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الجرب  إىل  األعداد  من  الّرابعة:  الوحدة 
الّدرس األّول: الّتعويض

.2k  ُمعطى التّعبري الجربّي: 
ما هي الّنتائج الّتي نحصل عليها إذا عوَّضنا عدًدا صحيًحا بدل  k؟

k، إذا حصلنا عىل أعداد صحيحة؟   ما هي األعداد الّتي عوَّضناها بدل 

قال آدم: إذا عوَّضنا عدًدا غري صحيح بدل k، فإنّنا نحصل عىل عدد غري صحيح دامئًا؟ 
هل قول آدم صحيح؟ ارِشُحوا.

نفحص العالقة بني األعداد الّتي نعّوضها يف التعبي بدل املتغيرِّ وبني األعداد الّتي نحصل عليها كنتيجة.   

.4 – k  :نعوِّض أعداًدا يف التّعبري الجربّي  .1
يف كّل بند، ِجُدوا عدًدا مناسبًا إذا كان األمر ممكًنا:   

.0 k( ، فإنّنا نحصل عىل الّنتيجة  عدًدا إذا عّوضناه يف التعبري )بدل  أ. 

k( ، فإنّنا نحصل عىل نتيجة موجبة. عدًدا موجبًا إذا عّوضناه يف التّعبري )بدل  ب. 

k( ، فإنّنا نحصل عىل نتيجة موجبة.  عدًدا سالبًا إذا عّوضناه يف التّعبري )بدل  ت. 

k( ، فإنّنا نحصل عىل نتيجة سالبة.  عدًدا موجبًا إذا عّوضناه يف التّعبري )بدل  ث. 

k( ، فإنّنا نحصل عىل نتيجة سالبة.  عدًدا سالبًا إذا عّوضناه يف التّعبري )بدل  ج. 

. –k معطى التّعبري الجربّي:    .2
قال داود: التّعبري ميثِّل عدًدا سالبًا.   أ. 

هل قول داود صحيح؟

k(. هل نحصل عىل نتيجة موجبة أم سالبة؟ ارِشُحوا.  نعّوض عدًدا موجبًا يف التّعبري )بدل  ب. 

k(. هل نحصل عىل نتيجة موجبة أم سالبة؟ ارِشُحوا. نعّوض عدًدا سالبًا يف التّعبري )بدل  ت. 

. k
2
4– ُمعطى التّعبري الجربّي:     .3

, , , , ,5 4 3
2
1 5 84– –    :k ُضوا بدل  عوِّ أ. 

k(  حصلتم عىل:  يف أّي تعويض أعداد  )بدل  ب. 

نتيجة تساوي عدًدا صحيًحا؟نتيجة سالبة؟نتيجة موجبة؟

يف كّل حالة، ِجُدوا جميع األعداد املناسبة الّتي:   ت. 

k( ، فإنّنا نحصل عىل نتيجة موجبة.   إذا عّوضناها يف التّعبري )بدل   •
k( ، فإنّنا نحصل عىل نتيجة سالبة. إذا عّوضناها يف التّعبري )بدل   •

k( ، فإّن الّنتيجة تكون عدًدا صحيًحا.  إذا عّوضناها يف التّعبري )بدل   •
k( ، فإّن الّنتيجة تكون عدًدا طبيعيًا. إذا عّوضناها يف التّعبري )بدل   •
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لعبة (משחק)

سباق التّعويض )2 - 4 مشرتكني(.  .4
تشتمل اللّعبة عىل:

لوحة للّعب.  •

سباق الّتعويض

                          تقّدموا إلى الّتربيعة القادمة، 
ِاختارُوا عدًدا موجًبا، 

عّوُضوا وتقّدُموا بحسب 
الّنتيجة.

                                تقّدُموا إلى الّتربيعة القادمة، 
ِاختاروا عدًدا موجًبا، 

عّوُضوا وتقّدُموا بحسب 
الّنتيجة.

x 1+

1z +

2 a-

x 1-

y 1- -

y
y

2 x-
c 2- + d e 1- -

x-

d 1- +3 c-b بداية-4 تقّدُموا
3

تقدموا
4

عودوا 
4

عوُدوا إلى
البداية e2 · a  – 3

(– 3+2) · a  

 –2 · n  

 –2 · y + 1  

 3· (z – 4)   

–2 · x  + 22 · (f  + 1)2 · d  – 12 · m 

1, 2, 3, 4, 5, 6 مكّعب عليه األعداد اآلتية:    •
–1, –2, –3, –4, –5, –6 مكّعب عليه األعداد اآلتية:    •

"جنود" كعدد املشرتكني.  •
تعليامت اللّعبة:

د ترتيب املشرتكني.   نضع "الجنود" يف تربيعة  البداية. نحدِّ  •
يف كّل دور، نختار نوع العدد للتّعويض، ليك نتقّدم كثريًا بقدر اإلمكان: عدًدا موجبًا، عدًدا سالبًا أو صفرًا.    •

إذا اخرتنا عدًدا موجبًا أو سالبًا، فإنّنا نرمي املكّعب املناسب، ونعوِّض العدد الّذي نحصل عليه يف التّعبري الجربّي املوجود يف   
الرّتبيعة.   

.0 إذا اخرتنا صفرًا، فإنّنا نعّوض   
إذا كانت نتيجة التّعويض عدًدا موجبًا، فإنّنا نتقّدم عدًدا مناسبًا من الخطوات.   -

إذا كانت نتيجة التّعويض عدًدا سالبًا، فإنّنا نعود عدًدا مناسبًا من الخطوات.  -
0، نبقى يف مكاننا.   إذا كانت نتيجة التّعويض   -

الفائز/ة يف اللّعبة: املشرتك/ة الّذي ينهي األّول/ ىل دورة كاملة. 
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نفّكر ب ...

.–3k + 1   :ُمعطى التّعبري الجربّي  .5
, , , , ,

6
1 5

3
2 0 3 3

3
1– – –     :)k عوِّضوا يف التّعبري )بدل أ. 

k(، فإنّنا نحصل عىل نتيجة موجبة.   اُكتُبوا ثالثة أعداد إضافيّة، إذا عوَّضناها يف التّعبري   )بدل  ب. 

3؟ k(، فإنّنا نحصل عىل عدد صحيح يقبل القسمة عىل   هل يوجد أعداد صحيحة، إذا عوَّضناها يف التّعبري   )بدل  ت. 
ارِشُحوا.

اآللة الحاسبة، هي جهاز أُِعدَّ للمساعدة يف تنفيذ ِحسابات أساسيّة.      
اكتُشفت اآللة الحاسبة األوىل عىل يد العالِم الفرنيّس بلييز باسكال

 (Blaise Pascal, 1623 – 1662) الّذي كان رياضيًّا، فيزيائيًّا 
وفيلسوفًا. أراد باسكال أن يساعد أباه الّذي يعمل يف جمع الّضائب، وقد عمل باسكال 

ثالث سنوات عىل اكتشاف اآللة الحاسبة.  
ذ عمليتَِي الجمع والطّرح فقط.    كانت اآللة الّتي اكتشفها عبارة عن آلة حاسبة بسيطة تنفِّ

مجموعة مهاّم

 .2y ُمعطى التّعبري الجربّي:    أ.   .1
y( ، ثّم احسبُوا نتيجة التّعويض:   ُضوا يف التّعبري األعداد اآلتية ) بدل  عوِّ

2
1 0 4 4-

.10 – d ُمعطى التّعبري الجربّي:   ب. 
d(، ثّم احسبُوا نتيجة التّعويض. ُضوا يف التّعبري األعداد اآلتية )بدل  عوِّ

20 10 5 5-

d(، ثّم احسبُوا نتيجة التّعويض.  يف كّل بند، عوِّضوا األعداد)بدل   .2
التّعبري الجربّي:  .   أ. 

, , ,3
1 0 102– - األعداد للتّعويض: 

التّعبري الجربّي:  .   ب. 

, , , ,4
1 100 10 2 1– - األعداد للتّعويض: 
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d(، ثّم احسبُوا نتيجة التّعويض:  ُضوا األعداد)بدل  يف كّل بند، عوِّ  .3
. 5 2

1d- التّعبري الجربّي:   أ. 

5 , 10 , 2 , 20 , 10- - األعداد للتّعويض: 

. d
3

7– التّعبري الجربّي:   ب. 

, , ,2
1 2 2

1 7 7–- األعداد للتّعويض: 

ماذا تعّوضون بدل x يف التّعبري الجربّي 3x ، ليك تحصلُوا عىل الّنتائج اآلتية؟   .4
15ث.0ت.9–ب.3أ.

.2d – 10 معطى التّعبري الجربّي:   .5
d(، فإنّنا نحصل عىل الّنتائج اآلتية:  يف كّل بند، ِجُدوا عدًدا إذا عّوضناه يف التّعبري )بدل 

عدد زوجّي ث.  عدد موجب  أ. 

عدد فردّي ج.  عدد سالب  ب. 

عدد غري صحيح ح.  صفر  ت. 

 .  , ,x xx3 5 152- - ُمعطى التّعابري الجربيّة اآلتية:    .6
أ. ِجُدوا عدًدا مناسبًا لكّل تعبري. 

x(، ليك تحصلُوا عىل الّنتيجة 0؟ -  أّي عدد تعّوضون )بدل 

1؟ x(، ليك تحصلُوا عىل الّنتيجة  أّي عدد تعّوضون )بدل   -
ب. ِجُدوا جميع األعداد املناسبة لكّل تعبري.

x(، ليك تحصلُوا عىل نتيجة تساوي عدًدا موجبًا؟   أّي عدد تعّوضون )بدل   .-

x(، ليك تحصلُوا عىل نتيجة تساوي عدًدا سالبًا؟ أّي عدد تعّوضون )بدل   .-

x(، ليك تحصلُوا عىل نتيجة تساوي عدًدا صحيًحا؟ أّي عدد تعّوضون )بدل   .-

اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا يحّقق ما ييل:  أ.   .7
( هي عدد موجب.   نتيجة التّعويض لكّل عدد سالب )بدل املتغريِّ  •

2– )بدل املتغري(، فإّن النتيجة عدد غري صحيح.   إذا عوَّضنا يف التّعبري   •
لُوا االعتبارات الّتي اعتمدتم عليها عند بناء التّعابري.   ِجُدوا تعابري جربيّة أخرى تحّقق هذين الّشطني. فصِّ ب. 
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الدّرس الثّاين: نبسرِّط ونعورِّض

2m – 4 – 4m + 10  ُمعطى التّعبري الجربّي:  
   .)m ُضوا يف التّعبري العدد 7– )بدل  عوِّ

عىل ماذا حصلتم؟ 

2 ∙ (–7) – 4 – 4 ∙ (–7) + 10 = –14 – 4 + 28 + 10 = حسبت عناية كاآليت:  . . . 

. –2m + 6 طت دعاء يف البداية وحصلت عىل التّعبري:  بسَّ

.)m 7– )بدل عّوضت يف التّعبري الجديد 

بأّي طريقة وجدتم نتيجة التّعويض؟ أّي طريقة أنجع؟   

ط ونعورِّض يف تعابي مختلفة. نبسرِّ

 2(t – 5) + 5(2 – t)   3(1 – t) + t   2t + 5 معطى التّعابري الجربيّة:   .1
t( يف كّل تعبري.  2– )بدل  ُضوا  عوِّ أ. 

طتم قسًم من التّعابري قبل أن تعّوُضوا؟ ارِشُحوا.   هل بسَّ ب. 

طُوا في البداية بحسب الحاجة:   12. بسِّ x(، فإنّنا نحصل عىل نتيجة تساوي   يف كّل بند، ِجدوا عدًدا إذا عّوضناه )بدل   .2
8 – (x – 3)4ث.(x – 5)2–ت.(x – 3)2 + 2ب.4x · 3أ.

  . أحيانًا، من األسهل أن نجد تعبريًا بسيطًا، قبل أن نعوِّض أعداًدا بدل املتغريِّ
للّتذكي:

(، فإنّنا نحصل عىل نفس النتيجة.  الّتعابي الجربّية املتساوية هي تعابري إذا عوَّضنا فيها نفس العدد )بدل املتغريِّ  •
نبِّسط تعابري جربيّة مبساعدة قوانني )قانون التّبادل، قانون التّوزيع وقانون التّجميع( ومبساعدة اتّفاقات )ترتيب عمليّات   •

حسابيّة(، وهكذا نحصل عىل تعابري متساوية.  .
2m + 6– هم  تعبيان متساويان.   ,  2m – 4 – 4m + 10  :مثال: يف مهّمة افتتاحيّة الّدرس، التّعبريان الجربيّان

. 5(2 + x)  – 2(x – 3) ُمعطى التّعبري الجربّي:    .3
. x( األعداد اآلتية:  5, 3, 1, 1–, 3–, 5–  ُضوا يف التّعبري )بدل  عوِّ أ. 

يف أّي عدد عوَّضتُموه حصلتم عىل الّنتيحة الكربى؟    ب. 

يف أّي عدد عوَّضتُموه حصلتم عىل الّنتيحة الّصغرى؟    ت. 

.(2x + 2) 3 – 10x ُمعطى التّعبري الجربّي:    .4
x( األعداد اآلتية:  5, 3, 1, 1–, 3–, 5–.  ُضوا يف التّعبري )بدل  عوِّ أ. 

يف أّي عدد عوَّضتُموه حصلتم عىل الّنتيحة الكربى؟  ب. 

يف أّي عدد عوَّضتُموه حصلتم عىل الّنتيحة الّصغرى؟ ت. 
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نفّكر ب ...

أ. اِنسُخوا وأكملُوا الجدولني اآلتيني:  .5
x – 2 – 1 0 1 2

  3x – 4

x – 2 – 1 0 1 2

   4 – 3x

يف أّي تعبري  تكرب الّنتائج، عندما تكرب األعداد الّتي نعّوضها؟    ب. 

        يف أّي تعبري تصغر  الّنتائج، عندما تكرب األعداد الّتي نعّوضها؟ 

.6k – 12 ُمعطى التّعبري الجربّي:     .6
اُكتُبوا ثالثة تعابري جربيّة تساوي التّعبري املعطى.  أ. 

  5k – 10 + k – 2 ل ضياء:    (k – 2)6        سجَّ ل جواد:    سجَّ ب. 
هل ميكن أن تكون إجابتاهم صحيحتني؟ 

 6 k( عدًدا صحيًحا، فإن العدد الذي نحصل عليه يقبل القسمة عىل  يف أّي تعبري من األسهل أن نرى أنّه إذا عوَّضنا )بدل  ت. 
دون باٍق؟ ارِشُحوا. 

ِجدوا ثالثة أعداد صحيحة موجبة، وثالثة أعداد صحيحة سالبة، إذا عوَّضناها )بدل k(، فإنّنا نحصل عىل  عدد يقبل القسمة  ث. 
.5 عىل  

مجموعة مهاّم

. 1 + 3x – 10 ُمعطى التّعبري الجربّي:     .1
اُكتُبوا ثالثة تعابري جربيّة تساوي التّعبري املعطى، بحيث يكون أحدها مبَّسطًا )أبسط من التّعابري األخرى(.  أ. 

x( األعداد اآلتية: 0   ,5   ,5–   ,2– ُضوا يف التّعبري )بدل  عوِّ ب. 

. 1 + 3(k – 1) + k ُمعطى التّعبري الجربّي:     .2
اُكتُبوا ثالثة تعابري جربيّة تساوي التّعبري املعطى، بحيث يكون، عىل األقّل، أحدها مبَّسطًا )أبسط من التَّعابري األخرى(. أ. 

–10 ,   –2 ,   –1 ,   3,  5 k( األعداد اآلتية:   ُضوا يف التّعبري )بدل  عوِّ ب. 

5(k – 1) – 3(k – 1) ُمعطى التّعبري الجربّي:      .3
اُكتُبوا ثالثة تعابري جربيّة تساوي التّعبري املعطى، بحيث يكون، عىل األقّل، أحدها مبَّسطًا )أبسط من التّعابري األخرى(. أ. 

–5 ,   –3 ,   –1 ,   1 ,   3   ,5 k( األعداد اآلتية:  ُضوا يف التّعبري )بدل  عوِّ ب. 
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:1 n(، فإنّنا نحصل عىل نتيجة تساوي  أ. ِجُدوا لكّل تعبري عدًدا، إذا عّوضناه )بدل   .4
n + 12n + 13 – n–n

n(، فإنّنا نحصل عىل نتيجة تساوي  0: ُدوا لكّل تعبري عدًدا، إذا عّوضناه )بدل  ِجِ ب. 
n –22n5 – nn + 3

k( األعداد اآلتية:  2, 1, 0, 1– , 2– . يف كّل بند، عوِّضوا يف التّعبري الجربّي )بدل   .5
لُوا كّل نتيجة عىل محور األعداد فوق العدد الّذي عوَّضتموه:   سجِّ

3k + 1خ.2k – 2ج.3k–ت.2kأ.

3k – 1د.2k + 2ح.3kث.2k–ب.

  : (، فإنَّ يف كّل بند، اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا، إذا عوَّضنا فيه أعداًدا تكرب تدريجيًا )بدل املتغريِّ  .6
       أ. نتائج التّعويض هي أعداد تكرب تدريجيًا. 

نتائج التّعويض هي أعداد تصغر تدريجيًا. ب.   

البندين أ َو ب، ال يتحّققان.  ت. 

يف كّل بند، اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا يساوي التّعبري املعطى:   .7
3x – 2ت.x–ب.3x + 7 – xأ.

.2x + 3x + x ُمعطى التّعبري الجربّي:      .8
أمامكم تعابري. أّي منها تساوي التّعبري املعطى؟  

· (1 + 3 + 2)ج.x + 5ت.6xأ.  x

3x + x + xح.3x + 3xث.5xب.

أضيُفوا أقواًسا يف الطّرف األيرس، بحيث تكون التّعابري متساوية:    .9
x + 1 = 2 – 2 · x · 2 – 4ب.x + 1 = 2 · x + 1 · 2 – 4أ.
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الّدرس الّثالث: مسارات

تعويض وتبسيط

7- 3$  ُمعطى مسار  

 
عوِّضوا أعداًدا مختلفة يف ال  وافحُصوا العدد الّناتج يف ال

a ميثِّل العدد يف ال 

 
اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ميثِّل الّنتيجة الّتي نحصل عليها يف ال  

طها.    نجد الّتعابي الّتي نحصل عليها من املسارات ونبسرِّ

ل أّيوب وسامر تعابري جربيّة للمسارات الّتي وردت يف مهّمة افتتاحيّة الّدرس.  سجَّ  .1
a – 7 · 3 ل أّيوب:  سجَّ
(a – 7) ·  3 ل سامر:  سجَّ

أيُّهم إجابته صحيحة؟ اِفحُصوا وارشُحوا. 

7- 9+ 3-
ُمعطى مسار:   .2

اِنسُخوا الجدول وأكملوه.   أ. 

   
. اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا يصف الّنتيجة الّتي نحصل عليها يف ال 

 
a ميثِّل العدد يف ال  ب. 

نفّكر ب ...

يف املسار صاغت رنا ودعاء بالكلمت العالقة بني     َو   .3
7- 9+ 3-

قالت دعاء: العدد يف ال  هو العدد الّسابق للعدد يف ال 

1 من العدد يف ال  قالت رنا: العدد يف ال  أصغر ب 

أيّتيهم إجابتها صحيحة؟ ارِشُحوا. 

7.5–1510

2
1––2199
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للّتذكي:

نستعمل مصطلَحِي الّتايل والّسابق، عندما نتطرّق إىل األعداد الطّبيعية أو الّصحيحة.  

العدد الّتايل أكرب ب 1 من العدد املعطى. 

1 من العدد املعطى. العدد الّسابق أصغر ب 

نفّكر ب ...

          
ُمعطى مسارات:    .4

x ميثِّل العدد الّذي نعوِّضه يف ال  يف كّل مسار.

x – 5  ميثِّل الّنتيجة التي نحصل عليها يف ال 

أكملُوا كّل مسار بطريقتني مختلفتني.   

: 3 6)($ -
         

2)($ - ُمعطى مسارات:     .5
اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ميثِّل الّنتيجة الّتي نحصل عليها يف نهاية كّل مسار. أ. 

لتموها متساوية.    بيُِّنوا أّن التّعابري الّتي سجَّ ب. 

مجموعة مهاّم

a ميثِّل العدد الّذي يف ال     .1
يف كّل بند، اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ميثِّل الّنتيجة الّتي نحصل عليها يف نهاية كّل مسار:

5$ 7- ت. 
 

2+ 5- أ. 

2$ )5($ - ث.   10$ 11+ ب. 
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a ميثِّل العدد الّذي يف ال    .2
يف كّل بند، اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ميثِّل الّنتيجة الّتي نحصل عليها يف ال  

)1($ -)6-($ 3
1$

أ. 

7- 1-3$ ب. 

2- 5$ 2+ ت. 

ُمعطى مسارات:  .3
1- 1- )5($ -

 .i

)2($ - 5$ )1($ -
 .ii

1-1-5-
 .iii

a ميثِّل العدد الّذي يف ال   أ. 

a – 7  –5a – 2  –5(a – 2)  10a ُمعطى تعابري جربيّة: 

المئُوا لكلِّ مسار التّعبري الجربّي الذي ميثِّل النتيجة  الّتي نحصل عليها يف ال 

أحد التّعابري، مل تالمئُوا له مساًرا. اِبُنوا مساًرا لهذا التّعبري، بحيث يكون طوله مساويًا للمسارات املعطاة.   ب. 

اِبُنوا مساًرا كهذا :    .4
.
 

بحيث َيْنُتج لكّل عدد يف ال  نفس العدد يف ال  
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x-5 1-2x 5. أمامكم مسار تعابري جربيّة.      

ل نتيجة التّعويض يف ال  ل يف ال  يف التّعبري الذي يقع فوق الّسهم، ثّم نسجِّ يف هذا املسار، نعوِّض العدد املسجَّ

–10
5 – x 2x – 1

2915 مثال:   

ُضوا أعداًدا إضافيّة يف املسار وافحُصوا الّنتائج.  عوِّ أ. 
قال جميل: إذا جمعنا التّعابري التي تقع فوق األسهم ،فإنّنا نحصل عىل تعبري مناسب للمسار.   ب. 

       هل قول جميل صحيح؟
ِجُدوا تعبريًا جربيًّا مناسبًا للمسار.   ت. 

طُوا: بسِّ  .6
7a – 3 – 5aج.m – 5m – 10ت.2k + 3 + 4k–أ.

b + b + 3 – b + 7ح.3k – k + 2ث.m – 3 + 2mب.

طُوا: بسِّ  .7
2x + x – 4x – 1ج.6m – 5m – 17أ.

8b – 11 – b · 3 – 2ح.5a + 3 – 2a – 1ب.

t + (2t – 3)11خ.4p + p + 2 – 10ت.

· a · 5 + (6 – a)د.2k – k + 3 + k – 4ث.  7

طُوا: بسِّ  .8

kج.t – 2 + (t – 3)5أ. k
2
1 2 1+ +

p·ح.3b + (b + 5)2 – 13ب. p p
2

1 4 5–+ +

خ.k · 4 + 3 – 2k + 5ت.

د.5b – b · 4 + 1 – 7ث.
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الّدرس الّرابع: عملّيات بني تعابي جربّية

أمامكم ثالثة أزواج من التّعابري الجربيّة: 

4a – 2أ.
2(2a – 1)

2a + 2 + (a + 1)3ب.
5a + 5

a(a – 1)ت.
1 – a

a(، ثّم قارنُوا بني نتائج التّعويض يف كّل زوج تعابري. عىل ماذا حصلتم؟   ُضوا يف التّعابري العدد 1 )بدل  عوِّ
a(، ثّم قارنُوا بني نتائج التّعويض يف كّل زوج تعابري. عىل ماذا حصلتم؟  1– )بدل  ُضوا يف التّعابري العدد  عوِّ

قال ضياء: يف كّل زوج، الّتعبيان متساويان، ألنّنا عوَّضنا عددين،ويف كّل تعويض حصلنا عىل نفس الّنتيجة.  
هل قول ضياء صحيح؟

نبني تعابي جديدة مبساعدة عملّيات حسابّية، ونفحص ما إذا كانت الّتعابي متساوية. 

نتطرّق إىل أزواج التّعابري الّتي َورََدت يف مهّمة افتتاحيّة الّدرس.    .1
أ. ماذا كان خطأ ضياء؟ 

بيُِّنوا مبساعدة قوانني واتّفاقات عمليّات حسابيّة أّن يف زوجني من التّعابري يوجد تعابري متساوية.  ب. 

بيُِّنوا مبساعدة التّعويض أّن التّعبريين غري متساويني يف الزّوج اآلخر.   ت. 

للّتذكي: 
•  األمثلة ال تكفي، ليك نربهن أّن التّعبريين متساويان.   

ليك نربهن أّن التّعبريين متساويان، ميكن أحيانًا أن نستعمل القوانني الحسابيّة والجرب.  

2a + 5 = 3a + 3 + 2a + 5 = 5a + 8 + (a + 1)3  مبساعدة قانون التّوزيع، التّبادل والتّجميع.   مثال:  

إذا كانت التّعابري غي متساوية، يكفي أن نعوِّض عدًدا واحًدا، ليك نبنيِّ أنّنا نحصل يف التّعبريين عىل نتيجتني مختلفتني.   •
يه "مثاالً مضادًّا".  هذا املثال، نسمِّ

2(2 + 1) = 6      1 + 2 = 3 a ، ونحصل عىل نتائج مختلفة:   2 بدل  a(a + 1) ≠ a + 1  نعوِّض  مثال:  

يف املربّع الّسحرّي، مجموع األعداد يف كّل سطر، يف كّل عمود ويف كّل قطر متساٍو. اِنسُخوا املربّعني الّسحرينّي وأكملوهم.   .2
9 املجموع   9xأ.  املجموع  ب. 

3

6–4

3x

6x–4x
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أمامكم مربّع سحرّي.   .3
ِجُدوا املجموع الّسحرّي )املجموع يف كّل سطر، عمود أو قطر(. أ. 

اِنسُخوا املربّع الّسحرّي وأكملوه. ب. 

لوا نتيجة التّعويض.   x( وسجِّ (2–) )بدل  يف كّل تّعبري، عوِّضوا  ت. 

اِفحُصوا ما إذا كانت األعداد التي نتجت يف بند ت، تُْنِتج مربًّعا سحريًّا.  ث. 
إذا كانت اإلجابة نعم، ما هو املجموع الّسحرّي؟ إذا كانت اإلجابة كاّل، ارِشُحوا.  

يف أعقاب...

أ. اِنسُخوا جدول الجمع وأكملوه.   .4

0؟  أين حصلتم عىل  ب. 
ما هي العالقة بني التّعابري الّتي مجموعها صفر؟  

يف أعقاب...

اِنسُخوا جدول الجمع وأكملوه.  أ.   .5
)أكملُوا يف البداية الّسطر العلوّي الّذي يقع خارج الجدول.(  

هل يوجد عالقة بني التّعبريين املشار إليهم؟ ب. 

مجموعة مهاّم

أمامكم مربّع سحرّي.  .1
.21x املجموع يف كّل سطر، يف كّل عمود ويف كّل قطر هو 

اِنسُخوا املربّع السحرّي وأكملوه.

7x 4-

x2 1-

2 3x-

3x

+ 7 x-x 5+2x-2x

2x

x-5-

7 x+

x 2+

0

0

0

–2 *

*

+

x – 2

2x

–4x

7x

10x
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أمامكم مربّع سحرّي.   .2
ِجُدوا املجموع الّسحرّي.  أ. 

اِنسُخوا املربّع الّسحرّي وأكملوه. ب. 

أمامكم مربّعان سحريّان.  .3

0 5

4

–4

0x2 1+ 1-2x-

x 1- -

ِجدُوا املجموع الّسحرّي وأكملُوا املربّعني الّسحرينّي.   أ. 

لُوها وارشُحوا، ملاذا حصلتم عىل أعداد متضاّدة؟  حصلتم يف املربّع الّسحرّي األمين عىل أعداد متضاّدة، سجِّ ب. 
ُنوا يف املربّع الّسحرّي األيرس، ثّم ِجُدوا تعابري جربيّة متثِّل أعداًدا متضاّدة.   متعَّ

أمامكم مربّع سحرّي.  .4
ما هو املجموع الّسحرّي؟ أ. 

أكملوا املربّع الّسحرّي مبساعدة التّعابري اآلتية:  ب. 

6x – 4   ,    9x – 1   ,    x – 9

7x – 3   ,    3x – 7   ,    4x – 6

اِنسُخوا جدول الجمع وأكملوه.  .5

–4x

4x

5x14x

5x 5-

8x 2-

x2 8-

+ x 3x 5+3x-

2x

x 7+

2x 1-
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اِنسُخوا جدول الجمع وأكملوه.   .6

اِنسُخوا جدول الجمع وأكملوه. أ.   .7

هل حصلتم خارج الجدول عىل زوج من التّعابري الجربيّة الّتي متثِّل ب. 

      أعداًدا متضاّدة؟  
كيف نرى هذه الحقيقة داخل الجدول؟ ارِشُحوا.  

اِنسُخوا الجدول وأكملوه. أ.   .8

  . x = –5 ُضوا يف جميع التّعابري عوِّ ب. 
لوا نتائج التّعويض يف الجدول. سجِّ

اِفحُصوا ما إذا حصلتم عىل جدول عمليّة.

+

0

01

1

2x 3-

3 2x-

2x 1-

+

x

x

2

1

2x

x2 2-

.

2

0

x

2 x+

2x-

2x 4-
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نحافظ على لياقة رياضّية

مساحات ومحيطات

اِحسبُوا محيط ومساحة كّل شكل من األشكال اآلتية )القياسات بالّسم، األضالع املتجاورة متعامدة(.   .1
1.5

1.5
4.54

1

23

1.5

8

8

10 سم. ِجُدوا مساحة كّل شكل.    3 أشكال مختلفة لها نفس املحيط، مقداره   اُرُسموا  أ.   .2
10 سنتمرتات مربّعة. ِجُدوا محيط كّل شكل.    3 أشكال مختلفة لها نفس املساحة، مقدارها  اُرُسموا  ب. 

يف الرّسمة التي أمامكم، ميثِّل  b ,a َو c الطول بالّسم (a > 0, b > 0, c > 0، واألضالع املتجاورة املتعامدة).    .3
اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ملساحة الّشكل املعطى.  أ. 

اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ملحيط الّشكل املعطى. ب. 

اُرُسموا شكالً له نفس املحيط ومساحته أكرب.  ت. 

اُرُسموا شكالً له نفس املحيط ومساحته أصغر. ث. 

.)x > 0 أمامكم  ثالثة مستطيالت )قياسات الطّول بالّسم،   .4

6

Ix
0.5x

x + 6
II

2x

7 III

اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا ملحيط كّل مستطيل.  أ. 

أّي مستطيل يوجد له املحيط األكرب؟   ب. 

.I اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا للفرق بني محيط املستطيل II ومحيط املستطيل  ت. 

لتموها واحسبُوا محيطات املستطيالت.   x = 4 يف التّعابري التي سجَّ ُضوا  عوِّ ث. 
I ؟ II أكرب من محيط املستطيل  بكم محيط املستطيل 

 .(x > 0 x )قياسات الطول بالّسم,  منثِّل طول أحد أضالع املستطيل ب    .5
 .6x + 4 :التعبري الجربي الذي ميثِّل محيط املستطيل هو
اُكتُبوا تعبريًا جربيًّا مناسبًا لطول الّضلع الثّاين يف املستطيل. 

a

b

c


