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الي  دول الت ديك الج ل

 
 
 
 -/اكتب الصيغ الرياضية اليجاد ما يأتي :١س 

نتيجة طه عيسى اذا كان معدل النجاح هو  -٣معدل درجات يوسف حبيب .  -٢مجموع درجات محمد محمود .  -١
ة . اعلى درجة من درجات التي حصلت ع -٤فما فوق .  ٦٠ ا هب درجات التي حصل  -٥ليه ل درجة من ال اق

 عليها كمال .
 

 -/ اكتب الصيغ الرياضية اليجاد ما يأتي :٢س
 معدل نسبة النجاح في  كل مادة من المواد في الجدول اعاله . -١
 اعلى درجة في مادة التربية االسالمية . -٢
 اذا اقل فيكتب يعاد االمتحان .فيكتب ممتاز و ٧٠اذا كانت نسبة النجاح في مادة الفيزياء اكبر من  -٣
 اقل درجة في مادة الكيمياء .  -٤

 
 -// اكتب الصيغ الرياضية اليجاد ما يأتي :٣س

 اضافة خمس درجات على درجات مادة الكيمياء . -١
 تكتب له اضافة واذا اقل يكتب له ال يستحق .   ٧٠اذا كان معدل كل طالب اكبر من  -٢

 
  -:الجدول ) / في جدول رواتب الموظفين ( راجع ٤س

ادة  ى زي الوريوس يحصل عل ان الموظف من حملت شهادة البك ر من  ٢٠االسؤال هو اذا ك ل من او اكث ة اذا  اق بالمئ
 بالمئة .  ١٠شهادة البكالوريوس فيستحق زيادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اذا كان لديك الجدول التالي :   -سؤال : 
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  -اكتب الصيغة الرياضية اليجاد ما ياتي :
 درجة حصل عليها جميع الطلبة في امتحانات االشهر الثالث . أقل -١
 أعلى درجة حصل عليها جميع الطلبة في امتحانات االشهر الثالث .  -٢
 معدل جميع الطلبة . -٣
 مجموع درجات جميع الطلبة . -٤
ة ٥اضافة ( -٥ ع الطلب ) درجات على درجة الشهر االول لجميع الطلبة ومن ثم ايجاد مجموع درجات جمي

. 
 د معدل جميع الطلبة باالعتماد على درجة الشهر االول والثالث فقط . ايجا  -٦
 ) درجات . ٩يضاف له ( ٦٠اذا كانت درجة االمتحان الثاني لكل طالب اكبر من   -٧

 
 


