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" أ"ايتحاٌ فصهً نهصفوف انساتعح                                       صٍغح 

 

 13/12/2010____:انتازٌخ  ______:انصف___________   :واالس

 

 1سؤال 

: انتانٍح األعداديعطى 

19  ,17-  ,18  ,16-  ,34-   ,0  ,21  ,50-  .

 

. صغٍس إنى انكثٍسيٍ ال األعدادزتة    -أ      

. انزوجٍح األعداداكتة تًسٌُاً نًجًوع   -ب     

. وحهه األصغساكتة تًسٌُاً نهفسق تٍٍ انعدد انكثٍس وانعدد   -ج     

. وحهه األصغسوتٍٍ انعدد  األكثساكتة تًسٌٍ ضسب تٍٍ انعدد -د     

 

: 2سؤال 

 :حم انتًازٌٍ انتانٍح وتٍٍ طسٌقح انحم

 )10(64  )4(55 

 15)10(2  )7(:142:14 





2

1
)

5

3
(15  )52(43 

 )5(:3042  1)3(2 2 
 

 

: 3سؤال 

 

-6-(-9)      ___   (-4)-(+1) 

   

 

10+(-3)   ___   10-(-3) 

 

10:2         ___   -10:2 

 

 

            7:(-1)     ___   7 (-1) 

             

 

(-1000):2 ___    1000:(-5) 

 

(-7+15) 0  ___  0:(7-15) 
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(-4) (-4)  ___   (+4) (+4) 

 

|-2|-2  ___  -2-|+2| 

 

 

: 4سؤال

   a ًًٌمم عدداً يعٍُا  .

. اكتة صحٍح,كاٌ االدعاء صحٍحاً دائًاً  إذا

. يماالً يماداً   أعط,كاٌ االدعاء غٍس صحٍح دائًاً  إذا

 a + (-a) = 0(        أ)

      a + a > 0( ب)

 a| + (-a) = 0|(    ج)

 

: 5سؤال

: إجاتتكغٍس صحٍح وعهم / سجم صحٍح

انُتٍجح كوٌ ,سانثح أعداداعُديا تكوٌ كم انعوايم فً عًهٍح انمسب (  أ)

. سانثح

َحصم دائًاً ( سانة/يوجة)عُديا َقسى  انعدد صفس عهى أي عدد (  ب)

. صفس-عهى انُتٍجح

. ال تتغٍس انُتٍجح –انقوج  أسانقوج وتٍٍ  األساستدنُا تٍٍ  إذا( ج)

. يتساوٌح –انقًٍح انًطهقح نعددٌٍ يمادٌٍ ( د)

 

 

: 6سؤال

: حم انًعادالخ انتانٍح وتٍٍ طسٌقح انحم

1.       4x + 0.2 = -11.8 

 

2.       16 – 20 = -x -5x -2x 

 

3.       3(5 + 3x) + 2(2x – 2) = 33 
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4.       -6(-2 + x) – 6x = 0 

 

 

 

: 7سؤال

. طالب xٌوجد " أ"فً انصف انساتع 

". أ"يٍ انصف انساتع  أكمسٌوجد تهًٍراٌ " ب"فً انصف انساتع 

". أ"انصف انساتع  تاليٍر اقم يٍ 3ٌوجد " ج"فً انصف انساتع 

. طانة 104عدد انطالب فً جًٍع انصفوف هو 

. جد كى طانة فً كم صف يٍ انصفوف انمالثح

 

 

 

 

 

 

 

 

بالنجاح الباهر 

 نور بيادسه

 


