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 قُاعذ فٓ انشٔاضٕاخ

    كى ْى دكى و دعى صى يى األؼٕال

 غ ق  كػ ْػ دكػ غ دعػ صػ يػ انكتم

     ْم دكم ل دعم صم يم انغعاخ

    2كى 2ْى 2دكى 2و 2دعى 2صى 2يى انًغادح

    ْآ آس صآ

                  

  يى1 000 000=  صى 100 000=  دعى 10 000=  و 1000=  دكى 100=  ْى 10=  كى 1

 2 دعى1 00 000 000 = 2 كى1/    صآ    10 000= ْآ 1     /   2 دعى100 = 2 و1

 انًعٍٛ يتٕاص٘ األظالع انًغتؽٛم انًشتع 

 4 ×ظهع  يجًٕع األظالع 2 ×(عشض+ؼٕل) 4 ×ظهع  انًذٛػ
  استفاع×ظهع   استفاع×لاعذج   عشض×ؼٕل   ظهع×ظهع  انًغادح

 
 

شثّ انًُذشؾ ْٕ ستاعٙ نّ ظهعاٌ  انًثهث شثّ انًُذشؾ 
 ـمػ يتٕاصٚاٌ

ْٕ انثعذ : االستفاع ـٙ شثّ انًُذشؾ
 تٍٛ انماعذتٍٛ ٔٚكٌٕ عًٕدٚا عهًٛٓا

 
 

ٌُ انثعذ تٕه سأس : االستفاع فٓ انمثهث
صأَح َانضهع انمقاتم نٍا َٔكُن 

 .عمُدٔا عهّ انقاعذج

 انًغادح

  

 االستفاع

  
  انماعذج

 
انماعذج 
 انصؽشٖ

 انماعذج انكثشٖ   -      
 

انماعذج 
 انكثشٖ

  انماعذج انصؽشٖ   -      
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 انذائشج ٔانمشص انذائش٘

 انًغادح انًذٛػ انشعاع انمؽش

 3,14 × شعاع ×شعاع  3,14 ×لؽش  2: انمؽش  2 ×شعاع 

 

 :حساب عددين أو أكثر جمنوعهنا والفارق بينهنا معلوم

  يٙ؟3000 يٙ، يا ثًٍ كم كتاب إرا كاٌ ثًٍ األٔل ٚفٕق ثًٍ انثاَٙ تـ 8400كتاتاٌ ثًًُٓا : يثال

 ثًٍ انكتاب األٔل

 ثًٍ انكتاب انثاَٙ                                 انفاسق

 ثًٍ انكتاب انثاَٙ = 2700 = 2( : 3000 – 8400):    نُجذ انعذد األصؽش2ؼشح انفاسق ٔانمغًح عهٗ : انذم األٔل

 5700 = 3000 + 2700: ٔنُجذ ثًٍ انكتاب األٔل َضٚذِ انفاسق

 ثًٍ انكتاب األٔل = 5700 = 2( : 3000 + 8400):  نُجذ انعذد األكثش2صٚادج انفاسق ٔانمغًح عهٗ : انذم انثاَٙ

 2700 = 3000 - 5700:  ٔنُجذ ثًٍ انكتاب انثاَٙ َؽشح انفاسق

 :األعداد اللسرية 

 :جًع ٔؼشح ٔيماسَح

   =     =  :  انًماياخ ؼٛش يّٕدذج    /  :   انًماياخ يّٕدذج

 نجًع أٔ ؼشح أعذاد كغشٚح ٚجة تٕدٛذ انًماياخ ثى َجًع انثغٕغ َٔذتفظ تانًماياخ
 : نًماسَح عذدٍٚ كغشٍٚٛ َٕدذ انًماياخ أٔ انثغٕغ

       عذداٌ كغشٚاٌ نًٓا َفظ انًماو أكثشًْا يا كاٌ تغؽّ أكثش

 

     عذداٌ كغشٚاٌ نًٓا َفظ انثغػ أكثشًْا يا كاٌ يمايّ أصؽش

 

 :ظشب ٔلغًح 

    انعشض صى ٔانؽٕل ًٚثم  6= عشض انًغتؽٛم : يثال

  10  = :  كٛؿ َجذ انؽٕل؟  َعشب انعشض ـٙ انثغػ َٔمغى عهٗ انًماو

  انّصاتح، يا كتهح صاتح انمًخ؟ ق ْٕٔ يا ٚعادل 7لّذس يمذاس انضكاج تـ : 2يثال

 70  = : َعشب يمذاس انضكاج ـٙ يمهٕب انكغش
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 :معدل السرعة واملسافة والزمن 

  = انضيٍ  /      انضيٍ  x يعذل انغشعح = انًغاـح         /    = يعذل انغشعح 

 ط/ كى90 = 2 : 180:   ط2 كى، انضيٍ 180انًغاـح :  يثال

 

 : النسبة املائوية

8012

لًٛح انتخفٛط تانذُٚاس  
100

8012x
 = 9.600   

 :انًثال انثاَٙ 

 .  يٍ ثًُٓا األصهٙ 12 تعذ أٌ خفط نّ انثائع 70.400أساد أخٙ أٌ ٚشتش٘ دساجح ، ـذـع 
 يا ْٙ لًٛح انتخفٛط ؟ : 2     انغؤال        يا ْٕ انثًٍ األصهٙ نهذساجح ؟ : 1     انغؤال 

  انــذــم

 88 ( 100 - 12 = 88  ) فهه ٔذفع سُِ 12  َتما أن أخٓ تمتع تتخفٕض  وسثتً 100انثمه األصهٓ كما ٌُ معشَف ٔتمثم فٓ وسثح 

  100 ثم وضشب فٓ 1 نىعشف قٕمح88 د فإوىا وقسم ٌزا انعذد د عهّ 70.400 قٕمتٍا 88تما أن : َنهتعشف عهّ قٕمتً 

  انثًٍ األصهٙ نهذساجح تانذُٚاس تانذُٚاس: 

  
88

400.70100x
 88(: 70.400x 100) َتكتة  80 = 

 
 :انًثال انثانث

  35تُفك عائهح شٓشٚا ٔ 20 يٍ يذخٕنٓا نهتؽزٚحنهًهثظ  

 ٔ        12 ٔ 15 نألدٔٚح يا ْٕ يذخٕنٓا انشٓش٘ ؟.            د72 نًصاسٚؿ أخشٖ ٔ تمتصذ 

  انــذــم

  نهثحث عه انمذخُل انشٍشْ ٔجة أن  وعشف انىسثح انمائُٔح نهمصاسٔف 

  35:            انُغثح انًائٕٚح نهًصاسٚؿ  + 20 + 12 + 15 = 82 

 :         فإن ٌزي انعائهح تقتصذ تانىسثح انمائُٔح 100َ تما أن انىسثح انمائُٔح انتٓ تمثم جمهح انمذخُل انشٍشْ ٌٓ 

  100:            انُغثح انًائٕٚح نهًثهػ انًمتصذ - 82 = 18 

 18= د 72إرن فإن 

  انًذخٕل انشٓش٘ تانذُٚاس  :
18

72100 
  د400=  

:  َ ٌكزا وستطٕع أن وثحث عه انمثهغ انزْ ٔصشف نهتغزٔح  َ ٌُ
100

40035
 د  140= 

 


