الصف والشعبة________:

اسم الطالب/ة____________ :

مراجعات للصف ّ
السابع

في موضوع

المستطيل

السنة الدراسية
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 )1على رؤوس مربع طول ضلعه 𝒙 سم،

رمسوا  4مربعات (منقّطة) أطوال أضالعها  aسم.
أ -أكتب تعبري جربي يعبّر عن مساحة املربعات املنقطة-:
اجلواب_______________________ :
ب -حوّط اإلجابة الصحيحة :مساحة كلّ الشكل هي-:
𝑥 2 + 𝑎2

)𝑎4 ∙ (𝑥 + 2

𝑥 2 + 4 ∙ 𝑎2

𝑎4 + 𝑥 2

ج -معطى أن:

مساحة الشكل كلّه هي  41سم مربع

و

 2سم = 𝑎

احسب قيمة 𝒙 -:

-------------------------------------------------------------------- )2أ -احسب مساحة املستطيل اخلارجي________ :
ب -اكتب تعبريًا جربيًا يعرب عن مساحة املستطيل
الداخلي____________ :
ج -اكتب تعبريًا جربيًا يعرب عن مساحة
املنقطة____________ :
د -هل ميكن أن تكون املساحة املنقطة  45سم مربع؟ __________________

موقع نيفا للرياضيات
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تعلّمنا يف الصفوف االبتدائية عن خواص املستطيل-:
• للمستطيل  4زوايا قائمة.
• كل زوج من االضالع املتقابلة يف املستطيل متساوية ومتوازية.
• املربع هو مستطيل مجيع أضالعه متساوية.
• قطرا املستطيل متساويان وينصّفان بعضهما البعض.
--------------------------

أكمل كلّ رسم إىل شكل رباعي-:

ماذا تستنتج_______________________________________:
______________________________________________
من هذه الفعّاليّة نفهم أنه إذا علم أن يف شكل رباعي __________________،
فإن الزاوية _________ أيضًا قائمة.

موقع نيفا للرياضيات
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أسئلة ومتارين-:
 )1ارسم مستطيالً طول أحد أضالعه
 2سم وطول الضلع اآلخر يساوي
 3أضعاف طول الضلع األول.
-------------------------------------------------------------------- )2أ -ارسم مستطيالً طول ضلعه الكبري
أكرب بـ  2سم من طول ضلعه الصغري.
ب -أشر للضلع الصغري بـ 𝑥
وسجّل تعبريًا جربيًا يعرب عن طول
الضلع الكبري______________ :
-------------------------------------------------------------------- )3طول الضلع الصغري يف املستطيل هو  3سم.
طول الضلع الكبري أكرب بـ  5أضعاف من طول الضلع الصغري.
أ -ما هو طول الضلع الكبري؟ _____________
ب -أشر لطول الضلع الصغري بـ 𝑥  ،سجّل تعبريًا جربيًا يعرب عن طول
الضلع الكبري______________ :
-------------------------------------------------------------------- )4طول الضلع الصغري يف املستطيل هو  10سم.
طول الضلع الكبري أكرب بـ  5سم من طول الضلع الصغري.
أ -ما هو طول الضلع الكبري؟ _____________
ب -أشر لطول الضلع الصغري بـ 𝑥  ،سجّل تعبريًا جربيًا يعرب عن طول
الضلع الكبري______________ :
موقع نيفا للرياضيات
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A

B

 )5متعّن يف الرسم وأكمل-:
أ -الضلع  ABجماور للضلع ___ وايضًا للضلع ___
ب -الضلع  ABمقابل للضلع_________ :

D

C

ج -الضلعان  BCو  ADيسميان ضلعني_________ :
د -هل يوجد لكل واحد من األضالع يف املستطيل ضلع مقابل__________ :
--------------------------------------------------------------------F
 )6أكتب زوج من األضالع املتقابلة_______ :

E

أكتب زوج من األضالع املتجاورة_________ :
H

G

-------------------------------------------------------------------- )7أكتب امساء املستطيالت املوجودة يف الرسم اآلتي-:
E

B

F

C

____________ -1

A

D

____________ -2
____________ -3
موقع نيفا للرياضيات
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𝒙 سم

 )8كبّر الضلع الكبري بـ  3سم،

𝒚 سم

وكبّر الضلع القصري بـ  3أضعاف.
سجّل تعبريًا جربيًا يعرب عن كل واحد من أضالع املستطيل الناتج-:
الضلع األول_____________ :
الضلع الثاني_____________ :
-------------------------------------------------------------------- )9كبّر الضلع الكبري بـ  5سم،

𝒂 سم

𝒃 سم

وكبّر الضلع القصري بـضعفني.

سجّل تعبريًا جربيًا يعرب عن كل واحد من أضالع املستطيل الناتج-:
الضلع األول_____________ :
الضلع الثاني_____________ :
-------------------------------------------------------------------- )10أمامك مستطيل مركب من  4مربعات متماثلة-:
ارسم مستطيالً جديدًا مركب من مستطيلني كهذا.
طريقة ()1

موقع نيفا للرياضيات
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𝒂 سم

 )11ابن مستطيل جديد مركب من مستطيلني كهذا
وسجّل تعبريًا جربيًا بألطوال أضالع املستطيل اجلديد.
طريقة ()1

𝒃 سم

طريقة ()2

--------------------------------------------------------------------𝒂 سم
 )11ابن مستطيل جديد مركب من  3مستطيالت كهذه.
وسجّل تعبريًا جربيًا ألطوال أضالع املستطيل اجلديد.
طريقة ()1

موقع نيفا للرياضيات
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مستقيمات متعامدة ،مستقيمات متوازية
أي نقطة من بني النقاط B ، C ، D ،E
هي األقرب إىل النقطة  A؟ _________
أكتب ماذا تستنتج____________ :
__________________________
______________________________________________

**** مالحظة-:
إذا تكونت بني مستقيمني (قطعتني) زاوية قائمة ،نقول :إن املستقيمني متعامدان.

اشارة التعامد هي⊥ :
مثالًAB ⊥ BC :

موقع نيفا للرياضيات
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تعريف-:
مستقيمان يقعان يف نفس املستوى وال يتقاطعان يسميان مستقيمني متوازيني.

االشارة اليت تعبّر عن مستقيمني متوازيني هي∥ :
قطعتان تسميان قطعتني متوازيتني اذا وقعتا على مستقيمني متوازيني.
B

مثالًAB ∥ DC :

C

A

D

نشري إىل املستقيمني املتوازيني يف الرسم كما يلي:

مالحظة-:
المستقيم  aيتعامد مع المستقيم c
المستقيم  bيتعامد مع المستقيم c
مواز للمستقيم b
لذلك نقول :المستقيم ٍ a
ّ
نسجل 𝐛 ∥ 𝐚
وبذلك

** طول القطعة املتعامدة على مستقيمني متوازيني يُسمى البعد بني املستقيمني املتوازيني

موقع نيفا للرياضيات
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 )1معطى الشكل اآلتي ،ومعروف أيضًا أن-:
YE ⊥ GD

R
Y

K

B

G
E

YH ⊥ DM
GD  BN
KB DN

كم مستطيالً يوجد يف الشكل؟ ______________

M

N

D

H

أكتب أمساء املستطيالت اليت وجدتها_________________________ :
______________________________________________
-------------------------------------------------------------------- )2معطى املستطيلني ( FEDC ,ABFEالقياسات بالسم)
B

أ -ما هو البعد بني النقاط

AوD

؟

A

3

اجلواب___________ :

F

7.5

E

2.5
C

ب -أكتب كلَ النقاط اليت البعد بينها هو  7.5سم.
اجلواب__________ :
_______________
_______________

موقع نيفا للرياضيات
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D

محيط ومساحة المستطيل
 )1أمامك املستطيل  .ABCDأطوال أضالع املستطيل مكتوبة على الرسم بتمثيلها
اجلربيّ (األطوال هي بالسنتيمرتات).
أيّ تعبري جربيّ يُمثّل حميط املستطيل؟
2(5x + 4) + x 1
2(5x + 4) + 2x 2
5x + 4 + x 3
2⋅5x + 4 + 2x 4
--------------------------------------------------- )2طول أحد أضالع املستطيل 𝑥 سم ،وطول الضلع الثاني أصغر بـ
 3سم.
أ -سجّل تعبريًا جربيًا يعرب عن طول الضلع الثاني______________ :
ب -سجّل تعبريًا جربيًا يعرب عن حميط املستطيل_______________ :
ج -سجّل تعبريًا جربيًا يعرب عن مساحة املستطيل_______________ :
د -عوّض عددًا أكرب من  3مكان 𝑥 واحسب حميط ومساحة املستطيل:
حميط املستطيل

موقع نيفا للرياضيات
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 )2طول أحد أضالع املستطيل 𝑥 سم ،وطول الضلع الثاني أكرب بـ  4أضعاف.
أ -سجّل تعبريًا جربيًا يعرب عن طول الضلع الثاني______________ :
ب -سجّل تعبريًا جربيًا يعرب عن حميط املستطيل_______________ :
ج -سجّل تعبريًا جربيًا يعرب عن مساحة املستطيل_______________ :
د -عوّض  2مكان 𝑥 واحسب حميط ومساحة املستطيل:
مساحة املستطيل

حميط املستطيل

-------------------------------------------------------------------- )3طول أحد أضالع املستطيل 𝑥 سم ،وطول الضلع الثاني أكرب بـ  5أضعاف.
أ -سجّل تعبريًا جربيًا يعرب عن طول الضلع الثاني______________ :
ب -سجّل تعبريًا جربيًا يعرب عن حميط املستطيل_______________ :
ج -معلوم أن حميط املستطيل هو  48سم.
ما هي أطوال أضالع املستطيل؟

ج -سجّل تعبريًا جربيًا يعرب عن مساحة املستطيل_______________ :
موقع نيفا للرياضيات
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 )4معطى مربع طول ضلعه x

(انتبه لتجميع احلدود)

سم.

كبَروا طول كل واحد من أضالعه بـ  10سم.
ارسم املربع املعطى والشكل الناتج-:

أ -هل الشكل الناتج هو أيضًا مربع؟ ________ اشرح______________ :
ب -أكتب تعبريًا جربيًا يعبَر عن حميط الشكل الناتج.
اجلواب______________________________________ :
ج -أكتب تعبريًا جربيًا يعبَر عن مساحة الشكل الناتج.
اجلواب______________________________________ :
د -اذا عرفت ان طول ضلع املربع هو  3سم .جد حميط ومساحة الشكل الناتج.

-------------------------------------------------------------------- )5أحد أطوال أضالع املستطيل أطول بـ  4سم من الضلع اآلخر.
أ -أكمل ما يلي:
طول الضلع القصري______________ :
طول الضلع الطويل______________ :
ب -أكتب تعبريًا جربيًا حمليط املستطيل_______________________ :

ج -معطى أن حميط املستطيل هو  40سم .جد أطوال أضالع املستطيل
موقع نيفا للرياضيات
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 )6أمامك املستطيل اآلتي( -:القياسات بالسم) (انتبه لتجميع احلدود)
أ -أكتب تعبريًا جربيًا حمليط املستطيل املعطى:
اجلواب_______________________ :
ب -الصق مسري ثالثة مستطيالت كما يف الشكل اآلتي-:

( )1أكتب تعبريًا جربيًا حمليط الشكل الناتج:

( )2أكتب تعبريًا جربيًا ملساحة الشكل الناتج:

-------------------------------------------------------------------- ** )7على قطعة ارض مستطيلة الشكل عرضها  12م متّ بناء بيت مستطيل الشكل
مساحته  96م مربع كما يف الشكل.
أ -سجّل طول وعرض البيت؟
 96م مربع

ب -اكتب تعبريًا جربيًا لطول قطعة األرض.

موقع نيفا للرياضيات
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 12م

 )8معطى املستطيل اآلتي-:
أ -أكتب تعبريًا جربيًا حمليط املستطيل.
اجلواب________________________________________ :
ب -معطى  ، a = 7جد حميط املستطيل.

ج -معطى ان حميط املستطيل  40سم .جد اطوال اضالع املستطيل.

د -اذا عرفت ان طول الضلع الطويل هو  15سم ،جد مساحة املستطيل.

موقع نيفا للرياضيات
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 )9املستطيل  ABCDمكوّن من مستطيلني كما يف الرسم-:
B

 13سم

E a

A

b
C

D

F

أ -أكتب تعبريًا جربيًا حمليط املستطيل __________________ : AEFD

ب -أكتب تعبريًا جربيًا حمليط املستطيل ________________ : ABCD

ج -أكتب تعبريًا جربيًا ملساحة املستطيل _________________ : ABCD

د -معطى أن سم  ، a = 4ما هو العدد الذي جيب تعويضه بدل  bكي تكون مساحة
املستطيل  ABCDتساوي  51سم مربع؟ فسّر حلّك.

موقع نيفا للرياضيات
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 )10أمامك رسم لشبه منحرف قائم الزاوية .ABCD

أ -أكتب تعبريًا جربيًا ملساحة املستطيل

𝑥 سم

ABED؟
اجلواب_____________ :

 6سم

-------------------------ب -أكتب تعبريًا جربيًا ملساحة املثلث .BEC
اجلواب_____________ :
-------------------------ج -أكتب تعبريًا جربيًا ملساحة شبه املنحرف .ABCD

اجلواب_____________ :
-------------------------هـ -جد طول الضلع  BEإذا علمت أن مساحة املستطيل تساوي  96سم.2

اجلواب_____________ :
موقع نيفا للرياضيات
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 12سم

 )11املستطيل  ABCDمكوّن من مستطيلني كما يف الرسم.
E

F

أ -معطى أن  ، y=3جد مساحة املستطيل -: AEFD

ب -أكتب تعبريًا جربيًا يعبّر عن مساحة املستطيل -: ABCD

ج ** -اذا عرفت أن مساحة املستطيل  ABCDتساوي  39سم2
جد قيمة -: x

(بيّن طريقة حلّك)

-------------------------------------------------------------------- )12معطى الشكل املكوّن من مستطيالت-:
أ) احسب مساحة الشكل؟
 2سم

ب) احسب حميط الشكل؟

 8سم

 6سم
موقع نيفا للرياضيات

 10سم

18

niva-math.com

 6سم

 )13معطى مربع طول ضلعه 𝑦 سم.
أ -أكتب تعبريًا جربيًا يعبّر عن حميط املربع___________________ :
ب -أكتب تعبريًا جربيًا يعبّر عن مساحة املربع_________________ :
ج -عوّض  𝑦 = 12واحسب حميط ومساحة املربع-:
مساحة املربع

حميط املربع

د -معلوم أن مساحة املربع هي  100سم مربع .ما هو طول ضلعه__________ :
هـ -معلوم أن مساحة املربع هي  81سم مربع .ما هو طول ضلعه__________ :
-------------------------------------------------------------------- )14معطى مستطيل كما يف الرسم-:
 6سم
أ -احسب حميط املستطيل______________ :
ب -احسب مساحة املستطيل_____________ :

 4سم

ج -كبّر الضلع الصغري بضعفني وكبّر الضلع الكبري بضعفني أيضًا.
ارسم املستطيل الناتج واحسب حميطه ومساحته.

بكم ضعف يكرب حميط املستطيل؟ _________________
وبكم ضعف تكرب مساحته؟ _____________________

موقع نيفا للرياضيات
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 )15معطى مستطيل كما يف الرسم-:

 5سم

أ -احسب حميط املستطيل______________ :
ب -احسب مساحة املستطيل_____________ :

 4سم

ج -كبّر الضلع الصغري بـ  10أضعاف.
ارسم املستطيل الناتج واحسب حميطه ومساحته.

بكم يكرب حميط املستطيل؟ _________________
وبكم تكرب مساحته؟ _____________________
-------------------------------------------------------------------- )16معطى مستطيل كما يف الرسم-:
أ -احسب حميط املستطيل_________________ :

 5سم

ب -احسب مساحة املستطيل_______________ :
ج -كبّر الضلع الصغري بـ  10أضعاف وكبّر الضلع الكبري بـ  10أضعاف.
ارسم املستطيل الناتج واحسب حميطه ومساحته.

بكم يكرب حميط املستطيل؟ _________________
وبكم تكرب مساحته؟ _____________________

موقع نيفا للرياضيات
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 8سم

 )17ابن مستطيل مركب من  5مربعات متماثلة كهذه.

𝒙 سم

أ -سجّل تعبريًا جربيًا لطول الضلع الكبري يف املستطيل الناتج_____________ :
ب -سجّل تعبريًا جربيًا لطول الضلع الصغري يف املستطيل الناتج____________ :
ج -سجّل تعبريًا جربيًا حمليط املستطيل الناتج_____________________ :
د -سجّل تعبريًا جربيًا ملساحة املستطيل الناتج_____________________ :
هـ -عوّض  𝑥 = 4واحسب حميط ومساحة املستطيل الناتج-:
مساحة املستطيل

حميط املستطيل

-------------------------------------------------------------------- )18ابن مستطيل مركب من  7مربعات متماثلة كهذه.
𝐛 سم

أ -سجّل تعبريًا جربيًا لطول الضلع الكبري يف املستطيل الناتج_____________ :
ب -سجّل تعبريًا جربيًا لطول الضلع الصغري يف املستطيل الناتج____________ :
ج -سجّل تعبريًا جربيًا حمليط املستطيل الناتج_____________________ :
د -سجّل تعبريًا جربيًا ملساحة املستطيل الناتج_____________________ :
هـ -عوّض  b = 3واحسب حميط ومساحة املستطيل الناتج-:
حميط املستطيل

موقع نيفا للرياضيات
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 )19ابن مستطيل مركب من  6مربعات متماثلة كهذه.

𝐲 سم

امكانية (أ)-:
أ -سجّل تعبريًا جربيًا لطول الضلع الكبري يف املستطيل الناتج_____________ :
ب -سجّل تعبريًا جربيًا لطول الضلع الصغري يف املستطيل الناتج____________ :
ج -سجّل تعبريًا جربيًا حمليط املستطيل الناتج_____________________ :
د -سجّل تعبريًا جربيًا ملساحة املستطيل الناتج_____________________ :
هـ -عوّض  y = 10واحسب حميط ومساحة املستطيل الناتج-:
مساحة املستطيل

حميط املستطيل

---------------------------امكانية (ب)-:

أ -سجّل تعبريًا جربيًا لطول الضلع الكبري يف املستطيل الناتج_____________ :
ب -سجّل تعبريًا جربيًا لطول الضلع الصغري يف املستطيل الناتج____________ :
ج -سجّل تعبريًا جربيًا حمليط املستطيل الناتج_____________________ :
د -سجّل تعبريًا جربيًا ملساحة املستطيل الناتج_____________________ :
هـ -عوّض  y = 10واحسب حميط ومساحة املستطيل الناتج-:
حميط املستطيل
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 )20معطى مستطيل كما يف الرسم-:
أ -احسب حميط املستطيل_________________ :

 10سم

ب -احسب مساحة املستطيل_______________ :
ج -كبّر الضلع الصغري بـ  4سم وصغّر الضلع الكبري بـ  4سم.
ارسم املستطيل الناتج.

د -احسب حميط املستطيل الناتج_________________________ :
هـ -ماذا وجدت__________________________________ :
و -احسب مساحة املستطيل الناتج_________________________ :
-------------------------------------------------------------------- )21طول ضلع املربع "أ" هو 𝑥 سم.
طول ضلع املربع "ب" هو 𝑥 3سم.
أ -سجّل تعبريًا جربيًا حمليط ومساحة املربع "أ".
املساحة_______________ :

احمليط__________ :

ب -سجّل تعبريًا جربيًا حمليط ومساحة املربع "ب".
املساحة_______________ :

احمليط__________ :

ج-بكم ضعفًا حميط املربع "ب" أكرب من حميط املربع "أ"_______________ :
د-بكم ضعفًا مساحة املربع "ب" أكرب من مساحة املربع "أ"______________ :

موقع نيفا للرياضيات
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 5سم

