×2     20 

3  10×3 30 

4  10×4 40 

 الزوج المرتب ص 3س+ س

1      1+3   4      (1,4) 

3     3+3   6      (3 ,6) 


