ّ

ّ

هيا نتمرن يف
ّ
ّ
نهاية السنة الدراسية
ّ
للصف السابع
االسم_________________ :
الصف _____ :الشعبة_____ :

1

 )1حميط املربع  24 ABCDسم.
مساحة املربع تساوي مساحة املثلث القائم الزاوية.
جد طول  GRإذا علمت أنّKG = AD :

-------------------------------------------------------------------- )2أ -بكم ضعف مساحة املستطيل  ABCDأكرب من مساحة املثلث BCE؟

 4سم

ب -معطى ان املساحة الكليّة للشكل  ABEDهي  110سم. 2
جد طول الضلع  BC؟

2

 20سم

 )3أمامك املستطيل  .ABCDأطوال أضالع املستطيل مكتوبة على الرسم بتمثيلها
اجلربيّ (األطوال هي بالسنتيمرتات).
أ .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
----------------------------ب .حميط املستطيل  ABCDهو  68سم.
ما هو طول الضلع AB؟ اكتب طريقة احللّ.

اجلواب ___________:سم
----------------------------------------------------------------- )4حميط مثلّث متساوي الساقَيْن هو  62سم.
طول ساق املثلّث أكرب بـ  13سم من طول قاعدته.
ما هو طول ساق املثلّث؟
بيِّن طريقة احللّ-:

اجلواب ________:سم
3

 )5أمامك هيئتا حماور ،رُسم على كلّ منهما مثلّث.
ارسُمْ على هيئة احملاور مث ّلثًا أحد رؤوسه هو النقطة ( )1,3بشرط أن يكون للمثلثني
نفس املساحة

----------------------------------------------------------------- )6رُمست أمامك أعمدة على أضالع مثلّثات أو على امتداد هذه األضالع
(األعمدة رُمست خبطّ غامق) .أشر إىل املثلّث الّذي فيه العامود ليس ارتفاعًا.

4

 )7أمامك 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_____________ :
5

 12سم

 )8يف الرّسم الّذي أمامك  xميثّل مقدارَ الزّاوية  Aيف املثلّث .ABC
استعنْ باملعطيات املوجودة على الرّسم واحسبْ مقدارَ الزّاوية .A

اجلواب__________ ° :
------------------------------------------------------------------ ABGE )9هو شبه منحرف
 ABCDهو مربّع مساحته  36سم

2

معطى 19 :سم = EG
أ -احسب قيمة 𝑥 .

ب -احسب مساحة شبه املنحرف.
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 )10أمامك مستطيل ومثلّث x .ميثّل طول أحد أضالع املستطيل بالسّنتيمرتات.
ا ْستَعن باملعطيات املسجّلة على الرمسني ،وأجب عن األسئلة.
مستطيل

مثّلث

اجلواب:

أ .عبّر بواسطة  xعن حميط املستطيل.

ب .جدْ قيمة  ، xإذا كان حميط املستطيل أكرب بـ  4سم من حميط املثلّث.
بيّن طريقة احللّ.

اجلواب:

----------------------------------------------------------------- ABCD )11هو مربع حميطه  16سم.
كم جيب أن يكون طول  ،EDكي تكون مساحة املثلث ADE
نصف مساحة املربع؟
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 )12أ -اشر يف هيئة احملاور اىل النقاط التالية-:
)E(–3,6

)D(1,–2

)C(6,–2

)B(1,6

ب -صل بني النقاط  C ،D ، Eثمّ حوّط على أيّ مثلّث حصلت؟
أ -مثلّث قائم الزاوية

ب -مثلّث متساوي األضالع

ج -مثلّث حاد الزاوية

د -مثلّث منفرج الزاوية

ج -جد هذا مساحة املثلث( -:بيّن طريقة حلّك)

مساحة املثلث ____________ :سم مربع
8

)A (4,6

 )13مساحة املثلث  ABCهي  24سم مربع( .القياسات معطاة بالسم)
أ -احسب قيمة 𝑥 ( .بيّن طريقة حلّك)

( 4عالمات)

ب -احسب طول االرتفاع  BGعلى الوتر ( . ACبيّن طريقة حلّك)

----------------------------------------------------------------- )14معطى . ABP = 1800
أ -جد قيمة  ، xثمّ سجّل مقدار ك ّل زاوية.

K

x

x + 500

P

ب -من النقطة  Bمرروا الشعاع  BGالذي ينصّف الزاوية
أضف هذا الشعاع يف املكان املناسب ،واحسب مقدار الزاوية

9

x − 200
B

. KBP
. GBP

A

 )15حلّ املسائل الكالميّة

اآلتية-:

أ -عدد الكتب عند خالد يساوي ضعفني عددها عند رائد.
وعدد الكتب عند مجيلة أكثر بـ  8من عددها عند خالد.
إذا كان عدد الكتب عندهم مجيعًا هو  63كتاب .جد كم كتابًا يوجد لدى كلّ واحد؟

--------------------------------------------------------------------------ب -منال أكرب من أختها سامية بـ  5أضعاف.
قبل  3سنوات كان عمر منال أكرب بـ  7أضعاف من عمر اختها سامية.
اكتب معادلة مناسبة واحسب عمر منال وعمر سامية.

--------------------------------------------------------------------------ج -يف كتاب الرياضيات يوجد  3فصول.
يوجد يف الفصل الثاني  12صفحة أكثر من الفصل الثالث ،أما يف الفصل األول يوجد أقل
بـ  4صفحات من ضعفي عدد الصفحات اليت يف الفصل الثالث.
جد عدد الصفحات يف كلّ فصل اذا علمت ان عدد صفحات الكتاب هو 168
10

 )16انطلق راكب دراجة راكبًا
دراجته من مدينة الناصرة.
يصف اخلط البياني الذي يظهر
من اجلهة اليسرى بعد راكب
الدراجة عن الناصرة يف كلّ
حلظة وحلظة.

تأمّل اخلط البياني وأجب عن البنود التالية-:
أ -على أي بعد عن مدينة الناصرة كان راكب الدراجة يف الساعة الـ 6:00؟
اجلواب_______________________________________ :
ب -ما املسافة اليت قطعها راكب الدراجة بني الساعتني  12:00و 14:00؟
اجلواب_______________________________________ :
ج -ما املسافة اليت قطعها راكب الدراجة من الساعة  6:00حتى الساعة 14:00؟
اجلواب_______________________________________ :
د -بني أي ساعتني كانت سرعة الدراجة أكرب-:
من الساعة  6:00حتى الساعة  7:00أم من الساعة  10:00حتى الساعة  11:00؟
اجلواب_______________________________________ :
هـ -كم ساعة اسرتاح راكب الدراجة خالل سفره؟ ___________________
و -كم ساعة ركب راكب الدراجة على دراجته ( ال يشمل ساعات االسرتاحة)؟
اجلواب_______________________________________ :
ز -سجّل <  > ،أو = كي حتصل على إدعاء صحيح-:

11

4
 )17يف مثلث متساوي الساقني مقدار زاوية الرأس هو  7مقدار زاوية القاعدة.

جد مقدار كل زاوية من زواية املثلث وسجّل نوع املثلث حسب زواياه.
0

(جمموع زوايا املثلث ) 180

--------------------------------------------------------------------0
0
 )18جمموع زاويتني هو  . 90احدى الزاويتين أكبر بـ  10من  3أضعاف الزاوية
األخرى .احسب مقدار كل واحدة من الزاويتني .فصّل حساباتك

-------------------------------------------------------------------- )19مساحة شبه املنحرف  ABCDهي  24سم2
احسب طول قاعدتي شبه املنحرف.

12

