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رياضيات

بنك أسئلة لمادة الرٌاضٌات

فً الفقرات من ( )1الى ( )33ظللً فً ورقة االجابة امام كل فقرة الدائرة التً تمثل البدٌل الصحٌح
1
2

عند استعمال خاصٌة التوزٌع فً اعادة كتابة العبارة (4جـ  )1-فإنها تكون:
(أ) 4جـ1+

تبسٌط العبارة 4ب 3+ 16-ب هو:
(أ) 9-ب

3
4

(أ) 8=3 + 5

6
7

8

11

(ب) 8- =3+ 5

(جـ) 3+ 11-ب
(جـ) م ˃15-
ن

(د) 4ب 13-ب
(د) م ≤ 15-
ن

(جـ) 8=3 + 5 -

(د) 8= 3- 5

(جـ) 5

(د) 5-

حل المعادلة (11ف= 8+ 33-ف ) هو :
(أ) 11-

(ب) 11

(جـ) 8

(د) 8-

ٌسمى 4س2 ،س فً العبارة 4س 2+س: 1+
(أ) حدان

(ب) حدان متشابهان

(جـ) ثابتان

(د) عامالن

ٌرغب معتصم فً قراءة كتاب عدد صفحاته 252صفحة فً اسبوعٌن على االكثر فأي المتباٌنات االتٌة ٌتعٌن استعمالها إلٌجاد
عدد الصفحات التً علٌه قراءتها كل ٌوم :
(ب) +14د ≥152

(جـ) 14د≥152

(د)  - 14د˃ 152

س ≤ 182-
س

(أ) 32 ≤ 6-
12

ن

إذا كانت المعادلة(3- 8و 2+و =) 13فإن قٌمة (و)هً :
(ب) 1
(أ) 1-

(أ) 14د≤ 152
9

(ب) 7ب 16-

ٌمكنك كتابة الجملة (أقل من )25على الصورة :
(ب) م ≤15
(أ) م ˃15
(ن =)25تكون قٌمة صحٌحة للمعادلة :
ن

5

(ب) 4جـ 1-

(جـ) 4جـ 4 -

(د) 4جـ 4+

(ب)

س
6

≤ 32

س

(جـ) 32 ≥ 6-

(د)

س
6

≤ 32

أي المتباٌنات اآلتٌة تمثل الجملة ( ناتج جمع عدد مع سبعة ال ٌزٌد على عشرة ):
(أ)  + 7ن ˃12

(ب)  +7ن ˂ 12

(جـ)  + 7ن ≤ 12

(د)  +7ن ≥ 12

قسم عدد على  ،6ثم أضيف الناتج إلى  ، 18فكان الجواب  ،11فما العدد:
(أ) 18

(ب) 14

(جـ) 32

 1من 5

(د) 31
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12

أي القٌم اآلتٌة تمثل حال للمتباٌنة 2 + 26س ˂ :43
(ب) 8
(أ) 12

13

أي المتباٌنات اآلتٌة تمثل الجملة ( الٌزٌد عدد مقاعد الحافلة على :)36
(أ) عدد مقاعد الحافلة ≤ 36

14

ص
3

≥1

21

(ب) 4س 6+

(ب) 1س 5 ،7 ،س

(جـ) 5 ،1

(ب)1 ،5

(جـ)3 ،1

 5هو عدد ثابت للعبارة:
(ب) 4ص5-
(أ) 3س 1-5+
العبارة التً ال تكافئ العبارات الثالث األخرى هً :

22
23

(ب) 1س15=5-
(أ) 1س15=5+
حل المعادلة 2 :ص= 3-ص 15+هو:
(أ) ص= 3

(د) 5س3،
(د) 3 ،1

(جـ) 1+5س1-س
(جـ) 4 +7س 9 -
(جـ) 1-س15=5+
(جـ) ص=5

(ب) ص=4

(د)3 ،7
(د) 1+1-6س3+
(د) 1س1-
(د) 1س15-=5+
(د) ص= 6

تكتب العبارة الرٌاضٌة للجملة التالٌة (ٌزٌد على اربعة أمثال عدد ما بمقدار ثمانٌة ٌساوي () )12-تكتب رٌاضٌا ً :
(أ) 4س 11-=8+

25

(جـ) 1س 5،س

(ب) 5 ، 7

(ب) (4س – )1
(أ) س3+1-س
قٌمة س= 12فان المعادلة التً تمثلها هً :

24

(جـ) س6 +

(د) 4س 4+

الثوابت فً العبارة (2-7ك  )3+هً:
(أ) 3 ،5

22

(ب) ع>5

المعامالت فً العبارة (5ن 3+3+ن) هً:
(أ)3 ، 5

19

(جـ) ع <5-

(د) ع>5-

(2س 5+7+س )3+الحدود المتشابهة فً العبارة السابقة هً :
(أ) 1 ، 7س

18

(ب) ص1 ≥1-

 ( 4س = )6 +
(أ) 4س 44 +

17

(جـ) ص1 ≥ 3+

(د) ص1≤3-

حل المتباٌنة 2ع < 12هو:
(أ) ع<5

16

(ب) عدد مقاعد الحافلة ≥36

(جـ) عدد مقاعد الحافلة ˂36

(د)عددمقاعد الحافلة˃36

حددي المتباٌنة التً ٌمثل الشكل المجاور حلها :

(أ)
15

(جـ) 5

(د)4

(جـ) س=11

(ب) س11=4+

(د)4س=11-

أقل من ثالثة أمثال عدد بمقدار ثمانٌة ٌساوي  23-تكتب كمعادلة كالتالً :
(أ) 3ن 13-=8-

(جـ) 3ن×13-=8

(ب) 3ن 13 =8+

2من 5

(د) 3ن8-=13+
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26

س ˂  4تمثل بٌانٌا :
(ب)

(أ)

(جـ)

 27الحد النونً للمتتابعة ......،12 ،9 ،6 ،3 :هو:
(ب) 11ن
(أ) 3ن
 28اذا كانت د(س)= س 3+فإن د(.....=)2
29

31

(د) 3ن1+

(جـ) +3ن

(جـ) 5
(ب) 4
(أ) 3
ٌبٌع محل خضار 6برتقاالت بــ12لاير  ،فإن ثمن 12برتقاالت ٌساوي .........رٌاالً:
(أ) 5لاير

32

(د)

(ب) 7لاير

(د) 6
(د) 12لاير

(جـ) 12لاير

حل المعادلة ( س 49 = 2 )5+هو:
(أ) س= ،11-س=1+

(ب) س=،11س=1-

(د)س=،11س=1

(جـ) س=،11-س=1-

تحوٌل الجملة التالة ( ناتج قسمة عدد على مطروحا ً منه واحد ٌساوي  )5إلى معادلة هً :
ن

(أ)
4

5= 1 -

ن

(جـ)

(ب) 5=1 – 4-

4ن1

5= 1-

4

(د) ن 5=1-

ص

 32أي قٌم ص اآلتٌة تجعل المعادلة  3-=7 – 4صحٌحة :
(ب) 16
(أ) 3

(جـ) 42

(د) 84

 33أي العبارات اآلتٌة تكافىء (5أ 5+ب):
(ب) (5أ  +ب)
(أ) 5أب

(جـ) 5أ+ب

(د)أ5+ب

فً الفقرات من( )1إلى ( )11ظللً فً ورقة االجابة امام كل فقرة الحرف (ص) اذا كانت العبارة صحٌحة
والحرف (خ) إذا كانت العبارة خاطئة
 -1تبقى المعادلة صحٌحة عند إضافة متغٌر إلى طرفٌها أو طرحه.
 -1العبارتان (4س4 ، )3+س12 +متكافئتان.
 -3الجملتان (أقل من ثالثة أمثال عدد بمقدار ٌ1ساوي  )11و (ٌ11ساوي أقل من ثالثة أمثال عدد بمقدار واحد )متكافئتان.
 -4لحل المعادلة (2-4س= )12اطرح اوالً  4من كل طرف ثم اقسم كل طرف على .2

 3 ،8 ،21 -5هً ثالثت اعداد مجمىعها 13والعدد األكبر منها ٌزٌد على العدد األصغر بقدار .9
 )≥ ( -6هً متباٌنت تعبر على األقل .
 -7تسمى الجملة الرٌاضٌة التً تمثل على أحد الرمزٌن أكبر من ( >) أو أصغر من (<) متباٌنة .
 -8تكتب المتباٌنة للجملة (ٌجب أن ٌكون عمرك أكبر من  12سنة حتى تشارك فً اللعب ) ع > .12
 -9التعبٌر اللفظً ألكبرمن أو ٌساوي هو (≤).
 + 12 -12ن <  22صحٌحة إذا كانت (ن =.)12

 -11العامل العددي لحد ٌشتمل على متغٍر ٌسمى معامل المتغٍر .

3من 5
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حلً ماٌلً :
 )1استعملً خاصٌة التوزٌع إلعادة كتابة كل عباره فٌما ٌأتً :
أ) (12س)3+
ب) (ن)8()5-
ت) (4-و)1+
 )2عٌنً الحدود  ،والحدود المتشابهة ،والمعامالت ،والثوابت فً كل من العبارات االتٌة:
أ) 5ق 6+ 3-ق 2+
ب) 7-5+2+3س8-س
ت) د2+3-د8-د5+
 )3بسطً كل عبارة فٌما ٌأتً:
أ) 2ص-ص
ب) ع3+ع9-ع
ت) 2-6ن2+ن
ث) 2م8-11+6-م
 )4حلً المعادالت التالٌة وتحققً من صحة الحل :
أ) ف3+ف= 16
ب) 9=2-ك11-
ي

ت) 3 + =12
4

ث)
ج)
ح)
خ)

2 =12س-13+س
7ق2=12+ق
11و=8+24و
12 -3ب=2ب9-

 )5حولً كل جملة فٌما ٌأتً الى معادلة :
أ) ٌزبد العدد خمسة وعشرون بمقدار 3على ستة أمثال عدد.
ب) أضٌف العدد12إلى ناتج قسمة عدد على 6فكان الناتج .5
ت) الفرق بٌن 12ومثلً عدد ما ٌساوي .14
ث) ناتج قسمة عدد على 4مطروحا منه ٌ1ساوي .6
 )6اكتبً معادلة لكل مسألة وقومً بحلها:
أ) افترض أن درجة الحرارة الحالٌة  35س وٌتوقع أن ترتفع بمقدار درجتٌن فً كل
ساعة من الساعات القادمة  .فبعد كم ساعة تصبح درجة الحرارة 43س؟
ب) اشترى عالء حقٌبة وآلة حاسبة بمبلغ 121فإذا كان المبلغ الذي دفعة ثمنا للحقٌبة
ٌزٌد بمقدار 45رٌاال على ثمن الحاسبة فما ثمن الحاسبة؟
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ت) ثمن التذكرة العادٌة للدخول إلى مدٌنة ألعاب 6رٌاالت وثمن التذكرة الذهبٌة 3رٌاالت
لمن دفع 3رٌاال رسم اشتراك فكم تذكرة ذهبٌة ٌجب شراؤها بحٌث ٌكون ثمنها
مساوٌا ثمن التذاكر العادٌة المساوٌة لها فً العدد؟
 )7بٌنً إذا كانت كل متباٌنة فٌما ٌأتً صحٌحة أم خاطئة عند القٌمة المعطاة:
أ) ت ، 15<6-ت =18
ب) 3-ب≥ ،24ب=8

 )8اكتبً متباٌنة لكل جملة فٌما ٌأتً :
أ) ٌجب أن ٌكون عمرك 15سنة أو أكبر حتى ٌحق لك إصدار الهوٌة الوطنٌة .
ب) ٌجب أن ال تتجاوز سرعة سٌارتك 122كلم/ساعة
ت) ٌتسع خزان الوقود ل62لترا على األكثر.
 )9حلً المتباٌنات اآلتٌة وتحققً من صحة الحل ومثلً الحل بٌانٌا:
أ) 3م≥ 45
ن

ب) < 12-
5

ت) 9 ≤81ب
ث)

ي
7-

< 14-

ج) 5-س≥ 32
ح) +12ن ≥ 2-
خ) ≥18ص5+
 )12بٌنً إذا كانت كل معادلة أو متباٌنة فٌما ٌأتً لها حل واحد أو أكثر أو لٌس لها حل:
أ) ص-ص=2
ب) س9=4+
ت) س9 >4+
ث) ص>ص1+
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