
 

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 الثاني المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/8                   

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

                  https://almanahj.com/sa/8math                   

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

          

                  https://www.almanahj.com/sa/8math1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade8                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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  اختبار الفترة األولى                                                     المملكة العربية السعودية         

 هـ1438                                                                وزارة التعليم                
 المادة:الرياضيات                                                   إدارة التعليم بمنطقة عسير         

 للصف الثاني المتوسط الفصل األول                                      يمون بن مهران بخميس مشيطمتوسطة م

 

 

 اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: ((السؤال األول

 . 1 12; ±أوجد  (1
 الشيء مما سبق :د 1 :ج (1٫1و + 1٫1-) :ب 1٫1 :أ

 ؟للمعادلة حالن فما هما 169=2ت (2
 13 :د 13-و 13 :ج 100و  69 :ب 69-و 69 :أ

 ( على صورة كسر عشري.Error!4اكتب العدد الكسري)  (3
 452 :د 4٫52 :ج 25 :ب 113 :أ

 9, م =  4-, إذا كانت  ف =   2م ×3أوجد ف (4
 5184- :د 81 :ج 36- :ب 16 :أ

 (  6,  2-) في أي ربع في المستوى اإلحداثي تقع النقطة )أ( :  أ (5
 الربع الرابع :د الربع الثالث :ج الربع الثاني :ب الربع األول :أ
 

 :أمام العبارة الخاطئة فيما يلي(  X ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة(ض )ضع عالمة  ((السؤال الثاني

 

 
 

 أوجد ناتج القسمة في أبسط صورة .(( السؤال الثالث
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 انتهت األسئلة

 ندعو هللا لكم التوفيق جميعا
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5 6    -3٫17 < -3٫15  )      ( 
 )      (  7-يساوي  7النظير الضربي للعدد  7
  )      ( نظرية فيثاغورس تنص على أن مكعب الوتر يساوي مجموع مربعي طول ضلعيه 8

3 

 

2 

 .....    النموذج:/2......   الصف:  اسم الطالب:.........................................................

Error÷ Error! 
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