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 أي مما يلي عدد غير نسبي -1

a) √9                     b) 𝜋                       c)
15                       d) 3.7 

 

 كسر عشري منتهييمثل  أي مما يلي -2

a) 
23                     b) 

16                       c)
15                       d) 

27 

 

 دوريكسر عشري يمثل أي مما يلي  -3

a) 
210                     b) 

18                       c)
15                       d) 

27 

 

.𝟎العدد   -4 �̅�   يكتب في صور كسر في أبسط شكل 

a) 
25                     b) 

410                       c)
29                       d) 

49 

 

  عشري يكتب في صور كسر   𝟒𝟑𝟑العدد   -5

a)0. 12̅̅̅̅                      b) 4.33                       c)0.12                       d) 4.3 

 

 يكتب في صور كسر في أبسط شكل     0.25 العدد   -6

a) 
14                     b) 

510                       c)
420                       d) 

25100 

 

(𝟐−)العدد   -7 × (−𝟐) ×  يكتب في الصورة ااألسية   (𝟐−)

a(−23              b) (−2)3             c)−2 × 3               d) (−2) × 3 

 

𝒂العدد -8 × 𝒃 × 𝒂 × 𝒃 × 𝒃   يكتب في الصورة ااألسية 

a(a2 × 𝑏3              b) a3 × 𝑏2             c)a2 + 𝑏3              d) a3 + 𝑏2
 

 

 صورة يكتب على 𝟐𝟒العدد   -9

a(4 × 2              b) 2 × 2             c)2 × 2 × 2 × 2              d) 4 × 4 

 

𝒎إذا كانت  -10 = 𝒃و   𝟑 = 𝒃)فإن   𝟕 + 𝒎)𝟐
 

a(12                     b) 20                    c)16                                      d) 100 

 

 )الوحدة األولى: األعداد الحقيقية ( 
 الصف الثامن 
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𝟕𝟐 العدد الناقص في التعبير  -11 × 𝟕𝟔 = 𝟕 

a(3                        b) 4                       c)8                                        d) 12 

 

𝒎العدد الناقص في التعبير  -12 × 𝒎𝟓 = 𝒎𝟏𝟓
 

a(3                        b) 5                       c)10                                        d) 20 

 

𝒎𝟔يكون الناتج  أي تعبير  -13
 

a(𝑚. 𝑚5                        b) (𝑚)5                       c)
𝑚5𝑚                                        

 

𝒎𝟖يكون الناتج  أي تعبير  -14
 

a(𝑚2. 𝑚4                  b) 𝑚4. 𝑚4                  c)𝑚. 𝑚8                d) 𝑚4. 𝑚2                 

 

 في أبسط صورة  𝟏𝟐𝒘𝟓𝟐𝒘التعبير    -15

a(6𝑤4                  b) 6𝑤5                  c)10𝑤4                d) 10𝑤5                                     

 

𝟏𝟎𝟕عن  𝟏𝟎𝟗بكم مرة يزيد    -16
 

a(مرتان                  b) 100 مرة                  c)10مرات                d) 20 مرة                            

 

𝟑𝟏𝟐𝟑العدد الناقص في التعبير   -17 = 𝟑𝟔
 

a(2                        b) 3                       c)6                                        d) 12 

 

 في أبسط صورة   𝟔(𝒘𝟑)التعبير  -18

a(𝑤3                   b) 𝑤9                  c)𝑤12                d) 𝑤18                                               

 

 في أبسط صورة 𝟐(𝟑𝟒)العدد  -19

a( 316                  b) 
38                  c)

916                d) 
68       

                                         

𝟓(𝟑𝒃𝟐) التعبير  -20
 في أبسط صورة  

a(3𝑏7                  b) 3𝑏10                  c)15𝑏7                d) 243𝑏10                                

 

 التعبير  -21
𝒃−𝟕𝒃−𝟑    في أبسط صورة 

a(𝑏10                  b) 𝑏4                  c)
1𝑏10                d) 

1𝑏4                                              
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.𝟓 العدد  -22 𝟐𝟒 ×  في الصورة القياسية  𝟏𝟎𝟑

a(5240                   b) 524000                c)0.00524                    d) 0.524 

 

.𝟑العدد   -23 𝟕𝟏 ×  في الصورة القياسية   𝟏𝟎−𝟑

a(3.71                   b) 371000                c)0.00371                    d) 0.371 

 

 في الترميز العلمي 𝟑𝟕𝟔𝟓𝟎𝟎𝟎 العدد -24

a(3765 × 103                     b) 3765 × 10−3         

c)3.765 × 106                    d) 3.765 × 10−6 

 

.𝟎العدد  -25  في الترميز العلمي 𝟎𝟎𝟎𝟐𝟏𝟓

a(215 × 103                     b) 215 × 10−3         

c)2.15 × 106                    d) 2.15 × 10−6 

 

 وحدة القياس األنسب لقياس املسافة التي يقطعها مكوك الفضاء  -26

a(𝑘𝑚  كيلومترات                   b) 𝑚𝑚  ميليمترات                 

 

 وحدة القياس االنسب لقياس قطر الخلية النباتية  -27

a(𝑘𝑚  كيلومترات                   b) 𝑐𝑚  سنتيمترات                 

 

.𝟐)ناتج     -28 𝟔 × 𝟏𝟎𝟓)(𝟏. 𝟗 ×  هو (𝟏𝟎𝟐

a(494 × 105                     b) 494 × 10−5         

c)4.94 × 107                    d) 4.94 × 10−7 

 

.𝟕)ناتج    -29 𝟑 × 𝟏𝟎𝟓) + (𝟐. 𝟒 ×  هو (𝟏𝟎𝟔

a(313 × 104                     b) 3.13 × 106         

c)313 × 10−4                    d) 3.13 × 10−6
 

 

 هو 𝟐−𝟏𝟎×𝟔𝟓.𝟏−𝟏𝟎×𝟔.𝟔𝟑ناتج   -30

a(1.3 × 10−8                     b) 1.3 × 108         

c)1.3 × 10−4                    d) 1.3 × 104 

 

 يساوي 𝟐𝟐𝟓√−جذر التربيعي ال  -31

a(15                   b) −15                c)±15                    d) ل  يوجد 
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√الجذر التربيعي  -32  يساوي 𝟗𝟐𝟓

a(35                   b) − 35                c)± 35                    d) ل يوجد 

 

 يساوي  𝟏𝟎𝟎−√الجذر التربيعي -33

a(10                   b) −10                c)±10                    d) ل  يوجد 

 

 يساوي  𝟓𝟏𝟐𝟑−√الجذر التكعيبي -34

a(8                        b) −8                     c)±8                    d) ل  يوجد 

 

𝒃𝟐     حل املعادلة  -35 = 𝟗  

a(3                        b) ±3                     c)81                    d) ±81 

 

𝒌𝟑  حل املعادلة -36 = 𝟖 

a(2                        b) ±2                     c)64                    d) ±64 

 

𝒚√حل املعادلة  -37 = 𝟔 

a(3                        b) ±3                     c)36                    d) ±36 

 

𝒚𝟑√  حل املعادلة -38 = 𝟐 

a(3                        b) ±3                     c)36                    d) ±36 

 

 يقع بين العددين 𝟏𝟐√  الجذر التربيعي -39

a(3                        b) 4                     c)32و                    d) 4 3 و 

 

 يقع بين العددين𝟏𝟓𝟑√الجذر التكعيبي  -40

a(2                        b) 4                     c)32و                    d) 4 3 و 

 

𝐬𝟐مساحة مربع  -41 =  يساوي 𝒔 فإن طول ضلعه 𝟒𝟎𝟎

a(20                        b) 4                     c)100و                    d) 40 

 

𝐬𝟑حجم مكعب  -42 =  يساوي 𝒔 فإن طول ضلعه فإن  𝟖𝟎𝟎𝟎

a(8                        b) 20                    c)4000                   d) 1000 
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 𝟑𝟓اي مجموعة ينتمي إليها العدد   -43

a( طبيعي                        b) كلي                    c)صحيح                   d) نسبي 
 

 𝟕𝟕−إليها العدد  ينتميال أي مجموعة   -44

a(طبيعي                        b)  صحيح                    c)نسبي                   d) حقيقي 

 

𝟔و   𝟐𝟒𝟎𝟑√عند مقارنة العددين   -45  فإن 𝟏𝟑

a( √2403  <  6 13             b) √2403  >  6 13            c) √2403 =  6 13                  

 

.𝟎√ عند مقارنة العددين -46 .𝟏𝟓 و 𝟎𝟐   فإن  𝟕%

a(√0.02  <  15.7%                b) √0.02  >  15.7%         c)√0.02 =  15.7%       

 

, 𝟕أصغر عدد مما يلي:    -47 √𝟔𝟎 , 𝟕 𝟕𝟏𝟎   , 𝟔𝟔𝟗     

a(7                        b) √60                    c)7 710                   d) 
669  

 

, 𝟕  :أكبر عدد مما يلي -48 √𝟔𝟎 , 𝟕 𝟕𝟏𝟎   , 𝟔𝟔𝟗     

a(7                        b) √60                    c)7 710                   d) 
669  
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