
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/7math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/7math1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عارف بطي اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 1 إعداد : األستاذ عارف بطي                  2018-2017 للعام  مراجعة المتحان منتصف الفصل الدراسي األول

 
 

 

 
 
 

 
 م2018/ 2017 منول للعاأل منحصف الفصل الدراسي محان المراجعة 

ينضينترال يف مندة اإلعدادي األولصف لل  

 

  :األولالسؤال 
  

      :مجال الّدالة ومداهاحدد التالي، و أكمل الجدول  :أوالا 

  }............................................................................... {  المجـال

}............................................................................... {  المـدى   
 

 

 استعمل المستوى اإلحداثي لإلجابة عما يأتي: : ثننينا 
 على المستوى اإلحداثي: اآلتيةمثل النقاط 

  ( 0،  3)  ك      ( 1،  3-)  ن 
 ( 3-،  0)  ق      ( 3،  4-)  ل 
 :أكتب الزوج المرتب لكل نقطة فيما يلي وحدد موقعها 

 ................................ :موقعها )     ،     ( أ     
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 الحل:حل المعادالت التالية وتحقق من صحة   :ثنلثن  
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  اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي :       :الثننيالسؤال 
 

 :ـبأوال  نبدأفإننا  حساب قيمة عبارة عددية باستعمال ترتيب العملياتإذا أردنا   -1
قيمة المقادير  حساب

 داخل األقواس
 قيمة جميع القوى حساب

 القسمةأو  الضرب
بالترتيب من اليمين إلى 

 اليسار

بالترتيب  الطرحأو  الجمع
 من اليمين إلى اليسار

 :   خاصية صحيحة باستعمال  26+  13=  13+  26العبارة   -2
 العنصر المحايد التجميع اإلبدال  التوزيع

 تســـاوي : 6×  2+  9قيمة العبارة     -3
19 629 21 66 

4-   254    : 

425 7 29 27 
 : هي009قيمة   -5

30 900 450 3 
 : هو  5مربع العدد    -6

25 36 49 64 
 : كحاصل ضرب العامل في نفسهأربعة مرفوعة للقوة الثالثة    -7

3  ×3  ×3  ×3 34
 43

 4  ×4  ×4 
 :  واحد بـالعدد يسمى    -8

 عدد زوجي عنصر محايد ضربي عنصر محايد جمعي
    ( يعبر عنها جبريًا كالتالي:50يساوي  13الجملة ) أكثر من عدد بمقدار    -9

 13س +  13=  50س + 50=  13 –س  50=  13س + 
 =  |  5-| + |  14| قيمة العبارة     -10

19 9 -9 514 
  دينارًا، فإن العدد الصحيح الذي يعبر عن ذلك : 1200كسب محمد في مشروعه التجاري   -11

-1200 1200 1200- 12 
  هي : التوزيعالعبارة التي تمثل خاصية   -12

13  +9  =9  +13 3 (5 +7 = )3×5  +3×7 (3  +4+)5  =3 ( +4 +5) 
 هو 45النظير الجمعي للعدد   -13

 س 45 0 45            45-
 : يسمى العدد الصفر بـ   -14

 عدد فردي عنصر محايد ضربي عنصر محايد جمعي
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  :الثنلثالسؤال 
 التالي:أكمل الجدول  أوالا:

 القيمة صورة حاصل ضرب العامل في نفسه ةي  لصيغة األسا
104   
 2  ×2  ×2  ×2  ×2  

 

 :األكبر(األصغر إلى  )منا رتب األعداد الصحيحة التالية تصاعدي   : ثننينا 
 34- 0 | 14-|  9 7- األعداد
      الترتيب

 

  :التالي لحساب القيمة فأكمل الجدول 6=ب،  8-=كإذا كانت  :  ثنلثنا 

 القيمة التعويض عن المتغيرات العبارة
  6+  8- ك + ب 

   ب  –ك 
   ك ب

   ب ( – 11)  3
  (8-÷ ) 6×  4 ك÷ ب 4

 

 :الجدولالتالية في  الرياضية أوجد ناتج العبارات : رابعنا 
 القيمة العبارة  القيمة العبارة 

-22 ( +-8)   5  ×(-7)  
18 ( +-5)   -3(×-3)(×-2)  
40-(-10)   -48 ( ÷-8)  

-17 - 13   24  ÷(-6)  
 

  : لتصبح الجملة صحيحة       في   >  أو    <   ضع إشارة :  خنمسنا 
-14  -25  14  -423 

       

-100  -17   |-75 |   |64 | 
 

9   6  53  -500 
       

 | 12-|   | 42-|   صفر  1540-
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  الرابع:السؤال 
 التالية: الجداولأكمل  أوالا:

 قيمة الحد العاشر وصف العالقة بين حدود المتتابعة المتتابعة الحسابية
7  ،14  ،21  ،28 ،000   

 
 

 قيمة الحد الخامس وصف العالقة بين حدود المتتابعة المتتابعة الحسابية
13  ،18  ،23  ،28 ،000   

 

 :ثم احسب قيمتهاإلعادة كتابة العبارات التالية،  خاصية التوزيعاستعمل   :  ثننينا 

5  (3  +6 ) 
 =5  ×3  +5  ×6 
 =15  +30  =45 

4  (8 - 5 ) 

 

25 ) 8  )+ 25  (2 ) 

 

  :حل المسائل التالية : ثنلثنا 
 

  متر،  10حديقة مربعة الشكل طول ضلعها
 فما هي مساحتها؟

 مساحة المربع = مربع طول الضلع
 2م 100=  10= مربع               

  فما هو 2م25حجرة مربعة الشكل مساحتها ،
 طول ضلعها؟
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 أكمل كال  مما يأتي:     اخلنمس:السؤال 

 كحاصل ضرب العامل في نفسه  الرابعةمرفوعة للقوة  خمسة= ...................................................................................... 

 2  ×2  ×2  ×6  ×6  ×6  ×6  ×6 األسية = بالصورة ................................................................................................ 

  24،  12،  0الحدود الثالثة التالية في المتتابعة الحسابية  ،.................. ..... ،.................. ..... ،....................... 

  20،  11،  2الحدود الثالثة التالية في المتتابعة الحسابية  ،.................. ..... ،.................. ..... ،....................... 

 فإن العدد= 19من الناتج، فكان الناتج  5ثم طرحنا  ، 6 ُضرب عدد في.................................................................... 

  7،  23،   5  األصغر الى األكبررتب القيم اآلتية من    :.................. ..... ،.................. ..... ،....................... 

  5،   42 ،   61  األصغرالى  األكبررتب القيم اآلتية من   :.................. ..... ،.................. ..... ،....................... 

  يساوي  مساحته تساوي فإن  ،م6طول ضلعه مربع  =....................................................................................................................... 

  فإن طول ضلعه يساوي  ،2م144مربع مساحته  =.............................................................................................................................. 

  فإنها تقع على المحور صفرلنقطة يساوي  الصادياذا كان االحداثي................................................................................ 

  فإنها تقع على المحور صفرلنقطة يساوي  السينياذا كان االحداثي ............................................................................... 

  (............،.............يوصلك الى النقطة )الى األعلى  وحدةو  الى اليمين وحدتينالتحرك من نقطة األصل 

  يوصلك الى النقطةوحدتان الى األسفل و اليساروحدات الى  3التحرك من نقطة األصل (..............،..............) 

  :هو:ا فيه سالب صحيح أكبر عدد 13-،  2-،  23األعداد .................................................................................. 

  :هو:ا فيهموجب عدد صحيح  أصغر 4،  0،  3-األعداد .................................................................................. 

  وأكبرها: ..................................... ........ :أصغرها   7-،  16-،  9- الصحيحة:األعداد ........ .....................................  

  وأكبرها: ..................................... ........ :أصغرها   6،  0،  11- الصحيحة:األعداد ........ .....................................  

  موقعها في المستوى اإلحداثي هو ( 6-،  0) النقطة   :............................................................................................................ 

  موقعها في المستوى اإلحداثي هو ( 0،  8) النقطة   :................................................................................................................. 

  موقعها في المستوى اإلحداثي هو ( 4،  3-) النقطة   :........................................................................................................... 


