מאגר פריטים למבחן מפמ"ר לכיתה ז'
مبنى االمتحان 51-51 :سؤال.
المجال العددي ()51%

المجال الجبري51% :

المجال الهندسً53% :

االعداد الموجهة 10%

المانونٌة 5%

المساحات 12%

لانون العملٌات الحسابٌة ,االعداد المتضادة,
العدد ومملوبة 5%

تعابٌر جبرٌة ومعادالت 20%

الزواٌا :المتجاورة ,المتمابلة بالرأس,
منصف زاوٌة ,زواٌا متناظرة وزواٌا
متبادلة بٌن مستمٌمان متوازٌان,
مجموع زواٌا المثلث 12%

هٌئة محور 10%

الدالة  -اساس5%

صندوق 6%

مسائل كالمٌة ( 15%على االلل سؤالٌن)

االسئلة السهلة مشار الٌها بالعالمة ,# -االسئلة الصعبة مشار الٌها بالعالمة.* -
حسب المجموعة التعلٌمٌة ٌجب دمج فً االمتحان اسئلة سهلة وعادٌة (مستوى انجاز ,مستوى ج) اسئلة عادٌة وصعبة (مستوى
االمتٌاز).
ٌجب عدم ادخال لالمتحان اسئلة من مادة لم ٌتم تعلٌمها.

القانونٌة:
 .1امامن ثالث حدود اولى لسلسلة مبان.

الحد 4

الحد 2

الحد 3

الحد 1

أ .ارسم الحد الرابع فً السلسلة ?
ب .فً الحد الثامن ٌوجد 53مربع .كم مربع ٌوجد للحد التاسع?
االجابة_________ :
جـ .هل ٌمكن ان ٌكون عدد المربعات هو  42لمبنى معٌن? فسروا.
د .أي تعبٌر من التعابٌر اآلتٌة مالئم لٌمثل الحد فً المكان ال?n -
n .i

2n .ii

2n + 1 .iv

2n – 1 .iii

 .2امامن ثالث حدود اولى فً سلسلة مبان.

الحد 4

أ .ارسم الحد الرابع فً السلسلة?
1

الحد 3

الحد 2

الحد 1

ب .للحد الثامن ٌوجد  15مربع .كم مربع ٌوجد للحد العاشر?
االجابة_________ :
جـ .هل ٌوجد مبنى فً هذه السلسلة مكون من  200مربع? فسر.
د .ما هو التعبٌر الجبري المناسب للحد فً المكان ال?n -

 .3فً مدرسة  571طالب .فً احتفال مدرسً دخل طالب المدرسة الى لاعة الرٌاضة .فً البداٌة دخل  50طالب معا الى الماعة.
بعدها لرر مدٌر المدرسة ان ٌدخل الى الماعة فً كل دلٌمة عدد ثابت من الطالب .فً الجدول التالً مركزة لسم من المعطٌات.
5

4

3

2

1

 0عدد الدلائك التً مضت

95

80

65

 50عدد الطالب الذٌن كانوا
فً الماعة

أ .أكمل فً الجدول عدد الطالب الذٌن كانوا فً الماغة :
 .iبعد مرور  4دلائك

 .iiبعد مرور  1دلائك.

ب .كم طالب كان فً الماعة بعد مرور  7دلائك? االجابة_____________ :
جـ  .كم طالب كان فً الماعة بعد مرور  nدلٌمة? االجابة_____________ :
د .كم دلٌمة مضت حتى دخل كل طالب المدرسة الى لاعة الرٌاضة ?
االجابة _____________ :اعرض طرٌمة الحل

 .4جلوس اشخاص حول طاولة.
اذا كانت طاولة واحدة ٌتم الجلوس حول الطاولة بالصورة التالٌة:

اذا كانت طاولتان  ,نلصك الطاولتان وٌجلس االشخاص بالصورة التالٌة:

ا .كم شخص ٌجب ان ٌجلس عند الصاق  3طاوالت حسب الرسم?
االجابة___________ :
ب .كم هو عدد الطاوالت الملتصمة ببعضها لكً نستطٌع ان نجلس 42شخص? االجابة:
جـ .بجانب  10طاوالت ملتصمة ٌجلس  44شخص .كم شخص ٌجلس بجانب  11طاولة?
االجابة__________ :
د .كم شخص ٌجلس بجانب  nطاولة ملتصمة? االجابة________________ :

2

 .5استعملوا  13عود ثماب لبناء  4مربعات ملتصمة ببعضها ,حسب الرسم.

أ .كم عود شماب ٌجب استعمال حتى نشكل  5مربعات ملتصمة كما فً الصورة اعاله?
اجابة __________ :عود ثماب
ب .ما هو عدد المربعات الملتصمة ببعضها والمرتبة كما فً الصورة نستطٌع بناء بواسطة
 82عود ثماب? اعرض طرٌقة الحل.
اجابة__________________ :

 .6جد المانونٌة بكل متوالٌة من المتوالٌات التاٌة واكتب الحدود الثالث التالٌة :
أ2, 5, 8, 11, 14, 17, ____, ____, _____ .
ب2, 4, 8, 14, 22, 32, _____, _____, _____ .

 .7امامن ثالث حدود اولى (من الشمال الى الٌمٌن) من متوالٌة مبان لدوائر:

أ.

كم دائرة ٌوجد فً كل حد من حدود المتوالٌة اكمل الجدول?
مكان الحد فً عدد الدوائر
المتوالٌة
1
2
3
4

ب .كم دائرة ٌوجد فً الحد الثامن من المتوالٌة? جواب____________ :
ج .فً اي حد من المتوالٌة ٌوجد  49دائرة? االجابة____________ :
د .اكتب بالكلمات او بالتعبٌر الجبري كم دائرة سٌكون فً المكان ال:n -
االجابة__________ :
هـ .هل من الممكن ان ٌكون بأحد حدود المتوالٌة حد ٌوجد به  110دائرة

3

تعابٌر جبرٌة ومعادالت:
 .1معطى 5a + b = 7 + 5a :
أ .أي لٌمه لـ b -تعطً تعبٌرٌن متساوٌٌن دائ ًما ? اإلجابةb = __ :
ب .المانون الذي اعتمدتم علٌه هو :
_______________________

 .5معطى a(2x – 4) = –6x + 12 :
أ .أي لٌمه لـ a -تعطً تعبٌرٌن متساوٌٌن دائ ًما ? اإلجابةa = __ :
ب .المانون الذي اعتمدتم علٌه هو :
_______________________

 .5محٌط مستطٌل هو  18x + 2وحدة طول.
إذا كان طول أحد األضالع هو  6x + 2وحدة طول ,ما هو طول الضلع اآلخر?
12x .iv
6x – 2 .iii 3x – 1 .ii 3x – 2 .i

 .4لدٌنا مستطٌل ،أطوال أضالعه معطاة فً الرسم اآلتً:
أ.

 2x +1سم

تعبٌرا جبرًٌا لمحٌط المستطٌل.
أكتب
ً
 xسم

تعبٌرا جبرًٌا لمساحة المستطٌل
أكتب
ً

 .5حل المعادالت التالٌة:
6x + 3 – 2x = –5

7x – 6 = 4x + 6

5(x – 2) = 5

 .6حل المعادالت التالٌة:
)x – (2x – 9) = 9 – (2x – 9

3

 x 

2

 .7معطاة المعادلة. x2 + 5x + 6 = 0 :
أ .عوضوا  x = 3فً المعادلة وافحصوا ان كان ٌمثل أحد حلول المعادلة.
ب .عوضوا  x = -3فً المعادلة وافحصوا ان كان ٌمثل أحد حلول المعادلة.
4

x
2

2x + 3(2x + 6) = x + 4

 .8حل المعادالت التالٌة:
 2)  0

x

(  1)  3

3

x

3

(2

2

4

x 

1

x 

4

1
2

 .9معطى التعبٌرٌن4x + 4, x2 + 8 :
أي األرلام اآلتٌة عند تعوٌضها نحصل على نتٌجة متساوٌة فً التعبٌرٌن:
5 .iv
4 .iii
2 .ii
0 .i

 .51معطى التعبٌر

a

 .معلوم أن5 < b < 10 ,20 < a < 50 -

b

أشر الى االدعاء المالئم للنتٌجة التً سنحصل علٌها بعد تعوٌض  aو b -بحسب الشروط:
 .iبٌن  2و10 -

 .iiبٌن  5و10 -

 .55معطى التعبٌر الجبري

3t  8
4m  5

 .ivبٌن  4و10 -

 .iiiبٌن  4و5 -

.

عوضوا  m = (–1) ,t = 2واحسبوا نتٌجة التعبٌر :

 .54معطى التعبٌر –3a – 5 + 5a + 2
بسطت رٌم التعبٌر بالصورة اآلتٌة –3a – 5a – 5 + 2 = :
–8a – 3
فسر لماذا اخطأت رٌم بتبسٌط التعبٌر المعطى.

 .51معطى التعبٌر)2(3a + 7
لام عمٌر بفتح األلواس بالصورة اآلتٌة:

= )2(3a + 7
6a + 7

فسر لماذا اخطأ عمٌر فً فتح األلواس.

 .52أشر إلى حل المعادلة:
x = 1 .i

x = 3 .ii

 .53أشر إلى حل المعادلة:
x = 2 .ii x = 1 .i

 1

2x  7
3x

x = 5 .iii

x = 7 .iv

2(6 + 2x) = 8x
x = 6 .iv x = 3 .iii

5

 10

x
0 .5

 .54أي وصف كالمً ٌالئم التعبٌر

 6

n

?

2

 .iعدد أكبر بـ  2 -من نصف الـ 6 -
 .iiعدد أكبر بـ  6 -من نصف العدد n
 .iiiمجموع العدد  nومجموع  2و6 -
 .ivعدد أكبر بـ  6 -من حاصل ضرب  2فً أي عدد .n

دوال:
طلب من لٌال ان تخطط الرسم البٌانً للدالة .y = 2x – 3
لذلن لررت بناء جدول لٌم.
أ .اكمل المٌم فً جدول المٌم الذي امامن:
ب .أي رسم بٌانً من االتٌة ٌالئم الدالة التً طلب من لٌال تخطٌطها:

3

1

y

.ii

.i

.iii
.iv

6

0

-1

x

 .2أٌا من الرسوم البٌانٌة االتٌة ٌصف دالة تنازلٌة؟
4

3

1

2 .ii

1 .i

2

.iv

3 .iii

 .3معطاة الدالة y = 3x – 7
أ .اذا  ,x = –2ما هً لٌمة  yالمالئمة؟
ب .اذا  ,y = 8ما هً لٌمة  xالمالئمة؟
بٌن طرٌمة الحساب.

 .4معطى الرسم البٌانً لدالة.
أ .اكمل جدول المٌم بحسب الرسم البٌانً.
2

0

–3

–5

x
y

ب .فً المجال الجزئً الذي بٌن الـ  3و 1 -تكون الدالة(:اشر الى اإلجابة
الصحٌحة)
تنازلٌة  /تصاعدٌة  /ثابتة

7

4

الصندوق والمكعب:
 .1فً الصندوق الذي امامن ٌوجد وجهان شكلهما مربع
وبالً األوجه مستطٌلة الشكل .طول ضلع المربع  2سم .وطول ضلع المستطٌل  14سم.
أ .ما حجم الصندوق؟ بٌن طرٌمة الحساب.
ب .ما هً مساحة أوجه الصندوق؟ بٌن طرٌمة الحساب.
ج .أي من األغراض التالٌة ال ٌمكن وضعه داخل الصندوق؟
 .iiiممحاة

 .iiللم حبر
 .iجهاز لذاكرة محمولة ()USB
 .ivعلبة مجوهرات مكعبة الشكل اطوالها 3 x 3 x 3

 .2نبنً مكعب فارغة من الداخل طول ضلعها من الخارج  51سم وسم كل وجه من األوجه 4سم.
احسب حجم الفراغ الداخلٌفً المكعب؟ ارض طرٌمة الحل.

 .3اخذوا صندوق مبنً من الرصاص والتً اطوالها  25سم  8 xسم  5 xسم .واذبوها على شكل مكعب.
احسب طول ضلع المكعب؟ بٌن طرٌمة الحل.

 .4ما هو ارتفاع الصندوق الذي فً الرسم ,اذا عرفت ان حجمها  23سم 1؟بٌن طرٌمة الحل.

 2سم
 4.5سم

 .5امامن وعاء على شكل صندوق الذي حجمه  14سم .1ملئ الوعاء حتى

3

ارتفاعه.

4

الي ارتفاع سٌصل الماء فً الوعاء؟ بٌنطرٌمة حلن.
 2سم
 4.5سم

 .6لبناء لاعة تتسع لـ  411شخصٌ ,خصص لكل شخص  4م 1من الهواء لٌحصل الممااول على الترخٌض .ماذا ٌجب ان ٌكون
ارتفاع الماعة اذا علمت ان ارضها على شكل مستطٌل ابعادها  15م  20 xم ؟ بٌن طرٌمة حلن.

8

مساحات:

 .1أ .احسب مساحة المثلث بحسب المعطٌات المدونة على الشكل الرسم للتوضٌح فمط؟ بٌن طرٌمة حلن.
ب .احسب طول االرتفاع المشار الٌه بالحرف  hالنازل
 hס"מ

على الضلع الذي طوله 4سم

 6ס"מ

 3ס"מ
 8ס"מ

 .4احسب مساحة الشكل المركب من مستطٌل ومثلث احد اضالعه تتحد مع احد اضالع المستطٌل؟
اعرض طرٌمة الحل.

 8سم
 2سم

 .3فً الرسم التالً المثلثٌن .DBC ,ABC
أ .ارسم االرتفاع للضلع  BCفً كل من المثلثٌن.
ب .احسب مساحة المثلث ABC
جـ .علل لماذا تتساوى مساحة المثلثٌن.
 1سم

A

D

 1سم

B

C

 .4احسب مساحة متوازي االضالع المرسوم بهٌئة المحاور :اشرح.

9

 2سم

 .5طول احدى اضالع متوازي االضالع  12سم وارتفاع هذا الضلع  5سم.
ا .اذا كان طول الضلع االخر  6سم ,جد طول ارتفاع هذا الضلع?
الجواب________ :
?

 5سم

 6سم

ب .اذا كان  bمتغٌر ٌمثل طول الضلع االخر بالسنتٌمتر,
اكتب تعبٌرا جبرٌا ٌمثل طول ارتفاع هذا الضلع.

 12سم

 .6ما مساحة شبه منحرف طول لاعدته االولى  15سم ,الماعدة الثانٌة  8سم والبعد بٌن الماعدتٌن
اعرض طرٌمة الحل.

 3سم?

 .7نصف لطر اطار دراجة هوائٌة  32سم.
كم دورة ٌدور االطار تمرٌبا على طرٌك طولها  100مترا?
3 .iv 5 .iii 30 .ii 50 .i

 .8مستطٌل طوله  8سم وعرضه –  2سم.
ا .احسب محٌط المستطٌل.
ب .احسب مساحة المستطٌل.
ج .جد طول ضلع المربع الذي مساحته مساوٌة لمساحة المستطٌل المعطى?
د .هل محٌط المربع بالبند ج' اكبر  /مساو  /اصغر من محٌط المستطٌل?
احط الجواب الصحٌح بدائرة .اشرح.

 .9امامن دائرتٌن لهما نفس المركز.
نصف لطر الدائرة االولى  8سم ونصف لطر الدائرة االخرى  3سم.
ما المساحة المظللة?
.i

 64سم 55 .ii ²سم²
10

 3سم
 8سم

 25 .iiiسم 9 .iv ²سم²

 .10كبّروا نصف لطر دائرة ب 1 -سم.
بكم ٌكبر محٌط الدائرة اذا كان نصف لطرها بالبداٌة  3سم? اعرض طرٌمة الحساب.

 .11ت ّم لص دائرة من مربع طول ضلعه  mسم كما مبٌّن بالشكل.
اكتب تعبٌرا جبرٌا ٌمثل المساحة المظلّله.

 .12احسب مساحة الشكل الذي امامن:
اعرض طرٌمة الحساب.

 2سم
 8سم
 5سم

 8سم

 .13اكتب تعبٌرا جبرٌا ٌمثل مساحة الشكل التالً:
 cسم
 aسم
 bسم

11

 aسم

 .14ما هً مساحة المثلث المظلل? (الرسم مصغر)
 65 .iسم²

 70 .iiسم²

 80 .ivسم²

 75 .iiiسم²

 20سم

اعرض طرٌمة الحساب.

 10سم

عمليات حسابية مع اعداد مىجهة ,قىي ,الجذر التزبيعي واستعمال االقىاس:
 .1أمامن  4ادعاءات .احط بدائرة اذا كان االدعاء صحٌحا او غٌر صحٌح.
االدعاء
 0.2الـ ٌ 200ساوي لـ

1

صحٌح  /غٌر صحٌح

الـ 200

صحٌح  /غٌر صحٌح

5

1

الـ ٌ 30ساوي لـ

200

1

الـ 300

صحٌح  /غٌر صحٌح

20

 0.25الـ ٌ 1000ساوي لـ  0.1الـ 2500
1
10

الـ ٌ 0.1ساوي لـ

1

صحٌح  /غٌر صحٌح

الـ 1

صحٌح  /غٌر صحٌح

100

 .2امامن  5ادعاءات .احط بدائرة اذا كان االدعاء صحٌحا او غٌر صحٌح.

االدعاء

صحٌح  /غٌر صحٌح

(4 – 7)2 = 42 – 72

صحٌح  /غٌر صحٌح

9–33=63

صحٌح  /غٌر صحٌح

22  (–2)4 = 26

صحٌح  /غٌر صحٌح
12

صحٌح  /غٌر صحٌح

1  2  1

(2  6)2 = 4  6

صحٌح  /غٌر صحٌح

 .3حل كل من التمارٌن التالٌة:
= –10  (–2) : 5

= 18 – 8  2

= 4  (–6) + 8  3

 .4حل كل من التمارٌن التالٌة:
= –52 + (–4)2

= )(5 + 2  6)(3 : 3 – 3
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3

2

 .5حل كل من التمارٌن التالٌة:
= |6  |5 – 8| – 8 : |2 – 6

= ])–4  [8 – 12 : (–2



18 : (  6 )  21 : 7
)

1
3

 .6مشار الى عددٌن على محور االعداد ,بالرموز
b

0

 aو b -اضف إشارة ممارنة مالئمة > ,< ,او =
أa  b____0 .

بa + b ____0 .
دa + b____b .

13

جـ|a| ____ |b| .
هـa – b ____a .

a

: (

1
2

 .7أي التعابٌر العددٌة من االتٌة مساوٌة للتعبٌر

7

 5

2

2

 7

.i

1

.iv

2

  5 ؟ (أشر الى جمٌع اإلمكانٌات)

.ii

 52



.iii

7

2

.v

7

5

 5 2
) 5  (7

52

5

.vi

7

7

 .8اكمل بإشارة ممارنة او مصطلح مالئم فً كل من العبارات التالٌة:
أ .العدد الموجب دائما ____________ من عدد سالب.
ب .اذا  a > bو b > c -اذا a ___ c

جـ .اذا  a > bاذا a – b ____ 0
د .حاصل ضرب عددٌن سالبٌن هو عدد _________
هـ .حاصل جمع عددٌن سالبٌن هو عدد _________

 .9اكتب صحٌح او غٌر صحٌح لكل من االتٌة:
أ .المانون  a  b = b  aصحٌح فمط مع االعداد الموجبة.
ب a  b = 0 .صحٌح اذا كان احد العوامل صفر.
جـ .ثمن  bكغم من البندورة هو  aش.ج .كً نجد ثمن الكٌلو غرام الواحد نمسم  bعلى .a
د .كً نجد ارتفاع الجبل ,حسب ارتفاع لمته وارتفاع سطح األرض من سطح البحر ,نجري عملٌة طرح.
هـ .لمٌاس البعد على محور االعداد بٌن النمطة  aوالنمطة  bهو a + b

قوانٌن العملٌات ,اعداد ومضادها ,اعداد ومقلوبها:

 .1فً أي التمارٌن التالٌة تكون النتٌجة صفر؟
(4 – 4)  (8 – 2) .i

0.4 + 0.6 .ii

.iii

24 : 6
4  22

 .2اكمل العدد النالص فً كل من التعابٌر االتٌة:
أ.

1

 8 

____ 0 . 5 

2

ب.

26  4  (___  6 )  4

14

.iv

3

1
3

2 

1
2

جـ.
د.

____ (12  6)  3 = 12 
 (3)  0

1

____ 

3

 .3اكتب فً كل سطر عددٌن ٌختلفا عن الصفر حٌث ٌحممان :
الجواب________________________ :
أ .مجموعهما ٌساوي 0
الجواب________________________ :
ب .حاصل ضربهما مساو لـ1 -
الجواب________________________ :
ج .الفرق بٌنها ٌساوي –1
الجواب________________________ :
د .خارج لسمتهما مساوٌة لـ –1
الزواٌا ( مجموع الزواٌا فً المثلث وفً الشكل الرباعً) :

 EF ,AB || CD .5لاطع للمستمٌمٌن  ABوCD -
ما هً لٌمة الزاوٌة ?
60 .ii
30
.i
150 .iv 120 .iii

F
B



A

D
30

C

E

 .5معطى المطعة  .ABما هو ممدار الزاوٌة  فً الشكل الذي امامن?
33 .ii
23
.i
157 .iv
113 .iii
B
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A

.3
فً الرسم الذي امامن المستمٌمٌن  pو k -متوازٌٌن.
أٌا من المعادالت التالٌة تالئم كً نجد لٌمة المتغٌر ?x
6x + 3x = 15 + 21 .i
6x + 15 = 3x + 21 .ii
6x + 15 + 3x + 21 = 90 .iii
6x + 15 + 3x + 21 = 180 .iv

(3x + 21)

p

(6x + 15)

k

ٌ .4تماطع المستمٌمان  ABو CD -فً النمطة .P
D

باالعتماد على المعطٌات التً فً الشكل ,ما هو ممدار ?∢CPB

A
100
P

15
B

C

بٌن طرٌمة حلن.
90 .ii
80
.i
105 .iv 100 .iii

.5

لزاوٌة  DCEلائمة .تمر المطعة  ABعن طرٌك النمطة .C
أ .احسب ممدار الزاوٌة  .ACEوبٌن طرٌمة حسابن.
ب .احسب ممدار الزاوٌة  .DCBوبٌن طرٌمة حسابن.

D

A

37
C
3x

 .6احسب ممدار زواٌا المثلث؟ وبٌن طرٌمة حسابن.

A

x

E

C
B

x+30

B

ٌ .7تماطع المستمٌمان  CD ,ABفً النمطة .E
باالعتماد على المعطٌات فً الشكل ,احسب ممدار الزواٌا  و. -
بٌن طرٌمة حسابن.

D


B



E

A
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 .8المثلث  ABCلائم الزاوٌة
 CD ,∢A = 32منصف الزاوٌة DE  AC ,C

A

أ .احسب ممدار الزواٌة  ,∢ACBوبٌن طرٌمة حسابن.
ب .احسب ممدار الزواٌة  ,∢CDEوبٌن طرٌمة حسابن.

32

E
D
2
1

C

16
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 .9امامن شكل سداسً منتظم (اضالعه وزواٌاه متساوٌة)
احسب ممدار كل زاوٌة من زواٌا الشكل السداسً المنتظم.
وبٌن طرٌمة حسابن

 .10المستمٌمان  mو p -متماطعان .أي من ازواج الزواٌا التالٌة ٌجب ان تكون متساوٌة؟
 ∢1 .iو∢3 -
.ii

 ∢1و∢5 -

.iii

 ∢2و∢3 -

.iv

 ∢3و∢5 -

m

p

1
2
3

 .11احسب مجموع الزواٌا المشار لها من  1الى  4فً الشكل الذي امامن.
وبٌن طرٌمة حسابن.

5
4

3
2
4

1

هٌئة محاور وقراءة رسوم بٌانٌة:

 .1فً هٌئة المحاور عٌنت النماط التالٌة.C ,B ,A .
أ .-اكتبوا احداثٌات النماط :
)___A(___,
)___B(___,
)___C(___,
ب .أضٌفوا نمطة  ،Dبحٌث ٌكون الشكل الرباعً
 ABCDمستطٌال.
اكتبوا إحداثٌات النمطة )___D(___,

B

C

17

A

ج -اي نمطة من النماط التالٌة تمع على محٌط المستطٌل.
(4,–3) .ii (6,3) .i
(–4,0) .iv (0,3) .iii
د .احسبوا مساحة المستطٌل؟

 .2معطى مثلث مساحته 12وحدة تربٌعٌة.
رأسٌن من روؤس المثلث ) (0,0و ).(6,0
أ -الترحوا رأس ثالث للمثلث إذا علم انه ٌمع فً الربع االول .فسروا؟

ب -الترحوا رأس ثالث للمثلث إذا علم انه ٌمع فً الربع االثانً .

 .3بدأ راكب دراجة نارٌة برحلة عندما كان خزان الولود فً دراجته النارٌة كمٌة معٌنة من البنزٌن.
بعد سفر عدة كٌلومترات دخل راكب الدراج لمحطة البنزٌن لملئ خزان الولود.
ومن ثم اكمل سفره حتى فرغ خزان الولود.
الرسم البٌانً الذي امامن ٌصف كمٌة
البنزٌن فً خزان الولود للدراجة النارٌة نسبة لبعده بالكم.
أ .ما هً كمٌة الولود فً خزان الولود فً بداٌة سفره؟ ________
ب .على أي بعد تمع محطة الولود من نمطة بداٌة السفر؟ ____________
ج .كم لترا عبأ راكب الدراجة النارٌة فً خزان الولود؟ ___________
د .كم كٌلومترا لطع راكب الدراج بعد ان ترن محطة الولود؟ ______

البعد بالكم

هـ .كم كٌلومترا بالمعدل سافر راكب الدراجة فً رحلته لكل لتر بنزٌن؟ _______ كم/لتر
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كمٌة البنزٌن باللترات

 .4رسم عمٌد رسم بٌانً ٌصف وضع معٌن.
اي جملة من الجمل المعطاه تصف رسم البٌانً.
.i

تسخٌن سائل بدرجة حرارة ثابتة لمدة  3دلائك.

.ii

تسخٌن سائل بدرجة حرارة ثابتة لمدة  10دلائك.

.iii

تسخٌن سائل بدرجة حرارة ثابتة لمدة  15دلائك.

.iv

تسخٌن سائل بدرجة حرارة ثابتة لمدة  20دلائك.

 .5امامكم رسم بٌانً ٌصف نسبة شحن الجوال حسب عدد الدلائك.
النسبة

أجٌبوا عن االسئله حسب الرسم .
أ -ما هً النسبة المئوٌة لشحن الجوال فً البداٌة؟
الجواب%________:
ب .بعد استعمال الجوال لعدة دلائك ,وضع فً الكهرباء للشحن.
بعد كم دلٌمة منذ البداٌة ادخل الجوال للشحن؟ _____________
ج -كم كانت النسبة المئوٌة لشحن الجوال بعد مرور  41دلٌمة منذ بدء شحن
دلائك

الجوال؟؟ __________________
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مسائل كالمٌة( :جبري وحسابً)
 .1مجموع عددٌن  .42العدد األول اكبر بـ 54 ,من العدد الثانً .جد العددٌن؟

 .2فً مدٌنة المالهً ٌوجد  15لعبة .ثمن تذكرة الدخول لمدٌنة المالهً  43ش.ج .ثمن التذكرة ال ٌشمل اللعب .ثمن تذكرة اللعب
فً اللعبة الواحدة  4.3ش.ج.
أ .أراد فرج ان ٌلعب على  8العاب بالضبط .كم شالال ٌدفع؟
ب .اذا كانت لٌال تملن  34ش.ج ,على كم لعبة على األكثر ٌمكنها ان تلعب؟ بٌن طرٌمة الحل.
 .3تعبأ البطارٌة النمالة الخلٌوي بوتٌرة ثابتة  0.5%البطارٌة فً الدلٌمة .مشاهدة فٌلم على الٌوتٌوب تصرف  1%من البطارٌة
خالل دلٌمة ونصف.
أوصل ٌوسف الخلٌوي لبطارٌة الشحن عندما كانت بها كمٌة الشحن  , 20%مباشرة بدأ ٌشاهد فٌلم على الٌوتٌوب.
أ .كم نسبة الشحن تكون فً البطارٌة بعد مرور  53دلٌمة من لحظة بداٌة الشحن؟
ب .بعد كم دلٌمة ستفرغ البطارٌة؟
 .4عدد كتب للٌان اكبر بضعف من عدد كتب الرا .عند لٌال اكثر بـ  8كتب مما ٌوجد عند للٌان .المتغٌر ٌ xمثل عدد الكتب التً
عند الرا.
أ .أي من التعابٌر الجبرٌة التالٌة ٌمثل عدد الكتب عند لٌال.
2(x + 8) .i

x + 8 .ii

2x + 8 .iii

.iv

x  8

1
2

ب .مع البنات الثالث ٌوجد  63كتاب .كم عدد الكتب التً مع الرا؟ بٌن طرٌمة الحل.
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 .5فً مصنع لصناعة البطارٌاتٌ ,رزمون البطارٌات فً رزم ,فً كل رزمة ٌضعون  54بطارٌة.

فً احد األٌام عمل

المصنع لمدة  2ساعات حٌث تم انتاج  81بطارٌة فً كل ساعة .بهدها تم رزم البطارٌات برزم.
أ .كم رزمة مألوا فً هذا الٌوم؟
ب .كم بطارٌة بمً بدون رزم؟ بٌن طرٌمة الحل.

 .6خرجت مجموعة للتنزه لمدة  1أٌام .فً الٌوم األول ساروا

فً الٌوم الثانً سار المتنزهٌن

1
2

1

الطرٌك.

3

الطرٌك وفً الٌوم الثالث سار المتنزهون  54كم.

ما هو طول المسار؟ بٌن طرٌمة الحل.

 .7مع سامً سلن حدٌد طوله  12سم .أراد سامً ان ٌبنً من السلن مربعا ومثلث متساوي االضالع.
طول ضلع المثلث اكبر بـ  4سم من طول ضلع المربع.
ما هو طول ضلع المربع؟ بٌن طرٌمة الحل.

ٌ .8خبزون فً مخبز "االكل السلٌم"  xرغٌف خبز فً الٌوم ,وٌمسمونها بٌن  7موزعون بالتساوي
أ .أٌا من التعابٌر االتٌة ٌمثل عدد ارغفة الخبز التً ٌأخذها الموزع؟
7x .i

.ii

x

.iii

7+x

7 – x .iv

7

ب .فً احد األٌام مرض احد الموزعٌن ,لذلن لسمت االرغفة المخبوزة على  6موزعٌن بالتساوي .حٌث حصل كل موزع على 5
ارغفة زٌادة على ما حصل علٌه فً ٌوم اعتٌادي.
كم رغٌفا من الخبز ٌخبزون كل ٌوم؟ بٌن طرٌمة الحل.
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