امتحان الفصل األول
يف الرياضيات للصف ال ّسابع
الصف والشعبة__________:

اسم الطالب/ة________ :

الزمن :ساعتان

مع متنياتي لكم بالنجاح املتفوّق
السنة الدراسيّة2019/2020 :
موقع نيفا للرياضيات
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 )1عوّض يف التعبري اجلربي وأحسب-:

(عالمتان)

1
])𝑛 ∙ [2𝑚 + 4(𝑛 − 2) − (𝑚 +
6

𝑚=2
𝑛=3

--------------------------------------------------------------------( 8عالمات)
 )2بسّط التعابري اجلربية اآلتية-:
= )( 2 ∙ (𝑥 + 4) + 3 ∙ (𝑥 − 1أ

𝑎 𝑥3
= 𝑥− + 2
7 6

𝑎+

3 1
= 2.5𝑥 + − 𝑥 + 0.4
5 2

(ب

(ج

1
1
( 1د
= 𝑥+5+ 𝑥−
4
3
7
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 )3أمامك املتوالية اآلتية-:

( 11عالمة)

احلدّ 2

احلدّ 3

احلدّ 1

أ -ارسم احلدّ الرابع يف املتوالية.

ب -كم مثلثًا أسود يوجد يف احلدّ الثامن؟ ___________________
ج -كم مثلثًا أبيض يوجد يف احلدّ الثامن؟ ___________________
د -بأي حدّ يف املتوالية يوجد  20مثلثًا أبيض؟ ________ وكم مثلثًا أسود يوجد يف
هذا احلدّ؟ ___________.
هـ -أكتب قانونية لعدد املثلثات البيض يف املتوالية__________________ :
و -إذا كان يف أحد احلدود  52مثلث (أسود  +أبيض).
 ما هو مكان احلدّ يف املتوالية________________ : كم مثلث أبيض يوجد يف هذا احلدّ_____________ : كم مثلث أسود يوجد يف هذا احلدّ_____________ :ز -هل ميكن أن حيوي أحد احلدود على  33مثلث (أبيض  +أسود)؟
إذا نعم سجّل أي حدّ ______ :إذا كال اشرح___________________ :
ط -أكتب تعبريًا جربيًا يعبّر عن عدد املثلثات الكلي (املثلثات البيضاء  +املثلثات السوداء)
يف احلد 𝑥_______________________________________ :
موقع نيفا للرياضيات
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 )4ميلك عادل عددًا من القصص يساوي  3أضعاف عدد القصص اليت ميلكها باسل.
ومتلك مسرية عددًا من القصص يزيد بـ  5عن عدد قصص عادل.
أما فوزي ميلك عددًا من القصص يقل بـ  2عن ضعفي عدد القصص اليت ميلكها باسل.
 xميثل عدد القصص اليت ميلكها باسل.

( 6عالمات)

أكتب يف كلّ بند تعبريًا جربيًا يعبّر عن-:
أ -عدد القصص اليت ميلكها عادل.

اجلواب_______________ :

ب -عدد القصص اليت متلكها مسرية.

اجلواب_______________ :

ج -عدد القصص اليت ميلكها فوزي.

اجلواب_______________ :

د -أكتب تعبريًا جربيًا يعبّر عن عدد القصص اليت ميلكها األربعة معًا( .بسّط التعبري اجلربي)

اجلواب___________________________ :

(عالمتان)

هـ -إذا علمت أن مع باسل يوجد  10قصص.
جد عدد القصص الكلي اليت ميلكلها األربعة أوالد معًا.

(عالمتان)

اجلواب_________________ :
--------------------------------------------------------------------2

 )5معطى مستطيل ومربع مساحة ك ّل واحد منهما  36سم .
إذا علمت أن طول الضلع الكبري يف املستطيل أكرب  3مرّات من طول ضلع املربع
جد ما هي اطوال أضالع املستطيل.

( 5عالمات)

اجلواب _____ :سم ____ ،سم
موقع نيفا للرياضيات
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 )6معطى املستطيل اآلتي-:

(بسّط التعابري اجلربية)

𝑏+5

( 8عالمات)

أ -أكتب تعبريًا جربيًا حمليط املستطيل-:

𝑏

اجلواب________________________________________ :
ب -معطى  ، 𝑏 = 9جد حميط املستطيل-:

اجلواب________________ :
ج -معطى ان حميط املستطيل  30سم .جد اطوال اضالع املستطيل-:

اجلواب _____ :سم  _____ ،سم
د -اذا عرفت ان طول الضلع الطويل هو  12سم ،جد مساحة املستطيل-:

اجلواب ______ :سم مربع

موقع نيفا للرياضيات
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 )7على قطعة أرض مستطيلة الشكل بُين بيت مربع مساحته  100م

( 6عالمات)

أ -سجّل أطوال أضالع قطعة األرض-:
الضلع األول__________ :
الضلع الثاني__________ :

ب -أكتب تعبريًا جربيًا يعبّر عن مساحة قطعة األرض-:

بسّط التعبري اجلربي

اجلواب________________________________________ :

ج -أكتب تعبريًا جربيًا يعبّر عن املساحة املتبقية من قطعة األرض (املساحة امللونة)-:
اجلواب__________________________ :

بسّط التعبري اجلربي
2

د( -بونوس) إذا علمت أن املساحة املتبقية من قطعة األرض تساوي  80م .

جد قيمة 𝒙 -:

اجلواب_____________ :
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