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 السبدس للصف الريبضيبث لوبدة حجريبي إهخحبى

 م8109 – 8108 الدراسي للعبم األول الفصل

 : .......................والتارٌخ الٌوم: .............. الشعبة...................... : .......................طالبال اسم

  فارس إسراء: المادة معلمـــــــــــــة: ............................ الدرجة : ............................االختبار زمن

 

 : لصحيحتا اإلجببت اخخر: األول السؤال

 : هو( 5 و 3) للعددٌن األكبر المشترن العامل -1

a) 1   b) 3    c) 5   d) 15 

 : هو( 5 و 3) للعددٌن األصغر المشترن المضاعف -2

a) 1   b) 3    c) 5   d) 15 

 : البنات إلى األوالد نسبة فإن ، بنت 15 و أوالد 6 على فصل ٌحتوي -3

a)    6   b)   6    c) 5 15  d) سبق مما شيء ال  

       15        21      6 

 : ٌسمى المرتب الزوج من األول العدد -4

a) Y اإلحداثي   b) األصل نقطة   c) X اإلحداثي  d) Y المحور 

 : اإلحداثً المستوى على الرأسً الخط -5

a) Y إلحداثيا   b) األصل نقطة   c) X اإلحداثي  d) Y المحور 

 : هما فالعددان 4 إلى 3 النسبة تكون بحٌث مجموعتٌن إلى الصودا من علبة 28 لسمت إذا -6

a) 10.18  b) 11.17   c) 12.16  d) 13.15 

 : (ثوان 5 فً مترا   125) لـ الوحدة معدل هٌئة فً الوحدة معدل ٌكتب -7

a)  125  b)   5    c) 25  d)   1 

        5       125      1        25 

  والخعلين الخربيت وزارة

  3 ًطبق – 3 الخعليوي الوجلس

  للخعلين  هقرى بي الٌعوبى هدرست

  8 ح للبٌيي يـــــــــــاألسبس

Ministry of education  

3 cluster – 3 Education council  

Al Nouman Bin Mugrin school C2  
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 مدمجة ألراص إنشاء لفةتك ٌمثل الذي المجاور البٌانً تمثٌلال فً الموجود النمط صف -8

 .مرتبة أزواج شكل على التصوٌر استودٌوهات   أحد فً بالدرهم الرلمٌة للصور

 

a) إنشاءه يتم مدمج قرص لكل درهم 3 بنسبة التكلفة تقل  

b) إنشاءه يتم مدمج قرص لكل درهم 3 بنسبة التكلفة تزداد  

c) إنشاءه يتم مدمج قرص لكل درهم 3 بنسبة التكلفة تتغير ال  

d) سبق مما شيء ال  

 

 : التالً الكسر هٌئة على 3333 تكتب -9

a)  100  b)   33   c) 33           d)   سبق مما شيء ال  

       33       100    10         

 : التالً الكسر هٌئة على% 53 تكتب -13

a)     0   b)  8    c) 25           d)   50 

        8                 4    50       100       

 : عشري عدد صورة فً% 4 المئوٌة النسبة تكتب -11

a) 0.4   b) 0.04   c) 4.0   d) 40.0 

 : صحٌحٌة التالٌة العبارات أي -12

a)    2   >   5  b)     2    <   5  c)   2   =   5  d) سبق مما شيء ال  

        3        6           3         6        6      6 

 : مئوٌة نسبة بصورة 333334 العشري العدد ٌكتب -13

a) %34  b) %0.0034   c) %0.34  d) سبق مما شيء ال  
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 ، األساسً التعلٌم مدارس إحدى فً المدم كرة فرق بعض فوز مرات عدد الجدول بٌن -14

 : هو الفوز اتمر من األكبر النصٌب له الذي الفرٌك

 الفوز مرات الفريق

 %95 النسور

 9 الذئاب

01 

 1889  البرية األحصنة
 

a) النسور   b) الذئاب   c) البرية األحصنة  d) سبق مما شيء ال  

 : هو 63 ٌساوي منه% 93 الذي العدد -15

a) 7   b) 9    c) 71   d) سبق مما شيء ال  

 :ٌساوي 935+  732 ناتج -16

a) 7.16  b) 16.7   c) 2.3   d) 3.2 

 : ٌساوي 6635 – 2431 ناتج -17

a) 4.42  b) 42.4   c) 24.4  d) 90.6 

 : تمرٌبا   4×  538 تمدٌر ناتج -18

a) 6   b) 5    c) 24   d) 23.2 

 : ٌساوي 133×  2 ناتج -19

a) 6.2   b) 2.6    c) 3.3   d) 2 

 : ٌساوي 336 × 335 ناتج -23

a) 3.00  b) 1.1    c) 0.30  d) 0.1 

 هطول ممدار فما ، بوصة 6533 هو جدة فً السنوي األمطار هطول متوسط لنفترض -21

 : تمرٌبا   شهر كل المنطمة هذه على األمطار

a) 60   b) 65.3   c) 5.44  d) 5 

 :  ٌساوي 33339÷  3318 لسمة ناتج -22

a) 5811  b) 1851   c) 1815  d) 2.00 
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 335 ٌساوي ، واحدة بخطوة ٌمطعها التً المسافة وهً ، العادي الشخص خطوة طول -23

 : مترا   53 مسافة لمطع العادي الشخص ٌخطوها أن ٌمكن التً الخطوات عدد كم ، تمرٌبا   مترا  

a) 85 خطوة   b) 51 خطوة    c) 75 خطوة   d) 011 خطوة  

     0  15     ناتج لدر -24

           8  

a) 16   b) 8    c) 4   d) 2 

     0  × 3       ناتج    -25

             8  

a) 1  1   b)  1  1  c) 6   d) 1    

         2             2  

 
  

  8×      0=    صورة أبسط فً الناتج -26

             4        3 

a) 1     b)    8  c) 8    d)  1    
               08      12         6  

 

 8×     3  0=    صورة أبسط فً الناتج -27

                      3               3 

a)    81  b) 3    8   c)     2  2           d)   سبق مما شيء ال  

         9                   9     9        

   محمود ٌمزج -28
 

 
 أولٌة كم  ، نبات بصلة كل زراعة لبل التربة مع السماد من كوب   

  ؟ نبات بصلة لكل استخدامها ٌتم السماد من( fl zo) سائلة

a) 8   b) 4    c) 6   d) 8 

  مساحتها تبلغ التً الحً حدٌمة تمسٌم الممرر من -29
 

 
 متساوٌة ألسام 4 إلى فدان   

  ؟ لسم كل مساحة كم ، المساحة

a) 
 

 
      b) 

 

 
       c) 1   d) 6 
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 عدد صورة فً الربح هذا عن عبر الماضً االسبوع نمطة 1364 أسهم مجموعة ربحت - 33

 : صورة أبسط فً كسري

a)  
  

   
     b)1 

  

  
      c)1 

  

  
   d) 

  

  
 

 

 

 : الخبليت األسئلت عي أجب: الثبًي السؤال

 

 المعدل ذلن على بناء ساعات 8 كل الورٌدي الحمن سوائل من لتر 1 على المرٌض ٌحصل -1

  الورٌدي؟ الحمن من لترات 4 على للحصول المرٌض ٌستغرلها التً الساعات عدد كم ،

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 التً الصوف كرات عدد كم ، منسوجة لبعات 8 صنع فٌل الصوف من كرات أربع تستخدم -2

  ؟ لبعات 6 صنع أرادت إذا عال إلٌها ستحتاج

 الصوف كرات   

 المبعات عدد   
 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 بعد الحافظة بٌع سعر كم إماراتً درهم 29399 سعرها حافظة على% 53 خصم ٌطبك -3

 ؟ تمرٌبا   التخفٌضات

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
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 75234 األرضٌة مساحة وتبلغ ، لمنزله الخلفً الفناء فً األرضٌة بدهان علً السٌد ٌموم -4

   ؟ عرضها ٌبلغ فكم ، مترا   33 األرضٌة طول كان إذا ، مربع متر

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

   أسماء لدى -5
 

 
 الممدار ما زهور أحواض 5 بٌن بالتساوي وستمسمها النشارة من طن   

  ؟ النشارة من حوض كل سٌحتوٌه ذيال

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 

 

 

 األسئلت اًخهج

 

 

 

 

  


