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مسائل حسابات في المستطيل، فّكر وجد العدد، أيام ميالد، عدد أيام ؟ في الشهر، قوى ورقم )

 (آحاد، متواليات

 

 مسائل حسابات في المستطيل

 عففففددا   طولفففف  كففففا  إذا" صففففبيل بالسفففف تيمترات" أنفففف  مسففففتطيل عفففف  نقففففو   :تعريفففف 

يمكففف  ) السففف تيمتراتمففف   صفففبيبا   عفففددا   عرضففف  وأيضفففا  السففف تيمترات  مففف  صفففبيبا  

المتففففففر أو القففففففدم أو الففففففدرام أو ا نفففففف  أو الديسففففففمتر  : بفففففف السفففففف تيمتر اسففففففت دا  

 .(وغيرها

 

سم 17 مساحته بالسنتمترات صحيح مستطيل  .1
2

 .مبيط  جد. 

سم 91 مساحته بالسنتمترات صحيح مستطيل  .2
2

 .مبيط  جد. 

سم 19 مساحته بالسنتمترات صحيح مستطيل  .3
2

 .مبيط  جد. 

سم 19 مساحته بالسنتمترات صحيح مستطيل  .4
2

  .مبيط  جد. 

سم 19 مساحته بالسنتمترات صحيح مستطيل  .5
2

 (.كم حالً يوجد ؟). مبيط  جد. 

سم 909 مساحته بالسنتمترات صحيح مستطيل . 6
2

 (.كم حالً يوجد ؟). مبيط  جد. 

سم 991 مساحته بالسنتمترات صحيح مستطيل  .7
2

 (.؟كم حالً يوجد ). مبيط  جد. 

سم 9009 مساحته بالسنتمترات صحيح مستطيل . 8
2

 (.كم حالً يوجد ؟). مبيط  جد. 

سم 17 مساحته بالسنتمترات صحيح مستطيل  .9
2

 (يوجد؟ حالً  كم) مبيط  جد. 

سم 56 مساحته بالسنتمترات صحيح مستطيل . 01
2
 .عرض  وجد طول  جد. سم60 ومحيطه 
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سم 56 مساحته بالسنتمترات صحيح مستطيل .11
2
 .عرض  وجد طول  جد. سم991 ومحيطه 

سم 56 مساحته بالسنتمترات صحيح مستطيل. 97
2
 .عرض  وجد طول  جد. سم10 ومحيطه 

ستتتتتم 00 مستتتتتاحته بالستتتتتنتمترات صتتتتتحيح مستتتتتتطيل .13
2
 

 .عرض  وجد طول  جد. سم 01   ومحيطه

ستتتتتم 00 مستتتتتاحته بالستتتتتنتمترات صتتتتتحيح مستتتتتتطيل. 91
2
 

 .عرض  وجد طول  جد. سم 32 ومحيطه

ستتتتتم 48 مستتتتتاحته بالستتتتتنتمترات صتتتتتحيح مستتتتتتطيل  .15
2
 

 .مبيط  احسب. سم8 بـ عرضه عن يزيد وطوله

ستتتم 00 مستتتاحته بالستتتنتمترات صتتتحيح مستتتتطيل .06
2
 احسفففب. ستتتم1 بتتتـ عرضتتته عتتتن يزيتتتد وطولتتته 

  .مبيط 

ستتتتم 17 مستتتتاحته بالستتتتنتمترات صتتتتحيح مستتتتتطيل .17
2
. ستتتتم 79    بتتتتـ عرضتتتته عتتتتن يزيتتتتد وطولتتتته 

 .مبيط  احسب

ستتتتم 900 مستتتتاحته بالستتتتنتمترات صتتتتحيح مستتتتتطيل .08
2
. ستتتتم 14 بتتتتـ عرضتتتته عتتتتن يزيتتتتد وطولتتتته 

  .محيطه احسب

سم31 مساحته أن بحيث بالسنتمترات صحيح مستطيل يوجد هل  .19
2
 (محيطه؟ يساوي كم) ؟

 بحيتتتث بالستتتنتمترات صتتتحيح مستتتتطيل يوجفففد هفففل . 21

 ومستتتاحته ستتتم1 بتتتـ عرضتتته عتتتن يزيتتتد طولتتته أن

سم132
2
 ؟
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 ومستتاحته ستتم 1بتتـ عرضتته عتتن يزيتتد طولتته أن بحيتتث بالستتنتمترات صتتحيح مستتتطيل يوجففد هففل  .11

سم124
2
. 

 المستتتتتتتطيالت جميتتتتتت ( عتتتتتتر  طتتتتتتو  ) أبعففففففاد جففففففد . 22

 جتتتتتتد. ستتتتتتم40 محتتتتتتي  ذات بالستتتتتتنتمترات الصتتتتتتحيح 

 التتتتتت ي المستتتتتتتطيل وعتتتتتتر  طتتتتتتو  كتتتتتتم. مستتتتتتاحا  ا

 (.كّون جدولً ) يمكن؟ ما أكبر مساحته

 المستتتتتتتتطيالت جميتتتتتت ( عتتتتتتر  طتتتتتتو  ) أبعففففففاد جففففففد  .13

 المستتتتتطيل وعتتتتر  طتتتتو  كتتتتم. مستتتتاحا  ا جتتتتد. ستتتتم20 محتتتتي  ذات بالستتتتنتمترات الصتتتتحيح 

 (.كّون جدولً ) يمكن؟ ما أكبر مساحته ال ي

. ستتتم 00 محتتتي  ذات بالستتتنتمترات الصتتتحيح  المستتتتطيالت جميتتت ( عتتتر  طتتتو  ) أبعفففاد جفففد  .24

 (.كّون جدولً ) يمكن؟ ما أكبر مساحته ال ي المستطيل وعر  طو  كم. مساحا  ا جد

. ستتتم 14 محتتتي  ذات بالستتتنتمترات الصتتتحيح  المستتتتطيالت جميتتت ( عتتتر  طتتتو  ) أبعفففاد جفففد .15

 (.كّون جدولً ) يمكن؟ ما أكبر مساحته ال ي المستطيل وعر  طو  كم. مساحا  ا جد

. ستتتم 00 محتتتي  ذات بالستتتنتمترات الصتتتحيح  المستتتتطيالت جميتتت ( عتتتر  طتتتو  ) أبعفففاد جفففد . 26

 (.كّون جدولً ) يمكن؟ ما أكبر مساحته ال ي المستطيل وعر  طو  كم. مساحا  ا جد

. ستتتم 900 محتتتي  ذات بالستتتنتمترات الصتتتحيح  المستتتتطيالت جميتتت ( عتتتر  طتتتو  ) أبعفففاد جفففد .17

 (.كّون جدولً ) يمكن؟ ما أكبر مساحته ال ي المستطيل وعر  طو  كم. مساحا  ا جد

: وأجتتتب حستتتب العاعتتتدا عتتتن الستتت ا .  71 – 77اسفففت تا قاعفففدإ  مففف  إجاباتففف  ع ففف  ا سففف    .  28

ستتتتم متتتتاذا يكتتتتون ب تتتتدا المستتتتتطيل صتتتتاحب  700متتتتن بتتتتين جميتتتت  المستتتتتطيالت ذات محتتتتي  

 المساح  األكبر؟
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 كتتتل مستتتاح  التتتت  بالستتتنتمترات الصتتتحيح  المستتتتطيالت جميتتت  أبعفففاد جفففد .19

ستتم222 من تتا
2

 متتا أصتت ر محيطتته التت ي المستتتطيل وعتتر  طتتو  كتتم. 

 (.كّون جدولً )     يمكن؟

 كتتتل مستتتاح  التتتت  بالستتتنتمترات الصتتتحيح  المستتتتطيالت جميتتت  أبعفففاد جفففد . 10

ستتتم10 من تتتا
2

 متتتا أصتتت ر محيطتتته التتت ي المستتتتطيل وعتتتر  طتتتو  كتتتم. 

 (.كّون جدولً ) يمكن؟

ستتتم900 من تتتا كتتتل مستتتاح  التتتت  بالستتتنتمترات الصتتتحيح  المستتتتطيالت جميتتت  أبعفففاد جفففد .31
2

 كتتتم. 

 يمكن؟ ما أص ر محيطه ال ي المستطيل وعر  طو 

 (.كّون جدولً )     

ستتتم911 من تتتا كتتتل مستتتاح  التتتت  بالستتتنتمترات الصتتتحيح  المستتتتطيالت جميتتت  أبعفففاد جفففد. 17
2

 كتتتم. 

 يمكن؟ ما أص ر محيطه ال ي المستطيل وعر  طو 

 (.كّون جدولً )     

ستتتم901 من تتتا كتتتل مستتتاح  التتتت  بالستتتنتمترات الصتتتحيح  المستتتتطيالت جميتتت  أبعفففاد جفففد .33
2

 كتتتم. 

 يمكن؟ ما أص ر محيطه ال ي المستطيل وعر  طو 

 (.كّون جدولً )        

 

متتتن بتتتين  :وأجفففب عففف  السفف ا .  44- 29حففاو  أ  تسفففت تا قاعفففدإ مفف  إجاباتففف  ع ففف  ا سفف       .44

ستتتتم 100جميتتتت  المستتتتتطيالت ذات مستتتتاح  
7
متتتتاذا يكتتتتون ب تتتتدا المستتتتتطيل صتتتتاحب المحتتتتي   

 األص ر؟
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 دـــــــــــر وجــــــــــفكّ 

 .9والباق     1   ويعسم على   9والباق   0جد عدداً يعسم على  .0

 .1والباق     1   ويعسم على   1والباق   0جد عدداً يعسم على  .2

 .بدون باق   1ويعسم على  7والباق    1   ويعسم على   7والباق   0جد عدداً يعسم على  .4

 .بدون باق   1ويعسم على  9 والباق  1على ويعسم    9والباق   0يعسم على  جد عددا   .4

 .بدون باق   1ويعسم على  9 والباق  1على ويعسم    9والباق   0يعسم على  جد عددا   .5

 .بدون باق   1ويعسم على  9 والباق  1على ويعسم    9والباق   1يعسم على  جد عددا   .6

 .9والباق   1ويعسم على  9 والباق  0على ويعسم    9والباق   1يعسم على  جد عددا   .7

 .9بدون والباق   0ويعسم على  9 والباق  1على  ويعسم 9والباق   0ويعسم على  9من  أك ر جد عددا   .8

 0ويعستتتتم علتتتتى  9والبتتتتاق   90علتتتتى ويعستتتتم 9والبتتتتاق   0ويعستتتتم علتتتتى  9متتتتن  أك ففففر جففففد عففففددا   .9

 .9والباق  

 0ويعستتتتم علتتتتى  7والبتتتتاق   90علتتتتى ويعستتتتم 7والبتتتتاق   0ويعستتتتم علتتتتى  9متتتتن  عففففددا  أك ففففر جففففد .01

 .7والباق  
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لل تتدد فنمنتتا  9عنتتدما معمتت  : حتتل. )  4والبتتاق   1ويعستتم علتتى  1والبتتاق   4يعستتم علتتى  جففد عففددا   .00

 790   911   17  أي أمّتتته متتتن األعتتتداد  1وعلتتتى  4محصتتتل علتتتى عتتتدد يعستتتم بتتتدون بتتتاق  علتتتى 

 . حعق المطلوب......   790   911   19لك فاألعداد ل ....... 

فتتتنّن  7عنتتتدما معمتتت  لتتته : إرشتتتاد.) 1والبتتتاق   1ويعستتتم علتتتى  0والبتتتاق   4يعستتتم علتتتى  جفففد عفففددا   .02

 (.بدون باق   17ال دد النا ج يعسم على 

 . 4والباق   1ويعسم على  90والباق   99يعسم على  جد عددا   .04

 . 1والباق   1ويعسم على  0والباق   99يعسم على  جد عددا   .04

 . 90والباق   94ويعسم على  91والباق   77يعسم على  جد عددا   .05

 . 0والباق   90ويعسم على  0والباق   70يعسم على  جد عددا   .06

 .700وهو أكبر من   0والباق    1    ويعسم على 1والباق   0يعسم على  جد عددا   .07

بتتتدون بتتتاق    0   ويعستتم علتتتى   0والبتتتاق     1   ويعستتتم علتتتى    1والبتتاق   0يعستتتم علتتتى  جففد عفففددا   .08

. 

يكتتتون  90    74    70    94عنتتتدما معستتتمه علتتتى كتتتل واحتتتد متتتن األعتتتداد  9أكبتتتر متتتن  جفففد عفففددا   .09

 . 9الباق  

  14,    74    94     4: عنتتتدما معستتتمه علتتتى كتتتل واحتتتد متتتن األعتتتداد  9000أكبتتتر متتتن  جفففد عفففددا   .21

 .   1يكون الباق      17, 

  يكتتتون البتتتاق  أقتتتل 90و  74     70    94عنتتتدما معستتتمه علتتتى كتتتل واحتتتد متتتن األعتتتداد  جفففد عفففددا   .20

هتتتو  70  وبتتتاق  قستتتمته علتتتى 91هتتتو  94بتتتاق  قستتتمته علتتتى : أّي أّن .  )9متتتن المعستتتو  عليتتته بتتتـ 

 ...(.و  70
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يكتتتون البتتتاق   10   90   10   71   94عنتتتدما معستتتمه علتتتى كتتتل واحتتتد متتتن األعتتتداد  جفففد عفففددا   .22

 .0أقل من المعسو  عليه بـ 

   يكتتتون البتتتاق  أقتتتل 90   70   97   90عنتتتدما معستتتمه علتتتى كتتتل واحتتتد متتتن األعتتتداد  جفففد عفففددا   .24

 .1من المعسو  عليه بـ 
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 أ عياد ميالد

 ففففي" المفففيالد شفففهر" ضفففر  حاصفففل أ  الففف  بفففاهر، مفففيالد بعيفففد االحتففففا  أث فففا  بفففاهر صفففدي  انت ففف  .1

 ما هو  اريخ ميالد باهر؟.  222 يساوي" الميالد يوم"

 

وشتتتت ر   1= يتتتتو  المتتتتيالد:  فن تبتتتتر  1.90إذا كتتتتان عيتتتتد متتتتيالد شتتتت    :مالحظفففف 

وشتتت ر   0= يتتتو  المتتتيالد: فن تبتتتر  0.7إذا كتتتان عيتتتد متتتيالد شتتت   .  90= المتتتيالد

 (. 7= الميالد

 97لل وامتتتتل لنعتتتتد عتتتتددين أحتتتتدهما أصتتتت ر أو يستتتتاوي  770محلتتتتل ال تتتتدد  :إرشففففاد

 (.يناسب اليو ) 19واآلخر أص ر أو يساوي ( يناسب الش ر )

 

شتتتت ر "فتتتت  " يتتتتو  متتتتيالد "اّدعتتتتى شتتتت   أّن حاصتتتتل ضتتتترب  .7

 !!!هل هو صادق؟ وّضح.  711يساوي " ميالد 

 

 

يتتتو  "وأّن حاصتتتل ضتتترب  9107اّدعتتتى شتتت   أمّتتته ولتتتد ستتتن   .1

هتتتتل هتتتتو صتتتتادق؟ .  04يستتتتاوي " شتتتت ر متتتتيالد "فتتتت  " متتتتيالد 

 !!!وّضح

 

 

 

معمتتت   عنتتتدما. 7004ولتتتدت الط لتتت  متتتريم فتتت  عتتتا   .1

" ستتتتتن  المتتتتتيالد"و " شتتتتت ر المتتتتتيالد"و " يتتتتتو  المتتتتتيالد"

شتتت ر المتتيالد أكبتتتر بتتتـ . محصتتل علتتتى مربّتت  ل تتتدد صتتحيح

 ف  أي  اريخ ولدت مريم؟. من يو  الميالد  1
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شتتتت ر "و  "يتتتتو  المتتتتيالد"عنتتتتدما معمتتتت  . 7001متتتتور عتتتتا   الط تتتتل ولتتتتتتد  .0

محصتتتل علتتتى عتتتدد بحيتتتث أّن  ال تتت  أرقتتتا  " ستتتن  المتتتيالد"و" المتتتيالد

فتتت  أي . متتتن يتتتو  المتتتيالد  0شتتت ر المتتتيالد أكبتتتر بتتتـ . 7أرقامتتته هتتت   متتتتتتتن 

  اريخ ولد مور؟

 

 

و عتتدد هتت" شتت ر المتتيالد"فتت  " يتتو  المتتيالد"عيتتد متتيالد  لحتت  طتتارق أّن حاصتتل ضتترب  يتتو فتت   .0

فتتت  أّي  تتتاريخ . و  تلتتتن عتتتن الصتتت ر( 9ال تتترق )مكتتتّون متتتن  ال تتت  أرقتتتا  بحيتتتث أّن أرقامتتته متتاليتتت  

 من كل عا  يحت ل طارق ب يد ميالد ؟

 

فتتت  " يتتتو  المتتتيالد"حاصتتتل ضتتترب  ".متتتيالد شتتت ر "شتتت   يستتتاوي  ال تتت  أضتتت ا  " متتتيالديتتتو  " .1

 ميالد ؟ ف  أي  اريخ يحت ل الش   ب يد.  711يساوي  "  ش ر الميالد"

شتتت ر متتتيالد "عنتتتدما معمتتت  ". يتتتو  ميالدهتتتا"الط لتتت  صتتتبا يستتتاوي معمتتتو  رقمتتت  " شتتت ر متتتيالد" .4

 ف  أي  اريخ  حت ل صبا ب يد ميالدها؟. 17محصل على " يو  ميالد صبا" م  " صبا

وشتتتت ر  90فتتتتنن يتتتتو  المتتتتيالد هتتتتو (  0\90أي )متتتتن شتتتت ر حزيتتتتران  90إذا ولتتتتد شتتتت   فتتتت   : امتبتتتته)

 (.0الميالد هو 
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 مك يوم أ حد يوجد يف الشهر؟

 

 ارينـــــــــــــــــــــــــــ م                       

 

  لتتتك متتتن آذار شتتت ر فتتت  جم تتت  يتتتو  فكتتتم ال متتتي  متتتا ستتتن  فتتت  آذار شتتت ر فتتت  يتتتو  أو  كتتتان إذا .1

 السن ؟

  لتتتك متتتن آذار شتتت ر فتتت  ستتتب  يتتتو  فكتتتم األحتتتد يتتتو  متتتا ستتتن  فتتت  آذار شتتت ر فتتت  يتتتو  أو  كتتتان إذا .2

 السن ؟

 عتتتدد فكتتم 2 أيضتتاً  الشتتت ر ذلتتك فتت  الثال تتتا  أيتتا  وعتتدد 2 م تتتين شتت ر فتت  األحتتتد أيتتا  عتتدد كتتان إذا .3

 فيه؟ ال نين أيا  عدد وكم الش ر؟ ذلك ف  ال مي  أيا 

 عتتدد فكتتم 2 أيضتتاً  الشتت ر ذلتتك فتت  العم تت  أيتتا  وعتتدد 2 م تتين شتت ر فتت  األرب تتا  أيتتا  عتتدد كتتان إذا .4

 فيه؟ السب  أيا  عدد وكم الش ر؟ ذلك ف  ال مي  أيا 

 عتتدد فكتتم 2 أيضتتاً  الشتت ر ذلتتك فتت  الثال تتا  أيتتا  وعتتدد 4 م تتين شتت ر فتت  ال نتتين أيتتا  عتتدد كتتان إذا  .2

  السابق؟ الش ر ف  ال نين أيا 

 الصتتتتديعان يتصتتتتافح وخمتتتتي  وأرب تتتتا   ال تتتتا  يتتتتو  كتتتتل فتتتت  .6

 الشتت ر هتت ا فتت (. الواحتتد اليتتو  فتت  واحتتدا متتّرا)وستتامر ستتا د
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 فتتت  سيتصتتتافحان متتترا وكتتتم العتتتاد ؟ الشتتت ر فتتت  سيتصتتتافحان متتترا كتتتم. بالضتتتب  متتترا 12  صتتتافحا

 يليه؟ ال ي الش ر

 وحزيتتران وأيتتار ميستتان الثال تت  األشتت ر فتت  يوجتتد ؟ ستتب  يتتو  وكتتم  ال تتا ؟ يتتو  وكتتم ؟ أحتتد يتتو  كتتم .7

 ؟ بالسن  العواب يت لق هل.  م اً 

 يتتتو  كتتتل عتتن وأجتتتر   أستتتبو  كتتل متتتن وال متتتي  واألرب تتا  ال نتتتين أيتتتا  مصتتن  فتتت  را تتتد ي متتل .أ .8

 م اً؟  11و 11 و 9 األش ر ف  را د أجر كان كم. أ.  شاقالً  261 عمل

 شتتت ر عتتتن أجتتتر  يكتتتون فكتتتم   شتتتاقالً  3641 كتتتان حزيتتتران شتتت ر عتتتن را تتتد أجتتتر أنّ  علمتتت  إذا . 

 أب؟ ش ر عن أجر  يكون وكم ؟  موز

 ؟ أحد يو  أيامه أّو  كان إذا( شباط ش ر غير) ش ر عن را د أجر كم .ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 


