مراجعات للصف السابع للفصل الثاني

االسم--------------:
 ABCD )1هو مربع طول ضلعه  aسم.
 K،H ،Iهي منتصفات أضالع املربع.
معطى أطوال االرتفاعات:
 6سم =  8 ،HEسم =  7 ،GKسم = FI
أ -اكتب تعبريًا جربيًا ملساحة الشكل الكلي.

ب -احسب مساحة الشكل أذا علمت ان  3سم = .a

ج -ماذا جيب ان تكون قيمة  ،aكي تكون مساحة املثلثات معًا مساوية لـ  42سم

2

.

----------------------------------------------------------------------- )2معطى . ABP  1800
أ -جد قيمة  ، xثمّ سجّل مقدار ك ّل زاوية.

K

x  50

0

x
P

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

B
. KBP
. GBP
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x  20
A

 )3معطى أن مساحة الـ  DIPهي  80سم

2

.

أ -أكتب تعبريًا جربيًا ملساحة الـ . DIP

أ -احسب قيمة

.x

ب -احسب مساحة الـ

. DPM

ج -احسب مساحة الـ  DMIبطريقتني خمتلفتني.
طريقة ()2

طريقة ()1

-----------------------------------------------------------------------0
0
 )4جمموع زاويتني هو  . 90احدى الزاويتين أكبر بـ  10من  3أضعاف الزاوية األخرى.
احسب مقدار كل واحدة من الزاويتني .فصّل حساباتك
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-:) حلّ املعادالت اآلتية5

 3  3x  4( x  1)  19

1.4x  6  3.6x  8  18

 ( x  15)  ( x  6)  3  1  2

1
3
 2  2 x   3x
3
4

3x  4
5
4

2( x  6)  18
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m  3m  3(m  )
4
4

2x – 4(x – 1) = –4

7a + 3 – 4a = 6

1
1
x  7  13
5
5

1
1
 5 x  16
2
2

 3.6x  4.8  33.6
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 )6يف كتاب الرياضيات يوجد  3فصول.
يوجد يف الفصل الثالث  xصفحات ،ويوجد 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

-----------------------------------------------------------------------4
 )7يف 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

----------------------------------------------------------------------- )8عدد الطالب يف القاعة "أ" هو  3أضعاف عدد الطالب يف القاعة "ب".
اذا خرج  9طالب من القاعة "أ" ودخل اىل الغرفة "ب"  9طالب ،فسيكون عدد الطالب
متساوي يف القاعتني .جد كم طالبًا كان يف كلّ قاعة؟
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 )9يف املثلث  ABCالنقطة  Dتقع على امتداد .BC
∢A = 98 ,∢ACD = 132

A
98
D

132

احسب زوايا املثلث .ABC

C
B

----------------------------------------------------------------------- )10احسب مساحة اجلزء املظلل؟ AE = CD = 4 ، CB = 12 ، AB = 9
القياسات مسجّلة بالسم

----------------------------------------------------------------------- )11اشرتت غادة  3أكياس مببا وكيس بيسلي واحد.
سعر كيس بيسلي يزيد ب  2ش.ج عن سعر كيس مببا.
دفعت غادة  8ش.ج .ما هو سعر كيس البمبا الذي اشرتته غادة؟

-----------------------------------------------------------------------1
 )12أخذت سعاد ،داود وموسى كل كرات التنس املوجودة يف الصندوق .أخذت سعاد 8
3
الكرات أخذ داود  8وأخذ موسى  20كرة.

أ -أي جزء من الكرات أخذ موسى؟____
ب -كم كرة كانت يف الصندوق؟
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1
 )13أخذت حنان ،سليم وموسى كل كرات الكتب املوجودة يف الصندوق .أخذت حنان
3

الكتب ،أخذ سليم

2
9

الكتب وأخذ موسى  32كتابًا .كم كتابًا كان يف الصندوق؟

----------------------------------------------------------------------- )14مع امحد  5أقالم أكثر مما مع عمر ،مع سعاد  3اضعاف اكثر من امحد.
كم عدد األقالم اليت مع عمر إذا علمت انه يوجد معهم الثالثة  30قلم؟

----------------------------------------------------------------------- )15جد قيمة  ، xثمّ سجّل مقدار ك ّل زاوية.
x+4
0

x-20

x

-----------------------------------------------------------------------0
0
 )16جمموع زاويتني هو  . 90احدى الزاويتين أكبر بـ  30من ضعفي الزاوية األخرى.
احسب مقدار كل واحدة من الزاويتني .فصّل حساباتك
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 )17جمموع زاويتني هو

0

 . 180احدى الزاويتين أكبر بـ

0

 50من  4أضعاف الزاوية

األخرى .احسب مقدار كل واحدة من الزاويتني .فصّل حساباتك

-----------------------------------------------------------------------2

 )18يف مثلث متساوي الساقني مقدار زاوية الرأس هو  3مقدار زاوية القاعدة.
جد مقدار كل زاوية من زواية املثلث وسجّل نوع املثلث حسب زواياه.

----------------------------------------------------------------------- )19الشكل مركّب من مستطيل ومثلثني قائمي الزاوية.
أ -سجّل تعبري جربي ملساحة املستطيل________ :
ب -احسب مساحة املثلث ADE؟ _________
ج -سجّل تعبري جربي حلساب مساحة الشكل
الكلي ABCD؟ ____________________
د -احسب مساحة الشكل أذا علمت ان  14سم = .x

هـ -ماذا جيب ان تكون قيمة  ،xكي تكون مساحة الشكل الكلي مساوية لـ  100سم
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