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  ا�را��ا���وى 

 ا����:  13ا�درس 
  4ا�و�دة: 

 18ا��ذاذة ر�م : 

 

�����ت � ا�دادات ا�$��� أھداف ا�� �م � �


داول ا��رب .  

  �ا�������ت وا��وا�م و����
 .ا�����

���ف ��و�����  � ��� –ا����وم (�!رف ا����� ا ��د� و
$  .)ا����� –ا���رج  – ا����وم ��

 �
ز ���� ا����� ��وظف ا����� ا&���د� 

ا(�داد  
� .ا�!*ر

 

�ء و�ر((ض.ا��&� ا�و�% : +� 

 ا�+.�ط ا�ول:  

ف ا���!�م ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �� إ�- ا�!دد ,� ا��ط���. 5

 ,ردي، 
���� &(�1 ا� ل: �

 :�د�(ر ا�+.�ط �

ن ��- ا���!�م/ا���!��� ا���م ���!����ن ھذا ا��*�ط 56ث �را3ل :  
ن ��!دد �ن ����� ���58�م �3;ر ا�!دد  7ا&��!��� �
دول ا��رب ,�  ا��ر�3� ا(و�-:7ن �����  : 

  56 > 58 > 63أي  7 × 8 > 58 > 7 × 9
:���ل ا�����و�" ... + (....  ا��ر�3� ا���658) = 7 × 8+ (  23;ل ��- : � 7 = (58 ×  

�ون58��رج ����  -: و��$ �!رف ��- ���;ر ا����� ا ��د� ����درI أي ��- ا����وم وا����وم ��$ وا���رج وا�����، , 
  7وا����وم ��$ ھو  58، ا����وم ھو 2ھو  ��7-  ���58� ����  -8ھو  ��7- 

3دد �5 �ن �ط��5 ��� �و;ل إ�$ ا��ا :ا��ر�3� ا�6��6� ��!�م/ا���!��� ,� ا��ر�3� ا(و�- أي ا��!رف ��- ����و� ا����� ا ��د

زھ� �� ا����� ��ود� و��� K� .ا����وم وا����وم ��$ وا���رج وا�����، و

  ا��رن: ا�2�+(�ا��&� 
ف ا���!�م ا�!دد : ا����ب ا�ذھ+/ �� إ�- ا�!دد ��- ا��ط���. 5

��ل ا :2ا�+.�ط  ��ل  ���9!�م/ا���!��� �لء 
دول ا��رب ,� ��ب ا�!دد ا�����ب ���ن ا���ط ون ���
دول و!��و
  69ص ا�����و�ت 

ن ا���!�م/ا���!��� �
دول ������ت ا�!دد  :3ا�+.�ط  !��
�د ��رج و���� ���� 4  . 

35ظ ا���!�م/ا���!��� :4ا�+.�ط  ���ل ا�����و .����و�ت ا��رب و

ن ��- ا���!�م: 5 ا�+.�ط !� $3ر �وع ا��طN 6م �;3��� K� ،�3ت ا�56ث ا����ر�  ا��*�ف ا�!��� ا��طN �ن �ن ا�!��
  ا��رن�: �2ا�2�ا��&� 

ف ا���!�م ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �� إ�- ا�!دد ��- ا��ط���. 5
��ب: 6ا�+.�ط  ��ل ا��Nطر و�����و� ا����� ا ��د 35ظ ا���!�م/ا���!��� ا���6ل و  

��ل ا���!�م/ا���!��� �لء ا�
دول ا����� :7ا�+.�ط   : 

�ط�ب ھذا ا��*�ط �ن ا���!�م/ا���!��� ا��ظ��ر 
داول ا��رب وا��
رب ��رب أ3د أر��م ا���روب ,$ :8ا�+.�ط  
��ن ا���ط� ا�������� $!�  .,� أر��م ا���روب إ�- أن �!رف ��- ا�ر�م ا�����ب و

�م ا����م ھذه ا�3;� ���رة أ�ذ�ر وا��� �!��ر أ����ت ا�درس :9ا�+.�ط  .  

  ا��رن.: ا�را� �ا��&� 

12طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: � 
�ط ا .+�10: K�
35ظ ا���!�م/ا���!��� �ل ���� ��- 3دة، 6م �وم ��3دد ا�ر�م ا�����ب ���ن ا���ط� �����دام ا�

 �����ل ������� �!�� ����ل ���� �  .ا����� ا&���د
�!رف ا���!�م:�11+.�ط ا  ��33; �ن �ن ا�����و�ت ا����ر3� ��ك ا��� & ��6ل ����و� ����� إ��د�، و��رھ� 6م 

ز ا�:12ا�+.�ط  ر ا ��!��ر ھذا ا��*�ط ������ أ�رى ��!ر,� �درة ا���!�م/ا���!��� ��- ��Wو �د� ����و� ا ��د
�3ن K�5 × 3  78) = 5 × 15+ ( 3: ھ� ��5-  56�78 : ا������ ا�;33� ����� ا�!دد ر ;3W ن������ × 3 .ا�

  78) = 3 × 15+ (  5و )  5+  15(
 ���� �ن وا���6� ا����� ,�� أ (ن ا(و�- & ��6ل ����� ا��رب ��- ا�
�K �ن ا�!5 < 3��ر �ن ا����وم ��$ أي �ل �وز.  

�ل ���� ���� �و�و�� ��ود� و;33$ :13ا�+.�ط   �, Nط���*ف ا���!�م/ا���!��� ا�. 

 :��� ا�د:م وا89+�ءا��&� ا�7

ز ا���!�م ���رن ا�ور��  ا����ب ا�ذھ+/: �� 343ص  17

�دم ا����� ا&:�14+.�ط ا ���رأ ا���!�م/ا���!��� �ص ا����N� و������ �
�د �دد ا�;��3ت ا�5ز��. ��و;ل  ���د 
85) = 7 × 12+ ( ���1�دم : ;�3� ���;ور و����- ;ورة وا3دة و����3ق  12إ�- أ�$ ��م �لء  


�د �دد ا��رق ا���و�� �ن  :�15+.�ط ا �دم ا���!�م/ا���!��� ���� ا�����  �� ����5ذ  ��3�5ب �دد ا��رق ا�ر�

�ز �Z�5 : 38. ل ا(���ذ/ا(���ذة�*�K  3 > 5 : و���3ق �ن ;3� ذ�ك �������و� ا����� 3,رق و�دد ا�3��م ھو  7

3 ) +7 × 5 = (38 

 



 

  19ا���وع: 
  ا�را��ا���وى 

  : 14ا�درس 
�ت ( �+ظ(م+��� ا��(��  )2و

  4ا�و�دة: 
 19ا��ذاذة ر�م : 

 

�����ت � ا�دادات ا�$��� أھداف ا�� �م � �

�راءة و�����  999 999إ�-  0ا(�داد �ن  
 �� و��65 و���ر�� و�ر��� وا�!���ت ��

 .��ظم و�!��
� ا�����ت 

�ظم و!رض ����ت ,� 
دول أو ��طط  
 ��(��دة أو �دراج

��ظم  
 �
و�!��
 ا�����ت

 

�ء و�ر((ض.ا��&� ا�و�% : +�  
ف ا���!�م ا� �� إ�- ا�!دد ��- ا��ط��� 4!دد ا���3ب ا�ذھ��: 

�ط �B(دي: ن ا�و&ف إ�% ا9+.�ء .+ 

ف ا���!�م ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �� إ�- ا�!دد ,� ا��ط���. 2


�و��ت &(�1 ا� ل: �� �, 

 �د�(ر ا�+.�ط: �

!��I ا(���ذ/ا(���ذة �K ا���!��ن وا���!���ت ا�و�!�ت ا����\ل ا�56ث ا����ر3�، �����، و,ق ا��رو ��رأ  : رة ا����
�رك ,ر;� ���
�و��ت  �
�ز ا��ط�وب وا 
��� �ن ا(�\�� ا��طرو3�. .ا(���ذ/ا(���ذة �ص ا����N� و*رح ا��ط�وب إ�
�زه

� ��- ا���ورة، 3ث ر�ز ���
 ]��د ا����ء ا��
�و��ت �ن ا�!�ل، �دم ��6ل �ل وا3دة ���� �� �و;�ت إ�$ و�م ا��;3
�ل ��!�م/��!��� ��- ا(���ذ/ا(�� ]3;� ا�3ل و��- ا(�ط�ء ا��� &3ظ�� ��د ���!$ �!�ل ا��
�و��ت، 6م ���ذة ��- 

�را��$. 
  ��C� :1ا�

  .��3�30ب �دد ا���ط ����I ا���!�م/ا���!��� أن �دد ا���5ذ ھو   -أ
ذا 17,3;ل ��-  15ا���ط ا��� ���وي أو ��وق �وم ا���!�م �!د   -ب���.  
ن. 10أو أ�ل ,3;ل ��-  ���12!�م �!د ا���ط ا��� ���وي �وم ا -ج��!��  
�ون �ن �طر أول �م �م ا��زة ا��درو�� أي ا���ط ا��3;ل ���� و�ن �طر �6ن  -د ��وم ا���!�م/ا���!��� ��Z*�ء 
دول 

���ن �دد ا���5ذ ا�ذن 3;�وا ��- �ل ��ط�.  

  
  .ل ا�
دول ��دراج�!د ذ�ك ط�ب �ن ا���!�م/ا���!��� ��6

ر ا���ظ�� ",� ھذه ا����N� ��- ا(���ذ/ا(���ذة أن ���K و35ظ طرق ا���!��ن وا���!���ت ,� ��ظم ا��!ط�ت W " ه ،
�ن أن ر���و��� ,� �د ا�����ت )���ن �!ط- أو ���!�س �دّ .(�ر�ن���_� أن ر� �K �دون ا(�ط�ء ا���  ]ز و��د ا��;3

�ن )�دراج أو ���ن �;وي( ��� ��� �ن أھ�� ,� ا(���ذ/ا(��� ���
داول أو ��6 �, ������ذة ��- أھ�� ��ظم ا�����ت و�دو
ر �راءة ا�����ت و,���� و���رھ� وا����6رھ� ,� ا 
��� ��- أ�\�� �3ددة��.  


دول أو ا����ن، ��- ��س ا 
��� ا����دا ��- ��- ا(�\�� أ، ب، ج �وا�ط� �راءة ا� �56 �ن ا(��ل ا 
��� ��- ا(�\��
  ا���د�� �*�ل �*وا\� ا��!ط�ت 
  ��C� :2ا�

���رة ا&����ل �ن ���ن إ�- 
دول وا�!�س، ��� �ط�ب �در�$ ��- ا��راءة ا�;33� ����ون ا����ن ا��دف ھو ا����ب 
� �راءة ا���!��ن و��و���$ و�ذا �راءة ���ون ا�
دول و�3دد ا�����ت ا���دة. �ذا ����- ا(���ذ/ا(���ذة ا�3رص ��- 

 ��Nت. �3ل ا�������وا�ط� ��6ل (�6ل ا���!�م/ا���!��� �دد ���ن �د�� �طرق ������  2وا���!���ت ��
دول وا���راج ا��
را �وا� )���� 10000;ورة *�ص =  : ���وس�  رط� �دراج وا&����ل �ن ��6ل `�و�وا�ط� 
دول وأ

و*رط �6ن  35أ*رط� : *رط وا,ق ا���ط�  ��3�ن ذي (�وم ا���!�م/ا���!��� إذن ��a ا�
دول و��6ل أ�داد ا����ن ��دراج 
   ).70*رط ��6ث �6ل ا���ط�  50�6ل ا���ط� 
  ��C� :3ا�

  .*�ور، وا��ط�وب ھو ��6ل ھذا ا���و ��دراج 9�!�ق ا&�ر ���و *
رة �5ل 
�ن ��ظم طو-أ -� ل *
رات ,� ا�
دول

 
- ������� : و�6ل ا���!�م/ا���!��� ھذا ا�
دول ����ن ����طوط 

�رة، (�$ �ط�ب ,�ط �ط�ق ا����رات ا������� ,� ا��!��ل ��������ت وا(�داد ا�!*ر��ا�
واب  -ب.& طرح ھذا ا��ؤال ;!و�� 
�ط�ب ھذا ا��ؤال �ن ا���!�م إ�ط�ء ���ر ���دراج، ��35ظ� .7وا�*�ر  ��6 �ن ا�*�ر  m 2,2 ا�;3[ ھو : ��ن طول ا�*
رة

�ون �ن ا�*�ر  m 2,2 أن ا�طول .، �K ا�و�� �Nن طول ا�*
رة ,� �زاد ����ر7وا�*�ر  �6



 

 )129أوراق ا���ط(� ص (  ا��رنا�2�+(�: ا��&� 

8طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن  ا����ب ا�ذھ+/: �. 
 

  ��C� :4ا�

� ���3ث������� ����,����د ا����ء .�\ل ا��طرو3�، �رأ ا(���ذ/ا(���ذة �ص �ل وا3دة و*رح ا��ط�وب إ�
�زه، 6م �رك و��� 
� ��- ا���ورة، و�رز ا(���ذ/ا(���ذة ���
 ]K ا���!��ن/ا���!���ت �ن ا �
�ز �د�ون ا��3ول ا���و;ل إ���، 6م �م ا��;3�


�ل ��!�م/��!��� ��- �را��$�5ل ھذا ا��;3[ ا�;!و��ت و ]3;   ا(�ط�ء ا��35ظ� و�م �;3��3 6م 
إن �� ��ص ,� ا�
دول ھو إ���ج .�ط�ب ا�3ل �راءة ����ت ا�
دول وا����ن وا���راج ا�����ت ا���دة �ن أ3دھ��  ���ل ا`�ر

�ن �راء�$ ,� ا��دراج: ا���3س �طن. ��� أ�$ �� ��ص ,� ا��دراج ھو  18 000طن وا�ز�ك  30 000ا���3س وا�ز�ك، وھو �� 
�ن إ�*�ؤھ�� ��راءة ا�
دول. ,�م إ�*�ء ا�*رط ا(ول �طول وا,ق �ا�*رط ا��وا,ق ��ر;�ص وا�*رط ا��وا,ق ����_�ز، وھو �� 

 .طن 42000طن وا�*رط ا���6� �طول وا,ق  22 000

  ��C� :5ا�

�6ل ھذا ا�
دول ����ن و�م . 
دولا�ق، ھذا ا��_ر �م ��د�$ ,� د��\ 10ن �ل ا��ط�وب ھو ��6ل �_ر در
� 3رارة ��ء ����
�طوط���.  

د��� �ن و�K ا��3رار ,� �Nس  ��50ذا و�K �!د "��ن ����aذ/ا(���ذة أن طرح ��- ا���!��ن/ا���!���ت ا��ؤال ا����� : 
�ون ا�
واب ھو أن در
� ا�3رارة ��ت ����ر" ا���ء؟  ة.، �

  . ا��ط�وب ھو إ���ل ر�م أ*رط� ا��دراج ���6ل �!ط�ت ا�
دول :6���C ا� 

  ���� :7ا�

� و��6���  6ا��ط�وب ھو ا&����ل �ن �!ط�ت ��د�� �طر�� �*وا\� و���6� )�ل ��ط� ��6ل �أ;وات( إ�- ��3ب ا(�داد ا��3

��� �ل �ؤال �طروحd� ن وا����6ره����.  

�ن أن �دون �دد ا(-أ��ل ط�ل ,� 
دول. ��  ;وات ا��� 3;ل ��
   78وأ�ر ھو  18و و�ف ھو  �36دد أ;وات ��� ھو 

  �132دد ا��;و�ن ھو -ب
 ;وت �78ن �5ل ا�
دول أو ا����ن ��[ أن أ��ر ھو �ن ,�ز ,� ا&������ت �ـ  -ج

 :�2��  ا��رن.ا��&� ا�2

3طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن  ا����ب ا�ذھ+/: �. 
�ا � ��C8: 

�ط�ب ا�3ل �راءة �ص �_وي وا���راج ا��!ل وا����ل و3روف ا�
ر ا���وا
دة �$. و��دف ھذه ا����N� إ�- �3رك ���رة 
   ا���!��� ���ظم ����ت ��م ,� 
دول، �!د ذ�ك ��م ا 
��� ��- ا(�\�� ا��طرو3� ������6ر ا�
دول/ا���!�م

�6ل ا�����ت 6م ج�*f �در -ا�����ت ,� ا�
دول 6م ب�ظم -أ �
را د -ا��ن �6ل ا�����ت ���-;�ف ا(,!�ل ,� 
دول وأ
 دا\ري.

  ��C� :9ا�


دول -أ - �, �������� و�دو� �� ا�����ط�ت ,� �دن �_ر����ن �5ل �راءة ����ت ا�
دول أو : ا��ط�وب ھو �راءة 

ب ا���!�م/ا���!��� ��- ا(�\�� ا��طر .و3�طول *را\ط ا��دراج، 

��ر 1ا��د�� ا��� �ر,ت أ�ل ا�����ط�ت ھ� ا�!ون �ـ  -ب -��. 

� �ن ا�����ط�ت ��وق  -ج -����ر ھ� : ,�س  8,5ا��دن ا��� �ر,ت � .آ��� –ا���طرة  –�

  
  
  ���� :10ا�

� ا ���ج �ن ا���[ وا�*!ر ,� �ل ��� و�a ا�
دول -أ -���رج ���رأ ا���!�م/ا���!��� ا��دراج و  


�K �!ط�ت ا��طر ا���6� �ن ا�
دول :  -ب -� K5ل ا���وات ا(ر��30+  35+  40=  130�3ب �3;ول ا���[   +
25 

  .��ط�ر ���15دار  �2015ن �5ل ا�
دول أو ا��دراج ��[ أن ا���� ا��� �ر,ت أ�ل �3;ول ��*!ر ھ� ���  -ج -
 

  
  ا���و(ما��&� ا�را� �: 
 2ا��ط��� ,� �رب ا�!دد ��-  ا����ب ا�ذھ+/: �

���� &(�1 ا� ل: � ] ,ردي 6م �;3

�11���C ا :  
ر ��ظمW ل�  .ا��ط�وب �ن ا���!�م/ا���!��� ھو ا 
��� ��- أ�\�� ����!��ل ����ت ��د�� �*


ب ��- ا��ؤال ا(ول  -أ -" ��
  .��3�26ب �دد ا��وا�$ : أي  " �دد ا(ط��ل ا�ذن ���و�وا ا�و
ر�م 
دول: ا������ /  �ب �ل �وع 6م 3دد ا������ ا��� ���و��� أ��ر �دد �ن ا(ط��ل أي�وم ���3ب ا��وا�$ 3 -ب -)

 .26 ط�5 �ن �ن �12ن �5ل ا�
دول ��[ أن ا������ ا������ ��د ھؤ&ء ا(ط��ل ھ� ا��وز، إذ ���و��� ا�!دد) 
� أن ا��وز ھو ا������ ا������ �دى �وم ا���!�م/ا���!��� ���3ص ا��دراج ,: �م ��6ل ����ت ا�
دول ��دراج -�
 $� ]��

ن ا(ط��ل ا��!�



 
  ��C� :12ا�


د أن ا�3رف ا�ذي ��ب أ�6ر ا��رات ھو ا�3رف -أ -�وم ا���!�م/ا���!��� �!د �ل �وع �ن ا�3روف ا��� ����� ا�ط�ل , 
a  $��� .�رات 6ا�ذي 

ر�م ا�
دول)�ط�ل ,� 
دول ا�3روف و�دد ا��رات ا��� ����� ادون ا���!�م  -ب -) 
ر�م ا����ن)�م ��6ل ����ت ھذا ا�
دول ��دراج  -ت -) 

  
 :��� ا�د:م وا89+�ءا��&� ا�7


ز ا���!�م ���رن ا�ور��  ا����ب ا�ذھ+/: ��  343ص  18
 

  ��C� :13ا�

�س ا�د�ق ��د�� �*�ل �*وا\�، �وم ا���!�م/ا���!��� ��� -أ -�
دو�!�ق ا(�ر �وزن �
�و�� �ن أ �, ���ر�م  ل.ظ
 ا�
دول)

 
ر�م ا����ن) �وم ا���!�م/ا���!��� ���6ل �!ط�ت ا�
دول ����ن -ب -) 
-  

 
 

�س ھو ا��رات ��ل �ن ا�وز�ن. و�د ��ت ا *�رة إ���� ����ون  7ب  2,1و  �1,9وز��ن ا(�6ر �3ورا �ن �ن أوزان (
�ن ����aذ/ا(���ذة أن ��رح ���\ل ��دم أھداف ا�درس �ن ��لو ���م ھذه ا�3;� .ا(��ر ,� ا�
دول وا����ن� :  ��Nا���

 : �ر �و
ودة ,� ا��را��(ا����W(  ر
ن ا�
دول ا����� �دد ا���;�ن ,� ���.  

  
 

 .أ�6ل ��دراج ا�����ت ا���;� �����;�ن ا��ط�� -أ -
 .أ�6ل ���طط ��(��دة ا�����ت ا���;� �����;�ن �3ب �و��� -ب -
;�. ھل أ�ت ���ق �!$ ؟ ��53ل أ��ر أن ا�!دد ا 
���� ����;�ن ھو  -ج -�� 

وا�$ -د - ]ر ���ق �!$، ,�م ��;3W ت�� .إذا 

 ��N���� ����*� ن ا��راح ���\ل�� ���11  ��Nرا�� .75ص  13وا����������� ��د�ر ھذه ا����\ل ا ��,� ا��� & �و
د �
��ب ا(���
�زھ� 6م �م �;3��3 6م �م ا��رور إ�- ا���!��� وا���!�م، �Z� ن وا���!���تذ/ا(���ذة �ص �ل وا3دة وط��ب ا���!��

 .ا����N� ا��وا�� ��- ا���وال ���$
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  20ا���وع: 
  ا�را��ا���وى 

  :  15ا�درس 
 )1ا� .ر(� (ا�:داد 

  4ا�و�دة: 
 20ا��ذاذة ر�م : 

 

�����ت � �$���ا�دادات ا أھداف ا�� �م � �

ا����� ��-  
 100؛  10
 1000.؛ 

  �؛ ... ����� و���� ا�ط��5 �ن  0,001؛  0,01؛  0,1�!رف ا(�داد ا�!*ر
����� و�ر�زا ,� 3دود  ��!رف ا(�داد ا�!*ر .�أر��م �!د  3ا���ور ا�!*ر

�ل * -�� $���ا���;��. �!رف ا�
زء ا�;3[ وا�
زء ا�!*ري �!دد �*ري و
��ب �ددا �*ر� ����!��ل ا(�داد �
�وع ��
زء ا�;3[ وا�
زء ا�!*ري، 

��ب ��را  ،��ل �دد �*ري )إن أ��ن(ا�;33� وا���ور ا�!*ر* -��. 

 (�داد ا�!*ر�ا 
 K�
و�ر�ب و
وطرح ا(�داد 

� ا�!*ر

 

�ء و�ر((ض.ا��&� ا�و�% : +� 

 ا�+.�ط ا�ول:  

ف ا���!�م/ا���!��� ا�!دد ا����ب ا�ذھ+/: �� .إ�- ا�!دد ��- ا��ط��� 5 

 ,ردي، 
���� &(�1 ا� ل: �

م �درج �!*رات ���� ��3ث  )أ
زاء، �و3دة ��س 10(وزع ا(���ذ/ا(���ذة ��- ا���!��ن/ا���!���ت أورا�� �ر�وم ���
 �
   �0.1وا,ق ا�!دد  1/10 ا��در

��ر� ا�!*ر� وا(�داد ا�!*وط�ب ا(���ذ/ا(���ذة �ن ا���!��ن/ا���!���ت ����� ا(�داد ا�������   0.3=  3/10�:ر� ا��وا,�� ��� 
ك ا����� ��!دد  �  0.4+  1=  1.4: و�م ا�����ج ا���
   : ��- ا�����م ا��درج 2.910؛ 2.885؛ 2.93935ظ ا���!�م/ا���!��� ا�����م ا��درج و3دد �و�K ا(�داد  
ر�� ھذا ا��*�ط إ�- ����� ا�!دد ا�!*ري  2,825 �����2.825=  2+  0.8+  0.02+  0.0005:  ������ت � 

  ا��رنا�2�+(�: ا��&� 

9طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: . 
��ب ا���!�م/ا���!��� ا(�داد ا�!*ر� ا����و�� ���3روف، دا�ل 
دول ا�!د �وا�ط� ا(ر��م وا���;��: 2ا�+.�ط  . 

�ون 631,425 : �م/ا���!��� ر��� �ل ر�م �ن أر��م ا�!دد ا�!*ري3دد ا���! :3ا�+.�ط  ھو  2ھو ر�م أ
زاء ا(�ف 5 : ,
 �ت.ر�م ا��\ 6ر�م ا�!*رات 3ر�م ا�و3دات 1ھو ر�م أ
زاء ا�!*رة 4ر�م أ
زاء ا��\�

��ب ا���!�م/ا���!��� �ل �دد �*ري ��- ;ورة �
�وع �ن 3دن: 4ا�+.�ط    ي.�!*را�
زء ا�;3[ + ا�
زء ا : 
��ب ا���!�م/ا���!��� �ل �دد ��ري ��- ;ورة �
�وع �ن و3دات ;33� وأ
زاء �ن �*رة أو �\� ��� : 5ا�+.�ط  

  .,� ا���6ل 
��ب ا���!�م/ا���!��� �ل �دد ��ري ��- ;ورة �دد ��ري أو ا�!�س : 6ا�+.�ط   

��ب ا���!�م/ا���!��� ���3روف ا(�داد ا�!*ر� ا����ر3� :7ا�+.�ط  ��س و3دات و656� أ�*�ر : 5,3 ..  :8.65  ����6
 .56ث �\� و��� وأر�!ون 
زء ا(�ف :  0,346 .و3دات و���� و��ون 
زء ا��\�

 :�2��  ا��رن.ا��&� ا�2

4طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: � 
�ت، �56 : 56ث و3دات و��!� أ�*�ر ھ� :8ا�+.�ط  ����ب ا�!دد �56ث   : ����� ����� .3,7، و��(ر��م 0,7  +3

��ب ا�!دد ا�!*ري أو :9ا�+.�ط   ��ب 
زءه ا�!*ري أو 
زءه ا�;3]  

�ل �دد �*ري. ��� ھو ��ن ,� ا���6ل: 10ا�+.�ط  * -�� $������$، 6م �  ا&����ل �ن ����� �دد ��ري �*ري و��

��ب �� ��6$ ا�ر�م  :11ا�+.�ط  �ل 2 .���3 �,  
��ب ا(���ذ/ا(���ذة ,�رة أ�ذ�ر ��- ا���ورة و�رأھ� ا���!��ون وا���!���ت: أ+ذGر � 

  ا���و(ما��&� ا�را� �: 
 .)10أو  0)أو  1�رب ا�!دد ��- ا��ط��� ,�  ا����ب ا�ذھ+/: �

3� ��ل �دد �*ري ��- ;ورة �دد ��ري و�ون �ط��� :12ا�+.�ط  �!رف ا���!�م/ا���!��� ا������ ا�;3.$ 

 .و*طب ��- ا��طN ���� 631و  425�!رف ا���!�م/ا���!��� �5 �ن ا�
زء ا�;3[ وا�!*ري ,� ا�!دد  :13.�ط ا�+ 

��- ;ورة �
�وع �دد ;3[ و�دد  701,5�!رف ا���!�م/ا���!��� ا������ ا�;33� ��!دد ا�!*ري  :14ا�+.�ط  
��ري. � .5/10+  701=  701.5طN: أو �دد ;3[ و�دد �*ري، 6م *طب ا������ ا�

��- ;ورة �
�وع �دد ;3[ و�دد  24,938�ون ا���!�م/ا���!��� ا������ت ا�;33� ��!دد ا�!*ري : 15ا�+.�ط  
���� Nط���ري، و*طب ا�.�3 . أ�ون ا������ت ا�;3

 :��� ا�د:م وا89+�ءا��&� ا�7

ز ا���!�م ���رن ا�ور��  ا����ب ا�ذھ+/: �� 344ص  193

����� ���3روف و��(ر��م� :16ا�+.�ط  �ك ا���!�م/ا���!��� أ�دادا �*ر� و.  
�م �3ول �دد ��ري إ�- �دد ��ري �*ري 6م إ�- �دد �����;�� :17ا�+.�ط  . 

 3ول إ�- ا�و3دة ا��ط�و�� �م ا�� :18ا�+.�ط  

  



  

  21ا���وع: 
  ا�را��ا���وى 

  : 16ا�درس 
��� ا���ط(ل وا�ر��� 

  4ا�و�دة: 
 �21م : ا��ذاذة ر

 

�����ت � ا�دادات ا�$��� أھداف ا�� �م � �

  �ا��ر�!�ت ا&���د
�س ا����3�  •� 

 ��3ب ���3� ا��ر�K وا����طل �و3دات ا����ط.  

�!رف ���دة ��3ب ���3� ا��ر�K وا����طل  .  

  � ���N� �ر��ط� ����3� ا��ر�K وا����طل-3ل و�!

  K��3ب ���3� ا��ر�
 و�وظ��� وا����طل

 .��3ب ا�3
وم 

 

  
�ء و�ر((ض.ا��&� ا�و�% : +� 

 ا�+.�ط ا�ول:  

ف ا���!�م/ا���!��� ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �� إ�- ا�!دد ��- ا��ط��� 8

 ,ردي، 
���� &(�1 ا� ل: �

 �د�(ر ا�+.�ط: �

35ط�ب ا(���ذ/ا(���ذة �ن �ل �
�و�� إ�
�ز ا��ط�وب و ،���د �ن ,�م ا��!�Nت ا�3ل �!د ا���
ظ ا(���ذ/ا(���ذة ا��را�
  ا��!��دة، 3ث �ط�ب 3ل ا��*�ط

 ا�
دول. إ
راء ����ت ��- ا(*��ل �ن 3ث ا�طول وا�!رض، و�دو��� ,� -أ   -

 ��3ب �دد ا��ر�!�ت ,� �ل *�ل و�دون �ددھ� ,� ا�
دول -ب  -

 2cm ھو  35�cm 1ظ� أن ���3� �ل �ر�!� ��!�� -ج -

. �ر�م ا�
داول ��- ا���ورة ���ط5وإذا ��ن ا�*�ل �ر�!�  ا�
داءاتو�م ا����ر�� �ن �دد ا��ر�!�ت ,� �ل *�ل �!د �لء ا�
دول �
���
 ] �.وط�ب ا(���ذ/ا(���ذة �ن �!ض ا���!��ن وا���!���ت �لء ا�
دول ��!ط�ت �
�و��$، �م ا��;3

 

 :2ا�+.�ط  

-  K�م �د�ر ھذا ا��*�ط ���س طر�� �د�ر ا��*�ط ا(ول، و�ن .�م/ا���!����ن �را�� ا���! )129ص (ا�ظر أوراق ا���ط
ب ا����3� ����� ����I ا���!��ون/ا���!���ت ��5ل �وظف ���دة ��3ب ���3� ا����طل و�ن طرق ��طK وإ��دة �ر

��� أن � ا����دة ,� ا&ر���ع �ل ;��أن  *ر ا(���ذ/ا(���ذة إ�-طر�� ��3ب ���3� ��وازي ا(�5ع دون ا�����ج 
�ن أن ��ون ��� ا����3� ����� ������ &�� �.أ*

  
  ا��رنا�2�+(�: ا��&� 

ف ا���!�م ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �� إ�- ا�!دد ��- ا��ط���. 7
 :6و  5و  4و  3ا�+.ط�  

�د ا(���ذ/ا(���ذة �ن ,�م ا��ط�وب و�راءة ا��!N� ن ��- 3دة، �!د
ز �ل ��ر�ط�ب �ن �ل �
�و�� إ�
�ز ا��ط�وب ،���  
د��\ق أو أ�ل( ��م ���ر�� إ�
�زات ا���!��ن/ا���!���ت �ن ا��
�و��ت، �دون  10�رك �
�ل ���3ث ������� ��ل �*�ط )3وا��  -

 .(�5عإ���
���م ��- ا���ورة، 6م ��رر �ل �
�و�� ;3� ا�����
���� ���3� ا���6ث ��\م ا�زاو� و ا���6ث ����وي ا

 :7ا�+.�ط  

 Kن )���3� ا��ر���!�ل ���دة ��3ب ا��ر�K وا����طل &�����ج ��3ب ���3� *�ل ھ�د�� ���3ب ا��رق �ن ا�����3
���و��� ��- د,��رھم/ھن.)وا����طل .��د ���� ا�3;� �رأ ا���!��ون/ا���!���ت ,�رة أ�ذ�ر و

  
 :�2��  ا��رن.ا��&� ا�2

 8ح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد طر ا����ب ا�ذھ+/: �
 ,ردي و
���� &(�1 ا� ل: �

 

 :8ا�+.�ط  

�طوط  )ا(�5ع، �!ن �ر�K، ���طل، ��وازي ا��*�ط (ا�����ج ���3� أ*��ل �� �� أ����5 �واز!�ر�و�� ��- *��� �ر�
��- ا���ورة،  )d و c و b و a ا�*�ل(��ر�!�ت ا�!�ود� أو ا(,�� ا��3ددة ���. ��ن ھذه ا(�5ع ھ� دا\�� أ�ط�ر �
�و�� �ن ھذه ا

� �!د إ�*�ء ا(*��ل ��- ا���ورة و�م �3دد ا�
واب .��[ ا����ش 3ول ���ر���� و��ھ� ا(�رب إ�- ا�;واب���
 ]�م ا��;3
3ث وظف ���وم ا��
زf إ�- ����3ت �!�و��، 6م �م ا���3ق �وا�ط� ��س ا(�!�د ������� ��� : ]ا��*�ط�ن .لر�K وا����طا�;3

د ��- �3ن ��س ا�طول وا�!رض �����طرة ا��در
�  )10(و  )9(�Nا�� K� ،ر6م �ط�ق ���دة ��3ب  )9ا���رن (: ��س ا��د�
��د ���� ا�3;� : ��رأ ,�رة .���3� ا��ر�K وا����طل ������5ج ا�
زء ا(�ض 6م ا���6ث وا�����ج ا�
واب ��- ا��ؤال ا��ط�وب

  .ذ�ر ���ر
وع إ�- د,��ر ا���!��ن/ا���!���تأ�
  
  
 



  
  ا���و(ما��&� ا�را� �: 
6�رب ا�!دد ��- ا��ط��� ,�  ا����ب ا�ذھ+/: � 
 ,ردي و
���� &(�1 ا� ل: �

 
 :11ا�+.�ط  

f*� 5ا��!��ل ، (�$ �!ذر ��$ م �3ب ����3$ ����!��ل ا����دة ، 6طو�$ و�ر�$ �!�و��ن ABCD ا���!�م/ا���!��� ���ط
�*fا��ر�!�ت، ��� ر�n ���دة ��3ب ا����3�، �!د ذ�ك وا�ط��5 �ن ���3� ا����طل ا(ول ، (  $� ������ 5ا���!�م ���ط

ك ا�!دد �   )18ھ� �وا�م ا�!دد (إ�- 
داءات  18ا����3� ����� : ��� �ط�ب ��
�ن إ�*�ء ���طل طو�$�3ث  cm 9 $و�ر� cm 2 $ل طو� و�ر�$ cm 18 أو ���طل طو�$ cm 3 و�ر�$ cm 6 أو ���ط

cm 1. ل ا(ول �����، (ن ا�!دد
د �!ض ا���!��ن/ا���!���ت ;!و��ت ,� إدراك أ�$ & و
د �ر�K �$ ���3� ا����ط 18و�د 
�س ا�!دد �س �!دد � K16=  4 × 4( �16ر�(.  

 

 :12ا�+.�ط  

�ن ا���!�م/ا���!���3ث ���� ,� ھذه ا���3� ا����3� �����،  �� �ن ���ر�� ���3� ا����طلا��ط�وب �!د ا��3ث ا��ردي أن  ،Kوا��ر�
�!  64 ؛ �
د ���3� ا��ر�K ھ� 64 3� ا����طل����
د ؛ �و3دة  ,����!��ل ا��ر�

ر�م ا���!�م/ا���!��� ا���6ث ABD ذ�ك ������� ����6ث����3�  ,� ا����طل 3ث �و;ل أن IJK ,� ا��ر�K و����I ����3$ و
 K;ف ���3� ا��ر�� �ھ �  ھ� أ�� �;ف ���3� ا����طل ا��ر�IJK  K و���3� ا���6ث ا���6ث ��\م ا�زاو

� ��- ا���ورة و��رأ �ن 
دد ,�رة أ�ذ�ر���
;3[ ا��*�ط�ن .  
  

 : ��س ا��د�ر.14و  13ا�+.�ط�ن  
 
 :13ا�+.�ط  

و����I أن  ���ط5ت ��� ا��3ط ���$، �3!�م/ا���!��� �*-ء ا�� )P = 24 cm( ا�ط��5 �ن �3ط �!�وم ����طل  -
������ن أن ��ون ������3 ��  ا����ط5ت ��� ا��3ط ���$، و

 :14ا�+.�ط  
ر ا���ون(�3ب ا���!�م/ا���!��� �!د إ�*�ء ا�ر�م :   -W زء
ا��ط�وب إ��دة .)�ر�K �دا��$ �ر�K آ�ر �م ���3ب ���3� ا�

 .د�راءة ,�رة أ�ذ�ر �ن 
د
 

  
 :��� ا�د:م وا89+�ءا��&� ا�7


ز ا���!�م ���رن ا�ور��  ا����ب ا�ذھ+/: ��  344ص  20
 ,ردي و
���� &(�1 ا� ل: �

 
 :17و  16و  15+.ط� ا� 

ط�ب �ن ا���!��ن/ا���!���ت ,� ا��ر�3� ا(و�- ر�م ا(*��ل ا����ر3� ,� د,��رھم ����!��ل ا(دوات ا���د��، دون ا����د 
�د �ن �دون �ل �
�و�� ��س ا�طول وا�!رض ��ل *�ل، ط�ا��ر�Nو�!د ا�� �  ب:!�ت، ,� ا��ر�3� ا���6

 .)15ا��*�ط (��3ب ا�����3ت وا�����ج ���3� ا�
زء ا���ون  -أ  -
 )16ا���6ث ا���\م (ا��*�ط  ��3ب �3ط 6م ���3� ا����طل و�!د ذ�ك ا�����ج ���3� -ب  -
3ر�م ا���!��ون/ا���!���ت  -ج - ��� �����6م �ر�!� �$ ا����3� �����ر �ر�K  36ا����3� ����� �����  ���ط5ت �

���17��ر �ر�K. (ا��*�ط  �����36 .( 
�  ا�ط��5 �ن ����ت ا�طول وا�!رض، �a ا�
دول ���3ب -د -���
 ]ا����3� ������� �����ط5ت ا�56ث. �م ا��;3

 و��رأ �رة أ�رى أ�ذ�ر.
 :18ا�+.�ط  

- �a ا���!�م/ا���!��� ا�
دول ا���!�ق ����3� 656� ���ط5ت �3ددة ���س طو��� و�ر���، و�ذ�ك �3ب ���3� �ل 
���طل ����!��ل ���دة ��3ب ���3� ���طل : ا�طول ��روب ,� ا�!رض، و��ل ذ�ك ��- ا���!�م/ا���!��� أن �وم 

��� ا�طول وا�!رض ���و3دة ����� )ا��3و� ����� ل.�
  

  

  

  

  

  

  



 

  22ا���وع: 
 ا�را��ا���وى 

  4ا�و�دة :  ا�را� �ا�و�دة 
�ت 22ا��ذاذة ر�م : � ��و(م ا�� �BH)و�و� �B  )4( ود:

 

و��وم ������ت ا���!��ن وا���!���ت، ,Zن ��رx ا����\I �وا�ط�  16إ�-  ��12- إ6ر إ�
�ز �
�وع أ�*ط� ا�دروس ا������ �ن 
����د ا(���ذ ��- �*ف ا�;!و��ت ا��� �� زا�ت �وا
$ ا���!��ن ,� �!ض ا�
وا�ب. وذ�ك �ن أ
ل إ�ط�ء  �ط���ت ا���وم ا��رد�

�!�ق  ���ر أ�*ط� ا�د�م �����رات وا��درات ا��� �
�ت أ��- ���� ,� ����ت ''ج'' و�!د ذ�ك ,� ����ت "ب"، �واء ,��ا(و�و� ,� ا
�و��ت ا(�رى.��N*ط� ا���3ب ا�ذھ�� أو ����ف أ�*ط� ا�� 

 ، �!د3و  2و�م ھذا ا�د�م �5ل ا�3;�ن ��� ]��� �� ا���!��ن وا���!���ت. �ءإ�
�ز أ�*ط� ��و

 ���5وم أ6ر ا�د�م، ـ أي إ��دة ��وم �� �م د��$ ,� ا�3;�ن ا������ن و��- �وء ھذا ا���وم ��;ص ا�3;�  �4�;ص ا�3;� 

� �ر�زة وإ��Wء ا��!���ت.��!�� 


��K �ر���� ����رورة ��ذا ا�
دو��، وإ��� ���- ا�;35� ����aذ �در ا *�رة إ�- أن أ�*ط� �ذا ا(��وع ا����ر3� ����را�� & 
�ر ا(�*ط� ا��� ��� ���_رض وا��I\���� ��\5 ا���و��ت.��&  

  
 ) �BH)و�و� �B�ت ود: )4�د�(ر �&ص أ��وع ��و(م ا�� �

  ا��&� ا�و�%: ا���و(م.
ف ا���!�م/ا���!��� ا�!دد  �ذھ+/ :ا����ب ا �� .إ�- ا�!دد ��- ا��ط��� 8

  ::2و  1�ن ا�+.�ط 
�ون ,�� ا����� دا\�� 
ب أن ����� : أ;_ر �ن ا����وم ��$. ,��ھدف ھذان ا��*�ط�ن إ�- �!رف و��6ت ��و��ت ����و� ا����� ا ��د� وا��� 

10 ) +8 × 5 = (50  ��ن أن �*�ل 8و�ن  5أ��ر �ن  ���10� إ��د� (ن  & ��6ل ����و�أ��ر �ن  ��10ق (ن ا�����  10، �ذ�ك ,5 
 $  . )8أو  5(ا����وم ��

 �����33� �����و� ا����� ا ��د� (ن  50) = 7 × 7+ ( 1أ�� ا�; �����  .1أ��ر �ن  7,�� 
ن إذن ,� ھذا ا��*�ط �!��
� ا(�ط�ء وا��!6رات ا��� &!�   زا�ت �ظ�ر ��د �!ض ا���!��ن ,� ھذا ا��و�وع. ���� �56

�ون ا����� دا\�� أ;_ر �ن ا����وم ��$ ؛  -  �دم ا�3رص ��- أن 
-   �  )ا����وم، ا����وم ��$، ا���رج وا�����(ا���ط �ن ��و��ت ا�����و� ا ��د
   .��د إ�
�ز ا����� �دم ا��3�م ,� 
داول ا��رب ا��رور� وا��ظ��رھ� وا��!����� - 

  :3ا�+.�ط  
�ر�� ھذا ا��*�ط إ�- �!ر,� �درة ا���!�م/ا���!��� ��- ا���راج ا��!�و�� �ن ا�
دول و�وظ��� �3ل و�!-��N��.   

  :4ا�+.�ط  
ز �ن ا�
زء ا�;3[ وا�
زء ا�!*ري �!دد �*ري و��در � *�ط إ�- ا���3ق �ن �ون ا���!�م�دف ھذا ا�� �- �ر
�� ا��������درا ��- ا���

  200.06أ
زاء ا��\� ھ�  66م �\��ن و  4.6أ�*�ر ھ�  �6*رات و  4م: ا�3ر,� �!دد �*ري إ�- ����� ��(ر��
 :5ا�+.�ط  

ن ��- ا���!�م!��ون  .��ري )أو أ�6ر(�5ل ھذا ا��*�ط ����� ا�!دد ا�!*ري ��- ;ورة �
�وع �دد ;3[ و�دد  و�ن أ
ل ذ�ك &�د أن 
33� -��درا ��; ���������� ا�
زء ا�!*ري  
  ا�2�+(�: د:م و��2(تا��&� 

 3أو  4طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد ا����ب ا�ذھ+/ :  �
 ,ردي و
����&(�1 ا� ل:  �

��ل ا���!�م: 6ا�+.�ط   �ن ��$ ��3ب ا�
داء أو& 6م طر3$ �ن ا����وم . ا����� ا ��د� ����و!� ،�3;ل  120 ���ل ا�����و�
�ون, ،�� 120) = 9 × 13+ ( 3أي  120 – 117=  3: ��- ���� ا����� ا&��

 :7ا�+.�ط  

3ث ��_� ا��و;ل �ط�ب 3ل ھذه ا�و�!� �وظف ����و� ا�� �
�.��� ا ��د  إ�- ا���
 : 8ا�+.�ط  

�ن ا���!�م�� -�3  $ن ��!�ر إ��� �ن ��دم ا(
و�� ا�;33� ��- ا(�\�� ا��طرو3�، *� ا��� ���راءة �!ط�ت ا��دراج 
دا و�35ظ� ا�
�ل ��ود. ,��ون ا(
و�� ا�;33� ھ�  

- ��� .��ط�را 30ا��*ب ا��� ا��!��ت ,� ا����ء ھ� :  

� ا��*ب ا����!��� ,� ا��د,\� ھ� :  -�� .���طر 10

 :9ا�+.�ط  

��� إذن أن ط�ق ���دة ��3ب ���3� ا��ر�K : : �ن ا��ر�K وا����طل�ب ���3� �ل ط�ق ���د�� �3 �� ھذا ا��*�ط إ�- 
!ل ا���!�مر
��طل ,���3� ا�� �رب �ل ��K ,� ���$، أو ��رب ا�طول ,� ا�!رض ���3بa� ن .ا�
دو�

  ( : د:م و��2(تا�2���2ا��&�   
15طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد ا����ب ا�ذھ+/ :  �. 
 ��ل ��
�و��ت &(�1 ا� ل:  �

�ط ا� .+10: 
أ�!�د ا��3ل  ��3ب طول ��ج ا��3ل !�� ��3ب طول �3ط ا��3ل دون طول ا�
زء ا���;ص ����ب، وذ�ك ���3ب �
�وع ����ت  -

��ر. 92.5. طول ا���ج ھو �K طول ا���ب��� 



 
  :11ا�+.�ط  

�ل �دد ��ري ��- ;ورة �دد �*ري  - �����8,5 : ,��ون ا(
و�� ������� )��أي �����;(�وم ا���!�م/ا���!��� ,� ھذا ا��*�ط � 
 :12ا�+.�ط  

ن ��- ا���!�م/ا���!��� أن �6ت أ�$ ��د ا����� �دد ��-   -!�3ث  ...��K ر��ن �!د ا���;�� وھ�ذا 100 .Nط����ن ����� وا3دة 
 0.07=  7/100ان ا������ ا�;33� ھ� 

 :13ا�+.�ط  
��ل ا���!�م/ا���!��� �لء 
دول ��3دد ا�
زء ا  -
ب ���$ ا���!��ن إ�- �� ��ق ذ�ره ������� .�;3[ وا�
زء ا�!*ري �!دد �*ري

3� ��
زء ا�!*ر  ي ,��م ا�
دول.��!�5� �ن ا�
زء ا�;3[ وا�
زء ا�!*ري و��6ت ا������ ا�;3
  ا��&� ا�را� �: ��و(م أ2ر ا�د:م 

7طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/ : �. 
 ��ل ,ردي و
���� :&(�1 ا� ل �

�6� �
��� و�ذ�ك �ن �5ل أ�*ط� ��وم أ6ر ا�د�م ھذا ��!رف ا(���ذ/ا(���ذة ��- �دى ���ن ,\�ت ا���!��ن/ا���!���ت �ن ا����ھم ا���د�� ودر
 �
ل �!��
��� ,� ا�3;� ا��وا�) ���  )د�م �ر�ز وإ��Wء(��- ���� ا�;!و��ت وا��!6رات وا(�ط�ء ا��ر�

 � :14ط ا�+.
�ل �دد �*ري ���� ��- ;ورة �دد  �����10ت ا(�داد ا���ر� ا����ر3� ���� �ن �وا�م ا�!دد  ������ون �ن ا���ل إذن أو �ن ���������، 

  .�*ري
 :15ا�+.�ط  

 K��ل ا�����و� ووظ��� ,� ���� �وز�و;ل ا���!�م إ�- أن ا�
د 7درھم ��-  316 �!ط� �ل وا3د �ن  أ��3د ������وي و�ن ا�����و�
  درھ�� و��- درھم وا3د. 45أ��3ده 

  
��ر أو ;_ر أ
زاء ھذا  :16ا�+.�ط   �
ز ��- در�ن ��- ا���!�م/ا���!��� �5ل ھذا ا��*�ط �35ظ� ا����ن ا�دا\ري 
دا وا��ر!�

� ;و�ت��W)ص إ�- أن ا�� .��!م ا����ن وا��� �*ر إ�- ا��;و�ن ��!م أو �5 أو �دون رأي، �
  

�ن ا���!�م/ا���!��� �ن �3دد ا�
واب ا�;3[ ����3� ا����طل :�17+.�ط ا �� -�3 " ABCD "  ر�� أ3د أ�!�د��� $ن ��!�
����$ �ن أ�!�د ا����طل " u " ا�و3دة ��� ABCD �ل ھ�و;ل إ�- أن ���3� ا����ط� �
 : وذ�ك �ن طرق ا��!��ل ��طرة �در

u 2,5.  
  �: ��و(م أ2ر ا�د:ما��&� ا�را�  

 .)345د�ل ا(���ذة وا(���ذ، ص ( �21
ز ا���!�م/ا���!��� ���رن ا�ور�� ا����ب ا�ذھ+/ :  �
 ��ل ,ردي و
����&(�1 ا� ل:  �

ن � �- �وء ا����ء ا�ذي ��م �$ ا(���ذ/ا(���ذة ����!��ن وا���!���ت ا�ط��5 �ن ���\I ا���وم، �م ��دم أ�*ط� �5\�� ��ل ;�ف� -
�و���� �د,�ن إ�- ��6ت ود�م ��������م ,� �
�ل ا(�داد  19و  18ا��
�و��ت، 3ث ط�ب �ن ا���!6رن إ�
�ز ا��*�طن ر�م �

ا���ر� وا(�داد ا�!*ر� و�
�ل ا����� ا ��د� و���6ت �وظف ����و� ا����� ا ��د� ���3ب ا���رج وا����� أو ���3ب ا����وم 
K ا(�*ط� 21و  19، �18وم ��$ وا���رج وا�����. وط�ب �ن ا���و�طن إ�
�ز ا(�*ط� ��!ر,� ا����

زون �. أ�� ا���3��ون ,

  .ا����ر3� ��ذه ا�3;�
$�5 ����ف ا��3ول وا(�ط�ء  -��، و����ش ���
 ]و�!د ا����ء ا���!��ن/ا���!���ت �ن إ�
�ز ا(�*ط� وا��و;ل إ�- ا�3ل، �م ا��;3

�
ب ا *�رة إ�- �رورة �دون ا(���ذ/ا(���ذة ,� �ذ�ر�$ ا(�ط�ء وا�;!و��ت ا��� ا��ر� �����، 6م �م ا��;3[ ,� ا��را��، 

�و��ت أو �*�ل ,رد� �, ���
��!� �_�� ي.

 :18ا�+.�ط  
�ل �دد �*ري ��- ;ورة �
�وع �دد ;3[ و��ر �*ري، - �������� ,� ا���6ل،  �ط�ب ھذا ا��*�ط �ن ا���!��ن/ا���!���ت 

�ون, : 
 :19ا�+.�ط  

�دف ھذا ا��*�ط إ�- ��6ت ���وم ا����� ا ��د� وإ�- 
!ل ا���!�م/ا���!��� ��درا ��- ��ط ا�!�5� �ن ا�!��;ر ا���و�� ���، �ن  -
$ ، أو ا��3ث �ن ا����ومطرق ا��3ث �ن ��ون ��!ر,� ا���و��ت ا(�رى، ����3ث �ن ا���رج وا����� ��!ر,� ا����وم وا����وم ��

��ل �لء ا�
دول.��!ر,� ا���رج وا����� وا����وم ��� .. و
 :20ا�+.�ط . 

-  Kإذن و� �����ص ا���!�م/ا���!��� أن ا�3ل �ط�ب إ
ا�����و�. !��ر ھذا ا��*�ط �ط��� ���*را ������و� ا ��د�، �ذ�ك راء ���� �
�ط�  ��6-  150�
د أ�$ �زم ا��25 ����.  

  :21ا�+.�ط  
-  ��ن ��$ ��3ب ���3� ا��ر�K أو& ������د ا�*�!���طK ا���!�م/ا���!��� إ�*�ء ���طل �$ ��س ���3� ا��ر�K ا��ر�وم،  ��

�و��� ��!ر,� �دد �ر�!�ت ��!$ 6م ��3ب ����3$، �دد �ر�!�ت ��K ا��ر�K ھو  �
ب أن  " s " ا����3� 4ا���طوھذا !�� أ�$ 
�ون طول ا����طل ھو إ��  3��16� ا����طل ا��ط�وب إ�*�ؤه ھو ��ون ��ر�!� أو  1وا�!رض  �ر�!�  �16ر�!�، و������� ,
  �ر�!�.  �2ر�!�ت وا�!رض  8ا�طول 

  

  

  



 

  23ا���وع: 
  ا�را��ا���وى 

  : 17ا�درس 
  ) 2ا�:داد ا� .ر(� ( 

  5ا�و�دة: 
 23ا��ذاذة ر�م : 

 

�����ت � ا�دادات ا�$��� � �مأھداف ا� � �

ا(�داد ا�!*ر� �راءة  
5 .و����� و��6

 ���رن ور�ب أ�دادا �*ر  �  �ر��� �زاد� و����;

��ب أ�دادا   م �درج ور���� ���� -�� � *ر

ن  ن أو ��رن أو �*ر!ن �ددن ط�� � .�*ر


�K وطرح  
ا(�داد 
� .ا�!*ر

 

  
�ء و�ر((ضا��&� ا�و�% : +�. 

 ا�+.�ط ا�ول:  

ف ا���!�م ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �� إ�- ا�!دد ,� ا��ط���. 9

 ,ردي، 
���� &(�1 ا� ل: �

 �د�(ر ا�+.�ط: �

م �درج وذ�ك ��3دد ��درا ��- ��6ل أ�داد  ر�� ھذا ا��*�ط إ�- 
!ل ��درا ��- ��6ل أ�داد ا���!�م/ا���!������� -�� ��*ر
�ل وا3د �� ]��$ �ن ا��و�K ا�;3��N� �!د أو ��ل ا`�ر ��- ا�����م، ���  ������ ��- ا�����م ا��درج، و������� �35ظ� أ
 �  �ر���� �زاد� أو ����;

 :2ا��*�ط  
ن ا���!�م !��3ن  ��3,40ر�ب ا(�داد ا�!*ر� ا����ر3� و��Nطر ا�!دد ا�!*ري  �������4م ا��درج ����*�ط ن �ددن ;3�

ن �����!ن ���� ر�م وا3د �!د ا���;������ 3.3 > 3.4 > 3.5أو    3 > 3.40 > 4�. !ن، 6م �ن �ددن �*ر
�وم ا���!�م ��ر�ب ا(�داد ا����� �زادا . :3ا�+.�ط   

  
  ا��رنا�2�+(�: ا��&� 

7طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �. 
 :4ا�+.�ط  

ن 3ث �وم أو& ����ر��  �م ,� ھذا ا��*�ط �!رف!3ن ط�ن ;3ن ا��� ����ف �ن ���ر�� �دد� ���ر�� �ددن �*ر���
��رن ر��� أ
زاء ا�!*رة و,� ��3 ���3ن و,� ��3� ���و��رن ر��� أ
زاء ا��ا�
ز\ن ا�;3 ���  \�.� ���و

 :5ا�+.�ط  

3ن 6م أر��ن ا�!*ر��رن ا���!�م/ا���!��� أر��م ا�
زأن ا�;3ن ��!ددن.م ا�
زأن ا�!*ر  
�ط ا .+�6: 

��*ف ا���!�م/ا���!��� ا��طN و;, $33� �Nطر ا�!دد :   -7,206 

ر�ب �ر��� �زاد�. :7ا�+.�ط   

�. :8ا�+.ط  ;���� ��ر�ب �ر� 

  
 )�18 د ا�درس  5أ+.ط� ا�د:م وا89+�ء (�+�ز J/ ا��&� 

�رب ا�!دد ��- ا��ط ا����ب ا�ذھ+/: � �, ���8.  
 

 :9ا�+.�ط  


� ا����� م.35ظ ا���!�م/ا���!��� ا�����م ا��درج و�a ا��ط��� ا��وا,�� ��در

 :9ا�+.�ط  

3ن �����!ن   -: �ن 3,257ا�!دد ا�!*ري  )ؤطر(3;رنو�ددن ;36م ر���ن �!د  ا���;���!د  ����1 ر�م : �ددن �*ر
 أر��م �!د ا���;��. 3ا���;�� 6م 

  

  

  

  

  

  



  

  23ا���وع: 
  ا�را��ا���وى 

  : 18ا�درس 
�ل ا�B+د�(�  G.ط ا�)�  

  5ا�و�دة: 
 24ا��ذاذة ر�م : 

 

�����ت � ا�دادات ا�$��� أھداف ا�� �م � �

 ل ل؛ ��س ا(طوا 

  �3ا(�داد ا�;3
 999إ�-  0ا�ط�!� �ن 

999 $ .وا�!���ت ��

  .ا���6ث�3ب ��س �3ط �ل �ن ا��ر�K وا����طل و• 

 ����!رف ���دة ��3ب �3ط ا����!�ت ا�ر���� ا��ر.  

 ���وظف ���دة ��3ب �3ط �!ض ا(*��ل ا���د�� ا��ر.  

 � ���N� �ر��ط� ���3ب �3ط ا����!�ت ا�ر����-3ل و�!

�س ا����3��   

 ا��;�م �راءة 

 ا(�داد 
� ا�!*ر

 

�ء و�ر((ض.ا��&� ا�و�% : +� 

 ا�+.�ط ا�ول:  

ف ا���!�م ا�!دد  ا�ذھ+/: ا����ب �� إ�- ا�!دد ,� ا��ط���. 9

 ,ردي، 
���� &(�1 ا� ل: �

 �د�(ر ا�+.�ط: �

  �و3دة ا���ر. 3و  2و  1ا��!��� (أ): �3ب ا���!�م طول ا���ط  �3ط� �ل �ن ا��3ول 
����ر. 3و  2و  1ا��!��� (ب): !�ر ا���!�م �ن ا��3ط �ل �ن ا��3ول   �و3دة ا�د

*3ط *�ل، و�*رع �ل �
�و�� ,� ا��3ث �ن طول ا���ك ا�3ددي ا�5زم  �3ط� �ل �ن ا��3ول ا��3ث: � $�!رح ا(���ذ �� 
f ا�*روح ا��رور� أ��6ء ا�656�، و�وم ����K أ���ل �ل �
�و�� ��!رف �!ض ا�;!و��ت أو ا(�ط�ء ا�����3�، �;د ��

����
!ض ا���!��ن/ا���!���ت 
�را �� �و;�وا إ�$ و��م ����*� ����ف ا��3ول ا����ر3� : �رأ �ا&����6ر ا�
����.ا&����6ر ا�
��� و��دم �ل ا�*روح ا�5ز�� �ن أ
ل ا��و;ل إ�- �� ���
��ر  204: ا��3ط ھو 1: ا��3ل و,� ا�و�ت ���$ �;3[ ا(�ط�ء 

  ��ر. 180ھو  ��3ر وا��3ل  50ھو  2وا��3ل 
�دم ا(���ذ ،����� ��وط�ب �ن  m 50 /ا(���ذة ��- ا���ورة ر��� ��3ل ��- *�ل ��6ث ����وي ا(�5ع، ��س ��!$ا�طر

ن، ���و;ل إ�- ���دة ��3ب �3ط ا���6ث ا�����وي ا(�5���  .3 ع ا���K ��روبا���!��ن/ا���!���ت ��3ب �3ط$ �
 :2ا�+.�ط  

Kط ا��ر���رن ا���!�م/ا���!��� �3 B ل3ث ��!�ل ا��ر��ر ���ل ����ت دون � A وا����ط ،�
�س أ�����5 �����طرة ا��در
�س أ�5ع �ل �����، �� �

� ���ر�� �3ط��� وذ�ك �����دام ��طرة �درأ�5ع �ل ����� ��- �ط ����م، 6م ��3ق �ن ��

 ��� 6م ��3ب �3ط
�ج:�+��Mا(���ذ/ا(���ذة ا�3;� ا(و�- ا���!��� ������ء و ا ���ض ��� ھو وارد ,� ,�رة ��!���ت ا وا��� ��رز« أ�ذ�ر » ا��ر

 ا(���� ��درس.
  ا��رنا�2�+(�: ا��&� 

7طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �. 
 :3ا�+.�ط  

ن ��  ، ھل ���� ��س ا��3ط ���$ ؟2و  1��رن ا���!�م/ا���!��� �ن �3ط� ا�*
 - ���� �ن ا�و��� ا�!���� u 16 : ھو 3�1ط ا�*�ل .��
�- ,� �!داد ا��طK ا���و�� ��ل �ن �3ط��� 2و  1ر�� �3ط� ا�*

  .���� ا��3ط ���$ 2و  1، ,��*�5ن u 16 : ھو 2و�3ط ا�*�ل 
�لذا ا���ن �!ض أ�ط�ء ا���!�م/ا���!��� ,� �!داد ا��ر�!�ت ا��5;�� ��3ط ا�*�ل �دل �!داد ا��طK ا���و�� ��3ط ھ  -*�.  

���ت أ��5$ :4ا�+.�ط  � K�
ا���!�م  .�3ب ا���!�م/ا���!��� �3ط ا��3ل ا�ذي ھو ��- *�ل ���K �دا��، وذ�ك �

راء �3و5ت �3- ��ون ا�����ت ���و3دة �����.Z� ط��ب� 

�3ب ا���!�م/ا���!��� �3ط �ل �ن ا(*��ل :�5+.�ط ا  B و A و C ���� ت�!   ا�و3دة    !��ل ا��ر�و�� ��- ا��ر�
�س ا��3ط ���$ B و C ا�*�5ن-� ���� : v 20. ل�3�16ط$ ھو  ,��س A أ�� ا�* 

  :6ا�+.�ط  

��ل ا���!�م/ا���!��� �لء ا�
دو�ن ���3ب �3ط �ل �ن ا(*��ل B و A و C  درب����و3دة ا��ط�و��، وھ� ,ر;� �
Kط ا��ر�
دول ا(ول، و�3ط ا���6ث ����وي ا(�5ع ������� ��
دول  ا���!�م/ا���!��� ��- �ط�ق ���دة ��3ب �3�� �������
 نا���6�K� ، ا&����ه  
راء ا��3ول ������� ��5 ا�
دو�

  :7ا�+.ط  

س ا���!�م/ا���!��� �3ط ا����K ���6� ا(�5ع �و�3ب �3ط ھذا ا����K 6م �3ث �ن طر�� أ�رى  )ا�ذي �6ل ��5� �ف(
 16=  ��8روب  2$. ا��3ط، و����I ذ�ك ��35ظ� �ون أ�5ع ا����K ��� ا�طول ������3ب ھذا 

 )�18 د ا�درس  5أ+.ط� ا�د:م وا89+�ء (�+�ز J/ ا��&� 

8�رب ا�!دد ��- ا��ط��� ,�  ا����ب ا�ذھ+/: �. 
 20و  16و  12ر�م �ر��ت �3ط �ل ����  :9ا�+.�ط  

3ط �ل ����: ���ط5ت � 3ر�م ا���!�م  :10ا�+.�ط  � �������ر. 24��� 

  



  

  24ا���وع: 
  ا�را��ا���وى 

  )2ا���� (: 19ا�درس 
  5ا�و�دة: 

 25ا��ذاذة ر�م : 

 

�����ت � ا�دادات ا�$��� أھداف ا�� �م � �

 �3 ا(�داد ا�;3

 ��  وا�!���ت ��

 ما�������ت وا��وا� 

 
ز ������� � .)$ �ن ر�م وا3دا����وم ��( ووظف ا����� ا&���د

 � )ا���رج ���وط(���N� ��وظف ا����� -3ل و�!

� ا ����
 �ا&���د

������.  

 

�ء و�ر((ض.ا��&� ا�و�% : +� 

 ا�+.�ط ا�ول:  

ف ا���!�م ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �� إ�- ا�!دد ,� ا��ط���. 9

 ,ردي، 
���� &(�1 ا� ل: �

 �د�(ر ا�+.�ط: �

��ون ا�و�!� ا����ر3� ا��ر��ط� ���، ط�ب �ن ا���!��ن/ا���!���ت إ�*�ء 
دول 
ز\� �������ت �!د *رح ا(���ذ/ا(���ذة ��

�د ��رج ���� ا�!دد   ).3أ;_ر �ن 2(  2وا����� ھو  194: ھو 3د ��- ا�!د 584ا����وم ��$ وذ�ك  

�دم ا���!�م/ا���!��� ا����� ا&���د� ������ ���3ب ا���رج و :2ا�+.�ط  �� .ا�����
� و����م ا�3;� ��راءة ,�رة أ�ذ�ر.  :3ا�+.�ط  ���
 ]3;
ز ا�!���ت 6م ��K و 

  ا��رنا�2�+(�: ا��&� 

7طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �. 
 :4ا�+.�ط  

3�ط�ب إ�
�ز ا����� �!دد �ن  - �  أو& : : أر��م ��- �دد �ن ر�م وا3د ���K ا��را3ل ا����
o ا��\�ت ؛�� ��  
o ا�!*رات ���� : �   ؛��6
o �6��6 : ���� ا�و3دات  


ز ا���!�م/ا���!��� ����  :5ا�+.�ط  � .و�!رف ���� ا����� 186  -��5


ز 6م :�6+.�ط ا ��ل �ن ا���رج وا����� ,� �ل ����، وذ�ك &��*�ف ا��طN ا��ر��ب ,� �ل ����  ���!رف �. 

 

 /J ز� 91ص  )�20 د ا�درس  5ا��&� أ+.ط� ا�د:م وا89+�ء (�+

8�رب ا�!دد ��- ا��ط��� ,�  ا����ب ا�ذھ+/: �. 
 


�د ا����وم وا���3ق �ن ;���3  وا�!��� ا���6� ا�!��� ا(و�-: 7ا�+.�ط  Z� �ز ا�����
��ل ا���!�م/ا���!��� إ� :
 .��وا�ط� ا�����و� ا���زة ������ ا ��د

�وWرام ا�وا3د ��ل �ر�--��و�- �ن ھذه ا�و�!� :8ا�+.�ط  �وا��وت  32؛ ا��رز:  24ا��وخ: : ا����N� ��3ب �6ن ا�
22  

  N� -��� ��. 684  =250 – 934د�$ .ا����N� ا���دام ����� ا�طرح وا�����-�ط�ب 3ل ا�و�!� :9ا�+.�ط  
 684/  6=  114:  ��1140دار ا�د,!� ا�*�ر� ا�وا3دة ھو 

J ز� 93) ص�20 د ا�درس  5/ ا��&� أ+.ط� ا�د:م وا89+�ء (�+

8�رب ا�!دد ��- ا��ط��� ,�  ا����ب ا�ذھ+/: �. 
 

�ط ا .+�5:  


��� ��- ا(�\�� ا��طرو3�d� ���� د�ط�ب ا�3ل �راءة ����ت ا�
دول وا����ن ور;د ا���.  
ر ,� ا����ن و,� ا�
دول، ����I ا���!�م/ا���!� �2ن �5ل ��3ص ا�����ت ا���;� ���*�ر  -أ -*�� �Nن ا��ون ا(زرق 

ن وا��ون ا(�3ر إ�- ا���ح ا(���ن. (ن ,� ا����ن ا�*�ر : ا�*رط ا(زرق أطول �ن ا�*رط  2إ�- ا���ح ا��ر��
ن ,� ا�*�ر  .أ�6ر �ن �دد ا���ح ا(���ن ,� ھذا ا�*�ر 2ا(�3ر و,� ا�
دول �دد ا���ح ا��ر��

�ن  ،«���ت ��ظم و�!��
� ا��» �ن وا�!�س ��� ��ت درا��$ ,� ا�درس ا(ول �ن ��&����ل �ن ا�
دول إ�- ا��� -ب -��
 ا���!�م/ا���!��� �ن إ���ل ا��!ط�ت ا����;� ,� ا�
دول وا��دراج

ن ا�ذن زاروا ا��!��� �5ل ا(*�ر ا����� ھو -ج - ��\�3. 91: �دد ا���ح ا��ر��

�5ل ا(*�ر ا����� ھو�دد ا���ح ا(���ن ا�ذن زاروا ا��! -د - ��� :�3. 86\�� 

  
� ��- ا���ورة، و�رز ���
 ]K ا���!��ن وا���!���ت �ن ا �
�ز �د�ون ا��3ول ا���و;ل إ��� 6م �م ا��;3�
و��د ا����ء 

�ل ��!�م/��!��� �� ]3;- ا(���ذ/ا(���ذة �5ل ھذا ا��;3[ ا�;!و��ت وا(�ط�ء ا��35ظ� و�م �;3��3 6م 
�ن ����aذ/ا(���ذة أن ��رح .�را��$� أ�*ط� إ��,�.و ���م ا�3;� 

  



  

  24ا���وع: 
  ا�را��ا���وى 

  :20ا�درس 
�ت ( +��� ا��(��    )3�+ظ(م و

  5ا�و�دة: 
 26ا��ذاذة ر�م : 

 

�����ت � ا�دادات ا�$��� أھداف ا�� �م � �

 .��3ب ا����3� 

 ��ظم و�!��
� ا�����ت 


ري ا�����3ت �����دام ا�����ت3ل ا����  \ل و


�K ا�����ت �ن �;در أو أ�6ر  .  

 �����ص ا����\I ��&����د ��- ا���� ت

�ظم � 
 �
و�!��
 ا�����ت 

 

�ء و�ر((ض.ا��&� ا�و�% : +� 

 ا�+.�ط ا�ول:  

ف ا���!�م ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �� إ�- ا�!دد ,� ا��ط���. 9

 �د�(ر ا�+.�ط: �

 ���
d� وع أ�داد ا��طر ا��وا,ق ��!�ب �ن �وع�
��� ��3ب � 33، أي 4+  8+  5+  10+  �6طK :  �5ن ا��ؤال ا(ول، 
����.  

س :  ��
��� ��- ا��ؤال ا���6� �م ��3ب �
�وع ا&�داد ا������� ,� ��ودي ا(ر�!�ء وا�d�)5  +9  +0(  +)8  +3  +2 (
  .�واع���� �ن ����ف ا( 13 + 14 = 27   27أي 

K ا(�داد ا������� ,� ��ود �ل وم��
و��$ ا�وم ا�ذي �رف أ��ر ا���!�ت �ن : �ط�ب ا�
واب ��- ا��ؤال ا���6ث ��3ب �
�م ��م �35ظ� أ��� .���� 20ھو وم ا��656ء : �م �K  ا�*و�و&����ب a� ��,ر�� طول ا(*رط� ا��وا���� : Kؤال ا�را���� �������

  .ا��طر ا���6� �ن ا�
دول�وا,ق ����� 

  
  .�طK �5ن ,\�  ا�*و�و&��إذن ا��دراج �6ل ��!�ت ��ب 

 �12ن ,\�  ا�*و�و&����ب (ا��ط�وب ھو ��6ل ����ت 
ز\� �ن ا�
دول : ا�����ت ����طر ا���6ث  ا����س ,� ا��ؤال
�ر و3دة طول ا(*رط� .)�ط!���6م �وم ��Z*�ء  .)��ب �5ر�!� ���وي  56�1 (و�ط�ب ھذا ا���6ل �ن ا���!�م/ا���!��� ا

�م ا�3;ول ��- ا����ن  .ا(*رط� ا����6� ��ل 3;ص,.  
 $;
دوا ;!و�� ,� ���ل �دم �روز *رط �0��ن �!ض ا�;!و�� ,� وم ا(ر�!�ء ا�ذي 3;�ن ��!ض ا���!��ن أن �, .

��ص ��ذا ا�وم. و�د ��ر3ون *رط� �;را 
دا.  
ن، وا��ط�وب ھو ا��*�,��� و�;3���3,� ا��ؤال Nط�ھذان ا��ط�ن  .ا���دس، �م ��دم �دراج ا�*Nھ� ��!�م/��!��� و���ن 

  ؛ �4��� ا�;3[ ھو  6ا�*رط ا��وا,ق �وم ا&�6ن �م ر�ط$ �ـ  -: ھ��

�ور   -
ب ر�م *ر( �0��� ا�;3[ ھو  0ا�*رط ا��وا,ق �وم ا�
�!� �م ر�ط$ �!دد ط ��ص ���
�!�أي & (.  

  ا�ر. 5,�  �6ل ا��دراج ,� ھذه ا����N� �دد ا�ذ�ور و�دد ا ��ث :2ا�+.�ط  
���3ب �دد ا�ذ�ور ,� ا(�ر ا���س، �وم ا���!�م/ا���!���، ا�ط��5 �ن ا��دراج، ���3ب �
�وع أطوال ا�*را\ط  -أ  -

 .5 ذ�راط� 18، أي 6+  5+  2+  3+  2ا����6� ��ذ�ور ,3;ل ��- :  ا�زر��ء
ر ;3[ (ن �دد ا ��ث ھو  -ب  -W ور�18، ���� �دد ا�ذ�ور ھو �� $��� ��12� �Nن �دد ا ��ث ھو ���$ �دد ا�ذ. 
 : ا��ط�وب �ن ا���!�م/ا���!��� ھو �لء ا�
دول، ,3;ل ��- -ت -

 
  ا��رنا�2�+(�: ا��&� 

4طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �. 
أ. �ط�ب ا�3ل �راءة ا�����ت ا����6� ����دراج ��3دد �دد ا(ط��ل ا�ذن ���ون �ل �وع �ن ا�!;ر، 6م  :3ا�+.�ط  


ل ا���!�م/ا���!��� ����ت ا����ن ,� 
دول -. 29ع: �3ب ا��
�و�ر�م 
دول)  ب. )  
ر�م 
دول) ,� ا�
دول ا����� �دد إ�وة وأ�وات ��5ذ ا���م ا�را�K :4ا�+.�ط  ) 

���ت ا�واردة ,� ا�
دول �وا�ط� �دراج �دد ا �وة وا(�وات  -1 -��� ��� .ا���6ل ا���

ر�م ���ن)(   ا�
دول ا����� �;ل �ن ا �وة وا(�وات  -2 - 

ر�م ���ن): ��6ل �دد ا���5ذ �3ب �دد أ�وا��م �وا�ط� ���ن ����طوط -أ               -) 

 11= أخ و  0= أخ و 10ر�م ���ن) 3ث � �دد ا���5ذ �3ب �دد ا �وة وا(�وات�دراج �6ل  -ب               -
 أ�وان وأ�ت. 21أخ وأ���ن و  12= أخ وأ�ت و 

  25ا��ذاذة                                 ) �20 د ا�درس  5أ+.ط� ا�د:م وا89+�ء (�+�ز J/ ا��&� 
  

  



  

  25ا���وع: 
  ا�را��ا���وى 

  :21ا�درس 
�ل. G.ر و�&1(ر ا�)�G�   

  �5و�دة: ا
 27ا��ذاذة ر�م : 

 

�����ت � ا�دادات ا�$��� أھداف ا�� �م � �

�ت ا(*��ل  ;��
�  ا���د�

  �����  ا������� و�ط�

ر أو �;_ر *�ل ھ�د�� �!�وم ��- �ر�!�ت ���!رف � 

ر أو ا��;_ر  ���!رف �!��ل ا��.  

را أو �;_را �*�ل �ر�وم  ��� f*� 

ا(*��ل  
� .ا���د�

 .�راءة �;�م 

 

�ء و�ر((ض.ا��&� ا�و�% : +� 

  ا��B(ديا�+.�ط  

ف ا���!�م ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �� إ�- ا�!دد ,� ا��ط���. 9

ر �ر�ن ��ل �ن ا�دا\رة  :  زع ا(���ذ/ا(���ذة ��- �ل �
�و�� ور�� ذات �ر�!�ت ���� ا(*��ل ا�����و��ا��ط�وب ھو إ�*�ء �
  وا���6ث

 ��رك ���K �ن ا�و�ت �;د إ�
�ز ا��ط�وب : .6م ا����طل ا�� �(.  
�د ا(���ذ/ا(���ذة �ن ,�م ا���!��ن وا���!���ت ��� ھو ���ظر ���م ا��ـ�ـثN�و35ظ ا(���ب وا�طرق ا��� !��دھ� ا���!��ون .

ر �ر�ن ��ل *�ل ��- 3د��  ة.وا���!���ت  �*�ء �
 :����
�!رض ��رر ا��
�و�� ا��� �K� ���6 �و�[ ا�طر�� ا��!��دة ������� ��ل ��دم ��رر �ل �
�و��  - :ا&����6ر ا�

د ��- �ون .*�ل�Nم ا��� :  
�ر -����� ������� ��دا\رة ار ا���6ث، �ظرا �ط�!� ا�*�ل، 3ث ��ر ا����طل ا�ذي ھو أ��ل �ن ���ر ا�دا\رة أ��ل �ن ����

�ط� ���ر ا�*!�ع �ر�ن ,�ط، ���ب ا����طل ا�ذي ھو ���K ا&����ه إ�- أ�!�ده )ا�طول وا�!رض( دون إ��Wل ا�
�ه �ل �ر�ز و�
�  �ن ا�!رض وا�طول، و�د ا���6ث ,�د طرح �!ض ا�ور�� ذات �ر�!�ت، أ��;���ر ذ�ك �ظرا ��ون ا�;!و��ت �ظرا ��

ر�� ه.ا��وازي �ن ا(�5ع ا���وا,�� �ن ا�*�ل و�
ر ا���6ث ھو.... ا(���ذة �
�و�� �ن ا(�\�� �ن ��لطرح ا(���ذ/ ا&�����ج��ر ا�دا\رة ھو... ���� :...  

ر أ�!�د ذ�ك ا�*�ل -_ $��ر ا�*�ل و�_ر & ����ص إ�- أن ا��  .و
 :1ا�+.�ط  
 :��  .ا��ط�وب ھو �35ظ� ا(*��ل ا�واردة ,� ا�ر�م وا�
واب �ن ا(�\�� ا��طرو3�ا��!�

�د �ن ,�م ا���!��ن/ا���!���ت ��ل �ؤال ��- 3دة �K ��دم  -ذ/ا(���ذة ����!��ن وا���!���ت �
�& ا��3ث�رك ا(��� : ا���ثN�
���� �ط�ب ا(�ر ذ�ك �ر أو �;_ر ا����طل : .ا�*رو�3ت ا��رور��ر�� ھذا ا��*�ط إ�- ا��*�ف ���دة � A.  

/:���ر ا�2��Mن ا���!�م/ا���!��� �ن ا: ا�����-  A ؛ B ؛ C ؛ D ؛ E ؛ F ��و;ل إ�- ذ�ك، �م ر�م ا����ط5تو�3- 
�ن ا���!�م�� �!
دول، ��� ��[ ��35ظ� أ�داد ا�
دول /*��� �ر� �, ���ا���!��� �ن �!داد �ر�!�ت أ�5ع �ل ���طل و�دو

ر �������، و������� �!رف ا����طل ا�W ت ھذه ا(�داد ������� أو���را أو �;_را �����طلوا��*�ف �� إذا ���ن  A ذي �6ل �
ن ا����ط5ت ا����� ا(�رى، 3ث �و;ل ا���!�م/ا���!��� إ�- أن ا����طل� E ر �ـ��ر �ـ D و ��2!��ل  A ھو ��� ھو �

A  ل��!�� �� .3أ
   :2ا�+.�ط  

�ن ��- ا���!��ن ا��!���: ا�� �(!�ر أو �;_ر *�ل ��
�د �!��ل ��س ��!���ت ��س أ3د أ�5ع ا�*�ل ا(زرق 6م �وا�  
ر ا����K ) وا��وازي �$(ا���K ا�����ل ��
ز ���� ا��رب ��3;ول ��- �!��ل ��,� ا�*�ل ا(;�ر و���و3دة �����، �!د ذ�ك 

  ): ا�ر�Kا(زرق(، و���� ا����� ��3;ول ��- �!��ل �;_ر ا���6ث  11 ×= ....  22(ا��دا��): ا��دا�� 
�جا�+��Mر ص��رأ ,�رة أ�ذ :95  

 :3ا�+.�ط  
$33;ر *�ل و���35ظ� ا(�5ع B ��ط�ب �!ر,� ا���!��ن وا���!���ت ا��طN ا��ر��ب ,� ا�*�ل.3دد ا��طN ا��ر��ب ,� �

 �ن )ا�رأ��(ا�!�ود���ل B و A ,� ا�**�� �3ث ا(�5ع ا�!�ود B  نرھ� �ر���$�5 ��س أ )2أي ��!��ل (�م �م ��
�ر ��*��رھ� �ر�ن، �!د ذ�ك �وم ا���!��ون وا���!���ت ���Zدة ر�م ���33�. ل �ر�نا(,�� و*!�ع ا�دا\رة ا��� �م �; �� �طر

 :�)+�  ا��رنا��&� ا�2
7طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �. 

ر أو �;_ر *�ل �ر�وم :4ا�+.�ط  ����6�6ت ����و� ا����ن �ر�و�� ��- �ر�!�ت  �4*�ط ���ن ا�.3دد �!��ل �
رھ� أو �;_رھ��� )3؛ 3/2؛ 1/2: (��� ��ل ��- ا���!��ن وا���!���ت �3دد �!��ل �


N ا���!��ون وا���!���ت إ�- ا���س ���طرة �در
� �وض ا�!د ����ر�!�ت� .�ن ا���و�K أن 

�ون دا\�� �واز� ( E 6م ا���K ا��وا,ق �$ ,� ا�*�ل F �5ع ا�*�ل��رح ا���!��ون وا���!���ت أ3د أ :5ا�+.�ط  ا�ذي 
$�( �
ري ا����� ��3;ول ��- �!��ل �;_ر ا�* ½.ل ب و

 :��� 95) ص �22 د ا�درس  5أ+.ط� ا�د:م وا89+�ء (�+�ز J/ ا��&� ا��&� ا�7

ن أطوال وأ�5ع ���ط5ت. �a ا�
دول ��رح �دة 
داول ,� و�!�ت �ن ا�3�ة ا�و��، �56 ا�!5: 6ا�+.�ط  � ��
ن ا��طر ا(ول وا���6� �ن �ل 
دول� � .و3دد ��5� ا������

  



  

  25ا���وع: 
  ا�را��ا���وى 

  :22ا�درس 
  )3ا�:داد ا��Gر(� (

  5ا�و�دة: 
 28ا��ذاذة ر�م : 

 

�����ت � ا�دادات ا�$��� أھداف ا�� �م � �

 ا(�داد ا���ري 

 .�ت وا��وا�ما������ 

 �!�3ب �
�وع �دد ��ري و�دد ;3[ ط�.  

 �!�3ب ,رق �دد ��ري و�دد ;3[ ط�.  

 �3ل و�!-� ���N� ��وظف 
�K وطرح ا(�داد ا���ر


�K وطرح  
ا(�داد 
�  ا���ر

 

�ء و�ر((ض.ا��&� ا�و�% : +� 

 ا�+.�ط ا�ول:  
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 �د�(ر ا�+.�ط: �

ط�ب ا(���ذ/ا(���ذة �ن ا���!��ن وا���!���ت ��3ب �� ا�����$ أ�3د وا����� �$ �ن ا�!��� ا�6��6� 6م �� ا������$ ھ�� و�� ���- �� �
و�� ���- ؛ 9/8 ؛ �� ا������$ ھ��6/8؛ �� ���- �$ 18/8؛ �� ا�����$ أ�3د  8/8؛ ���� 16/8�: �����ن ا���6 �ا�*و�و&ط�ن ���� 

 ���7/8  
K وا��روق. :3و  2ا�+.�ط�ن  ��
�3ب ا�� 

 

  ا��رنا�2�+(�: ا��&� 

4طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �. 
��*ف ا��طN و��ره و;33$. :4ا�+.�ط    

��ب ا���!�م وا���!��� ا�ر�م ا�����ب ���ن ا���ط� ,� �ل ����و�، وھذا &  :5ا�+.�ط  -طرح ;!و�� (ن ا���رن ,� 
��ل ����و 56� ،�� 9/2 – 2/2=  7/2؛  12/4 -= ¼  11/4: ���� ���م �و3د، 3ث �و;ل إ�- �� 


ز ا�!��ت �ن أ
6ا��*�ط  � :.Nط� ل ا��!رف ��� ھو ;3[ و�� ھو 

 :��� 97ص) �22 د ا�درس  5أ+.ط� ا�د:م وا89+�ء (�+�ز J/ ا��&� ا��&� ا�7

���� 6م ��- ا�د,��ر.ل: &(�1 ا�  � ] ,ردي �;3
 �د�(ر ا�+.ط�: �

 :7ا�+.�ط  
 :������� �����3ب ا���!�م ا��
�وع ����  

 
 :8ا�+.�ط  

����3$ وھو �� ¼ �ر�!�ت و��(زرق  �3���8$، وھو �� �6ل  1/3ر�م ا���!�م ا����طل ا��ط�وب 6م �ون ��(�3ر 
�ون ا��
�وع �� �م �� 6�6ل   و�$ ھو:�ر�!�ت و

  

  
  



  

  26ا���وع: 
  ا�را��ا���وى 

��� : 23ا�درس ��ب ��
  ا�ر�� وا���ط(ل

  5ا�و�دة: 
 29ا��ذاذة ر�م : 

 

�����ت � ا�دادات ا�$��� أھداف ا�� �م � �

 .ا�ر����ت وا���6�6ت 

  Kط و���3� ا��ر�3�
 .وا����طل

  .�!رف وط�ق ���دة ��3ب ���3� ا��ر�K وا����طل 

  .���3� ا��ر�K وا����طل�در  

 � ���N� �ر��ط� ���س ���3� ا��ر�K وا����طل وا���6ث-3ل و�!

���3� أ*��ل  
 �ھ�د�
��� .�ر

 

�ء و�ر((ض.ا��&� ا�و�% : +� 

  :1ا�+.�ط  

ف ا���!�م ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �� إ�- ا�!دد ,� ا��ط���. 9

�  .�3� ا(�رب إ�- ���3� �!�و��*رح ا(���ذ/ا(���ذة �� �!�$ ا��� : ا�� �(
��ر��3 أ,راد ا��
�و��، و�وم ا(���ذ/ا(���ذة ����K أ���ل �ل �
�و�� ��!رف  �*رع �ل �
�و�� ,� ا��3ث و����*� ا��3ول ا��� : ا��ـ�ـث

����
f ا�*روح ا��رور� أ��6ء ا&����6ر ا�  �!ض ا�;!و��ت أو ا(�ط�ء ا�����3�، �;د ��
��ر ا�2��Mا/:��رأ �!ض ا���!��ون/ا���!���ت 
�را �� �و;�وا إ�$ و��م ����*� ����ف ا��3ول ا����ر3� و,� ا�و�ت ���$ �;3[ : 

� و��دم �ل ا�*روح ا�5ز�� �ن أ
ل ا��و;ل إ�- أ���
؛ ���3� ا����طل 3861؛ ���3� ا����طل: 2400ن: ���3� ا��ر�K: ا(�ط�ء 
  ��ر �ر�K. 1470ا���6�: 

��ل ا���!�م/ا���!��� �لء ا�
دول ���3ب ���3� �ل �ن ا����ط5ت :2 ا�+.�ط  A و B و C �3��� دام ���دة ��3ب����� ،
��و��ر �ر�K. 3���12� ا����طل ھو : ا����طل وا�واردة ���رة أ�ذ�ر، �56 ھ

��ل ا���!�م/ا���!��� �لء ا�
دول ���3ب ���3� �ل �ن ا��ر�!�ت و:  3ا�+.�ط   L و K ، دام ���دة ��3ب�3ث ��رن ��- ا��
 K3� ا��ر����M 6� ،ر��و��ر �ر�K. 276=  �24رب  524 ���3� ا��ر�K ھو ا�واردة ���رة أ�ذ�  

��ل ا���!�م/ا���!��� �Nطر ���3� ا��رص :4ا�+.�ط   cت�!  .، وذ�ك ��!داد ا��ر�
��رج ا��رص ا��و
ود  a، 6م ���ر�c Kا�;33� ,�ط ���ر�K ا��و
ود دا�ل ا��رصc :  :2< S(c) < 36 cm 216 cm    

�3ب ا���!�م/ا���!��� ���3� ا��ط!� ا(ر�� ا��� أ�!�دھ� واردة ,� ا�ر�م ا���6ل ��ذه ا��ط!� ا(ر�� :5ا�+.�ط  .  
 - Kر�N� ق ا(�ر�!��ن ����!�م/ا���!��� ��3ب ������3، و�او� ��6�6ت ��\�� ا�ز و�!ت ا��طوط ا����ط� ���ر�م ��و�[ ا(
زاء ا��� 

����� و���وي �;ف ���3�  4ھ� ���3� ا���6ث  3���3� ا���6ث  -ب  - ��ر �ر�K. 3520ھ�  3���1� ا����طل  -أ - د:و���طل وا3
  2) /30 × 44= ( 660ھ�: 3���2� ا���6ث  -ج -  )4و  3(,��ون ���3� �ل �ن ا��6�6ن  m 24 و�ر�$ m 44 ا�ذي طو�$ ا����طل

  2) /80 × 44= ( 1760ھ�: 3���5� ا���6ث  -ج - -
ض ��� ھو وارد ,� ,�رة  ��� ا(���ذ ا�3;� ������ء: ا&�����ج�ن �را�� ا���!�م/ا���!���  98ا��دو�� ,� ���� ا�;�3�  "أ�ذ�ر  "وا��ر

 .وا��� ��رز ا��!���ت ا(���� ��درس
 :�)+�  ا��رنا��&� ا�2

 .��7- ا��ط��� �ن ا�!دد طرح ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �
��رن ا���!�م/ا���!��� ا��ط3ن  :6ا�+.�ط   a و b  ��5� Kر ���3�. وذ�ك �و���ن ,�ط، أ��� أ������ �، 6م )×(و�در ,� ا��دا

�$ ���3ب ، ,��ون ���3�����3ق �ن � a  �15ھ m2 �3و��� b : 44 m2�3��� .����3��� a :  ر�����ا(��ر، 3ث 
نا���!�م������ ��
� ا��� �و;ل إ� ./ا���!��� �����

�رات، ,��ور�� ا���د� & ��!دى ��!� �����رات �ر�!�،  33دد ا���!�م/ا���!��� ا����3� ا������ ��ط[ �ن �ن   :7ا�+.�ط  ��ا
�5ف، �ذ�ك ������� ���3ل ا�زرا�� ,Zن  114 وا����3�� Kا(�رب إ�- ا�وا� �ھ Kر �ر������10 ��ر ھ���و��ر �ر�K ھو ا&
�ن أن ��ون ا��!�ول.�, ���و��ر �ر�K 30 أ�� ���3� �د��و��رن  .� ن�ر�!و��;وص ��!ب �رة ا��دم، ,����3$ & �;ل إ�- 

�ر ا(ول ھو ا(��ب وا�وا�!� ����3� ���!ب �رة ا��دم���ن أن ��ون ��!� �����رات �ر�!�. و��- ا&� .و& 

 :8ا�+.�ط  

3ط �ر  ا���!�م ��ط ا����3� ا(�رب ���3� �در�� ��- *�ل ���طل و��!�ل ا���رب ���3ب ھذه ا����3�.�� ��ر �ر�K. 2550و�م ا&

��ل ا(���ذ  :9ا�+.�ط  �ون ���3� ا��ط[ N� aطر ا��ط[� ، a لا��و
ود دا��$، وأ;_ر �ن ���c  �3 أ��ر �ن ���3� ا����ط
ن a $ ا��ط[ا�ذي و
د دا�� b ا����طل�����8�دام ا�;_�  c و b وا�ذي �رد �Nطره، 3ث �م ��3ب ���3� �ل �ن ا����ط 

m2 �3��� a < 24 m2ر ا��ون �Nط, ،$��!� أو ��!داد �ر�����  ��ر �ر�K. 24و  �8ط[ �ن ا�ر
�ر�!�ت  ���4!�م �ذ�ك  �!��ر �ل �!ض ا�;!و��ت �د �!�رض ا ك�3ب ا���!�م ا�����3ت �����دام ا�و3دة، ھ�� :10ا�+.�ط  

 ) �� �����ر �ر�8K، 4، 3، 5، ���1ردة ����6� �ر�K وا3د ,��ون ا�����3ت ������ ( 


زأة إ�- �ر�K و��6ث ��\م ا�زاو�، أ�!�د �ل ����� 3ل ا���!�م  :11ا�+.�ط  � ����N� ھ�د�� ��ط�ب ��3ب ���3� ;�3� �!د�
 ������ن  واردة ��- ر�م ا�;�3�، و��ط�ب ���3ب ���3� ا��ر�K أو ا���6ث ��\م ا�زاو�، ا���!�م/ا���!���ا��!��ل ا�;_� ا�ر

��ر �ر�K 4244و�����I ���3� ا�;�3�:  400و ���3� ا���6ث ھ�  3844: ���3� ا��ر�K ھ� ,��ون���  
  :12ا�+.�ط  
3ل ا���!�م � ���3ب ���N� ھ�د�� ��ط�ب ��3ب ���3� ���زه ��- *�ل ���ط������ن ��_رس ��3ط ���رات، ا�;_� ا�ر� $��ل �دا

 ��ر �ر�K. 384أ�� ���3� ا���رات ,��ط�ب ��3ب ا��رق:  720و���3� ا����زه  336� ا�_رس ھ ���3�: ���3� ا����طل، ,��ون

��: أ+.ط� ا�د:م وا89+�ء (�+�ز J/ ا��&� � 99) ص �24 د ا�درس  5ا��&� ا�7

�: 13ا�+.�ط   �ل �a ا�
دول 

س ا���!�م/ا���!��� ���طرة �در
� طول و�رض ا����طل :14ا�+.�ط  � a Kا��ر� Kو�� b ن ����6ث c و�ذ�ك ا���!ن ا���\�

 .6م �3ب ھذه ا�����3ت )،;�3� ا���طK( ��129\م ا�زاو�، وا��ر�و�� ���;�3� 

  



  

  26ا���وع: 
  ا�را��ا���وى 

  :24ا�درس 
  ا���Pما�Bرم وا�و.ور 

  5ا�و�دة: 
 30ا��ذاذة ر�م : 

 

�����ت � ا�دادات ا�$��� أھداف ا�� �م � �

ف ا��
���ت �;�. 

 � .ا(*��ل ا���د�

 �*ر و�!رف و3دد �;�\ص �ل �ن ا��رم 
 موا��و*ور ا���\

 ��3ب 3
وم �!ض ا��
���ت 

 � .ا����!�ت ا�ر���

 

�ء و�ر((ض.ا��&� ا�و�% : +� 

 ا�+.�ط ا�ول:  
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 �د�(ر ا�+.�ط: �

�د �ن ,ر����م �ـNط�ب ���م ا���ر ا���!��ن وا���!���ت ��ط�ب ا(���ذ/ا(���ذة ر�ط �ل �
�م ��*ره و�!د ا   
�د أ��� �وا, - 1:N��� ��ط�ب �ن  -.ق أو & �وا,ق ,ر���م ا(و�-إ��دة إ�*�ء ا��*ور ����ون ا�وردي ��- ورق ذات �ر�!�ت وط


�ز ا�!�ل ������� ���*ر �Z� &ن وا���!���ت ا��دء أو  :4، وا��*ر 3,���*ر  ،2، 6م �!د ذ�ك ا��*ر 1ا���!��
:/:���ر ا�2��Mت و��- ا�دور ا���م ��!��� ا�رؤوس  ا�!د ��- طر�� إ��دة ر�م ا(*��ل ��- ور�� ذات �ر��Nم ا���


�حوا(�� �  و
$ وا(3رف ����م ��ذه ا�!��
� ا(���ذ/ا(���ذة .���
�ن �
�و�� �ن ا���!��ن وا���!���ت إ�راز ا��
���ت ا��� �
3وا ,� ;�!��، وذ�ك �و;ف ا(و
$ ا�

ط�ب ���ك ا��
���ت، و�35ظ� ط�!� ا(*��ل و������، 6م �دد رؤو���  
  ��ط5ت، ا��رم وا���!ب، ا���!ب و��وازي ا����ط5ت: ا��رم و��وازي ا���� ا��
���ت��م ���ر

� ���رة �ن ���ط5ت أو �ر�!�ت،  )و
وھ�(ا��و*ور ھو �ل �
�م  : .: ا&�����ج���
�ون و
وھ$ ا��  
� ���رة �ن ��6�6ت و���د�� ��- *�ل �ر����
  K.�56 ��وازي ا����ط5ت أو ا���!ب، ���� ا��رم �
�م ��ون و
وھ$ ا�

 
  ا��رنا�2�+(�: &� ا��

4طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �. 
  :2ا�+.�ط  

  .��ط�وب �35ظ� ا��
���ت ا��ر�و��ا
� :ا�� �( &�
�د �ن أن ا���!��ن/ا���!���ت & �!�ر��م ;!و��ت ,� �راءة ر�م �
�م ����ث�رك ا(���ذ/ا(���ذة �N�3ث  ،

و�د �ظ�ر ��ك ا�;!و��ت ��د ��3ب �دد ا�رؤوس أو ا(3رف أو .)�ط ���� ا��
�م �$ 656� أ�!�دا�ر�م ��- ور�� ��!دن ,(
����  .ا�و
وه و*

/:���ر ا�2��Mرأ ا���!��ون وا���!���ت ,�رة  :ا�ز �ن ا��و*ور وا��رم و  ا�واردة ,� �را���$« أ�ذ�ر » �م ا���
  

 : 3و  2ا�+.�ط�ن  

6م �!رف ا(�5ع ا��� �د  )3ا���رن (�وم �ل ��!�م/��!��� ���Zدة ر�م �*ر ا��و*ور ا���\م ا��ط�وب ھو ��ل ,ردي 3ث 
ب ا��
�م �3ث �!�ق ا(�ر ���Zدة ر�م �*ر ا��رم  4ا�!��� ����� ������� ���*�ط .)ا��و*ور ا���\م(��ط��ق ��ل ا���طK و�ر

����
 ]�م ا��;3 .$�����و��� ��- د,��ره,� آ�ر ا�3;� : �رأ ا� .و�ر ��!��ون وا���!���ت ,�رة أ�ذ�ر و

 

 :��� 101) �24 د ا�درس  5أ+.ط� ا�د:م وا89+�ء (�+�ز J/ ا��&� ا��&� ا�7

���� 6م ��- ا�د,��ر.&(�1 ا� ل:  � ] ,ردي �;3
 �د�(ر ا�+.ط�: �

 :9و  8و  7ا�+.ط�  
  ا��ر��ط� ��ل �*�ط وإ�
�ز ا��طوب ��ذة�!د ��ون ا��
�و��ت، ط�ب �راءة ا��!��� ا(���ذ/ا(�

ا�;!و��ت ا��� �!�ر��م ��د إ�
�ز �ل �*�ط  ا���!��ن وا���!���ت ��د ا �
�ز ودون ا(���ذ/ا(���ذةرا�ب ا(���ذ 
  .��- 3دة

� 6103م ا��*�ط  69م �!د ذ�ك ا��*�ط  ��8ل ا&����ل إ�- ا��*�ط  7;3[ ا��*�ط ر�م ���
 ]ث . و��م ا��;3
�
  �ت و�*ورھ� ��- ا���ورة 6م ��- د,��رھم��درب ا���!��ون وا���!���ت ��- ر�م ا��

  
  

  

  



 

  27ا���وع: 
 ا�را��ا���وى 

��ا�و�دة �  5ا�و�دة :   ا�7
�ت 31ا��ذاذة ر�م : � ( ��و(م ا�� �BH)و�و� �B )5ود:

 

م ������ت ا���!��ن وا���!���ت، ,Zن ��رx ا����\I �وا�ط� �ط���ت ا���وم و��و 24إ�-  ��17- إ6ر إ�
�ز �
�وع أ�*ط� ا�دروس ا������ �ن 
�ر أ�*�����د ا(���ذ ��- �*ف ا�;!و��ت ا��� �� زا�ت �وا
$ ا���!��ن ,� �!ض ا�
وا�ب. وذ�ك �ن أ
ل إ�ط�ء ا(و�و� ,� ا� �� طا��رد

�!�ق ��N*ط� ا���3ب ا�ذھ�� أو ����ف ا�د�م �����رات وا��درات ا��� �
�ت أ��- ���� ,� ����ت ''ج ��'' و�!د ذ�ك ,� ����ت "ب"، �واء ,
 أ�*ط� ا���و��ت ا(�رى.

3و  2و�م ھذا ا�د�م �5ل ا�3;�ن ��� ]��� �� ا���!��ن وا���!���ت. �ء، �!د إ�
�ز أ�*ط� ��و

�4�;ص ا�3;�  
�  5ن ا������ن و��- �وء ھذا ا���وم ��;ص ا�3;� ���وم أ6ر ا�د�م، ـ أي إ��دة ��وم �� �م د��$ ,� ا�3;���!��
 �ر�زة وإ��Wء ا��!���ت.

��K �ر���� ����رورة ��ذا ا�
دو��، وإ��� ���- ا�;35� ����aذ &
در ا *�رة إ�- أن أ�*ط� �ذا ا(��وع ا����ر3� ����را�� & ���ر �
�  �ت.ا(�*ط� ا��� ��� ���_رض وا��I\���� ��\5 ا���و

  
 ) �BH)و�و� �B�ت ود: )5�د�(ر �&ص أ��وع ��و(م ا�� �

  ا��&� ا�و�%: ا���و(م.
ف ا���!�م/ا���!��� ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/ : �� .إ�- ا�!دد ��- ا��ط��� 3

�ن ����aذ/�  :1ا�+.�ط  � $�5�ن، و�ن �و�- �ن ھذا ا��*�ط ��وم �درة ا���!�م/ا���!��� ��- ���ر�� �ددن �*رر;د ���aذة أن 
 �و��- ا(���ذ/ا(���ذة أن دون �6ل ھذه ا(�ط�ء ا���  ،9.3=  9.03و  1.5 > �1.50!ض ا(�ط�ء ا���!��� ����ر�� ا(�داد ا�!*ر

 �  ار����� ا���!�م/ا���!��� ��!��
��� ������رھ� �ر��ط� ���56ت ��ط\� ��aداد ا�!*ر

ب ا���!�م/ا���!��� ��-  :2ا�+.�ط  
ب ا&����ه إ�- ا(�ط�ء وا�;!و��ت ا��ر��ط� 
راء ا����� ا&���د� ������، �ذا Z� ھذا ا��*�ط

 ���  ��ذه ا����� �;د �;�
�!�ق ھذا ا��*�ط �
�K وطرح ا(�داد ا���ر�، �ن أ
ل ��وم �دى ���ن ا���!�م/ا���!��� �ن ����ت 
�K وطرح ا(�داد  :3ا�+.�ط  

���م وا� ا���ط �ن ا���ط ھ�� إ�- �!ض ا(�ط�ء ا�*�\!� ,� ھذا ا���ر� و�و3د ا������ت. و&�د �ن ا&����ه )طرح 
�K أو(��
�ل �6ل 
  م.�ن ا����

  :4ا�+.�ط  
ر. و�!��د ھذه ا��درة ��- ر;د ا���!�م/ا���!��� ��!���ر *�ل ھ�د�� و�!��ل ا����ر  ل��م ,� ھذا ا��*�ط ��وم �درة ا���!�م ��- �!رف ����

ره و�ر�!��ن �;�[ أر�K �ر�!�ت... وھ�ذا، و��ن ,� ��!ره �;�[ �ر���ن: �56 �ر�!� ,� ا�*�ل ا��راد ���و �� ھ
زءن ����ظرن �ن ا�*
ر ھو ��ر أو �;_ر *�ل (�$ ا��;ر ��- ��� ,�ط �ن ا(
زا .2!�� أن �!��ل ا������ظرة ,� ء ا���و�د �K ا���!�م/ا���!��� ,� �طN �3دد �

ر ��*�ل ا(�3ر ���� ھذا �طN (ن ���د�$ �م ��ن. ,�56 ,� ا��*�ط ا����رح �د !��ر ا���!�م/ا���!��� ا�*�ل ,� ا�و�ط أ�$ ����م �������� ا�*
����  �ر�!�ت �6ر�!�ت و�س  4 ,�

 : 5ا�+.�ط  
 � �ر�K و���3� ���طل ��ط�ق ���د�� ��3ب ���3� ا��ر�K و���3� ا����طل�م ,� ھذا ا��*�ط ��وم �درة ا���!�م/ا���!��� ��- ��3ب ���3

Kا��ر� K�� ن ا���!�م/ا���!��� �ن �!رف أن������ أن  أي bا����طل    ھو �رضa ,��3ب ���3� ا��ر�K & �طرح أي ;!و�� �ذ�ر، إذ 
m 13. �ھ K169 و��$ ,���3� ا��ر�  .Kر �ر���  

��� ان �!رف ا���!�م/ا���!��� أن طول ا����طلو���3ب ���3� ا����طل  )b(  أي  13 - 24 –ھو m 11. ل 143 و��$ ,���3� ا����ط
 6ا�+.�ط: 

�وم ا���!�م/ا���!��� ��;3[ ا(�ط�ء ا�واردة ,� .�م ,� ھذا ا��*�ط ��وم �درة ا���!�م/ا���!��� ��- �!رف ا��رم وا��و*ور و���;رھ�� ا���زة,
 .3 و�س 6، �دد ا�و
وه 6و�س  12ا���\م: ر � ���و*وو������ .، ا����دة �ر�K و�س ���ط25و�س  ���5� ���رم �دد ا�و
وه: ا�
دول: ���
 :7ا�+.�ط  

وھ�� �د �K ا���!�م/ا���!��� ,� �طN ��3ب .�م ,� ھذا ا��*�ط ��وم �درة ا���!�م/ا���!��� ��- ��3ب ���3� *�ل �ر�ب �ن �ر�K و���طل
  .��K ا�دا��� ���ر�K وا����طل ��د ��3ب �3ط ا�*�ل ا��ر�با�

�� ���3ط ا�*�ل ا��ر�ب �ن ا��ر�K وا����طل ھو: ,��
واب ا�;3[ ھو � : m 70 = 5 + 5 + 5 + 5 + 25 + 25. ن�!د ا����ء ا���!��
�را��  -�� �� ��- ا���ورة 6م ,رد���
 $3و��- .ا���!�م/ا���!��� 6م �م ا&����ل إ�- ا��*�ط ا��وا��وا���!���ت �ن إ�
�ز �ل �*�ط �م �;3

م �ا(���ذ/ا(���ذة أن 3رص ��- �دون ا�;!و��ت وا(�ط�ء ا��� ر;دھ� �5ل ا*�_�ل ا���!��ن وا���!���ت و���ء ھؤ&ء �3ب ط�!� أ�ط�\
� ن.و;!و����م، ���ون �و�وع د�م و��6ت ,� ا�3;�ن ا��وا�

�)+�  : د:م و��2(تا��&� ا�2
14طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد ا����ب ا�ذھ+/ :  �. 
f ا����I �ن ا���وم ا���
ز ,� ا�3;� &(�1 ا� ل:  ��1
�و��ت (�3ب ا���( 

 : 8ا�+.�ط  
 �ط & طرح ;!و��ت�K ا���!�م/ا���!��� �ل �دد �ن ا(�داد ا�!*ر� ا����ر3� ��- ا�����م ا��درج ���!*رات 3ث �ن ا����3ل أن ھذا ا��*

 ����*� �ن أ�*ط� إ��,�ن أن �دم ����!��ن وا���!���ت ا��!����;�، أ�� إذا &3ظ ا(���ذ/ا(���ذة و
ود ;!و��ت ��!��� �ذ�ك ,  
 :10ا�+.�ط  

�ون ��درا �دف ھذا ا��*�ط إ�- د�م و��6ت �درة ا���!�م/ا���!��� ��- �!رف �*ر �
���ت، ��;� ا��رم وا��و*ور ا���\م. 
ب أن و(
ل ذ�ك 
 Kم ��، �56 ���دة ا��و*ور ا���\م ��دس و���دة ا��رم �ر��
  ��- ر;د ��زات �



  
 :11ا�+.�ط  

ن. إن ا�;!و�� �د ���ن ھ�� ,� �!رف ��م ,� ھذا ا��*�ط د�م و��6ت �درة ا���!�م/ا���!��� ��- ��3ب ���3� *�ل �ر�ب �ن �ر�K و���ط
ن �ن �5ل ا��!ط�ت ,� ا�*�ل. ,��س ��K ا��ر�K ھو أ�!�د ا��ر�K وا����ھو ��س ��c(  K(و��س �رض ا����طل  .cm 8 أي 25-�17ط

Kا��ر� )a( أي cm 8. ل : ���وي )a( و��$ ��ون ���3� ا��ر�cm 8.8 x 8 = 64 cm2K أي )a( ھو ��س ��K ا��ر�b( K( و��س طول ا����ط

2 x 8 = 16 cm2ل�!د ا����ء ا���!��ن وا���!���ت �ن إ�
�ز �ل  : ھ� )c( و���3� ا����طلx 8 = 136 cm2 17 : ھ� )b( و���3� ا����ط
�را�� ا���!�م/ا���!��� 6م �م ا&����ل إ�- ا��*�ط ا��وا�� -�� �� ��- ا���ورة 6م ,رد���
 $33رص ا(���ذ/ا(���ذة ��- .�*�ط �م �;3

ر;دھ� �5ل ا*�_�ل ا���!��ن وا���!���ت و���ء ھؤ&ء �3ب ط�!� أ�ط�\�م و;!و����م، ���ون �و�وع �دون ا�;!و��ت وا(�ط�ء ا��� 
  .ا�د�م ا��ر�ز وا ��Wء

ن ا��راح ا����ذ ا��&� ا�2���2: د:م و��2(ت (أ+.ط�   �)J�Rإ(  
15طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد ا����ب ا�ذھ+/ :  �. 
  �3ب ا����ء��ل ��
�و��ت &(�1 ا� ل:  �

 ��م �د�ر ھذه ا�3;� �ن �5ل ���ء 
دد ����!��ن/ا���!���ت و,ق ا�;!و��ت ا��ر;ودة وا��� & �زال ��\�� �!د إ�
�ز ا�3;� ا���6
�;ص ا(���ذ/ا(���ذة و��� أ��ر ����!��ن/ا���!���ت ا�ذن ھم ,� �3
� ا�- د�م �درا��م و�!�ر,�م  .ا���;;� ��د�م وا���6توب �
�ز ا��ط�

  .�ن �ل �*�ط
  .ا��دف �ن ھذا ا��*�ط ھو د�م و��6ت ���رة إ�
�ز ا����� ������� ا&���د� :12ا�+.�ط  
  .ا��دف �ن ھذا ا��*�ط ھو د�م و��6ت ���رة 
�K وطرح ا(�داد ا���ر� :13ا�+.�ط  
  .�دراج و��ظ��� ,�  �� �ن �5لا��دف �ن ھذا ا��*�ط ھو د�م و��6ت ���رة �راءة ����ت ��د :14ا�+.�ط  
ر ا(*��ل  :15ا�+.�ط  ��  .ا���د�� ��- ا��ر�!�ت ا��دف �ن ھذا ا��*�ط ھو د�م و��6ت �درة ا���!�م/ا���!��� ��- �

  ا��&� ا�را� �: ��و(م أ2ر ا�د:م
7طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/ : �. 
  ��ل ,ردي و
���� &(�1 ا� ل: �

��3ق ا(���ذ/ا(���ذة �ن �5ل ھذا ا��*�ط �دى ���ن ا���!�م/ا���!��� �ن ���ر�� أ�داد �*ر�، و�
�وز ا���!��ن :  16.�ط ا�+
��ن ,� ا�����و� Nط��ط�ء ا��ر��ط� ��ذه ا����رة. ,��a� ر �ن  0.31�: وا���!���ت��  0.14أ

�ون ��!ض ا���!��ن �!�ق ھذا ا��*�ط ���وم �دى ���ن ا���!�م/ : 17ا�+.�ط  ا���!��� �ن ا����� ا&���د� ������ إ& أ�$ �د 
وا���!���ت ;!و��ت أو أ�ط�ء �ر��ط� ��ذه ا�����، �ذا ��_� أن ���K ا(���ذ/ا(���ذة إ�
�زات ا���!��ن وا���!���ت ودون 

  ء)�� )د�م �ر�ز وإ��Wا�;!و��ت أو ا(�ط�ء ا��� �م �م �
�وزھ� �_رض �!��
��� ,� ا�3;� ا��وا
�!�ق ا(�ر ,� ھذا ا��*�ط �����3ق �ن �دى ���ن ا���!�م/ا���!��� �ن ��3ب ���3� ا��ر�K وا����طل ����!��ل ا����د�ن: 18ا�+.�ط   

ن ا����3� �����ن. و,� ا���3� ا��طرو3� �
د أن ��*�  ��ر �ر�K. ��900: ا&���د
 :19ا�+.�ط  

�ن �
ز\$ إ�- �ر�K و���طل. �3�ر ا���دي وا�ذي W ل� ث�!�ق ھذا ا��*�ط �����3ق �ن ���ن ا���!�م/ا���!��� �ن ��3ب �3ط و���3� *
��� إذن ��3ب ا��
�وع  cm (6-�3ـ  EF أن ��3ب ا��3ط & طرح أي ;!و�� ������6ء �!رف ��س طول ا��ط!���ر 19���  

��وا����طل ا�ذي �����ر �ر�K  9.وا�ذي ����3$ ���وي  C و D و E ن �
زf ا�*�ل إ�- ا��ر�K ا�ذي رؤو�$ ا�656� ھ�������� �����3�، 
��ر �ر�K . 12 وا�ذي ���B $�3 و A و F رؤو�$ ا�656� ھ����  

�را�� �!د ا����ء ا���!��ن وا���!���ت �ن إ�
�زا��م �م ا��;3[  : و��$ ,Zن ���3� ا�*�ل ا��ر�ب ھو  -�� �� ��- ا���ورة و,رد���

  ا���!�م/ا���!���

�� : ��و(م أ2ر ا�د:م�  ا��&� ا�7
 )347د�ل ا(���ذة وا(���ذ، ص ( �26
ز ا���!�م/ا���!��� ���رن ا�ور�� ا����ب ا�ذھ+/ :  �
 ��ل ,ردي و
����&(�1 ا� ل:  �

�ن ��3��ن إ��Wء ا(�*ط� ا����ر3� ����رن أ�رى ����6� �رھ� ��- ��وال ا(�*ط� ا���;;� �3;� ا�د�م وا ��Wء ,� �ل درس �ن 
ر و��و���� ا(���ذ/ا(���ذة ��_3ث ��3ظ ��- 
وھر ا(�*ط� �ن 3ث ا��!�رف وا����رات ا��راد د����، و � Kا�دروس ا(ر�!� ا��!�

 .ا��!ط�ت
ن ا����و�و :20ا�+.�ط  �\�� �
ن و���6ن �ط�a� Nداد ا�!*ر�إن ا��دف �ن ا��*�ط ھو �!��
:  

�و��  -� K� م ا��!��ل� ��ا(ول !��ر ا�!دد ا�!*ري �!دد ��ون �ن زوج و��$ ��د ���ر�� ا(�داد ا�!*ر� أو إ
راء ����ت ��
  3.7أ��ر �ن  3.15و��$ أن  7أ��ر �ن  15و  3=  ��3ذا ,������� ��!ض ا���!��ن وا���!���ت :  ا�زو
ن

�ت ���6� !ا -;����6ل ,� �!�م  �
ن & �و
د أ�داد �*ر� أ�رى وھو ��6ل �طI��� N �ن ��\ق ا����و�و��ر أ�$ �ن �ددن �*ر
و������� ��!ض ا���!��ن وا���!���ت  5& و
د إ& �دد ;3[ وا3د وھو  6و  4ا(�داد ا�;33� ا��� ���دھ� �56 أن �ن �ددن 

    .3.5و  3,4� �ن رون أ�$ & �و
د أ�داد �*ر
   .ا��ط�وب �ن ا���!�م/ا���!��� إ
راء ���� ا�
�K أو ا�طرح ��- ا(�داد ا���ر�، و�� �ط��$ �ن �3�م ,� �و3د ا������ت :21ا�+.�ط  
�م ا&*�_�ل ,� ھذا ا��*�ط ��- ���رة �!رف ا�!��� ا����3� ا������� �3ل ���N� وإ
راء ا�����  :22ا�+.�ط .   
�م ا&*�_�ل ,� ھذا ا��*�ط ��- ��3ب �3ط ���طل و���3� *�ل �ر�ب :23ا�+.�ط  .  

ر و���3� ا����[  -أ  -�� x 11 – 12 x 6 = 220 – 72 = 148 20ا����3� ا��3ط� ������[ ھ� ا��رق �ن ���3� ا����طل ا�
m2ر�ن ;!و�� �ذ� .أي & طرح ��3ب �3ط ا����ط

 ��ر 62 �3ط 3وض ا����[ ھو -ب   -
 ��ر 36 �3ط ا����[ ھو -ج  -

�را�� ا���!�م/ا���!�م            -�� �� ��- ا���ورة و,رد���
 ]  ��د ا����ء ا���!��ن وا���!���ت �ن إ�
�زا��م �م ا��;3
 



 

  28ا���وع: 
  ا�را��ا���وى 

  ا��+���(�: 25ا�درس 
  6ا�و�دة: 

 32ا��ذاذة ر�م : 

 

�����ت � دادات ا�$���ا� أھداف ا�� �م � �


�K وطرح و�رب  
�3  .ا(�داد ا�;3


�K وطرح ا(�داد  
 ا���ري

 ��ل �لء 
دول أ�داد �������  .�a و

 ����6ل و�!� أ�داد ������� �وا�ط� ر�م ��.  

� وا����,�ت ��-  ��!رف ���;ر ا��ر�� ا���و�ط� وا����,�ت ا��3
 ا��;�م

����,� ��- ا 
  .ا��;�م

  .ا�ـز�ـن 

 ـ�ا��ـ! 

 

�ء و�ر((ض.ا��&� ا�و�% : +� 

  :1ا�+.�ط  
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3��ن ا���!�م/ا���!��� �ن 3ل ا�و�!�� -�- $�!, $
ب ����م �!ط��$، و��  ��ن ��$ �راءة ا��ص 
دا و��Nن، !� ،��Nا���
�ن �$ �ن �����ل ��\$، ��� د�وه إ�- �35ظ� أن ا��طر ا���6� ���و;ل إ�- ا�3ل، 3ث �Z� دول أ�$ �ط��ب
5ل �35ظ� ا�

ر إ�- �دد ا��ض. وأن ��ل ���� *درك أن �لء ا�
دول �ط�ب �رب أ�داد ا��طر ا(ول ,�  12� ����3;ول ��-  �12
��������ون ا�
واب   أ�داد ا��طر ا���6� ,

�!د إ�
�ز ا�!�ل �*�ل ,ردي، �م ��دم ا��;3[ .�ل أ�داد ا�
دول ��- ا����ن وإ���ل ا�ر�م�!د ذ�ك �وم ا���!�م/ا���!��� ��
�� ��- ا���ورة، و��دم ا��;ط��3ت ا���!��� ���و�!���
  ا�
دول ھو 
دول أ�داد �������.  -x 12.���- �!��ل ا�����ب : 

 :2ا�+.�ط  
ا���!�م/ا���!��� أ�$  � (�داد ������� أ��، إذ ��35ظ� أ�داد ا�
دول، درك ، ��و�$ �6ل و�!1!��ر ھذا ا��*�ط *��� ����*�ط 

Kرة ��ط��م �ز��� �ن ا�و�ت ��ط,1 �,��� K�  km 2 إذا ���ت ا��, ،��� ا&����ل �ن أ�داد  km 30 د���، أي ��3ث �ن 

ب ���� أ�داد ��3;ول ��- ا(�داد ا�������  " 2 "ا��طر ا���6� ��- ا��طر ا���6� إ�- أ�داد ا��طر ا(ول. ,�و;ل إ�- أ�$ 

�و��ر ,� ا�����. 120��- �!��ل ا�����ب. ا��ر�� ا���و�ط� ھ�  2ا�!دد . ��� �ن ا��طر ا(ول. ,�م �لء ا�
دول� 
  

 :�)+�  ا��رنا��&� ا�2
7طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �. 

 :3ا�+.�ط  

��� �رب أ�داد ا��طر ا(ول ,�  )�200وض  225(�ط إ�- 
!ل �لء 
دول أ�داد ������� �دف ھذا ا��*و�ن أ
ل ذ�ك 
  .!��ل ا�����ب، ,�وم ��لء ا�
دول�


د أن ا�
داء ھو�وم ����ر�� أ�داد ا��طر ا���6� �ن ھذا ا�
دول ��� ������ �ن أ�داد ا��طر ا(ول ���
دول،  :8 × 25=  200 
�ل 
���� . �!د225و�س *� ] ذ�ك �م ا��;3

 :4ا�+.�ط  

�ن �ن �لء ا�
دول ��(�داد ا�������، إذ ��و;ل ا���!�م/ا���!��� ��3ور ھذا ا��*�ط 3ول 
!ل �ن  ����*ف �!��ل ا�����ب و
�ون �6ن dh 12 ھو kg 2 طرق ا��35ظ� أن : �6ن, kg 1 ھو dh 6  دو.6أي أن �!��ل ا�����ب ھو
 .ل,�وم ��لء ا�

 :5ا�+.�ط  

*ط���.ا�
داول ا����ر3� ��!رف ��- ��ك ا��� ��6ل أ�دادا ������� وا��� & ��6ل أ�دادا ������� 35ظ ا���!�م , 

��م �a ا�
دو�ن.: 6ا�+.�ط   

 

  
��: أ+.ط� ا�د:م وا89+�ء (�+�ز J/ ا��&� � 105) ص �26 د ا�درس  5ا��&� ا�7

 :7ا�+.�ط  

��ن Z(ول وا���6�، و�!��ل ا�����ب. ��!ر,� �!ط�ت أ���� �ن ا��طرن ا« �داد ������� 
دول أ» �ط�ب �لء  �
�و��رات أو �ا���!�م/ا���!��� �لء ا�
دول ��ر
�� �!ط�ت ا�ر�م ا������ ��- ا�
دول وذ�ك ��راءة �� ���ل �ل �دة ز��� �ن 

 ل.ا�!�س. ,�م �لء ا�
دو

 :14ا�+.�ط  

ا��*�ط �
!ل ا���!�م/ا���!��� ��رس ��س أ�!�د 3
ر�ن ����!��ل ا���طرة )وھو �� �6ل ا���س ��-  �!�ق ا(�ر ,� ھذا 
���ل ذ�ك ��- ا(رض �3ث �ل �� ������6ل cm 1 ا��;�م(، 6م  m 3 ون�  .��ر)6؛ ��ر ��12ر؛  ��6ر؛  9( ,

 

  

  

  



 

  28ا���وع: 
  ا�را��ا���وى 

  : 26ا�درس 
��ط($تا�G ب و�وازي ا�  

  6ا�و�دة: 
 33ا��ذاذة ر�م : 

 

�����ت � ا�دادات ا�$��� أھداف ا�� �م � �


���ت ا �� .  

 ما��و*ور ا���\م وا��ر 

�*f ��وازي ا����ط5ت وا���!��ت و�!رف  
��� �*ر

 ��3ب 3
وم �!ض ا��
���ت 

 ا��
���ت. 

 

�ء و�ر((ض.ا��&� ا�و�% : +� 

�وM�/ ا���رح: + ا�+.�ط ا�
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 �د�(ر ا�+.�ط: �

3� ����
���ت ا���وا
دة ,� �3ط�م أو ا��� !ر,و��� وا��� ھ� ��- *�ل \& Kو�� و��
ط�ب ا(���ذ/ا(���ذة �ن �ل �
���ت �!��� ا�ط��*ر، أو ا����ف ا���3ول ، و�د ��م ا�5\3� �
)2ا�5\3� (و��- *�ل ��وازي ���ط5ت  )1ا�5\3� (��!��ت 

   -.�رورا �*�ل 3
رة ا�درس و���ب ا(���ذ/ا(���ذة، إ�- آ�ره
�ره ��- ا���ورة �م ا&���ق ��- ���ط 3روف ا��!د ا���6ث �وض ر���� ��ط ��6م ط�ب �ن ��6ل �ل �
�و�� ر�م �
�م �ن ا

د ��- �دد ا�رؤوس ا�ذي ھو ���Nب ا��
 ����!ب و��وازي ا����ط5ت ��ن *�ل و
وھ��� ����ف��;ل. ��� ������� $� : 
  .و
وه ا���!ب �ر�!�ت ���� و
وه ��وازي ا����ط5ت ھ� ���ط5ت

 :1ا�+.�ط  
��ط�وب ھو �35ظ� �
���ت �ر�و�� ���� ا��رم وا���!ب و��وازي ا����ط5ت، 6م ا�ط��5 �ن ا�ر�م �!�ل �ل �
�و�� ��- 

� و*�ل ا����د�ن�لء ا�
دول 3ث ���
  .�دد ا�رؤوس وا(3رف وط�!� ا�و
وه ا�
� �!د ر�م ا��
���ت - ���
 ]�م ا��;3 A و B و C $\�� و��ت �ن�
�ن ���6و ا����  .��- ا���ورة وا�
دول �
 

  :4و  3و  2ا�+.ط�  
�ل �*�ط و�م إ�
�زه ��- 3دة، ��K ا(���ذ/ا(���ذة �طوات وا��را� ��
�ت ا�3ل ا��!��دة �ن طرف �ل �
�و����رأ �!�  

�ل �*�ط ��- 3دة، �5ل �دة ا��3ث 35ظ ا(���ذ� �;���د ا(���ذ/ا(���ذة �ن ,�م ا��!��� ا�N� 3ث �!د��� &�
ا(���ذة /�رك �

�ت ا�3ل ا��!��دة و�ذ�ك ا�;!و��ت ا��� �د �!�رض �!ض ا��
�و��ت أو �!ض ا���!��ن/ا���!���ت  .ا��را�

ا��ط�وب ر�م ا��
�م ��- �ط[ ا�ور�� ذات �!دن ���� ا��
�م �$ 656� أ�!�د، ��� أن �*�ل ا�و
وه �د ��دو  ،�2�+.�ط ������ �
د ��- ��ل ھذه ا�;!و��ت ��د �راءة ر�م �
�م ��- ���وى �Nب ا��
,� ا�ر�م ��واز� ا(�5ع �وض �ر�K أو ���طل، �ذا و

  .ا�ور��
�ط  �������.+��3، �$����  .!�ق ا(�ر ��!رف �*ر ��وازي ا����ط5ت وإ

 ��ل ���� ا�3;�، �رأ ا���!��ون وا���!���ت ,�رة أ�ذ�ر و���و��� ,� د,��رھم 
  ا��رنا�2�+(�: ا��&� 

4طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �. 
  :5ا�+.�ط  


د �!ض ا���!��ن/ا���!���ت ��د إ�
�ز ھذا ا��  : �رن ا�;!و��ت ا������د 
ر  - 1��ر ا��*ر ا����رح ��!��ل ���  ����!��ل ور�� ذات �ر�!�ت ؛ �4
  �!رف ا��
�م ا�ذي ��6$ ا��*ر ؛ - 2
3 - Kب و��3ب أن ��ون ����ون ���$ ��ل ا���ط�  .ا(3رف ا��� �N� �!��� ��- ا`�ر ��د ا��ر

ھو �*ر ���!ب، ���� ا��*ران  1أو
$ �ر�!�، 3ث أن ا��*ر  �6ن �!رف �*ر ����!ب ��ن �*ور ����  :6ا�+.�ط  
ب ��� �*رن ����!ب، 3و  2��د ا���!��ون/ا���!���ت �ن �5ل ا���طK وا��رN�. 

 :��� 107) �26 د ا�درس  5أ+.ط� ا�د:م وا89+�ء (�+�ز J/ ا��&� ا��&� ا�7

ز ا���!�م ا����رنا����ب ا�ذھ+/:  �� 348ص  27ا�ور��  

���� 6م ��- ا�د,��ر.&(�1 ا� ل:  � ] ,ردي �;3
 �د�(ر ا�+.ط�: �

K ا���!��ن/ا���!���ت �د ,��وا ا��*�ط : 7ا�+.�ط  �
د ��- أن �Nإ�- ا�� �ر�وھذا ا��*�ط ������  7

�زه وھ� �!رف �
�م �ن �5ل ر��$ ��- �ط[ ا�ور�� أو �ن �  �رھم ����درات وا����رات ا��رور���ذ

�
ب ا����ده �5ل ا�3;� ا������.5ل �*ره�ء إ�- �
�و��ت ا�ذي �، �K �3دد ا������
 ]�م ا��;3.  
د ا���!��ون/ا���!���ت ر�م ا��*ر ا����رح ��- د,��رھم :8ا�+.�ط  !���ون ا�ر�م �;�[ ا��*ر �*را  .6م 

�رات) ���وازي ا����ط5ت�� (ھ��ك �دة ا
�س :9ا�+.�ط  � b و c نا�Z, ،5تد �����طa  K �� ھ� �*ور ���وازي ���ط�Nن ا�����ت �ذ�ك و�

ب�  .وا��ر



  

  29ا���وع: 
  ا�را��ا���وى 

  : 27ا�درس 
��  ا�:داد ا� .ر(�: ا�

  6ا�و�دة: 
 34ا��ذاذة ر�م : 

 

�����ت � ا�دادات ا�$��� أھداف ا�� �م � �

ا(�داد  
 �ا�!*ر
���ر�� 
 و�ر�ب 

 �������;ر  �;�� ��� �!دد �طر!�
.  

 �
�K ا(�داد ا�!*ر �
ز ����ن؛ .�K و�در �
�وع �ددن �*ر.  

 $33;
�K أ�داد �*ر� و��ره و ���� �, Nط���*ف ا� 

 �
�K أ�داد �*ر �3دد ا(ر��م ا����;� ,� ���.  

 �3ل و�!-� ���N� ��وظف ا(�داد ا�!*ر

طرح ا(�داد  
� .ا�!*ر

 

�ء و�ر((ض.ا�و�% :  ا��&�+� 

  :1ا�+.�ط  
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�ز، �K �را���$ �!�ل و*رح �!ط�ت ا�و�!� ا����ر3�، �رأ ا(���ذ�d� �,��ل � 6م �رك ����!��ن وا���!���ت ا�و�ت ا�
�!��م �ن أ
ل ا�و�وف ���� أ��6ء ���� ا��;3[ ا�
����. و�!د  �� �د �!�رض��!�م/��!��� ��دون ا�;!و��ت وا��!6رات ا�

ا&����ء �ن ا�!�ل �م ا���م �!��� ا��;3[ ا�
���� �ن �دن �!ض ا���!��ن وا���!���ت وذ�ك ���دم طرق أ�����م، 6م ����ش ��ك 
� �;د �;3[ ا(�ط�ء ا��ر���� �ن �دن �!ض ا���!��ن���
 I\ا���� �  كوا���!���ت، وذ�ك �_� ا��و;ل إ�- �� 

-   : �!�
 ����� 1,25=  1+  0,25طول ���� �!�د �
 1.25 > 1.73وا�[ أن :  1,73=  1,25+  �0,48س ��!�د وا(���ذة ا�طول ���$ (ن طول ���� ا(���ذة ھو :  -
- �
�K ا(�داد ا�!*ر �ن طرق إ�
�ز ا����� �  يا&���د
ا�;3[ �3ت ا�
زء ا�;3[ وا���;�� �3ت ا���;�� 6م ا�
زء ا�!*ري �3ت ا�
زء ا�!*ري و�دم  وذ�ك �و�K ا�
زء -

�ن ا�!دد ا����3ظ �$ أ��6ء ا��رور �ن ا�
زء ا�!*ري إ�- ا�
زء ا�;3��.]  
ا���رن ��- ا���دام ا����� ا&� ��ط�ب ا�!���ت ا���د�� ,� ھذا ا��*�ط �ن ا���!��ن وا���!���ت :2ا�+.�ط  � K�
� ��د

ن وا������ف �ن ��ك ا��� �!ودوا ��- ا���دا��� ,� ا(�داد ا�;33� �ددن �*ر� &.  
ن أو :�3+.�ط ا 
�K �ددن �*ر� ��ط�ب ھذا ا��*�ط �ن ا���!��ن وا���!���ت �3ن و�K و إ�
�ز ا����� ا&���د

ن ا�
ز�� إ��,� ;�ر أو ;�رن أو أ�6ر إ�- ���ن ا��راد أ�6ر �K إ��ون ��!ددن ا�!*رء ا�!*ري (3د ا(�داد �
 �
�K ا(�داد ا�!*ر�. و,� ���� �
�!��� �دد ا(ر��م ���$ ,� ا�
زء ا�!*ري ���ل ���م إ�
�ز ا����� ا&���د

 .ا�3;� ��_� �راءة ���ون ,�رة أ�ذ�ر وا��� ��رز ا��!���ت ا(���� ا���;� ��ذا ا�درس
+�  ا��رن(�: ا��&� ا�2
�ط ا .+�4: 

�ن طرف أ�3د وا��طN ا��ر��ب �ن طرف ز�ب أ��6ء ��3ب  �ط�ب ھذا ا��*�ط �ن ا���!��ن وا���!���ت ا��*�ف ا��طN ا��ر��ب
��ن ,� �وء ,����� .، �ن 3ث و�K ا�!��� ا������� وإ�
�زھ�125,375 + 23,618 : ا��
�وع�� ��;در ا��طN ��د أ�3د ,

�� و�م �K ا���;�� �� ���� ]3ث �م و,ق ,� و�K ا�
زء ا�;3[ �3ت ا�
زء ا�;3� �ا��!���$ ��و�K ا�!�ودي ��!��
33�، ��� ���ب �$ ,� ا�3;ول ��; �����ط\� �3ت ا���;�� وا�
زء ا�!*ري �3ت ا�
زء ا�!*ري � �
�� -361,555 


� ا�;33� �وض ا���148,993. 

K  :5ا�+.�ط  ��
�ط�ب إ�
�ز ھذا ا��*�ط �ن ا���!��ن وا���!���ت و�K ا�ر�م ا�����ب ���ن ا���ط� ,� ��3ب ا��
!ن ,� �ل �ن ����� ا�
�K وا�طرح ��- ا(�داد ا�;33� ا�ط��� .�ا����ر3�، و�ن ��N- ��م ذ�ك إ& إذا ���وا ��3

ن ���56
�- أھ�:�6+.�ط ا ,� إ���ب ا���!��ن  )14,57 + 12,53( : � ���وم ا���رب ا�����ب ��
�وع �ددن �*ر

� أو �ط\�� �ن طرق ا���رب 6م ا����ر��، وذ�ك �_� ����د��م وا���!���ت ���� ����دة ��- ا���3ق �ن ;3� ��

 .أو �دم ا�3رام ا�ر�ب أ��6ء ���� ا �
�ز��- �
�ب ا�و�وع ,� �!ض ا(�ط�ء، �6ل ���ن ا���;�� �ن ��3ب �
�وع 


ب أن �دم ا���!�م/ا���!��� ا�
واب ا(�رب ���
�وع ا����رح ذھ�� ��- ا��طر دون ا��
وء إ�- و,� ھذا ا��*�ط 
ن3ن وا�!*ر
ز\ن ا�;3�� �� .ا���دام ا����� ا&���د�، وذ�ك �����دام ��3ب ��ر

K ��- ا��طر ذھ�� دون ا���دام ا����� ا&���د� وذ�ك �ن �3ب ا���!�م/ا���: �7+.�ط ا ��
!��� ,� ھذا ا��*�ط ا��
 �ك �دد �*ري وا��� ���ت �و�وع درا�� ,� درس ا(�داد ا�!*ر��� �  .2و  1�5ل �ذ�ره)ھ�( �!��

K ��- ا��طر دون :�8+.�ط ا ��
��3ق ا���!�م/ا���!��� ,� ھذا ا��*�ط �ن ;3� أو �طN ا��  �ا��
وء إ�- ا����
] ا&���د�. وذ�ك ����*�ف ا��طN و���ره و�;3

  
��: أ+.ط� ا�د:م وا89+�ء (�+�ز J/ ا��&� � 111) ص �28 د ا�درس  5ا��&� ا�7

 :10و  9�ن ا�+.�ط 

�ل وا3دة ����� و�ذ  $ن �ن طرف ا���!��ن وا���!���ت ,�م ا���ق ا�ذي وردت ,��Nن ا���� ا ا��!ط�ت ا���د��ط�ب 3ل ھ��
 ��N����, .ل وا3دة���ط�ب ��3ب �
�وع �دة أ�داد �*ر� �ن طرق و�K وإ�
�ز ا����� ا&���د�  9وا��ط�وب إ�
�زه ,� 

ر ��د .,���ط�وب ھو ��3ب �
�وع 656� أ�داد �*ر� �N���� �������10� و����!��د W -ن �!ط���� ��Nرة ,�ذه ا����*dو�
 .�6ن *راء �ط!� ا�6وب��3ل وھو 



 

  29ا���وع: 
  ا�را��ا���وى 

�س ا�� �: 28ا�درس )�  
  6ا�و�دة: 

 35ا��ذاذة ر�م : 

 

�����ت � ا�دادات ا�$��� أھداف ا�� �م � �

ا���ر (��س ا��!�  
 .)وأ
زاؤه

   .�!رف ا�!��5ت �ن و3دات ��س ا��!�


ري ����3ت ��- ��س ا��!� و ��ر���.  

  � ���N� �ر��ط� ���3ب ��س ا��!�-3ل و�!

�س ا��!� وا�3
م ������و�ت  �
 ا�35ق

 

�ء و�ر((ض.ا��&� ا�و�% : +� 

 :1ا�+.�ط  
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 �د�(ر ا�+.�ط: �

�ا�� �( :35� �*ر���3ب ا���!�م/ا���!��� �دد ��رات ا��3ب ا�ذي ��, �  !$ �!�و�
�ل �ن ا(وا�� ا����، و�*رع �ل �
�و�� ,� ا��3ث �ن �دد ��رات ا��3ب ا��3ث :ا���ث �!� $*رح ا(���ذ/ا(���ذة �� �!� 

و��، و�وم ا(���ذ/ا(���ذة ����K أ���ل �ل �
�و�� ��!رف �!ض ا�;!و��ت أو ا(�ط�ء  �ا�ذي ��!$ ا��!�و�� ا��35
f ا�*روح ا��رور� أ��6ء ا&����6ر ا�
����ا���3  : .���، �;د ��

:/:���ر ا�2��Mا�و�ت ���$  ا �ف ا��3ول ا����ر3� و,����رأ �!ض ا���!��ن/ا���!���ت 
�را �� �و;�وا إ�$ و��م ����*� �
��� و��دم �ل ا�*روح ا�5ز�� �ن أ
ل ا��و;ل إ�- �� ���
ات ا��3ب ا�ذي ��!$ ا��!�و�� �دد ��ر - -: �;3[ ا(�ط�ء 

�و� �  ��ر. 367: ا��35
 

�ط ا .+�2: 
�م ,� ھذا ا��*�ط إ
راء ا��3و5ت ��-  .�3ب ا���!�م/ا���!��� ا��!�ت ا����و�� ,� ا��ط���ت ا���;�� ��- ا(وا�� ا��ر�و�� 


راء ا��ر�ب ا��زادي.Z� ]��  ا��!�ت. ��� 
  :3ا�+.�ط  


�د �دد �رات إ,راغ ا ��ء ,� ا��ر�ل �3- ���N�� ��  :a� ��ط�ب ���� ا����� وإ
راء ا��3ول3ل ا���!�م/ا���!� 100/10 
 �رات ��لء ا��ر�ل. 10. إذن ��رغ ا��5ح ا ��ء 10= 

�ط ا .+�4 : 

� ا��رب� ا� 3ل ا���!�م/ا���!��� ���N� ��ط�ب ���� ا��رب 6م إ
راء ا��3ول ��- ���� 30دواء ا�5ز�� ��لء . ,��ون 

 ��ر. ��6.6�� ھ�: 
�ط ا .+�5: 

��ب �ل �!� ��- 3دة ,� 
دول ا��3و5ت��ل ا���!�م/ا���!��� 
دول ا��3و5ت ,� د,�ره و.  
-  �_��
دول ا��3و5ت ا���!��ن/ا���!���ت ��- ا��!�ب ا�!��5ت ا���\�� �ن و3دات ا��!�، �ذا  �, ���������د ����� �!�ت �

�رار �6ل ھذا ا�!�ل ���� ��3ت ا��ر;� �ذ�ك�  
ط�ب ا(���ذ/ا(���ذة �ن ا���!��ن/ا���!���ت ا��!� -���   ر.ر �ن ھذه ا��!�ت �و3دة ا���
�ج �+��Mا:  
ض ��� ھو وارد ,� ,�رة  �ن  110ا��دو�� ,� ���� ا�;�3�  "أ�ذ�ر"��� ا(���ذ/ا(���ذة ا�3;� ا(و�- ا���!��� ������ء وا��ر

�را�� ا���!�م/ا���!��� وا��� ��رز ا��!���ت ا(���� ��درس.  
 

  ا��رنا�2�+(�: ا��&� 

4طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �. 
�ط ا .+�6:  

���ر ا���!�م/ا���!��� ا�و3دة ا������� ���س �!� أ*�ء ��Nو,� �د$، ,�56 : ا���!�� & ��!دى �!����در و � K�� ون���رات، ,��
رة 
دا وا�����ر ;_رة 
دا ������� إ�$.وا��طل �a ��!ض ا���رات وا�و3دة ا������� ھ� ا�����ر، ا�و3دة ����و��ر   ھ

ن �و�ف ��- ��را�$ و�
�ر�$ ,� ا��\� ا��3ط� �$، و�و
��ت ا(���ذ/ا(.����ذة �إن �
�ح ا���!�م/ا���!��� ,� ���� ا���در وا��
�
  ل.����ده ���ط� ا�;!و��ت أو ����� ر;ده ا���6,� وا��!ر,� ,� ھذا ا��

  
 : 7ا�+.�ط  

��و� ����ر 6م ���� �ر!�ر ا���!�م/ا���!��� �ن �ل �!� ���و�� �
دول ا��3و5ت �����ر 6م ���د

�ط ا .+�8: 

��ل ا���!�م/ا���!��� �ل ����و� ��6ل �3و5 ��!�، وذ�ك ������ ا�و   : 3دة ا������� ���ن ا���ط

�ط ا .+�9 : 

��ل ا���!�م/ا���!��� �ل ����و� ��6ل �3و5 ��!�، وذ�ك ������ ا�!دد ا�����ب ���ن ا���ط، ����!��ل 
دول ا��3و5ت أو  

وء ��!��5ت �ن و3دات ا��!�����.  



  
 

�ط ا .+�10  : 

��ل ا���!�م/ا���!��� �ل3ث وظف �!ر,�$ ��aداد ا�!*ر�  �و3دة ا������� ���ن ا���ط����� � ����و� ��6ل �3و5 ��!�، وذ�ك 
5
دول ا��3و� N
� ت.�Zزا3� ا���;�� ��ر��� أو �ر���ن، ,Zذا و
د ;!و��ت ,�د 

�ط ا .+�11 : 

ر�ب ا��!�ت �ن ا(;_ر إ�- ا(��ر ����!��ل ا�ر�ز ا�����ب.   

�ط ا .+�12  : 

��
Z� ق�!�راء ����ت ا�
�K وا�طرح وا��رب ��- ا��!�ت ،و�ط�ب ذ�ك �ن ا���!�م/ا���!��� إ
راء ����� ��ذا ا��*�ط ,�(�ر 
� .ا��3و5ت إ�- ا�و3دة �����، ����$ �ن إ���ل �ل ����و

�ط ا .+�13  : 


� ا��رب3�و��.ل ا���!�م/ا���!��� ���N� ��ط�ب ���� ا��رب 6م إ
راء ا��3ول ��- �� �, ��Nو�� ھذه ا���!; -�
�� �
�
�
� ا��3ول ا�ط�� ��لء ت����ن �و�ن �ن ا�ز��
و ھو  42. �
� ا��3ول ��لء  6.30ز��
� ھو  ��28ر و�
 22.40ز


�ت ھو �
  ��ر. ��28.7ر. �ل ا�ز
 

 :��� 111) �28 د ا�درس  5أ+.ط� ا�د:م وا89+�ء (�+�ز J/ ا��&� ا��&� ا�7

ز ا���!�م ا����رن ا�ور�� ا����ب ا�ذھ+/:  �� 348ص  28

���� 6م ��- ا�د,��ر.&(�1 ا� ل:  � ] ,ردي �;3
 �د�(ر ا�+.ط�: �

 :14ا�+.�ط  
�5 �ن ا��!�ت ا�واردة ,� ھذا ا��*�ط، 6م !�ر �و3دة   $��ب ,ر�م ا���!�م/ا���!��� ,� د,�ره 
دو& ���3و5ت �و3دات ا��!� و

����� �ر��� �زاد � ����!��ل ا� .ر�زا���ر �ن ھذه ا��!�ت و 
  

  :15ا�+.�ط  
��ل ا���!�م/ا���!��� �ل ����و� ��6ل �3و5 ��!�، وذ�ك ������ ا�و3دة ا������� ���ن ا���ط، 3ث أز3ت ا���;�� �ر��� وا3دة  

ن ،وھو !�� و3دة ا���ر�  .إ�- ا�
 

�ط ا .+�16:  
�5 �ن ا��!�ت ا�وار $��ب ,دة ,� ھذا ا��*�ط، و!�ر �ن �ل �!� �و3دة ر�م ا���!�م/ا���!��� ,� د,�ره 
دو& ���3و5ت و

�ت ا��3ول��� �, �  ا���ر، 3ث وظف ا(�داد ا�!*ر
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 



 

  30ا���وع: 
  ا�را��ا���وى 

  : 29ا�درس 
  ا�:داد ا� .ر(�: ا�طرح

  6ا�و�دة: 
 36ا��ذاذة ر�م : 

 

�����ت � ا�دادات ا�$��� أھداف ا�� �م � �


�K وطرح  
 ا�;33�  ا(�داد


�K ا(�داد  
 ا�!*ري

 ن
ز ���� طرح ا(�داد ا�!*ر� ؛ .�3ب ,رق �ددن �*ر��K و 

 $33;� طرح أ�داد �*ر� و ��ره و��� �, Nط���*ف ا�.  

��ل ��3ب ا��رق 3دد ا(ر��م ا����;� ,� ���� طرح ا(�داد ا�!*ر� و.  

 �3ل ���N� ��وظف 
�K وطرح ا(�داد ا�!*ر 

 ـ�ـ!ــ� �ا 

 

 .ا�ـز�ــن 

 

�ء و�ر((ض.ا��&� ا�و�% : +� 

  :1ا�+.�ط  
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�ن : -�ط�ب 3ل ا�و�!وذ�ك �ن أ
ل �!ر,�  43,94و  68,92ا����N� ا����ر3� ,� ھذا ا��*�ط، ��3ب ,رق ا�!ددن ا�!*ر
ن ��$ �35ظ� �!ط�ت �دد ا(���ر ا��� �زد ��� ;و!��ن ا���!�م/ا���!��� �ن ذ�ك، ��� �ن ;و�!� ��3ن. و�3- ����!� ا�

� ا�طرح ��ود� �K ا�3رام و�K ا���;�� �3ت ا���;�� وا�
زء ا�;3[ �3ت ا�
زء ا�;3[ وا�
زء ��� Kدا، 6م و�
 ��Nا���
3ن ا�!*ري �3ت ا�
زء ا�!*ري، 6م إ�
�زھ� �����دام ا����� ا&�د� ��طرح ��� �و ��ن ا(�ر �!�ق ���3ب ,رق �ددن ;3��

ن!  ط�
 :2ا�+.�ط  

ر�� ھذا ا��*�ط إ�- ��3ب ا��رق �ن �دد ;3[ و�دد �*ري ذھ�� دون إ
راء ا�!���، �!��دا ,� ذ�ك ��- ا����3ر 
 ���� ا��3ث ذھ����ل، إ�- آ�ر ا�!���ت،  �� K�
K ا�
ز\� و��- ا���
، أو 3��1;ول ��-  �0,5ن ا�!دد ا�ذي ���$ إ�- ا��

  اوھ�ذ 3��10;ول ��-  9,5ا��3ث �ن ا�!دد ا�!*ري ا�ذي ���$ إ�- 
 :4و  3ا�+.�ط�ن  

ن ���ر3ن. ,Zذا � ا�طرح ���3ب ا��رق �ن �ل �ددن �*ر��!� ��!�ق ا(�ر ������� ��ذن ا��*�طن �����دام ا����� ا&���د

ب ���$ ا���!��ن وا���!���ت ������� ���*�ط 3ا�طرح �و�و�� ��ود� ������� ���*�ط )���ت ����ت ��3رص ��-  4(، ,

�  .ا�3رام و�K ا���;�� �3ت ا���;�� وا�
زء ا�!*ري، ��ل ا��دء ,� إ�
�ز ا�!��
 :5ا�+.�ط  


�K، �3ول ���� ا�
�K إ�- ���� طرح، وذ�ك ���3 ��!دد ا ب ا��رق �ن ا��
�وع وا�!دد ا��!�وم،���3ب ا�3د ا����ص ,� ���
ن ا���;��، 68,50ا����ص ھو �
ب ا *�رة إ�- �رورة إ��,� أ;��ر إ�- ر أ�$ W ،�;ا(�داد ا���� �ذا ������� ������ وھ ���

114.32 – 210� : د�ت ا��رورة �ذ�ك، ��� ھو ا��3ل �������  �
�ز ا�!�� 
 :�)+�  ا��رنا��&� ا�2

7طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد  ��ب ا�ذھ+/:ا�� �. 
 :6ا�+.�ط  

��ل ھذا ا��*�ط 656� أ�ط�ء ���3ب ا��رق : �– 13,27 64,2. Nط�ن ��- ا���!�م/ا���!��� ا��*�,�� و���رھ� 6م �;3��3. ا�!�
 �����ن ا�
زء ا�!*ري ,� ا��طروح ��$ أي ���ب ا�;�ر ، ��ل ا���دام �64,2د& �ن  64,20ا(ول ار���$ أ�3د 3ث �م 

 ]ا����� ا&���د� ��طرح ���3ب ا��رق. أ�� ا��طN ا���6� ,�و ���ن رد ا&��5ف، أ�� ا��طN ا���6ث ,�و �دم و�K ا�
زء ا�;3
 ي.�3ت ا�
زء ا�;3[ وا���;�� �3ت ا���;�� وا�
زء ا�!*ري �3ت ا�
زء ا�!*ر

�ن ا���!�م/ا���!�� :7ا�+.�ط  ��� �ن و�K ا�ر�م ا�����ب ���ن ا���ط� ا������� ,� ����ت ا�طرح ا����ر�3 ،�3- 
���ل .��_� ا����3ر �� K�
K ا�
ز\� أو ا���دام ا���
 .ا��

 :8ا�+.�ط  

 205.70و  205.20: وھ�� 254.75 – �48.35و
د �ط����ن �ن �ن ا��ط���ت ا����ر3� ��Nرب 
واب ���3ب ا��رق 

ض ,� �ل ��!�ا��ط�وب ,: 9ا�+.�ط  ��
ب  .� ھذا ا��*�ط ھو �!ر,� ��� ا���ن ا���!�م/ا���!��� �ن ذ�ك ��و�3- 
ض ,��ون ���$ ���درھم ������� ���� ا����3� ھ�� – 94.9=  20.50و: ��$ ��3ب ا��رق �ن �6ن ا���!� ��ل و�!د ا��

 1790.8 – 1500.5=  290.30و������� ������ز ,�و:  115.40

��: أ+.ط� ا�د:م وا89+�ء (�+�ز J/ ا��&� ا��&� � 113) ص �30 د ا�درس  5ا�7

 :11و  10�ن ا�+.�ط 

�وذة �ن ا�3�ة  N� ت��د,�ن إ�- د�م و��6ت ������ت ا���!�م/ا���!��� ,� �
�ل طرح ا(�داد ا�!*ر� وذ�ك �ن �5ل و�!
� ا��د�ر ا���ز��، ��ن أھ�� ودوره ,� ا�3�ة ا�!��ا�و��، 3ول ا��K وا�*راء، أو 3ول �  �.ا�*�ء ا�ذي 

3ل ���N� �ؤول ���3 إ�- ��3ب 11: 3ل ���N� ��ط�ب 
�K وطرح أ�داد و���ر����. و������� ���*�ط ������10� ���*�ط  :

�وع أر�!� أ�داد و,رق �ددن.�  

 

  

  



 

  30ا���وع: 
  ا�را��ا���وى 

  : 30ا�درس 
�ت :�% ا��&(مJ��  ا�

  6: ا�و�دة
 37ا��ذاذة ر�م : 

 

�����ت � ا�دادات ا�$��� أھداف ا�� �م � �

 �  .ا������

�س ا(طوال وا�����3ت �.  

ر وا� ��ر ا��_;� 

� ا�ط��5 �ن �;�م �3دد ���,�ت �3.  

س ���,�ت ��- �;�م  �.  

  �� ا�ط��5 -3ل و�!����N� �ر��ط� ���س ���,�ت �3
 م�ن �;�

 ��ت ��م ا��;�
 وا��را\ط

 

�ء و�ر((ض.ا��&� ا�و�% : +� 

 :1ا�+.�ط  
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 ا�ر��� ا�و�%:

�6ل ��!� أر��. �*�ط ���و&��.��3ب ���3� ��!� أر�� ا�ط��5 �ن �;�م 5!دة � ر�م ا(���ذ/ا(���ذة ��- ا���ورة ���ط
  �����ء
��ا��!� :  ��� ����!� - .����!� )ا�طول وا�!رض(أ�3ب ا(�!�د ا��3�  أ�3ب ا����3� ا��3

� ���3ث �ن  ا��3ث: .,�� �*رح ا(���ذ/ا(���ذة ��و��ت ا��;�م ا��ر�وم ,� ا�و�!� ا����ر3� 6م �رك ���
�و��ت �دة ز��
  .ا��3ول �K ����!� ��ل �ل �
�و�� و��
ل ا�;!و��ت

���ف  :ا�
����:  ا&����6ر�� ����
ا���م �!��� ا��;3[ ��- ا���ورة �ن �دن ���6� �
�و��ت ا�!�ل 6م إ
راء ����*� 
  200؛ وا����3� ھ� 10؛ وا�!رض ا��3�� ھو 20ا����ر3� �ن أ
ل ا�و;ول إ�- ا�طول ا��3�� ھو ا��3ول

:�)+�  ا�ر��� ا�2
  :1ا�+.�ط  

�رأ ا(���ذ/ا(���ذة و*رح���ث: ا  �!�!ط�ت ا�و�!� �K إ�6رة ا����ه ا���!��ن/ا���!���ت إ�- ا�!�5� �ن ;ورة ا��
و�;���� و�ذ�ك إ�- ا��;�م ا��ر�وم ��ذه ا��!�، 6م �رك ��م ���!� �ن ا�و�ت �ن أ
ل ��س ا(�!�د ��- ا��;�م و�3دد 

!� ا�ط��5 �ن ھذا ا��;�م��� ��  ا�طول ا��3�� وا�!رض ا��3
�رأ �!ض ا���!��ن وا���!���ت 
�را �� �و;�وا إ�$ و��م ����*� ����ف ا��3ول ا����ر3� و,� ا�و�ت ���$  :����6ر ا�
����ا&

��� و��دم �ل ا�*روح ا�5ز�� �ن أ
ل ا��و;ل إ�- �� ���
   �;3[ ا(�ط�ء 
ا��;�م ا�ط��5 �ن ;ورة ا��!� و�ر���� �ن  �3دد ���ن �ل �ن ا���زل، ا�3ظرة، ا�;�رI، ا��\ر، ا�_رس، ا(*
�ر ��- -:
 .6 إ�- 1

�ط ا .+�2: 
�دم ا���!�م/ا���!��� ا��;�م ا����ق ا��3ث: ���س ا(�!�د ��- ا��;�م ��ل �ن : ا�3ظرة وا�;�رI وا���زل   )�����1رن(��: 

(m2 ���� ل�� 6م ���3� �و���3� ا�;�رI  200=  10*20� ا�3ظرة ,��ون ���3 ��������ر �ر�K.6م ��3ب أ�!�دھ� ا��3
  200=  10*20و���3� ا���زل ھو  10= 1* 10ھو 

ض ��� ھو وارد ,� ,�رة � ا�;�3� ا��دو�� ,� �« أ�ذ�ر»&�����ج : ��� ا(���ذ/ا(���ذة ا�3;� ا(و�- ا���!��� ������ء وا��ر��
� ��درس�ن �را�� ا���!�م/ا���!��� وا��� ��رز ا��!���ت ا( 114��� 

  ا��رنا�2�+(�: ا��&� 

4طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �. 
  :3ا�+.�ط  

ن ��!ر,� ا����,� ��- ا��;�م و ��م ا��;�م��ن �د� �� cm : ا����,� ��- ا��;�م ھ� -: �3ب ا���!�م/ا���!��� ا����,� ا��3

�6ل cm 1 ��م ا��;�م ھو : �ل -8 km 10- ن��ن ا��د� ��  km : ھ� B و A ا����,� ا��3
� ����!� ا(ر�� ��!ر,� طو��� و�ر��� ��- ا��;�م و��م ا��;�م:  4ا�+.�ط  � :�3ب ا���!�م/ا���!��� ا����,� ا��3

���2��ر؛ ا�!رض ��- ا��;�م   4؛ ا�طول ��- ا��;�م 1/50ا���م   ��وا�!رض  ���200��ر ؛ ا�طول ا��3
����ر ��200ر �ر�K أي  20000ا����3�  �3�100�� ا د

� ���درج وذ�ك ���س طو�$ و�ر�$ ��- �;�م ا��درج ��!ر,� ��م :  5ا�+.�ط  ��3ب ا���!�م/ا���!��� ا����3� ا��3
 (��س ا�طر��): ا��;�م

 :  6ا�+.�ط  

� �ن أ��در إ�- ط�
� ��ر ا�ط�� ا���م �3ب ا����,�ت ��!ر, .�\رة، 6م �ن ط�
� إ�- و
دة�3ب ا���!�م/ا���!��� ا����,� ا��3
���- ا��رط� ��و��ر. 966=  345+  621. ,��ون ا����,� ا��� �ط!��� ا�ط�\رة �ن ا��در إ�- و
دة ھ� و وا����,�ت ا��3� 

 :��� 115) �30 د ا�درس  5أ+.ط� ا�د:م وا89+�ء (�+�ز J/ ا��&� ا��&� ا�7

ز ا���!�م ا����رن ا�ور�� ا����ب ا�ذھ+/:  �� 349ص  29
 �د�(ر ا�+.ط�: �

�س ا(�!�د ��- ا��;�م ��ل �ن ا�3
ر�ن : 7ا�+.�ط  �� �
�دم ا���!�م/ا���!��� ��طرة �در��6م ����I  3و  2
�5 ا�3
ر�ن �!د ��\$ ��
دو� ��  .لا�طول ا��3�� وا�!رض ا��3



  

  31ا���وع: 
  ا�را��ا���وى 

   :31ا�درس 
  ا�داPرة وا��رص

  6ا�و�دة: 
 38ا��ذاذة ر�م : 

 

�����ت � ا�دادات ا�$��� أھداف ا�� �م � �

ا �*�ءات  
�  .ا���د�

ا��!��ل ا(دوات  
 �ا���د�

�*f ا��رص ����!��ل ا(دوات ا���د�� و��!ر,� ا��ر�ز  
  .وا�*!�ع

 �ع!�*f ا�دا\رة ����!��ل ا(دوات ا���د�� و��!ر,� ا��ر�ز وا�* 

��3ب �3ط ا�دا\رة  
  .و���3� ا��رص

 $��;�� .ا���6�6ت و

 

�ء و�ر((ض.ا��&� ا�و�% : +� 

B(دي+.�ط  �:  

ف ا���!�م ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �� إ�- ا�!دد ,� ا��ط���. 9

  ور�� ��ل �
�و��(�وزع ا(وراق ا����ء ��- �ل �
�و��  ا�و�!� ا����ر3�:
:���ن  cm 3 ��� ��!د �ـ  M3, M2, M1 ��- ا�ور��، 6م �3دد ور�م أ��ر �دد �ن ا���ط O �ا��ط�وب ھو ر�م ��ط ا��!�

   .O ا���ط�
�رك ���!� :، ���K ا(���ذ/ا(���ذة �را3ل ا��3ث، ً M3, M2, M1 �ن ا�و�ت  �*�ء أ��ر �دد �ن ا���طا��3ث: �رك ���!� - 

3�3ث :  M دوات، ���� ا���ط3ث 35ظ ا(دوات ا����!���، طر�� ا��!��ل ��ك ا( cm = OM  �����د�ل ا(���ذ/ا(���ذة 
��3ث ا���!��ن وا���!���ت ��- ا��ر�� ,� ا �
�ز، (ن ���ل ا��ر�� ھو ا�ذي �د,K ا���!��ن .د�ت ا��رورة ��و�[ ا��!�

�ر ا���ط ����. وھذا وا���!���ت إ�- ا��!��ل ا��ر��ر و�
�وز ا���طرة ا��در
�، و�د �ر�م �!ض ا��
�و���� ������ت ا�دا\رة و�
��دم ��رر �ل �
�و�� �!رض إ���
�ت �
�و��$ 3ث �دأ �ـ :.ھو ا��!رف ا�!��� ��دا\رة :•  ����
�رض  -ا&����6ر ا�

  �ت ا��
�و�� إ�*�ءھ�ا��� ا��ط� ... M3, M2, M1 �دد ا���ط -.ا�ور�� ا��� ا��!����� ا��
�و��
  .cm = OM 3طر�� ا���3ق �Nن ا���ط ا�����رة ��3ق :  -.اة ا��� ���ت ا��
�و�� �ن �3دد �و�K ا���ط�طر�� وا(دا-

ز ا����ش ��- أ��ر �دد �ن ا���ط، ��د �3دد ذ�ك ا�!دد طرح ا��ؤال ا�������ل �
�و��، �م �ر I\��� ن  : �!د �رض��ھل 
  �3دود ؟ OM = 3ا��� ��3ق  M إ��,� ��ط أ�رى ؟ ھل �دد ا���ط

� : ا&�����ج����!د إ�
�ز ا��*�ط � .�م ا��و;ل إ�- ا��5;�ت ا����� �;�W� أو& ���Nوب ا���!��ن وا���!���ت، 6م �;x ر
  ا����دي، �م ا��رور إ�- �!��
� ا(�*ط� ا�واردة ,� ا��راس

  
 :1ا�+.�ط  
:�\رة ا��� ��� أ��ر *!�ع ��(�3ر وا��رص ا�ذي �$ أ;_ر *!�ع ا��ط�وب ھو إ��دة ر�م ا�*�ل ا����رح �K ��ون ا�دا ا�� �(

  .����ون ا(زرق
�رك ���K �ن ا�و�ت ���3ث ا��ردي �K��� K ا(���ب ا�طرا\ق ا����!��� �ن �دن ا���!��ن وا���!���ت ���ل ا�*�ل �K  ا���ث:

�د �ن �3ن ا��!��ل �aدوات ا���د�� و��;� ���� ا��ر��رNا��  
�ر ا2��Mا:/:��ن أو  )��;� ا���!6رن ���م(ط�ب �ن �!ض ا���!��ن وا���!���ت  ����د �ن �ط��ق ا�*Nم وا�����
إ�راز إ���

-  -
�ل ��!�م/��!��� ��- 3دة، ور ���
!�م ��- ;�W� و*رح طر�� ا ���ج ا��� ��*� K� ،$د�� ����
ا&����6ر ا�
  �ت ����3ق �ن ;3� أو �دم ;3� إ�
�زا��ما��!��ل ا(��وخ �ن �دن ا���!��ن وا���!��

�ج�+��Mر���� �د,�ره أ��6ء : از ا��رق �ن أ�واع ا��طوط ا��� ��*ف و��رن و���دف ھذا ا��*�ط إ�- 
!ل ا���!�م/ا���!���   
، و�ن «ة�ر�ز ا�دا\ر»- ��ل ا�*�ل، �درك أ�$ �ر�م دا\رة &�د �ن ا���دام ا��ر��ر، و�ن �3دد ��ط� �6ت ,�� �ن ا��ر��ر ���

�ون أ3د طر,�� ھو ا��ر�ز وا�طرف ا`�ر ��ط� �ن ��ط ا�دا\رة وا��� ,�[ ذرا�� ا��ر��ر ����راج �$ ��س طول ا��ط!� ا��� 
�ون طر,�ھ� ��ط��ن �ن ا�دا\رة، وطو��� ھو �!ف ا�*!�ع و���- « *!�ع ا�دا\رة»���- وا��و;ل إ�- �ط!� ��ر �ن ا��ر�ز و

ن ��$ ���$، 6م .»رة�طر ا�دا\»!��!رف ا���!�م/ا���!��� ��- ذ�ك ��$ �ن �5ل أ�*ط� ا���ون، أي �35ظ� ط�!� ا�*�ل ا�ذي 
�ر ا(داة ا������� �ر�م دا\رة أو �ط!� ������، 6م �3دد أ���ء ا���ط ا��� ھ� �ن ا�دا\رة وأ���ء ا���ط ا��� ھ� �ن ا��رص. ��ا

���� د�ت ا��رورة إ�- ا(�ر ا�ذي ��[ ����!�م/� ����ز ��ذ ,�رة وا�3� �ن ا�دا\رة وا��رص، وا��درة ��- ا���N� ���!���
د ��- طر�� ا��!��ل ا��ر��ر ,� �3دد ��ط�.ذ�ك�Nم ا��� M  : ث3�3 cm = OM -ور�م دا\رة، وا���3ق �ن ا����ء ��ط� إ� ،

  دا\رة
 :2ا�+.�ط  

   �!�و��ن ��ط�وب إ�*�ء دا\رة �ر�زھ� و*!����ا
�را�$ ��aوان ��3;ول ��- ���ط�ب ا(���ذ/ا(���ذة �ن �ل ��!�م/��!��� ��ون ا�*�ل �3ب ا ����
!د ا �*�ء وا��;3[ ا�

�د �ن �5ل ھذا ا��*�ط ��- �!ر,� ا��ر�ز Nن ا��طوح وا���و3� ,��، وھ� ������ ��وظف ���و�� ا�دا\رة وا��رص ��ز
زان ��ن �ن �3دد دا\رة أو و�رص(ا�دا\رة وا��رص وا�*!�ع ا��ذان � )أي أن �!ر,� ا��ر�ز وا�*!�ع 

  
 :3ا�+.�ط  

�دم ا���!��ون وا���!���ت ا��ر��ر وا���طرة ا��در
� ��3دد *!�ع �ل �رص و���ر�� . 3دد ا��رص ا�����ب ���س *!��$��
  وھذا !�� أن *!��$  cm 2,4 ذي ��ون ��(زرق �طره �!روفھذه ا�����ت ��� ورد ,� ا��!���، �K ا&����ه إ�- أن ا��رص ا�

  



  
3ث ( cm 1,2 ھو� �
د �!ض ا���!��ن وا���!���ت ;!و�� �K ا(�داد ا�!*رھ� �;ف  1,2أو  1,2ھو �!ف  �2,4د 

�ن ا���طرة ا��در
� �وف ����د ��- �
�وز ھذه ا�;!وب2,4� ،( 
 

(ز �(ن . �ع و�طر داPرة :4ا�+.�ط  ) 
�رأ ا������ � ��!��ون وا���!���ت ا��طK ا������� ا����و�� و3ددون �� إذا ���ت ��6ل *!��� ��دا\رة أم �طرا ��� أو & ��6ل أ

!�د  ����
را�ب ا(���ذ/ا(���ذة أ���ل ا���!��ن وا���!���ت ��35ظ� ا��!6رات وا�;!و��ت ا�����3�. و��د ا��;3[ ا�
رھم ����و�� ا�*!�ع وا���ز ������ذ� �!ر,��� وا�����طر ,� ا�دا\رة و � ا�3;� ا(و�-، �رأ ا���!��ون/ا���!���ت .��� �,

ة "أ�ذ�ر".���ون ,�ر  

 :�)+�  ا��رنا��&� ا�2
7طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �. 

 :5ا�+.�ط  

���� Kطوال �طN� رن ا���!�م/ا���!��� �طر دا\رة �*!���� أو���� أ�رى �����دام ر�وز ا����ر��  
ز ����� ���وده إ�- ���ر�� ا(طوال ا����ر3� ,� ا��*�ط دون إ
راء إن �درة ا���!�م/ا���!��� ��- �!رف �طر و*!�ع دا\رة وا���

���ت ��- ا�ر�م �;و;� ������� : ��طول� ON 6ل *!�ع ا�دا\رة، ,�و أ;_ر �ن ا��طر. ا�طول��*!�ع، أ;_ر �ن ا OM ا�ذي 
�6ل �طر ا�دا\رة، ,طو�$ ��وي EN ا�طول .,�و أ;_ر �ن ا��طر mm 40أ�� ا�طول ، OP ا(;_ر �ن mm 40  ن�ن ����!���,

�د أنN��� دام ��طرة�ھ� دا�ل ا��رص و��ت ��- ا�دا\رة  M وأن OM أ��ر �نON و�ذ�ك OP �ن أ;_رON وا���!���ت ا��
  .ةا�دا\رھ� ��رج ا��رص و��ت ��-  P و��� أن

 

  :6ا�+.�ط  

�ن �ن �35ظ� إ�
�زات ا���!��ن وا���!���ت ور;د ا��!6رات وا�;!و��ت ���رك ا(���ذ/ا(���ذة ���!� �ن ا�و�ت �3- 
  وا(�ط�ء ا��� �د �!�رض �!��م أ��6ء ا �
�ز

د ��- أن �Nل دا\رة وإن ا��� cm = cm 5(ا��طر ھو �!ف ا�*!�ع إن ��ل وإ��دة ر�م ا�دوا\ر ��ط�ب �!ر,� ا��ر�ز وا�*!�ع �

+ 2,5 cm 2,5(  ،$
ب ا&����ه إ���;� أن(أ�ر ��م  cm 2,5 وھو )ھو �دد �*ري ]ا�ذي ھو �طر  cm 5 و�!�$ �دد ;3
�ون �دا\ر�ن ا��ر�ز ���$ و*!���ن �ن أن �ز �ن �ر�ز دا\رة و*!����، 3ث ا�دا\رة، ��� أن ھذا ا��*�ط ھو ������ ����

��� ن.���

 
��: أ+.ط� ا�د:م وا89+�ء (�+�ز J/ ا��&� � 117) ص �32 د ا�درس  5ا��&� ا�7

 :7 ا�+.�ط 

� ا�ر����!د ا���!�م/ا���!��� إ�*�ء ا�ر�م ��- د,�ره/ھ�، 6م �ون ��(�3ر ��3ور ����6$. و3دد ط�! ABCD أن I����3ث  ،
3ث ��3ق �ن ذ�ك ����!��ل ��ط Kق ��ر��!��د �ن زوا�ه ا���\�� رة �در
� و�وس ا(�ر N���.�  وأ��5$ ا�����و

 :8ا�+.�ط  

د ا���!�م/ا���!��� ر�م ا�*�ل ��- د,�ره ! ور �ن *!��ن.6م �ون 
زء ا��رص ا��B( ;3 و Aا�دا\رة وا���ط��ن (

 :9ا�+.�ط  

�ون �ر�زھ� ا���ط���-  F و E ��- ا��رص وا���ط�ن C و B و A ��ط، 6م �K ا�cm 3 و*!���� o ر�م ا���!�م/ا���!��� دا\رة 
��رج ا�دا\رة H ا�دا\رة، 6م ا���ط�.  

ز ����� �ن �5ل و�!$  -��و�- �ن ھذا ا��*�ط �!ر,� �دى إدراك ا���!�م/ا���!��� �����ھم ا��ر��ط� ���دا\رة وا��رص وا���
 �.ر
�دا�ل ا��رص أو ��- ا�دا\رة أو �� H و F و E و C و B و A ����ط

ر�م ا���!�م/ا���!��� �ر;� ��!ر,� �ر�زه ا�ذي ھو ���طK �طري �ر�K، 6م دا\رة ��!ر,� �ر�زھ�  :10ا�+.�ط  
 .و*!����

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  31ا���وع: 
  ا�را��ا���وى 

  : 32ا�درس 
�:�  ا�زن: �راءة ا��

  6ا�و�دة: 
 39ا��ذاذة ر�م : 

 

�����ت � ا�دادات ا�$��� أھداف ا�� �م � �

 و3دات ا�ز�ن 

 �راءة ا����� 


ري ����3ت و�3و5ت ��- و3دات ا�ز�ن .  

 �
راء �3و5ت -3ل و�!Zر��ط� ��راءة ا����� و�� ��N��
K�
 ��- و3دات ا�ز�ن ��وظف ا�

  ��ا(�داد ا���
 ������و�ت

 ا��35�.

 

�ء و�ر((ض.ا��&� ا�و�% : +� 

 :1ا�+.�ط  

ف ا���!�م ا�! ا����ب ا�ذھ+/: �� إ�- ا�!دد ,� ا��ط���. 9دد 

  : ������� (�*ط� ھذه ا�3;�
�د ا(���ذ/ا(���ذة �ن ,�م ا���!��ن وا���!���ت ��� ھو �ط�وب ���م ,� ا��*�ط - 1 N�.   
�رك ,�رة ���3ث وا���;�، 3ث �وم ��35ظ� إ�
�زات ا���!��ن وا���!���ت - 2 .  
  ورةدون ا��3ول ا���و;ل إ��� ��- ا��� - 3 

��[ ���*� ��- �;دا���� و��ور ا���ررات ا�;33� وا���ط\� ا��� ��دم ��� ا���!��ون وا���!���ت : ذ�ر �و3دات ��س ا�ز�ن – 4   
  ا�ر��� ا�و�%:

ا�و�!� ا����ر3� : � �ت �ن ��!��6م �Nل ا���!��ن/ا� )�ن ا�ورق(!�ق ا(���ذ/ا(���ذة ��- ا���ورة ���� ذات ��ر�ن و���� ر��
���ف ا(�*ط� ا�و�� ا��� �و�ون ��� و�و�ت إ�
�زھ�، 3ث �م ا�ر�ط �ن ھذه ا(�*ط� وا��و�ت ا�ذي �*ر إ�$ ا����� ذات ا�!�ر��ن 

�  وا����� ا�ر��
�  : �3دد �و�ت �ل �*�ط ا��� �وم ��� ا���!��ون ��� ا����� ذات ا��ر�ن و��- ا����� ا�ر���.ا�� �(

ن/����!���ت ��3دد ا��و�ت ��- ا����� ذات ا�!�ر�ن و��- ا����� ا�ر���: ���ثا ��!���� �,��ر�ز  :ا��3ث  -.�رك ا�و�ت ا�
��د�� �*ر ا����� ذات ا�!�ر�ن إ�- �و�ت ���وط ,Zن ا�!�رب ا�;_ر  ا(���ذ/ا(���ذة ,� ھذا ا��*�ط ��- و�!� ا�!�ر�ن ,� ا�����

ر إ�- ا���*ر ����� ا�ر�م ���ون ا�!�رب ا���د�� �*ر ا����� ذات ا�!�ر�ن إ�- ا����� و�;ف ����، ,Zن  -.����� �12� �����، و
ر ����� ا�ر�م ���ون �ن �ددن �����!ن وا�!�رب ا���د�� �*ر ا����� ذات ا�!�ر�ن إ�- ا����� ور�K ا�����  -.����� 6ا�!�رب ا�;_ر 

ر ����� ا�ر�م ,Zن ا�!�رب ا�;_ر���ون �ن �ددن �����!ن وا�!�رب ا�3 �����.-  �ا���م �Zظ��ر ا(ر��م ا��5\�� ��- ا����� ا�ر��
;3[ ا(���ذ/ا(���ذة ا(�ط�ء ا�����3� و�دم .���و�ت ا��3دد ���ك ا(�*ط� ا�و�� �����، و ا��� �م �و���� ��- ا����� ذات ا�!�ر�ن

ا��و��3ت ا��رو���
�5ل ا�����*�ت ا� �  �.ر
:�)+� ا�ر��� ا�2

�ط ا .+�1: 
�ا�� �( : ��  و!�ر ���� ������� ذات ا�!�ر�ن وذ�ك �ر�م ��ر���-�رأ ا���!�م/ا���!��� ا����� ا�ر��� أو ا����و�� ���3روف ا��!�
�،  1(����6� ���;ور ا��ر��� ا(ر�!� �دم ا(���ذ/ا(���ذة *ر�3 3ول ����ل ا(3داث ا�ز��� (�*ط� أ�س ا : ا���ث\��� ��
 2: و�ت و

، وإ�6رة ا����ه ا���!��ن وا���!���ت إ�- ا����� وھ� �دون ): و�ت إ�
�ز ا��رض ا���ز�� 4: و�ت �*�ھدة ا�����ز،  3و�ت ا��!ب،  :
,� ����� ا�ذي ��3ور 3ول �3دد و�!�  ��ر�ن وا����� ا�ر��� أو ا����و�� ���3روف أ��ل �ل ;ورة، و�!د ذ�ك �*رع �ل �
�و��

ر ��ل ����، أ��6ء ذ�ك �وم ا(���ذ��ا(���ذة ����K أ���ل �ل �
�و�� ��!رف �!ض ا�;!و��ت أو ا(�ط�ء /ا�!�رب ا�;_ر وا�!�رب ا�
����
f ا�*روح ا��رور� أ��6ء ا&����6ر ا�  ا�����3�، �;د ��

�ر .2��Mا /:��ن/ا���!���ت 
�را �� �و;�وا إ�$ و��م ����*� ����ف ا��3ول ا����ر3� و,� ا�و�ت ���$ �;3[ �رأ �!ض ا��� :ا���!
3ث ��دم �ل ا�*روح ا�5ز��  ،�� أو ور��� ����!��ل ���� ذات ا�!�ر�ن �3���
  .ا(�ط�ء 

 :2ا�+.�ط  
�- د��\ق و���!�س، و�ن ا�����ت وا�د��\ق إ�- د��\ق و���!�س، ا���!�م/ا���!��� ��3و5ت ������ ��- و3دات ا�ز�ن : �ن ا�����ت إ�وم 

� س.و�ن ا�د��\ق إ�- 6وان و���!�س، و�ن ا�6وا�� إ�- د��\ق و6وان و���!
  :3ا�+.�ط  

��ل ا���!�م/ا���!��� �ل ����و� ��3دد ا��دة ا�ز��� ا�������   
�ج�+��Mض  ا�ن �را��  118ا��دو�� ,� ���� ا�;�3� « أ�ذ�ر»��� ھو وارد ,� ,�رة : ��� ا(���ذ ا�3;� ا���!��� ������ء وا��ر

 س.ا���!�م/ا���!��� وا��� ��رز ا��!���ت ا(���� ��در
  ا��رنا�2�+(�: ا��&� 

4طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/: �. 
 :4ا�+.�ط  

  �Nر�K �3&ت.�!�ق ا(�ر 3دد ا���!�م/ا���!��� �ل �ط���ن �5�3ن ا��دة �����، و 
�ط ا .+�5  : 

;ل ا���!�م/ا���!��� �ل �و�ت ):�����ا�ز���  ، �������م)���3روف، ����� ذات ا�!�ر�ن، ����� ر��� )�!�ر ��$ �طرق 656� �

� ��6ل)ا��درج �و3دات ا�ز�ن(3ث �ل �در ، min 15 ،م ا��درج�ل �و�ت وارد أ��- ا����� K� وا,ق�3ث ر�� ھذا ا��*�ط  وھذا 

 ������� �ن/����!���ت �ر�ط �ل �3ظ� ز����!���� ]��م �درج �������ت وأ�;�,�� وأر�����، ��� ����� -�� �إ�- �3دد �3ظ� ز��
  ��- ا�����م 



  
  
  

ز �ن ا��دة ا�ز��� وا��3ظ� ا�ز���، إذ أ���� x��� إ�ط�ء اھ���م �_��ن ا��3ظ� ا�ز��� )��رn( ھو ا�ز��� ا��درج، و,� ھذا ا�;دد 
  .��دار �!�وم، ��� ا��دة ا�ز��� ھ� ��دار ���ل ����س

 

 : 6ا�+.�ط  

�وم ا���!�م ����3و5ت ��- و3دات ا�ز�ن.  

�ط ا .+�7 : 

��ل ا���!�م �ل ����و� ��3دد ا��دة ا�ز��� ا�������.  

�ط ا .+�8 : 


�K) وإ�
�زھ�.3ل ���N� ��ط�ب ا��3ث �ن ا�!��� ا������� (ا�  

�ط ا .+�9 : 

�3ب ا���!�م/ا���!��� ا��دة ا�ز��� ا���  : 3ل ا���!�م/ا���!��� ���N� ��ط�ب ا��3ث �ن ا�!��� ا������� )ا�طرح وا�
�K( وإ�
�زھ� 
�� ;��[ ,� ا��در�� ��- ,�ر�ن���� ;��[ ,� ا��در�� ھ�:  ��را ��ون ا��دة ا��� � 3h 30 min + 4h 10 min = 7 h      وأ

40 min 

  
 :��� 119) �32 د ا�درس  5أ+.ط� ا�د:م وا89+�ء (�+�ز J/ ا��&� ا��&� ا�7

ز ا���!�م ا����رن ا�ور�� ا����ب ا�ذھ+/:  �� 349ص  29
 �د�(ر ا�+.ط�: �


ري ا���!�م/ا���!��� ����ت ا��3ول و56ث ����ت )
�K، طرح، �رب( ��- و3دات ��س ا�ز: 10ا�+.�ط   �ن
 

 
 
د��\ق  ���10� و  315ث ,� ا�!��� ا������� وإ�
�زھ�، �K إ�6رة ا����ه ا���!��ن إ�- أن 3ل ���N� ��ط�ب ا�� :11ا�+.�ط  

 :���ة ا��رة ا��6ل �ل ����� �دة ز���. و��ون ������� ���� ا����ء ���ر 6��1h 20 min, 15minل �و��� أو �3ظ�، �
    .��� = h 10 min + 1h 20 min + 10 min 15   ا����ط�� ھ�:

  6م �
�K ا�د��\ق �K ا�د��\ق ,��ون ���� ا����ء ا����راة ھ�: �
�K ا�����ت �K ا�����ت
15h + 1h = 16h   /     10 min + 20 min + 10 min = 40 min  /        

15h 10min + 1 h 20 min + 10 min = 16 h 40 min    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  32ا���وع: 
 ا�را��ا���وى 

  6ا�و�دة :   ا���د��ا�و�دة 
�ت 40ا��ذاذة ر�م : � ( ��و(م ا�� �BH)و�و� �B )6ود:

 

و��وم ������ت ا���!��ن وا���!���ت، ,Zن ��رx ا����\I �وا�ط�  32إ�-  ��25- إ6ر إ�
�ز �
�وع أ�*ط� ا�دروس ا������ �ن 
���د ا(���ذ ��- �*ف ا�;!و��ت ا��� �� زا�ت �وا
$ ا���!��ن ,� �!ض ا�
وا�ب. وذ�ك �ن أ
ل إ�ط�ء � ��ط���ت ا���وم ا��رد

�����ر أ�*ط� ا�د�م �����رات وا��درات ا��� �
�ت أ��- ���� ,� ��ت ''ج'' و�!د ذ�ك ,� ����ت "ب"، �واء ,�� ا(و�و� ,� ا
�!�ق ��N*ط� ا���3ب ا�ذھ�� أو ����ف أ�*ط� ا���و��ت ا(�رى. 

3و  2و�م ھذا ا�د�م �5ل ا�3;�ن ��� ]��� �� ا���!��ن وا���!���ت. �ء، �!د إ�
�ز أ�*ط� ��و

3�5;�ن ا������ن و��- �وء ھذا ا���وم ��;ص ا�3;� ���وم أ6ر ا�د�م، ـ أي إ��دة ��وم �� �م د��$ ,� ا �4�;ص ا�3;�  

� �ر�زة وإ��Wء ا��!���ت.��!�� 

��K �ر���� ����رورة ��ذا ا�
دو��، وإ��� ���- ا�;35� ����aذ 
در ا *�رة إ�- أن أ�*ط� �ذا ا(��وع ا����ر3� ����را�� & �
�ر ا(�*ط� ا��� ��� ���_رض وا��I\���� ��\5 ا���  ��و��ت.&

  
 ) �BH)و�و� �B�ت ود: )6�د�(ر �&ص أ��وع ��و(م ا�� �

  ا��&� ا�و�%: ا���و(م.
ف ا���!�م/ا���!��� ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/ : �� .إ�- ا�!دد ��- ا��ط��� 3

��، و�ذ�ك ا��دف �ن ھذا ا��*�ط ھو ��وم �درة ا���!�م/ا���!��� ��- �3دد �!��ل ا�����ب �
دول أ�داد �����  :1ا�+.�ط  
�ون!�� ���وي . �7/3!��ل ا�����ب ھو  �
��زل ا���ور. , .��7/3!�� ق ا�������ت 

  
  :2ا�+.�ط  

 ����mm!��ل ��طرة �در
�: ا�!رض  ا�ر�م��س طول و�رض ا���ب  (أ)ط�ب ,� ھذا ا��*�ط �ن ا���!�م/ا���!��� ,� ا��ؤال 
ن ����ب ���� أن ��م ا�ر�م ھو ط�ب ��$ ��3ب ا (ب)و,� ا��ؤال .mm 35 وا�طول 25��6ل ��mm 1!دن ا��3 cm 5.. 

�ون ��س �رض ا���ب ھو  �م175و��س طو�$   �م125 و�ذ�ك 
� وا����,�  ��ون ا���!�م/ا���!��� ������ �ن ��م ا��;�م وا�!�5� ا��� �ر�ط ا����,� ا��3
ب أن 
واب ��- أ�\�� ھذا ا���رن ��

ر ا(���ذ/ا(���ذة اھ����� ��;� ��دى ا��!�ب ا���!��ن وا���!���ت ��ذا ا����وم ا�ذي  .��;�م��- ا�ر�م و��م ا!ھذا و&�د أن 
 ���
طرح ;!و�� �دى ا���!��ن وا���!���ت، ��و�$ ر��ز ��- ���وم ا�������، �دى ��_� أن دون ;!و����م وأ�ط�\�م ��!��

�ون دا\�� أ��ر �ن ا����,� ��- �.و��6ت ا�������ت ,� ھذا ا��
�ل� ��6ر ا����ه ا���!��ن وا���!���ت أن ا����,� ا��3��_� أن  ��
وو
د ا���!�م/ا���!��� أن طول  cm 10 ,�56 إذا ��ن ا�ر�م �ر�K طول ��!$( ا�ر�م، و�ذ�ك �دھم �Nداة ����3ق �ن ;3� ���\
�م 

!رف �K�� mm 30 �N ا��ر�K ا��3�� ھو� $�Z,ط� N)$ أ
  

  :3ا�+.�ط  
 . إذ ا��ط�وب ���م ھو �3دد ��)ا���!ب و��وازي ا����ط5ت(�!�ق ھذا ا��*�ط ���وم ������ت ا���!�م/ا���!��� 3ول ا��
���ت 

�ن أن ���ن ا�;!و�� ھ�� ,� �راءة ا���6ل �����ظور ���
���ت �ز �ل وا3د ����� : �دد ا�و
وه، �دد ا(3رف، �دد ا�رؤوس. �
�5ل 3;ص  ��
��! ��و�!داد ا�و
وه أو ا�رؤوس أو ا(3رف. ,Zذا &3ظ ا(���ذ/ا(���ذة ھذا ا��وع �ن ا�;!و��ت ,!�$ أن دو��� 

� ���و�� ���!�ب ا���!�� أو ا��� ��- *�ل ��وازي ا����ط5ت��� .ا�د�م وا���6ت وذ�ك ����
وء إ�- و��\ل دد
  
  :4ا�+.�ط  

  .)و�ر، �طر، *!�ع، �ر�ز(�وم �درات ا���!�م/ا���!��� ا���!��� ����و�� ا�دا\رة وا��رص و���;رھ�� �م ,� ھذا ا��*�ط �
 : 5ا�+.�ط  

��م ,� ھذا ا��*�ط ��وم �درات ا���!�م/ا���!��� ��- 
�K ا(�داد ا�!*ر�، وذ�ك ���3ب ا��
�وع ��- ا��طر دون و�K ا�!��. 
 6ا�+.�ط: 

�درات ا���!�م/ا���!��� ��- إ���ل أر��م ���;� ,� ����ت ���3� وإ�
�ز ھذه ا�!���ت ا& أن ھ��ك ;!و�� �م ,� ھذا ا��*�ط ��وم 
 ���ذ 1!�� ان ھ��ك ا&���3ظ �ـ  5= . +  0,� ھذا ا��
�ل ��!�ق ��&���3ظ. ,�� ���� ا�
�K �دN. و�ذ�ك ,!�- ا���!�م/ا���!��� أن 

��ن ا���ط ا�ر�م �!ن ا&����ر ھذا ا&���3ظ و� K�5 ن�ل ��ط�، ,3;ل ��- ا�!دد ��
� ,� �3دد �ا(��- ھو  :6م ���ر �در
3;ل ��- ا��
�وع 1 329,35وا(��ل ھو  1 017,35, ���ل ا�!��
ب ا(�ذ .2 346,70، 6م و�ذ�ك ������� �!��� ا�طرح، 

ري ��!دد ,� ا(��ل �ن ا�
زء ا�!*ري ��!دد ا��و
ود ,� ا(��-، 3ث �!ن ا&����ر �5��5ف ورد ا&��5ف ��د طرح ا�
زء ا�!*
3;ل ��- ا��رق 133,66وا�!دد ا(��ل ھو  254,17�و;ل ا���!�م/ا���!��� إ�- أن : ا�!دد ا(��- ھو , ���ل ا�!��، 6م 

120.51 
 
 



 
 :7ا�+.�ط  

�م ,� ھذا ا��*�ط ��وم �درات ا���!�م/ا���!��� ,� �
�ل ��س ا����  .;� ��در �در ��ر أو ;_ر �!� ��!�ت. و
��رن و3دات ا���س 6م 3و���.: 8ا�+.�ط   

  ا��&� ا�2�+(�: د:م و��2(ت
18طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد ا����ب ا�ذھ+/ :  �. 
f ا����I �ن ا���وم ا���
ز ,� ا�3;� &(�1 ا� ل:  ��1
�و��ت (�3ب ا���( 

 
 
 

 : 9ا�+.�ط  

ب �ن أن ��لء ا�
دول �ان 3دد ا���!�م/ا���!��� �!��ل ا�����ب. إذا &3ظ ا(���ذ/ا(���ذة و
ود ;!و��ت ��!��� ��ذه ا����رة ,

���*� �ن أ�*ط� إ��,�دم ����!��ن وا���!���ت ا��!�� 

�!ب ��د �*ره :10ا�+.�ط  ��� $
�ل و Kر;د �و���ت ا�ذن �م و������� ����!��ن وا���!� .�ط�ب 3ل ھذا ا��*�ط أن 
ن ������ن �ور�م ا���ط ��- و
وھ$ 6م �
�ن ����aذ/����aذة أن ط�ب ���م إ�*�ء ��!ب �ن ا�ورق و���وا �ن ا�3ل ��

ن ������ن، و�3دد �دد ا���ط ,� �ل و
$ ���� أن �ل�
75�3ن �ددا �ن ا���ط �
�و����  �*ره و�3دد �ل و. 


ز ا�!���ت :11ا�+.�ط  ��K و. 

�م ,� ھذا ا��*�ط ��وم �درات ا���!�م/ا���!��� ا���!��� ���س ا�ز�ن وا�و3دات ا����!��� �ذ�ك وا�!�5� ���� : 12ا�+.�ط  
 �.وإ
راء ����ت ا�
�K وا��رب وا�طرح ��- �دد ز�� )ا��3و5ت(

     1h = 60 min, 1j = 24 h, 1 min = 60 sن إ�
�ز ھذا ا��*�ط !��د ��- ���ك ا���!�م/ا���!��� ��!�رف �3ددة �6لإ
  .�ذ�ك ,�5د أن !�ل ا(���ذ/ا(���ذة ��- أن ��ط ا���!��ون/ا���!���ت ھذه ا�!��5ت


�وز �ددھ�  -: ������� ��
�K وا�طرح ھ��ك ���ر��ن أ�����ن ھ���و�ذ�ك �3ول ا�د��\ق إ�-  3�60ول ا�6وا�� إ�- د��\ق ��د�� 

�وز �د��ون �دد ا�د��\ق أو ا�6وا�� ,� ا�!دد ا��طروح �وق �دد ا�6وا�� أو ا�د��\ق ,�  -؛ 60دھ� ����ت ��د�� ا&��5ف ��د�� 

 11h 90 د��� ,�;�[ ا�!��� 60، ,!�- ا���!�م/ا���!��� أن 3ول ���� إ�- 12h 30 min – 7h 45 min        ا��طروح ��$: �56

min – 7h 45 min     
�را�� ا���!�م/ا���!��� و�م �!د ا����ء ا���!�� -�� �� ��- ا���ورة 6م ,رد���
 $3ن وا���!���ت �ن إ�
�ز �ل �*�ط �م �;3

و��- ا(���ذ/ا(���ذة أن 3رص ��- �دون ا�;!و��ت وا(�ط�ء ا��� ر;دھ� �5ل ا*�_�ل ا���!��ن .ا&����ل إ�- ا��*�ط ا��وا��
نوا���!���ت و���ء ھؤ&ء �3ب ط�!� أ��ط�\�م و;!و����م، ���ون �و�وع د�م و��6ت ,� ا�3;�ن ا��وا� 

 

ن ا��راح ا����ذ ا��&� ا�2���2: د:م و��2(ت (أ+.ط�   �)J�Rإ(  
15طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد ا����ب ا�ذھ+/ :  �. 
  ��ل ��
�و��ت �3ب ا����ء&(�1 ا� ل:  �

ن/ا���!���ت و,ق ا�;!و��ت ا��ر;ودة وا��� & �زال ��\�� �!د إ�
�ز ا�3;� �م �د�ر ھذه ا�3;� �ن �5ل ���ء 
دد ����!��
�;ص ا(���ذ/ا(���ذة و��� أ��ر ����!��ن/ا���!���ت ا�ذن ھم ,� �3
� ا�- د�م �درا��م .ا���6� ا���;;� ��د�م وا���6ت

   .و�!�ر,�م  �
�ز ا��ط�وب �ن �ل �*�ط
  ���وى �ل ,\� .��رح ا(���ذ أ�*ط� �5\م و

  
  ا��&� ا�را� �: ��و(م أ2ر ا�د:م

7طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/ : �. 
  ��ل ,ردي و
���� &(�1 ا� ل: �
  :  13ا�+.�ط 

�
�K وطرح ا(�داد ا�!*ر ��
د .��3ق ا(���ذ/ا(���ذة �ن �5ل ھذا ا��*�ط �دى ���ن ا���!�م/ا���!��� �ن ����ن أن ��!ض  و
ن ��س �دد ا(ر��م �!د ا���;�� �56 : �ون ��!ددن ا�!*را���!��ن وا���!���ت ��;� ا���!6رن ���م �!ض ا�;!و�� ��د�� & 

�ل :  412.04 – 38.70* -�� �����إذا &3ظ ا(���ذ/ا(���ذة ھذه .412.04 – 38.70وا��� ��ط�ب �ن ا���!�م/ا���!��� أن 

�وزھا�;!و��، ,!�$ أن ر� ���  �.*د ا���!��ن وا���!���ت إ�- 

  
 :14ا�+.�ط  

إذا &3ظ ا(���ذ �!ض ا�;!و��ت  ��3ب �3ط و���3� *�ل �!ن�!�ق ھذا ا��*�ط ���وم �دى ���ن ا���!�م/ا���!��� �ن   

�وزھ�.� ���$ أن ر*د ا���!��ن إ�- �!, 

 
 
 



  
 : 15ا�+.�ط  

 ���!�م/ا���!��� ��- إ
راء �3و5ت ��- و3دات ��س ا��!�ت وإ
راء ����3ت�دف ھذا ا��*�ط إ�- ��وم �دى �درة ا
$ أن 3ول و�3ب.�!, ����  

 :16ا�+.�ط  
�دف ھذا ا��*�ط إ�- ا���3ق �ن �دى �درة ا���!�م/ا���!��� ��- ا������ ���3روف ��وا�ت �!�� ��- ����ت ر��� : و�ر��ز ھذه  

ر إ�- ا�����ت وا���6� إ�- ا�د��\ق وا���6ث إ�- ا��درة ��- �!رف ا���!�م/ا���!*ن، ا�!دد ا(ول ���� ��- أ�$ �ن ا���ر إ�- ا�
  �.ا�6وا�

 :17ا�+.�ط  
�!�ق ا(�ر ,� ھذا ا��*�ط �����3ق �ن �درة ا���!�م/ا���!��� ��- إ
راء �3و5ت ��- و3دات ��س ا��!�ت  :  

 :18ا�+.�ط  
�ق  �دف ھذا ا��*�ط إ�- ا���3ق �ن� �, ���وم ا���درة ا���!�م/ا���!��� ��- ا��!��ل و3دات ا���س وإ
راء و3دات �� .��N�� م�!�

� 6م 3ول.��!��� 
 :19ا�+.�ط  

ن
�K وطرح �ددن �*ر ���م ,� ھذا ا��*�ط ��وم �درة ا���!�م/ا���!��� ��- و�K وإ�
�ز ��� :  
 :20ا�+.�ط  

�����ت ا���!��ن وا���!���ت ,� �
�ل ا��!��ل و3دات ��س ا�ز�ن وا��3و5ت ���� وإ
راء ����ت �م ,� ھذا ا��*�ط ��وم �
 و��- ا���!�م أن ��ط ا��وا�د.�. ��- �دد ز��� �!�ر ���� �و3دات ����ط

 :21ا�+.�ط  
زة )3رف، رأس، �دف ھذا ا��*�ط إ�- ا���3ق �ن ���ك ا���!��ن وا���!���ت ����وم ��وازي ا����ط5ت و���;ره ا���

�را��  .)و
وه، ار���ع، ���دة -�� �� ��- ا���ورة و,رد���
 ]�!د ا����ء ا���!��ن وا���!���ت �ن إ�
�زا��م �م ا��;3
  ا���!�م/ا���!�م

  
�� : ��و(م أ2ر ا�د:م�  ا��&� ا�7

 )���350ذ، ص د�ل ا(���ذة وا(( �31
ز ا���!�م/ا���!��� ���رن ا�ور�� ا����ب ا�ذھ+/ :  �
 ��ل ,ردي و
����&(�1 ا� ل:  �

 
�ن ��3رھ� ��- ��وال ا(�*ط� ا���;;� �3;� ا�د�م وا ��Wء ,� �ل ��ن إ��Wء ا(�*ط� ا����ر3� ����رن أ�رى ����6� �

���3ث ��3ظ ��- 
وھر ا(�*ط� �ن 3ث ا��!�رف وا����رات ا��راد د����، و �� درس �ن ا�دروس ا(ر�!� ا��!�
ر و��وK ا��!ط�ت  .ا(���ذ/ا(���ذة ��_

 
 :22ا�+.�ط  

� و�لء 
دول �وا,ق �$. ,�ن �5ل ا����ن ;�[ ا�
دول  ����� ��م ,� ھذا ا��*�ط د�م و��6ت ا��درة ��- �راءة ���ن �6ل و�! 
    .3و�!��ل ا�����ب ھو   (أ�ظر ا��را��)

  :23ا�+.�ط  
 ����!��ل ��طرة �در
� (ا�ر�م)��س طول و�رض ا���زل ��- ا��;�م  (أ) ا���!��� ,� ا��ؤال ط�ب ,� ھذا ا��*�ط �ن ا���!�م/

ن ����زل ���� أن ��م ا�ر�م ھو (ب)و,� ا��ؤال .cm 5 وا�طول cm 3 ا�!رض :�ط�ب ��$ ��3ب ا��!دن ا��3 cm 1 6ل� m 
3 .  
�ون ��س ا�طول ھو  �ون ا���!�م/ا���!��� ������  ��ر. ��9ر و��س ا�!ري ھو  15و�ذ�ك 
ب أن 
واب ��- أ�\�� ھذا ا���رن ��

� وا����,� ��- ا�ر�م و��م ا��;�م. �ذا ��_� ان ���$ ا(���ذ/ا(���ذة إ�- ��ى د�ن ��م ا��;�م وا�!�5� ا��� �ر�ط ا����,� ا��3
��درة ا���!��ن وا���!���ت ��- ا��رور �ن ا�����ت ��- ا��;�م إ��6ر ا����ه ا���!��ن وا���!���ت .- ا�����ت ا��3��_� أن  ���

�ون دا\�� أ��ر �ن ا����,� ��- ا�ر�م، و�ذ�ك �دھم �Nداة ����3ق �ن ;3� ���\
�م � ����رة ,�56 إذا ��ن ا�ر�م �(أن ا����,� ا��3
�س طول ��!$� Kن �ر�� cm 10 K�� س طول�!رف ��N$  30 ا��ر�K ا��3�� ھو وو
د ا���!�م/ا���!��� أن �� $�Z, ر����

.Nط�  أ
  :24ا�+.�ط . 

إن ا��طN ا�ذي .�م ا&*�_�ل ,� ھذا ا��*�ط ��- ���رة ر�م دا\رة ��!ر,� �ر�زھ� و��س *!���� أو �طرھ�، وذ�ك �����دام ا��ر��ر
�ن أن ر���$ �!ض ا���!��ن وا���!���ت ھو ا����ر أن ا�دا\رة ا���6� ا��ط���� ا�;3[ ھو cm 4 �وب ر���� *!���� ھو� cm 

  .ر�ذا ��- ا(���ذ/ا(���ذة أن ��رح ��- ا���!��ن وا���!���ت ��وK ا(�*ط� 3ث ط�ب ر�م دوا\ر ��!ر,� ا�*!�ع أو ا��ط .2
  :25ا�+.�ط  

�م ,� ھذا ا��*�ط د�م و��6ت �درات ا���!��ن وا���!���ت ,� �
�ل ا���دام و3دات ا�����س و�3و��� وإ
راء ����ت �� .  
�را�� ا���!�م/ا���!��� -�� �� ��- ا���ورة و,رد���
 ] .�!د ا����ء ا���!��ن وا���!���ت �ن ا�
�زا��م �م ا��;3

  
  



 

  33ا���وع: 
 ا�را��ا���وى 

  6و  5و  4ا�و�دات : 
 41ا��ذاذة ر�م : 

 ا�2�+/��و(م ود:م و�و�(ف ا��دوس 

 

  
 �د�(ر �&ص أ��وع ا���و(م وا�د:م وا��و�(ف ا��دوس ا�ول. 

ص ا��!�رف وا�����ت �إن أ�*ط� ھذه ا�3;� ھ� 
زء �ن �رورة ا��!�م و��وم ��و�� ,� ا�و�ت ���$ ��و��� ���ن �ن �*
� �د�م ��� ���د وا����رات ا��� ا������ ا���!��ون وا���!���ت و�ن ا��!رف ��- ا��!6رات وا�;!و��ت وا(�ط�ء ا�����

�ر أ�*ط� ا�د�م ���ء ا�3;ص ا��وا�� ��د�م �ن �5ل ���ء ا���!��ن وا���!���ت �3ب �3
���م وا�� ���ا(���ذ/ا(���ذة ��- 
6م �م  �!���تو������� ��د�ر أ�*ط� ھذه ا�3;� ��
ز ا(�*ط� ا�وا3د ��و ا`�ر ,رد� �ن �دن ا���!��ن وا��.�*�ل 5\م ھذه ا��3
�ت

� 6م ,رد� ��- ا��راس���
 ]  ا��;3
 

  ا��&� ا�و�%: ا���و(م.
  

ف ا���!�م/ا���!��� ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/ : �� .إ�- ا�!دد ��- ا��ط��� 3


ز ا���!�م/ا���!��� ا�!��.�دف ھذا ا��*�ط إ�- ��وم ا����ب ا���!�م/ا���!��� ������ ا&���د� ������ :1ا�+.�ط  ��ت ا��و�و�� 
�ن �ن ذ�ك، �وم ���Zدة إ�
�ز �ل ���� 6م ��رن �� أ�
ز:����*ف ا��طN ���*رة ,� �ل ���� ����. وإن �م   ه.�3ول أن 

  
   :2ا�+.�ط  

;��� ا��درو�م �ن �5ل ھذا ا��*�ط ��وم �درة ا���!�م/ا���!��� ��- ��ظم ����ت ��د�� ,� 
دول، وھو �� !��د ��- �3دد �زات ا� ��
 (أ�ظر ا��را��)وا�3;ص ا��وا,ق ��ل �زة. و�ذ�ك 3;ل ا���!�م/ا���!��� ��- ا�
دول  )���در ا���5ك ا���ء �ن طرف أ�ر �5ل أ��وع(

�م �ده  ده �3-وھذا &�د أن ���$ ا(���ذ/ا(���ذة إ�- ;!و�� �!داد �ردد �ل �زة، و�د ��$ ا���!��ن وا���!���ت إ�- ا��*طب ��- �� �م � &
���ب ا���!��ون وا���!���ت ��دة ا���3ق �ن أن ا�!دد ا 
���� ,� ا�
دول ط��ق �دد �ردد ا��_� أن  ���زات ��أ�6ر �ن �رة أو ا���و ��$. 

   .ا��!رو��

ب ا���!�م/ا���!��� ��- ا��ؤال 3ول �دد ا(�ر ا��� �����ك  أ�ر. 1+  2+  3=  6: ��ء �5ل أ��وع��را أو أ�6ر �ن ا� ��300راءة ا�
دول 

 
  :3ا�+.�ط   

�ل �
�وع �دد ;3[ و�دد * -�� �������ري أ;_ر �ن ا��دف �ن ھذا ا��*�ط ھو ��وم ���رة ا��رور �ن ا������ ا���ر� �!دد �*ري إ�- 
  . ھ��ك ������ن ;3��3ن ,�ط.1

  :4ا�+.�ط  
ر و���وم���دف ھذا ا��*�ط إ�- ��وم ���وم ا��  $!�� K3;ل ��- �ر�ر ا��ر�K �ر�ن و�ذ�ك ����ر، و��$  6ا����3�، ,���ط�وب ھو ����

�36�ون ا����3�:  .Kر �ر������  
  :5ا�+.�ط  

���� K
� �وز�� �����
�ل �ن �
�&ت ا��!�����، �� ��دف ھذا ا��*�ط إ�- ��وم �درة ا���!�م/ا���!��� ��- ر�ط ا�����و� ا ��د�K� وي�  .����
س  187(�3د  "و,� ھذا ا����N� ا�3ل ھو : ��ل  �, Kو� ،���12  a�, ،�����، و��ت �$  15�7 �  "ل�

  :6ا�+.�ط  
�دف ھذا ا��*�ط إ�- ��وم ������ت ا���!��ن وا���!���ت ,� �
�ل ا��
���ت : �!رف �*ر �
�م )��!ب( وإ�*�ء �*ر �$. ,�� ھو ���رح & 

ن ا���!�م/ا���!��� أن �دد �ر�!�ت ا��*ر �6ل �*را ����!ب����� أن �ذ�ك ��- ا���!�م/ا���!���، .6,�ط ���� �دد أو
$ ا���!ب ھ�  56� ،5 

ب ��- ا��ؤال ا���6�، أن 3دد �و�K ا�و
$ ا���دس �ر��$. وھ��ك  ���ت �3���   ا�ظر �را�� ا���!�م/ا���!�م: إ�

  :7ا�+.�ط  
، �ذ�ك �وم �����دام ا���طرة (�ر��ر، �وس، ��طرة �در
�(�وم ���رة ر�م �ر�K ودا\رة ����!��ل ا(دوات ا���د�� �م ,� ھذا ا��*�ط �

 Kا��ر� K�� س��س *!�ع ا�دا\رة و��� �
 EBCD . و�!رف ��ط� ����� ���رص و& ����� ��دا\رة و��3ب ���3� ا��ر�K)ا�طول ���$(ا��در
رة ��6ل �;ف ���3� ا��ر�K، (ن ا��6�6ن، ھذه ا(EBD و���3� ا���6ث� EBD و BCD K56ن ������� ��طر ا��ر�����. 

  :8ا�+.�ط  
!�م/ا���!��� ���ھدف ھذا ا��*�ط إ�- ��وم �درة ا���!�م/ا���!��� ��- �راءة �وا�ت ز��� �!�ر ���� ��(ر��م و�������� ا�3ر,�، وھو �� �ط�ب �ن ا

د��� �ن ا����� ا������ ������ ا��*�ر إ���  45د��� إ& ر�K، �!�� �رور  30د���، �;ف ���� ھ�  K15 ���� ھ� ا����ن �ن ا��!�رف : ر�
 ����� �).د�� 45ا����!� إ& ر�K ھ� ا���د�� و(,� ا�

  ا��&� ا�2�+(�: د:م و��2(ت
14طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد ا����ب ا�ذھ+/ :  �. 
 ����,ردي و
&(�1 ا� ل:  �

���K ا(���ذ/ا(���ذة �طوات إ�
�ز ا(�*ط� و�دم ا�د�م ا��روري ��
�وز �!ض ا�;!و��ت ا��� �د �
دھ� �!ض ا��
�و��ت، �م إ�
�ز �ل 
� ��- ا���ورة���
 ]3; �*�ط ��- 3دة و

 : 9ا�+.�ط  
  ).�ر,�� و�������� ا�������(�!*ر� وا���!���ت ,� �
�ل ا(�داد ا �دف ھذا ا��*�ط إ�- د�م و��6ت ������ت ا���!��ن

  



 
 :10ا�+.�ط  

,�ن �� ھذا ا��*�ط د�م و��6ت ����وم ��وازي ا����ط5ت، و��;� �!رف ا���!�م/ا���!��� �!��;ره ا���زة. ,�35ظ� ا��!ط�ت ��رز أ�$ & 
�ون ���� ��س طول إ�*�ء ��وازي ���ط5ت ��ذه ا(*��ل، (ن �!ض أ����5 & ��ط��ق. و��_� إذن ��دن ا�;_رن ��د أطول ا����ط

ر��ن ا�� نا����ط

ك ا�
زء إ�- ���طل و��6ث  :11ا�+.�ط  ��� �_��
زء ا���ون.���3ب ���3� ا�
زء ا���ون �� ��  و������� �3ب ا����3� ا��3

ب. :12ا�+.�ط  �وWرام و�35ظ ا��زان �Nن �ل ��ر ��وي   
 :13ا�+.�ط  

  ھذا ا��*�ط إ�- د�م و��6ت ������ت ا���!��ن وا���!���ت ,� �
�ل ��س ا�ز�ن وو3دا�$ وا��3و5ت�دف 

*��� وا���3� ����� ���K ا(���ذ/ا(���ذة ��ل �ل ��!�م/��!��� و�دم ا�����دة ��ن ھم ,� �3
� إ���، �K �دون ا�;!و��ت وا(�ط�ء ا��ر;ودة

����و�!��
��� �ن �5ل ا��;3[ ا�. 

 

ن ا��راح ا����ذ ا��&� ا�2���2: د:م و��2(ت (أ+.ط�  �)J�Rإ(  
13طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد ا����ب ا�ذھ+/ :  �. 
 �!د ا����ء��ل ��
�و��ت &(�1 ا� ل:  �

  
 :14ا�+.�ط  

د �*ر�. و�!��د ھذه ا��درة ��- ���� ���ر�� �دف ھذا ا��*�ط إ�- د�م و��6ت �درة ا���!��ن وا���!���ت ��- ���ر�� و�ر�ب و�Nطر أ�دا
ن ,� ا���ن إ��,� أ;��ر إ�- ا��ن �!د ا���;��. و��ذا 3ن، 6م ا�
زأن ا�!*رن �ن �5ل ا��دء ����ر�� 
ز\��� ا�;3زء 
�ددن �*ر

 ر��.ا�!*ري ��� ���ل ا����
ر و��دف ھذا ا��*�ط إ�-  :15ا�+.�ط  ��ر *�ل ھ�د��د�م و��6ت ���و�� �_;.  
 :16ا�+.�ط  

ن ��$ �ر�!�ن ��س أ�����5 ھو�
� ���وازي ا����ط5ت �ن �5ل ��3ب ���3� أو
�$ ا����، و��� أن و���م ��3ب ا����3� ا� cm 2 ،
40,��ذا ��ون ا����3� ا��ط�و�� ھ� .cm 2 وا�!رض ���$ Z, : cm 4ن ا�و
وه ا(ر�!� ا(�رى ���ط5ت ��� ا�طول ���$ .Kر �ر������ 

 :17ا�+.�ط  
,� ا��ؤال ا���6� 3دد ا���!�م/ا���!��� ا�
زء ا��3;ور �ن ا�دا\رة .����� إ�- ا��رص ا(��ر M �35ظ� ا�*�ل �!رف ا���!�م/ا���!��� أن ا���ط��

�ل O )���3 ا���ر
� وا�دا\رة ا��� ���� ,� ا�
�ه ا��ر�ز* -��(���ذ/ا(���ذة ��ل �ل ��!�م/ا���!��� و�دم ا�����دة ���K ا(��� .، و�وم ���و
���
   ���ن ھم ,� �3
� إ���، �K �دون ا�;!و��ت وا(�ط�ء ا��ر;ودة وا���3� �����*��� و�!��
��� �ن �5ل ا��;3[ ا�

    
  ا��&� ا�را� �: ��و(م أ2ر ا�د:م

12طرح ا�!دد ��- ا��ط��� �ن ا�!دد  ا����ب ا�ذھ+/ : �. 
 ��ل ,ردي و
���� &(�1 ا� ل: �

  

�د أ�داد ا���ط�ن. 5.40إ�-  5.4و  5.30إ�-  5.335ظ ا�����م و3ول :  18ا�+.�ط  ل إ���� 
�ن ���ر��  3,6و  3,15,� ھذا ا��*�ط ��م ���ر�� : 19ا�+.�ط  �3ن ��!ددن ����و�ن،   .0,15و  ���0,6 أن ا�
زءن ا�;3
�س ا��!� وو3دات ا���س وا�دف ھذا ا��*�ط إ�- د�م : 20ا�+.�ط  �� �;��  ��3و5ت وا�����3ت ����. و��6ت ا��!���ت ا�
 : 21ا�+.�ط  

د ا���!�م/ا���!��� ر�م ا�دوا\ر ��- ا�د,�ر و35ظ ا���!�م/ا���!��� أن ا�دا\رة ا��� ��� أ��ر *!�ع ھ� ا��� �ر�زھ� ا���ط�! Dن ، وأن C ا���ط�
  .ھو ا�و3د ا�ذي ����� A أي أن ا��رص ا�ذي �ر�زه .D و C و B 65� ا��� �را�زھ� ��- ا��وا�������ن إ�- ا(�راص ا�D 6 و

ن. ,���3� ا�*�ل ا���ون ھ� ا��رق : 22ا�+.�ط  �ط�ب ,� ھذا ا��*�ط �ن ا���!�م/ا���!��� �!رف ���3� 3ز ��رق �ن ���3� ���ط
  ���3� ا��ر�K و���3� ا����طل. �ن

����� ا�
زء ا�!*ري )�� �!د ا���;��( �!دد ا(ر��م  �م: 23ا�+.�ط   �,� ھذا ا��*�ط د�م ���رة ���ر�� ا(�داد ا�!*ر�، و������د ���
�ون ��!ددن ا��ذن �رد ���ر����� ���� ا�
زء ا�;3[ ���$ ���ل ا����ر�  �.���$ ��د�� 

���ت   
�ل ��ظم و�!��
� ا�����ت، وا��ط�وب ھو ا���6ل ��دراجھذا ا��*�ط د�م �������ت ا���!�م/ا���!��� ,� � ,�: 24ا�+.�ط  ���
��ر وھو  90 ������� ���ؤال ا���6�، ا��ط�وب ھو ا&��!��� ���
دول أو ا��دراج ��3دد ��- ��
�وز ���� ا�ط�ل. ا�واردة ,� ا�
دول���

  �� �!د ���ن.

�ل 3ل ا����\ل ا��� ��ط�ب ا��!��ل ��س ا�ز�ن وو3دات ���$ ي ھذا ا��*�ط د�م �������ت ا���!�م/ا���!�: 25ا�+.�ط  � �, ��

 h 20 وإ
راء �3و5ت ���� و���ر����. ,��
واب ��- ا��ؤال ا��طروح ��_� ��- ا���!�م/ا���!��� أن ��رن �د�ن، ا(و�- ���وي
min 1 وي��� ��� .�س ا�ز�ن ������ذا ��- ا���!�م/ا���!��� أن ��!�ل و3دة � .min 90 وا���6���
ب  نوھ��ك إ��!د *ر���3 

 .�ن ا��ؤال
�!رف ا��رم و��وازي ا����ط5ت و�*ورھ�� (,� ھذا ا��*�ط د�م و��6ت �������ت ا���!�م/ا���!��� ,� �
�ل ا��
���ت : 26ا�+.�ط  

�����;��ن ا���!�م/ا���!��� أن ا��*ر)�ن �5ل ��ن. ,���3ل ا��*ورات ا��!رو�� � b و c  5ت وأنھ�� �*ران ���وازي ���ط
وا,ق & ��وازي ���ط5ت و& ھر&  a ھو �*ر ��رم. ���� ا��*ر d ا��*ر.�� 

ر و�;_ر ا(*��ل. ��
واب ��- ا��ؤال : 27ا�+.�ط  ��ا��دف �ن ھذا ا���رن ھو د�م ������ت ا���!��ن وا���!���ت ,� �
�ل �
ا��طروح، �وم ا���!�م/ا���!�� .ر��� ���س طول ا���!ن ا�����ظرن ��6- ��6- ,� ا�*�ل و�;_ره 3دد ا���!�م/ا���!��� �!��ل ا��

���K ا(���ذ/ا(���ذة ��ل �ل ��!�م/��!��� و�دم ا�����دة ��ن ھم ,� �3
� إ���، �K �دون ا�;!و��ت وا(�ط�ء ا��ر;ودة وا���3� 
]  ا�
���� �����*��� و�!��
��� �ن �5ل ا��;3

 



  
  

�� : ��و(م أ2ر ا�د:م�  ا��&� ا�7
 )350د�ل ا(���ذة وا(���ذ، ص ( �32
ز ا���!�م/ا���!��� ���رن ا�ور�� ا����ب ا�ذھ+/ :  �
 ��ل ,ردي و
����&(�1 ا� ل:  �

�م م وا���6ت وا��و�ف �ن �
�وزھ� و��م ,� ھذه ا�3;� �!��
� ا(�ط�ء وا�;!و��ت ا���3� �دى ا���!��ن وا���!���ت ا�ذن �م ���ن 3;�� ا�د�
ز ��- �ل ��!��ن : ا��ر ما�!�ل �K ھؤ&ء ا���!��ن/ا���!���ت �*�ل ,ردي �3ب ;!و��ت �ل وا3د ���م و�!�ق ا(�ر ھ�� �د�م �ر�ز ��!�

�ون �ردھ� ��W )��رد ا��!��
�(و��!��� ��- 3دة ز ��- ا�;!و��ت وا(�ط�ء ا��ر���� وا��� �أ�� ������� .�� �;دره �وا\ق ا����و�و
�وا��ر
ن ,�*�ل ھذه ا�3;� ,ر;� أ�رى ��!زز ��������م ��  .��\�� ا���و�طن وا���3

 
 )\ريا�دا(,� ھذا ا��*�ط إ��Wء ��ر �و�ف ������ت ا���!��ن وا���!���ت ,� �
�ل ا&�داد ا���ر� وا���6ل ا������ : 28ا�+.�ط  


��� ��- ا��ؤال.�x ا�*�ري ا���;ص �ن طرف ا(�رة ���ط�ب �وم ا���!�م/ا���!��� (
ل ��3ب ا���.������تd� �����3ت ا��ز����  
 :29ا�+.�ط  

�م ,� ھذا ا��*�ط د�م ���رات ا���!��ن وا���!���ت ,� �
�ل 
K وطرح ا&�داد ا�!*ر�. وط�ب �ن ا���!�م/ا���!��� إ���ل �دد 
ن�*ري إ�- �دد �!�وم ;3[ أو ����ن أن ��!�ل ا���!�م/ا���!��� طر�
� (ر��م ا�!دد ا�ذي �3ث  - -1: *ري : وا��3دد ا��در

 .طرح ا�!دد ا�ذي رد إ����$ �ن ا�!دد ا��!�وم - -2 ��$ ؛
 :30ا�+.�ط  
�ن إ����$ ھ�ذا �;�[ �*را ���5 ��و*ور ��\م  �و�و
د .: ا�ظر ا��را��ا��*ر ا����رح ,� ا��*�ط ھو 
زء �ن �*ر �و*ور ��\م. 

  ���ذج أ�رى �م 
ردھ� �ن طرف �
�و�� ا���م �����دة ا(���ذ/ا(���ذ
 :31ا�+.�ط  

��وي ��س *!�ع ا�دا\رة أي Kا��ر� K�� س�ن أن ����ن أن 35ظ أن ا���6ث ھو �;ف �ر�cm 2. K &3ظ ا���!�م/ا���!��� ا�*�ل �� ���
�س ��!$ � ����ر 2أ��� ��ذ�ك ���3� ��وازي ا(�5ع ھ�  ���2��ر �ر�K و���3� ا���6ث ھو  4ون ���3� ا��ر�K و��$ � .Kر �ر������

��ر. �4!ف ���3� ا���6ث، أي ���وي ���3� ا��ر�K أي ���  
 :32ا�+.�ط  
ا��3;ورة ��ون ا���3� 6م  .cm 2,5 وا���6� *!���� cm 3 ا��ط�وب ھو إ�*�ء ����ر��ر دا\ر�ن ���� ا��ر�ز ���$، ا(و�- *!���� 

ن ا�دا\ر�ن.� 
� : 33ا�+.�ط  �ر وا��;_ر 6م �3ب ا�طول ا��3�� وا�!رض ا��3�� 6م ����I ا����3� ا��3��ن و3دد �!��ل ا����35ظ ا�*

�ل .*��  
;� ا��3ول �ن ا�و3دات : ا��دف �ن ھذا ا��*�ط ھو د�م وإ��Wء ������ت ا���!�م/ا���!��� ,� �
�ل ��س ا�ز�ن، و��: 34ا�+.�ط  


واب ��- ا��ؤال  د���) ���60� =  ة (، ور��ز ا �
�ز أ���� ��- ���دا��رور �ن ا����� ��د��\ق�3;ل ا���!�م/ا���!��� ,
  .ا��طروح 

�ن إ�
�زه :35ا�+.�ط  �د �!��ل ا�����ب: ��3د ,� ھذا ا��*�ط �م د�م وإ��Wء ���وم ا������� �ن �5ل �لء 
دول ������ وھو �� 
  .ا��طر ا���6�، ,3;ل ��- ا�
دول ��3;ول ��- ا�!دد ا��وا,ق �$ ,� 620م �رب �ل �دد ,� ا��طر ,�  160/8=  20

�س ا��!� وو3دات ا���س وا��3و5ت وا�����3ت ���� :36ا�+.�ط  �� �;���دف ھذا ا��*�ط إ�- د�م وإ��Wء ا��!���ت ا�.  
��ل �لء ا�
دول ��� ھو وارد ,� ا���6ل ا����رح35ظ ا���!�م :37ا�+.�ط    ./ا���!��� �6ن �ل ��!� 6م 

�(ي ھذا ا��*�ط د�م وإ��Wء ��� ا����$ ا���!��ون وا���!���ت ,� �
�ل ا�������. و��;� �!رف ���ن أ�داد ������� ����� �و�راء�$  )أو و�!

��� ��- أ�\�� �3ددةd�.  


د ,���ط�وب أو& ھو �3دد -أ  km ا��ر�� ا���و�ط� ����رة. �ذ�ك �3ث ا���!�م/ا���!��� ,� ا����ن �م �ط!ت ا���رة ,� �دة ���� وا3دة، ,
�و��ر ,� ا�����. 50 إذن ا��ر�� ا���و�ط� ��ذه ا���رة ھ� .50�  

� ,��3دد ا����,� ا��� �ط!��� ا���رة �5ل ���� و -ب ����� ���� أن ��!�ل ا���!�مد ���30 أن ا�و�!� ھ� و�! �� 30ا���!��� ���دة : /�
+  25:  ، و������� ,�5ل ���� و�;ف �ط!ت ا���رةkm 25أي  km 50د��� ���طK ا���رة �;ف ا����,�  30د��� = �;ف ����، وإذن 

�و��ر. 75أي  50�  

� ���ر
وع إ�- ا����ن �ر�م ا���ن ����!�م/����!��� أن ��3ق �ن ا������- ا��3ور  h 30 min 1 �ط ا����ط!� ا�!�ود� ا���ط��� �ن ا���ط�و

  d. ��- ا��3ور ا�!�ودي و35ظ أن ھذه ا���ط ا����ط!� ���5- ��- ا�����م 75ا&,�� وا���ط ا����ط!� ا���ط��� �ن ا���ط� 
��، �K �دون ا�;!و��ت وا(�ط�ء ا��ر;ودة وا���3� �����*��� ���K ا(���ذ/ا(���ذة ��ل �ل ��!�م/��!��� و�دم ا�����دة ��ن ھم ,� �3
� إ�

����
  .و�!��
��� �ن �5ل ا��;3[ ا�
  

  


