
 1الصفحة  سخنين-مدرسة البشائر األهلية للعلوم
 

 

 إمتحان قبول في موضوع الرياضيات

 للصف السابع 

 

 ______________.  :االسم

 البلدة: _______________.

 المدرسة: _____________.

 

 دقيقة )ساعة وربع(. 57مدة االمتحان هي 

 .األسئلة جميع عن اإلجابة عليك

 . الحل في للتسرع حاجة وال بتمعن األسئلة قراءة منك أرجو

 .حاسبةال ةلاال  استعمال يسمحال 
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 أجب عن األسئلة التالية:

 بدون باق. 6و 5ما هو العدد الذي يقسم على  (1

 3305)د(      9545)ج(       0170)ب(        8055 ( أ)

 

 حل بدون أن تحسب: (2

5943x20 + 5943x40 + 5943x40=_____________. 

678 x 30 + 678 x 70 = __________________. 

 

 :074.0دائرة حول الكسر المالئم ِل ضع   (3

 ( أ)
10

470
ب( )       

100

470
ج( )         

1000

740
( د)       

1000

470
 

 

 )ككسر عادي(.ما هو الكسر المالئم للمنطقة المظللة:  (4

 

 _.______________________اإلجابة : ________________

 

 

 القسم المخطط هو قسم من مساحة الشكل الخماسي المنتظم )اضالعه متساوية(. (5

 بين طريقة الحل..... من مساحة المخمس؟ أي قسم يشكل المساحة المخططة

 

 ( أ
5

2
 

 ( ب
10

3
 

 ( ت
3

1
 

 ( ث
9

4
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 ؟1نحصل على   .0.99ما هو العدد الذي عندما نجمع له  (6

 اإلجابة : ____________________________________.        

 

 

 حل: (.

540 : 0.9 = 

2.36 : 0.2 = 

34.8  :  0.3  = 

  BCو  AB, اذا ُعلم أن المسافة بين  Cماذا يمكن أن يكون العدد في النقطة   (8     

 متساويتين.

                      A                                           B                                     C 

4.7                              4.09 

 

بمناسبة لجدها عرض صور على الحاسوب )بوربوينت(  تقوم سميرة بتحضير ألبوم (4

 الثمانين. علىالذي قارب  هعيد ميالد

6

5
 .صور ملونة 70اسود, وفقط -هم  بلون أبيضالتي بحوزتها الصور   

 كم صورة في ألبوم سميرة؟

 االجابة: ______________________________________.      

 

 طالب وطالبة...... 90السابع يحتوي على الصف ( 70

 دورة الفنون؟ علل..ل% من  طالب  الصف 73 ينضم)أ(             هل  ُيعقل أن    

       ._______________________________________ 

 دورة الرياضة؟ علل..ل% من طالب الصف 75 ينضمهل ُيعقل أن   ( ب)

     .________________________________________ 
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 ش.ج, وثمن الدفتر نصف ش.ج. 5.4ثمن القلم  (11

 ؟معا دفاتر 8اقالم و 3ما هو ثمن         

 _______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 ضع االشارة الناقصة في المربع لتحصل على تمرين صحيح. ( 73

7        .5           0.5  =   4.5 

3 .5           0.5   =   2.5             

0     .5             0.5   =   10       

9     .5             0.5   =  5.5      

 

 

 صل على اجابة مكافئة:كمل الناقص لتحا ( 70

   X  
5

1
             =0.0       +

5

2
     + 

10

3
 

 

79      ) 

8 + 2 x 0.3 + 2 x 0.7 =___. 

8 : 4 – 4 : 8 = ___. 

 
2

1
4  +  

2

1   x  4  +  4  =____. 
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عمل المرسل  ش. 9.30مقابل كل ارسالية في محل البيتسا يتقاضى المرسل مبلغ  (75

تقاضى المرسل خالل ارسالية.  73في اليوم االول قام بتوصيل  يومين كاملين.

 كم ارسالية قام المرسل بتوصيل في اليوم الثاني؟.709.90اليومين مبلغ وقدره 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 سم3              سم       1                                                                    ( 71 

 

 

 في الشكل الذي امامك مربع, ُرسم بداخله مثلث.

 إحسب مساحة المثلث المشدد حسب االطوال المبينة في الرسم.

__________________________________ 

__________________________________ 

 . م 02 يساوي AB البعدمحيط قطعة االرض اذا ُعلم أن  قطعة أرض بهذا الشكل .إحسب( 71

________________________________________________

________________________________________________

.______________________________________________ 
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 ضع  )صح او خطأ( في نهاية كل جملة...(  81

  اضالع. _____________________. 4للمنشور الثالثي 

 .__________.االوجه الجانبية للهرم الرباعي مستطيلة الشكل 

 ._______________.المنشور له قاعدة واحدة ورأس واحد 

 قاعدتان دائريتان.____________________. لألسطوانة 

 

 واالقطار العمدةاسطر, الا)مجموع االعداد في كل    3x3امامك مربع سحري (  74

 متساوي(.

 أكمل المربع السحري باألعداد الناقصة....

 

  6 

9 51  

42   

 

 

 

الحياه تستحق المحاولة.....فلن تنال االفضل 

 اال بعد المخاطرة...

 

 

 أسرة البشائر      ......نتمىن لك النجاح


