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 8102  صيغة أ 1نموذج  –امتحان المفتش العام في الرياضيات للصف السابع 

  
 

 

11.2.5.15 

 صيغة "أ" -1نموذج –امتحان مفمار للصف السابع 

 ! ! !بالنجاح 

 : __________________االسم

 

 30 = (x + 3)6 معطى:  .1

 ?x  ما هً لٌمة 

 

 

 حصنة الجزر مرة فً الٌوم.عطاء األإتموم عناٌة ب. سطبل أحصنةإعناٌة  عند .2

 االحصنة.جزرة لتُطعم بهم  55فً أحد األٌام، أحضرت عناٌة 

 معها جزرتان)اثنتان(. ًجزرات بالضبط وبم 4أعطت لكل حصان 

 سطبل عناٌة؟إكم حصان ٌوجد فً 

 

 حل التمارٌن التالٌة، إعرض طرٌمة الحل: .3

 = (1 + 3–) : 12 .ب = (4 + 2)3 + 16 .أ

 

 

        =  4 2 – 32 .ج

 

            

      .د

     
     

 

 . TPMR مستطٌلمعطى  .4

 RM على الضلع K إختر نمطة

 .PKM∢ وارسم زاوٌة حادة 

  .بموس الزاوٌة أشر الى

 

T 
P 

M R 
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 .سنة 14 سٌصبح عمره  سنوات 8 بعد. سنوات  b عٌمر أمٌر  .2

 :للوصف الكالمً أعاله  ةالئمضع دائرة حول المعادلة الم. أ

i . b = 8 + 14  ii  .b – 14 = 8  iii  .b + 8 = 14   

 iv. b = 14  8  v  .b  8 = 14 

 .جد عُمر أمٌر. ب

 

 

 

 

  فً التعبٌر   أي عدد ٌجب تعوٌضه مكان  .3
 

   
 ؟صحٌح ادعاءللحصول على     4  

i.    –44 ii  .–7    iii  .7  iv. 44 

 

 

 

 :ٌصف الجدول التالً درجات غلٌان عناصر كٌمٌائٌة مختلفة .4

 (C) درجة الغلٌان العنصر

 34.0– كلور
 268.3– هٌلٌوم

 252.9– هٌدروجٌن
 195.8– نٌتروجٌن
 183.0– أوكسجٌن

 

 ? 190C–ألي من هذه العناصر درجة غلٌان ألل من  . أ
 
 

  والعنصر ذو درجة الغلٌان األصغر؟ كبرما هو الفرق بـ"درجة مئوٌة" بٌن العنصر ذو درجة الغلٌان األ . ب
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 التالٌة:فً محطة الباص ُمعلك لائمة األسعار   .8

 

 تسعٌرة سفر بٌن المدن تسعٌرة سفر داخل المدٌنة

 شالل 18.5 شالل 6

      

 لكً تسافر نعمات لمدٌنة أخرى تحتاج لسفرتٌن )اثنتٌن( داخل المدٌنة وسفرة واحدة بٌن المدٌنتٌن.    

 نعمات معنٌة بشراء بطالات سفر للذهاب واإلٌاب.    

  

 ؟تحتاج نعمات للسفر داخل المدٌنة سفرأ. كم بطالة      

 

 ؟شالل 155دفعت ورلة  ذا، إ السفر عند شرائها بطالات نعمات الً الذي ستحصل علٌهبما هو ال ب.      

 إعرض طرٌمة حلن.         

 

 

 إٌال من بٌته الى مكان عمله بطرٌك مستمٌم.سار  .5

عة التً خرج بها من البٌت حتى الساعة التً وصل بها عد إٌال عن مكان عمله، من الساالرسم البٌانً أمامن ٌبٌن بُ 

 لمكان عمله.

 

 

 جد المسافة التً لطعها إٌال من بٌته لمكان عمله. . أ

 ؟?12:02 و 12:01 أي مسافة لطع إٌال بٌن الساعات . ب

 ؟ما ٌمكن علىأبأي فترة زمنٌة )لدلٌمة واحدة(، كان معدل سرعة إٌال  . ت
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 . ةلفعالٌات رٌاضٌ من ملعب لرروا فً مدرسة تحدٌد لطعتٌن .9

 متر، مخصصة أللعاب الكرة. 6الشكل، طول ضلعها  ةالمطعة االولى: مربع

 مخصصة للمفز. ،متر  9متر و  4لٌاستها هً  المطعة الثانٌة: مستطٌلة الشكل، 

 ربعة الشكل ومستطٌلة الشكل؟ماذا ٌمكننا المول عن المطعتٌن، مُ 

 

 i   .فتان فً المساحة.متساوٌتان فً المحٌط ومختل 

ii  ..مختلفتان فً المحٌط ومتساوٌتان فً المساحة 

iii .متساوٌتان فً المحٌط ومتساوٌتان فً المساحة. 

iv ..مختلفتان فً المحٌط ومختلفتان فً المساحة  

 .فسر

 

 

 :المعادالت التً حلها هو عدد موجب الى أشر ..1

i. 3x = 0 

ii. –5x = –2 

iii. 3x = –9 

iv. –0.2x = 8 

v        .0.6x = 3.6 

 

 m + 5(m – 20) = 20من سلٌمان حل المعادلة:  بَ لِ طُ  .11

 :فٌما ٌلً حل سلٌمان

 m + 5m –20 = 20     :  1 مرحلة

 6m – 20 =  20     :  2 مرحلة

 6m  =  20 – 20     :  3 مرحلة

 6m  =  0:        4 مرحلة

 m = 0:        5 مرحلة

 سلٌمان صحٌح؟ لحَ هل 

 اشرح. "،نعم“إجابتن إذا كانت 

  ":إذا كانت إجابتن "ال

 أخطأ سلٌمان. من المراحل جد بأي أ.
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 حل المعادلة. . ب

 

 24 ,15 ,8 ,3 ,0 عدد المربعات الزرلاء فً متوالٌة األشكال التالٌة هو :  .15

 

 

 

 

 

 

  فً الشكل  السادس بالمتوالٌة؟ما هو عدد المربعات الزرلاء  . أ

i. 32       ii. 35        iii.   45 

 

ًٌا ٌمثل عدد المربعات الزرلاء الموجودة فً المتوالٌة  . ب  .  - لمكان   الـفً اأكتب تعبًٌرا جبر

     

 

   

 

 

 

 

 B = 90  ∢A = 32∢  ,مثلث لائم الزاوٌة ABCالمثلث .13

AD  الزاوٌةمنصف A 

 ∢ADB جد ممدار . أ

 :فسر    

 

 ∢ADC جد ممدارب. 

ر      :فَّسِ

 5 الشكل 4الشكل  3 الشكل 8 الشكل 0 الشكل

A 

B C 

32 

D 
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 سم  4

 سم  5

x  سم 

 

 

 ؟5x + 35 = 50 :   بواسطة المعادلة لهأي سؤال من األسئلة التالٌة ٌمكن ح .11

 

i.    كم 35ساعات ولطعت مسافة  5سافرت نغم بدراجتها مدة. 

 كم؟ 50تحتاج لمطع مسافة ( x) إذا استمرت نغم بسفرها بنفس السرعة، َكم ساعة      

 

ii  . شوالل  5أودع عزمً فً حسابه فً البننx  )شالل. 35مرات. بعد ذلن لام بسحب )إخراج  

 شوالل؟أودع بها  التً xما هو عدد المرات  ،شالل 55إذا كان فً حسابه      

 

iii .أزواج جوارب بسعر 5و, شالل 35 اشترت سمر بلوزة جدٌدة سعرها x شالل للزوج . 

 ?ما هو سعر زوج الجوارب. شالل ثمنًا لكل ما اشترته 50دفعت      

 

 

 

ً نجار صندول رَ ض  حَ  .12  بٌنة فً الرسم أمامن:من خشب أطواله مُ  ا
 . 3سم ..5حجم الصندوق ٌساوي  . أ

 xما هً لٌمة       ؟
 
 
 
 

 

 .سم 1مكعبات خشبٌة طول ضلعها ٌُرٌد النجار إدخال  . ب
 الصندوق بشكل كامل؟ لتعبئةكم مكعبًا ٌُمكن إدخاله 

 
 

 
 الصندوق بشكل كامل؟ لتعبئةسم لداخل الصندوق،  4ت.هل ٌستطٌع النجار إدخال مكعبات خشبٌة  طول ضلعها 

   

 
 
 

 سم 1

 سم 1

 سم 1

 سم 4

 سم 4

 سم 4

 سم 1
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 جمع األوالد عصً وألواح خشبٌة.لفعالٌة رٌاضٌة   .13

 سم ، لسموه لثالثة أجزاء صغٌرة غٌر متساوٌة. .1أ. كان طول أحد العصً      

 هً: أطوال األجزاء الثالث )بوحدة سم(         

 x + 7الجزء األول  طوله:           

 x + 6الجزء الثانً  طوله:          

 2x – 5الجزء الثالث  طوله:           

 كبر؟ اعرض طرٌمة الحل. ما هو الجزء ذو الطول األ         

 

 ب. لسموا عصى اخر لثالثة أجزاء: جزأٌن منهما متساوٌان بالطول 

 سم. 15والجزء الثالث أطول من كل جزء من الجزأٌن األلصر  بـ           

 ما هو طول العصى إذا عُلم أن مجموع الجزأٌن المصٌرٌن مساٍو لطول الجزء الثالث " األطول" .     

 اعرض طرٌمة الحل.           

 

 
 
 
 تمثل نصف لطر الدائرة فً الرسم التوضٌحً أمامن. AB المطعة .14

 .مركز الدائرة Bالنمطة 

ABC مثلث لائم الزاوٌة ,∢B = 90. 

 بحٌث أن: BCتمع على محٌط الدائرة وعلى المطعة  D النمطة

BD = DC 

 .سم مربع 16مساحة الدائرة تساوي 

 .ABCجد مساحة المثلث 

 .بٌن حساباتن

A 

B C D 
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 . أجب عن االسئلة التالٌة:معطى الرسم  البٌانً للدالة .15
 

 
  بأي مجال الدالة تصاعدٌة؟ . أ

 
 : _____________________اإلجابة

 
 ? ثابتةبأي مجال الدالة  . ب

 
 : ______________________اإلجابة

 
 أكمل: . ت

 
 ______ = x = –4         y عندما 

 
 ______ = x = 3            y عندما
 

 _____ = x = 5              y عندما


