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مدة االمتحان  :ساعة

معطى الرسم اآلتي:
أكم مستطي ً
ال يوجد في الرسم؟

.

أكتب أسماء جميع المستطيالت
التي وجدتموها.

        
.

.2

بما  هي قياسات المستطيل    ABDE؟       

معطى الرسم اآلتي:
أجد ثالثة أزواج من المستقيمات المتوازية.

.

.

بجد ثالثة أزواج من المستقيمات المتعامدة.
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.3

أية صفة غير موجودة  في جميع المستطيالت؟
.

.4

امتحان الرياضيات:

أالقطران متعامدان
.

بالقطرات متساويان في الطول

.

ججميع الزوايا قائمة

.

دكل ضلعين متقابلين متوازيين

أ.

معطى مستطيل محيطه     16سم.
طول أحد أضالعه     3سم .جد أطوال باقي أضالع المستطيل.

ب.

معطى مستطيل فيه مجموع طولي الضلعين المتقابلين هو    10سم.
هل يمكن معرفة محيطه؟ إذا نعم  -فاحسب كم يساوي محيط المستطيل؛
إذا كال  -فاشرح السبب!

جـ.

معطى مستطيل فيه مجموع طولي الضلعين المتجاورين    10سم.
هل يمكن معرفة محيطه؟ إذا نعم  -فاحسب كم يساوي محيط المستطيل؛
إذا كال  -فاشرح السبب!

د.

طول أحد أضالع المستطيل أكبر بضعفين من طول الضلع الثاني.
مساحة المستطيل هي    50سم  . 2جد أطوال أضالع المستطيل.
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هـ.
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معطى مستطيل ومر ّبع .محيط كل منهما    36سم.

معلوم أن طول أحد أضالع المستطيل أصغر بـ    3أضعاف من طول ضلع المر ّبع.
جد أطوال المستطيل.

.5

بحوزتك ثالثة مستطيالت مثل المستطيل المعطى:
أارسم مستطي ً
جديدا المك ّون من دمج ثالثة
ال
ً

.

المستطيالت مثل المستطيل المعطى.

  

.

تعبيرا جبر ًيا لمحيط المستطيل الجديد الذي رسمته.
بأكتب
ً

.

تعبيرا جبر ًيا لمساحة المستطيل الجديد الذي رسمته.
جأكتب
ً

.

دع ّوض    ، y = 2واحسب مساحة المستطيل الذي رسمته.
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.6

طول ضلع مربع      aسمُ .ألصق لمستطيل أطوال أضالعه   َ    aو   2a

(أنظر الشكل).
مالئما يصف
تعبيرا جبر ًيا
أأكتب
ً
ً

.

محيط الشكل الناتج.
         

.

بمعطى أن محيط الشكل الناتج هو     16سم.
ما هي قيمة      aبالسنتمترات؟

نتم ّنى لك النجاح!
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