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ومعادالت أجسام  أشكال،  عرشة:  الّسادسة  الوحدة 
الّدرس األّول:محيطات مثّلثات وأشكال رباعّية

 أمامكم رسومات مستطيل، متوازي أضالع ومثلّث متساوي الّساقني.  
x، قياسات الطّول بالّسم(.

2
1> لة بجانب األضالع تصف أطوالها ) التّعابري املسجَّ
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اُكتُبوا تعابري جربيّة تصف محيطات األشكال.  

نحّل مسائل متعلّقة مبحيطات مثلّثات وأشكال رباعّية.  

يف كّل بند، ِجُدوا أطوال أضالع األشكال الّتي َورََدت يف مهّمة افتتاحيّة الّدرس:    .1
اُكتُبوا معادلة مناسبة.   •

حلُّوا املعادلة وافحُصوا الحّل.    •
اِفحُصوا ما إذا  الحّل الّذي وجدمتُوه مناسبًا لرشوط املسألة.   •

اُكتُبوا إجابة بالكلامت.  •
مجموع محيطات املستطيل، متوازي األضالع واملثلّث هو  70 سم. أ. 

محيط املثلّث يساوي محيط املستطيل.   ب. 

محيط املثلّث ِضْعفا محيط املستطيل.  ت. 

7 سم من محيط متوازي األضالع.  محيط املستطيل أكرب ب   ث. 

مجموع محيطْي متوازي األضالع واملثلّث 3 أضعاف محيط املستطيل. ج. 

مجموع محيطْي متوازي األضالع واملستطيل يساوي محيط املثلّث.  ح. 
ما هو نوع املثلّث الناتج؟ وما هو نوع املستطيل الّناتج؟  

نفّكر ب ...

أطوال أضالع مثلّث هي ثالثة أعداد طبيعيّة متتالية.    .2
x ميثِّل طول الّضلع القصري بالّسم.  

3 سم أطوال أضالع املثلّث؟ ارِشُحوا.  2 سم، هل ميكن أْن تكون األعداد1 سم،   أ. 

x بحسب ُمعطيات املسألة؟ ارِشُحوا.   أّي أعداد مناسبة ل   ب. 

اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ميثِّل محيط املثلّث.   ت. 

25 سم. هل ميكن ذلك؟ ارِشُحوا.  محيط املثلّث هو   ث. 
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دة الّتي تنبع من نظريات هندسيّة.   عند حّل مسائل جربيّة تبحث مقادير هندسيّة، يجب أْن نأخذ بالحسبان الرّشوط املحدِّ
مثال:   يف املهّمة 2، الِقيَم الّتي ميكن أْن يحصل عليها املتغريِّ  x متعلقة مبجموع طويِل الّضلعني يف املثلّث، الذي يجب أْن يكون

.x < 1 أكرب من طول الّضلع الثّالث، لذا           

حلُّوا املعادالت.  .3
4x – 3(2x + 1) = 4(x + 2) + 1ت.5x = 10 – (x – 1)2أ.

15x – (2 – x) = 21x – 4ث.5x = 3 – 2x – (x – 3)2ب.

نفّكر ب ...

أمامكم رسمة مثلّث )x < 4، قياسات الطّول بالّسم(.  .4
48 سم. ما هي أطوال أضالع املثلّث؟   محيط املثلّث هو  أ. 

قال سائد:  نجحت يف حّل املسألة دون حّل املعادلة.   ب. 
ارِشُحوا، كيف حّل سائد؟  

متوازي   )مربّع،  الّسبعة  التّنغرام  أقسام  تنغرام.  يها  نسمِّ تركيبيّة  لعبة  أمامكم 
أضالع وخمسة مثلّثات تختلف بالكرب( تكوِّن مربًّعا.    

يف  انترشت  سنة(،    4,000 حوايل   )ُعمرها  قدمية  صينية  لعبة  هو  التّنغرام 
الغرب قبل حوايل 200 سنة، وقد قبلها الغرب بحامس وإعجاب كبري.  

150 سنة يف انكلرتا.   ظَهر االسم تنغرام ألول مرّة يف كِتاب أُحاجي هندسيّة للشباب، وقد نرُش هذا الكتاب قبل حوايل 
كان لويس كارول )ريايّض ومؤلف كتاب "إليسا يف بالد العجائب" ( من بني املعجبني جًدا بلعبة التّنغرام، ويقال أّن الحاكم 

الفرنيّس نابليون بونربت، كان معجبًا جًدا بهذه اللُّعبة أيًضا.   
من  جًدا  كبريًا  عدًدا  هناك  أّن  نجد  األشكال،  تركيب  عند  الّسبعة.  األقسام  بواسطة  مختلفة  أشكاالً  نركِّب  أْن  اللُّعبة  مبدأ 

إمكانيّات الرتّكيب.   
700 شكل، وقد  (Samuel Loyd)، قبل حوايل مائة سنة، كتابًا فيه حوايل  نرَش ُمكتشف األلغاز األمرييك صموئيل لويد 

تمَّ بناء هذه األشكال من أقسام الّتنغرام الّسبعة. 
أحياًنا، ترافق لعبة الّتنغرام مجموعة أشكال كنامذج للرّتكيب، ليك يبنيها املشرتكون 

بواسطة أقسام الّتنغرام. 
يف موقع "الّرياضّيات املدمجة" يف قسم "تفوق رحوبوت"، ميكنكم أن تجدوا 

تعليامت حول كيفية بناء أقسام اللُّعبة.   
وا  تنغرام من كرتون وحاولوا أْن تبنوا منه أشكاالً تظهر يف الرّسمة.   حضِّ
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-
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مجموعة مهاّم

أمامكم رسمة مثلّث متساوي  الّساقني )قياسات الطّول بالّسم(.    .1
10 سم؟ ارِشُحوا.   3 سم،     1.5 سم،     1 سم،    x ميكن أن تكون  هل قيمة   أ. 

x بحسب ُمعطيات املسألة؟ ارِشُحوا.  أّي أعداد ميكن أْن تكون مناسبة ل   ب. 

28 سم. محيط املثلّث يساوي  ت. 
اُكتُبوا معادلة مناسبة، حلُّوا وِجُدوا طويِل الّساقني.  
اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.  

أمامكم رسمتان: مثلّث متساوي الّساقني ومستطيل )x < 3، قياسات الطّول بالّسم(.  .2
اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ملحيط كّل شكل.  أ. 

محيط املثلّث يساوي محيط املستطيل.  . ب. 
اُكتُبوا معادلة مناسبة، حلُّوا وِجُدوا أطوال أضالع كّل شكل.  

اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

3 سم من طول القاعدة. يف مثلّث متساوي الّساقني، طول الّساق أكرب ب    .3
لوا تعابري جربيّة مناسبة ألطوال األضالع.  اُرُسموا مثلّثًا وسجِّ أ. 

أّي أعداد ميكن أْن تكون مناسبة لطول القاعدة؟ ارِشُحوا.  ب. 

محيط املثلّث 5 أضعاف طول القاعدة.    ت. 
اُكتُبوا معادلة مناسبة، حلُّوا وِجُدوا أطوال أضالع املثلّث ومحيطه.

اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

يف كّل بند، ُمعطاة تعابري جربيّة مُتثِّل أطوال أضالع املثلّث )قياسات الطّول بالّسم( ومحيطه.  .4
 ِجُدوا أطوال أضالع املثلّث.
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x، قياسات الطّول بالّسم(. محيط املستطيل الّذي يظهر يف الرّسمة هو 30 سم )0 <   .5
ِجُدوا أطوال أضالع املستطيل؟ 

x، قياسات الطّول بالّسم(. أمامكم رسمتان: متوازي أضالع ودلتون )0 <   .6
يف كّل بند، ِجُدوا أطوال أضالع كّل شكل رباعّي. 

محيط متوازي األضالع يساوي محيط الّدلتون. أ. 

50 سم. مجموع محيطْي متوازي األضالع والّدلتون هو  ب. 
 

x، قياسات الطّول بالّسم(. أمامكم رسمتان: متوازي أضالع  وشبه منحرف متساوي الّساقني )0 <   .7

1.5x 

x + 3

x 

شبه منحرف
متساوي الساقين

   x + 6  
x 

متوازي أضالع

يف كّل بند، ِجُدوا أطوال أضالع كّل شكل رباعّي.

محيط متوازي األضالع يساوي محيط شبه املنحرف. أ. 

6 سم من محيط شبه املنحرف. محيط متوازي األضالع أصغر ب  ب. 

أمامكم رسمتان: مربع ومستطيل )x < 0، قياسات الطّول بالّسم(.  .8
محيط املربّع يساوي محيط املستطيل.  

ِجُدوا أطوال أضالع املستطيل وطول ضلع املربّع. 

حلُّوا املعادالت.   .9
4 = 8x – 7 – (2x – 1)3 ت.2x – 3 + 4x = 5(x + 2)أ.

5x + 3(x – 2) = 10 + 4xث.1 = 2x – 7 + (x – 2)3 ب.
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10. حلُّوا املعادالت.
4 + x = 2(x + 8) – (x – 3)2ت.2x – 3(4 – x) = x + 8أ.

8 + 2x = (4x + 3) – 2ث.4 + x = 2x + 8 – (x – 3)2ب.

11. حلُّوا املعادالت.
4(2 – x) = 2(3x + 5) + 1 – (2x + 1)3أ.

4(x – 2) = 2(3x + 5) + 1 – (2x + 1)3ب.

4(2 – x) = 2(3x + 5) + 1 + (2x – 1)3ت.

4(2 – x) = 2(3x – 5) + 1 – (2x – 1)3ث.

5 سم من طول الّضلع املجاور. 12. طول أحد أضالع املستطيل أقرص ب  
.x اُرُمزوا إىل طول الّضلع الطّويل للمستطيل ب   أ. 

اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا مناسبًا لطول الّضلع القصري.   
لتُموه.    x بحسب ُمعطيات املسألة وبحسب التّعبري الّذي سجَّ اُذكُروا األعداد املناسبة ل  

ارِشُحوا.

بُني مثلّث متساوي األضالع عىل أحد أضالع املستطيل، وقد كان محيط املثلّث أكرب  ب. 

     من محيط املستطيل. 
عىل أّي ضلع من أضالع املستطيل ال ميكن بناء املثلّث؟ ارِشُحوا.  

2 سم من محيط املستطيل.  محيط املثلّث أكرب ب  ت. 
ما هو طول ضلع املثلّث؟ اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.   

13. أمامكم رسمتان: مثلّث متساوي الّساقني ومستطيل )x < 0، قياسات الطّول بالّسم(.
يف كّل بند، اِفحُصوا ما إذا ميكن. 

إذا كانت اإلجابة نعم، ِجُدوا أطوال األضالع. 
إذا كانت اإلجابة كال، ارِشُحوا.

محيط املثلّث يساوي محيط املستطيل. أ. 

محيط املثلّث ضعفا محيط املستطيل. ب. 

3 سم من محيط املثلّث. محيط املستطيل أكرب ب  ت. 
x

x + 2 x + 11
2

x + 31
2
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الّدرس الّثاين: مساحات مستطيالت

 ُمعطى ثالث ِقطع أرض مستطيلة الّشكل. محيط كّل قطعة هو 100 م.
10 م من طول الّضلع املجاور.   يف القطعة أ، طول أحد األضالع أطول ب 

4 أضعاف من طول الضلع املجاور. يف القطعة ب، طول أحد األضالع أكرب ب 
القطعة ت هي مربّع.

نوا: أي قطعة لها املساحة الكربى؟    خمِّ

نحسب مساحات مستطيالت ونجد أطوال األضالع بحسب املُعطيات.  

تطرقوا إىل املُعطيات الّتي َورََدت يف مهّمة االفتتاحيّة.    .1
اِحسبُوا أطوال أضالع القطعة أ ومساحتها.  أ. 

اِحسبُوا أطوال أضالع القطعة ب ومساحتها. ب. 

ما هو طول ضلع املربّع؟ وما هي مساحته؟  ت. 

أّي قطعة لها املساحة الكربى؟  ث. 

ُمعطى مستطيالن، يف كّل مستطيل، طول أحد األضالع هو 7 سم.  .2
طول الّضلع الثّاين يف املستطيل أ هو ِضْعفا طول الّضلع الثّاين يف املستطيل ب. 

أّي أعداد مناسبة لطول الّضلع الثّاين للمستطيل أ، ولطول الضلع الثاين للمستطيل ب؟ ارِشُحوا.  أ. 

اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ملساحة كّل مستطيل.   ب. 

4 أضعاف مساحة املستطيل ب.  42 سنتمرتًا مربًّعا إىل املستطيل أ، فإّن الّنتيجة تصبح   إذا أضفنا  ت. 
اُكتُبوا معادلة وحلُّوها. 

ما هي أطوال أضالع كّل مستطيل؟ اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة. ث. 

حلُّوا املعادالت.  .3
5(x – 4) = x + 8 + (x – 7)3 ت.3(x – 10) = (2x – 1)2أ.

x + 6 = (3x – 5) – 6ث.4(x – 2) = (14x – 5)3ب.

ُمعطى مربّع ومستطيل.    .4
طول أحد أضالع املستطيل هو نِصف طول ضلع املربّع.   

طول الّضلع الثّاين للمستطيل أكرب  ب 2 سم من طول ضلع املرّبع. 
.)x x ميثِّل طول ضلع املرّبع بالّسم )0 < 

اُكتُبوا تعابري جربيّة مناسبة  ملساحة املستطيل وملساحة املربّع.   أ. 

3 سم.  طول ضلع املربّع هو  ب. 
أيُّهام مساحته أكرب: املستطيل أم املرّبع؟ وبكم؟

2 سم من محيط املرّبع. محيط املستطيل أصغر  ب  ت. 
بكم مساحة املرّبع أكرب من مساحة املستطيل؟  
اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

x 

x + 2  

2
x
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نفّكر ب ...

.(4 , –1)   (–2 , –1)   (–2 , 5)   (4 ,  5) اُرُسموا، يف هيئة املحاور، مربًّعا رؤوسه:   .5
ما هو محيط املربّع الّذي رسمتُموه وما هي مساحته؟  أ. 

4 نقاط جديدة. 2 ، وحصل عىل  َضَب يوسف إحداثيْي كل نقطة يف  ب. 
ما هو الّشكل الّرباعّي الّذي حصل عليه يوسف؟ ارِشُحوا.  

كم ضعًفا محيط الّشكل الّرباعّي، الّذي حصل عليه يوسف، أكرب من محيط املربّع الّذي رسمتُموه؟  
كم ضعًفا مساحة الّشكل الّرباعّي، الّذي حصل عليه يوسف، أكرب من مساحة املربّع الّذي رسمتُموه؟ 

y لكّل نقطة يف 3.  2  واإلحدايّث  x لكّل نقطة يف  َضَب جاد  اإلحدايّث   ت. 
ما هو الّشكل الّرباعّي الّذي حصل عليه جاد؟ ارِشُحوا.

كم ضعًفا محيط الّشكل الّرباعّي، الّذي حصل عليه جاد، أكرب من محيط املربّع الّذي رسمتُموه؟  
كم ضعًفا مساحة الّشكل الّرباعّي، الّذي حصل عليه جاد، أكرب من مساحة املربّع الّذي رسمتُموه؟ 

كان بايت موندريان (Piet Mondrian) رساًما هولنديًا، وقد عاش يف النِّصف  
ومتيَّزت   بأسلوب هنديّس مجرد،  كانت  معظم رسوماته   .20 ال  القرن  األّول من 

بخطوط أُفقيّة وعموديّة تُْنِتج مستطيالت تختلف بالكرب واللون.  

مجموعة مهاّم

أحد أضالع املستطيل ضعفْي طول الّضلع املجاور.    .1
لوا تعابري جربيّة مناسبة ألطوال أضالع املستطيل.   اُرُسموا مستطيالً وسجِّ أ. 

أّي أعداد ميكن أْن تكون مناسبة لطول الّضلع القصري للمستطيل؟ ارِشُحوا.  ب. 

محيط املستطيل هو 18 سم. ت. 
ِجُدوا أطوال أضالع املستطيل ومساحته.  

اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

4 سم من طول الّضلع املجاور. أحد أضالع املستطيل أطول ب   .2
لوا تعابري جربيّة مناسبة ألطوال أضالعه.   اُرُسموا مستطيالً وسجِّ أ. 

أّي أعداد ميكن أْن تكون مناسبة لطول الّضلع القصري للمستطيل؟ ارِشُحوا. ب. 

40 سم. محيط املستطيل هو  ت. 
ِجُدوا أطوال أضالع املستطيل ومساحته.

اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.
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ُمعطى مستطيل.     .3
3 سم من الّضلع ب.   قاست دالل  وقالت: الّضلع أ أطول ب 

قاست جميلة وقالت: طول الّضلع أ ضعفْي طول الّضلع ب.  

ما هي أطوال أضالع املستطيل؟  أ. 

ما هو محيط املستطيل؟ وما هي مساحة املستطيل؟  ب. 

x، قياسات الطّول بالّسم(. أمامكم رسمتان ملستطيلني )0 <   .4
اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ملساحة كّل مستطيل.   أ. 

مجموع مساحتِي املستطيلني هو 96 سنتمرتًا مربًّعا. ب. 
ِجُدوا أطوال أضالع كّل مستطيل.  

اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

x، قياسات الطّول بالّسم(. أمامكم رسمتان ملستطيلني )0 <   .5
اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ملساحة كّل مستطيل. أ. 

مساحة املستطيلني متساوية.   ب. 
ِجُدوا أطوال أضالع كّل مستطيل.

اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

أّي مستطيل محيطه أكرب؟ وبكم؟  ت. 

أمامكم رسمتان: مربع ومستطيل )قياسات الطّول بالّسم(.   .6
اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ملساحة كّل شكل رباعّي.  أ. 

أّي أعداد مناسبة ل  x بحسب ُمعطيات املسألة.

35 سنتمرتًا مربًّعا من مساحة املربّع.   مساحة املستطيل أكرب ب   ب. 
ِجُدوا أطوال أضالع كّل شكل رباعّي.  اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

حلُّوا املعادالت.  .7
5x – 2x – 3 = (x + 2)4 ت.4 = 5(x + 2) – (3x – 2)3أ.

2x + 4(x + 1) = 6 – 5(1 – x)ث.8 + 6(x – 1) = (x + 1)4ب.

حلُّوا املعادالت.  .8
7x – 3(2x – 1) = 0.5x + 3 ت.6(x + 1) = 90 – (x – 7)3أ.

5(x – 4) = 2(2x – 3) – 3x – (2x – 5)6ث.x = 6 – 5x + (x – 2)3ب.

x + 3

12

10 

x I
II

x + 2

16
12

x I
II

x + 5

x IIIx
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حلُّوا املعادالت.  .9
15x – (2 – x) = 17x – 4 ت.3x – 7(x – 4) = 6x + 5 – 3(7 – 2x)أ.

ث.ب.

.ABCD  10. ُعيِّنت يف هيئة املحاور ثالث نقاط وهي رؤوس املستطيل
.A  , B  , C  أ.  اُرُسموا هيئة محاور، ثم عيُِّنوا فيها الّنقاط  

لوا إحداثيّات الّنقاط األربعة.    D، وسجِّ   ب. عيُِّنوا الرأس الرّابع  

.ABCD   ت. ِجُدوا أطوال أضالع املستطيل 

  ث. ِجُدوا محيط املستطيل )بوحدة طول تربيعة(.

ِجُدوا مساحة املستطيل)بوحدة مساحة تربيعة(.  ج. 

ABCD ، أضالعه متوازية مع املحاور.   11. ُمعطى مربّع 
  ُعيِّنت يف هيئة املحاور نقطتان وهام رأسان متقابالن يف املربّع. 

.D َجُدوا إحداثيّات الّنقطتني  B َو   أ. 

 ب.  ِجُدوا محيط املربّع )بوحدة طول تربيعة(
ومساحته  )بوحدة مساحة تربيعة(.

نضب إحداثيْي كّل نقطة يف 2 ونحصل عىل شكل رباعّي جديد.    ت. 
ما هو نوع الّشكل الّرباعّي الّذي نحصل عليه؟ ما هو محيطه؟ وما هي مساحته؟ 

12. ُمعطى مستطيل أضالعه متوازية مع املحاور.  
عىل أضالع املستطيل.  K ,M ,S ,R تقع الّنقاط  

ِجُدوا محيط املستطيل )بوحدة طول تربيعة(   أ. 
ومساحته )بوحدة مساحة تربيعة(.

 ب. نضب إحداثيْي كّل نقطة يف 2 ونحصل عىل شكل رباعّي جديد. 
ما هو نوع الّشكل الّرباعّي الّذي نحصل عليه؟ 

 ت. كم ضعًفا محيط الّشكل الّرباعّي أكرب من محيط املستطيل املُعطى؟  

 ث.كم ضعًفا مساحة الّشكل الّرباعي أكرب من مساحة املستطيل املُعطى؟  

13. ُمعطاة املعادلة  5x +  = 3(x – 2)، اِقرتُحوا عدًدا للمكان الفارغ ليك يكون حّل املعادلة:   
1ث.عدد زوجّي  ت.1–ب.1أ. 0  إىل  0ج.عدد بني  (1–)  إىل  عدد بني  

مهام ّ إضافّية في الموقع (משימות נוספות באתר)

–1
–1

–2

–3

1

1

2

2

3

3

4

4

50

A

B C

x

y

–1–2–3
–1

–2

–3

–4

1

1

2

2

3

3

4 50

A

C

x

y

–1–2–3–4
–1

–2

–3

–4

–5

1

1

2

2

3

3

40

R

K

M

S

x

y



90                   الوحدة الّسادسة عرشة:  أشكال، أجسام ومعادالت

الّدرس الّثالث: مساحات مثّلثات

 أمامكم رسومات لثالثة مثلّثات قامئة الزّاوية.  
).x

4
1> )الرُّسومات ليست بحسب قياسات، الطّول بالّسم  

ُنوا: خمِّ
أّي مثلّث له املساحة الكربى؟  
غرى؟ أّي مثلّث له املساحة الصُّ

3x

8

4x – 1

6

12x + 1 

2 I
IIIII

نستعني باملعادالت ونحسب مساحات مثلّثات وأشكال رباعّية.  

اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ملساحة كّل مثلّث َورََد يف مهّمة افتتاحيّة الّدرس وافحُصوا تخمينكم.  أ.   .1
مساحة املثلّث II هي75 سنتمرتًا مربًّعا. ب. 

 .III َو  I ِجُدوا مساحتِي املثلّثني
اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

أمامكم رسمتان مُلثَلّثنَي )x < 0 قياسات الطّول بالّسم(.  .2
اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ملساحة كّل مثلّث. أ. 

مساحة املثلّثني متساوية. ب. 
اُكتُبوا معادلة مناسبة وحلُّوها. 

ما هو طول الّضلع األزرق يف كّل مثلّث؟   ت. 
اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة. 

أمامكم رسمتان: مثلّث ومستطيل )قياسات الطّول بالّسم(.  .3
اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ملساحة املثلّث واكتُبوا تعبريًا جربيًّا ملساحة املستطيل.   أ. 

x بحسب ُمعطيات الّسؤال؟ ارِشُحوا. أّي أعداد مناسبة ل   ب. 

مساحة املثلّث تساوي مساحة املستطيل. ت. 
اُكتُبوا معادلة مناسبة وحلُّوها.

ما هو طول الّضلع األزرق يف كّل مضلّع؟   ث. 
اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة. 

x + 5 

4

x 

II I

 

6

x + 3 2x   – 3 

46  
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أمامكم رسمتان ملثلّثان )x < 0 قياسات الطّول بالّسم(.  .4
اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ملساحة كّل مثلّث. أ. 

.II 3 سم من  مساحة املثلّث  I أكرب ب  مساحة املثلّث  ب. 
اُكتُبوا معادلة مناسبة. 

حلُّوا وِجُدوا طول ارتفاع كّل مثلّث.  

نفّكر ب ...

8 سم. طول أحد أضالع املثلّث هو 12 سم، وطول االرتفاع لهذا الّضلع هو    .5
طول ضلع آخر يف نفس املثلّث هو 10 سم. ما هو طول االرتفاع لهذا الّضلع؟ ارِشُحوا، كيف وجدتُم اإلجابة؟ 

يوجد للمثلّث ثالثة أضالع، وكّل ضلع له ارتفاع، لذا تُوجد ثالث إمكانيّات لِحساب املساحة.   

طول أحد أضالع املثلّث هو 3 سم، وطول االرتفاع املناسب لهذا الّضلع هو(x + 2) سم.  .6
4 سم. (x – 3) سم، وطول االرتفاع املناسب لهذا الّضلع هو  طول ضلع آخر يف نفس املثلّث هو 

x بحسب ُمعطيات الّسؤال؟ ارِشُحوا. أّي أعداد مناسبة ل   أ. 

x ومساحة املثلّث. اِحسبُوا  ب. 
اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

في أعقاب...

x < 0 , 6(x + 1) = 8x. اُكتُبوا مسائل حول مساحات املثلّثات املناسبة لهذه املعادلة.  ُمعطاة املعادلة    .7

. 5x + 3 – x ·  2 = 4x + 1 ُمعطاة املعادلة    .8
نَتَجت جميع املعادالت اآلتية من املعادلة املُعطاة، من خالل إضافة أقواس يف أماكن مختلفة.  

أّي معادالت لها نفس حّل املعادلة املُعطاة؟ ارِشُحوا.  

· x – (x + 3)5 أ.  2 = 4x + 1.5 ج(x + 3 – x ·  2) = 4x + 1

· 5x + (3 – x) ب.  2 = 4x + 1.ح (5x + 3) – x ·  2 = 4x + 1

· 5x + (3 – x ت.  2) = 4x + 1.خ(5x + 3 – x) ·  2 = 4x + 1

· 5x + 3 – x ث.  2 = 4(x + 1).5 دx + (3 – x) ·  2 = 4(x + 1)

12

III

x 

7

x + 2 
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مجموعة مهاّم

x، قياسات الطّول بالّسم(. أمامكم رسمتان: مثلّث قائم الزاوية ومستطيل )0 <   .1
اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ملساحة املثلّث،  أ. 

وتعبريًا جربيًّا ملساحة املستطيل.

مساحة املثلّث  تساوي مساحة املستطيل.   ب. 
اُكتُبوا معادلة مناسبة وحلُّوها.  

ِجُدوا أطوال أضالع املستطيل. ِجُدوا طويْل قامئِي املثلّث.   ت. 
اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

أمامكم رسمتان: مثلّث قائم الزّاوية ومستطيل )قياسات الطّول بالّسم(.  .2
x بحسب ُمعطيات الّسؤال؟ ارِشُحوا. أّي أعداد مناسبة ل   أ. 

اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ملساحة املثلّث، وتعبريًا جربيًّا ملساحة املستطيل. ب. 

مساحة املثلّث ضعفْي مساحة املستطيل.   ت. 
اُكتُبوا معادلة مناسبة وحلُّوها.

ِجُدوا أطوال أضالع املستطيل. ِجُدوا طويْل قامئِي املثلّث. ث. 
اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

أمامكم رسمتان: مثلّث قائم الزّاوية ومستطيل )قياسات الطّول بالّسم(.  .3
x بحسب ُمعطيات الّسؤال؟ ارِشُحوا. أّي أعداد مناسبة ل   أ. 

اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ملساحة املثلّث، وتعبريًا جربيًّا ملساحة املستطيل. ب. 

11 سنتمرتًا مربًعا من مساحة املثلّث. مساحة املستطيل أكرب ب   ت. 
اُكتُبوا معادلة مناسبة وحلُّوها.

ِجُدوا أطوال أضالع املستطيل. ِجُدوا طويْل قامئِي املثلّث. ث. 
اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

x + 1 

2

2x  

4

x + 1 

3

x + 5 

4

3

2x   – 1 

x + 3 

4
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أمامكم رسمتان ملثلّثان )قياسات الطّول بالّسم(.  .4
x بحسب ُمعطيات الّسؤال؟ ارِشُحوا. أّي أعداد مناسبة ل   أ. 

اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ملساحة كّل مثلّث.  ب. 

مساحة املثلّثني متساوية.  ت. 
اُكتُبوا معادلة مناسبة وحلُّوها.

ِجُدوا أطوال األضالع الّزرقاء.   ث. 
اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

.

2x سم. طول أحد أضالع املثلّث هو 6 سم، وطول االرتفاع املناسب لهذا الّضلع هو   .5
(x + 1) سم. 8 سم، وطول االرتفاع املناسب لهذا الّضلع هو  طول ضلع آخر يف نفس املثلّث هو 

x بحسب ُمعطيات الّسؤال؟ ارِشُحوا. أّي أعداد مناسبة ل   أ. 

x ومساحة املثلّث. اِحسبُوا  ب. 
اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

أمامكم رسمتان ملثلّثان )قياسات الطّول بالّسم(.  .6
x بحسب ُمعطيات الّسؤال؟ ارِشُحوا. أّي أعداد مناسبة ل   أ. 

اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ملساحة كّل مثلّث. ب. 

 .II 12 سنتمرتًا مربًّعا من مساحة املثلّث  I أكرب ب   مساحة املثلّث  ت. 
اُكتُبوا معادلة مناسبة وحلُّوها.

اِحسبُوا مساحة كّل مثلّث.   ث. 
اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

.

 .4x – 5 + x = 2 + 3x – 6 حلُّوا املعادلة   أ.   .7
أضيًفوا أقواًسا يف أماكن مختلفة، بحيث يتغي الحّل، وحلُّوا املعادالت.   ب. 

(i)4x – 5 + x = 2 + 3x – 6(ii) 4x – 5 + x = 2 + 3x – 6

أضيُفوا أقواًسا يف أماكن مختلفة، بحيث ال يتغي حّل املعادلة. ت. 

(i)4x – 5 + x = 2 + 3x – 6(ii) 4x – 5 + x = 2 + 3x – 6

 

6
8

2x  

III

x + 3

9x 

12 x + 4 

III
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دوا ما إذا حّل املعادلة هو عدد موجب، سالب أو صفر. ارِشُحوا.    حدِّ  .8
2x = 3(x + 5) + 10 – (x + 5)3ث.2x = 3(x + 5) + 10 + (x + 5)3أ.

2x = 3(x + 5) – 10 – (x + 5)3ج.2x = 3(x + 5) – 10 + (x + 5)3ب.

2x = 3(x + 5) – (x + 5)3 ح.2x = 3(x + 5) + (x + 5)3 ت.

.8 + 5x = 3x ُمعطاة املعادلة     .9
دوا، دون أْن تحلُّوا املعادالت، أّي معادالت حلّها يساوي حّل املعادلة املُعطاة.  حدِّ

3x + 5x = 8ث.5x = 3x – 8ت.5x – 3x = 8ب.3x – 5x = 8أ.

.x – 5 = 7x + 10  10. ُمعطاة املعادلة
دوا، دون أْن تحلُّوا املعادالت، أّي معادالت حلّها يساوي حّل املعادلة املُعطاة. حدِّ

x = 7x + 15ث.x + 5 = 7xت.6x – 5 = 10–ب.6x + 10 = 5–أ.

. x x
5
4

3
1 8–= 11. ُمعطاة املعادلة    

دوا، دون أْن تحلُّوا املعادالت، أّي معادالت حلّها يساوي حّل املعادلة املُعطاة. حدِّ

xأ. x
5
4

3
1 xب.+=–8 x

5
4

3
1 8– xت.= x

5
4

3
1 8–– xث.= x

3
1 8

5
4 0– – =

 

.5x +  = 4(x – 1) 12. ُمعطى:  
دوا اإلّدعاءات الّتي تكون صحيحة دامئًا. اُكتُبوا مثاالً مضادًّا لكّل اّدعاء غري صحيح.     أمامكم اّدعاءات، حدِّ

لنا عدًدا موجبًا يف املكان الفارغ، فإّن حّل املعادلة يكون عدًدا موجبًا.   إذا سجَّ أ. 

لنا عدًدا سالبًا يف املكان الفارغ، فإّن حّل املعادلة يكون عدًدا سالبًا. إذا سجَّ ب. 

لنا عدًدا أكرب من 10 يف املكان الفارغ، فإّن حل املعادلة يكون عدًدا موجبًا. إذا سجَّ ت. 

لنا عدًدا زوجيًّا يف املكان الفارغ، فإّن حّل املعادلة يكون عدًدا زوجيًّا. إذا سجَّ ث. 

لنا عدًدا فرديًّا يف املكان الفارغ، فإّن حّل املعادلة يكون عدًدا فرديًّا. إذا سجَّ ج. 

مهام ّ إضافّية في الموقع (משימות נוספות באתר)
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الّدرس الّرابع: مهام إضافّية يف املساحات واملحيطات

x قياسات   أمامكم ثالث رسومات: مثلّث متساوي األضالع، مربّع، ومستطيل )0 < 
الطّول بالّسم(.

x x + 3x + 2

x
2

قال نديم: يوجد شكالن، محيط أحدهام دامئًا أكرب من محيط الّشكل اآلخر.  
هل قول نديم صحيح؟ ارِشُحوا.

نحّل مهاّم إضافّية تبحث يف محيطات ومساحات مثلّثات وأشكال رباعّية.  

يف كّل مهّمة، ِجُدوا أطوال أضالع جميع املضلّعات الّتي َورََدت يف مهّمة إفتتاحيّة الّدرس.    .1
اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

محيط املثلّث يساوي محيط املربّع.   أ. 

محيط املثلّث  3 أضعاف محيط املربّع.   ب. 

6 سم من محيط املستطيل. محيط املربّع أكرب ب   ت. 

مجموع محيطات املربّع، املستطيل واملثلّث هو  73 سم. ث. 

ُمعطى مربّع طول ضلعه  x )قياسات الطّول بالّسم(.  .2
رنا طول الّضلع املجاور له ب 3 سم وقد حصلنا عىل مستطيل. نا طول أحد األضالع بضعفني وصغَّ        كربَّ

اُكتُبوا تعابري جربيّة ألطوال أضالع املستطيل.   أ. 
لتموها.  x بحسب رشوط املسألة والتّعابري الجربيّة الّتي سجَّ أّي أعداد مناسبة ل  

5 سم من محيط املربّع. محيط املستطيل أكرب ب  ب. 
ِجُدوا طول ضلع املربّع. اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

أيُّهام مساحته أكرب؟ وبكم؟   ت. 

في أعقاب...

ُمعطى مربّع ومستطيل.   .3
طول أحد أضالع املستطيل هو نِصف طول ضلع املربّع.  

1 سم من ضعفْي طول ضلع املربّع. طول الّضلع الثّاين للمستطيل أصغر ب  

أّي أعداد ميكن أْن تكون مناسبة لطول ضلع املربّع؟ ارِشُحوا.   أ. 

ُحرِص مثلّث يف كّل من املربّع واملستطيل كام يظهر يف الرّسمة:    ب. 
ما هي العالقة بني مساحة املثلّث ومساحة الّشكل الّرباعّي  —

      الّذي يحرصه؟  
أّي مثلّث مساحته أكرب؟ ارِشُحوا.    —

III
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حلُّوا املعادالت.  .4
3(x – 5) = 4(3 – 2x) + 2 – (2x + 3)4ث.5(3 – x) = (x – 5)2 + 5 أ.

3(x – 8) = (5x + 7)2 – 3ج.7(x – 2) – 2 = (2x – 5)3 ب.

xت. xx4
5

1
5
4 9– –= ح.+

مجموعة مهاّم

12 سم. 15 سم َو  طوال ضلعان من أضالع املثلّث هام:    .1
(x + 2) سم بالتّناظر. طوال االرتفاعان لهذين الّضلعني هام:  x سم، 

x بحسب رشوط املسألة. ارِشُحوا.    لوا فيه املُعطيات. اُذكُروا األعداد املناسبة ل   اُرُسموا مثلّثًا وسجِّ أ. 

ِجُدوا طويِل االرتفاع. ما هي مساحة املثلّث؟   ب. 
اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

x، قياسات الطّول بالّسم(.  أمامكم رسمة مستطيل )1.5 <   .2
(6x + 8) سم. محيط املستطيل هو 

اُكتُبوا معادلة مناسبة وِجُدوا أطوال أضالع املستطيل.  أ. 
اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

ما هي مساحة املستطيل؟ ب. 

طول أحد أضالع املستطيل أ 4 أضعاف طول الّضلع املجاور له)قياسات الطّول بالّسم(.   .3
نا طول الّضلع القصري بضعفني، وهكذا حصلنا  7 سم وكربَّ نا طول الّضلع الطّويل للمستطيل ب   كربَّ

عىل املستطيل ب.   
.)x x إىل طول الّضلع القصري يف املستطيل أ )0 <  اُرُمزوا ب 

اُكتُبوا تعابري جربيّة مناسبة ألطوال أضالع املستطيل  ب.   أ. 

20 سم من محيط املستطيل أ. ِجُدوا أطوال أضالع املستطيل أ. محيط املستطيل ب أكرب ب  ب. 
اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

أيُّهام مساحته أكرب: املستطيل أ أم املستطيل ب؟ وبكم؟   ت. 

ُمعطى مستطيل طول أحد أضالعه ضعف ونِصف طول الّضلع املجاور له )قياسات الطّول بالّسم(.  .4
رسمنا مربًّعا طول ضلعه 3 سم داخل املستطيل )اُنظُروا الرّسمة(.  

.II 24 سنتمرتًا مربًَّعا من مساحة املستطيل  مساحة املستطيلI أكرب ب 
.II ِجُدوا مساحتِي املستطيلني I َو 

12

2x      – 3 

x أ

x

3
3

I

II
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ُمعطى مثلّث متساوي األضالع ومربّع.   .5
2 سم من طول ضلع املثلّث.   طول ضلع املربّع أصغر ب  

اُرُمزوا ب  x إىل طول ضلع املثلّث. اكتبوا تعبريًا جربيًّا لطول ضلع املربّع. أ. 
لتُموها. ارِشُحوا.  x بحسب ُمعطيات املسألة والتّعابري الجربيّة الّتي سجَّ أّي أعداد مناسبة ل  

محيط املربّع يساوي محيط املثلّث.  ب. 
اُكتُبوا معادلة مناسبة. حلُّوا وِجُدوا أطوال أضالع املثلّث واملربّع.  

ُمعطى مثلّث متساوي األضالع ومربّع.   .6
3 سم من طول ضلع املثلّث. طول ضلع املربّع أصغر ب   

اُرُمزوا ب  x إىل طول ضلع املثلّث. اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا لطول ضلع املربّع. أ. 
لتُموها. ارِشُحوا.. x بحسب ُمعطيات املسألة والتّعابري الجربيّة الّتي سجَّ أّي أعداد مناسبة ل  

4 سم من محيط املثلّث. محيط املربّع أصغر  ب  ب. 
اُكتُبوا معادلة مناسبة وحلُّوا.

ِجُدوا أطوال أضالع املثلّث واملربّع.

محيط مثلّث متساوي الّساقني هو 36 سم.  .7
6 سم من طول الضلّع اآلخر.   طول أحد أضالع املثلّث أكرب ب  

ِجُدوا أطوال أضالع املثلّث )ميِّزوا بني إمكانيّتني(.

B(5 , 0) هام رأسا مثلّث مساحته النُّقطتان A(0 , 0)  َو   .8
20 تربيعة.

y. ما هام إحداثيّا الّرأس C؟ يقع الّرأس C للمثلّث عىل محور  أ. 

.y ال يقع الّرأس C للمثلّث عىل محور  ب. 
كم إمكانيّة يوجد ملكان C؟ ارِشُحوا. 

حلّول املعادالت اآلتية هي:  3  ,1  ,1–  ,3–  .9
المئوا بني كّل حّل واملعادلة املناسبة له.   

8x = 6 – 5x – 3ج.8x – 3 = 5x + 6ت.8x + 3 = 5x + 6أ.

8x = 6 – 5x – 3– ح.8x – 3 = 5x – 6ث.8x + 3 = 5x – 6ب.

10. أمامكم معادالت، ثالث منها لها نفس الحّل. أّي معادلة لها حّل مختلف؟ وما هو؟  
5(x – 3) = (x – 2)6ت.5x = (x – 2)4 + 5أ.

5(x – 3)– = (x – 2)6ث.5(x + 1) = (x + 2)4ب.

–1
–1

–2

1

1

2

2

3

3

4 5 60

–3

A  B
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11. أمامكم معادالت، ثالث منها لها نفس الحل. أي معادلة لها حل مختلف؟ وما هو؟ 
x – 4 = (4 – x) – (2x – 3)2 ت.3x – 5 = (x – 4) – (x – 3)2 أ.

3x + 1 = (4 – x) – (2x – 3)2ث.x + 1 = (x – 4) – (2x – 3)2ب.

12. حلُّوا املعادالت.
19 + 4x = (2x – 1)3 ث.x + 5 = (x + 1)2أ.

3x + 2(6x – 7) = 5x + 6ج.3x + 5 = (5x – 8)2 ب.

3(2x – 6) = (x – 4)5ح.4 = 4x + 3 – (x + 5)3ت.

13. حلُّوا املعادالت.
4x – 6 = 3(2x – 3) – 5(2x + 1)ث.10x + 13 – 5(2 + 3x) = x + 3أ.

5x + 3(10 – 2x) = 26 – 2(10 – x)ج.4(3x + 2) = 5x + 20 – (2x + 2)3 ب.

3x = 5 – (2x – 10) – (x – 5)4ح.4(3 – 2x) + 15 = (2x + 3)5 – 2ت.

14. حلُّوا املعادالت.
2(3 – 4x) = 2 – (2 + x) – (5x – 2)3ث.4(2 – x) = x + 7 – (2x – 5)6أ.

15 = 5(0.2x – 5) – (2x – 4)2.5ج.2x – 13 = (15 – 4x) – (3x + 1)2 ب.

ح.ت.

لوا أعداًدا من عندكم يف املربّعات األربعة.   انسخوا الرّسم التّخطيطي وسجِّ أ.   .15
أكملوا األعداد يف الدوائر واملسدس.  

كّرروا العملية مع أعداد أخرى.   ب. 

ارشحوا، ملاذا عند اختيار أعداد للمربعات، فإنَّ العدد الناتج يف املسدس  ت. 

     مناسب ملجموع األعداد يف الدوائر، عموديًّا وأُفقيًّا أيًضا؟  

مهام ّ إضافّية في الموقع (משימות נוספות באתר)

=

=

=

==

=

+++

+

+

+



99الوحدة الّسادسة عرشة:  أشكال، أجسام ومعادالت

الّدرس الخامس: مساحة الّسطح الخارجّي وحجم الّصندوق  

 طلبت املعلّمة من التاّلميذ أْن يَبْنوا هيكل صندوق من ِسلك حديد طوله 80 سم. 
y، قياسات الطّول بالّسم.(  > 0  ,x  > 0 )

صندوق جاملصندوق يوسف

x

7
5

y

7

7

نوا: أيُّهام بنى صندوقًا حجمه أكرب؟   خمِّ

نحّل مسائل تبحث يف حجم ومساحة الّسطح الخارجّي للّصندوق.  

أ. ما هو ارتفاع صندوق يوسف املُعطى يف مهّمة افتتاحيّة الّدرس؟ وما هو ارتفاع صندوق جامل؟    .1
           اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

اِحسبُوا حجم كّل صندوق وافحُصوا تخمينكم.   ب. 

اِحسبُوا مساحة الّسطح الخارجّي لكّل صندوق.   ت. 

للّتذكي 
الّصندوق هو منشور قائم، جميع سطوحه مستطيالت.  

.(a < 0, b < 0, c < 0)  a ,  b , c ُمعطى صندوق أطوال أضالعه )بالّسم( : 
a · b · c  سنتمرتًا مكّعبًا. حجم الّصندوق:   

2ab + 2bc + 2ac سنتمرتًا مكّعبًا. مساحة الّسطح الخارجّي للّصندوق: 

x، قياسات الطّول بالّسم(. أمامكم رسمتان لصندوقني )0 <   .2
اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا لحجم كّل صندوق.   أ. 

يوجد نفس الحجم للّصندوقني.   ب. 
اُكتُبوا معادلة مناسبة وحلُّوا. 

ِجُدوا أطوال أضالع )أحرف( كّل صندوق.  ت. 
اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

6

15 12

8
x + 2 

x 

III

c

a
b
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أمامكم رسمتان لّصندوقني.   .3
x، قياسات الطّول بالّسم(.  > 0(        

اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا لحجم كّل صندوق. أ. 

مجموع حجمِي الّصندوقني هو  ب. 
948 سنتمرتًا مكّعًبا.

اُكتبوا معادلة مناسبة.
حلُّوا وِجُدوا طول االرتفاع يف كّل صندوق.  

اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

أّي صندوق توجد له مساحة الّسطح الخارجّي األكرب؟ وبكم؟  ت. 

في أعقاب...

II ومكّعب )قياسات الطّول بالّسم(. I وَ  ُمعطى الّصندوقان   .4
منأل املكعب باملاء كالتّايل:  

منأل الّصندوق I باملاء ونسكب املاء من الّصندوق إىل املكّعب.   •
نكرر هذه العمليّة 12 مرّة.  

II باملاء ونسكب املاء من الّصندوق إىل املكّعب. منأل الّصندوق    •
20 مرّة. نكرر هذه العمليّة   

يف نهاية العملّية، امتأل املكّعب باملاء حّتى حافته العلوّية.  
ِجُدوا طول ضلع املكّعب.  

حلُّوا املعادالت.  .5
7x – (8x + 9) = 3 – (4x – 6)ت.18 – 2(x + 6) = (x – 3)6أ.

8x – (3x – 7) = 53 – (5x + 6)ث.5(x + 2) = 19 – 6(x + 4) – (x – 5)4ب.

مجموعة مهاّم

x، قياسات الطّول بالّسم(. أمامكم رسمتان لّصندوقني )0 <   .1
اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا لحجم كّل صندوق. أ. 

يوجد نفس الحجم للّصندوقني. ب. 
اُكتُبوا معادلة مناسبة.

حلُّوا وِجُدوا أطوال أضالع )أحرف( كّل صندوق. 
اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

1412
42x

   +
 1 

x 

6

I
II

5
7

3
1

2

4

III

3

5

86
x

x   + 3

I

II
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أمامكم رسمتان لصّندوقني )قياسات الطّول بالّسم(.  .2
اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا لحجم كّل صندوق. أ. 

x بحسب ُمعطيات املسألة.  أّي أعداد مناسبة ل  
ارِشُحوا. 

15 سنتمرتًا مكّعبًا من حجم الّصندوق I أصغر ب  ب. 

.II حجم الّصندوق    
اُكتُبوا معادلة مناسبة وحلُّوا.

ِجُدوا طول االرتفاع يف كّل صندوق، وافحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

أّي صندوق توجد له مساحة سطح خارجّي أكرب؟ وبكم؟ ت. 

أمامكم رسمتان لّصندوقني )قياسات الطّول بالّسم(.  .3
اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا لحجم كّل صندوق. أ. 

x بحسب ُمعطيات املسألة. ارِشُحوا.  أّي أعداد مناسبة ل  

4 سنتمرتات مكّعبة من ضعفْي حجم الصندوق I أكرب ب   ب. 

.II حجم الّصندوق    
اُكتُبوا معادلة مناسبة وحلُّوا.

ِجُدوا أطوال أضالع )أحرف( كّل صندوق. اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة. 

أّي صندوق توجد له مساحة سطح خارجّي أكرب؟ وبكم؟ ت. 

x، قياسات الطّول بالّسم(. بنى هيثم وسمي صندوقني من ِسليْك حديد لهام نفس الطّول   )0 <   .4
صندوق سمي:  صندوق هيثم:

7

4x

x  + 1 
10

3x
x 

اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا يصف مجموع أطوال أضالع )أحرف( صندوق هيثم. أ. 

اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا يصف مجموع أطوال أضالع )أحرف( صندوق سمي. ب. 

اُكتُبوا معادلة مناسبة للقصة وحلُّوا. ت. 

ِجُدوا أطوال أضالع )أحرف( كّل صندوق. اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.   

اِحسبُوا حجم كّل صندوق.   ث. 

اِحسبُوا مساحة الّسطح الخارجّي لكّل صندوق.   ج. 

73
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x x   – 2 

I

II

4

8
x2

3

2x   + 1 

I
II
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أمامكم رسمتان لّصندوقني )قياسات الطّول بالّسم(.   .5
اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ملساحة الّسطح الخارجّي لكّل صندوق.   أ. 

I تساوي مساحة مساحة الّسطح الخارجّي للّصندوق  ب. 

.II      الّسطح الخارجّي للّصندوق 
اُكتُبوا معادلة مناسبة وحلّوا.

ِجُدوا أطوال أضالع )أحرف( كّل صندوق.  ت. 

     اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.

أّي صندوق يوجد له الحجم األكرب؟ وبكم؟ ث. 

أمامكم رسمتان لّصندوقني )قياسات الطّول بالّسم(.   .6
اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ملساحة الّسطح الخارجّي لكّل صندوق. أ. 
x بحسب ُمعطيات املسألة. ارِشُحوا.  أّي أعداد مناسبة ل  

20 سنتمرتًا  I أكرب ب  مساحة الّسطح الخارجّي للّصندوق  ب. 

.II مربًّعا من مساحة الّسطح الخارجّي للّصندوق    
اُكتُبوا معادلة مناسبة وحلُّوا.

جدوا أطوال أضالع )أحرف( كّل صندوق.  اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة. ت. 

أّي صندوق يوجد له الحجم األكرب؟ وبكم؟ ث. 

أمامكم رسمتان لّصندوقني )قياسات الطّول بالّسم(.  .7
اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ملساحة الّسطح الخارجّي لكّل صندوق. أ. 

x بحسب ُمعطيات املسألة. ارِشُحوا. أّي أعداد مناسبة ل  

20 سنتمرتًا  I أكرب ب  مساحة الّسطح الخارجّي للصّندوق  ب. 

.II مربًّعا من مساحة الّسطح الخارجّي للّصندوق    
اُكتُبوا معادلة مناسبة وحلُّوا.

ِجُدوا أطوال أضالع )أحرف( كّل صندوق.  اِفحُصوا ما إذا إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة. ت. 

أّي صندوق يوجد له الحجم األكرب؟ وبكم؟ ث. 

حلُّوا املعادالت.  .8
9x – 4 = (3x – 2)5 ث.x + 1 = (x – 4)2أ.

3x = 2(5x – 8) – 10ج.3x + 4 = 5(x – 2)ب.

5(x + 3) = (2x – 1)3ح.x = 2(3x – 1) – 8 ت.
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حلُّوا املعادالت.  .9
7(x – 6) = 5(x – 8) + (x – 5)10ث.7(3x + 5) = (2x + 9)2أ.

5x – 3(4x – 7) = 2x + 21ج.3(3x – 8) = (4x – 7)5ب.

3(x – 2) = 9(x + 6) – (x – 1)7ح.18x = 2(x – 6) – (5x + 6)3ت.

10. حلُّوا املعادالت.
3x – (2x + 1) = (x – 1)5ث.2(5x – 1) = 3(4x – 6) – (3x – 4)6أ.

2(x – 3) = (3x – 1)4 – 32ج.3x – (5x + 6) = 2(7 – 6x)ب.

ح.ت.

.60(x – 1) = 36(x + 5) ُمعطاة املعادلة    .11
اُكتُبوا مسألة حول أحجام صناديق، بحيث تكون املعادلة املُعطاة مناسبة لها.  

دة للمسألة أيًضا.   لوا الرّشوط املحدِّ سجِّ

12. ُمعطى ثالثة أسالك حديد، طول كّل منها 12x سم (x < 0، قياسات الطّول بالّسم(، بُني هيكل مكّعب وهيكالن لصّندوقني.  
اكتبوا تعبريًا جربيًّا مناسبًا لحجم املكّعب.   أ. 

ب.  اكتبوا تعابري جربيّة ممكنة لحجم الصندوقني اللّذين غري مكّعبني. 

20 سم. 30 سم،  30 سم،  13. ُمعطى صندوقان رباعيّان متامثالن قياساتهام: 
منأل الّصندوق أ بكرات نِصف قُطر كّل منها 5 سم.

2 ملم. منأل الصّندوق ب بكرات نِصف قُطر كّل منها 
مالحظة: نرتِّب الكرات بأسطر وبأعمدة. 

يف أّي صندوق "تحتل" الكرات مكانًا أكرب؟  ارِشُحوا. 
إرشاد: ميكن أْن نَْحرُص كّل كرة مبكّعب. 

حجم الكرة حوايل نِصف حجم املكّعب الّذي يَْحرُصُها )اُنظُروا الرّسمة(.   

مهام ّ إضافّية في الموقع (משימות נוספות באתר)
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نحافظ على لياقة رياضّية

تبسيط وتعويض يف تعابي جربّية

x( يف التّعبرَييْن، فإنّنا نحصل عىل نفس الّنتيجة.  يف كّل بند، ِجُدوا العدد الّذي إذا عوَّضناه  )بدل   .1
1−153األعداد:3x – 42x – 1أ.

1−1.501األعداد:4x – 32x – 1ب.

5210األعداد:5x – 32x – 3ت.

1038−األعداد:x + 32x + 4ث.

1−2−15األعداد:0.5x − 41 + 3xج.

1−0.2−0.50.25األعداد:4x – 18x – 2ح.

.10 − x ُمعطى التّعبري الجربّي    .2
2–؟  ،8  ،0  ،1 x( للحصول عىل:  أّي عدد يجب أْن نعوِّضه )بدل  أ. 

x( للحصول عىل أعداد موجبة، وللحصول عىل أعداد سالبة؟ أّي أعداد يجب أن نعوِّضها )بدل  ب. 

. x
5
3 + ُمعطى التّعبري الجربّي    .3

1–؟  ،2  ،0   ،1 x( للحصول عىل:  أي عدد يجب أن نعوِّضه )بدل  أ. 

x( للحصول عىل أعداد موجبة، وللحصول عىل أعداد سالبة؟ أي أعداد يجب أن نعوِّضها )بدل  ب. 

1، وللحصول عىل أعداد أصغر من 1–؟ x( للحصول عىل أعداد أكرب من  أي أعداد يجب أن نعوِّضها )بدل  ت. 

ُدوا ما إذا ميكن تحقيق كّل بند، ارِشُحوا أو أعطُوا أمثلة.   8. حدِّ مجموع عددين صحيحني هو    .4
العددان زوجيّان. ث.  العددان موجبان.  أ. 

العددان فرديّان. ج.  العددان سالبان.  ب. 

.10 أحد العددين أكرب من   ح.  أحد العددين موجب واآلخر سالب.  ت. 

طوا. بسِّ  .5
= 3(x + 8) + (x – 7)2ث.= 2x – 7 + 3x + 8أ.

= 2x – (7 + 3x + 8)ج.= 3x + 8 + (x – 7)2ب.

= 2x – (7 + 3x) + 8ح.= 2x – 7 + 3(x + 8)ت.

لوا التّعبري الجربّي 3x – 1  بحسب التّعليامت. ِجُدوا إمكانيّتني مختلَفتنَْي لكّل بند.  يف كّل بند، سجِّ  .6
مجموع أربعة تعابري جربيّة. ت.  مجموع تعبريين جربينّي.  أ. 

ث.مجموع خمسة تعابري جربيّة. مجموع ثالثة تعابري جربيّة.  ب. 


