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7 ف الّسابع  ات للصَّ ياضيَّ االختبار احملوسب يف الرِّ
2018-2019

جمعية إبداع لتطوير الثقافة والتعليم - أم الفحم

خالل  كــم   220 مسافة  األوَّل  اليوم  يف  وقطَعت  ثابتة  بسرعة  سّيارتَها  َميسم  قادت   .1
2.75 ساعة، إذا سارت بنفس سرعتها الّثابتة، َكم ساعة حتتاج لتقطَع يف اليوم الّثاني 

مسافة 400 كم ؟

د( 5.5 س ج( 5 س  ب( 4.75 س  أ( 4.5 س 

ليـــان بني 40 و 50، ما هــي أكبر قيمـــة ممكنــة  2.  العـــددان m و n همــا عــددان أوَّ
لـ m - n  ؟ 

د( 8 ج( 7  ب( 6  أ( 5 

3. كانت قراءة عّداد املسافة على دّراجة َمها يوم األربعاء صباًحا 382 كم، بعد أن سافرت 
مدة 5.5 ساعة يوم األربعاء، و 3.5 ساعة يوم اخلميس، وأيًضا 7 ساعات يوم اجلمعة، 
ل سرعة َمها خالل الّساعات اّلتي سافرتْها يف األّيام  أشار العّداد على 782 كم، ما هو ُمعدَّ

الّثالثة ؟ 

د( 30 كم/س                             ج( 28 كم/س  ب( 26 كم/س  أ( 25 كم/س 

فوف الّثالثة،  4. شاهَد املباراة النِّهائيَّة يف كرة القدم طاّلٌب من صفوف مختلفة: ثُلثُهم من الصُّ
فوف  الصُّ من  ُسدُسهم  اخَلامسة،  فوف  الصُّ من  ُخمُسهم  ابعة،  الرَّ فوف  الصُّ من  ُربُعهم 

فوف الّسابعة. كم طالًبا شاهَد هذه املباراة ؟ الّسادسة و الـ 15 طالًبا الباقني من الصُّ

د( 300  ج( 280  ب( 260  أ( 240 
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ندوق 2,880 سم3 ، وارتفاُعه 20 سم،  كل صندوٌق قاعدتُه ُمربَّع، حجُم الصُّ 5. يَظهُر يف الشَّ
ندوق ؟  احسب طول ضلع قاعدة الصُّ

20 سم
ب( 14 سم                                أ( 28 سم 

د( 10 سم ج( 12 سم 

6. حوُض َسَمك على شكل صندوق، طوُل قاعدته 100 سم وعرُضها 60 سم، وارتفاع احلوض 
داخل احلوض حجر حجمه  ُوضع  27 سم،  ارتفاع  باملاء حتى  مليء  50 سم. احلوض 

9,000 سم3، وهو مغمور متاًما باملاء. بكم سنتمتًرا يرتفُع مستوى املاء يف احلوض ؟

ب( 2 سم            أ( 1.5 سم 

د( 3 سم  ج( 2.5 سم 

جرة األولى، وطار ثالث  7. كان على ثالث شجرات 100 عصفوًرا، طار عصفوٌر واحد عن الشَّ
جرة الّثالثة، فبقي  جرة الّثانية، ثّم طار خمُس عصافير عن الشَّ عشر عصفوًرا عن الشَّ

جرة الّثانية ؟ على كل شجرة نفس عدد العصافير، كم عصفوًرا كان يف البداية على الشَّ

د( 40 ج( 36  ب( 32  أ( 30 

َرقم  أكبر من  اآلحاد  َرقُم  فيها  واّلتي  َرقمنْي،  منها من  واحد  ُكّل  ن  املُكوَّ األعداد  كم عدُد   .8
العشرات ؟

د( 44 ج( 42  ب( 36  أ( 30 
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والداه  أعطاه  كان يف حّصالته 1,790 ش،  ثََمنُه 5,000 ش،  يرغُب سعيد شراء حاسوب   .9
َع  1,260 ش، وأعطاه أخوه األكبر 850 ش، يعمُل يف الّسوق ويتقاضى يوميـًا 220 ش، جمَّ
ن من  سعيد كّل املبالغ اّلتي معه ليشتري احلاسوب، كم يوًما عليه أن يعمَل يف الّسوق ليتمكَّ

شراء احلاسوب ؟

د( 8 ج( 7  ب( 6  أ( 5 

مســـتطيل  داخـــل  محصـــورة  ـــة  ومتماسَّ متطابقـــة  دوائـــر  ســـّتُة  ـــكل  الشَّ يف  يَظهـــُر   .10
مراكـــز                                                                                                   مـــن  ميـــرُّ  اّلـــذي  الّداخلـــي  املســـتطيل  مســـاحة  احســـب  ســـم،   300 محيطـــه 

تة ؟  وائر السِّ الدَّ
أ( 1,500 سم2

ب( 1,600 سم2                      
ج( 1,800 سم2
د( 2,000 سم2


