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1. تَكلفة حتميض 6 صور يف األيام العادية 60 ش . ويف العيد أصبحت تَكلفة حتميض 4 صور 
من نفس النوع 30 ش . ما هي نسبة التخفيض على تَكلفة حتميض الصورة الواحدة ؟

2. َحَسب ِنظام تبديل العملة يف إحدى الدول فإنه يتم تبديل 2 يورو ب 9 ليرة ، وتبديل 3 ليرة 
ب 4 شاقل . كم شاقاًل يساوي يورو واحد يف هذه الدولة ؟  

َمة للمؤمتر  صت لها اللجنة املُنَظِّ ُر املستشارة التربوية محاضرة لتلقيها يف املؤمتر. َخصَّ ضِّ حُتَ   .3
املستشارة  كانت  إذا  الدقيقة.  كلمة يف  املثالي هو 150  اإللقاء  ُمعدل   . دقيقة   16  -  20
تُلقي ِخطابَها يف املُعدل املثالي ، أي من أعداِد الكلمات اآلتية ممكن أن يناسَب محاضرة 

َمة للمؤمتر ؟  َصته لها اللجنة املُنَظِّ املستشارة ِضمَن الزمن الذي َخصَّ

د( 2,950 ج( 2,380  ب( 2,240  أ( 2,000 

وهي ُمحاطة بسياج . قرر  4. مزرعة سامر شكلها مستطيل، طولها 110 م  وعرضها 90 م 
سامر تغييَر شكل مزرعته ليصبَح ُمربعاً واستعمال نفس السياج . بكم  متراً مربعاً زادت 

مساحة مزرعة سامر ؟  

5. عندما دخل أبو سليم مع عائلته امُلجمَع التجاري كان معه مبلغاً من املال. اشترت العائلة 
 املبلغ  مالبس وحقائب ، وبعد أن دفع أبو سليم مقابل العطور 520 ش بقي معه 

3
1 ب 

680 ش . كم كان املبلغ الذي مع أبو سليم عندما دخل املجمع ؟ 

الصف السابع
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الصف الثامن

1. ثُلُث الرياضيني املشاركني يف املؤمتر هم أيضاً معلمون ، و % 30 من املعلمني املشاركني يف 
املؤمتر هم أيضاً رياضيون . إذا َعلمَت أن عدَد الرياضيني املشاركني يف املؤمتر 45 . كم 

عدد املعلمني املشاركني يف املؤمتر ؟ 

د( 60 ج( 50  ب( 40  أ( 30 

2.  عدُد الذين شاهدوا العرض املسرحي 250 شخصاً ، وُمعدل تَكلفة بطاقات دخولهم 
40 ش . عدد البالغني 120  وتَكلفة البطاقة الواحدة لكل بالغ 50 ش ،  عدد األوالد 
والبنات 80 وتَكلفة البطاقة لكل ولد أو بنت 35 ش. أما الباقي فكانوا أطفاالً. كم كان 
عدد األطفال الذين شاهدوا العرض املسرحي إذا َعِلمَت أن تَكلفة البطاقة الواحدة 

لكل طفل 24 ش ؟ 

َر مدير املطعم َمنَح مكافئة لكل عامل مقدارها  3.  مبناسبة اقتراب عيد األضحى املبارك َقرَّ
400 ش. لكنه عندما فحَص ما بداخل صنــــدوق املطعم وجد أنه لتحقيق ذلك ينقُصه 
خَر املبلغ املتبقي والذي قيمته  300 ش ، فقرر أن مينَح كل واحد من العمال 350 ش ، ويدَّ

600 ش يف صندوق املطعم . كم كان املبلُغ الذي يف الصندوق قبل توزيع املكافئة ؟ 

 4. مُيثل كل متغير من املتغيرات   m ، n ، p ، q  عدداً مختلفاً من املجموعة   {35 , 8 , 7 , 1}، 
qm ؟  + ليس  بالضرورة يف هذا الترتيب . إذا   ،  فكم يساوي   

د( 43 ج( 42  ب( 15  أ( 8 
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 5.  ُمعطى  مستطيل   PQRS  مساحته 72 سم2 . 

. PS  منتصف  T  و  PQ  منتصف U   
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 الصف التاسع

1.  نصـــُف ُقطـــر عجلـــة الدراجـــِة التـــي يقوُدهـــا عزيـــز 50 ســـم ، وهـــو يقوُدهـــا مُبعدل
   70 دورة / دقيقة. ما هي سرعة دراجة عزيز بالتقريب ؟

د( 15 كم/س ج( 14 كم/س  ب( 13 كم/س  أ( 12 كم/س 

2.  أجرى نور اختبارات دخول ملدرسة العلوم الثانوية شملت ثالثة مواضيع : رياضيات ، لغة 
عربية ولغة اجنليزية كان عدُد أسئلة االختبارات الثالثة معا 180 سؤاالً متعدد اخليارات . 
عدُد أسئلة الرياضيات 50 سؤاالً أجاَب صواباً عن % 90 منها ، عدُد أسئلة اللغة العربية 
أجاَب  اللغة اإلجنليزية 60 سؤاالً  أسئلة  منها وعدُد   80 % عن  أجاَب صواباً  70 سؤاالً 
صواباً عن % 50 منها . كم سؤاالً كان ينقُص نور أن يجيَب عنها صواباً ليُقبل ملدرسة العلوم 
إذا َعِلمَت أنه ليحصَل على قبول عليه أن يجيَب صواباً على األقل عن  % 75 من العدد 

الكلي لألسئلة يف االختبارات الثالثة ؟ 

د( 4  ج( 3   أ( 1  ب( 2 

. MQ 3. ُمعطى يف الرسم دائرة قطرها
   ُرسم على جزئني من قطرها نصفا دائرتني صغيرة وكبيرة

   ، MQ تقع على القطر  Q ، P ، N ، M   النقاط   
   MN = NP = PQ : بحيث    

  إحسب النسبة بني اجلزء املُظلل واجلزء الغير ُمظلل ؟
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20162015 ؟ 20172016 + 4. ما هو رقم اآلحاد يف العدد الذي مُيثل جواب التمرين 

5. محيط املربع MNPQ هو 36 سم . القطعتان MR  و MS  تقسمان مساحة املربع إلى ثالثة 
أقسام متساوية . إحسب طول القطعة MR )سم(  ؟                                                                                          
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