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7.3.2020 

 مهمة مالحظات

 عليكم السالم

 

 ة\ املحترم الرياضيات ة\ مركز لحضرة

 املحترمين األمور  أولياء لحضرات

 األعزاء الطالب

 طيبة تحية

 .إليها سيتقدم التي املسابقة مبنى على الطالب يتعرف أن الهدف

 :ليةالتا باألمور  االهتمام نرجو

 .املثال أسئلة عن تماًما تختلف املسابقة أسئلة بعض لكن ،املسابقة أسئلة تشبه املثال في التي األسئلة بعض. 1 

 .املثال في التي املوادّ  على فقط وليس للمسابقة املطلوبة املوادّ  جميع على جيًدا الطالب يتدرب أن نرجو. 2

 التمارين وبالذات الكتاب في التي والتمارين املسائل يحل وأن املواد ىعل مّرة من أكثر الطالب يتدرب أن املفضل من. 3

 .ومساعدة دعم على فيها حصل التي واملسائل

 . ممنوع املسابقة وقت في الحاسبة استعمال ألن ،الحاسبة استعمال عدم ينبغي واملدرسة البيت في التدّرب أثناء. 4

 .هللا بإذن وسالم بخير الصحية األوضاع وهذه املرحلة هذه جميًعا نمر وأن والعافية، الجيدة الصحة لكم نرجو

 والتوفيق بالنجاح

 الرياضيات في األعالي مشروع وأسرة عثمان علي. د باحترام
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ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّللصفّالسابعّ)مثالّللتدريب(مسابقةّ

معطىّالتعبيّرالجبريّّ .1
42

6 1x +
ّّّّ.ّّ 

أ. عّوض كل واحد من األعداد اآلتية في التعبير الجبري املعطى:  
1 1 1

1  ,   2     ,       ,  -  ,  2  , -1
3 3 6

 

               ___________________________________________________ ____________________________________________________ 

 ___________________________________________________                  __________________________________________________ 

________________                 __________________________________________________ ___________________________________ 

   ؟ 8لنحصل على  xكم يجب أن نعّوض بدل  ب 

 ________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________ 

 ؟ -1لنحصل على  xكم يجب أن نعّوض بدل   .ج

 ________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________ 

   ؟  -42 لنحصل على  xكم يجب أن نعّوض بدل   .د

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________ 

 ؟ 84لنحصل على  xكم يجب أن نعّوض بدل   .ه

 _______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ ______ 

 ؟420لنحصل على  xكم يجب أن نعّوض بدل   .و

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________ 
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 اشرح ؟1203 ,.........., 15 , 11 , 7 , 3:     الحسابية املتوالية حدود عدد كمأ. ّّّ.2

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

  =1203+..........+15 + 11 + 7 + 3    حدود املتوالية الحسابية اآلتية : جموعم  احسبب. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

   .لها حدود ثالثة أضفو  اكتشف قانون املتوالية  .حسابية متوالية ليست  …… ,23 ,25, 9 , 11 , 3 , 5 , 1 املتوالية ملاذا  فسرج. 

 ___________________________________________________________________________________________________ تفسير:  جواب:

 _________________________________________ _______قانون املتوالية بالكلمات __________________________________________ 

 الحدود الثالثة القادمة حسب الترتيب هي:___________________________________________________________________________ 

 

 

% من الكرات لونها أسود. أّما باقي الكرات في  27و  % من الكرات لونها أزرق33% من الكرات املوجودة في وعاء لونها أحمر، و 25معلوم أن   .3

 .  75الوعاء فهي بيضاء وعددها 

 ؟ السوداء؟ كم عدد البطاقات الزرقاءكم عدد البطاقات الحمراء؟ كم عدد البطاقات    أّ.  

 _______________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ _____________________________________________________________________________
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__________________ _____________________________________________________________________________________________

___________________ _________________________________________________ ______________________________ _____________ 

خرِج من الوعاء لنضمن وجود  بطاقةب. كم 
ُ
 التي نخرجها؟ علل  البطاقاتحمراء )على األقل( بين   بطاقةعلى األقل علينا أن ن

 _______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

خ بطاقةج. كم 
ُ
 التي نخرجها؟ علل  البطاقاتلهما نفس اللون )على األقل( بين  بطاقتينرِج من الوعاء لنضمن وجود  على األقل علينا أن ن

 _______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________ 

خرِج من الوعاء لنضمن وجود  بطاقةكم د. 
ُ
 التي نخرجها؟ علل   البطاقاتحمراء )على األقل( بين  ثالث بطاقاتعلى األقل علينا أن ن

 _______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

، يب 1200مسار للمش ي، طوله  .4
ً
دأ من شجرة السدر وينتهي بشجرة القندول. عندما يصل الشخص الذي يمش ي أو يركض إلى شجرة  مترا

 باالتجاه املعاكس
ً
. بدأت النا الركض في تمام الساعة  باتجاه شجرة السدر، وعندما يصلها يعود باتجاه شجرة القندول  القندول يعود حاال

 بسرعة 
ً
متر في الثانية. )بدأتا املش ي من شجرة السدر باتجاه  1متر في الثانية، وفي نفس الوقت بدأت ِصبا املش ي بسرعة  4السادسة صباحا

 شجرة القندول(.  

 بعد كم ثانية تمر البنتان بجانب بعضهما للمرة األولى بعد انطالقهما وفي أي اتجاه تتحرك كل منهما؟ .أ

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 بعد كم ثانية تمر البنتان بجانب بعضهما للمرة الثانية بعد انطالقهما وفي أي اتجاه تتحرك كل منهما؟ .ب

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
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 _____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 (.yو  xكتعبير جبري باملتغّيرين   z)عّبر عن   yو  xواملتغّيرين   zتوجد عالقة تربط بين املتغّير  .5

ّأكملّتعبئةّالجدولّباألعدادّاملناسبةّ.

ّ

ّ
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ّق ّبالنجاحّوالتفو 

x Y z 

1 1 5 

2 1 8 

2 2 10 

3 2 13 

7 1 23 

7 2 25 

5 5  

8 9  

 9 39 

5 -3  

 10 59 

20  48 

 العالقة: 
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