االسم_______________:

مراجعات للصف السابع يف مادة الفصل االول

 )1حلّ التمارين اآلتية-:

17  8  11

12  3  4

5  ( 2  4)  3 

)33 : 5 : (4  3  2

5 2 1

35 : (9  8 : 2) 

30  42 : 7

72 : 6

)5(16  16 : 2

( 7  8  4) : 6
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1 5 5
1
1 : (  ) :1 
4 6 8
2

8  ( 4  6 : 2)

5  7(9  5)  1

2 3 1
:( : ) 
3 4 2

6

26  2  52 

45 : 33  135 : 33 

1
6 : 4   25 
5

(8  4  5) : 73 

2

niva-math.com

2

2 8  4 : 2

52  63
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)2

املبنى الثاني

املبنى الثالث

املبنى األول

أ -أرسم املبنى الرابع ،ث ّم سجّل كم مربعًَا يوجد فيه؟ _______________________
ب -كم مربعا يوجد يف املبنى الـ 5؟ ________________________________
ج -يف املبنى الـ  30يوجد  91مربعا.
كم مربعا يوجد يف املبنى الـ 29؟ __________________________________
د -يف أي مبنى يوجد  37مربعا؟ __________________________________
هـ -هل يوجد مبنى حيتوي على  69مربعا؟ ___________
اشرح جوابك____________________________________________ :
___________________________________________________
و -أكتب تعبريا جربيا يعبّر عن عدد املربعات يف املبنى رقم . x
اجلواب_________________ :

----------------------------------------------------- )3أكتب لكلّ تعبري جربي تعبريا جربيا مساويا له-:

موقع نيفا للرياضيات
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(ج

x 2x

 0.5 x 
10 5

(د

5x  3b  4x  2x  b 

(هـ

9n  3  3n  2 

(و

5  (3c  2) 

(ز

(5 x  3)  2 

(ح

x  (4 x  3) 

(ط

10k  2 

1
k  3k 
2

(ي

x  3y  2 y 

(ي أ

42 x y 

(ي ب

4(3  x  2) 
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 )4أمامك سلسلة من املثلثات-:

املثلث الثاني

املثلث الثالث

املثلث األول

حميط املثلث االول  3سم
أكمل-:
حميط املثلث الثاني هو ______ سم

أ)

ب) حميط املثلث الثالث هو ______ سم
إذا أردنا االستمرار يف سلسة املثلثات:
ج)

كم يكون حميط املثلث الرابع؟ _____________________

د)

كم يكون حميط املثلث العاشر يف املتوالية؟ _______________

ه)

أحط التعبري املالئم حمليط مثلث يف املكان -: n
n
3

3+n

3n

n–3

و)

ما هو طول ضلع املثلث إذا كان حميطه يساوي  60سم؟ _________

ز)

هل يوجد مثلث يف هذه السلسة حميطه يساوي  50سم؟ علل.

موقع نيفا للرياضيات
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 )5أمامك سلسلة من املربعات-:

املربع الثالث

املربع الثاني

املربع األول

حميط املربع األول يساوي  4سم
أكمل-:
أ)

حميط املربع الثاني هو ______ سم

ب) حميط املربع الثالث هو ______ سم
إذا أردنا االستمرار يف سلسلة املربعات بعد:
ج)
د)
ه)

كم يكون حميط املربع الرابع؟ _____________________
كم يكون حميط املربع العاشر يف السلسلة ؟ _______________
أحط التعبري املناسب حمليط املربع يف املكان -: n
4+n

4n

n
4

n–4

و)

ما هو طول ضلع املربع الذي حميطه يساوي  80سم؟ ____________

ز)

هل يوجد املربع يف هذه السلسلة حميطه يساوي  50سم؟ علل.

موقع نيفا للرياضيات
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 )6أمامك رسم ملسدس مكون من مربعني (باللون الرمادي) ومثلثني.

 3سم

طول كل ضلع من أضالع املربعني هو  3سم.
ما هي مساحة الشكل السداسي؟
اإلجابة ______________ :سم.2
----------------------------------------------------- )7أمامك شكل مكوّن من مربع ومستطيل-:
أكمل:
أ)

طول الضلع  xهو _______ سم.

ب) طول الضلع  yهو _______ سم.
ج)

احسب مساحة الشكل-:

د) احسب حميط الشكل-:
----------------------------------------------------- )8عوّض واحسب-:

x2  9
4x
x3

x4

موقع نيفا للرياضيات
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عوّض واحسب-:

5x  6  2x
1
3

x

عوّض واحسب-:

2
a  3b
5

a  15
b2

a  100
1
15

b

عوّض واحسب-:

2y
 x 9
3

3x 
x5
y0
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 )9أي من بني التعابري االتية قيمته تساوي قيمة التعبري m + m + m + m؟
1

m+4

2

4m

3

m4

4

)4(m + 1

----------------------------------------------------- )10أمامك أبنية مكونة من مكعبات هلا نفس احلجم .
ثالثة أبنية متساوية يف احلجم ومبنى واحد له حجم خمتلف.
أشر  جبانب املبنى الذي له حجم خمتلف.
1

3

2

4

----------------------------------------------------- )11لدى أمري عدد من الكتب يساوي ضعفي عدد كتب عادل.
 xميثل عدد كتب عادل.
أ) اكتب تعبريا جربيا ميثل عدد كتب أمري.
اجلواب___________ :
ب) لدى االثنني معا  63كتابا .كم عدد كتب عادل؟
بيّن طريقة احلل-:

اجلواب________________ :

موقع نيفا للرياضيات
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)12رتبوا عيدان ثقاب بطريقة ما كما يف الشكل التالي-:

شكل 3

شكل 1

شكل 2

أ -إذا استمرينا يف البناء بنفس الطريقة ،كم عود ثقاب يكون يف البناء رقم 4؟
اجلواب______________ :
ب -إذا استمرينا يف البناء بنفس الطريقة ،كم عود ثقاب يكون يف البناء رقم 10؟
اجلواب______________ :
ج -يف الشكل  50يكون  153عود ثقاب .كم عود ثقاب يكون يف الشكل 51؟
اجلواب______________ :
د -أكتب التعبري املناسب لعدد الثقاب يف املكان -: n
اجلواب______________ :
----------------------------------------------------- )13على 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 تعبريا جربيا لطول قطعة األرض.

موقع نيفا للرياضيات
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 )14ميلك أمري عددا من الكتب يساوي ضعفا عدد الكتب اليت ميلكها عادل.
ومتلك منال عددا من الكتب يزيد بـ  8عن عدد كتب أمري.
 xميثل عدد الكتب اليت ميلكها عادل.
أي من التعابري اآلتية ميثل عدد الكتب اليت متلكها منال؟

1
)2( x  8
2x  8
x 8
x8
2
----------------------------------------------------- )15املستطيل  ABCDمكوّن من مستطيلني كما يف الرسم.
E

F

أ -معطى أن  ، y=3جد مساحة املستطيل -: AEFD
ب -اذا عرفت أن مساحة املستطيل  ABCDتساوي  39سم2
جد قيمة -: x

(بيّن طريقة حلّك)

----------------------------------------------------- )16أي من التعابري االتية له قيمة مساوية للتعبري 2a + 2b + c
2(a + b) + c .I

2(a + b + c) .II

موقع نيفا للرياضيات
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4a  4b  4c
.IV
2

 )17كان يف صندوق متحف العلوم  15رزمة بطاقة دخول.
يف كل رزمة  20بطاقة ،سعر بطاقة الدخول الواحدة  14.60شيكل.
اشرتى مُركّز الطبقة لتالميذ الصفوف السابعة من مدرسة "احلنان"

1
5

عدد البطاقات

املوجودة يف صندوق املتحف.
أ -كم بطاقة اشرتى مُركّز الطبقة ؟
ب -أعطى مُركّز الطبقة ملوظف الصندوق مبلغ  1000شيكل ،مقابل البطاقات اليت اشرتاها.
ما هو الباقي الذي حيصل عليه مُركّز الطبقة؟ اعرض طريقة احلل.

----------------------------------------------------- )18أراد مجيل استئجار حاويتني ارتفاعهما معا 7م.
فيما يلي امكانيتان حلاويتني على شكل مكعب ميكن جلميل استئجارهما.
امكانية ب

امكانية أ

5م

4م
3م
4م

4م

3م

5م

3م

2م
5م

الدفع مقابل االستئجار هو حبسب حجم التخزين يف احلاوية.
أي االمكانيتني تُكلف أكثر ؟ علل.

موقع نيفا للرياضيات
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 )19ح ّل املسائل الكالمية اآلتية-:
أ -اشرتى سامر  4مثلثات لدرس اهلندسة مثن املثلّت الواحد  13.6ش"ج.
واشرتى  10مساطر مثن املسطرة الواحدة  2.34ش.ج.
أعطى للبائع ورقة نقديّة من فئة الـ  100ش"ج.
احسب كم شاقالً يُرجع له البائع؟

-----------------------------------------------------ب -بعد أن صحّحت معلمة احلساب  0.75من دفاتر االمتحان بقي لديها  5دفاتر.
كم دفرت امتحان كان لدى معلمة احلساب قبل أن تبدأ بالتصحيح؟

-----------------------------------------------------3

ج -قام سنفور "رسّام" برسم لوحات مجيلة للسنفورة 5 .اللوحات رمسها بألوان مائيّة ،ورسم
اللوحات الباقيّة بألوان خشبيّة واليت عددها  20لوحة.
 -كم لوحة رسم السنفور "رسّام"؟

 -كم عدد اللوحات اليت رُمست بألوان مائيّة؟

موقع نيفا للرياضيات
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د -لدى سنفور "غيّور" حديقة حتتوي على أزهار مجيلة بلونني.
1

 4أزهار احلديقة بلون أمحر والباقي بلون أبيض واليت عددها  123زهرة.
 -على كم زهرة باللونني حتتوي احلديقة؟

 -كم عدد األزهار احلمراء يف حديقة السنفور "غيّور"؟

-----------------------------------------------------1
6
و
بالقمح،
مزروع
األرض
مساحة
من
هـ  -لدى سنفور "مزارع" قطعة أرض كبرية.
12
4

مساحة األرض مزروع بالشعري وباقي األرض مزروع بالبصل ومساحته  25دومن.
جد مساحة قطعة األرض؟

-----------------------------------------------------و -قرأ سنفور "طموح"  34صفحة من رواية "قنديل أم هاشم"،
5

وإلمتام قراءة الكتاب كان عليه قراءة  7الرواية .ما عدد صفحات الرواية؟

-----------------------------------------------------ز -اشرتى سامر  5أكياس حلويات مثن الواحد  21.5ش"ج.
واشرتى  10قناني عصري مثن الواحدة  4.25ش.ج.
أعطى للبائع ورقة نقديّة من فئة الـ  200ش"ج.
احسب كم شاقالً يُرجع له البائع؟

موقع نيفا للرياضيات
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 )20اشرتت أمال  xقناني شراب ودفعت  18شاقالً مثنا هلا.
ما هو سعر القنينة الواحدة ؟
1

x
18

2

18 + x

3

18
x

4

18 – x

----------------------------------------------------- )21ميلك فارس عددا من الكتب يساوي  3أضعاف عدد الكتب اليت ميلكها فريد.
ومتلك مسرية عددا من الكتب يزيد بـ  5عن عدد كتب فارس.
 xميثل عدد الكتب اليت ميلكها فارس.
أ -أكتب تعبريا جربيا يعبّر عن عدد الكتب اليت ميلكها فريد.
ب -أكتب تعبريا جربيا يعبّر عن عدد الكتب اليت متلكها مسرية.
ج -أكتب تعبريا جربيا يعبّر عن عدد الكتب اليت ميلكها الثالثة.

----------------------------------------------------- )22معطى املستطيالن  KBLP ,ABCDأحدهما فوق اآلخر كما يف الرسم.

K

M

P

B

أ -فسر ملاذا  ∢A1هي زاوية قائمة.

L

A

ب -فسر ملاذا  ∢AMPهي زاوية قائمة.
C
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