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  .   جمموع املتسلسلة احلسابية

    

 : هي متتالية حسابية نضع بين حدودها +  المتسلسلة الحسابية

  =ن  جـ
2
 + ل [  أ] ن

=  ن جـ 
2
 ( × د [  1 –+ ) ن   أ 2]  ن

 

 طريقة احلل املطلوب
 ننوجد عدد الحدود السالبة ثم نعوض في جـ  أصغر مجموعأوجد 

 ننوجد عدد الحدود الموجبة ثم نعوض في جـ  أكبر مجموع أوجد

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 أول حد من حدود  الجمع:  أ

ن = ح  1 – نجـ   –  نجـ  

 ( أوجد مجموع العشرة حدود األولى 1 

 ( 000،  9،  7،  5للمتتالية الحسابية )   

 عشرة حدود بدًء من الحد الثالث( أوجد مجموع 2 

 ( 000 ، ، 2،  1 –،  4 –ح ) 0مفي           

 بدًء من الحد ( أوجد مجموع عشرة حدود 3 

 ( 000،  9،  12،  15ح ) 0مالسابع في     

عشرة حدود بدًء من حدها الثاني ( أوجد مجموع 4 
 ( 000،  12،  8،  4ح ) 0مفي        

العظيم وبحمده سبحان اهلل 
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 (   000،  12-،  14 -،   16 -ح ) 0( كم حدا ً يلزم أخذة من م8 
 بدء ً من حدها األول ليكون مجموعها صفر .

 
    رابط شرح الدرس على يوتيوب :

   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDaMNem24FrZtua2fePM9snGe9jkTVf2GuEBveH2YDarWeFg/viewform?usp=sf_link رابط الدرس اختبار تدريبي : 

 

 لاير وكان مقدار  50( افتتح عبد هللا محال ً لبيع المواد الغذائية ، باع في اليوم األول بمبلغ  9 
 لاير عن اليوم السابق له ، أوجد مبيعات المحل في نهاية أسبوعين .  6في كل يوم يزيد بمقدار  هما يبيع   
 
 
 

 

 ( 34،  00000،  10،  7،  4) المتتالية الحسابية ( أوجد مجموع 5

 

 ح0العشرة حدود األخيرة من م( أوجد مجموع 6 

 (4  ،7  ،10  ،00000  ،34 ) 

 

 : ( أوجد قيمة 7 

81+000+ 9+  5+  1س=

 

 ح0العشرة حدود األخيرة من م( أوجد مجموع 6 

 (4  ،7  ،10  ،00000  ،34 ) 

 

 :( أوجد قيمة 7 

 حد 15حتي  0000+  12+  7+  2س =   

 

  

 استغفر اهلل
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 لتر ، مركب علية صنبور يصب ماء في الحوض   625( حوض يسع 10 
 لترات في كل ساعة عن الساعة التي  5لتر في الساعة بزيادة قدرها  40بمعدل  
 فبعد كم ساعة يمتلئ الحوض ؟   قبلها ،  

 
 
 
 
 

 ءا التحرك في مترا ً حيث ابتد 792( قرر سعيد وأحمد التسابق بدراجتيهما علي طريق مستقيم طوله  11 
  40نفس اللحظة أحدهما من أول الطريق واآلخر من نهايته في اتجاهين متضادين فإذا قطع سعيد مسافة   
 ر في الثانية الثالثة وهكذا . أما أحمد فقطع تم 46،   همتر في الثانية الثاني 43متر في الثانية االولي ،   
   ه ، فما هو الزمن الذي بعدة يتقابل فيعلي الترتيب في كل ثانية   000،  41،  36،   31المسافات التالية  
 سعيد وأحمد بدراجتيهما ؟ وما المسافة التي قطعها كل منهما ؟  

 
 
 
 
 
 أمتار ،   5زجاجة علي خط مستقيم ، والمسافة بين كل زجاجة واألخري  24في مسابقة وضعت ( 12 

 الزجاجات في الصندوق واحدة تلو األخرى  ووضع صندوق مجاور للزجاجة األولي وقام متسابق بجمع  
 دون تحريك الصندوق ، أوجد المسافة التي قطعها المتسابق حتي جمع الزجاجات كلها .   
 
 
 

 
    رابط شرح الدرس على يوتيوب :

-https://docs.google.com/forms/d/e/1-FAIpQLSdPBDkhJJxU13eOM_rd7pnQeGXIGUB08 رابط الدرس اختبار تدريبي : 

ncfWJl_Tg539rm?usp=sf_linkllA/viewfo   

   

  

   

  

 صلى اهلل على محمد
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