
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/7                   

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

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

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

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

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

                  https://almanahj.com/om/grade7                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  (لوحدة األولىا )تجريبي  امتحان

 السابع  : الصف          ......................................................... طالب : اسم ال

 أكمل العبارتين اآلتيتين :  (1

      4  –  7   = 

          – 10  =-12  

 (  صل العملية الحسابية بناتجها : 2

             

 

 

 

 15 -×      =               ( أنظر للعملية التالية :3

 أزواج األعداد الصحيحة التي يمكن كتابتها مكان الرموز حتى  جميع حّوط      

 تصبح عملية الضرب صحيحة :     

    1  ،15           -3  ،5        -1  ،15         -3  ،-5          -1  ،-15 

 117هو  9ثالث عشر للعدد ( المضاعف ال4

 ؟   9ما المضاعف الرابع عشر للعدد     

ــ                                                                         ـــــــــــــــــــــ
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 ناسبها :وما ي( صل بين العبارة 6

 

 

 

 

 :  20و  15  ينالعوامل المشتركة للعدد جميع ّوط ح ( 7

      1                 2                 3                 4                 5      

 

 سالم  قال (  8

 

 . ضح أن كالم سالم خاطئذكر مثاال يوأ

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

 

 4يقبل القسمة على 

 5يقبل القسمة على 

21541 

65924 

55551 

35490 
 

أعداد   من غير الممكن إيجاد ثالثة
 فردية متتالية تكون جميعها أولية



 د بعوامله األولية :دصل كل ع( 9

 

 

 

 

 أكتب العدد المفقود :(  10

                  82   +   62   = 

                  32   +         =   52  

11  ) 

 

 

 

 

 . 36( أكتب الجذرين التربيعيين للعدد 12

ــ                                                        ــــــــــــــــــ   ،   ــــــــــــــــ
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