
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/11                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر في مادة رياضيات بحتة ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/11pure_math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر في مادة رياضيات بحتة الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                    

                

                  https://almanahj.com/om/11pure_math2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade11                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أحمد هجرس اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 أمحد احلبسي: أ/  مدير المدرسة أمحد هجرسإعداد :  مدرسة المهنا بن جيفر

 المتتاليات

 أمحد هجرس
 جمموع املتسلسلة اهلندسية

 

 المتسلسلة الهندسية : هي متتالية هندسية نضع بين حدودها + 

=  ن جـ 
1 -ر 

) 1  -ر ( أ ن

 1ر ≠   

ل ر -  أ =  ن  جـ    1ر =   = أ × ن  ن  جـ
إذا علم الحد األول واألخير  ر  - 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 0000+  12+  6+  3أوجد قيمة : س = ( 6    128+  0000+  4+  2+  1س =  :أوجد ( 5
 حدود بدء ً من الحد الثالث .  10حتي     

 
 
 
 
 

 

  https://youtu.be/ 3EykFi23seEرابط شرح الدرس على يوتيوب : 
   https://docs.google.com/forms/d/e/ 1FAIpQLSe6BWogLwjLzLLNn71mw8Z8gpqQzloL-sZSqooswibf0DdIBw/viewform?usp=sf_linkرابط الدرس على هيئة اختبار الكتروني : 

 أول حد من حدود الجمع:  أ

 ( أوجد مجموع العشرة حدود األولى 1 

 ( 000،  18،  6،  2سية ) للمتتالية الهند  

 الثالثعشرة حدود بدًء من الحد ( أوجد مجموع 2 

 ( 000،  18،  6،  2ح ) 0مفي           

 بدًء من حدها  ( أوجد مجموع عشرة حدود 3 

 ( 000،  18،  6،  2)  هـ 0السابع في م     

 حدود المتتالية الهندسية ( أوجد مجموع 4 

 (2  ،6  ،18  ،000  ،486 ) 

 أن محمد رسول اهللشهادة  أركان اإلسالم :
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https://youtu.be/3EykFi23seE
https://youtu.be/3EykFi23seE
https://youtu.be/3EykFi23seE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6zLLNnBWogLwjL71mw8Z8sZSqooswibf-gpqQzloL0DdIBw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6zLLNnBWogLwjL71mw8Z8sZSqooswibf-gpqQzloL0DdIBw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6zLLNnBWogLwjL71mw8Z8sZSqooswibf-gpqQzloL0DdIBw/viewform?usp=sf_link
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 أمحد احلبسي: أ/  مدير المدرسة أمحد هجرسإعداد :  مدرسة المهنا بن جيفر

 المتتاليات

 أمحد هجرس
 (   000،  27،  9،  3هـ ) 0( كم حدا ً يلزم أخذة من م7

 ؟ 120بدء ً من حدها األول ليكون مجموعها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في  هأمثال ما يوفر 3بيسة ، وكان يوفر في كل سنة تالية  500سنوات وفر  5( عندما كان عمر راشد 8 
 لاير . 500سنة وأراد أن يشتري جهاز حاسوب بقيمة   13عمر راشد اآلن  نالسنة السابقة ، إذا علمت أ 
 از ؟ اثبت ذلك  سنوات حتى اآلن يكفي لشراء الجه 5راشد منذ أن كان عمرة   ههل مجموع ما يوفر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 لتر   128لتر ، كان فارغا ً ثم ملئ بالماء بواسطة صنبور يصب في الساعة االولي  6305( صهريج مياه سعته 9   

 ويصب في كل ساعة تالية مرة ونصف المرة قدر ما صبة في الساعة السابقة ، بعد كم ساعة يمتلئ الصهريج ؟       

 

 

 

 

 

   https://youtu.be/unWINsBh 6Y0رابط شرح الدرس على يوتيوب : 
 رابط الدرس على هيئة اختبار الكتروني : 

https://drive.google.com/file/d/1lOsyWrc2v2d4eGoGQB5vQShnOty6RAwN/view?usp=sharing   

إقام الصالة أركان اإلسالم :
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https://youtu.be/unWINsBh6Y0
https://youtu.be/unWINsBh6Y0
https://youtu.be/unWINsBh6Y0
https://drive.google.com/file/d/1lOsyWrc2v2d4eGoGQB5vQShnOty6RAwN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lOsyWrc2v2d4eGoGQB5vQShnOty6RAwN/view?usp=sharing
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 أمحد احلبسي: أ/  مدير المدرسة أمحد هجرسإعداد :  مدرسة المهنا بن جيفر

 المتتاليات

 أمحد هجرس
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