امتحان الفصل النهائ
ف الرياضيات للصف ال ّسابع
الصف والشعبة________:

اسم الطالب/ة__________ :

الزمن :ساعتان وربع

مع متنياتي لكم بالنجاح املتفوّق
السنة الدراسيّة2017/2018 :
موقع نيفا للرياضيات
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 )1حلّ املعادالت اآلتية-:

( 12عالمة)

2𝑥 + (2𝑥 + 6) ∙ 3 = 𝑥 + 4

3
1.5𝑥 + 4 = 𝑥 − 8
4

𝑥
3

9𝑥 − 6
5𝑥 − 30
= 𝑥− 2
4
3

موقع نيفا للرياضيات
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= 2𝑥 − 15

 )2أ -اشر يف هيئة احملاور اىل النقاط التالية-:
)D(1,–2

)E(–3,6

( 5عالمات)

)C(6,–2

)B(1,6

ب -صِل بني النقاط  C ،D ، Eثمّ حوّط على أيّ مثلّث حصلت؟
أ -مثلّث قائم الزاوية

ب -مثلّث متساوي األضالع

ج -مثلّث حاد الزاوية

د -مثلّث منفرج الزاوية

ج -جد هذا مساحة املثلث( -:بيّن طريقة حلّك)

(عالمة)

(عالمتان)

مساحة املثلث ____________ :سم مربع
موقع نيفا للرياضيات

)A (4,6
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 )3انطلق راكب دراجة راكبًا
دراجته من مدينة الناصرة.
يصف اخلط البياني الذي يظهر
من اجلهة اليسرى بعد راكب
الدراجة عن الناصرة يف كلّ
حلظة وحلظة.

تأمّل اخلط البياني وأجب عن البنود التالية-:

( 11عالمة)

أ -على أي بعد عن مدينة الناصرة كان راكب الدراجة يف الساعة الـ 6:00؟
اجلواب_______________________________________ :
ب -ما املسافة اليت قطعها راكب الدراجة بني الساعتني  12:00و 14:00؟
اجلواب_______________________________________ :
ج -ما املسافة اليت قطعها راكب الدراجة من الساعة  6:00حتى الساعة 14:00؟
اجلواب_______________________________________ :
د -بني أي ساعتني كانت سرعة الدراجة أكرب-:
من الساعة  6:00حتى الساعة  7:00أم من الساعة  10:00حتى الساعة  11:00؟
اجلواب_______________________________________ :
هـ -كم ساعة اسرتاح راكب الدراجة خالل سفره؟ ___________________
و -كم ساعة ركب راكب الدراجة على دراجته ( ال يشمل ساعات االسرتاحة)؟
اجلواب_______________________________________ :
ز -سجّل <  > ،أو = كي حتصل على إدعاء صحيح-:

موقع نيفا للرياضيات
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 )4مثلث  ABCهو مثلث قائم الزاوية.

( 4عالمات)

< 𝐴 = 320
 CDمنصّف زاوية C
 DEيعامد AC
أ -احسب مقدار الزاوية  -: ACBفسّر

ب -احسب مقدار الزاوية  -: CDEفسّر
--------------------------------------------------------------------------( 4عالمات)
 )5احسب قيمة  βو  αفيما يلي-:

𝛼 = ______°
𝛽 = ______°

𝛼 = ______°
𝛽 = ______°

-------------------------------------------------------- )6يف الرّسم الّذي أمامك  xميثّل مقدارَ الزّاوية  Aيف املثلّث .ABC
اِست ِعنْ باملعطيات املوجودة على الرّسم واحسبْ مقدارَ الزّاوية ( .Aعالمتان)

اجلواب__________ ° :
موقع نيفا للرياضيات
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 )7أمامك مستطيل ومثلّث x .ميثّل طول أحد أضالع املستطيل بالسّنتيمرتات 5( .عالمات)

ِا ْسَتعِن باملعطيات املسجّلة على الرمسني ،وأجب عن األسئلة.
مستطيل

مثّلث

أ .عبّر بواسطة  xعن حميط املستطيل.

اجلواب:

ب .عبّر بواسطة  xعن حميط املثلث.

اجلواب:

ج .جِدْ قيمة  ، xإذا كان حميط املستطيل أكرب بـ  4سم من حميط املثلّث.
اجلواب:

بيّن طريقة احللّ.

-------------------------------------------------------------------------- )8مساحة املثلث  ABCهي  24سم مربع( .القياسات معطاة بالسم)
أ -احسب قيمة 𝑥 ( .بيّن طريقة حلّك)

( 4عالمات)

ب -احسب طول االرتفاع  BGعلى الوتر ( . ACبيّن طريقة حلّك)

موقع نيفا للرياضيات
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 )9حلّ املسائل الكالميّة اآلتية-:

( 10عالمات)

أ -عدد الكتب عند خالد يساوي ضعفني عددها عند رائد.
وعدد الكتب عند مجيلة أكثر بـِ  8من عددها عند خالد.
إذا كان عدد الكتب عندهم مجيعًا هو  63كتاب .جد كم كتابًا يوجد لدى كلّ واحد؟

--------------------------------------------------------------------------ب -منال أكرب من أختها سامية بـ  5أضعاف.
قبل  3سنوات كان عمر منال أكرب بـ  7أضعاف من عمر اختها سامية.
اكتب معادلة مناسبة واحسب عمر منال وعمر سامية.

--------------------------------------------------------------------------ج -قطعت سيارتان نفس الطريق .سرعة السيارة االوىل كانت أكرب بـ  15كلم /س من
سرعة السيارة الثانية .السيارة االوىل قطعت الطريق بـ  4ساعات والسيارة الثانية قطعت
الطريق بـ  5ساعات.
احسب سرعة كلّ سيارة؟

موقع نيفا للرياضيات
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 )10أمامك جدول قيم ميثّل دالة-:

3
7

2
5

( 10عالمات)

0
1

1
3

𝑥
)𝑥(𝑓

أ -جد العالقة بني  yو  xوسجّلها بالكلمات_____________________ :
ب -أكتب املعادلة املالئمة لوصف املعطيات يف اجلدول_________________ :
ج -احسب:
= )𝑓 (7
= )𝑓 (−4
د -احسب:
𝑓 (_______) = 10

𝑓 (_______) = −11

راجع االمتحان جيّدًا قبل تسليمه
نتمنى لك فرصة سعيدة
موقع نيفا للرياضيات
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