
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 
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 ١صفحة                          )محمد الشمري / أ .    متوسطة االمیر خالد بن فھد   (         تبسیط العبارات الجبریة)  ١  -٧( مراجعة              .  بعالفصل السا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تذكر أن 

 :       خاصیة توزع الضرب على الجمع

 نستخدم الوجھ الصیني:  إشارات الضرب

  نفسھا ھي الحدود التي تحتوي على المتغیرات نفسھا بالقوى: المتشابھةالحدود 

 ھو الحد الذي ال یشتمل على متغیر:  الحد الثابت،  ھو العامل العددي لذلك المتغیر:  معامل المتغیر

  السؤال

  ٧+ ص  ١١ - ٤ -ص  ٩: من العبارة   

 :امال الفراغات التالیھ

 :  ....................................................    الحدود   -١

 ) ،نفصل بین كل الحدود بـ ( :التوضیح  

 : ....................................................الحدود المتشابھة  -٢

 ) االسس نفسھاالحدود المتشابھة ھي الحدود التي تحتوي على المتغیرات نفسھا وب( :التوضیح  

 ) كذلك تعتبر الحدود التي التحتوي على متغیرات  حدود متشابھھ وتسمى الثوابت( :             

 

 : ....................................................المعامالت -٣

 ) ٩ص ھو  ٩المعامالت ھي القسم العددي للحدود التي تحتوى على متغیرات  فمعامل ( :التوضیح  

 

 : ....................................................الثوابت  -٤

 )٤-مثل  الثوابت ھي الحدود التي ال تحتوى على متغیرات ( :التوضیح  

 

 :السؤال 

 ) = ...... ٧+س (  ٤:  كتابة العبارة التالیة استعمل خاصیة التوزیع إلعادة 

  ٢٨+س )د     ٧+س٤) س       ج٢٨) ب       ٢٨+س٤) أ 

  :االجابة 

 ٢٨+ س ٤)  = ٧(  ٤) + س ( ٤ ) =  ٧+س (   ٤                            

 :السؤال 

 =....... ١٠+ب  ٦+  ٧ -ب  ٤  :   تبسیط المقدار 

  ٣+ ب  ٢ )د     ٣ -ب  ١٠) ج       ١٧+ب  ١٠) ب       ٣+ب  ١٠) أ 

 :االجابة 

 ٣+ب ١٠=  ٣+ ب )  ٦+  ٤] = (  ١٠) +  ٧-( )  +[ ب ٦+ ب  ٤(    =  ١٠+ب  ٦+  ٧ -ب  ٤

 :السؤال 

 )٨+ س ( ٤=٣٢+س ٤:    الخاصیة  المستعملة      

  االبدال على الجمع )التجمیع على الجمع     د) االنعكاس       ج) التتوزیع        ب) أ 

 خاصیة التوزیع         :االجابة 

 ٧،  ٤-ص ،  ١١-ص ،   ٩

 ٧،   ٤-وكذلك           ص  ١١- َو    ص  ٩

   ١١  - َو      ٩

   ٧ َو      ٤ -
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                                                                           صفحة                           ٢صفحة 

 صحیحة ؟

                         

صحیحة ؟

                         

صحیحة ؟       

                         )محمد الشمري 

....... = 

١١       

محمد الشمري 

= .......، ص 

 =١١

محمد الشمري 

، ص        

 

=  ٥ -ص

 

محمد الشمري / 

       

 ١٦  

ص+ ص 

 ١٦  

/ أ .    

 =١١       

 )د     

ص  ٢

 )د     

.    متوسطة االمیر خالد بن فھد   

- ٥  =

     ٦) ج

  :- ٢

     ٦) ج

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

-ص+ 

ج      

:  أي القیم التالیة تجعل المعادلة 

ج      

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

+ ص  

 (-١٥      

أي القیم التالیة تجعل المعادلة 

 (-١٥      

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

  :- ٢ 

) ب       

أي القیم التالیة تجعل المعادلة 

) ب       

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

 

:  حل المعادلة 

١٦       

 

 

أي القیم التالیة تجعل المعادلة 

١٦       

 

متوسطة االمیر خالد بن فھد   (         

 :السؤال 

حل المعادلة 

 ( - ١٦

 :االجابة 

 :السؤال 

أي القیم التالیة تجعل المعادلة 

 ( - ١٦

 :االجابة 

        

السؤال 

حل المعادلة 

) أ 

االجابة 

 

 

 

 

 

 

 

 

السؤال 

أي القیم التالیة تجعل المعادلة 

) أ 

االجابة 

 

حل معادالت ذات خطوتینحل معادالت ذات خطوتینحل معادالت ذات خطوتینحل معادالت ذات خطوتین        حل معادالت ذات خطوتین

 )÷  أو 

حل معادالت ذات خطوتین

أو ×  

حل معادالت ذات خطوتین

  ، )  ×

حل معادالت ذات خطوتین)  

-    (  ،

  ٢  (

-أو  ( +  

 

 التخلص من الضرب أو القسمة

٧-  

( +  تحتوي على عملیتین جبریتین 

 التخلص من الجمع أو الطرح

التخلص من الضرب أو القسمة

٧( مراجعة  

تحتوي على عملیتین جبریتین 

التخلص من الجمع أو الطرح

التخلص من الضرب أو القسمة

....... = 

مراجعة  

تحتوي على عملیتین جبریتین 

التخلص من الجمع أو الطرح

التخلص من الضرب أو القسمة

= .......، س 

 

مراجعة  

تحتوي على عملیتین جبریتین 

التخلص من الجمع أو الطرح

التخلص من الضرب أو القسمة

، س        

-١٥  

مراجعة              

تحتوي على عملیتین جبریتین 

التخلص من الجمع أو الطرح

التخلص من الضرب أو القسمة

       

- )د     

            

تحتوي على عملیتین جبریتین 

:  

التخلص من الجمع أو الطرح: الخطوة األولى 

التخلص من الضرب أو القسمة: الخطوة الثانیة 

 =٢١       

١٥     

.            

تحتوي على عملیتین جبریتین :   

:حل المعادلة ذات الخطوتین 

الخطوة األولى 

الخطوة الثانیة 

= س  

١٥) ج      

                             

.  بع

 المعادلة ذات الخطوتین

حل المعادلة ذات الخطوتین 

الخطوة األولى 

الخطوة الثانیة 

س   ٣ - 

٥      

                            

بعالفصل السا

المعادلة ذات الخطوتین

حل المعادلة ذات الخطوتین 

الخطوة األولى                   

الخطوة الثانیة                   

 ٦:  حل المعادلة 

٥) ب       

                            

الفصل السا

 :تذكر أن 

المعادلة ذات الخطوتین

حل المعادلة ذات الخطوتین 

                  

                  

 :السؤال 

حل المعادلة 

٥       

 : االجابة 

                            

الفصل السا

تذكر أن 

المعادلة ذات الخطوتین

حل المعادلة ذات الخطوتین 

                  

                  

السؤال 

حل المعادلة 

٥- ) أ 

االجابة 

                            

الفصل السا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذكر أن 

المعادلة ذات الخطوتین

حل المعادلة ذات الخطوتین 

                  

                  

السؤال 

حل المعادلة 

أ 

االجابة 
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٣صفحة  ٣ صفحة                          

 موظفین وھنا الحظ ان المتغیر ھو عدد االشھر

                         

موظفین وھنا الحظ ان المتغیر ھو عدد االشھر

                         

موظفین وھنا الحظ ان المتغیر ھو عدد االشھر

                         

موظفین وھنا الحظ ان المتغیر ھو عدد االشھر

                         

موظفین وھنا الحظ ان المتغیر ھو عدد االشھر

 

                         

موظفین وھنا الحظ ان المتغیر ھو عدد االشھر

١٤٤ 

                         )محمد الشمري 

موظفین وھنا الحظ ان المتغیر ھو عدد االشھر

١٤٤شھر یتضاعف عدد الموظفین   الى 

محمد الشمري 

موظفین وھنا الحظ ان المتغیر ھو عدد االشھر

شھر یتضاعف عدد الموظفین   الى 

محمد الشمري 

موظفین وھنا الحظ ان المتغیر ھو عدد االشھر

شھر یتضاعف عدد الموظفین   الى 

محمد الشمري / أ .    

موظفین وھنا الحظ ان المتغیر ھو عدد االشھر ٦، وكل شھر یزداد

 

شھر یتضاعف عدد الموظفین   الى 

.    متوسطة االمیر خالد بن فھد   

، وكل شھر یزداد

 

 

=١٤٤ 

شھر یتضاعف عدد الموظفین   الى 

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

 

، وكل شھر یزداد

١٤٤ 

١٤٤ 

+ (٧٢=

شھر یتضاعف عدد الموظفین   الى 

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

١٤٤  

، وكل شھر یزداد

١٤٤=  ٧٢

١٤٤= ٧٢

١٢+ (

شھر یتضاعف عدد الموظفین   الى  ١٢

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

١٤٤=  ٧٢

، وكل شھر یزداد     ٧٢

 + (٧٢

٧٢) + ٢

 :١٢( ٦

١٢ونجد ان بعد  مرور  

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

٧٢+ ش 

٧٢= عدد الموظفین 

١(٦  + (

 :٢( ٦

: الشھر الثاني عشر 

ونجد ان بعد  مرور  

متوسطة االمیر خالد بن فھد   

 

 

ش  ٦)   

 :االیضاح 

عدد الموظفین 

٦:الشھر االول 

: الشھر الثاني 

الشھر الثاني عشر 

ونجد ان بعد  مرور  

متوسطة االمیر خالد بن فھد   ( كتابة معادالت ذات خطوتین        

 :السؤال 

 :االجابة 

)   د     

االیضاح 

عدد الموظفین 

الشھر االول 

الشھر الثاني 

الشھر الثاني عشر 

ونجد ان بعد  مرور  

كتابة معادالت ذات خطوتین        

السؤال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االجابة 

    

االیضاح 

عدد الموظفین 

 

الشھر االول 

الشھر الثاني 

 

الشھر الثاني عشر 

ونجد ان بعد  مرور    

كتابة معادالت ذات خطوتین        كتابة معادالت ذات خطوتین        

 

 ÷ عملیة قسمة   

كتابة معادالت ذات خطوتین        

 ناتج قسمة 

عملیة قسمة   

كتابة معادالت ذات خطوتین        

ناتج قسمة 

عملیة قسمة   

كتابة معادالت ذات خطوتین        

 

  ناتج قسمة

 

عملیة قسمة   

كتابة معادالت ذات خطوتین        

 

 حاصل ضرب

 × عملیة ضرب  

كتابة معادالت ذات خطوتین        

 أمثال العدد

حاصل ضرب

عملیة ضرب  

كتابة معادالت ذات خطوتین        )  

أمثال العدد 

حاصل ضرب

      

عملیة ضرب  

  ٣  (

 المــــــــعادالت

 

  

 حاصل ضرب

 

    

عملیة ضرب   

٧-  

المــــــــعادالت

 أ ضیف  إلــــى

   + 

٧( مراجعة  

المــــــــعادالت

أ ضیف  إلــــى

 یزید على

   عملیة جمع

مراجعة  

المــــــــعادالت

أ ضیف  إلــــى

یزید على

عملیة جمع

مراجعة  

المــــــــعادالت

 

 أ ضیف  إلــــى

 یزید على

عملیة جمع 

مراجعة              

 أقـــــل من 

 الفرق بین

 مطروحا من 

 ناتج طرح

 عملیة طرح    ــــ

 :مما یاتي الى معادلة 

            

أقـــــل من 

الفرق بین

مطروحا من 

ناتج طرح

عملیة طرح    ــــ

مما یاتي الى معادلة 

.            

   أقـــــل من

 الفرق بین

  مطروحا من

 ناتج طرح

عملیة طرح    ــــ

مما یاتي الى معادلة 

٢٣ 

 

.  بع

 

 
  

  

   

  

عملیة طرح    ــــ

مما یاتي الى معادلة 

 =- ٢٣

 ٧+ ن 

 =٥ 

بعالفصل السا

 بالــــــكلمــــات

 بالــــرمــــوز

مما یاتي الى معادلة حول كل جملة 

- ٨  =

ن  ٢= 

- ١  =

الفصل السا

 :تذكر أن 

 

بالــــــكلمــــات

بالــــرمــــوز

 :السؤال 

حول كل جملة 

 :االجابة

-ن   ٣

١٣  =

    (٤  -  ن

الفصل السا

تذكر أن 

 

 

بالــــــكلمــــات  

بالــــرمــــوز

السؤال 

حول كل جملة 

االجابة

٣  ) ١

١٣)   ٢

٣     (

الفصل السا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذكر أن 

 

 

  

 

السؤال 

حول كل جملة 

 

 

 

االجابة

١

٢

٣
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