
حقيبة القدرات التفاعلية 

"الجزء الكمي"
هـ  1438-1439

إعداد

أمل حسين فلمبان. أ

أ، كريمة محمد الياس

فوزية أحمد  الخطابي . أ

ومراجعة اشراف 

مديرة برامج تطوير مهارات تقويم التحصيل الدراس ي

منى محمد فواز الشريف. أ

طاشكنديليلى عبد املعين . أ

نادية محمود زيني بدوي . أ





املقدمة

وبعدبعدهنبيل منعلىوالسالموالصالةوحدههللالحمد

 القدراتاختبار يشكل
 
 هاجسا

 
تحديدفيور دمنلهملاوذلكوبناتناألبنائناحقيقيا

ُيعد  إذاسالقيأهميةالتربويون أدركوقداملناسبالتوجهواختيار الدراس ياملستقبل

نأنهكماالثانويةخريجيملستوى الفعلياملحك ِّ
 
أخذمنالباتوالطالطالبجميعُيمك

 ،الجامعاتمقاعدعلىاملنافسةفينصيبهم
 
دلتاملعأصحابعلىقصرهامنبدل

التربوي يمالتقو علماءلدىاملحكهو الختبار هذاأصبحوقدالعامةالثانويةفيالعالية

عدتوبناتناأبنائنامساعدةفيمناومساهمة
ُ
علىدريباتتعلىتحتوي التيالحقيبةأ

رضهاعيكون أنحرصناوقديديكبينوُوضعتالحللطريقةوشرحالقدراتاختبار 

رباتاملدلتتمكناملستطاعقدر والختصار الشموليةمنوبقدر مبسطبأسلوب

.جهدبأقلمنهاالستفادةمنواملتدربات

هذهكون لتممهدطريقفياملنشودةالغايةإلىالجميعبأيدينأخذأنعلىحرصناكما

 الحقيبة
 
الفهملىعللطالبةمعينخير ولتكون القدراتاختباراتفيللجميعمرجعا

.هللابحول الدرجاتأعلىتحقيقثمومنالسليم

ذهبهينفعأنهللاونسألأسدىماعلىالشكر ولهأنعمماعلىالحمدهللأخيرا

.املرجوةثمارهاتؤتيوأنالحقيبة



الباركود

تطبيق شهير وبسيط يمكنك من مسح وقراءة 
وهو في الحقيبة يضم شرح فيديو  الباركودمحتوى 

.لطريقة حل السؤال
توجد تطبيقات عديدة لقراءة الباركود في اآلب ستور 

واألندرويد 

علىبالضغط يمكن مشاهد فيديو الشرح 
الباركودمفتاح التلفاز أو قراءة 





عند استخدام هذه االستراتيجية يقترح حل
ذا فإ, ثم يتأكد من صحة الحل , معقول للسؤال

دة لم يكن الحل صحيحا يقترح حل اخر باإلفا
لى ان ويستمر إ(زيادة أو نقصا )من االقتراح األول 

.يصل للحل املطلوب 

استراتيجية التجريب و التعويض 



72 73

7170

السلعة إذا كانت ، ريال290اشترى رجل أربع سلع ودفع مبلغ : مثال 
و ، الين و الثالثة تزيد عن الثانية بري، الثانية تزيد عن األولى ريال واحد 

؟فما ثمن السلعة األولى. الرابعة تزيد عن الثالثة بثالثة ريالت 

( جـ ) هنا نجرب الخيار 
 =71 ( +71 +1 ( + )71 +1 +2 ( + )71 +1 +2  +

3 =  )294
290< 294حيث أن 
.هو الصحيح ( د ) إذن الخيار 



ى تنظيم تساعد استراتيجية التدرج املنتظم عل
يانات كما أن تسجيل الب, األفكار حول املسألة 

بشكل منظم و واضح يجنبنا نسيان بعض
حلاليتطلبهاالبيانات أو املعلومات التي 

التدرج املنتظم



الثالثاء اإلثنين

الخميساألربعاء

و ، صفحة 150صفحات من كتاب فيه 10قرأ سالم يو م السبت : مثال 
ففي أي . يريد أن يقرأ يوميا مثلي الصفحات التي قرأها في اليوم السابق

يوم ينتهي من قراءة  الكتاب ؟

(ب)الختيار الصحيح 

املجموععدد الصفحاتاليوم 

1010السبت 

2030األحد

4070اإلثنين 

80150الثالثاء



إن رسم شكل ُيعد طريقة جيدة لتنظيم 
مكن من, املعلومات 

ُ
هذه االستراتيجية ت

اكتشاف العالقات و األنماط في البيانات
.الواردة في املسألة 

استراتيجية الحل بالرسم



13 15

1210

،كلم شرقا 3ثم ، كلم شمال 6ثم ، كلم غربا 8قاد رجل سيارته : مثال 
فكم يبعد عن نقطة البداية ؟. كلم شمال 6ثم 

ا نقوم برسم نقطة تمثل نقطة البداية أ ومنها نتجه غرب
 إلى

  
ا ثم نتجه شمال

 
 ثم نتجه شرق

 
النقطة ثم نتجه شمال

وحيث أن املطلوب هو طول القطعة أ ب..ب
كلم، ويكون 13= املسافة املطلوبة : من نظرية فيثاغورث

(ب)الخيار الصحيح 



ة قيم. تستخدم هذه الطريقة عندما يطلب 
يطلب أو في األشكال الهندسية التي, تقريبية 

فيها مساحة منطقة مظللة و تكون خطوات
.الحل طويلة

استراتيجية التقدير و التقريب



4 3

56

أقرب ناتج للمقدار   : مثال 
4,٩8 × 4,02
2,51 ×1٫92

:

4٫98 ≈5
4٫02 ≈4
1٫92  ≈2
2٫51 ≈2٫5

= أقرب ناتج 
5 × 4
2,5 × 2

   =
20
5

 =4

(ب)ويكون الخيار الصحيح 



ات التي تعد هذه االستراتيجية من االستراتيجي
ق و تتحق, تستخدم لتبسيط حل املسألة 

هل بإعادة صياغة املسألة باستعمال ارقام أس
من خالل تقسيم , أو وضع مألوف أكثر  

لول املسألة إلى مسائل أبسط ثم تجميع الح
.للحصول على الحل املطلوب 

استراتيجية الحل باستخدام 
مثال أبسط



401 400

402403

ت إذا كان، متر تم إنارته من بدايته إلى نهايته 2000طريق طوله : مثال 
فما عدد العمدة املستخدمة إلنارة . متر 5املسافة بين كل عمودين هي 

الطريق ؟

أمتار 10= نفرض أن طول الطريق 
3=1(+5÷ 10=) سنحتاج لعدد من األعمدة 

عمود401=1(+5÷2000=) عدد األعمدة 
(ب)ويكون الخيار الصحيح 



هذه االستراتيجية مفيدة في التعامل مع
الي واحدة التي تتو , املواقف أو املراحل املتتابعة 

لتي تأتي وكل مرحلة تتأثر باملرحلة ا, تلو األخرى 
ة حيث يتم البدء في الحل من املرحل, الحقا 

قة األخيرة و العمل على املراحل األخرى بطري
.عكسية للوصول الى الحل 

استراتيجية الحل بطريقة 
عكسية



جنوب غرب شمال غرب

شمالشرق 

ما اتجاه القبلة لدى سكان هذه ، تقع مدينة جنوب شرق مكة : مثال 
املدينة ؟

إذا وقعت املدينة جنوب شرق مكة
.فإن مكة تقع شمال غرب املدينة 



من , ا قد تشكل األعداد في مسألة ما نمطا معين
ي أجل حل هذه املسائل نبحث عن القاعدة الت

ثم نستخدم هذه القاعدة, تكون هذا النمط 
. إليجاد الحل 

استراتيجية الحل بالبحث عن نمط
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1
٦ 9

1
5

13
1
7

15
1
٩

الحد الخامس في املتتالية      : مثال 
1
2

3 ،
1
3

5 ،
1
4

7  ،  ...

كل مرة و مقام 2نالحظ أن الجزء الصحيح يتزايد بمقدار 
.كل مرة 1الكسر يتزايد بمقدار 



تستخدم هذه الطريقة جميع القوانين 
لالرياضية التي سبق دراستها في املراح

.الدراسية 

استراتيجية الحل باستخدام 
القوانين املباشرة



399 398

419499

= .............2(199) –2( 200):مثال 

(200)2–(199)2(=200-199( )200 +199  )
=399

















سم32 سم30

سم42سم40

، فما هو 2سم154= إذا كانت مساحة الدائرة 
محيط املستطيل إذا كان م هي مركز الدائرة 

وطول املستطيل يساوي ضعف عرضه؟

<  ----2ط نق= مساحة الدائرة 
22
7

154= 2نق×  

= 2نق
7
22

7= نق < ---49= 154× 

7= نق = عرض املستطيل 
14= 7×  2=  العرض ×  2= طول املستطيل 

2×  ( العرض+ الطول = )محيط املستطيل 
سم42= 2×  ( 14+7= )

م

خاص بالقسم العلمي
http://cutt.us/gmtTZ

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/gmtTZ
http://cutt.us/gmtTZ
http://cutt.us/gmtTZ
https://drive.google.com/file/d/1xCNYPyiq0pWL5EIT2gaCkuSVSl53aA8P/view
https://drive.google.com/file/d/1xCNYPyiq0pWL5EIT2gaCkuSVSl53aA8P/view


16 8

124

في الشكل املجاور، ما مساحة املستطيل؟

خاص بالقسم العلمي
http://cutt.us/LikDl

الزوايا األربع للمستطيل قائمة ومن ذلك نحصل على
ومن عكس نظرية 2= مثلث قائم الزاوية وتره 

نتج فيثاغورث ومع تطابق ضلعي املثلث اآلخرين نست
2=       أن طول الضلع الواحد في املثلث 

العرض×الطول = مساحة املستطيل
       =2×22=4

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/LikDl
http://cutt.us/LikDl
http://cutt.us/LikDl
http://cutt.us/LikDl
http://cutt.us/LikDl


سم وعلى ذلك فإن أحد أضالع 2= طول ضلع املربع 
سم بينما طول الضلع اآلخر 4املثلث قائم الزاوية  هو 

ومن فيثاغورث يكون ( 4نصف )سم 2هو 
25= 20=      4+ 16=      الوتر 

4+ 25+ 25= أي أن محيط املثلث الكبير 
=4 +45

سم، فما محيط4إذا كان طول ضلع املربع 
املثلث الكبير؟

خاص بالقسم العلمي
http://cutt.us/7dC1g

33

6 +95

125

4 +45

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/7dC1g
http://cutt.us/7dC1g
http://cutt.us/7dC1g


بادل املستقيمان متوازيان وعليه فإن هناك زاوية ت

مكملة هذه الزاوية ..وتطابقها 105°داخليا الزاوية 
°)ألن °75هي  105 +75° =180°)

وبالتالي فإننا نحصل على الزاوية س في املثلث 

°= س 180-(75°+70°=)° 180-145°=35°

إذا كان ل َو م متوازيان أوجدي قيمة س؟

خاص بالقسم العلمي
http://cutt.us/in6zE

°35

° 70

°30

°60

ل

م

70
105

س

10575

ل

م
70

105

س

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/in6zE
http://cutt.us/in6zE
http://cutt.us/in6zE


القيمة الثانية أكبر القيمة األولى أكبر 

املعطيات غير كافيةالقيمتان متساويتان

:قارني بين 
ب د   القيمة الثانية ب هـ: القيمة األولى 

خاص بالقسم العلمي
http://cutt.us/2gKV9

بما أن املستقيمان متوازيان
متطابقة 2, 1والزاويتان 

معها متطابقتان 4, 3فإن الزوايا املتبادلة داخليا 
ان وعليه يكون الضلعان املقابالن لهاتان الزاويت

ب د= ب هـ : متطابقان أي أن 

جأ ب

دهـ

2 1

1=2

ج ب

دهـ

٢ ١

٢=١

٤ ٣

أ

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/2gKV9
http://cutt.us/2gKV9
http://cutt.us/2gKV9


120° 100°

260°80°

أوجدي قيمة ص: من خالل الرسم املقابل 

خاص بالقسم العلمي
http://cutt.us/8uKLx

ة للزاوية بما أن املستقيمات متوازية فإن الزاوية املكمل

°ص هي نفسها الزاوية  وحيث أن مجموع زوايا 100
وباستبعاد الزاوية املكملة لها فإن 3٦0الدائرة 

°2٦0= °100–°3٦0= ص 

100

ص

100

100

ص

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/8uKLx
http://cutt.us/8uKLx
http://cutt.us/8uKLx


القيمة الثانية أكبر القيمة األولى أكبر

املعطيات غير كافيةالقيمتان متساويتان

:س   قارني بين 4/3=  إذا كانت ع 
ص: القيمة األولى 

38القيمة الثانية 

خاص بالقسم العلمي
http://cutt.us/tXuZJ

°= ع  °30مكملة الزاوية 150
س 4/3=  150°

°= س  150   ×3/4 =112.5°
°+ °112.5)–°180= أي أن ص  30 = )° 37.5

القيمة الثانية أكبر

ع
30

صس

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/tXuZJ
http://cutt.us/tXuZJ
http://cutt.us/tXuZJ


8 24

125

إذا كانت م مركز الدائرة ، هـ منتصف أ ب، 
ماطول أ ب؟

خاص بالقسم العلمي
http://cutt.us/ZzSPf

5ه نصل بين املركز والنقطة ب بنصف قطر قياس
وبالتالي 3وأحد أضالعه 5فنحصل على مثلث وتره 
(فيثاغورث)4= يكون هـ ب 

8= 4+ 4=  أ هـ + هـ ب = أب 

مأ

ب
هـ

3

5

مأ

ب
هـ

3

5

5

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/ZzSPf
http://cutt.us/ZzSPf
http://cutt.us/ZzSPf


° 105 °100

° 120° 122

ا ب.. في الشكل املجاور أوجدي قيمة س أن علم 
.الرسم ليس على القياس

خاص بالقسم العلمي
http://cutt.us/guxEB

نرسم ضلع موازي للضلع ج د
الزاوية د ج هـ تطابق و هـ ج بالتبادل الداخلي 

والزاويتان و هـ ب, أ ب هـ متحالفتان

°= قياس الزاوية و هـ ب 85-° وعليه 58°= 27
°= أي أن س °180=°58+س 180-58° =122°

هـ

ب

د ج

أ

س

85

27

هـ

ب

د ج

أ
س
58

27

27 و

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/guxEB
http://cutt.us/guxEB
http://cutt.us/guxEB


12 11

1314

ساعة، وفي نفس الوقت /كلم2رجل خرج من بيته إلى املصنع بسرعة 
ساعة، إذا / كلم20خرجت سيارة من املصنع إلى بيت الرجل بسرعة 

نع؟التقيا بعد نصف ساعة فكم املسافة بين بيت الرجل واملص

خاص بالقسم العلمي

.ساعة/ كلم1= 0,5×2= الزمن ×السرعة = املسافة التي قطعها الرجل
ساعة/ كلم10= 0.5× 20= املسافة التي قطعتها السيارة

عها الرجل املسافة التي قط= أي أن املسافة من بيت الرجل إلى املصنع 
=  طة االلتقاء املسافة التي قطعتها السيارة حتى نق+ حتى نقطة االلتقاء 

ساعة/كلم 11= 10+ 1

http://cutt.us/civzY

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/civzY
http://cutt.us/civzY
http://cutt.us/civzY


ساعات4 ساعات3

ساعات6ساعات5

.  د 15الساعة يتوقف في كل محطة / كم200قطار سرعته 
ت فكم من الوقت يستغرق ليصل للمحطة الثالثة إذا كان

كلم؟500املسافة 

خاص بالقسم العلمي
http://cutt.us/7LlHl

=  200÷500=   الزمن الذي يستغرقه القطار 
5
2

الساعة

انية في كل وسيتوقف مرتين بسبب مروره باملحطة األولى والث.
اذن سيقف نصف ساعة. دقيقة15مرة يقف 

أي أن اجمالي الرحلة هو 
5
2

 +
1
2

 =
٦
2

ساعات3= 
شاهد 

طريقة الحل 

http://cutt.us/7LlHl
http://cutt.us/7LlHl
http://cutt.us/7LlHl


1,5 1

1560

س، / كلم100سيارتان تسيران في اتجاهين متعاكسين، األولى بسرعة 
كلم، 220س، إذا كانت املسافة بينهم / كلم120والثانية بسرعة 

فبعد كم دقيقة تلتقيان؟

خاص بالقسم العلمي
http://cutt.us/NAQ1i

السرعة÷ املسافة  = الزمن 
تينبما أن السيارتان تسيران في اتجاهين متعاكسين نجمع السرع

=   الزمن 
220

120+100
  =

220
220

 =1

اذن تلتقي السيارتان بعد ساعة واحدة
٦0إليجاد الزمن بالدقائق, نحول الساعات إلى دقائق بالضرب في  

دقيقة٦0=٦0×  1= 

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/NAQ1i
http://cutt.us/NAQ1i
http://cutt.us/NAQ1i


°150 °180

°165°160

زاوية إذا كانت الساعة الثانية عشر والنصف فماهي ال
الصغرى بين عقرب الساعات وعقرب الدقائق؟

http://cutt.us/HHh7l

زاوية مستقيمة نطرح منها مقدار ما تحركه °180= الزاوية بين العقربين 
1و 12عقرب الساعات وهي نصف مقدار الزاوية  بين الرقمين 

30÷2=15°
°= مقدار الزاوية بين عقرب الساعات والدقائق   180-° 15=1٦5°

:طريقة آخر لحساب مقدار الزاوية بين العقربين

بحل التناسب 
س
°٣٠
=

°١٨٠
°٣٦٠

15°=  نجد أن س 
شاهد 

طريقة الحل 

http://cutt.us/HHh7l
http://cutt.us/HHh7l
http://cutt.us/HHh7l


11:36 11:35

11:3711:38

بدأت مسابقة الساعة العاشرة صباحا وانتهت بدخول آخر متسابق
، ووصل أحمد في 11:31إذا وصل أول متسابق الساعة 11:41الساعة 

منتصف الوقت بين األول واألخير ، فكم وقت وصول أحمد؟

http://cutt.us/2mNQu

11:41, وآخر متسابق الساعة 11:31دخل أول متسابق الساعة 
دقائق10الفرق بينهم 

.دخل أحمد في مننصف الوقت بينهما
وقتدقائق من 5= 2÷ 10: أي أنه دخل بعد

األول املتسابق دخول 
11:3٦:  إذن دخل أحمد الساعة

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/2mNQu
http://cutt.us/2mNQu
http://cutt.us/2mNQu


القيمة الثانية أكبر القيمة األولى أكبر

املعطيات غير كافيةالقيمتان متساويتان

:قارني بين

عدد الدقائق في  : القيمة األولى
1
2

ساعة

دقيقة1-2× 23: القيمة الثانية

http://cutt.us/7nrxb

عدد الدقائق في  : القيمة األولى
1
2

= ساعة 
1
2

 ×٦0 =

دقيقة30

× ٩: القيمة الثانية
1
2

دقيقة4.5=  

إذن القيمة األولى أكبر

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/7nrxb
http://cutt.us/7nrxb
http://cutt.us/7nrxb


ط8 ط4

ط32ط16

، 8= في الشكل املقابل طول ضلع املربع 
والدائرتين متطابقتين ومتماستان من

الخارج فما هي مساحة الجزء املظلل ؟

http://cutt.us/7n1G5

82=  أي أن قطره 8=طول ضلع املربع 
طر ونستطيع أن نالحظ أن نصف قطر الدائرة هو نصف ق

=  املربع 
2 8

2
 =42

ط×2( 42=    ) 2ط نق= إذن مساحة الدائرة 

= ربع مساحة الدائرة = ومساحة الجزء املظلل 
32ط
4

ط8= 

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/7n1G5
http://cutt.us/7n1G5
http://cutt.us/7n1G5


(ط-4)4 (ط-4)2

(ط-2)2(ط-2)4

في الشكل املقابل أربع دوائر متماسة 
،2=ومتطابقة نصف قطر كل منها 

فأوجدي مساحة الشكل املظلل

http://cutt.us/qe4VB

مساحة دائرة كاملة–مساحة املربع = مساحة الجزء املظلل 
2= نصف طول ضلع املربع = من الشكل نالحظ أن نق 
16= وبالتالي مساحته 4= إذن طول ضلع املربع 
ط4= ط 22= 2ط نق= ومساحة الدائرة 

( ط-4)4= ط 4-16= اذن مساحة الجزء املظلل 
شاهد 

طريقة الحل 

http://cutt.us/qe4VB
http://cutt.us/qe4VB
http://cutt.us/qe4VB


في الشكل املقابل ,
ط 3٦إذا كانت مساحة الدائرة الصغيرة 

فما هي مساحة الدائرة الكبيرة

ط64ط56

ط36ط76

2

ط36= 2ط نق= مساحة الدائرة الصغيرة 
6= وبالتالي نصف القطر للدائرة الصغيرة 

8=2+6= ومنها نصف قطر الدائرة الكبيرة 
2ط نق= إذن مساحة الدائرة الكبيرة 

ط64= ط28= 

http://cutt.us/wj6Jy

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/wj6Jy
http://cutt.us/wj6Jy
http://cutt.us/wj6Jy


القيمة الثانية أكبر القيمة األولى أكبر

املعطيات غير كافيةالقيمتان متساويتان

.في الشكل املقابل قارن بين
مساحة شبه املنحرف : القيمة األولى 

36: القيمة الثانية 

خاص بالقسم العلمي
http://cutt.us/lvmqn

سم4

6060

ة إليجاد مساحة شبة املنحرف نسقط عامود وألن جميع  الزوايا متطابق
فجميع األضالع متطابقة 

نحصل 4= والوتر 2= من فيثاغورث وحيث أن لدينا مثلث قائم به الضلع 
23على الضلع الثالث 

× االرتفاع × مجموع القاعدتين = مساحة شبه املنحرف 
1
2

( =4+8 )  ×23 ×
1
إذن القيمة الثانية أكبر20,78=  123=   2

٤٤

٤
٤

٤

22

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/lvmqn
http://cutt.us/lvmqn
http://cutt.us/lvmqn


35 42

4921

في الشكل املقابل
إذا كان الشكل التالي مربع ،

.فأوجد مساحة الجزء املظلل

خاص بالقسم العلمي
http://cutt.us/JzmJL

مساحة املثلث–مساحة املربع = مساحة الجزء املظلل 

×= مساحة املثلث 
1
2

= الرتفاع  ×القاعدة 
1
2

×7×4 =14

49= 2(7= )2(طول الضلع= )مساحة املربع 
35=14-49=  مساحة الجزء املظلل 

7

3

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/JzmJL
http://cutt.us/JzmJL
http://cutt.us/JzmJL


64 27

12552

في الشكل املقابل
أوجد محيط الشكل

خاص بالقسم العلمي
http://cutt.us/DMaiC

بعد تقسيم الشكل كما في الرسم
12= س+ 7

من فيثاغورث12=و ص 5=ومنها س
52=13+12+4+12+4+7= وبالتالي محيط الشكل

سم7

سم12

سم4

سم7

سم12

سم4

س
ص

سم4

90˚

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/DMaiC
http://cutt.us/DMaiC
http://cutt.us/DMaiC


= مساحة املثلث 
1
2

الرتفاع× القاعدة × 

 =
1
2

 ×3 ×2 =3

= مساحة شبه املنحرف 
1
2

الرتفاع× مجموع القاعدتين ×  

 =
1
2

6=3-9=  بالتالي الفرق بين مساحة ج و د 9=3× ( 4+2)× 

9 7

64

في الشكل املقابل 
أوجد الفرق بين مساحة د ، ج

خاص بالقسم العلمي
http://cutt.us/Hfttj

د

ج

4
سم

سم6

د

ج

4
سم

سم6

2
3

2

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/Hfttj
http://cutt.us/Hfttj
http://cutt.us/Hfttj


٪ فما مقدار 50إذا زاد طول ضلع مربع 
الزيادة في املساحة؟

225٪125٪

100٪25٪

4= 2×2= إذن املساحة 2= نفرض أن طول الضلع قبل الزيادة 

بعد زيادة نسبة الطول  بمقدار 
٥٠
١٠٠

3يصبح الطول 1= 2×

5= 4-9= وعليه فإن الزيادة 9= 3×3وتصبح املساحة  

=  مقدار الزيادة 
الزيادة
المساحة

100×  =
٥
٤

× 100 =125٪

http://cutt.us/uMjhI

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/uMjhI
http://cutt.us/uMjhI
http://cutt.us/uMjhI


8 4

59

أوجد قيمة س:في الشكل املقابل 
هما مساحتي16، 9إذا كان 

املربعين املقابلين

خاص بالقسم العلمي
http://cutt.us/F8Iso

3=وبالتالي طول ضلعه 9=املربع األول مساحته 
4=وبالتاي طول ضلعه 16= املربع الثاني مساحته 

(  3,4,5)ينتج لنا مثلث فيثاغورث املشهور 
5=وبالتالي س

16

9
س

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/F8Iso
http://cutt.us/F8Iso
http://cutt.us/F8Iso


°120 °45

°135°90

في الشكل املقابل إذا عرفت أن الشكل 
.مربع فأوجد قيمة س 

http://cutt.us/aSqci

°30=وعليه فإن ص 90°= ص 3
°و °90من ذلك نحصل على مثلث قائم الزاوية زواياه  30

60°= فيه ( مكملة س ) وبالتالي فإن الزاوية الثالثة 
°120= °60–°180= س

س

ص
ص

ص

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/aSqci
http://cutt.us/aSqci
http://cutt.us/aSqci


90 80

70150

 سرعة األولى 3سيارتان انطلقتا من املدينة أ الساعة 
 
عصرا

ما س كم تكون املسافة بينه/كم70س والثانية سرعتها /كم90
؟7الساعة  مساء 

20=70-90= فرق السرعتين بين السيارتين في الساعة الواحدة 
ساعات4= فرق الزمن بين الساعة الثالثة مساء والسابعة مساء 

كم 80= 4×20= الزمن × السرعة = اذن املسافة بينهم 
: طريقة أخرى للحل

سيارةحساب املسافة التي قطعتها كل 
إيجاد الفرق بينهما ثم ساعات 4بعد 

http://cutt.us/3XroK

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/3XroK
http://cutt.us/3XroK
http://cutt.us/3XroK


بأ

ج

م200

القيمة الثانية أكبر القيمة األولى أكبر

املعطيات غير كافيةالقيمتان متساويتان

لق إذا تحرك محمد من النقطة أ إلى ب مباشرة وصل في ساعتين وانط
  بـــــ  ج  خالد من النقطة أ 

 
ساعتين ونصف في إلى ب مارا

قارن بين 
سرعة خالد: سرعة محمد      القيمة الثانية : القيمة األولى 

خاص بالقسم العلمي
http://cutt.us/v8EZ

س/م100=2÷200= م وبالتالي سرعته 200= املسافة التي قطعها محمد 
م314=3.14×100=ط نق= نصف محيط الدائرة = أما املسافة التي قطعها خالد 

س  وعليه فإن القيمة الثانية اكبر/م125.٦=2.5÷314بالتالي سرعته 
:حل آخر

منبمقارنة املسافتين نجد أن املسافة التي قطعها خالد أكبر 
التي قطعها محمد في حين أن الزمن املستغرق لكل املسافة 

وعليه ستكون سرعة خالد أكبرمتقاربا كان منهما 

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/v8EZ
http://cutt.us/v8EZ
http://cutt.us/v8EZ


ا9 صباح  ا8 صباح 

ا7 ا9صباح  مساء 

عقارب إذا كان هناك ساعتي حائط األولى مضبوطة والثانية تسير عكس
ساعة الساعة وتنقص ربع ساعة كل ساعة فإذا ضبطت الساعتين على ال

ساعات كم تكون الساعة الثانية 4ظهرا فبعد 12

 4بعد 
 
ساعات ستشير الساعة األولى إلى الرابعة عصرا
نها تؤخر أما الساعة الثانية فستشير إلى الساعة الثامنة صباحا ولك

ساعات 4ربع ساعة كل ساعة أي أنها خالل 
ساعة كاملة وبالتالي ستشير الساعة ستؤخر 

 
 
الثانية إلى الساعة التاسعة صباحا

http://cutt.us/g4StV

شاهد 
طريقة الحل 

http://cutt.us/g4StV
http://cutt.us/g4StV
http://cutt.us/g4StV




6 4

810

ساعات ، فكم 8من طالء جدار في % 25عامل ينجز  إذا كان 
ساعات4عامل ينجز طالء الجدار كامل في 

http://cutt.us/jwRff

1
4

ساعة 32ساعات  إذا الجدر كامل في 8الجدار في 

باستخدام التناسب العكس ي
1         :32

8= س 4:  س      
شاهد 

طريقة الحل 

http://cutt.us/jwRff
http://cutt.us/jwRff
http://cutt.us/jwRff


26 52

137

فإن 52عدد الدجاج مثلي عدد البقر ،إذا كان عدد قوائم البقر
عدد الدجاج يكون 

=    عدد الدجاج 
52
2

دجاجة2٦= 



48 43

5053

23مقعد، والثالث به 18مقعد والثاني به 13الصف األول به 
؟فكم مقعد في الصف الثامن ..مقعد وهكذا 

https://youtu.be/TkM0q2TlNGc1

ابتداء من الصف الثاني( 5)+النمط هو اضافة 
اذا عدد املقاعد املضافة الى الصف الثامن هو

5 ×7 =35
48= 35+ 13= اذا عدد املقاعد 

شاهد 
طريقة الحل 

https://youtu.be/TkM0q2TlNGc1
https://youtu.be/TkM0q2TlNGc1
https://youtu.be/TkM0q2TlNGc1


30 25

5060

ريال و كان سعر 75اشترى رياض كتاب و آلة حاسبة بسعر 
الكتاب مثلي سعر الحاسبة فما سعر الكتاب

الة2= , الكتاب 75=  الة + الكتاب 
75= الة  + الة 2
50= اذا الكتاب 35= االلة 



20٪ 10٪

40٪60٪

 
 
 هونسبة الطالب الحاصلين على امتياز إلى الطالب جميعا

.، فكم نسبتهم املئوية4: 1

٪25تمثل 4: 1
٪20اذا األقرب 



3 42

2718

فإن العدد األكبر هو6والفرق بينهما 48عددان مجموعهما 

24= نصف املجموع
3= نصف الفرق 

27= 3+24= األكبر 



4000 3000

50006000

٪ على كل جهاز 5شخص يعمل في محل إلكترونيات يأخذ ربح 
فما ثمن الجهاز 3000أجهزة وكان ربحه10يبيعه إذا باع 

الواحد؟ 

300= 10÷ 3000الربح في الجهاز الواحد 
٪5٪  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   100

300س   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
٦000= 300× 100=        س

5



5 3

710

أقالم وحقيبتين أو ثالث 5إذا كان مع طالب مبلغ يكفي لشراء 
دد حقائب فقط فإذا أراد أن يشتري حقيبة واحدة فما أ كبر ع

من األقالم التي يمكن شراؤها؟

حقيبة+ حقيبة ( + أقالم5) املبلغ يكفي إما 
حقيبة+ حقيبة + أو حقيبة 

أقالم10= أقالم إي أن أكبر عدد 5= إذا الحقيبة 

https://youtu.be/9hrcMrpIU3A

شاهد 
طريقة الحل 

https://youtu.be/9hrcMrpIU3A
https://youtu.be/9hrcMrpIU3A
https://youtu.be/9hrcMrpIU3A


6 3

912

ما قيمة س؟9+س3= ( س 2) 9

(س2×2)3= نوحد األساسات ، الطرف األيمن 

إذا تساوت األساسات تساوت األسس
9+س = س 4

3= س 



25 15

3545

150ريال ، فكم قلم تم بيعه إذا كان املبلغ 40قلم يباع ب 12
ريال؟

بالتناسب الطردي
12 ...........40
150...........س 

=  س 
150 ×12

40
  =45



8 6

1012

ساعات 6شخص يسافر من مدينة إلى مدينة ومدة السفر 
7: 30مرات كل مرة نصف ساعة فإذا وصل الساعة 3وتوقف 

فمتى خرج من بيته؟

7: 30= الرحلة ٦+  1: 30مدة التوقف 
12الساعة إذا خرج من بيته 



شوكولتة شوفان

فواكهفانيليا

ليا ثم  مصنع ينتج كعك الشوفان ثم الشوكولتة ثم الفاني
؟46الفواكه فماذا ستكون الكعكة 

2والباقي 11=4÷ 4٦نقسم 
الشوكوالتة2نعد من األول حسب الترتيب فيكون رقم 



11111 1,1111

1110111011

فأوجد قيمة س1010+ 10101=  س 10

11111= س 10
1,1111= س 



10 -10

-1212

= س + س8+ 2س-س2فإن 1-=  إذا كانت س 

2(-1 )–(-1)2 +8(-1(+ )-1 = )-12



24 20

2830

دقيقة  فكم دقيقة تلزم  لتعبئة 15جالون في 375يعبأ 
جالون ؟ 600

بالتناسب الطردي
375............15
س...........٦00

= س
٦00 ×15

375
 =24



4 2

68

7= أصبح الناتج 1وطرح منه   4عدد ضرب في 

https://youtu.be/Qrt1GQ58YJE1

نسير بالعمليات العكسية
7+1 =8
8 ÷4 =2

شاهد 
طريقة الحل 

https://youtu.be/Qrt1GQ58YJE1
https://youtu.be/Qrt1GQ58YJE1
https://youtu.be/Qrt1GQ58YJE1


7 3,5

1528

7,5كم  نصفا  في 

http://cutt.us/7LlHl

2=  عدد األنصاص في الواحد 

15= 2×7,5اذا 

http://cutt.us/7LlHl


5 2

710

تساوي النسبة2إذا كانت نسبة س إلى س
، فكم قيمة س ؟20إلى 2بين 

س
2س

=
2
20

بالتبسيط          
10= س



10 9

1215

3عمر محمد ربع عمر والده ، وخالد يزيد عن عمر محمد ب 
!  سنة أوجد عمر خالد36سنوات اذا كان عمر األب 

https://youtu.be/pXacrvhB50cا

٩= 4÷ 3٦= عمر محمد 
12= 3+ ٩عمر خالد  

شاهد 
طريقة الحل 

https://youtu.be/pXacrvhB50cا
https://youtu.be/pXacrvhB50cا
https://youtu.be/pXacrvhB50cا


6400 4800

83009300

ريال وكانت نسبة 160إذا كانت  الزكاة من مبلغ ما مقدارها 
٪ فما هو مقدار املبلغ؟2,5الزكاة 

بالتناسب الطردي
2,5٪ ..........1٦0
س   .............100٪

= س 
1٦0 ×100

2,5
  =٦400



مساءا7 مساءا5

صباحا11صباحا9

 في 3ساعة ، إذا اجتمع 12ينجز عامل طاولة خالل 
 
عمال سويا
7عة عمل طاولة فمتى سينهون عملهم إذا بدأوا عملهم من السا

؟
 
صباحا

بالتناسب العكس ي
عامل.....ساعة 12

عمال3.......س ساعة 
ساعات4يحتاج العمال إلى 12= س 3

صباحا11إذا ينتهوا الساعة 



1 صفر

35

ثالثة أعداد حاصل ضربهم هو حاصل جمعهم
فإن العدد الثالث هو5-و 0إذا كان عددين منها هو 

صفر = طاملا أن أحد األعداد 
حاصل الجمع= صفر = إذا حاصل الضرب 

5= 5-العدد الثالث نظير 





8 5

910

أعضاء، إذا أردنا اختيار عضوين فبكم 5شركة مكونة من 
طريقة يمكننا الختيار 

بما أنه ل يحتاج ترتيب نستخدم التوافيق 
اختيار عضوين يكون  

4 × 5
2

 =10

خاص بالقسم العلمي



0,33 0,5

صفر0,25

مرات كانت النواتج 4فإذا قمنا برميه 6-1من مكعب مرقم 
أعداد زوجية  ، فما احتمال ظهور عدد زوجي في الرمية 

الخامسة 

خاص بالقسم العلمي

احتمال ظهور عدد زوجي على حجر النرد في الرمية 

الخامسة هو   
3

 =0,5
6



8 7

96

فما هو أكبر 5واملدى 6والوسيط يساوي 4أعداد منوالهم 5
رقم ؟ 

نفرض أن أكبر قيمة س
    ، املدى هو أكبر قيمة 

 
أصغر قيمة –املنوال هو القيمة األكثر تكرارا

الوسيط هو القيمة املتوسطة بعد الترتيب 
5= ، املدى 6= ، الوسيط 5= ، عدد األعداد 4=املنوال 

، س ، ص 6، 4، 4= إذا األعداد هي 
9= إذا س 4–س = 5و 4وأصغر قيمة 5= بما أن املدى 

خاص بالقسم العلمي



70 80

6050

ألوان مختلفة 4أحجام من القصدير بـ 5إذا كان مصنع ينتج 
أشكال مختلفة أوجد عدد ما ينتجه 4وكل لون ينتج منه 

املصنع من القصدير ؟ 

بإستخدام مبدأ العد األساس ي 
عدد األنواع الي ينتجها املصنع 

نوع 80= 4×4× 5= 

خاص بالقسم العلمي



50 60

5662

فما أصغرهم 300أعدد زوجية متتالية مجموعهم 5

= عددهم  ÷املجموع = الوسط 
300
5

 =60

5658606264
56يتضح أن أصغرهم 

خاص بالقسم العلمي



20 5

3536

وعند استبعاد أحدهم 20املتوسط الحسابي ألربعة أعداد هو 
فما العدد املستبعد 15يصبح املتوسط 

وسطهم الحسابي × عددهم = مجموع القيم 
80= 20× 4أعداد  4مجموع الـ 
45= 15× 3أعداد هو 3مجموع الـ 

35= 45–80العدد املستبعد  هو 

خاص بالقسم العلمي



1275 1200

14001500

50إلى 1أوجد مجموع األعداد من 

50= عددهم 

=  2÷( األخير + األول ) وسطهم هو 
50+1

2
 =

51
2

الوسط × املجموع  هو العدد 

50   ×
51
2

 =25   ×51 =1275
خاص بالقسم العلمي



القيمة الثانية أكبر القيمة األولى أكبر

املعطيات غير كافيةالقيمتان متساويتان

على حصل سعيد في ثالثة اختبارات
وحصل ناصر على 76، 74، 78
:. قارني بين 74، 82، 72

=  متوسط درجات سعيد 
78+74+7٦

3
 =

228
3

=  متوسط درجات ناصر 
72+82+74

3
 =

228
3

يتضح أن القيمتين متساويتان 

القيمة الثانيةالقيمة األولى

متوسط درجات 
سعيد

متوسط درجات 
ناصر



12 11

1314

أحسب متوسط أخر 8أعداد فردية متتالية هو 6متوسط 
عددين 

12يتضح من الرسم أن متوسط أخر عددين هو العدد 
وهو الختيار ب 

خاص بالقسم العلمي

8

٩1113

املتوسط 



7 6

1910

، س من بين هذه 8، 8وكان 9إذا كان املنوال لستة أعداد هو 
=  فإن س62= األعداد الستة التي مجموعهم 

9، 9، 9، س ، 8، 8فإن األعداد هي 9حيث أن املنوال هو 
62= مجموعهم 

62= س + 43أي أن 62= 9+9+9+س +8+8
19= ومنها س 

خاص بالقسم العلمي



30 25

2125

سنة وأضيف إليهم 26طالب هو 4إذا كان متوسط أعمار 
سنة فما عمر الطالب الخامس ؟ 25طالب فأصبح املتوسط 

فإن مجموع أعمار الطالب 26و املتوسط  هو 4عندما يكون العدد 
104= 4× 26األربعة 

فإن مجموع أعمار الطالب 25و املتوسط  هو 5عندما يكون العدد 
125= 5× 25الخمسة هو  

21= 104–125هذا يعني أن عمر الطالب الخامس هو 
اإلختيار ج 

خاص بالقسم العلمي



20 6

2161

وتم إبدال إحدى هذه األعداد 50أعداد هو 5إذا كان متوسط 
فما العدد الذي تم استبداله ؟ 40أصبح املتوسط 11بالعدد 

وسطهم  الحسابي × عددهم = مجموع القيم 
250= 50× 5هو   5مجموع األعداد الـ 

200= 40× 5= أعداد بعد الستبدال 5مجموع الـ 
معنى ذلك أن العدد 50يتضح أن املجموع قد نقص 

و اإلجابة هي د 61= 11+ 50الذي تم استبداله هو 

خاص بالقسم العلمي
https://youtu.be/n9VzdTzQNW4

شاهد 
طريقة الحل 

https://youtu.be/n9VzdTzQNW4
https://youtu.be/n9VzdTzQNW4
https://youtu.be/n9VzdTzQNW4


50 60

5662

فما الوسط ألول 396أعداد فردية متتالية مجموعهم 6
عددين ؟ 

=      العدد ÷مجموعهم  = الوسط 
3٩٦
٦

   =66

62الوسط بين أول عددين هو 

خاص بالقسم العلمي

٦1٦3٦5٦7٦٩71

الوسط 



80 62

5260

؟  72و 52ما الوسط الحسابي للعددين 

:هو 72و 52متوسط    
52 + 72

2
   =

32+128
2

   =
1٦0
2

 =80
حل آخر

52 + 72
2

   =
)1 +22( 52

2
 =

)1 +4( 32
2

 =
1٦0
2

 =80
خاص بالقسم العلمي



القيمة الثانية أكبر القيمة األولى أكبر

املعطيات غير كافيةالقيمتان متساويتان

2100= ب2× أ  2إذا كان 

:فقارني بين

2100= ب  +أ 2عند الضرب نجمع األسس 

أي أن 100= ب + ومنها أ 
أ+ب
2

 =50

القيمة الثانيةالقيمة األولى

10متوسط أ , ب



2100 1800

23002000

اململكة ، في الرسم التالي بيانات توضح عدد العاملين في مستشفيات
 بين عدد املمرضي: أجب عن السؤال التالي 

 
ين في ما هو الفرق  تقريبا

وزارة الصحة والجهات الحكومية األخرى ؟

=عدد املمرضيين في وزارة الصحة 
3000

ومية عدد املمرضيين في الجهات الحك
 1200= اآلخرى 

 
تقريبا

الفرق بينهما 
 =3000–1200 =1800 

 
تقريبا

خاص بالقسم العلمي



44 32

4672

ثانوية ، الشكل التالي يمثل عدد طالب كل مرحلة في املدرسة ال
ما هي زاوية الصف الثاني ثانوي شرعي ؟ 

خاص بالقسم العلمي

مجموع الطالب الذين تمثلهم الدائرة 
 =105 +55+95+45+200 =500

ثانوي الزاوية التي تمثل طالب الصف الثاني

= شرعي 
45

 ×360 =32,4 
 
32تقريبا

٥٠٠



95 90

100115

فما عدد 38في الشكل املقابل إذا  كان عدد الرجال هو 
األطفال ؟ 

بالتناسب الطردي 
رجل  38:    درجة     90

س     :          درجة   225

=    س 
225 × 38

٩0
 =95

خاص بالقسم العلمي



15 10

2025

بالشكل املقابل متعلقين السؤالين التاليين 
 من 720سنين تنتج 7هذا الشكل الشكل يوضح إنتاج شركة التمور على مدى 

 
طنا

ة ما مقدار الزاوية في السنة الخامسة إذا كان اإلنتاج في السنة الخامس...التمور  
 
 
 80= والثالثة معا

 
طنا

بالتناسب الطردي 
درجة 360:     طن 720
س     :          طن    80

=   س 
3٦0 ×80

720
 =40

25= 15–40= وبالتالي قياس زاوية السنة الخامسة 
خاص بالقسم العلمي



الرابعة الثالثة

السادسةالخامسة

طن 440في أي سنة سيصل اإلجمالي إلى 

=    السابعة = السادسة = إنتاج السنة الثانية 
40
طن80=  720×3٦0

=    طن ، إنتاج السنة الثالثة 80= إنتاج السنة الثالثة والخامسة 
15
3٦0×720  =30

=    إنتاج السنة الرابعة 
٩0
طن180=   720×3٦0

220(=180+80+80+80+80)-720= إنتاج السنة األولى
وبالتالي 470طن وفي الرابعة يصبح 330عند نهاية السنة الثالثة يصل إجمالي اإلنتاج إلى 

طن في السنة الرابعة 440فإننا نصل إلى 
خاص بالقسم العلمي



30000 25000

350050000

لكل منتج الشكل املقابل يوضح إنتاج شركة سيارات والنسبة املئوية
عربة  ،فما مجموع عربات 100000منها ، إذا كان إجمالي اإلنتاج هو 

الدفع الرباعي والشاحنات 

مجموع نسبة الشاحنات وسيارات 
الدفع الرباعي 

 =12 ٪ +18 ٪ =30 ٪
وبالتالي مجموع إنتاجهم 

  =
30
100

×100000  =30000
خاص بالقسم العلمي



5,7 9,5

6,95,1

السؤالين التالين متعلقين بالشكل املقابل 
ما هو أقل معدل للسعوديين الذكور 

خاص بالقسم العلمي



ينقص يزيد

يتذبذبثابت

من الشكل فإن معدل النقص لإلناث الغير سعوديين 

خاص بالقسم العلمي



20 10

4060

السؤالين القادمين متعلقين بالشكل التالي 
الشكل يمثل معدل إنتاج علب العصير في مصنع ما 

كم علبة عصير ينتجها املصنع في الدقيقة 

يتضح أن كل دقيقة على محور 
علبة في 20السينات تقابلة 

محور الصادات 

خاص بالقسم العلمي



20 10

4060

علبة ،فما هو معدل 400إذا أردنا أن نصل في الدقيقة العاشرة إلى 
اإلنتاج الجديد لكل دقيقة 

املعدل الجديد 
عدد الدقائق ÷ إجمالي اإلنتاج = 
علبة لكل دقيقة40= 10÷ 400= 

خاص بالقسم العلمي



25٪ 20٪

50٪75٪

ات طالب  كانت تقديراتهم وفق القطاع360مدرسة ثانوية بها 
:  الدائريةكالتالي 

ما النسبة املئوية لقطاع جيد 

د من الرسم يتضح أن نسبة تقدير جي
%  50تمثل نصف الدائرة 

خاص بالقسم العلمي





األربعاء الثالثاء

الجمعةالخميس

وكان عدد أيام ، هـ كان أول يوم األحد 1414في عام 
فما هو آخر يوم في السنة ؟، يوم 355السنة 

أيام 7بما أن عدد أيام األسبوع 
أيام 5و الباقي 5= 7÷ 355إذن 

سأول يوم هو األحد ثم اإلثنين الثالثاء األربعاء الخمي

خاص بالقسم العلمي



25 28

2627

،4= و الفرق بينهما 7= س و ص عددان مجموعهما 
؟( 2ص -2س) فما قيمة 

7= ص + وعليه        س 7عددان مجموعهما  
4= ص –وعليه     س 4و الفرق بينهما 

ولكن من متطابقة الفرق بين مربعين نجد أن
وعليه(   ص –س ( ) ص + س = ) 2ص–2س

28= 4× 7= 2ص–2س
خاص بالقسم العلمي



3 -3

2-2

أوجدي قيمة س ؟، صفر = 8+ 3(1+  س ) 

صفر = 8+ 3( 1+ س ) 
8-= 3( 1+ س ) 

بأخذ الجذر الثالث للطرفين 
2-= 1+ س 

3-= س 
خاص بالقسم العلمي



30 15

4560

:احسبي قيمة األعداد التالية 
5-3 ×6-3 ×54 ×64=

5-3 ×6-3 ×54 ×64 =
5(-3+4) ×6(-3+4) =

إذا تساوت األساسات في حالة الضرب فإننا نجمع األسس 
5 ×6 =30

خاص بالقسم العلمي



58 56

6264

:  احسب قيمة األعداد التالية 
؟2+1+...+6+7+7+6+...+1+2

مكررة لذا نوجد مجموع 7إلى 1نالحظ أن األعداد من 
2× األعداد و نضربه 

1 +2 +3 +4 +5 +6 +7=28
28 ×2 =65

خاص بالقسم العلمي
https://youtu.be/fZMdp_weeno

شاهد 
طريقة الحل 

https://youtu.be/fZMdp_weeno
https://youtu.be/fZMdp_weeno
https://youtu.be/fZMdp_weeno


7500 6000

4500060000

و ينخفض ثلث ثمنها بعد 90000اذا كان سعر السيارة 
ون و ربع ثمنها بعد السنة الثانية فكم يك، السنة الولى 

ثمنها بعد السنة الثانية ؟

ن سعرها ينخفض ثمنها بمقدار  الثلث في السنة األولى أي أ

  =
90000×  2

3
 =60000

أن وينخفض ثمنها بمقدار  الربع في السنة الثانية أي

= سعرها 
3×  60000

4
 =45000

خاص بالقسم العلمي



ص يقبل القسمة 
7على 

س يقبل القسمة 
7على

ص عدد فرديس عدد فردي

أي اآلتي صحيح ؟، 7+ ص =س 2

س تعني أن الطرف األيمن عدد زوجي2
إذن الطرف األيسر يجب أن يكون زوجي ألنها معادلة 

متساوية الطرفين
( العدد الزوجي ينتج عند جمع عددين فردين )

.فردي إذن ص فردي 7و بما أن 
خاص بالقسم العلمي



64 4

10081

دد هو مربع لع" ما هو العدد الذي يحقق الشروط التالية 
"لعددومكعب لعدد والقوة السادسة 

بتجربة الخيارات 
82 =64
43 =64
26 =64

خاص بالقسم العلمي



20 16

2126

وكانت نسبة الكبار ، راكب 36إذا كان عدد الركاب في رحلة 
فما عدد الركاب الكبار؟4:5إلى الصغار 

4: 5الصغار                   : الكبار 
9=4+5= مجموع األجزاء 

= عدد الركاب الكبار 
5
٩

×36=20

= عدد الركاب الصغار 
4
٩

 ×36 =16
خاص بالقسم العلمي



31 37

3248

والعدد األكبر أقل من 16عددان صحيحان الفرق بينهما 
أوجدي العدد األصغر؟15ضعف العدد األصغر بـ 

ص = س و العدد األصغر = نفرض أن العدد األكبر 
ص+ 16= س <<<< 16= ص –س 

بحل املعادلتين 15–ص 2= س 
15–ص 2= ص + 16

نعوض عن قيمة ص في املعادلة ليجاد قيمة س31= ص 
16= 31–س 

31= إذا العدد األصغر 47= س 

خاص بالقسم العلمي



القيمة الثانية أكبر القيمة األولى أكبر

املعطيات غير كافيةالقيمتان متساويتان

9صفحة خالل 270أيام وخالد يقرأ 6صفحة خالل 240يقرأ محمد 
:أيام فقارني بين 

عدد الصفحات التي يقرأها محمد في اليوم: القيمة األولى
عدد الصفحات التي يقرأها خالد في اليوم: القيمة الثانية

= عدد الصفحات التي يقرأها محمد في اليوم 
240
٦

صفحة40= 

=  عدد الصفحات التي يقرأها خالد في اليوم 
270
٩

صفحة30= 

بالتالي فإن القيمة األولى أكبر



القيمة الثانية أكبر القيمة األولى أكبر

املعطيات غير كافيةالقيمتان متساويتان

إذا كان س و ص عددين 
صحيحين موجبين قارني بين

مقلوب العدد الصحيح يكون أصغر من العدد نفسه
وكلما صغر املقام وتساوت قيمتي البسط فالكسر ذو املقام 

. األصفر يكون هو األكبر

القيمة الثانيةالقيمة األولى

1
س+ص

1

+ص
1
س



القيمة الثانية أكبر القيمة األولى أكبر

املعطيات غير كافيةالقيمتان متساويتان

إذا كان   
1
2

  +
1
3

  +
1
4

   >
1
س

  +
1
3

   +
1
4

:فقارني بين

إذا كان   
1
2

  +
1
3

  +
1
4

   >
1
س

  +
1
3

   +
1
4

1
2

   >
1
س

وبالتالي القيمة األولى أكبر2< س  

ةالقيمة الثانيالقيمة الولى

2س

خاص بالقسم العلمي



القيمة الثانية أكبر القيمة األولى أكبر

املعطيات غير كافيةالقيمتان متساويتان

 12قطعة في4800إذا كانت الشركة األولى تصنع 
 
وكانت الشركة    ، يوما

:  ايام فقارن بين9في 3600الثانية تصنع 
الواحدالقطعة التي تصنعها الشركة األولى في اليوم: القيمة األولى 
وم الواحدالقطعة التي تصنعها الشركة الثانية في الي: القيمة الثانية

= ما تنتجه الشركة األولى في اليوم الواحد 
4800
12

قطعة400= 

=  ما تنتجه الشركة الثانية في اليوم الواحد 
3٦00

٩
قطعة400= 

بالتالي فإن القيمتان متساويتان



القيمة الثانية أكبر القيمة األولى أكبر

املعطيات غير كافيةالقيمتان متساويتان

:قارني بين

0,75 × 87,888
1,٩٩٩٩

  =
1 × 88

2
 =44

88≈ ٫88887،  1≈ 0٫75: نالحظ

إذا القيمة األولى أكبر2≈1٫999

القيمة الثانيةالقيمة األولى

0,75 × 87,888
1,٩٩٩٩

30



القيمة الثانية أكبر القيمة األولى أكبر

املعطيات غير كافيةالقيمتان متساويتان

:فقارني بين 87,3= إذا كان اليورو
ريال48: القيمة الثانية يورو       12: القيمة األولى 

12صبح ل نحتاج إلجراء عمليات حسابية لتوفير الوقت نالحظ أنه لكي ي
ريالت و  بما أنه 4ريال يجب أن يكون ثمن اليورو هو 48يورو مساويا ل 

3,87=  معطى ثمن اليورو 
ريال 48يورو سيكون بالتأكيد أقل من 12ريالت فإن ثمن 4أي أقل من 

(القيمة الثانية أكبر.)
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؟= ص6+س 4احسبي    5=ص 3+س 2إذا كان   

5= ص 3+ س 2
2× بضرب املعادلة في 

10=ص6+س4



القيمة الثانية أكبر القيمة األولى أكبر

املعطيات غير كافيةالقيمتان متساويتان

:قارني بين

-1 ×-4+ =4 3  ×3 =9
تصبح األسس جميعها موجبة 

قيمتها أكبر من الواحد44× 29إذن 
أي أن القيمة الثانية أكبر

القيمة الثانيةالقيمة األولى

1(32)3×(4-1)-4



القيمة الثانية أكبر القيمة األولى أكبر

املعطيات غير كافيةالقيمتان متساويتان

:قارني بين

25بتصغير األسس بقسمتها على 
2(100 ÷25) =24 =16
3 (75÷25) =33 =27

القيمة الثانيةالقيمة األولى

2100375

خاص بالقسم العلمي



القيمة الثانية أكبر القيمة األولى أكبر

املعطيات غير كافيةالقيمتان متساويتان

 سالبة ، إذا كانت س
 
س  2= وكان ص ، ص أعدادا

:بين فقارني 
ص: س        القيمة الثانية: القيمة األولى

س عدديا< س       أي أن ص 2= ص 
لكن ص و س سالبين و كلما كبر العدد و كانت اشارته سالبة 

كلما قلت قيمته
.إذا القيمة األولى أكبر من الثانية 



50 90

4015

75الذي صرف , رياال زيادة عما صرفه أسامة 35صرف محمد 
رياال زيادة عما صرفه 50الذي صرف , رياال أقل مماصرفه خالد 

ريال فكم صرف محمد ؟40إذا كان عادل قدصرف . عادل 

محمد<<    أسامة   <<     خالد   <<   عادل      
40   >>+(50    )  >>90    >>(-75  )   >>15   >>+(35  )   >>50



2157 34576

3754851479

يساوى 1865638911:  خارج قسمة العدد 
.864923

،وآحاد املقسوم 1=من الواضح هنا أن آحاد العدد املقسوم 
وبناءا على ذلك نختار من آحاد األعداد في 3=عليه 

ويكون آحاد الناتج 3العدد الذي يضرب في (9،8،7،6)الخيارات
(ب)فيكون الختيار الصحيح 7،فال يوجد سوى العدد 1



ربع نصف

ثمنسدس

ثم , زانها أستهلكت سيارة في اليوم األول نصف كمية الوقود في خ
ا مقدار الجزء فم. أستهلكت في اليوم الثاني ثلثي الكمية املتبقية 

املتبقي من الوقود ؟

نقوم برسم مستطيل يتم تقسيمه
إلى صفين رئيسيين، 

الثة خانات و كل صف نقسمه إلى ثالثة أقسام متساوية ، ثم نقوم بتظليل ث
ظليل خانتين للتعبير عما تستهلكه السيارة في اليوم األول ، ثم ت( صف كامل )

للتعبيرعما أستهلكته في اليوم الثاني فيتبقى جرء يمثل 
1
٦



3 4

21

ص أوجدي قيمة 4=س 2ع، 2= س
ع+س
ص+س

مع العلم بأن س و 

ص أعداد غير صفرية

http://cutt.us/R1Ild

=  ع 
1
2

= س ,   ص 
1
2

س

املقام= بالتعويض عن ع و ص نجد ان البسط 
شاهد 1= إذا  الناتج

طريقة الحل 

http://cutt.us/R1Ild
http://cutt.us/R1Ild
http://cutt.us/R1Ild


اململكة العربية السعودية 

التعلميوزارة 

الإدارة العامة للتعلمي مبنطقة مكة املكرمة

بنات–الشؤون التعلميية 

برانمج تطوير همارات تقومي التحصيل ادلرايس 

دارة برانمج تطوير همارات تقومي التحصيل ادلرايس خبالص الشك ر والتقدير للمعلامتتتقدم اإ

فوزية أ محد  اخلطايب . أ  -كرمية محمد الياس . أ  –أ مل حسني فلمبان . أ  

اندية محمود زيين بدوي. أ  -طاشكنديليىل عبد املعني . أ  

عداد حقيبة القدراتجلهودمه املبذوةل يف  بطريقة مشوقة ورشح التدريبات( اجلزء المكي) اإ

,,ابرك هللا فيمك وسدد عىل طريق اخلري خطامك 




