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  II  4.4 أعداد متتالية

ثالثّيات أعداد متتالية

نختار ثالثيات أعداد متتالية )مثال: 11 ,10 ,9(:  .1

_ نرضب العدد األوسط بنفسه.  

_ نرضب العددين املوجودين يف الطرفني. 

_ نجد الفرق بني حاصيِل الرضب األول والثاين. 

ذوا العملّيات الحسابّية املذكورة أعاله عىل كّل ثالثّية اخرتمتوها.   اختاروا ثالثّيات أعداد متتالية، ونفِّ أ. 

صوغوا فرضّية )بالكلامت أو بالكتابة الرياضّية( مناسبة للقانونّية اّلتي وجدمتوها.  ب. 

ارمزوا ب  x إىل أحد األعداد )x عدد طبيعّي(. ت. 

برهنوا القانونّية اّلتي وجدمتوها بطريقة جربّية.    

ثالثّيات أعداد متتالية

:)5, 6 نختار رباعّيات أعداد متتالية )مثال: 8 ,7 ,  .2

_ نرضب العددين األوسطني.  

_ نرضب العددين املوجودين يف الطرفني.

_ نجد الفرق بني تعبريِي الرضب األول والثاين.

ذوا العمليات الحسابّية املذكورة أعاله عىل كل رباعّية اخرتمتوها.  اختاروا رباعّيات أعداد متتالية، ونفِّ أ. 

صوغوا فرضّية )بالكلامت أو بالكتابة الرياضّية( مناسبة للقانونّية اّلتي وجدمتوها. ب. 

ارمزوا ب  x إىل أحد األعداد )x عدد طبيعّي(. ت. 

برهنوا القانونّية اّلتي وجدمتوها بطريقة جربّية.  
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2 رباعّيات أعداد بقفزات 

نختار رباعّيات أعداد بقفزات من 2 )مثال: 11 ,9 ,7 ,5(:  .3

_ نرضب العددين األوسطني.

_ نرضب العددين املوجودين يف الطرفني.

_ نجد الفرق بني حاصيِل الرضب األول والثاين.

ذوا العملّيات الحسابّية املذكورة أعاله عىل كّل رباعّية اخرتمتوها.  اختاروا رباعّيات أعداد بقفزات من 2، ونفِّ أ. 

صوغوا فرضّية )بالكلامت أو بالكتابة الرياضّية( مناسبة للقانونّية اّلتي وجدمتوها. ب. 

ارمزوا ب  x إىل أحد األعداد )x عدد طبيعّي(. ت. 

برهنوا القانونّية اّلتي وجدمتوها بطريقة جربية.  

3 رباعّيات أعداد بقفزات 

:)7, 10, 13, 16 3 )مثال:  نختار رباعّيات أعداد بقفزات من   .4

_ نرضب العددين األوسطني.

_ نرضب العددين املوجودين يف الطرفني.

_ نجد الفرق بني حاصيل الرضب األول والثاين.

ذوا العملّيات الحسابّية املذكورة أعاله عىل كّل رباعّية اخرتمتوها. اختاروا رباعّيات أعداد بقفزات من 3، ونفِّ أ. 

صوغوا فرضّية )بالكلامت أو بالكتابة الرياضّية( مناسبة للقانونّية اّلتي وجدمتوها. ب. 

ارمزوا ب  x إىل أحد األعداد )x عدد طبيعّي(. ت. 

برهنوا القانونّية اّلتي وجدمتوها بطريقة جربّية.  
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زاوية الحاسوب

ابنوا رباعّيات أعداد بقفزات متساوية، وحاولوا أن تعّمموا القانونّية اّلتي وجدمتوها يف هذه الفّعالّية عىل قفزات مبقدار   .5

مختلف. استعملوا إكسل )Excel(، وابنوا جدولاً كام هو موصوف هنا. 

ابحثوا العالقات بني الفرق يف حواصل الرضب ومقدار القفزة بني رباعّيات األعداد.  أ. 

برهنوا العالقات التي وجدمتوها مبساعدة الجرب.    ب. 

ابحثوا عالقات بين فرق
 حواصل الضرب ومقدار القفزة

اكتبوا عدًدا من عندكماكتبوا عدًدا من عندكم

فّعالّية بديلة للحاسوب
  

اختاروا رباعيات أعداد بقفزات ثابتة. أ.   .6

كّرروا العملّية الحسابّية إليجاد فرق حواصل الرضب عىل رباعّيات أعداد اخرتمتوها.  

نوا ما هي العالقة بني الفرق الثابت )بني األعداد األربعة( والفرق بني حاصيِل الرضب؟   خمِّ ب. 

معطاة أربعة تعابري جربّية متثِّل رباعّية أعداد بفارق d فيام بينها: ت. 

x,     x + d,     x + 2d,     x + 3d  

اكتبوا تعبرياًا جربيًّا ميثِّل الفرق بني حواصل الرضب، وبّسطوه.    

صوغوا بالكلامت العالقة اّلتي وجدمتوها.  ث. 

قارنوا بني استنتاجكم والفرضّية اّلتي اقرتحتموها.   ج. 

100, 104, 108 , 112 معطاة رباعّية أعداد:   أ.   .7

جدوا الفرق بني حواصل الرضب دون أن تحسبوا:   

احسبوا، وافحصوا إجابتكم.   

معطاة رباعية أعداد:  62 ,52 ,42 ,32 ب. 

جدوا الفرق بني حواصل الرضب دون أن تحسبوا:   

احسبوا وافحصوا إجابتكم.  



67 تفّوق رحوبوت 4.4 أعداد متتالية II − الجرب يف متغيرِّ واحد

تحدٍّ

حاولوا أْن تحّلوا املعادلتني اآلتيتني دون أن تبّسطوا التعابري:    .8

(x 3)(x 6) x(x 9) 18+ + - + = x)أ.  )(x ) x(x ) 15 10 15 0+ + - + = ب. 

هل تعلمون؟

  : هنالك استعاملت كثرية لحواصل رضب أعداد متتالية، مثالاً

إيجاد عدد الطرق املختلفة اّلتي ميكن أن نرتِّب مبساعدتها 5 أشخاص يقفون يف سطر واحد:  

إيجاد عدد الطرق املختلفة اّلتي ميكن أن نختار مبساعدتها 6 لعبني من 10 لعبني:  

 )factorial ,ي بلغة الرياضيات حاصل رضب أعداد طبيعية متتالية ابتداءاً من 1 حتى عدد معني "مرضوب" ) עצרת نسمِّ

نفس العدد، ونرمز لها بواسطة إشارة التعجب )!(.

، وقيمتها العددية 120. :  ״5 مرضوب״ نرمز لها !5، معناها  مثالاً

املرضوب غري معرَّف لألعداد السالبة، وقيمة !0 معرَّفة ک 1.

كام هو األمر مع القّوة، تعتمد عملية املرضوب عىل عملية الرضب؛ لذا تزداد قيمها برسعة كبرية.   

أمامكم عّدة أمثلة: 

مرضوب عدد األرقامالقيمة العددّية
العدد

3,628,800710!

2,432,902,008,176,640,0001920!

9332621544394415268169923885626670049071596826438
16214685929638952175999932299156089414639761565182
8625369792082722375825118521091686400000000000000
0000000000

158100!

................................1,135500!
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نحافظ على لياقة رياضّية

x − 2 , x , x + 2, x + 4 أمامكم أربعة تعابري جربّية:    .1

ابنوا معادلت بواسطة تسجيل التعابري املعطاة بطرق مختلفة.  

حّلوا املعادلت الناتجة:

ت. أ. 

ث. ب. 

ا أو تعابري مناسبة يك تتحقق املساواة:  أكملوا أعداداً  .2

ت. أ. 

ث. ب. 

16x مساحة مستطيل  2x2 + ميثِّل التعبري   .3

جدوا أربع إمكانّيات ألزواج تعابري متثِّل أطوال أضالع مستطيل من هذا النوع.  

أُحجية

كم صفراًا يكون يف نهاية نتيجة تعبري الرضب اآليت؟   


