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 وزارة التعليم 

 إدارة التعليم بمنطقة 

 مكتب التعليم بمحافظة 

 مدرسة 

 المادة : رياضيات 
 الصف : أول متوسط

 الزمن : ساعتان ونصف 
        التاريخ :

هـ1443أسئلة االختبار النهائي الفصل الدراسي األول ) الدور األول ( لعـام                          

 رقم الجلوس : اسم الطالب : 
 
 

 : السؤال األول / اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي  
 

 كلجم يوميا، فكم كلجم تقريبا يزداد وزنه في الساعة؟ ٩٠يزداد وزن مولود الحوت األزرق حوالي    1 
 كلجم6كلجم                    د(  5كلجم                ج(  4كلجم                 ب(  ٣أ( 

 ه مرة في الثانية , فكم مرة في الدقيقة يحرك جناحي 50العصافير الطنانة أجنحتها حوالي تحرك معظم  2  
 3د(                         30ج(                     300ب(                    3000أ( 

٢قيمة  3 
٣

 تساوي  
 ١٠د(                         16ج(                        8ب(                       4أ( 

4 
 

٦تكتب   
٤

 على صورة ضرب العامل في نفسه 
   ٦× ٦× ٦×٦د(                      4×4ج(                  4×6ب(                   4+  6أ(  

 ٦- ٢÷ ٨  +١٠قيمة العبارة  5 
 ٨د(                             6ج(                         4ب(                    3أ( 

  6 
بالونات إذا كان سعر ورق الزينة ريالين، وسعر   ٣ألعاب، و  ٤ورقة من أوراق الزينة، و   ١٢ما ثمن   

 رياالت؟   ٥لاير، وسعر البالونة  ٧اللعبة 
 ٦٩ د(                        ٦٨ ج(                        ٦٧ ب(                 ٦٦أ(  

م   +١٥قيمة العبارة   7  
٢

 هي   ٣=  عندما م 
 ٢٤د(                       ٢١ج(                         ١٨ب(                    ٦أ(  

 هو:   ١٨=  ٥حل المعادلة ن +  8  
 ٢٣  د(                      ١٨  ج(                       ١٣ ب(                    ٣أ( 

 هو    ١٥س = ٣حل المعادلة  9   
 ٤٥  د(                      ١٨  ج(                       ١٢  ب(                   ٥أ( 

  
10 

 تسمى هذه الخاصية بخاصية    ٦× ٨=   ٨×٦
 التوزيع  د(               االبدال     ج(             التجميع     ب(   العنصر المحايد  أ( 

 ( هي ٢+٧)٣العبارة المكافئة للعبارة     11
 ٢(٧+٣)   د(             ٢(+٧)٣  ج(               ٢+٢١  ب(                ٦+٢١ أ(

  
12 

 أيام؟   ٤و   ٣سور من جزء عّم يوميا. ما مدى مايحفظه بعد يوم، ويومين و ٨يحفظ محمد 
 ٨،٩،١٠،١١  د(       ٨,١٦,٢٤,٣٢  ج(     ١٦,٢٤,٣٢,٤٠    ب(            ١،٢،٣،٤ أ(

 لاير هو:    ٧٥العدد الصحيح الذي يعبر عن سحب بنكي بمقدار  13 
 |٧٥-|     د(                 صفر ج(                   ٧٥-     ب(                  ٧٥+ أ(
 

 الدرجة رقما 
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 اقلب الصفحة  



 هو   ٦معكوس العدد  14 
 ١-  د(                      صفر ج(                       ٦-   ب(                    ٦+ أ(

 ( يساوي  ٩- ( + )٩)+ 15 
 ١٨+  د(                      صفر   ج(                    ١٨-    ب(                  ١- أ( 

  
16 

 ( يساوي  ٩-) -( ٠ناتج ) 
 ١+ د(                          ٠   ج(                     ٩+   ب(                   ٩- أ( 

 ٧-  و ص= ٩-  ص عندما س= - قيمة س  17 
 ١٦-   د(                          ١٦  ج(                    ٢+    ب(                   ٢- أ( 

  
18 

° س. الفرق بين الدرجتين العظمى  ١٢٧° س إلى ١٧٣- تتراوح درجات الحرارة على سطح القمر بين 
 والصغرى هو: 

 ٣٦-    د(                       ٣٦   ج(               ٣٠٠+     ب(                 ٣٠٠- أ( 

    
19 

متر تحت سطح البحر. البعد  ٢٦٠مترا فوق سطح البحر، وغواصة على عمق  ٤٥٠طائرة على ارتفاع 
 بينهما يساوي 

 ٧١٠   د(                      ١٩٠   ج(                  ٢٦٠   ب(                   ٤٥٠ أ(
  
20 

 ؟ ٤-÷ س عندما س =  ١٦-ماقيمة 
 ١٢- د(                          ٨- ج(                      ٤+  ب(                   ٤-أ(   

 هو    ٣٢س = ٨حل المعادلة  21
 ٤س=  د(                      ٦س= ج(              ٢٤ س =  ب(              ٢٦س=  أ( 

 هو:   ٣٠= ٦هـ+ ٤حل المعادلة  22
 ٦هـ= د(                   ٢٤هـ=  ج(                  ٢٠هـ= ب(                ٩هـ= أ( 

 سم؟  ١٢,٥سم وعرضه   ١٤,٥أوجد محيط المستطيل الذي طوله  23
 سم ٥٤ د(                      سم٥٢ ج(                    سم٢٧ ب(               سم٢٦ أ(

 سم، أوجد مساحتها؟  ١٠سم ، وعرضها  ١٩قطعة رخام طولها  24
 ٢سم 380 د(                ٢سم 200 ج(             ٢سم ١٩0 ب(           ٢سم  ٥٨أ(  

 يساوي   ٧( ÷ ٢١- ناتج قسمة :  ) 25
 ٢٨- د(                         ٢٨ ج(                        ٣- ب(                    ٣أ( 

 = رياالت  3خسارة  26
 4-د(                            4 ج(                    3+    ب(                 3 -أ(  

 (   تساوي   ٢- ٥+)   ٨قيمة العبارة   27
 13د(                          ٥ ج(                        ١١ب(                   ٨أ(  

 ( يساوي ٧- ( +)٥- ناتج ) 28
 14-د(                        ١٢- ج(                        9ب(                   15أ(  

 يساوي  (٢- ×)٩ 29
 20-د(                         12- ج(                       16- ب(                ١٨- أ( 

 على صورة عبارة جبرية    ٣تكتب العبارة عمر ليلى مقسوما على  30
 × س 3د(                      ٣-س   ج(                  ٣س ÷   ب(               ٣س +أ(  

 ٩= ٦حل المعادلة ص+ 31
 4د(  ص=                     ٣ص= ج(                    ١ص= ب(             ٢ص=أ(  

 ، فإن قيمة  س   ٧إذا كانت | س | =  32
 د( صفر                 ٧أو  +  ٧- ج(               فقط  ٧- ب(           فقط  ٧+أ(  

 
 

       
 
 
   

      

 اقلب الصفحة  



 
 
 
 :نيالسـؤال الثـا  

 ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) × ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:  ضع عالمة )  -أ         
 (          )    ( استعملنا هنا خاصية التجميع  ٣+ ٥+)٤( =  ٥+ ٣+)٤ 1

 (       )       واحد العنصر المحايد في عملية الضرب هو ال 2

 (       )       دائما. العدد الصحيح الموجب يكون أكبر من العدد الصحيح السالب  3

 (           )   ناتج قسمة عددين صحيحين مختلفي اإلشارة يكون عددا سالبا.  4
 (          )     ٣٥=٥" بالمعادلة: س+ ٣٥نعبر عن الجملة "خمسة أمثال عمر سارة يساوي   5
 (          )     + س  ٦أو  ٦( على النحو س + ٦تكتب العبارة )أكبر من العدد بمقدار   6
 )            (           ١- " هو س=٤= ٥حل المعادلة "س+ 7

 )            (           سم ١٨سم فان محيطه مح =  ٤سم وعرضه =٥إذا كان طول مستطيل =  8

 )            (           المحيط هو المسافة حول شكل هندسي  9

 )            (           15فإن  قيمة س ص =  5وص =  3اذا كانت س =  10

عدد الدورات التي يدورها في الثانية الواحدة    ،دورة في الدفيقة  900يدور محرك سيارة  11
 )            (           دورة  15هي  

 )            (           صفر العنصر المحايد في الجمع هو ال 12

 )            (           70- رياال نعبر عنه بالعدد الصحيح  70يوفر أحمد  13

 )            (           م  ٣٢م فإن محيطه =   ١٠م وعرضه   ٦مسبح مستطيل الشكل طوله   14

 )            (           ٩ - |  هي  ٩ - قيمة | 15

".   بعبارة جبرية على الصورة   محمد تُكتب العبارة : " مع أسامة ثمانية رياالت زيادة على  16
 )            (           ٨  -:  س 

 
 

           
      
 

 انتهت األسئلة ، مع تمنيـاتينا لكـم بالتوفيـق والنـجاح ، األستاذ : 
 
 

 

8 

 


