
151 الوحدة الثامنة والعرشون: التعميم والتعليل الجربّي

الجربّي والتعليل  التعميم  والعرشون:  الثامنة  الوحدة 
الدرس األّول: متواليات أعداد متتالية

 أمامكم متوالية مباٍن من دوائر.  

كم نقطة توجد يف املبنى الثاين؟  كم نقطة توجد يف املبنى الرابع؟كم نقطة توجد يف املبنى العارش؟

نبحث صفات متواليات أعداد. 

ثالثة أعداد متتالية  

أ. سّجلوا متواليات بحيث يكون يف كّل منها ثالثة أعداد متتالية، واحسبوا مجموع كّل ثالثة أعداد.    .1

9 + 10 + 11 = 30 مثال: 

ب. قال رضار: مجموع ثالثة أعداد متتالية هو 3 أضعاف العدد األوسط.  
هل قول رضار صحيح؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فارشحوا. وإذا كانت اإلجابة ل، فأعطوا مثالاً مضادًّا.   

ت. قال جامل: يف كّل ثالثة أعداد متتالية، العدد األوسط هو املعّدل الحسايب لألعداد الثالثة.  

     هل قول جامل صحيح؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فارشحوا. وإذا كانت اإلجابة ل، فأعطوا مثالاً مضادًّا.

ث. جدوا صفة إضافيّة ملتوالية مكّونة من ثالثة أعداد متتالية، وبرهنوها.  

رأينا يف املهّمة  1 أّن مجموع 3 أعداد متتالية هو من مضاعفات العدد 3.  .2
موجبة  أعداد  ثالثة  لكّل  بربهان برصي  الصفة  وبرهنوا هذه  الفتتاحيّة،  مهّمة  َورََد يف  الّذي  الدوائر  مببنى  استعينوا 

متتالية.  

24  105  67  45  12 أمامكم قامئة أعداد:     .3
أّي أعداد، من بني هذه األعداد، ميكن أن نسّجلها كمجموع ثالثة أعداد متتالية؟   

اكتبوا األعداد التي وجدمتوها كتامرين جمع مناسبة.   ּ
ارشحوا ملاذا ل ميكن تسجيل األعداد األخرى بهذه الكتابة؟   

خمسة أعداد متتالية

أ. اكتبوا متواليات أعداد بحيث يكون يف كّل منها خمسة أعداد متتالية، واحسبوا مجموع كّل متوالية.    .4
ب. صوغوا ادعاءاً حول مجموع متوالية مكّونة من خمسة أعداد متتالية.  

افحصوا ادعاءكم عىل األمثلة الّتي سجلتوها، وبرهنوه.  

ت. صوغوا ادعاءاً حول العدد األوسط يف متوالية مكّونة من خمسة أعداد متتالية.  
افحصوا ادعاءكم عىل األمثلة الّتي سّجلتموها، وبرهنوه.  
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50  94  2145  15  73 أمامكم قامئة أعداد:   .5
أّي أعداد، من بني هذه األعداد، ميكن أن نسّجلها كمجموع خمسة أعداد متتالية؟ 

اكتبوا األعداد التي وجدمتوها كتامرين جمع مناسبة.
ارشحوا ملاذا ل ميكن تسجيل األعداد األخرى بهذه الكتابة؟

أربعة أعداد متتالية  

أ. هل مجموع أربعة أعداد متتالية يقبل القسمة عىل  4؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فربهنوا. وإذا كانت اإلجابة ل، فأعطوا   .6
مثالاً مضادًّا.  

ب.  هل مجموع أربعة أعداد متتالية هو عدد زوجّي؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فربهنوا. وإذا كانت اإلجابة ل، فأعطوا 
مثالاً مضادًّا.  

ت. صوغوا ادعاءاً حول مجموع أربعة أعداد متتالية.  

216  1414  100  54   26 أمامكم قامئة أعداد:   .7
أّي أعداد، من بني هذه األعداد، ميكن أن نسّجلها كمجموع أربعة أعداد متتالية؟ 

اكتبوا األعداد التي وجدمتوها كتامرين جمع مناسبة.
ارشحوا ملاذا ل ميكن تسجيل األعداد األخرى بهذه الكتابة؟

في أعقاب...

12 ,13 ,14 ,15 أ. أمامكم متوالية أربعة أعداد متتالية:    .8
           ما هو معّدل العددين الوسطني يف املتوالية؟ ما هو معّدل كّل متوالية؟  

ب. صوغوا ادعاءاً حول معّدل أربعة أعداد متتالية، وبرهنوه.  

37.5  26.25  26.5  26 أمامكم قامئة أعداد:   .9
أّي أعداد، من بني هذه األعداد، ميكن أن نسّجلها كمعّدل أربعة أعداد متتالية؟

اكتبوا املتواليات املناسبة للمعّدلت الّتي وجدمتوها. ارشحوا ملاذا األعداد األخرى غري مناسبة؟  

مجموعة مهاّم

أ. افحصوا هل كّل مساواة صحيحة:    .1
3 + 5 = 2 · 4  
4 + 6 = 2 · 5  
9 + 11 = 2 · 10  

ب. أعطوا أمثلة إضافيّة لثالثة أعداد متتالية تحّقق هذه الصفة:  
مجموع عددين خارجيني ضعفي ِالعدد األوسط.  
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أ. حّددوا هل ميكن تسجيل كّل عدد كمجموع  3 أعداد متتالية.    .2
إذا كانت اإلجابة نعم، فاكتبوا األعداد. وإذا كانت اإلجابة ل، فارشحوا ملاذا؟  

63  33  13

ب. حّددوا هل ميكن تسجيل كّل عدد كمجموع 5 أعداد متتالية.
إذا كانت اإلجابة نعم، فاكتبوا األعداد. وإذا كانت اإلجابة ل، فارشحوا ملاذا؟

 215  98  85

ت. حّددوا هل ميكن تسجيل كّل عدد كمجموع 4  أعداد متتالية.
إذا كانت اإلجابة نعم، فاكتبوا األعداد. وإذا كانت اإلجابة ل، فارشحوا ملاذا؟  

310  146  94

60, 30, 15 أمامكم أعداد:    .3
أ. حاولوا أن تكتبوا كّل عدد من هذه األعداد )إذا كان األمر ممكناًا( كمجموع 3 أعداد متتالية.  

ب. حاولوا أن تكتبوا كّل عدد من هذه األعداد )إذا كان األمر ممكناًا( كمجموع 5 أعداد متتالية.

ا. ت. أعطوا مثالاً إضافيًّا لعدد ميكن كتابته كمجموع 3 أعداد متتالية وكمجموع 5 أعداد متتالية أيضاً

ث. أّي أعداد ميكن أن نكتبها كمجموع 3 أعداد متتالية وكمجموع 5 أعداد متتالية؟ ارشحوا.

أ. سّجلوا متواليتني كّل واحدة منهام مكّونة من سبعة أعداد متتالية. احسبوا مجموع كّل متوالية.    .4
.7 ب. قال رضار: مجموع سبعة أعداد متتالية هو عدد يقبل القسمة عىل  

ارشحوا ادعاء رضار وبرهنوه )ميكنكم الستعانة بتعابري جربيّة(. 

ت. قال جامل: يف كّل متوالية مكّونة من سبعة أعداد متتالية، العدد األوسط هو املعّدل الحسايّب لسبعة أعداد.  
ارشحوا ادعاء جامل وبرهنوه. 

أعداد   9 َو   7  ,5 أعداد متتالية وكمجموع   3 الّذي ميكن أن نسّجله كمجموع   600 العدد األقرب للعدد   أ. ما هو   .5
متتالية؟

ب. اكتبوا العدد الّذي وجدمتوه، يف بند أ، كمجموع أعداد مناسبة.  
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الدرس الثاين: صفات أعداد 

 افحصوا هل كّل مساواة صحيحة:
0.62 + 0.4 = 0.42 + 0.6  

(–3)2 + 4 = 42 + (–3)  

 

a2 + b = b2 + a خّمنوا صفات مشرتكة لكّل زوج، من األعداد، يحّقق املساواة:   

نبحث صفات إضافّية.  

نتطرّق يف املهّمتني 1 َو 2 إىل األمثلة الّتي وردت يف مهّمة الفتتاحيّة.  

(a ≠ b)    b َو a أ. حاول أكرم أن يجد الرشط املناسب لزوج األعداد  .1
a2 + b = b2 + a الّذي يحّقق املساواة 
a2 – b2 = a – b سّجل: 
(a – b)(a + b) = a – b   / :  (a – b)  

استمّروا يف حّل أكرم، وسّجلوا الرشط املناسب لزوج األعداد a َو b الّذي يحّقق املساواة.

ب. هل الّدعاء صحيح يف الحالت الّتي فيها a = b؟ ارشحوا.  

ت. اكتبوا مثالاً إضافيًّا لزوج األعداد الّذي يحقق املساواة.  

جدوا حّل املعادلت.    .2
x2 + (1 – x) = (1 – x)2 + x أ. 

(2x – 3)2 + (4 – 2x) = (4 – 2x)2 + (2x – 3) ب. 

أ. افحصوا هل كّل مساواة صحيحة:  .3
21 · 22 – 20 · 23 = 2  
100 · 101 – 99 · 102 = 2  
78 · 79 – 77 · 80 = 2  

ب. اكتبوا مثالاً إضافيًّا للقانونيّة نفسها، وافحصوا هل هي صحيحة؟ 

ت. اكتبوا تعمياماً للقانونيّة الّتي وجدمتوها. برهنوا أو بيّنوا مثالاً مضادًّا.  

جدوا حّل املعادلة، وارشحوا.   .4
(x + 6)(x + 7) – (x + 5)(x + 8) = 2

أ. يوجد يف كّل مترين أربعة أعداد متتالية. افحصوا هل الحسابات صحيحة؟    .5
5 · 4 – 3 · 2 = 2 + 3 + 4 + 5  
21 · 20 – 19 · 18 = 18 + 19 + 20 + 21  

ب. اكتبوا مثالاً إضافيًّا للقانونية نفسها، وافحصوا هل هي صحيحة؟   

ت. اكتبوا تعمياماً للقانونيّة الّتي وجدمتوها. برهنوا أو بيّنوا مثالاً مضادًّا. 
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مجموعة مهاّم

أ. افحصوا هل كّل مساواة صحيحة:  .1
102 – 92 = 10 + 9  
222 – 212 = 21 + 22  
882 – 872 = 88 + 87  

ب. اكتبوا مثالاً إضافيًّا للقانونيّة نفسها، وافحصوا هل هي صحيحة؟ 

ت. اكتبوا تعمياماً للقانونيّة الّتي وجدمتوها. برهنوا أو بيّنوا مثالاً مضادًّا.

معطى، يف كّل بند، زوج من األعداد املتتالية.   .2
اكتبوا كّل مترين كفرق مربّع عددين متتاليني )انظروا مهّمة 1(.

74 + 75ت.15 + 16ب.7 + 8أ.

اكتبوا، يف كّل بند، العدد املعطى كفرق مربّع عددين متتاليني )انظروا مهمة 1(.  .3

 
47ت.25ب.7أ.

9  14  17  25  36 أمامكم قامئة أعداد:   .4
أ. أّي أعداد ميكن أن نسّجلها  كفرق مربّع عددين متتاليني؟

ب. اكتبوا األعداد الّتي اخرتمتوها كفرق مربّع عددين متتاليني.

أ. افحصوا هل كّل مساواة صحيحة.  .5
(22 + 52) – (32 + 42) = 4  
(82 + 112) – (92 + 102) = 4  

ب. اكتبوا مثالاً إضافيًّا للقانونيّة نفسها، وافحصوا هل هي صحيحة؟ 

ت. اكتبوا تعمياماً للقانونيّة الّتي وجدمتوها. برهنوا أو بيّنوا مثالاً مضادًّا.

أ. افحصوا هل كّل مساواة صحيحة.  .6
52 – 4 · 6 = 1  
92 – 8 · 10 = 1  
112 – 10 · 12 = 1  

ب. اكتبوا مثالاً إضافيًّا للقانونيّة نفسها، وافحصوا هل هي صحيحة؟ 

ت. اكتبوا تعمياماً للقانونيّة الّتي وجدمتوها. برهنوا أو بيّنوا مثالاً مضادًّا.
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الدرس الثالث: الجرب والهندسة

براهني بواسطة الرسم

 اّدعاء: مجموع عدد موجب ومقلوبه هو عدد أكرب من  2 أو يساوي  2.

≥x x
1 2+           هذا يعني أنّه لكّل x > 0 يتحّقق: 

اختاروا أعداداًا موجبة، كام ترغبون، وافحصوا هل يتحّقق الّدعاء؟ 
حاولوا أن ترشحوا، ملاذا الّدعاء صحيح؟   

نربهن اّدعاءات جربيّة مبساعدة رسومات.  

2 إىل الّدعاء الّذي َورََد يف مهّمة الفتتاحيّة. نتطرّق يف املهّمتني 1 َو  

نربهن مبساعدة رسمة املتباينة الّتي وردت يف مهّمة الفتتاحيّة.   .1
.)x > 0 ،بوحدات الطول x( x

1 أ. أمامكم رسمة مستطيل أطوال أضالعه  x َو 
قال يوسف: جميع هذه املستطيالت لها املساحة نفسها.  

هل قول يوسف صحيح؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فام هي مساحة املستطيل؟ إذا كانت اإلجابة ل، فجدوا مستطيالت 
مناسبة لها مساحات مختلفة.   

ب. نضع أربعة مستطيالت متساوية، كام يظهر يف الرسمة.   
 ما هو الشكل الناتج يف أعقاب ترتيب املستطيالت بهذا الشكل؟ ارشحوا.

ت. اكتبوا متباينة تصف الّدعاء: مساحة املربّع الخارجي أكرب من مجموع مساحة املستطيالت األربعة.   

ث. اكتبوا العالقة بني املتباينة الّتي سّجلتموها يف بند ت ومهّمة الفتتاحيّة.  

؟ x x
1= ما هو مجموع األعداد عندما يتحّقق   .2

ارسموا رسمة مناسبة، واكتبوا تعمياماً مناسباًا.  

x 

1
x

x 

x 

1
x

1
x
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نظرة هندسّية عىل قانون الرضب

 (a + b)(a – b) = a2 – b2 :نربهن، مبساعدة الرسم، قانون الرضب املخترص  .3
أ. أعطوا أمثلة مناسبة لهذه املساواة.  

ا صغرياًا طول  ب. أمامكم رسمة مربّع طول ضلعه a، قّصوا منه مربّعاً

     ضلعه a( b َو b وحدات طول(.
أّي قيم مناسبة ل  a، وأّي قيم مناسبة ل  b حسب الرسمة؟  

ت. قّصوا املستطيل امللّون، وضعوه إىل جانب املربّع املقصوص، كام يظهر يف الرسمة. 

a –  b

a –  b

a a

b

b

عرّبوا عن مساحة الشكل السدايّس األصيّل )قبل القص(، ومساحة املستطيل الناتج )بعد القّص وضعوه إىل جانب 
.b َو a املربّع املقصوص( مبساعدة

ث. ارشحوا العالقة بني قانون الرضب املخترص، يف بداية املهّمة، ومساحة األشكال يف الرسمة. 

مجموعة مهاّم

أ. افحصوا هل تتحّقق كّل مساواة:  .1
(2 + 5)2 ≥ 4 · 2 ·  5  

(7 + 3)2 ≥ 4 · 7 ·  3  

 

ب. اكتبوا أمثلة إضافيّة للقانونيّة نفسها. 

ت. اكتبوا تعمياماً للقانونيّة الّتي تظهر يف املتساويات املعطاة.  

ث. نربهن الّدعاء مبساعدة رسمة.
.b َو a أمامكم رسمة مستطيل أطوال أضالعه

a ,a > 0 َو b وحدات طول(.   ,b > 0(
نضع أربعة مستطيالت بجانب بعضها، كام يظهر يف الرسمة. 

ما هو الشكل الناتج يف أعقاب ترتيب املستطيالت بهذا الشكل؟
ارشحوا.  

ج. اكتبوا متباينة تصف الّدعاء: مساحة املربّع الخارجّي أكرب من مجموع مساحة املستطيالت األربعة.     

ح. ارشحوا العالقة بني املتباينة الّتي سّجلتموها يف بند ج والتعميم الّذي سّجلتموه يف بند ت.  

= a؟  b خ. هل تتحّقق املساواة عندما يكون
ارسموا رسمة مناسبة، واكتبوا التعميم املناسب. 

a –  b

a

b
b

a

b

a

a

a

a

b

b

b

b
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.(a > b > 0)  (a+b)(a-b) = a2 – b2   نربهن، مبساعدة الرسم )بطريقة إضافيّة(، قانون الرضب املخترص  .2
أ. أعطوا أمثلة مناسبة لهذه املساواة.

ا صغرياًا طول  ب. أمامكم رسمة مربّع طول ضلعه a، قّصوا منه مربّعاً

     ضلعه a( b َو b وحدات طول(.
أّي قيم مناسبة ل  a، وأّي قيم مناسبة ل  b حسب الرسمة؟  

ت. رسموا قُطراًا يف الشكل السدايس، كام يظهر يف الرسمة. 
قال أمني: يقّسم الُقطر الشكل السدايّس إىل شكلني متطابقني، كّل واحد منهام شبه 

منحرف قائم الزاوية.  
ارشحوا قول أمني.

 a ث. عرّبوا عن مساحة الشكل السدايّس األصيّل، ومساحة كّل شبه منحرف مبساعدة
 .b َو

ج. ارشحوا العالقة بني قانون الرضب املخترص، يف بداية املهّمة، ومساحة األشكال يف 
الرسمة. 

.(a + 1)2 – a2 = 2a + 1 برهنتم يف مجموعة املهام يف الدرس السابق الّدعاء:   .3
أ. اختاروا أعداداًا موجبة، وبيّنوا أّن الّدعاء صحيح.  

ب. نربهن هذا الّدعاء مبساعدة رسمة.  
(a > 0) ، وطول الضلع الثاين 1 سم. أمامكم رسمة مستطيل طول ضلعه a سم 

نضع رؤوس املستطيلني املتساويني الواحد بجانب اآلخر، ونُكمل إىل مربّع، كام يظهر يف الرسمة.  
عرّبوا عن مساحة املربّع الخارجّي، وعن مساحة املستطيالت واملربّعات الداخليّة

.b َو a مبساعدة 

ت. ارشحوا العالقة بني املساواة يف افتتاحيّة املهّمة ومساحة األشكال الرباعيّة يف الرسمة.  

a

b
b

a

a

a

b
b

a

a

1

1

a
1
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نحافظ على لياقة رياضّية

تربيعية معادالت 

حلّوا املعادلت.    .1
2 – x(x + 1) = 0(x – 2)ج.x2 – 4x + 3 = 0أ.

2x2 + 5x – 3 = 0ح.2x2 – 5x = 0ب.

0 = (2x – 1)(x + 6)خ.x2 + 3x – 2 = 0–ت.

x2 = 0 – (x – 2)(x + 4)د.0 = (x – 5)(x + 2)ث.

حلّوا املعادلت، ورتبوا الحروف املناسبة للنتائج عىل محور األعداد الذي يظهر أمامكم. ִּ  .2
x2 + 4x – 5 = 0ל≠ ,x

x
9

9
3 0
–

ק=

(x – 12)(x – 5) = 0א x(x2 – 5x – 24) = 0י

x2 + 28 = 11xנ(x + 2)(2x – 22) = 0מ

x
3
9 0– א=

,x
x

x x4
4

3 18 0≠ – –2

+
+ =

י

876543210-1-2-3-4-5-6 9 10 11 12

حلّوا املعادلت.  .3
x2 = (x – 8)5 – 46ت.x2 – 2x – 4 = x + 6أ.

2x2 – 2x = (x + 3)(x – 10)ث.2 = 20 – x2(x + 2)ب.

اخرتت عدداًا. أضفت له 4. طرحت 2 من العدد الذي اخرتته.   .4
رضبت النتيجتني اللتني حصلت عليهام يف املرحلتني السابقتني وحصلت عىل 72.

.x ارمزوا إىل العدد الّذي اخرتته بالحرف  
أ. أّي قيم مناسبة ل x حسب رشوط املسألة؟ ارشحوا.  

ب. أّي عدد اخرتت؟ كم إمكانيّة كهذه وجدتم؟ ارشحوا.  

ا.  مساحة املستطيل يف الرسمة 374 سنتمرتاًا مربّعاً  .5
).x > 0 )أُعدت الرسمة للتوضيح، وقياسات الطول معطاة بالسم،  

x حسب رشوط املسألة؟ ارشحوا. أ. أّي قيم مناسبة ل 

ب. احسبوا أطوال أضالع املستطيل ومحيطه. 

3 سم من ضعفيِّ طول الضلع القصري.   طول الضلع الطويل للمستطيل أكرب ب    .6
ا. 119 سنتمرتاًا مربّعاً مساحة املستطيل تساوي  

أ. أّي قيم مناسبة ألطوال أضالع املستطيل؟  
ب. جدوا أطوال أضالع املستطيل.  

x

x + 5


