
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/7                   

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

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

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

          

                  https://www.almanahj.com/sa/7math2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade7                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 ( اختاري االجابة الصحٌحة:83الى )( 1فً الفقرات من )      

1 
 =  55% من  8 

 444 )د( 44 )جـ(  44 )ب( 4 )أ(

2 
  =  45% من  3,2

 821 )د(  82,1 )جـ(  8,21 )ب( 4,821 )أ(

3 
3
 =  555من  % 5

 854  )د( 85   )جـ( 5  )ب( 3  )أ(

4 
 = 65% من  9

 54444 )د( 5444 )جـ( 544 )ب(  54 )أ(

5  1
 =  3% من  25 4

 644 )د( 64  )جـ( 6 )ب(  4,6 )أ( 

6 
حلها تفإن عدد التمارٌن المتبقٌة ل تمرًٌنا على المادة المقررة. 45% من إجمالً 65استعداًدا الختبار الرٌاضٌات ، أتمت مها حل 

 قبل االختبار هً :

 25 )د( 24  )جـ( 86  )ب(  85 )أ( 

7 
 % منها زرقاء اللون . فإن عدد البطاقات غٌر الزرقاء هو : 42بطاقة،  255لدى محمد 

 886 )د( 14 )جـ(  61 )ب(  42  )أ(

8  
 % من اإلجابات هً الخٌار ب . فإن عدد اإلجابات األخرى هو :15 سؤال اختٌار من متعدد . إذا كان 25ٌتكون اختبار من 

 81 )د( 84 )جـ( 9 )ب( 2 )أ( 

9 
 هو : 15% من 152الناتج التقدٌري لـ 

 55  )د( 85 )جـ( 84  )ب(  5 )أ( 

1الناتج التقدٌري لـ  15
 هو : 82% من   2

 44 )د(  1 )جـ( 4,5 )ب( 4,4 )أ( 

 
 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 التعلٌموزارة 

اإلدارة العامة للتربٌة 
 حافظة جدةموالتعلٌم ب

  مدرسة البٌان النموذجٌة

 الفترة األولى  – الفصل الدراسً الثانً

 هـ 1439 - 1438  الدراسً لعام

 

 رٌاضٌات المادة

 الوحدة
تطبٌقات النسبة 

 المئوٌة

 المتوسطة        المرحلة

 أولى لصفا

                              الرٌاضٌات بنك األسئلة لمادة 

 7 من 1
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11 
3
 =  855% من   8

 
 244 )د( 24 )جـ( 1 )ب( 3 )أ(

12 
% فً الصف األول المتوسط . فإن العدد التقدٌري لطالب الصف األول 41طالب منهم  296عدد طالب مدرسة متوسطة 
 المتوسط فً المدرسة هو :

 344 )د( 824 )جـ( 844 )ب( 44 )أ( 

13 
 ................ أكبر من القٌمة الدقٌقة للنسبة المئوٌة من ذلك العدد :تقدٌر النسبة المئوٌة من عدد ٌكون 

 ٌكون غالًبا )د( ال ٌكون أبًدا  )جـ( ٌكون دائًما  )ب( ٌكون أحٌاًنا   )أ(

14 

 طالب حول اللون المفضل لهم . 515ٌبن الشكل المجاور نتائج دراسة مسحٌة أجرٌت على 

 ر لعدد الطالب الذٌن ٌفضلون اللون األحمر هو :فإن العدد الذي ٌعد أفضل تقدٌ 

 454 )د( 225 )جـ( 825 )ب( 55 )أ(

15 
 % منها طوابع للمملكة . فإن عدد الطوابع األخرى هو :45طابع برٌد ،  225لدى سوسن 

 828 )د( 886 )جـ( 849 )ب( 15 )أ(

16 
 هو : 65% من 5العدد الذي ٌساوي 

 34444 )د( 344 )جـ( 844 )ب( 3 )أ(

17 
 لاير هً : 95رٌاالت من  9النسبة المئوٌة لـ 

 % 94  )د( % 24  )جـ( % 84 )ب( % 9 )أ(

18 
 هو : سنة بعد سٌوفره الذي للمبلغ المنطقً التقدٌرفإن  ، شهرٌاً  لاير 11 أحمد ٌوفر

 لاير 244 )د( لاير 864 )جـ( لاير 824 )ب( لاير 844 )أ(

19 
 هو : 4تساوي  % منه2العدد الذي 

 844 ( أ) 

       

 244  ( ب)

   

 

 344 )جـ(

      

 444 )د(

     

 

 

25 
 هو :  75% من  115الناتج التقدٌري لـ 

 854 )د( 55 )جـ( 54 )ب( 5 )أ(

 21 
 هو : 155% من  15

 8544 )د( 854 )جـ( 85 )ب( 5 )أ(

 
22 

3
 هو : 555% من   5

 86 )د( 85 )جـ( 5 )ب( 3 )أ(
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23 
 هً : 55من  18النسبة المئوٌة للعدد 

 %8144 )د( %814 )جـ( %54 )ب( %36 )أ(

 24 
 هً : 6من  3النسبة المئوٌة للعدد 

 % 544 )د(  % 344)جـ( % 54 )ب( % 6 )أ(

 25 
 هو :  6% من  55العدد الذي ٌساوي 

 54 )د(  34 )جـ( 6 )ب( 3 )أ(

 26 
 هو :  3 % منه ٌساوي 55العدد الذي 

 54 )د(  34 )جـ( 6 )ب( 5 )أ(

 
27 

 هو :  45% منه ٌساوي  55العدد الذي 

 14 )د( 64 )جـ( 44 )ب( 54 )أ(

28 
 أكبر قٌمة من القٌم اآلتٌة هً :   

 844% من  5 )د( 344% من  5  )جـ( 844% من  24  )ب( 544% من  24 )أ( 

29 
 أسئلة هو : 15دد اإلجابات الصحٌحة فً اختبار علوم مكون من التناسب الذي ٌمكن استعماله إلٌجاد ع

  )أ(
5
84   =

ن
  )ب(  844

88
84   =

ن
   )جـ(  844

85
84   =

ن
  )د(  844

24
84   =

ن
844  

35 
لاير . فإن السعر األصلً للساعة  245%. إذا كان سعرها بعد الخصم 25ت بخصم نسبته عرضت ساعة نسائٌة فً التخفٌضا

 هو : 
 لاير 444 )د(  لاير  324)جـ( لاير 244 )ب( لاير 814 )أ(

 31 
 لاير لمدة سنة. فإن المبلغ الذي ٌتبقى لدٌه بعد إخراج الزكاة المستحقة علٌه هو :   64555ادخر معاذ مبلغ 

 لاير 256444 )د( لاير  14444 )جـ( لاير 62444 )ب( لاير 86444 )أ(

 32 
 لاير . فإن رصٌده وقت دفعها هو :  355مقدار الزكاة التً دفعها محمد لمستحقٌها 

 لاير 82444 )د(  لاير 394 )جـ( لاير 344 )ب( لاير 55 )أ(

 33 
 مقدار الزٌادة هو :  % ، فإن35لاير . إذا زاد ثمنها بنسبة  255مجموعة ألعاب ثمنها 

 لاير 544 )د(  لاير  666 )جـ( لاير  644 )ب( لاير 64 )أ(
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34 
ا قدره  ًٌ % من الراتب السابق . فإن  من مقدار  15لاير، وقد تم زٌادة الراتب  8555عبدالرحمن موظف ٌتقاضى راتًبا شهر

 الزٌادة فً راتبه هً :

 لاير  144  )د( لاير 844  )جـ( لاير  14 )ب( لاير  84 )أ( 

35 
% الشهر القادم . فإن تكلفة االشتراك الجدٌد 5رٌاال شهرٌا اشتراك فً خدمة االنترنت ، وسٌزٌد االشتراك   195تدفع عائلة 

 هو : 

 لاير 344 )د( لاير  899,5 )جـ( لاير 814,5 )ب( لاير 9,5 )أ(

36 
 ابا علمٌا . فإن النسبة المئوٌة للكتب العلمٌة هً : كت 24كتابا على رف ، ٌوجد  65من بٌن 

 % 844 )د( % 64 )جـ( % 44 )ب( %  24 )أ(

 
37 

 لاير . فإن المبلغ الذي ٌتبقى معه بعد إخراج الزكاة هو :   45555رصٌد خالد 

 لاير 81444 )د(  لاير  46825)جـ( لاير 43155 )ب( لاير 8825 )أ(

 

 

     

     

 

 

 

 

38 
 = 544% من 24

 لاير 144)د(  لاير 844)جـ(  لاير 14 ( ب) 8 ( أ)
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 فٌما ٌلً :  الثانً العمود فً والسعر الجدٌد األولالعمود  فً حاالتزواجً بٌن ال( 7 ) إلى( 1فً الفقرات من )      

 
 

 خطأ   كانت العبارة إذا (ذا كانت العبارة صحٌحة والحرف )خامام كل فقرة الحرف )ص( اضعً ( 15) إلى( 1ت من)فً الفقرا

 . 5ٍسبوً  11% مه 55الىبتج التقذٍشً لـ      (1

 لاير .551% فإن سعش بَعه الجذٍذ هو51لاير ، وأجشً علَه تخفَض وسبته  511سعش هبتف محمول  إرا كبن   (5

 . 151 ٍسبوً 111% مه 15  (3

 الزٍبدة فٌ السعش هٌ القَمت التٌ تخصم مه سعش السلعت األصلٌ .    (4

 . تقذٍش الىسبت المئوٍت مه عذد ٍكون  أحَبوب اكبش مه القَمت الذقَقت للىسبت المئوٍت مه رلك العذد   (5

 . التىبسب المئوً هو القَمت التٌ تضبف إلي سعش السلعت األصلٌ     (6

 . 51=  01% مه 55  (7

 .  105هو  561% مه 31زً ٍسبوً العذد ال  (0

 . % .41هٌ  31مه  15الىسبت المئوٍت لـ    (9

 . 5,4=  54% مه  11  (11

   لاير . 41ن مقذاس الزكبة المستحقت علَه هٌ لاير . فإ 16111لذى محمذ   (11

 

 

 

 

 

 السعر الجدٌد الحاالت
  لاير 4,5) أ(     % .5لاير ،ونسبة الزٌادة  844بطاقة اتصال بقٌمة  (8) 
   لاير83,5   ب(  ) % .25لاير ، ونسبة الزٌادة  89علبة زٌت بقٌمة   (2) 
 لاير23,55    جـ( ) % .5لاير ، ونسبة الخصم  8544حاسوب بقٌمة   (3) 
 لاير23,9  ) د(    % .24لاير ، ونسبة الخصم  554هاتف محمول بقٌمة (4) 
 لاير95,6   هـ(  )  %.25لاير، ونسبة الخصم  81قبعة بقٌمة    (5) 
 لاير 845  و(  )  %.24لاير ، ونسبة التخفٌض  889,5حقٌبة بقٌمة    (6) 
 لاير 856  )ز(  % .35لاير، ونسبة التخفٌض  244فستان بقٌمة    ( 5)
 لاير444    )ح( 
 لاير 554   )ط( 
 لاير 8395  )ي( 
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 أجَبٌ عه االسئلت التبلَت:

 

 . % 5سعرها فً هذا الشهر بنسبة ، وارتفع  لاير 442إذا كان ثمن بطاقة اتصال فً الشهر الماضً   - 8

 فما السعر الجدٌد للبطاقة بعد الزٌادة ؟

 . لاير 544مقدار الزكاة التً دفعها خالد لمستحقٌها    -2

 كم كان رصٌده قبل دفع الزكاة ؟   

 قٌمةهل تقدٌر النسبة المئوٌة من عدد ) ٌكون أحٌاًنا أو ٌكون دائًما أو ال ٌكون أبًدا ( اكبر من ال أ(   -3

 مع التبرٌر . الدقٌقة للنسبة المئوٌة من ذلك العدد ؟ 

 أوجدي ما ٌلً :  ب(  

  
3
 = 544% من   5

 العدد التقدٌري للعضالت  فما% من العضالت نفسها ، 32عضلة للعبوس، وعندما نبتسم نستعمل  43نستعمل  -4

 ؟المستعملة عند االبتسام 

 الناتج التقدٌري لـمب هو   -5
8
 ؟ 199% من   3

 العدد التقدٌري لطالب الصف فما% فً الصف األول المتوسط . 48طالب منهم  296عدد طالب مدرسة متوسطة  -6  

 ؟المدرسة  األول المتوسط فً    

 ؟ ً سجلها التقدٌري لألهداف التالعدد  فمامرة .  48% من رمٌاته أهداًفا . إذا رمً 55ٌسجل العب كرة سلة حوالً  -7 

 ؟ 625من  45سبة المئوٌة للعدد الن ماهً -0  

 ؟ 814ه ٌساوي % من 25العدد الذي ما هو  -9

 ؟ 62% منه ٌساوي  94,5دد الذي العمب هو  -11  

 ؟ 24% منه ٌساوي  82,5لعدد الذي ا مب هو -11  

 % من كتلته األصلٌة، والذي34بمقدار  قدم مصنع إلنتاج الحلٌب المجفف عرًضا ألحد منتجاته ، حٌث زادت كمٌته -82  

 ؟فما مقدار الزٌادةجرام .8444ٌبلغ    
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 النسبة المئوٌة للطالب الذٌن  فما هًطالًبا ٌشاركون فً العمل التطوعً ،  314طالًبا من أصل  95إذا علمت أن  -83  

 العمل التطوعً ؟ ٌشاركون فً ال     

    

 % من السعر األصلً .54رٌاالت . إذا كان هذا السعر بعد تخفٌض  1,25خفٌضات بـعرضت زجاجة عطر فً الت -84  

 ؟السعر األصلً  فما  

 النسبة المئوٌة للطالب الذٌن لم ٌشتروا وجبة اإلفطار ؟ فماطالب وجبة إفطار . 284طالبا ، اشترى  366من بٌن  -85  

 ؟خرىعدد الكرات األ فكم% لونها احمر .  45كرة ملونة ، منها  224فً كٌس  -86   

 ؟فكم عدد األشخاص فً القاعة % من مقاعدها ممتلئة  55شخصا . إذا علمت أن  861تتسع قاعة إلى  -85  

 % من المبلغ الذي دفعه  39لاير ثمًنا لهما . إذا كان سعر الغسالة ٌمثل  8144اشترى حسٌن ثالجة وغسالة ودفع  -10

 غسالة ؟أفضل  تقدٌر لسعر ال ماهو حسٌن ، 

 فً كل زوج مما ٌلً القٌمة االولى هً السعر االصلً لسلعة والقٌمة الثانٌة هً سعر بٌعها بعد التخفٌض حددي  -89   

 عن االزواج الثالثة االخرى. مع التبرٌر. التخفٌض فٌه مختلفةالذي نسبة الزوج     

    

 
 لاير44لاير،  14 لاير45لاير،  94

 لاير 34لاير،  54

 5من  5


