الصف والشعبة________:

اسم الطالب/ة____________ :

أوراق عمل للصف ّ
السابع

في موضوع
القانونيّة

موقع نيفا للرياضيات
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 )1أمامك املتوالية اآلتية-:

احلد 4

احلد 2

احلد 3

احلد 1

أجب عن األسئلة التالية-:
أ -كم وجهًا يوجد يف احلد الرابع يوجد ________________
ب -كم وجهًا يوجد يف احلد التاسع يوجد ________________
ج -إذا كان يف احلدّ الـ  15يوجد  32وجه ،فكم وجه يكون يف احلد الـ 16؟ _____
د -كم وجهًا يوجد يف احلد الـ 50؟ __________________________
هـ  -أكتب تعبريًا جربيًا يعبّر عن عدد الوجوه يف احلدّ الذي رقمه ممثّل
بواسطة احلرف 𝒏__________________________________ :
و -ما هو رقم احلدّ املركّب من  48وجه؟ ________________________
ز هل يوجد حد فيه عدد فردي من الوجوه؟ ________
اشرح جوابك______________________________________ :

موقع نيفا للرياضيات
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 )2أمامك متوالية مركّبة من مثلثات ودوائر.

احلد 3

احلد 4

احلد 1

احلد 2

أ -ارسم احلد اخلامس يف املتوالية.
ب -يف احلد التاسع يوجد _______ دائرة و _______ مثلثات.
ج -كم مثلثًا يوجد يف احلد الـ 50؟ _______________ مثلث.
د -أكمل اجلدول-:
احلد

1

2

4

3

5

عدد األشكال
هـ  -أكتب تعبريًا جربيًا يعبّر عن عدد األشكال يف املتوالية______________ :
و -إذا كان يف حد معيّن يوجد  300مثلث.
 فما هو مكان احلد يف املتوالية؟ __________ كم دائرة يوجد يف هذا احلد؟ ___________ز -إذا كان يف حد معيّن يوجد  100شكل.
 فما هو مكان احلد يف املتوالية؟ __________ -كم مثلثًا يوجد يف هذا احلد؟ ___________

موقع نيفا للرياضيات
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 )3أمامك املتوالية اآلتية-:

املبنى الثالث

املبنى الثاني

املبنى األول

أ -أرسم املبنى الرابع ،ثمّ سجّل كم مربعًَا يوجد فيه؟ _________________
ب -كم مربعًا يوجد يف املبنى الـ 5؟ __________________________
ج -يف املبنى الـ  30يوجد  91مربعا.
كم مربعًا يوجد يف املبنى الـ 29؟ ___________________________
د -يف أي مبنى يوجد  37مربعًا؟ ___________________________
هـ -هل يوجد مبنى حيتوي على  69مربعًا؟ ______________________
اشرح جوابك______________________________________ :

و -أكتب تعبريًا جربيًا يعبّر عن عدد املربعات يف املبنى رقم . x
اجلواب_________________ :

موقع نيفا للرياضيات
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 )4أمامك سلسلة من املثلثات-:

املثلث الثالث

حميط املثلث االول  3سم

املثلث الثاني

املثلث األول

أكمل-:
أ)

حميط املثلث الثاني هو ______ سم

ب)

حميط املثلث الثالث هو ______ سم

إذا أردنا االستمرار يف سلسة املثلثات-:
ج)

كم يكون حميط املثلث الرابع؟ _____________________

د)

كم يكون حميط املثلث العاشر يف املتوالية؟ _______________

ه)

أحط التعبري اجلربي املالئم حمليط مثلث يف املكان -: n
3+n

n
3

3n

n–3

و)

ما هو طول ضلع املثلث إذا كان حميطه يساوي  60سم؟ _________

ز)

هل يوجد مثلث يف هذه السلسة حميطه يساوي  50سم؟ علل.
اشرح__________________________________ :
موقع نيفا للرياضيات
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 )5أمامك سلسلة من املربعات-:

املربع الثالث

املربع الثاني

املربع األول

حميط املربع األول يساوي  4سم
أكمل-:
أ)

حميط املربع الثاني هو ______ سم

ب)

حميط املربع الثالث هو ______ سم

إذا أردنا االستمرار يف سلسلة املربعات-:
ج)
د)
ه)

كم يكون حميط املربع الرابع؟ _____________________
كم يكون حميط املربع العاشر يف السلسلة ؟ _______________
أحط التعبري اجلربي املناسب حمليط املربع يف املكان -: n
4+n

و)

4n

n
4

n–4

ما هو طول ضلع املربع الذي حميطه يساوي  80سم؟ ____________

هل يوجد مربع يف هذه السلسلة حميطه يساوي  50سم؟ علل.
اشرح_________________________________________:
موقع نيفا للرياضيات
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 )6رتّبوا عيدان ثقاب بطريقة ما كما يف الشكل التالي-:

شكل 2

شكل 3

أ -إذا استمرينا يف البناء بنفس الطريقة ،كم عود ثقاب يكون يف البناء رقم 4؟
اجلواب______________ :

ب -إذا استمرينا يف البناء بنفس الطريقة ،كم عود ثقاب يكون يف البناء رقم 10؟
اجلواب______________ :

ج -يف الشكل  50يكون  153عود ثقاب .كم عود ثقاب يكون يف الشكل 51؟
اجلواب______________ :

د -أكتب التعبري اجلربي املناسب لعدد الثقاب يف املكان -: n
اجلواب______________ :

موقع نيفا للرياضيات
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شكل 1

5∙1+2
 )7أمامك حدود متوالية.

5∙2+2

أ -أكتب احل ّد اخلامس والسّادس يف املتوالية.

5∙3+2

احلد اخلامس_________ :
احلد السّادس_________ :

5∙4+2

ب -احسب قيم احلدود وسجّلها يف املتوالية-:
______

______ ______

______

______

______

احلد السادس احلد اخلامس

احلد الرابع احلد الثالث

لبحد الثاني

احلد األول

ج -سجّل احلد الذي يقع يف املكان الـ  10يف املتوالية____________ :
د -قيمة أحد احلدود يف املتوالية هي .77
 ما هي قيمة احلد الذي يظهر قبله_______: ما هي قيمة احلد الذي يظهر بعده______ :هـ -أحد حدود املتوالية هو 5 ∙ 139 + 2
ما هو مكان هذا احلد يف املتوالية____________ :
و -أكتب قانونية املتوالية بكلمات__________________________ :
ز -هل ميكن أن تكون القيمة العددية ألحد حدود املتوالية 50؟ ___________
اشرح_________________________________________ :

موقع نيفا للرياضيات
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