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 تزايد وتناقص 1.3

 

في األعداد  جربة والخطأ جاده بطريقة التّ يعندما يكون المجهول هو األُس) القوّة(، يمكن إ

 . رةة ضرب متكرّ بواسطة عمليّ  والخطأ جربةمراحل التّ  فصيليجب ت .5ة حتى  الطبيعيّ 

 .ةممكن استخدام المتوالية الهندسيّ 

 

 . شاقل 50,000 ها اليومسعر.  بالّضبط سنوات 3 منذ في حوزتي سيارة .1

 .%10 سنة بنسبة  ارة مستعملة كلّ سعر سيّ ينخفض 

 ارة؟ما هو المبلغ الذي دفعته مقابل شراء السيّ  .أ

  ارة بعد ثالث سنوات، كم سيكون سعرها؟ السيّ  إذا بعت   . ب

 

 . طن خشب 30,000 سنة على 20احتوت غابة قبل  .2

 . طن خشب 40,000 يوجد اليوم في الغابة

  جر في الغابة كلّ ة الشّ يد كميّ تتزا
 
  ّسي. سنة بشكل أ

 سنة؟ ة الخشب في كلّ ة لتزايد كميّ ما هي النسبة المئويّ  .أ

  ؟سنة 20 ة الخشب في الغابة بعدتكون كميّ كم  . ب

 

 

  توفير:  برنامجي   يقترحونفي بنك معيّن  .3

 لمدة ، في كل مرة،لبرنامجستثمار في هذا ايمكن اال) %6 ة بنسبةالبرنامج "أ" يعطي فائدة سنويّ 

  (. فقط سنة كاملة

 ، في كل مرة،يمكن االستثمار في هذا البرنامج) %12 سنتين بنسبة البرنامج "ب" يعطي فائدة كلّ 

 (.فقط سنتين كاملتين لمدة

 .في برنامج توفير شاقل 100,000  قرّر شخص أن يستثمر

 .علِّّلوا سنوات؟ 4 ة ار المبلغ لمدّ إذا أراد استثم برنامج من المفّضل أن يختار،  أيّ  .أ

  وفير في جزء من الزمن في البرنامج "أ" وسمح التّ  ،وفيرغيّر البنك شروط التّ  .ب

 . بوحدات سنتين كاملتين() في جزء من الزمن في البرنامج "ب"و، (بوحدات سنة كاملة) 

 ، لكي يحصل  هأموال مرمن األفضل أن يستثكيف . سنة 21 لمدة أموالهيريد شخص استثمار        

 بند "أ". ى النتائج التي حصلتم عليها في تكم علافي إجاباعتمدوا على أكبر ربحٍ؟         

 

 

 : توفير ي  برنامج  ل نيوجد اقتراحا. شاقل 200,000 في حوزتي مبلغ مقداره .4

برنامج  ;صيدربح من الرّ  50صيد بإضافة %في نهايته أحصل على الرّ  سنوات،  5 لمدة برنامج واحد

   صيد. ربح من الرّ  %60 صيد بإضافةفي نهايته أحصل على الرّ  ،سنوات 6 ثاٍن لمدة 

ين ة ثابتةتوجد فائدة سنويّ    .في البرنامج 

 ة أعلى؟برنامج توجد فيه فائدة سنويّ  أيّ 
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 . %1.2  سنة بنسبة كلّ ة عدد سكان دولة معيّن زدادي .5

  1.1.2000 -في
 
 .  مليون 21.3ولة كان يّن أّن عدد سكان الدّ وتب اني،إحصاء سكّ  جري  أ

 ؟ 1.1.2020 تاريخ كان بكم سيكون عدد السّ    .أ

 ؟1.1.1990 تاريخ كان بكم كان عدد السّ  .ب       

 

 . %2.5 نصف سنة بنسبة  يارة كلّ تقل قيمة السّ  ،في دولة معيّنة .6

 شاقل. 180,000 ارة جديدة هوسعر سيّ 

  شواقل صحيحة. إلى  إجاباتكم قرّبوا عد سنة؟ ارة ب  ما هو سعر السيّ    .أ 

  شواقل صحيحة. إلى  إجاباتكم قرّبوا سنوات؟  3.5عد ارة ب  ما هو سعر السيّ   .ب      

  صحيحة. الشواقل ال إلى آالفتكم اإجابقرّبوا  سنوات؟  5عد ارة ب  ما هو سعر السيّ   .ت      

 

 .غرام 100 هو نةمعيّ  (مشّعة) راديواكتيفية ةوزن مادّ  .7

 . %20.63 سنوات بنسبة 10  ة كلّ ة المادّ كميّ تقّل 

قد يساوي كم عقًدا )   صف وزنها األصلي؟ ة نِّ ى يصبح وزن المادّ حتّ  يمرّ عشرة سنين( الع 

 

 .  معيّنة مئوية ثالث ساعات بنسبة كلّ  راديواكتيفية )مشّعة(  ةة مادّ كميّ  تقلّ  .8

  عات في نفس اليوم. ثالث سا ة المشّعة كلّ المادّ  و ز ن عالِّم

 .اغرامً  50 ةكان وزن المادّ  ،صباًحا 6:00 لا اعةالسّ  عند

 .اغرامً  40 ةكان وزن المادّ  ،صباًحا 9:00 لا اعةالسّ عند 

 .اغرامً  25.6 ة كان وزن المادّ  ،ة في نفس اليومإضافيّ  عندما و ز ن العالِّم المادة مرة   .أ

  في أيّ  واجد     
 
 ضافي؟ اإل التوزين جريساعة أ

 صباًحا؟ 6:00الـ   اعةالسّ  عندا كان وزنها ممّ  %64 ةساعة كان وزن المادّ  في أيّ  واجد  .ب

 

 .  معيّنة مئوية ساعة بنسبة ة مشّعة كلّ ة مادّ كميّ  تقلّ  .9

  ي حصل عليها: تائج التّ النّ  . فيما يليثالث مرّات في نفس اليوم ة المشّعةالمادّ  و ز ن عالِّم

 .اغرامً  50 ةكان وزن المادّ  ،اصباحً  6:00 لا اعةالسّ عند 

 .اغرامً  40 ةكان وزن المادّ  ،اصباحً  9:00 لا اعةالسّ عند 

 .الثةالمادة للمرّة الثّ  عد الظهر و ز نب   16:00  لا اعةالسّ عند 

 ساعة؟  في كلّ )بالنّسبة المئويّة( ة المشّعةوزن المادّ  كم قلّ    .أ

 ؟ الثالثّ  التوزينفي ة المشّعة ما هو وزن المادّ  . ب     

 

اريخ، لكي يتابعوا عددها. سنتين في نفس التّ  يور الجارحة كلّ عدد الطّ يحصون ة، في محميّة طبيعيّ  .10

 .ورطي 1,507كان  ،عد سنتينذي أجري ب  الّ  انيفي اإلحصاء الثّ . طيًرا 1,093ل في اإلحصاء األوّ كان 

  يور الجارحة بشكل أّسي. د عدد الطّ دازي

  سنتين؟  بيعية كلّ يور الجارحة في المحمية الطّ تزايد الطّ ل المئوية نسبةالما هي    .أ

 ا جارًحا؟طيرً  3,950 ة ل يكون في المحميّ عد كم سنة منذ اإلحصاء األوّ ب    .ب
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 .سنة كلّ  %2.4 سنة بنسبة معيّنة مقدارها ان مدينة معيّنة في كلّ سكّ  يزداد تعداد  .11

 .مواطن  499,400 في وقت معيّن كان في المدينة 

 مواطن؟ 549,100 يكون في المدينة، كم سنة عد مرورب     .أ  

  مئات كاملة. تيجة إلى النّ قرّبوا سنوات؟  7 عد مروران المدينة ب  يكون عدد سكّ كم   .ب       

 

جريتبيولوجيافي مختبر  .12
 
  دواء جديد. لفحص  تجربة ، أ

 .جرثومة في مستنبت معيّن( ونملي 80) 80,000,000 كان هناك ،جربةفي بداية التّ 

ثالث  تين كلّ عدد الجراثيم في المستنبت بمرّ  لمستنبت، يقلّ إلى  عند إضافة الدواء الجديد 

 ساعات. 

  ؟ ثالث ساعاتواء ببعد إضافة الدّ في المستنبت  بقيتكم جرثومة     .أ

  تسع ساعات؟واء ببعد إضافة الدّ في المستنبت بقيت كم جرثومة   .ب

 جرثومة؟  5,000,000 بقى في المستنبت جربة تكم ساعة منذ بداية التّ  ،مرور بعد . ت

  جرثومة.  400,000 من  ى في المستنبت أقلّ ى يبقجربة حتّ التّ  تقرّر أن تستمرّ   .ث      

 ساعة؟24 عد مرور في المستنبت ب   ىكم جرثومة تبقّ  (1)           

  ساعة؟ اشرحوا.  24 رورعد مجربة ب  هل تنتهي التّ  (2)           

 

 ية.جرثومة عقدّ  (ألف مليون=  مليارد) 910 تكون حوالي ماعند الحلقفي  نشعر آالًما .13

  اليوم.  ذلك تي كانت في بدايةة الّ بع الكميّ ر  راثيم إلى جّ عدد اليقّل  يوم، كلّ  ةعند تناول أدوية مضادّ 

  ن من تناول الدواء المضاد؟ يومي مرور تبّقى بعد جرثومةكم    .أ

 ؟جرثومة 15,625,000 حوالي بّقى عد كم يوم يب    .ب

 .الحلقفي وجع  هناك شعور بالتحّسن ،جرثومة 950,000 حواليبّقى عندما ي  .ت

 ؟يكون هناك شعور بالتحّسن واء المضادّ من تناول الدّ  امأيّ  5 عد مرورهل ب   (1)

  ؟يكون هناك شعور بالتحّسن المضادّ واء من تناول الدّ  امأيّ  6 عد مرورهل ب   (2)

 

  ر. ة تخم  عمليّ ب تمرّ  عجينةنستخدم  ،الخميرة لتحضير كعكة .14

3سمفي البداية  ةالعجين ان حجم ك
1,500. 

 .صف ساعةنِّ  كلّ  ةالعجين حجمفحص ي  

  بعد ساعتين.  حجمهاضاعف ة تمعلوم أن العجين

  ر؟ صف ساعة تخم  نِّ  كلّ في  سبة المئويّةبالنّ  ةالعجين حجمزداد يكم    .أ

  وحدات صحيحة. تيجة إلى ر؟ قرّبوا النّ مرور  ساعة من التخم   عدب   ةالعجين حجم وما ه . ب

 الجاهزة؟ قرّبوا ة العجينةي كميّ ر. ما هخم  صف من التساعتين ونِّ  مرور عدالعجينة جاهزة ب  تصبح  . ت      

  ات صحيحة. وحدتيجة  إلى النّ            
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  حرارتها محيطة درجة في بيئةدقيقة بشكل أّسي، عندما نبردها  درجة حرارة مادّة معيّنة كلّ تقّل   .15

0C .   100ة درجة حرارتها مادّ عندما و ضعتC  70 بردت إلىفي البيئة المحيطة أعاله، فقدC خالل 

 .دقائق 5

  قة؟ دقي كلّ  في ةدرجة حرارة المادّ  تقلّ  اضعفً  كم . أ  

  ؟ على تبريدهادقيقة  مرور عدة ب  ما هي درجة حرارة المادّ  .ب  

 ؟ على تبريدها دقائق  10 مرور عدما هي درجة حرارة المادة ب   .ت

 .20Cة من التبريد عندما تصل درجة حرارتها خرج المادّ ن   .ث

 :وعلِّّلوا اختاروا اإلجابة الصحيحة،  

 .بطدقيقة بالضّ  25مرور  عدة من التبريد ب  خرج المادّ ن   (1) 

 .دقيقة 25  من مرور أقلّ  عدة من التبريد ب  خرج المادّ ن   (2) 

 .دقيقة 25 مرور أكثر من  عدة من التبريد ب  خرج المادّ ن   (3) 

 

 C0 درجة حرارته اد لبرّ  ، أدخلته90C طبخت أسماء مربّى الخوخ. عندما كانت درجة حرارة المربّى .16

 دقيقة بشكل أّسي.  كلّ في حرارة المربّى  درجة تقلّ  .درجة سلزيوس

 .70C درجة حرارة المربّى  أصبحت ،بريدالتّ  علىدقائق  10بعد مرور 

  في الدقيقة الواحدة؟ )بالنّسبة المئويّة(  درجة حرارة المربّى كم تقلّ       .أ

  بريد؟ ة التّ من بداية عمليّ ( دقيقة 15) بع ساعةر   مرور ما هي درجة حرارة المربّى بعد    .ب

  بريد؟ ة التّ ساعة من بداية عمليّ  مرور ما هي درجة حرارة المربّى بعد    .ت

 

ثابتة، ابتداًء من كانون  مئوية سنة بنسبة كلّ  ،في البالد ،في منطقة معيّنة أرضقطعة  سعريزداد  .17

 . 2005 ثاني

 . شاقل 100,000 سعر قطعة األرض كان،  2005  في كانون ثاني

 .شاقل 120,000 وصل سعر األرض إلى،  2008ثاني في كانون 

 ؟2006 ى كانون ثانيحتّ  2005زداد سعر قطعة األرض من كانون ثاني اة سبة المئويّ كم بالنّ     .أ 

 سعر قطعة األرض في الغالء بنفس الوتيرة، خالل كم سنة ابتداًء من كانون ثاني إذا استمرّ    .ب 

 ؟شاقالً  127,540إلى  يصل سعر قطعة األرض، 2005        

 

 الشهري راتبلل إضافةعلى  يحصل العمالن، ال في مصنع معيّ عت مع العمّ قِّّ ية عمل و  وفق اتفاقّ  .18

   سنة.  كلّ في نة ة معيّ بنسبة مئويّ 

 ةفي يوم توقيع االتفاقيّ    . أ
 
 .هرفي الشّ  شاقل 10,000جرة داوود  ، كانت أ

 . شاقالً  11,025 أصبحت أجرة داوود، سنتانبعد مرور       

جرة داوود  )كم       
 
  سنة؟  كلّ  ة( فيسبة المئويّ بالنّ تزداد أ

جرة    .ب
 
 .هرفي الشّ  شاقل 7,000شادي في يوم توقيع االتفاقيّة، كانت أ

جرةزداد ت 
 
 .%7 مقدارها سنة بنسبة كلّ في شادي  أ

جرة شاديكون تكم  (1) 
 
 سنتين؟  مرور عدب   أ

 ؟شاقالً  9,175.57 شادي  أجرة تصبحعد كم سنة ب   (2) 

جرة داوودقى تب ،سنوات 10 عد مرورب   هل .ت
 
جرة أكبر من  أ

 
 .شادي؟ اشرحواأ
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 . شاقل 150,000 اليوم هو "أ" ارةسيّ  سعر .19

 .شاقل 110,000 ارة "ب"  اليوم هو سعر سيّ 

 كلّ  في "ب"  ارةسعر سيّ  بينما يقلّ  ،%10 سنة بنسبة مئوية مقدارها كلّ في  ارة "أ"سعر سيّ  يقلّ 

 .%8 سنة بنسبة مئوية مقدارها

 :الجدول اأكملو . أ

 ارةسيّ 
السعر 

 البدائي

 سنة بعد

 واحدة
 سنوات 3بعد  بعد سنتين

     "أ"

     "ب"

     عرفرق السّ 

 

 حيحة.اختاروا اإلجابة الصّ نوات؟ خالل السّ  ارتينعر بين السيّ لفرق السّ  يحدثماذا  .ب 

 .الفرقيقّل . 3       االفرق ثابتً يبقى . 2     الفرق يكبر.  1               

 سنوات؟  4 مرور عدب   يارة "ب" ماذا يكون سعر السّ  .ت

 ؟شاقالً  98,415 يارة "أ" سعر السّ  يصبح كم سنة ،عد مرورب   .ث        

 

 .شاقل 250,000 عامل كان في صندوق توفير ،  1.1.2000 بتاريخ .20

  سنة.  كلّ  ة فيالعامل نسبة ربح ثابت برنامج توفير حّقق ،ادمةالق 8 نوات الـخالل السّ 

 .شاقالً  398,462 كان في حساب العامل 1.1.2008 بتاريخ      

  نة الواحدة؟ في السّ )بالنّسبة المئويّة(  كم يزداد برنامج توفير العامل .أ        

 ؟1.1.2005 بتاريخفي صندوق التوفير  العامل  مبلغ توفيركم كان  .ب

 ؟شاقالً  297,754 وفيركان في صندوق التّ  كم سنة ،عد مرورب   .ت

 

 . شاقل 200,000 حصل وجيه على قرض من البنك مقداره  .21

  في كل سنة.  %10  بنسبة للبنك ونهقام بتخفيض دي

 تين؟ نتين األوليّ للبنك في نهاية السّ  ت ديونهكم كان      .أ

 األولى؟  10نوات الـ  السّ  د مروروجيه بع وندي تكم كان   . ب

   صندوق من  شاقل 50,000 ، حصل وجيه على القرض على حصول سنة عشر ياثنت مرور عدب  ت.          

  االستكماالت.       

  . علِّّلواللبنك؟  ونهة ديهل يكفي المبلغ إلرجاع بقيّ  
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 يزداد عدد سكّ  .22
 
   ّسي.ان مدينة معيّنة بشكل أ

 .1983 وبين بداية سنة  1980كان بين بداية سنة السّ  ازدياد تعداد يصفرسم بياني  أمامكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟1983 وفي بداية سنة 1980ان المدينة في بداية سنة كم كان عدد سكّ  . أ

  سنة؟  في كلّ  )بالنّسبة المئويّة( ان المدينةكم ازداد عدد سكّ  .ب

 ؟1985ان المدينة في بداية سنة  عدد سكّ  يكونثابتة، كم زايد تبقى التّ  وتيرةرض أّن تفن .ت

  ؟1978  كم كان عدد سكّان المدينة في بداية سنة ،ثابتةزايد تبقى التّ نفترض أّن وتيرة  .ث

 

 بشكل أّسي. سنة كلّ في ارة سعر سيّ  يقلّ    .23

 . ئهاشرابعد  نوات الستّ لسيّارة خالل السّ انخفاض سعر ا التالي البيانيّ  الخطّ  يصف       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يارة؟ عر البدائي للسّ كم كان السّ  ( 1) .أ

  سنوات؟ 4 عد يارة ب  كم كان سعر السّ  (2) 

 خالل سنة واحدة؟ )بالنّسبة المئويّة( يارةنخفض سعر السّ يكم  .ب

 شرائها. علىت سنوا 6  بعد مرور يارةالسّ  بيعتمَّ  .ت

 (.شواقل صحيحةإلى قرّبوا إجابتكم ) ؟عند بيعها يارةكم كان سعر السّ        

 

عدد 
 كانالسّ 

 الّسنوات

عر السّ 
 بالشواقل

 نواتالسّ 
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 سنة بشكل أّسي.  كلّ في  (مشّعة) راديواكتيفية ة مادّةكميّ  تقلّ  .24

  سنوات.  7ة المشّعة لمدة نتائج قياس وزن المادّ  التاليّ  البيانيّ  الخطّ يصف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أجيبوا عن األسئلة التالية:  ،البيانيّ  الرسما على معطيات اعتمادً 

 نة الثانية؟ة المشّعة في السّ لمادّ ة اكم كانت كميّ ( 1) .أ

 نة الخامسة؟ة المشّعة في السّ ة المادّ كم كانت كميّ ( 2) 

 خالل سنة واحدة؟ )بالنّسبة المئويّة(  ة المشّعةانخفاض وزن المادّ  وما ه .ب

 قطة؟ما هو معنى النّ  .A قطةات النّ جدوا إحداثيّ  .ت

 ة؟قطما هو معنى النّ  .B قطةات النّ جدوا إحداثيّ  .ث

 من    أقلّ ة، للمرّة األولى، إلى نخفض وزن المادّ ا ،لاألوّ منذ القياس  ،عد مرور كم سنة كاملةب   .ج

  صف وزنها البدائي؟  نِّ        

 نواتعدد السّ 

 كميّة 

 المادّة
 )غرام(
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 وفير في التّ  حول أرباح جميع أعضاء صندوق اتقريرً  "الخزنة" توفيرصندوق شر ن   .25

 .سنة في كلّ  %6وقد ربح كل عضو ،  2000-2006نوات السّ       

 .شاقل 100,000" الخزنة" وفيريد جمال في صندوق تاستثمر السّ  1.1.2000 تاريخب      

 ؟1.1.2004 بتاريخندوق أعاله يد جمال في الصّ الذي كان بحوزة السّ  مبلغ التوفيرما هو    .أ      

 بفرقعاله، أوفير يد جمال في صندوق التّ لدى السّ  مبلغ التوفيرأمامكم رسم بياني يصف   .ب      

 :سم البيانيأكملوا الخانات الفارغة في الر. سنة واحدة           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ندوق. المبلغ المتواجد في الصّ  كلّ  يد جمالسحب السّ  ، 1.1.2006 بتاريخ  .ت        

  ما هو المبلغ الذي سحبه؟        

 ا للمبلغ الذي ا مساويً مبلغً ) شاقل 100,000 استثمر السيّد خليل،  1.1.2000 بتاريخ  .ث

 ". استثمار آمن" توفير الفي برنامج  ( يد جمالالسّ استثمره        

 .سنوات توفير 6 في نهاية المبلغ كلّ  من %36 مقدارهافي هذا البرنامج نسبة الرّبح  

  وا. سنوات؟ اشرح 6 ربح أكثر عند انتهاء( يد خليليد جمال أم السّ السّ ) م ن مِّن بين االثنين 

حجم 

 التوفير
 بالشواقل

 تاريخ
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 ة ثابتة في كلّ بنسبة مئويّ  2005-2010 نواتبين السّ  "ب" "أ" و   القريتينفي  منازلسعر الارتفع  .26

  .قرية سبة في كلّ هذه النّ تختلف سنة.  

 . شاقل 700,000 سعر منزل معيّن كان،  1.1.2005 تاريخب ، "أ" قريةفي ال

 . شاقل 650,000 سعر منزل معيّن كان،  1.1.2005 تاريخب ،"ب" قريةفي ال

 .سنوات 5 لمدة منازلالية أسعار هذه الة التّ الخطوط البيانيّ تصف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . م البيانيسذين في الرّ اللّ ( 2) أو( 1) ينأحد الخطّ  "ب" و   "أ" قرية الئموا لكلّ     .أ

 .شرحوا إجابتكما      

 في ،بالنسبة المئوية() "أ" ريةقفي ال منزلالجدوا ارتفاع سعر  ،البياني سمحسب معطيات الرّ   .ب

 .سنة كلّ       

 ، بالنسبة المئوية() "ب" قريةفي ال منزلجدوا ارتفاع سعر ال ، البياني سمحسب معطيات الرّ    .ت

 .سنة في كلّ        

  ؟1.1.05 تاريخ ب قريتينأعاله في ال منازلما هو الفرق بين سعر ال ( 1) .ث

 ؟1.1.08 تاريخ ب قريتينأعاله في ال زلمناما هو الفرق بين سعر ال ( 2) 

 اختاروا     ) على مرّ السنوات منازلال أسعار للفرق بين يحدثماذا  ( 3) 

 .الفرقيقّل /  االفرق ثابتً يبقى  /الفرق  يكبر: حيحة(اإلجابة الصّ                        

 

 واقلعر بالشّ السّ 

 تاريخ
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  . سنة بشكل أّسي كلّ في  ،فط في دولة معيّنةاستخراج النّ يزداد  .27

         نواتولة في السّ في هذه الدّ  ةفط المستخرجة النّ كميّ  مط  األعمدة الذي أمامكمخطّ يصف 

1999-1995. 

 

 

 :األعمدةط معطيات مخطّ  ا علىبناءً الية، أجيبوا عن األسئلة التّ 

  نة الواحدة؟ في السّ  )بالنسبة المئوية( فطتزايد استخراج النّ  وما ه   .أ

 .(الخانات الفارغة) ط األعمدةاقصة في مخطّ يات النّ أكملوا المعط  .ب

 ى سنةحتّ  1995ولة أعاله من سنة نوية المستخرجة في الدّ فط السّ ة النّ ما هو معّدل كميّ   .ت

  ؟ 1999      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ماليين 

 االطنان

 السنة

ماليين 
 األطنان

 نةالسّ 
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 إجابات
 

 شاقل  36,450 (ب) شاقل  68,587.11  (أ) .  1

 طنّا 53,333.33 (ب) %1.45  (أ) . 2

 في البرنامج ب(ب)أ  في البرنامج (أ)  .3

  لخمس سنوات المعد  برنامجالفي  . 4

 امليونً  18.905 (ب)   مليون 27.04 (أ) . 5

 شاقل 140,000(ت)    شاقالً  150,766(ب)    شاقالً  171,112(أ) . 6

 (سنة 30) عقود 3 عدب   . 7

 12:00  اعةالسّ  عند (ب) 15:00 اعةالسّ  عند (أ) . 8

 اغرامً  23.68 (ب)   %7.2 حوالي(أ) . 9

 سنوات 8 عد مرورب  ( ب)  %37.88(أ) .10

 امواطنً  589,600(ب) سنوات 4 بعد مرور(أ) .11

 جرثومة( ماليين 10) 10,000,000( ب)   جرثومة( مليون 40) 40,000,000( أ) .12

 بّقىفيها يالتي  ة األولىهذه المرّ  نعم، (2).   جرثومة 312,500( 1( )ث)ساعة  12 بعد مرور (ت)

 .جرثومة 400,000 أقل من

 نعم (2)كال( 1)(ت)   أيام 3 عد مرورب   (ب) جرثومة 62,500,000 (أ) . 13

 ابً مكعّ  نتمتًراس 3,568(  ت)    ابً مكعّ  نتمتًراس 2,121(ب)   %18.92(أ) .14

 كانت ،دقيقة 25 عد مروردرجة الحرارة ب   نّ أل( 2) (ث)  C49(ت) C11.93(ب)  ا ضعفً  110.93 (  أ) .15

16.78C، كان عليهم إخراج المادة قبل ذلك. اذل 

 C92.19(ت)  C73.61(ب)   2.48% (أ) .16

 سنوات 4-بعد مرور(ب)   %6.27 (أ) .17

سنوات،  10 عد مرورب  . نعم( ت)    سنوات 4 بعد مرور(2)  شاقل 8,014.30( 1) (ب)     %5 (أ) .18

 .شاقالً  13,770 الشهريةشادي  أجرةو  شاقالً  16,289 أجرة داوود الشهرية

 (أ) .19

 سنة  بعد مرور ةالقيمة البدائيّ  ارةسيّ 

 واحدة

 سنوات 3 بعد مرور تينسن  بعد مرور

  شاقالً 109,350  شاقل 121,500  شاقل 135,000  شاقل 150,000 أ

  شاقالً  85,655.68  شاقل 93,104  شاقل 101,200  شاقل 110,000 ب

  شاقالً  23,694.32  شاقل 28,396  شاقل 33,800  شاقل 40,000 األسعارفرق 

 سنوات 4 (ث)    اقلوش 78,803 حوالي  (ت)الفرق يقل ( ب) 

 سنوات 3 بعد مرور (ت)     شاقالً  334,556 حوالي (ب)   %6 (أ) . 20

  شاقالً  56,485.91 تكان للبنك ديونه نّ أل كال، (ت)    شاقالً  69,735.69 (ب)    شاقل 162,000 (أ) . 21

 كان في المدينة 1983 وفي بداية سنة ا،مواطنً  30,000 كان في المدينة،  1980 في بداية سنة( أ) . 22

 امواطنً   17,751حوالي (ث)  امواطنً  111,388 (ت)    %30 بنسبة(ب)ا مواطنً  65,910

  شاقالً  63,773( ت)    %10 بـ( ب)  شاقالً 78,732( 2)  شاقل 120,000 (1) (أ) . 23

ة الوزن البدائي للمادّ  المعنى:. A(0,1000)(ت)     %20 بـ(ب) اغرامً  327.68( 2)  اغرامً  640(  1( )أ) . 24

 هو دة المشّعةزن الماوسنوات  7عد مرورب  : المعنى .B(7,209.72) (ث)غرام  1,000 كان ةالمشعّ 

 سنوات. 4 عد مرورب  (جـ)    اغرامً  290.72
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 (  ب)      شاقالً  126,248 حوالي  (أ) . 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاقالً  141,852 (ت)

 136,000 خليلسنوات توفير، سيكون بحوزة السيد  6في نهاية  ه، النّ أكثر يد جمالالسّ  ربح (ث)

 .الً شاق 141,852 جماليد ، بينما بحوزة السّ شاقل

ت المالئمة بواسطة تمّ . "ب" قريةيالئم ال( 2) البياني الخطّ  "أ"،  القريةيالئم ( 1)البياني الخطّ  (أ) . 26

 عر البدائي. مقارنة السّ 

 الفرق.يقل ( 3)  شاقالً  37,433 حوالي ( 2)  شاقل 50,000( 1)(ث)   %7(ت)   %6(ب)

 (ب) %6 بنسبة (أ) . 27

 مليون طن. 563.71 (ت)

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

اريخالتّ   

 غمبل
 التوفير

ماليين 
 األطنان

 نةالسّ 


