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)تكملة(  ومسائل  معادالت  العارشة:  الوحدة 
الدرس الّثاين: بنون وبنات
حّل مسائل مبساعدة معادالت

يوجد يف مدرسة "املجد"  أربعة صفوف سابعة.  

تتطرّق املهام 1 – 4 إىل معطيات حول عدد البنون والبنات يف كّل صف.  

يف كّل مهّمة:

أكملوا تعابري جربيّة مناسبة.   

جدوا األعداد الّتي ميكن أن تكون مناسبة لعدد البنني.  

جدوا عدد البنني وعدد البنات يف كّل صف.  

نستعني بتعابري جربيّة ومبعادالت لحّل املسائل.

عدد البنات، يف الصف السابع أ، 4 أضعاف عدد البنني.   .1
x عدد البنون  أكملوا تعابري جربية:  أ. 

عدد البنات    

املجموع    

أّي قيم ميكن أن تكون مناسبة لعدد البنني؟ ارشحوا.   ب. 

لوا معادلة مناسبة، حلّوها وجدوا عدد البنني وعدد البنات يف الصّف.     يوجد يف الّصّف 25 تلميًذا. سجِّ ت. 

عدد البنات، يف الصف السابع ب، أكرب ب 4 من عدد البنني.  .2
x عدد البنون  أكملوا تعابري جربية:   أ. 

عدد البنات    

املجموع    

أّي قيم ميكن أن تكون مناسبة لعدد البنني؟ ارشحوا.  ب. 

لوا معادلة مناسبة، حلّوها وجدوا عدد البنني وعدد البنات يف الصّف. يوجد يف الّصّف 26 تلميًذا. سجِّ ت. 

عدد البنات، يف الصّف السابع ت، أصغر ب 4 من عدد البنني.  .3
x عدد البنون  أكملوا تعابري جربية:   أ. 

عدد البنات    

املجموع    

أّي قيم ميكن أن تكون مناسبة ل x حسب رشوط املسألة؟ اختاروا رشطًا مناسبًا ل  x وارشحوا.  ب. 

x عدد طبيعّي أكرب من 4 x عدد طبيعّي  x عدد صحيح  x كّل عدد 

لوا معادلة مناسبة، حلّوها وجدوا عدد البنني وعدد البنات يف الصّف. يوجد يف الّصّف 26 تلميًذا. سجِّ ت. 
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ر ب ... نفكِّ

يوجد يف الّصّف السابع ث 36 تلميًذا، عدد البنات 3 أضعاف عدد البنني.   .4
جدوا عدد البنني وعدد البنات يف هذا الّصّف.

حّل رامي، سامي ورنا املسألة بطرق مختلفة.  

أكملوا الحلول وِجُدوا عدد البنني وعدد البنات يف هذا الّصّف. 

قال رامي: أنا أُكمل الجدول حسب العالقة بني عدد البنني وعدد البنات كالتايل:  

مجموع التالميذعدد البناتعدد البنون

1
2
.
.

3
6

4
8

م عدد التالميذ إىل مجموعات بحيث يكون يف كل مجموعة  3 أضعاف عدد البنني، لذا أُقسِّ قال سامي:  عدد البنات 

تلميذ واحد َو 3 تلميذات. 

من هنا، يوجد يف الصف 9 بنون َو 27 بنتًا.    

ل معادلة مع رشوط املحدودية.   قالت رنا: أنا أرمز ب x إىل عدد البنني وأُسجِّ

ميكن أن نحل مسألة بعدة طرق.  

حل عددي مبساعدة جدول.     

مثال: حل رامي يف مهمة 4.

حل مبساعدة اعتبارات وحسابات رياضية.    

مثال: حل سامي يف مهمة 4.  
حل مبساعدة معادلة. عندما نحل مبساعدة معادلة يجب االنتباه إىل رشوط محدودية املسألة.    

مثال: حل رنا يف مهمة 4.  

حلوا املعادالت.  .5
6x – 2x – x = 6ث.3(x + 4) = 27 + (x – 5)2أ.

3 – (x + 1)5 = 2ج.5(x + 1) = 58 + (x – 1)7ب.

5 + (x + 1)3 = 5ح.2(x – 2) = 5 + (x + 3)5ت.
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مجموعة مهاّم

عدد كُتب اللغة العربيّة، يف مكتبة املدرسة، 4 أضعاف كُتب اللغة اإلنجليزيّة.    .1
x عدد الكتب باللغة اإلنجليزيّة  أكملوا تعابري جربيّة:  أ. 

عدد الكتب باللغة العربيّة 

عدد الكتب يف املكتبة 

أّي قيم ميكن أن تكون مناسبة لعدد كتب اللغة اإلنجليزيّة؟  ب. 

يوجد يف املكتبة 600 كتاب. ت. 
لوا معادلة، حلّوها وجدوا عدد الكتب باللغة العربيّة وعدد كتب باللغة اإلنجليزيّة يف املكتبة.    سجِّ

عدد البنات يف الصّف السابع 5 أضعاف عدد البنني.   .2
x عدد البنون  أكملوا تعابري جربيّة:  أ. 

عدد البنات 

عدد التالميذ 

أّي قيم ميكن أن تكون مناسبة لعدد البنني؟ ب. 

يوجد يف الصّف 30 تلميًذا. ت. 
لوا معادلة مناسبة، حلّوها وجدوا عدد البنني وعدد البنات يف الصّف السابع. سجِّ

3.  اشرتى يعقوب، مبناسبة العيد، 15 كغم فواكه وخرضوات. 
       كان وزن الخرضوات ضعفْي وزن الفواكه. 

       جدوا وزن الفواكه ووزن الخرضوات الّتي اشرتاها يعقوب. ارشحوا طريقة حلّكم.  

جمعت مجموعتان تربعات.    .4
جمعت مجموعة وداد 40 شاقلاً أقّل من املبلغ الّذي جمعته مجموعة نجوى.  

شواقل  x جمعت مجموعة نجوى  أكملوا تعابري جربية:  أ. 
شواقل جمعت مجموعة وداد  

شواقل جمعت املجموعتان مًعا  

أّي قيم ميكن أن تكون مناسبة ملبلغ النقود الّذي جمعته مجموعة نجوى؟ ارشحوا.  ب. 

جمعت املجموعتان مًعا 960 شاقال. ت. 
لوا معادلة، حلّوا وجدوا املبلغ الّذي جمعته كّل مجموعة.    سجِّ
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يوجد يف الصّف السابع 36 تلميًذا.    .5
عدد البنات أكرب ب 10 من عدد البنني. 

جدوا عدد البنني وعدد البنات يف هذا الصّف. ارشحوا طريقة حلّكم.

لت ثالثة أعداد بجانب كّل معادلة. أحيطوا العدد الّذي هو حّل للمعادلة.   ُسجِّ  .6
40835األعداد:5x = 40أ.

44–12األعداد:3x + 8 = 20ب.

21–9–9األعداد:x + 15 = 6ت.

10ث.  = 24 – 2x:7–714األعداد

2–102األعداد:x + 6 = 4ج.

2071األعداد:6 – (x + 3)2 = 14ح.

حلّوا املعادالت.  .7
5x – 3x + 8 = 2ج.10x – 8x + 3 = 9ت.2x + 3x + 5 = 15 أ.

3x – 5x + 8 = 2ح.10x – 8x – 3 = 9ث.2x + 3x – 5 = 15ب.

حلّوا املعادالت.  .8
4x + 3x + 10 = –18ج.10x – 2x – 6x = 28ت.10x – 2x + 6 = 22أ.

4x + 3x + 10 = 18–ح.2x – 10x – 6x = 28ث.2x – 10x + 6 = 30ب.

يوجد يف الصّف السابع أقّل من 42 تلميًذا.  .9
يقبل عدد تالميذ الصّف القسمة عىل 5 دون باٍق. 

جدوا إمكانيّتني لعدد التالميذ يف الصّف.  أ. 

كم إمكانيّة توجد؟ ارشحوا.   ب. 
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الدرس الثاين: محيطات مضّلعات - حّل مسائل

.( a 2
1> متثِّل التعابري الجربيّة، يف رسومات املربّع واملستطيل واملثلّث، املعطاة عىل األضالع الطول بالسم (

a + 1

a + 2
a + 3

2a

a + 1

a

قال أيوب: محيط املثلّث هو األكرب، ومحيط املستطيل هو األصغر.  

هل قول أيوب صحيح؟ ارشحوا.  

نستعني باملعادالت يك نجد أطوال أضلع املضلّعات.  

نتطرّق يف املهّمتني 1 َو 2 إىل معطيات مهّمة االفتتاحيّة.  

اكتبوا تعبريًا جربيًّا لكّل مضلّع وبّسطوه.   أ.    .1
عوضوا األعداد اآلتية )بداًل من a( وجدوا محيط كّل مضلّع.  ب. 

محيط املثلّث  سم محيط املستطيل  سم  محيط املربّع  سم   a = 2  

محيط املثلّث   سم محيط املستطيل  سم  محيط املربّع  سم   a = 10  

2.  جدوا، يف كّل بند، أطوال أضالع كّل مضلّع. افحصوا ما إذا كانت إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة.  
محيط املربّع هو 24 سم. أ. 

محيط املستطيل هو50 سم. ب. 

محيط املثلّث هو 65 سم. ت. 

مجموع محيطات األشكال الثالثة هو 95 سم. ث. 

مجموع محيطات األشكال الثالثة هو 23 سم. ج. 

ر ب ... نفكِّ

أطوال أضالع شبه النحرف الّذي يظهر يف الرسمة هي أعداد طبيعيّة.  .3
متثِّل التعابري الجربيّة املعطاة عىل األضالع الطول بالسم. 

إذا كان x = 8. فام هو محيط شبه املنحرف؟  أ. 

:x  اختاروا رشطًا مناسبًا ل ب. 

x عدد طبيعّي x عدد موجب  x كّل عدد 

x عدد أكرب من 2 x عدد طبيعي أكرب من2 

محيط شبه املنحرف 21 سم. هل ميكن ذلك؟ ارشحوا.  ت. 

محيط شبه املنحرف 24 سم. هل ميكن ذلك؟ ارشحوا. ث. 

محيط شبه املنحرف 9 سم. هل ميكن ذلك؟ ارشحوا. ج. 

6

2x – 4

1
2x

1
2x + 1
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للتذكري
مراحل حّل مسألة مبساعدة معادلة هي: 

ًا ميثِّل أحد املقادير )غري معروف(.   نختار متغريِّ  

نبني تعابري جربية متثِّل املقادير األخرى ونسجِّل رشوط املحدوديّة املناسبة للمسألة.    

ل معادلة مناسبة ونحلّها.  نسجِّ  

ل إجابة املسألة.    نفحص ما إذا ميكن أن يكون حّل املعادلة هو حّل املسألة ونسجِّ  

مثال: معطى يف مهّمة 3 أن أطوال األضالع هي أعداد طبيعية.  
، لذا يجب أن يكون x عدًدا زوجيًّا موجباًا. طول إحدى x

2
1          التعبري الجربّي املناسب لطول أحد األضالع هو 

ا أكرب من 2 أيًضا.          القاعدتان هو 2x – 4 ، لذا يجب أن يكون x عدداً

          نتجت يف بند ت املعادلة 3x + 3 = 21;  الحّل x = 6 مناسب لرشوط املسألة. 
         إجابة املسألة: ميكن أن يكون شبه منحرف أطوال أضالعه هي: 3 سم،  6 سم، 4 سم،  8 سم.

.x = 7 حّل املعادلة يف بند ث هو         
         هذا الحّل غري مناسب لرشوط املسألة )طول ضلعان من أضالع شبه املنحرف ليس عددان طبيعيني(.  

         إجابة املسألة: ال ميكن أن يكون شبه منحرف كهذا. 
x = 2 حّل املعادلة يف بند ج هو         

          هذا الحّل غري مناسب لرشوط املسألة (x > 2). إجابة املسألة: ال ميكن أن يكون شبه منحرف كهذا.
مالحظة: عندما نحّل مسائل جربيّة تتناول أشكال هندسيّة ميكن االستعانة برسم الشكل.   

كيف تتغرّي إجاباتكم للمهّمة 3 يف البنود ب - ج، لو مل يكن معطى أن أطوال أضالع شبه املنحرف هي أعداد طبيعيّة؟      .4

طوا وحلّوا املعادالت. افحصوا الحّل مبساعدة التعويض.   بسِّ   .5
3x = 5 + (x – 5)7ت.2x = 5 + (x – 5)8أ.

3x = 5 + (x + 5)7ث.2x + 3 + 5(x – 1) = 5ب.

مجموعة مهاّم

ت الرسومات يف املهام اآلتية للتوضيح، ومتثِّل األعداد والتعابري الجربيّة قياس الطول بالسم.   أُِعدَّ

  .)x > 3( معطى، يف الرسمة، أطوال أضالع مثلّث  .1
محيط املثلّث هو 30 سم.

اكتبوا معادلة مناسبة وحلّوها.  

جدوا أطوال أضالع املثلّث.

13

x + 7

x
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.(x > 1)  ،معطى، يف الرسمة، مثلّث للتوضيح، محيطه 33 سم  .2

اكتبوا معادلة مناسبة وحلّوها. 

جدوا أطوال أضالع املثلّث.

.(x > 0) اكتبوا معادلة، يف كّل بند، وحلّوها ثّم جدوا أطوال أضالع املضلّع بالسم  .3

x + 2
x

x + 4
2x2x

x4x

2x2x

x

ت. شبه منحرف متساوي الساقينب. مثلث متساوي الساقينأ. مستطيل
المحيط  189 سمالمحيط 25 سمالمحيط 48 سم

حاولوا أن تصلوا الكنز.   .4
لة فيها معادالت حلّها عدد موجب فقط.  يُسمح املرور عرب املستطيالت املسجَّ

2x = 15 15x = 30 4x = 4 –6x = –6

–4x = 4 5x = 10 5x = –10 10 = 3x

x – 4 = 1 –5x = 10 3x + 1 = 10 2x – 6 =4

x + 3 = 10 x + 7 = 5 2x – 4 = –8

6x = –8 6x = –2 –2x = –8 –2x = 8

يوجد مع يوسف خيط طوله 66 سم.  .5
م يوسف الخيط إىل قطعتني. بنى مثلثًا متساوي األضالع من الخيط األول، وبنى مربًّعا من الخيط الثاين. محيط  قسَّ

املربّع أكرب ب  6 سم من محيط املثلّث. 

أّي شكل ضلعه أطول؟ ارشحوا. 

x x + 2

x + 1
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الدرس الثالث: يف اليوم الريايّض

حّل مسائل مبساعدة معادالت

أجرت املدرسة يوًما رياضيًّا مبناسبة انتهاء السنة الدراسيّة. 

تنافس صفا السابع أ والسابع ب فيام بينهام يف مجاالت الرياضة اآلتية:  

القفز الطويل.    

رمي الكرة الحديديّة.   

نستعني بتعابري جربيّة ومبعادالت يك نحسب نتائج مباريات كّل صف. 

مباراة القفز الطويل 

جمع الصّف السابع أ 18 نقطة أكرث من الصف السابع ب.

جمع الصفان مًعا 150 نقطة.

كم نقطة جمع كّل صّف؟ 

رمز أيوب ب  x إىل عدد النقاط الّتي جمعها الصّف السابع ب.  .1
نقاط  x الصّف السابع ب  أكملوا تعابري جربيّة:  أ. 
نقاط الصّف السابع أ      
نقاط الصّفان مًعا     

أّي قيم ميكن أن تكون مناسبة ل  x حسب معطيات السؤال وحسب التعابري الّتي سّجلتموها؟ ارشحوا.   ب. 

لوا معادلة مناسبة وحلّوها. سجِّ ت. 

كم نقطة جمع كّل صف؟ افحصوا هل إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة؟    ث. 

رمز عامد ب  x إىل عدد النقاط الّتي جمعها الصف السابع أ.  .2
نقاط  x الصّف السابع أ  أكملوا تعابري جربيّة:  أ. 
نقاط الصّف السابع ب     
نقاط الصّفان مًعا     

أّي قيم ميكن أن تكون مناسبة ل  x حسب معطيات السؤال وحسب التعابري الّتي سّجلتموها؟ ارشحوا.  ب. 
لوا معادلة مناسبة وحلّوها. سجِّ ت. 

ث.  كم نقطة جمع كّل صّف؟ افحصوا هل إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة؟ 

في أعقاب...

متّعنوا يف املهّمتني 1 و 2.  .3
هل سّجلتم نفس املعادلة يف املهّمتني؟ ارشحوا.    أ. 

هل حصلتم عىل نفس الحّل للمعادلتني اللتني سّجلتموهام؟ ارشحوا.  ب. 

هل حصلتم عىل نفس اإلجابة للمسألة يف املهمتني؟ ارشحوا. ت. 
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عندما نحّل مسألة مبساعدة معادلة نختار متغريِّ يك ميثِّل أحد املقادير غري املعروفة.  

ات مختلفة نحصل عىل رشوط مختلفة للمتغريِّ ومعادالت مختلفة.    عند اختيار متغريِّ

لكن عىل الرغم من أّن حلول املعادالت مختلفة إال أّن اإلجابات للمسائل متامثلة. 

مثال:
حّل عامدحّل أيّوب

عدد النقاط الّتي جمعها الصّف السابع أعدد النقاط الّتي جمعها الصّف السابع بx ميثِّل:

:x عدد طبيعيقيم مناسبة ل x ,x > 0عدد طبيعي x ,x > 18

x + 18 + x = 150x – 18 + x = 150املعادلة:

x = 66x = 84حّل املعادلة:

الصّف السابع ب 66 نقطةإجابة املسألة:

الصّف السابع أ  84 نقطة

الصّف السابع أ  84 نقطة

الصّف السابع ب 66 نقطة

مباراة رمي الكرة الحديديّة

ر ب ... نفكِّ

جمع الصّف السابع أ  20 نقطة أقّل من الصّف السابع 

ب. جمع الصّفان مًعا 80 نقطة.
كم نقطة جمع كّل صّف؟

 .4

ماذا ميثِّل x يف كّل معادلة من املعادالت اآلتية؟ ارشحوا.  

لوا رشطًا مناسبًا ل x لكّل معادلة. سجِّ

x + x + 20 = 80ب.x – 20 + x = 80أ.

حلّوا املعادالت.  .5
4x + 6 = 26 خ.x + 2x = 12ث.2x – 5 = 5أ.

4x + 26 = 6د.x + 4 + 2x = 10ج.2x + 5 = 5ب.

4x + 6 = 36ذ.2x + 3x + 6 = 16ح.2x – 5 = 15ت.
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مجموعة مهاّم
=

جمع الصّف السابع ب، يف مباراة إصابة الهدف، 12 نقطة أكرث من الصّف السابع أ.   .1
نقاط  x الصّف السابع أ   أكملوا تعابري جربيّة:   أ. 

نقاط الصّف السابع ب     

نقاط الصّفان مًعا                

 ب. أّي قيم ميكن أن تكون مناسبة ل  x حسب معطيات السؤال وحسب التعابري الّتي سّجلتموها؟ ارشحوا.

 ت. جمع الصّفان مًعا 72 نقطة.

لوا معادلة مناسبة وحلّوها. سجِّ

 ث. كم نقطة جمع كّل صف؟ افحصوا هل إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة؟

يوجد مع أمري 220 طابًعا أكرث مام مع سامر.  .2
يوجد معهام 1,180 طابًعا.

كم طابًعا يوجد مع أمري؟ كم طابًعا يوجد مع سامر؟

رشح أّيوب وهيام نفسهام النتخابات رئيس لجنة الصف.     .3
يوجد يف الصف 33 تلميًذا.  

حصل أيّوب عىل 13 صوتًا أكرث من هيام. 

كم صوتًا حصل كّل واحد منهام؟ 

المئوا معادلة لكّل اختيار متغري. )x عدد طبيعّي.(

 x + 13 + x = 33(x > 13) ميثِّل عدد األصوات الّتي حصل عليها أيّوب x

 x – 13 + x = 33(x > 0) ميثِّل عدد األصوات الّتي حصلت عليها هيام x

خرج نعيم يف رحلة دراجات هوائيّة ملّدة يومني.     .4
قطع نعيم يف اليوم الثاين 20 كم أكرث من اليوم األول.  

قطع نعيم يف اليومني مًعا 150 كم.

ماذا ميثِّل x يف كّل معادلة من املعادلتني اآلتيتني؟ ارشحوا.  

لوا رشطًا مناسبًا ل  x لكّل معادلة. سجِّ
x + x + 20 = 150ب.x – 20 + x = 150أ.
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لت ثالثة أعداد بجانب كّل معادلة. أحيطوا العدد الّذي هو حل للمعادلة.   ُسجِّ  .5

345األعداد:5 = (x – 2)5أ.

55–3األعداد:5x – 4x – 1 = 4ب.

24915األعداد:24 = (x + 3)2ت.

4–432األعداد:2x + 3(x + 4) = 32ث.

421218األعداد:x – 30 = 12ج.

لت أربعة أعداد بجانب كّل معادلة. أحيطوا العدد الّذي هو حل للمعادلة. ُسجِّ  .6

916–318األعداد:6x + 4(3 – x) = 48أ.

916–318األعداد:5x + 3(x + 1) = 27ب.

916–318األعداد:6x + 2(x – 4) = 16ت.

916–318األعداد:3x = 12– (x – 1)4ث.

916–318األعداد:7x = 31 – (x + 1)4ج.

تصف املعادلة  x(  x + 15 + x = 75 عدد طبيعّي( نتائج مسابقة بني تلميذين.   .7
اكتبوا معادلة مناسبة للمعادلة وحلّوها.  

يتّم تسجيل عدد النقاط الّتي يحصل عليها الالعب، يف لعبة إصابة الهدف، يف منطقة معيّنة من الدائرة.     .8
أصابت هيام كّل منطقة  4 مرات. أ. 

عىل كم نقطة حصلت هيام؟  

صوَّب أيوب 10 مرات نحو الهدف وحصل عىل 0 نقاط.  ب. 
لوا إمكانيّتني مختلفتني.   أّي مناطق أصابها؟ سجِّ

أصابت مها املنطقة الخارجيّة مرّتني. ت. 
وهي تخطط للحصول عىل مجموع موجب يف 5 رميّات. هل تستطيع؟ ارشحوا.  

3
1

0
–3
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الدرس الرابع: الرحلة السنوّية

حّل مسائل مبساعدة معادالت

خرج تالميذ الصفوف السابعة والثامنة يف رحلة سنويّة ملّدة ثالثة أيام.  

معطى يف املهام 1 – 3 معطيات عن طول املسافة بالكم الّتي قطعها التالميذ

كّل يوم. 

 يف كّل مهّمة: 

أكملوا تعابري جربيّة مناسبة.  

حددوا أّي قيم ميكن أن تكون مناسبة ل x؟  

جدوا عدد الكيلومرتات الّتي قطعها التالميذ كّل يوم.   

نستعني بتعابري جربّية ومبعادالت لحّل املسائل.  

الصفوف السابعة

قطع التالميذ يف اليوم الثاين 3 كم أكرث من اليوم األول.

قطع التالميذ يف اليوم الثالث ضعفي املسافة الّتي قطعوها يف اليوم 

األول.

إذا قطع التالميذ يف اليوم األول 4 كم فكم  أ.   .1
            كيلومرًتا قطع التالميذ يف اليوم الثاين؟ 

             كم كيلومرتًا قطع التالميذ يف اليوم الثالث؟

ما هو طول املسار؟  

إذا قطع التالميذ يف اليوم األول 5.5 كم فكم  ب. 

    كيلومرتًا قطع التالميذ يف اليوم الثاين؟ 

            كم كيلومرتًا قطع التالميذ يف اليوم الثالث؟

ما هو طول املسار؟

x     كم قطع التالميذ يف اليوم األول  أكملوا تعابري جربيّة مناسبة:  أ.   .2
كم قطع التالميذ يف اليوم الثاين   

كم قطع التالميذ يف اليوم الثالث  

كم طول املسار  

أّي قيم ميكن أن تكون مناسبة ل  x حسب معطيات السؤال وحسب التعابري الّتي سّجلتموها؟ ارشحوا. ب. 

هو طول املسار هو 27 كم. ت. 
لوا معادلة مناسبة وحلّوها. سجِّ

كم كيلومرتًا قطع التالميذ كّل يوم؟ افحصوا هل إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة؟ ث. 



191 الوحدة العارشة- معادالت ومسائل كالمّية )تكملة(

الصفوف السابعة

قطع التالميذ يف اليوم الثاين 1 كم أكرث من اليوم األول.

قطع التالميذ يف اليوم الثالث ضعفِي املسافة الّتي قطعوها يف اليوم الثاين. 

إذا قطع التالميذ يف اليوم األول 5 كم فكم  أ.   .3
            كيلومرًتا قطع التالميذ يف اليوم الثاين؟

            كم كيلومرتًا قطع التالميذ يف اليوم الثالث؟ 

ما هو طول املسار؟ 

ب.  إذا قطع التالميذ يف اليوم الثاين 5 كم فكم 
كيلومرتًا قطع التالميذ يف اليوم األول؟ 

     
كم كيلومرتًا قطع التالميذ يف اليوم الثالث؟

ما هو طول املسار؟

إذا قطع التالميذ يف اليوم الثالث 8 كم فكم  ت. 

      كيلومرتًا قطع التالميذ يف اليوم الثاين؟ 

كم كيلومرتًا قطع التالميذ يف اليوم األول؟

ما هو طول املسار؟

إذا كان طول املسار 27 كم فكم كيلومرتًا ث. 
قطع التالميذ كّل يوم؟ 

استعملت كّل من سمرية ورائدة معطى آخر كمتغريِّ لحل املسألة.  

أكملوا حّل سمرية وحّل رائدة.  

حل رائدةحل سمرية

x          كم قطع التالميذ يف اليوم األول 

قطع التالميذ يف اليوم الثاين       كم

قطع التالميذ يف اليوم الثالث       كم

قطع التالميذ يف األيام الثالثة مًعا  كم

x        كم قطع التالميذ يف اليوم الثاين 

قطع التالميذ يف اليوم األول      كم

قطع التالميذ يف اليوم الثالث      كم

قطع التالميذ يف األيام الثالثة مًعا كم

:x القيم املناسبة ل:x القيم املناسبة ل

املعادلة:

حل املعادلة:

املعادلة:

حل املعادلة:

إجابة املسألة:إجابة املسألة:
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مجموعة مهاّم

تشرتك يف املخيم الصيفّي ثالث مجموعات من التالميذ.    .1
يوجد يف املجموعة الثانية تلميذان أكرث من املجموعة األوىل.  

يوجد يف املجموعة الثالثة 4 تالميذ أقل من املجموعة األوىل.

إذا كان يف املجموعة األوىل 20 تلميًذا أ. 
فكم تلميًذا يوجد يف كّل مجموعة؟  

كم تلميًذا شرتك يف املخيم الصيفّي؟  

تلميًذا  x يف املجموعة األوىل  أكملوا تعابري جربيّة:  ب. 
تلميًذا يف املجموعة الثانية  

تلميًذا يف املجموعة الثالثة  

تلميًذا يف املجموعات الثالثة مًعا  

أّي قيم مناسبة لعدد التالميذ يف املجموعة األوىل حسب التعابري الّتي سّجلتموها؟   ت. 

كان يف املجموعات الثالثة مًعا 70 تلميًذا. ث. 
اكتبوا معادلة مناسبة وحلّوها.  

كم تلميًذا كان يف كّل مجموعة؟ افحصوا هل إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة؟

  

رتَّب عيل صور الرحلة يف ثالثة ألبومات.   .2
عدد الصور يف األلبوم الثاين ضعفْي عدد الصور يف األلبوم األول.   

عدد الصور يف األلبوم الثالث يساوي عدد الصور يف األلبومني األول والثاين مًعا.  

إذا كان يف األلبوم األول 40 صورة فكم صورة  أ. 

     يوجد يف كّل ألبوم؟   

كم صورة يوجد يف األلبومات الثالثة؟  

إذا كان يف األلبوم الثاين 40 صورة فكم صورة  ب. 

     يوجد يف كّل ألبوم؟ 

كم صورة يوجد يف األلبومات الثالثة؟ 

صور  x يف األلبوم األول  أكملوا تعابري جربيّة:  ت. 
صور يف األلبوم الثاين  

صور يف األلبوم الثالث  

صور يف األلبومات الثالثة مًعا 

أّي قيم مناسبة لعدد الصور يف األلبوم األول؟  ث. 

إذا كانت يف األلبومات الثالثة  210 صور. ج. 
اكتبوا معادلة مناسبة وحلّوها.

كم صورة يوجد يف كّل ألبوم؟ افحصوا هل إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة؟
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يوجد يف جرة خرزات بيضاء، حمراء وزرقاء.   .3
عدد الخرزات الزرقاء ضعفْي عدد الخرزات البيضاء.  

عدد الخرزات الحمراء أكرب ب 5 من عدد الخرزات البيضاء. 

 x عدد الخرزات البيضاء أكملوا تعابري جربيّة:  أ. 
عدد الخرزات الزرقاء   

عدد الخرزات الحمراء  

مجموع الخرزات يف الجرة  

أّي قيم ميكن أن تكون مناسبة لعدد الخرزات البيضاء يف الجرة؟   ب. 

مجموع الخرزات يف الجرة هو 21. ت. 
اكتبوا معادلة مناسبة وحلّوها.

كم خرزة من كّل نوع يوجد يف الجرة؟ افحصوا هل إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة؟

هل ميكن أن يكون مجموع الخرزات يف الجرة 40 خرزة؟ ارشحوا.  ث. 

سارت سيّارة ملّدة 3 ساعات.  .4
قطعت يف الساعة الثانية 15 كم أكرث من الساعة األوىل.  

قطعت يف الساعة الثالثة 20 كم أقل من الساعة األوىل.

إذا قطعت يف الساعة األوىل 60 كم فكم كيلومرتًا قطعت يف الساعة الثانية، أ. 
يف الساعة الثالثة؟  

ما هو طول املسافة الّتي قطعتها السيّارة خالل 3 ساعات؟   

كم  x يف الساعة األوىل  أكملوا تعابري جربيّة:  ب. 
كم يف الساعة الثانية  

كم يف الساعة الثالثة  

كم يف الساعات الثالث  

أّي قيم مناسبة لطول املسافة الّتي قطعتها السيّارة يف الساعة األوىل؟   ت. 

إذا قطعت السيّارة 220 كم خالل ثالث ساعات. ث. 
اكتبوا معادلة مناسبة وحلّوها.

كم كيلومرتًا قطعت السيّارة كّل ساعة؟ افحصوا هل إجاباتكم مناسبة لرشوط املسألة؟ ج. 

سارت سيّارة ملّدة 3 ساعات وقطعت 185 كم.  .5
قطعت يف الساعة الثانية 20 كم أقل من الساعة األوىل.

قطعت يف الساعة الثالثة  15 كم أقل من الساعة الثانية.

كم كيلومرتًا قطعت السيّارة كّل ساعة؟ 
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صلوا بني املعادالت الّتي يوجد لها نفس الحّل.    .6

 3 + 2x + 3x = 02x – 13 = 6

 1 + 7x – 5x = 63x – 4 = 0

 2(x – 5) – 3 = 63 + 5x = 0

 3(x + 7) – 25 = 02x + 7 = 6

 2(x – 3) + 13 = 61 + 2x = 6

طوا وحلّوا املعادلة يف كّل بند. افحصوا الحّل مبساعدة التعويض.  بسِّ  .7

2x = 32 + (x + 4)3 ث.2x + 3x + 4 = 39أ.

3x + 4(x – 1) = 3 ج.x + 2(x – 6) = 33ب.

4x + 3x – 2 = 12ح.4x + 3(2 – x) = 8ت.

طوا وحلِّوا املعادلة يف كّل بند. افحصوا الحّل مبساعدة التعويض. بسِّ  .8
8x + 2(x – 3) + 26 = 0ث.8x – 9x = 12 + 7أ.

8x + 2(x + 3) + 24 = 0ج.8x – 9x = 2 + 7ب.

8x + 2(x – 3) – 24 = 0ح.8x + 9x – 7 = 2ت.

يوجد يف جرة 18 كرة: زرقاء، بيضاء وحمراء.  .9
عدد الكرات البيضاء 7 أضعاف عدد الكرا ت الحمراء. 

كم كرة زرقاء يوجد يف الجرة؟ اكتبوا جميع اإلجابات املختلفة.  
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رة الدرس الخامس: الحقيبة املشفَّ
حّل مهّمة تنّور ريايّض مبساعدة اعتبارات رياضّية ومبساعدة معادالت

وجدتم حقيبة رّسيّة تحتوي عىل كنز كبري.   

يّة )الّشيفرة(  يوجد بجانب الحقيبة إرشادات حول ثالثة أرقام تكوِّن األرقام الّسّ

لت حسب الرّتتيب من اليسار  لفتح الحقيبة. الّشيفرة مكّونة من ثالثة أرقام، ُسجِّ

إىل اليمني. 

 
مل يظهر اإلرشاد الثّاين؛ لذا ال نستطيع قراءته.

اإلرشاد األول:
مجموع ثالثة أرقام هو 18

اإلرشاد الثاني:          

أّي قيم مناسبة أن تكون إجابة حسب املعطيات؟ ارشحوا.  

نستعني باعتبارات رياضّية ومبعادالت لحّل املهاّم.

نتطرق يف املهّمتني 1 َو 2 إىل املعطيات الّتي وردت يف مهّمة االفتتاحيّة.  

يّة(.  لت، يف كّل بند، إمكانيّة لإلرشاد الثّاين للمهّمة الّتي وردت يف االفتتاحيّة. جدوا الّشيفرة )األرقام الّسّ ُسجِّ  .1
إرشاد 1: مجموع األرقام الثالثة هو 18. أ. 
إرشاد 2: الرّقم األّول يف الّشيفرة هو 0.

إرشاد 1: مجموع األرقام الثالثة هو 18. ب. 

إرشاد 2: األرقام الثاّلثة هي أعداد متتالية.

إرشاد 1: مجموع األرقام الثالثة هو 18. ت. 
إرشاد 2: الرّقم الثّاين أكرب ب 4 من الرّقم األّول، والرّقم الثّالث أكرب ب  5 من الرّقم األّول.

إرشاد 1: مجموع األرقام الثالثة هو 18. ث. 
إرشاد 2: الرّقم الثّاين أكرب ضعفني من الرّقم األّول، والرّقم الثّالث يساوي 3 أضعاف الرّقم األول. 

ي عادًة الحقيبة الّتي تظهر يف الّصورة  "حقيبة جيمس بوند"، عىل اسم     نُسمِّ

فليمنج   إيان  اإلنجليزّي  الكاتب  ألّفها  التي  التّجّسس  كتب  سلسلة  بطل 

) Ian Fleming(. يف سلسلة أفالم "جيمس بوند"؛ يحمل بطل الفيلم عادًة 

1962، ُعرض الفيلم األّول وكان من بطولة املمثّل شون  حقيبة من هذا الّنوع. يف سنة  

كونري (Sean Connery). منذ ذلك الحني، أُنتجت أفالم "جيمس بوند" كثرية ببطولة 

ممثّلني مشهورين يف هوليوود.

ر ب ... نفكِّ

جدوا جميع اإلمكانيّات للشيفرة الّسيّة، إذا كان معطى أن اإلرشاد الثاين هو: مجموع رقمني هو 10.  .2
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في أعقاب...

رة. يوجد بجانب الحقيبة إرشادان لثالثة أرقام تُْنِتج شيفرة رّسيّة لفتح الحقيبة. الّشيفرة مكّونة  اكتشفوا  الحقيبة املشفَّ  .3
من ثالثة أرقام، نقرأ الشيفرة من اليسار إىل اليمني.  

دوا، يف كّل بند، إْن كان باإلمكان معرفة الّشيفرة وفتح الحقيبة.  حدِّ

لوا إمكانيّات مختلفة أو ارشحوا.    إذا كانت اإلجابة نعم فجدوا الشيفرة. إذا كانت اإلجابة ال فسجِّ

إرشاد 1: مجموع األرقام الثالثة هو 21. أ. 
إرشاد 2: األرقام الثالثة هي أعداد متتالية تصاعديًّا. 

إرشاد 1: مجموع األرقام الثالثة هو 21. ب. 
إرشاد 2: الفرق بني كّل رقمني متجاورين يف الشيفرة هو 2.

إرشاد 1: مجموع األرقام الثالثة هو 21. ت. 
إرشاد 2: الرقم األوسط هو 8.

إرشاد 1: مجموع األرقام الثالثة هو 21 ث. 
الرقم األول أصغر  ب 2 من الرقم الثاين، والرقم الثالث أصغر  ب 1 من الرقم الثاين. إرشاد 2: 

مجموعة مهاّم

اكتشفتم حقيبة شيفرتها الّسيّة مكّونة من ثالث أرقام. 

معطى إرشادان يف كّل بند، يف املهام 1 – 3. حّددوا حسب اإلرشادين ما ييل:  

أّي أرقام ميكن أن تكون أرقام الشيفرة؟    

هل ميكن اكتشاف األرقام الثالثة للشيفرة؟  

إذا كانت اإلجابة نعم فجدوا الشيفرة. إذا كانت اإلجابة ال فسجلوا إمكانيّات مختلفة أو ارشحوا. 

إرشاد 1: مجموع األرقام الثالثة هو 18.  .1
إرشاد 2: مجموع الرقمني األولني يساوي الرقم الثالث. 

إرشاد 1: مجموع األرقام الثالثة هو  18. أ.   .2
الرقم الثاين هو 3 أضعاف الرقم األول، والرقم الثالث أكرب ب  3 من الرقم األول.  إرشاد 2: 

إرشاد 1: مجموع األرقام الثالثة هو 18. ب. 
الرقم الثاين أكرب ب 1 من الرقم األول، والرقم الثالث أكرب ب  5 من الرقم األول. إرشاد 2: 

إرشاد 1: مجموع األرقام الثالثة هو 18. ت. 
إرشاد 2: جميع األرقام زوجيّة. 
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إرشاد 1: مجموع األرقام الثالثة هو 18. أ.   .3

 الرقم الثاين هو ضعفا الرقم األول،  والرقم الثالث أكرب ب 6 من الرقم األول.

إرشاد 1: مجموع األرقام الثالثة هو 15. ب. 
إرشاد 2: الرقم الثاين هو ضعفا الرقم األول، والرقم الثالث أكرب ب 5 من الرقم الثاين.

إرشاد 1: مجموع األرقام الثالثة هو 12. ت. 
إرشاد 2: مجموع الرقمني األولني يساوي الرقم الثالث.

طوا وحلِّوا املعادلة يف كّل بند. افحصوا الحّل مبساعدة التعويض. بسِّ  .4
1 = 21 + (x – 2)3 + 5ت.6x – 3 = 5 – (x + 1)7أ.

6(x + 2) = 28 + (2x – 3)4ث.40 = 5 + (x + 1)5ب.

طوا وحلِّوا املعادلة يف كّل بند. افحصوا الحّل مبساعدة التعويض. بسِّ  .5
7x – 2(3x – 1) = 12ت.4x + 3(1 – x) + 3 = 8أ.

2(x + 2) + (2x – 1)4 = 30ث.3(x – 2) = 36 + (x + 1)6ب.

معطاة، يف كّل بند، معادلة يف اإلطار. أحيطوا معادلة إضافيّة لها نفس الحل.   .6

ס2x = 12ח2x = 17ש2x + 5 = 122x = 7أ.

ל2x = 5ו2x = 5–י2x = 02x = 0 – 5ب.

ד2x = 12ו2x = 17ל2x – 5 = 122x = 7ت.

מ2x = 13ה2x = 16ל2x + 3 = 162x = 19ث.

الشيفرة الّسيّة لحقيبة مكّونة من 4 أرقام. اكتشفوا الشيفرة الّسيّة حسب اإلرشادات اآلتية:   .7
إرشاد 1: ال توجد أرقام متساوية يف الشيفرة.  

إرشاد 2: ال يظهر الرقم 0 يف الشيفرة. 

إرشاد 3: الشيفرة هو العدد األكرب املمكن الّذي مجموع أرقامه 19.
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نحافظ على لياقة رياضّية

مستقيامت متوازية ومستقيامت متعامدة

جدوا، يف الرسمة، أزواًجا من املستقيامت املتعامدة.   أ.   .1
جدوا، يف الرسمة، أزواًجا من املستقيامت املتوازية.. ب. 

ارسموا ثالثة مستقيامت توازي املستقيم الّذي يظهر عىل الورقة املنقطة. ارمزوا إىل كّل مستقيم  أ.   .2
.(m ,k ,g ,e ,d ,c) بالحرف            

أّي مستقيامت متعامدة يف الرسمة؟   ب. 

ba

أمامكم رسمة مكوَّنة من مستطيالت.    .3
لوا أسامء ستة مستطيالت مبساعدة 4 حروف.    سجِّ

.)x > 3( سم x  معطى مربّع طول ضلعه  .4
نا طوَّلنا  ب 3 سم ضلعني متوازيني، وقصَّ

ب 3 سم الّضلعني اآلخرين ونتج مستطيل.
ارسموا املستطيل الناتج.  أ. 

اكتبوا تعابري جربيّة ألطوال أضالع املستطيل.  ب. 

اكتبوا تعبريًا جربيًّا ملحيط املستطيل.   ت. 
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