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أعداد بقفزات   1.3

أمامكم حاصل جمع ثالثة أعداد بقفزات  2. 

8 + 10 + 12 = 30

لوا حاصل جمع ألربع ثالثّيات أعداد صحيحة بقفزات 2، بحيث يكون الحاصل مختلًفا كّل مرة. سجِّ

نبحث متواليات بقفزات.

مجموع ثالثّيات أعداد صحيحة بقفزات متساوية

لتموها، وعالقات بني حاصل الجمع والعدد األوسط يف كّل  ِجدوا صفات متيِّز حاصل جمع كّل ثالثيات األعداد اّلتي سجَّ أ.   .1
متوالّية.  

هل تتحّقق الّصفات والعالقات اّلتي وجدمتوها - حسب رأيكم - يف كّل ثالثّية أعداد صحيحة بقفزات 2؟    ب. 

ا.  إذا كانت اإلجابة بنعم فربهنوا ذلك بواسطة تعابري جربّية، وإذا كانت اإلجابة بال فاكتبوا مثاًل مضادًّ

.6 قال داؤود: إذا كان معطى ثالثّية أعداد بقفزات 2، بحيث تبدأ من عدد زوجّي، فإّن حاصل جمعها يقسم عىل  ت. 

هل قوله صحيح؟   
ا. إذا كانت اإلجابة بنعم فربهنوا ذلك، وإذا كانت اإلجابة بال فاكتبوا مثاًل مضادًّ  

هل تتحّقق الّصفات والعالقات اّلتي وجدمتوها - حسب رأيكم - يف كّل ثالثّيات أعداد صحيحة بقفزات أخرى؟    .2
.5 ا لثالثّيات أعداد بقفزات من  برهنوا، أو أعطوا مثاًل مضادًّ  

برهنوا أّنه تتحّقق، يف كّل ثالثّية أعداد صحيحة بقفزات متساوية )d)، الّصفات والعالقات اآلتية:   .3
حاصل جمع ثالثة أعداد يقسم عىل 3. أ. 

حاصل جمع ثالثة أعداد هو 3 أضعاف العدد األوسط.   ب. 

العدد األوسط هو معّدل األعداد الّثالثة.    ت. 

العدد األوسط هو معّدل العددين املجاوَرْين له.   ث. 

له يف الّتمرين الّسابق صحيحة أيًضا ل :    أّية صفات من الّصفات املسجَّ  .4
ثالثّيات أعداد متتالّية؟   أ. 

ثالثّيات أعداد غري صحيحة بقفزات متساوية؟  ب. 
ارِشحوا كيف وجدتم اإلجابة؟ 
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حاصل جمع خامسّيات أعداد بقفزات متساوية  

ُاكتبوا حاصل جمع أربع خامسّيات أعداد صحيحة بقفزات  2. أ.   .5

    

لتموها، وعالقات بني كّل حاصل جمع والعدد األوسط يف  ِجدوا صفات متيِّز حاصل جمع كّل خامسّيات األعداد اّلتي سجَّ ب. 
الخامسّية نفسها. 

هل تتحّقق الّصفات والعالقات اّلتي وجدمتوها يف كّل خامسّية أعداد بقفزات 2؟ ت. 
ا.       إذا كانت اإلجابة بنعم فربهنوا، وإذا كانت اإلجابة بال فاكتبوا مثاًل مضادًّ

هل تتحّقق - حسب رأيكم - الّصفات والعالقات اّلتي وجدمتوها يف كّل خامسّية أعداد بقفزات أخرى؟  ث. 

ا.      برهنوا، أو اكتبوا مثاًل مضادًّ

50 كحاصل جمع خمسة أعداد صحيحة بقفزات متساوية.  ُاكتبوا العدد  أ.   .6
ُاكتبوا العدد 50 كحاصل جمع خمسة أعداد أخرى بقفزات متساوية. ب. 

معطى العددان 2145 , 73. ت. 

ُاكتبوا  كّل عدد - إذا كان األمر ممكًنا - كحاصل جمع خامسّية أعداد صحيحة بقفزات ثابتة.  

نة من عدد فردّي من األعداد:   قال يوسف: وجدت أربع صفات مشرتكة. فحصت متواليات كثرية بقفزات ثابتة مكوَّ  .7
       • حاصل جمع جميع األعداد يساوي حاصل رضب العدد األوسط يف عدد األعداد.  

      • العدد األوسط هو معّدل جميع األعداد. 
      • العدد األوسط هو معّدل العدد األول واألخري. 

       •  بدًل من أْن نجمع جميع األعداد ميكن أْن نرضب معّدل العددين األول واألخري يف عدد األعداد.   

اِفحصوا ما هي الّدعاءات الّصحيحة من بني اّدعاءات يوسف؟  أ. 

ميكنكم تنفيذ ذلك يف دفاتركم، أو مبساعدة الحاسوب )ُانظروا زاوية الحاسوب(. 

حاولوا أْن تربهنوا الّدعاءت الّصحيحة. ب. 

يف  استعمل  الّليجو.  حجارة  من  طوابق   9 سليم  بنى   .8
29 حجًرا من الّليجو، ويف الّطابق األخري  الّطابق األول 

سطرين  كّل  بني  الحجارة  عدد  يف  الفرق  أحجار.   5
متساٍو.  

لبناء  سليم  استعمل  الّليجو  حجارة  من  حجًرا  كم   
الهرم؟  
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زاوية الحاسوب 

.Excel 9. اِفتحوا ملف إكسل  
B، كام هو موصوف:        أ. اِبنوا وامألوا من خالل سحب العمودين A َو 

بقفزات متساوية )ميكن أْن نسحب  A أكملوا املتوالية يف العمود     

         العددين األّولني يف املتوالية(.  

   أكملوا حاصل جمع ثالثّيات أعداد يف العمود B )ابتداًء من الّسطر   

   الّثالث(. تتطابق الّثالثّيات بشكل جزيّئ. اِهتّموا بأْن تسّجلوا حاصل

   جمع كّل ثالثة أعداد متجاورة إىل جانب عددها األخري.   

    ب. ما هو املشرتك بني جميع نتائج الجمع اّلتي تظهر يف العمود B؟ ارِشحوا

         الّظاهرة. 

   ت. اِفحصوا هل تتحّقق اّدعاءات يوسف )يف َمَهّمة 7( يف ثالثّيات أعداد

        مختلفة يف املتوالية. 

   ث. اِبنوا زوًجا إضافيًّا من األعمدة، ثّم أكملوا يف العمود األيرس متوالية   

         أعداد بقفزات ثابتة، وابنوا يف العمود األمين حواصل جمع خامسّيات    

         أعداد )ابتداًء من الّسطر الخامس(.  

   ج.  اِفحصوا هل تتحّقق اّدعاءات يوسف )يف َمَهّمة 7( يف خامسّيات أعداد مختلفة يف املتوالية. 

هل تعلمون؟

3 × 3 تربيعات، هو مرّبع يحتوي عىل تسعة أعداد، وحاصل الجمع يف كّل سطر، ويف كّل عمود،  ن من   املرّبع الّسحرّي املكوَّ

ويف كلّ قطر رئييسّ متساوٍ.   

ل العدد األوسط للمتوالية يف الرّتبيعة الوسطى.   ل تسعة أعداد بقفزات متساوية يف مرّبع سحرّي، يجب أْن نسجِّ عندما نسجِّ

هذا العدد يساوي معّدل مجموع األعداد الّتسعة، وهو يساوي، أيًضا، معّدل مجموع كّل سطر، وكّل عمود، وكّل قطر رئييّس. 

هل ميكنكم رشح ذلك؟ 

6 ,4 ,2 يف املرّبع الّسحري. , 8 , 10, 12, 14, 16 مثال لتسجيل تساعّية األعداد 18 ,

حاولوا أْن تبنوا مرّبًعا سحريًّا مع تساعّية أعداد بقفزات أخرى.  

16 2 12

6 10 14

8 18 4

BA
حاصل جمع 

ثالثّيات

متوالية  بقفزات 

متساوية
1

2

3

4

5

6

7

8

9



 تفّوق رحوبوت                     1.3  أعداد بقفزات − قانونّية وتعابري جربّية18

تحدٍّ

60 كحاصل جمع متواليات أعداد طبيعّية بقفزات ثابتة؟ بيِّنوا كيف  كم طريقة مختلفة ميكن، بواسطتها، أْن نكتب العدد   .9
وجدتم ذلك؟ 

نحافظ على لياقة رياضّية

معطاة ثالثّيات تعابري جربّية:  

2a + 8 2a + 42aأ. 

5d + 4 5d5d – 4ب. 

3b – 2 3b – 63b – 10ت. 

4 + 5x 3x4 + x + 4ث. 

3 – 8c 4c3 – 3ج. 

3m + 15 2m + 10m + 5ح. 

ما هو املشرتك لكّل ثالثّية؟   .i

ِجدوا حاصل جمع كّل ثالثّية تعابري يف كّل بند.   .ii

ما هو املشرتك لجميع حواصل الجمع؟

iii. ِجدوا معّدل الّتعابري يف كّل بند، يف سؤال  1.

ما هو املشرتك لجميع املعّدلت؟

  
أُحجية

قام معّلم الّرياضيات برتقيم تالميذ املدرسة بأعداد متتالية، وقد رتَّبهم يف املبنى املوصوف يف الرّسمة هنا: 

1الّسطر األول

432الّسطر الّثاين

98765الّسطر الّثالث

16151413121110الّسطر الّرابع

21 سطرًا.  املجموع 

كم تلميًذا يوجد يف املدرسة؟ 

ُاكتبوا أُحجية أخرى حول هذه القّصة. تبادلوا األُحجيات فيام بينكم.   


