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ٌّة  األعداد العشر



ن من العشري العدد ٌتكّونـ  ٌْ الفاصل و جزء عشري على  ٌسار على صحٌح جزء: فاصل بٌنهما جزأ
 27,165 :مثال ذلك   ٌمٌن الفاصل

ٌّر  ـ ٌمكن إضافة األصفار على أقصى ٌمٌن الفاصل لعدد عشري دون أن ٌتغ
   13,700 =  13,70  = 13,7  ـ: مثال ذلك

ٌّة أو طرحها نضع الفاصل تحت الفاصل وبذلك ٌكون الجزء العشري تحت الجزء  لجمع ـ األعداد العشر
        الّصحٌح تحت الجزء الّصحٌحالعشري والجزء 

14,927               14,927           
-   9,3                 +  6,125      

   ـــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــ       
                        =   5,577            =  21,052 

ٌّةالّضرب فً مجموعة األعداد   العشر

 ـ لضرب عدد عشري فً عدد صحٌح أو عشري ٌجب اتـّباع ثالث مراحل

  ـ أضع الفاصل تحت الفاصل عند كتابة الضـّارب والمضروب1ـ المرحلة 

 العملٌة دون اعتبار الفاصل فً الضـّارب والمضروبـ أنجز 2ـ المرحلة

ـ أحسب األرقام وراء الفاصل فً كلّ من الضـّارب والمضروب ثّم أحسب نفس عدد األرقام 3ـ المرحلة
 فً النـّتٌجة وأضع الفاصلة

 

 .......1000  -100 -10ضرب األعداد العشرٌة فً / -

 أٔمً اٌفاصٍح ٔذٛ ا١ّ١ٌٓ تّٕضٌح ف١ىثش اٌجضء اٌّصذ١خ10ػذد ػششٞ فٟ  ٌعشب  ـ

         25.6= 10 × 2.56ــــــــــــ            25=  10 × 2.5 :ِصاي           

أٔمً اٌفاصٍح ٔذٛ ا١ّ١ٌٓ دغة ػذد األصفاس  10000أٚ  1000أٚ  100ـ ٌعشب ػذد ػششٞ فٟ 

 ف١ىثش اٌجضء اٌّصذ١خ

67.125×100=6712.5  / 67.125×1000=67125  /67.125×10000=671250 

 .......0.001  -0.01   -0.1ضرب األعداد العشرٌة فً / -

 .الٌسار منزلة نحوفنقوم بتحوٌل الفاصل  10 على قسمناهفكأننا  0.1عدد عشري فً  نضربعندما  -

  1,656=  0,1×  16,56: مثال 

         16,56  :10  =1,656 

نحو  بتحوٌل الفاصل منزلتٌنفنقوم  100على  قسمناهفكأننا  0,01عدد عشري فً  نضربعندما  -

 1,3250=  0,01×  132,50: مثال *       . الٌسار

                            132,50  :100 =1,3250 

 أذـّثغ اٌّشدٍر١ٓ اٌرـّا١ٌر١ٌٓمغّح ػذد ػششٞ ػٍٝ ػذد صذ١خ ـ 



 ـ ألغُ اٌجضء اٌّصذ١خ ِٓ اٌّمغَٛ ػٍٝ اٌماع1ُ ـ اٌّشدٍح  ـ  
ُّ ألغُ اٌجضء اٌؼششٞ ػٍٝ اٌماع2ُـ اٌّشدٍح   ـ    ـ أظغ اٌفاصٍح فٟ خاسض اٌمغّح ش

 
 أتـّبع المرحلتٌن التـّالٌتٌن ـ لقسمة عدد صحٌح على عدد عشري

 10)ـ أتخلـّص من الفاصل الموجود فً القاسم بضرب القاسم والمقسوم فً نفس العدد1 ـ المرحلة  ـ  
 ـ..(… 1000  –100 –
 ـ أنجز العملٌة وكأنـّنً أقسم عددا صحٌحا على عدد صحٌح2ـ المرحلة   ـ  

   
 أتـّبع المرحلتٌن التـّالٌتٌن عشري لقسمة عدد عشري على عدد ـ

 10)ـ أتخلـّص من الفاصل الموجود فً القاسم بضرب القاسم والمقسوم فً نفس العدد1 ـ المرحلة  ـ  
 ـ.(…  –1000  –100 –
 ـ أحصل بذلك على قسمة عدد صحٌح على عدد صحٌح أو قسمة عدد عشري على عدد صحٌح  ـ  

      
 .…  –1000  –100  –10) لقسمة عدد عشري على / - 
 أنقل الفاصلة نحو الٌسار حسب عدد األصفار وبذلك ٌصغر الجزء الّصحٌح 

45.125 :10=4.5125 – 45.125 :100=0.45125 – 45.125: 1000=0.045125 

 ..... 0,001  -0,01  -0,1قسمة عدد عشري على / -

 . الٌمٌن بتحوٌل الفاصل منزلة نحوفنقوم  10ضربناه فً فكأننا  0,1على عدد عشري  نقسمعندما 
 102,5=  10×  10,25              102,5=  0,1:  10,25: مثال *

 الٌمٌن  بتحوٌل الفاصل منزلتٌن نحوفنقوم  100ضربناه فً فكأننا  0,01على عدد عشري  نقسم عندما

 2157,1=  100×  21,571            2157,1=0,01:  21,571: مثال *   

 



 األػذاد اٌىغش٠ّح

 ـ ٔىرة اٌؼذد اٌىغشٞ ػٍٝ اٌّشىً اٌرّاٌٟ

 ٘ٛخػّ اٌىغش   ــــــــــ٘ٛ اٌّماَ ،   5  ٘ٛ اٌثغػ ، 4 ـ

 ٠ّىٓ اػرثاسٖ ػ١ٍّح لغّح- 

 أستؼح أخّاط ـ ٠ٚمشأ اٌؼذد اٌىغشٞ أطاللا ِٓ تغطٗ

 ـ ٠ّصًّ اٌّماَ ػذد األجضاء اٌّرٟ لّغّد إ١ٌٙا اٌٛدذج

 األجضاء اٌّأخٛرج ِٓ األجضاء اٌّرٟ ذّصًّ اٌٛدذج ـ ٠ّٚصًّ اٌثغػ ػذد

 ـ و١ف١ح اعرغالي اٌؼذد اٌىغشٞ

 

 

 اٌؼذد اٌىغشٞ ٚاٌّغائً

ًّ اٌؼذد اٌىغشٞ فٟ اٌّغائً تـ   غشق 4ـ ٠غرغ

 ـ اٌطّش٠مح األٌٚٝ اٌّماَ ِؼٍَٛ ٚاٌثغػ ِجٙٛي1ـ 
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 ـ اٌطّش٠مح اٌصّا١ٔح اٌثغػ ِؼٍَٛ ٚاٌّماَ ِجٙٛي2ـ

 

 اٌطّش٠مح اٌصّاٌصح اٌّماَ ِجٙٛي ٚاٌثغػ ِجٙٛي ِٚجّٛػّٙا ِؼٍَٛـ 3ـ

 

 ـ اٌطّش٠مح اٌّشاتؼح اٌثغػ ِجٙٛي ٚاٌّماَ ِجٙٛي ٚاٌفاسق ت١ّٕٙا ِؼ4ٍَٛـ
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 اٌّعاػفاخ اٌّشرشوح ٌؼذد٠ٓ صذ١ذ١ْٓ غث١ؼ١١ٓ فأوصش
 اٌؼذد اٌّمرشح فٟ األػذاد اٌطّث١ؼ١ّح ـ ٌٍذصٛي ػٍٝ ِعاػفاخ ػذد صذ١خ غث١ؼٟ أظشب1ـ

   ٌٍٚرّذّصً ػٍٝ ٘زٖ األػذاد ٔعشب { .…49,42,35,28,21,14,7,0}ٟ٘ 7ِعاػفاخ: ـ ِصاي

7 × 0–  7×1- 7×2-  7×3-  7×4-  7×5-  7×6... 
 ـ ٌٍذصٛي ػٍٝ اٌّعاػفاخ اٌّشرشوح ٌؼذد٠ٓ صذ١ذ١ٓ غث١ؼ2ٓ١١ـ

ًّ ػذد  ـ ٔثذس ػٓ ِعاػفاخ و
َ(7 :){0-7-14-21-28-35-42-49-56...} 
َ(3 :){0-3-6-9-12-15-18-21-24-27...} 

 ـ ٔؼ١ّٓ اٌّعاػف اٌّشرشن األصغش اٌّخاٌف ٌٍّصفش ِٓ ت١ٓ اٌّعاػفاخ اٌّرذّصً ػ١ٍٙا
َ(7 :){0-7-14-21-28-35-42-49-56...} 
َ(3 :){0-3-6-9-12-15-18-21-24-27... }

 7ٚ3اٌّعاػفاخ اٌّشرشوح ٌـ ٟٚ٘ ( 21)ـ ٔثذس ػٓ ِعاػفاخ اٌؼذد 
 َ(21 :){0-21-42-63-84-105-126-147-168-289...} 

 إٔجاص تؼط اٌرّّاس٠ٓ

ٚأوثش ِٓ  3ٚ4اشرشٜ أب تّٕاعثح ػ١ذ اإلظذٝ خشٚفا شّٕٗ ٠ّصًّ أصغش ِعاػف ِشرشن ٌٍؼذد٠ٓ ـ 1ـ

 ـ ِا٘ٛ شّٓ ششاء اٌخشٚف ؟     380
 ًّ  3ٚ4ـ ِعاػفاخ اٌؼذد٠ٓ     :ـ اٌذ

َ(3 :){0-3-6-9-12-15-18-21-24-27... }

َ(4 :){0-4-8-12-16-20-24-28-32-36...} 

 ـ شّٓ اٌخشٚف
    8ٚ ٠ثمٝ 31 = 12 : 380ـ 
 384 = (1 + 31) × 12ـ

ٚأصغش ِٓ  4ٚ7شاسن فٟ سدٍح ِجّٛػح ِٓ اٌراّل١ِز ػذدُ٘ ٠ّصًّ أوثش ِعاػف ِشرشن ٌٍؼذد٠ٓ  ـ2ـ

 ـ ِا٘ٛ ػذد اٌراّل١ِز ؟      115
 ًّ  7ٚ4ِعاػفاخ اٌؼذد٠ٓ ـ      :ـ اٌذ

َ(7 :){0-7-14-21-28-35-42-49-56...} 
َ(4 :){0-4-8-12-16-20-24-28-32-36...} 

 ـ ػذد اٌراّل١ِز
    3ٚ ٠ثمٝ 4 = 28 : 115 ـ

 112 = 4 × 28 ـ

  3ٚ4ٚ7ٚ٘ٛ ِعاػف ٌألػذاد  930ٚ 920ػذد اٌراّل١ِز تّذسعح اترذائ١ح ٘ٛ ػذد ِذصٛس ت١ٓ  ـ3ـ

 اٌراّل١ِز تاٌّذسعح؟ـ ِا ٘ٛ ػذد 
 ًّ  3ٚ4ٚ7ـ ِعاػفاخ األػذاد      :ـ اٌذ

-60-57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-0}(: 3)ـ َ

63-66-69-72-75-78-81-84-87-90-93... } 
-76-72-68-64-60-56-52-48-44-40-36-32-28–24-20-16-12-8-4-0}(: 4)ـ َ

80-84-88-92.... } 
 { ...105-98-91-84-77 -70-63-56-49-42-35-28-21-14-7-0}(: 7)ـ َ

 ـ ػذد اٌرال١ِز تاٌّذسعح
      6ٚ ٠ثمٝ  11 = 84 : 930 ـ
-  84 × 11 = 924  



 اٌجّغ ٚاٌطشح ٚاٌعشب ػٍٝ األػذاد اٌـّرٟ ذم١ظ اٌضِٓ

 

األػذاد اٌرٟ ذم١ظ اٌضِٓ ٔعغ اٌّغاػاخ ذذد اٌّغاػاخ ٚاٌّذلائك ذذد اٌّذلائك ٚاٌصٛأٟ ذذد  ـ ٌجّغ
ًّ ِجّٛع أوثش ِٓ  ي و ّٛ ًّ ٚدذج ػٍٝ دذج ٚٔذ ُّ ٔجّغ و  إٌٝ اٌٛدذج اٌرٟ ذىثشٖ 60اٌصٛأٟ ش

 

               ـ

 

ٚاٌّذلائك ذذد اٌّذلائك  ـ ٌطشح ػذد ٠م١ظ اٌضِٓ ِٓ ػذد ٠م١ظ اٌضِٓ ٔعغ اٌّغاػاخ ذذد اٌّغاػاخ

ًّ  ٚاٌصٛأٟ ذذد اٌصٛأٟ ُّ ٔطشح و ٚدذج ػٍٝ دذج ٚإرا واْ اٌّطشٚح ِٕٗ أصغش ِٓ اٌّطشٚح ٌُٚ  ش

ُّ ٕٔجض اٌؼ١ٍّح ي اٌٛدذج األوثش إٌٝ ٚدذج اٌّطشٚح ِٕٗ ش ّٛ  ٔغرطغ اٌم١اَ تؼ١ٍّح اٌطشح فإٕٔا ٔذ

         

 

 

ي اٌذاصً إٌٝ اٌٛدذج األوثش وٍّا  ٌعشب - ّٛ ُّ أد ًّ ٚدذج ػٍٝ دذج ش األػذاد اٌرٟ ذم١ظ اٌضِٓ أظشب و

 واْ رٌه ِّىٕا
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 اٌّغٍُّ

 

اٌرّص٠ٛش ػٍٝ )ـ اٌّغٍُّ ٘ٛ ٚع١ٍح دغات١ح ٔغرؼٍّٙا ٌٍرٕمًّ ِٓ األتؼاد اٌذم١م١ح إٌٝ األتؼاد ػٍٝ اٌرّص١ُّ 
ًّ  ِصال. أٚ اٌؼىظ( اٌٛسق ّْ و صُ ػٍٝ اٌرّص١ُّ أٚ أْ 1صُ ػٍٝ اٌذم١مح ذّصًّ   300ٔغرط١غ أْ ٔمٛي أ

 ٔىرة اٌّغٍُّ

                      

 

: ـ ٌذغاب اٌثؼذ ػٍٝ اٌرّص١ُّ

ُّ ٔعشتٗ فٟ اٌّغٍُّ  ي اٌثؼذ اٌذم١مٟ إٌٝ ٚدذج اٌّصٕر١ّرش ش ّٛ  ٔذ

 ـ اٌرّذ٠ًٛ            ـ  

 صُ 1800= َ 18ـ             ـ  

 ـ ل١ظ اٌثؼذ ػٍٝ اٌرّص١ُّ            ـ  

 

 

: ـ ٌذغاب اٌثؼذ اٌذم١مٟ

ٔعشب اٌثؼذ ػٍٝ اٌرّص١ُّ فٟ ِمٍٛب اٌّغٍُّ أٞ عٕعشب اٌثؼذ ػٍٝ اٌرّص١ُّ فٟ اٌؼذد اٌىث١ش ألّٕٔا عٕمَٛ  

ي إٌٝ اٌٛدذج اٌّطٍٛتحتؼ١ٍّح اٌرىث١ش ٌٍٛصٛي إٌٝ اٌثؼذ اٌذم١مٟ   ّٛ ُّ ٔذ  أٞ اٌىث١ش ش

 ـ ل١ظ اٌثؼذ اٌذم١مٟ            ـ  

 

 

دغاب اٌّغٍُّ  يـ 

ُّ ٔمَٛ تاخرضاي اٌّغٍُّ   ٔمغُ اٌثؼذ ػٍٝ اٌرّص١ُّ ػٍٝ اٌثؼذ اٌذم١مٟ ش
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 ذٛظثف اٌرّٕاعة فٟ دغاب ِؼّذي اٌّغشػح، ٚاٌّغافح، ٚاٌّضِٓ
اسذثاغا ٚشثما، ٌٍٚثذس ػٓ  ـ ِؼّذي اٌّغشػح، ٚاٌّغافح، ٚاٌّضِٓ شالز ػٛاًِ س٠اظ١ح ِشذثطح تثؼعٙا

 ـ ذٛفّش ػاِالْ ِّٕٙا 1ـ :     جةٞأدذ ٘زٖ اٌؼٛاًِ 
 ٠جة ذٛفّش ِؼّذي اٌّغشػح ٚصِٓ اٌّغ١ش اٌّغافح ـ ٌٍثذس ػٍٝ

 ٠جة ذٛفّش ِؼّذي اٌّغشػح ٚاٌّغافح صِٓ اٌّغ١ش ـ ٌٍٚثذس ػٍٝ
 ٠جة ذٛفّش اٌّغافح ٚصِٓ اٌّغ١ش ِؼّذي اٌّغشػح ـ ٌٍٚثذس ػٍٝ

 اعرؼّاي اٌجذٚي اٌرّاٌٟ ٌٍثذسـ  2ـ 

 المساقة ـ الّزمن الموافق لها معّدل الّسرعة
 

  
 المسافة بالكم

  
 الّزمن بالّدقائق

 ط/و140ُدق تّؼّذي عشػح  30ط 2ٚـ لطغ لطاس ِغافح ت١ٓ ِذ٠ٕر١ٓ فٟ     :ـ ِصاي رٌه

 ِا ٘ٛ غٛي اٌّغافح اٌّمطٛػح؟: ـ اٌّطٍٛب
ًّ  ـ  دق 150=دق 30ٚط 2: اٌرّذ٠ًٛ      :اٌذ

 المساقة ـ الّزمن الموافق لها معّدل الّســــــــــــــــرعة
 

 المسافة بالكم ؟ 140

 الّزمن بالّدقائق 150 60

 ـ اٌّغافح اٌّمطٛػح
 وُ 350=  (60 : 150) ×140 ـ

 2اٌرّّش٠ٓ 
 دق30ط 1ٚوُ اٌفاصٍح ت١ٓ ل١ٍث١ح ٚذٛٔظ فٟ  120لطغ عائك ع١ّاسج أجشج ِغافح 

 ِا ٘ٛ ِؼّذي عشػح ٘زٖ اٌّغ١ّاسج؟: اٌّطٍٛب
ًّ  ـ  دق 90=دق  30ط 1ٚـ    صِٓ اٌّغ١ش تاٌّذلائك      :اٌذ

 المساقة ـ الّزمن الموافق لها معّدل الّســــــــــــــــرعة
 

 المسافة بالكم 120  ؟ 

 الّزمن بالّدقائق 90  60 

 ـ ِؼّذي عشػح ع١ّاسج األجشج
 ط/وُ 80= 90( : 60× وُ  120)ـ 

 3اٌرّّش٠ٓ 
 ط/وُ 75تّؼّذي عشػح  وُ   180لطغ عائك شادٕح ِغافح 

 ِا ٘ٛ اٌّضِٓ اٌّغرغشق فٟ اٌّغ١ش؟: اٌّطٍٛب
 ًّ  اٌذ

 المساقة ـ الّزمن الموافق لها معّدل الّســــــــــــــــرعة
 

 المسافة بالكم 180 75

 الّزمن بالّدقائق ؟ 60

 ـ اٌّضِٓ اٌّغرغشق فٟ اٌّغ١ش
 دق 144=  75 :( 60 × 180) ـ

 اٌّضِٓ اٌّغرغشق فٟ اٌّغ١ش تاٌّغاػاخ
  دق24ط 2ٚ= دق 144ـ 



 تٕاء اٌّّٛعػ اٌؼّٛدٞ ٌمطؼح ِغرم١ُ

 

[ أب]ـ ٌثٕاء اٌّّٛعػ اٌؼّٛدٞ ٌمطؼح ِغرم١ُ 

 [  أب]آخز اٌثشواس ٚأػ١ّٓ فرذح أوثش ِٓ ٔصف

  اٌثشواس فرذحدْٚ ذغ١١ش « ب » ٚإٌـّمطح « أ » أػ١ّٓ ألٛاعا أطاللا ِٓ إٌمطح .

   أجّغ إٌّمطر١ٓ اٌٍّر١ٓ ذرماغغ ف١ّٙا األلٛاط

 أسعُ ِغرم١ّا ٠ّصًّ اٌّّٛعػ اٌؼّٛدٞ اٌّزٞ ٠ّّش ِٓ ِٕرصف اٌمطؼح 
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 تٕاء ِغرم١ُ ػّٛدٞ ػٍٝ ِغرم١ُ آخش

٠جة اذّثاع اٌّشادً اٌرّا١ٌح « أ » ِاّسا ِٓ ٔمطح ( د)ػّٛدٞ ػٍٝ ِغرم١ُ آخش ( ض)ـ ٌثٕاء ِغرم١ُ 

 

اٌّشدٍح األٌٚٝ 
 

ذٕرّٟ ٌٍّغرم١ُ د « أ » ـ إٌّمطح 
 

ٚٔخراس فرذح  « أ » ـ ٔعغ شٛوح اٌثشواس فٟ 

تمٛع١ٓ أدذّ٘ا ( د)أدّذد لطؼح ِغرم١ُ ػٍٝ  ـ

 ػٍٝ ا١ّ١ٌٓ ٚا٢خش ػٍٝ ا١ٌغاس

ذىْٛ أوثش ِٓ ٔصف  ـ أػ١ّٓ فرذح أخشٜ ٌٍثشواس

ُّ أػ١ّٓ لٛع١ٓ ( د)اٌمطؼح اٌّرٟ دّذدذٙا ػٍٝ  ش

 أطاللا ِٓ غشفٟ اٌمطؼح ِذافظا ػٍٝ اٌفرذح

ِٚٓ ذماغغ « أ » اٌّاّس ِٓ ( ض)ـ أسعُ اٌّغرم١ُ 

فٟ ٔفظ اٌٛلد ( د)اٌمٛع١ٓ ٚاٌّؼاِذ ٌـ 

 

 
 

 

 

 

 

اٌّشدٍح اٌصا١ٔح 
 

ال ذٕرّٟ ٌٍّغرم١ُ د « أ » ـ إٌّمطح 
 

ٚٔخراس فرذح أوثش ِٓ « أ » ـ ٔعغ شٛوح اٌثشواس فٟ 

( د)ٚاٌّغرم١ُ « أ » اٌّغافح اٌفاصٍح ت١ٓ إٌمطح 

 تمٛط ٠مطؼٗ فٟ( د)ٔذّذد لطؼح ِغرم١ُ ػٍٝ  ـ 
 ٔمطر١ٓ

ـ أدافع ػٍٝ فرذح اٌثشواس ٚأػ١ّٓ لٛع١ٓ ِٓ اٌجٙح 

أطاللا ِٓ غشفٟ اٌمطؼح ( د)اٌصا١ٔح ٌٍّغرم١ُ 

 اٌّرذّصً ػ١ٍٙا

ِٚٓ ذماغغ « أ «اٌّاّس ِٓ ( ض)ـ أسعُ اٌّغرم١ُ 

فٟ ٔفظ اٌٛلد ( د)اٌمٛع١ٓ ٚاٌّؼاِذ ٌٍّغرم١ُ 
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 ِّٕصف اٌّضا٠ٚح

 

ًّ ظٍغ ِٓ  ُّ ٔذّذد لٛط ػٍٝ و ـ ٌثٕاء ِّٕصف صا٠ٚح ٔعغ شٛوح تشواس فٟ سأط اٌّضا٠ٚح ٚٔخراس فرذح ش

 ظٍؼٟ اٌّضا٠ٚح

ُّ ٔشعُ لٛع١ٓ فٕرذّصً ػٍٝ ٔمطح ذماغغ ـ ٔذافع  ػٍٝ ٔفظ اٌفرذح ٚٔغرط١غ أْ ٔجؼٍٙا أوثش ش

ـ ٔشتػ ت١ٓ ٔمطح اٌرماغغ ٚسأط اٌّضا٠ٚح فٕرذّصً ػٍٝ ِّٕصف صا٠ٚح 

 

 

 :1ِصاي

 

 

 

 :2ِصاي
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 تٕاء اٌّضا٠ٚح اٌمائّح

 ـ ٌثٕاء صا٠ٚح لائّح أذّثغ إدذٜ اٌطش٠مر١ٓ  

 ـ اٌطش٠مح األ1ٌٝٚـ

ـ أسعُ ِغرم١ّا ٚأػ١ّٓ ػ١ٍٗ لطؼح ِغرم١ُ  

أتٕٟ اٌّّٛعػ اٌؼّٛدٞ ٌٙزٖ اٌمطؼح   ـ

 أذذًصً ػٍٝ صا٠ٚح لائّح ـ

 

 ـ اٌطش٠مح اٌصا١ٔح2ـ

ُّ أسعُ دائشج ِشوض٘ا " أ"ٚأػ١ّٓ ٔمطح ( ض د]ـ أسعُ ٔصف ِغرم١ُ  ٚشؼاػٙا ٠شتػ " أ"ال ذٕرّٟ إ١ٌٗ ش

 ٚأذّثغ تم١ح اٌّشادً" ض"ٚ " أ"ت١ٓ 
 
 

 دسجح60صا٠ٚح ل١ظ فرذرٙا تٕاء 

°  60ـ ٌثٕاء صا٠ٚح ل١ظ فرذرٙا 

  أ"أسعُ ٔصف ِغرم١ُ ٚأػ١ّٓ ػ١ٍٗ ٔمطح  "

 ًٚأسعُ لٛعا ٠رماغغ ِغ ٔصف اٌّغرم١ُ " أ"ٜ إٌمطح أظغ شٛوح اٌثشواس ػ

  أظغ شٛوح اٌثشواس ػٍٝ ٔمطح اٌرّماغغ

 ي دْٚ ذغ١١ش اٌفرذح ّٚ ( وإّٟٔٔ عأتٕٟ ِصٍّصا ِرما٠ظ األظالع)أسعُ لٛعا آخش ٠مطغ اٌمٛط األ

  تٕمطح ذماغغ اٌمٛع١ٓ  " أ"أستػ إٌّمطح
 دسجح60أذذّصً ػٍٝ صا٠ٚح ل١ظ فرذرٙا 

  

 تٕاء ِغرم١ّ١ٓ ِرٛاص١٠ٓ

 ـ اٌّغرم١ّاْ اٌّرٛاص٠اْ ّ٘ا ِغرم١ّاْ ال ٠رماغؼاْ ٠فصً ت١ّٕٙا ٔفظ اٌثؼذ

ٌثٕاء ِغرم١ّ١ٓ ِرٛاص١٠ٓ  ـ 

  (  د)ٔشعُ ِغرم١ّا

  ٌٗ ٓٔثٕٟ ِغرم١ّ١ٓ ِؼاِذ٠

  ٔخراس تؼذا ِؼ١ّٕا تفرذح اٌثشواس

   ِّٕٗٙا ِؼ ًّ ًّ ِغرم١ُ ِٓ اٌّغرم١ّ١ٓ أطاللا ِٓ ٔمطح ذماغغ و ٔؼ١ّٓ لٛعا ػٍٝ و

 ُـ (د)ٔشتػ ت١ٓ اٌرماغؼ١ٓ اٌّرذّصً ػ١ٍّٙا تّغرم١ُ ٠ّصًّ اٌّغرم١ُ اٌّٛاصٞ ٌٍّغرم١

 

 

 

 

 



 اٌّصٍّس

ّٟ ٌٗ شالشح أظالع ٚشالشح سؤٚط ٚشالشح صٚا٠ا  ـ اٌّصٍّس ٘ٛ شىً ٕ٘ذع

 (أ ب ض) اٌّصٍّس  أٚ   اٌّصٍّس أ ب ض   ـ

 [ ب ض ] ، [ أ ض ] ، [ أ ب ] األظالع  ـ

 «ض » ، « ب »  ،  « أ » اٌّشؤٚط  ـ

 [ ض أ ، ض ب] ،[ ب أ ، ب ض ]،[ أ ب، أض ] اٌّضٚا٠ا  ـ

 دسجح 180اٌّصٍّس ٠غاٚٞ ـ ِجّٛع صٚا٠ا 

 ـ اٌّصٍّس اٌؼاَ

 

  أٔٛاع 3اٌّصٍّصاخ اٌخاّصح  ـ

 اٌّصٍّس اٌمائُ اٌّضا٠ٚح ٘ٛ ِصٍّس ٌٗ صا٠ٚح لائّح ـ

 

 ٘ٛ ِصٍّس ٌٗ ظٍؼاْ ِرما٠غاْ ٚصا٠ٚراْ ِرما٠غراْ: ـ اٌّصٍّس اٌّرما٠ظ اٌّعٍؼ١ٓ

 

 ِرما٠غح ٚصٚا٠اٖ اٌصاّلشح ِرما٠غح٘ٛ ِصٍّس أظالػٗ اٌصاّلشح : ـ اٌّصٍّس اٌّرما٠ظ األظالع

 

http://lewebpedagogique.com/adel2265/files/2011/10/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB11.png
http://lewebpedagogique.com/adel2265/files/2011/10/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB.png
http://lewebpedagogique.com/adel2265/files/2011/10/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB111.png
http://lewebpedagogique.com/adel2265/files/2011/10/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB1.png


 شثٗ إٌّذشف

ْ شثٗ إٌّذشف ِٓ ظٍؼ١ٓ ِرٛاص١٠ٓ غ١ش ِرما٠غ١ٓ ٠ّصًّ أوثشّ٘ا اٌماػذج اٌىثشٞ ٚأصغشّ٘ا  ّٛ ـ ٠رى

  اٌماػذج اٌّصغشٜ

 

ٚشثٗ إٌّذشف أٔٛاع ٔجذ ِٕٗ ـ  

  ـ شثٗ إٌّذشف اٌؼاَ

 
أظالع ِٓ ت١ٕٙا ظٍؼاْ  4ٌٗ  ـ 

 ِرما٠غ١ِٓرٛاص٠اْ غ١ش 
ٌٗ لطشاْ غ١ش ِرما٠غ١ٓ  ـ

 ٠رماغؼاْ فٟ ٔمطح

ٌٗ اسذفاع ٠ّصًّ اٌثؼذ ت١ٓ  ـ

 اٌّعٍؼ١ٓ اٌّرٛاص١٠ٓ

صٚا٠ا غ١ش ِرما٠غح  4ـ ٌٗ 

  °360ِجّٛػٙا ٠غاٚٞ 

ـ ِجّٛع اٌضا٠ٚر١ٓ اٌّررا١ٌر١ٓ 

٠غاٚٞ [ دأ ؛ دض]ٚ[ أب ؛ أد]
ٚاٌضا٠ٚر١ٓ اٌّررا١ٌر١ٓ  180°

[ ب أ ؛ ب ض]ٚ [ ض د ؛ ض ب]
 °٠180غاٚٞ 

 

 
 

 

ـ شثٗ ِٕذشف ِرما٠ظ اٌّعٍؼ١ٓ 

 

أظالع اشٕاْ ِّٕٙا ِرٛاص٠اْ  4ـ ٌٗ 

غ١ش ِرما٠غ١ٓ، ٚاشٕاْ ِٕٙا 

 ِرما٠غاْ غ١ش ِرٛاص١٠ٓ

ـ ٌٗ لطشاْ ِرما٠غاْ ٠رماغؼاْ فٟ 

 ٔمطح

 صٚا٠ا ِرما٠غح ِصٕٝ ِصٕٝ 4ـ ٌٗ  

 °360ِجّٛػٙا ٠غاٚٞ 

ِما٠غح ٌٍضا٠ٚح [ أب ؛ أد]ـ اٌّضا٠ٚح

[ دأ ؛ دض]ٚاٌّضا٠ٚح [ ب أ ؛ب ض]

 [ض د ؛ ض ب]ِما٠غح ٌٍّضا٠ٚح

أب ؛ ]ـ ِجّٛع اٌضا٠ٚر١ٓ اٌّررا١ٌر١ٓ 
 °٠180غاٚٞ [ دأ ؛ دض]ٚ[ أد

[ ض د ؛ ض ب]ٚاٌضا٠ٚر١ٓ اٌّررا١ٌر١ٓ 
 °٠180غاٚٞ [ ب أ ؛ ب ض]ٚ 

 

اٌّضا٠ٚح ـ شثٗ ِٕذشف لائُ 

 

 ـ ٌٗ صا٠ٚراْ لائّراْ

ـ اسذفاػٗ ٠ّصًّ اٌّعٍغ 

 اٌؼّٛدٞ ػٍٝ اٌماػذج اٌىثشٜ

صٚا٠ا ِّٕٙا اشٕراْ  4ـ ٌٗ  

ًّ ٚادذج  ِرما٠غراْ ذم١ظ و
ًّ اٌضٚا٠ا 90° ، ٚ ِجّٛع و

 °٠360غاٚٞ 

 

 

 

 

 

 

 ـ ِغادح شثٗ إٌّذشف
 ل١ظ االسذفاع× ( 2: (ل١ظ اٌماػذج اٌّصغشٜ+ل١ظ اٌماػذج اٌىثشٜ =))ِغادح شثٗ إٌّذشف

 ِصاي رٌه
 35َ=ـ ل١ظ اٌماػذج اٌىثشٜ 

 25َ=ـ ل١ظ اٌماػذج اٌّصغشٜ 
 15َ=ـ ل١ظ االسذفاع 

  م𝟐 450=15× (2: (25+53))ل١ظ اٌّغادح
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 ِرٛاص٠اخ األظالع
 اٌّغرط١ً  اٌّشتّغ  ِٕٙا ٔزوش أظالع ِرٛاص٠ح ِصٕٝ ِصٕٝ 4 ـ ِرٛاص٠اخ األظالع ٟ٘ ستاػ١اخ خاّصح ٌٙا

 اٌّؼ١ّٓٚ ِرٛاصٞ األظالع ،
       اٌّغرط١ًـ 

 خاص١اذٗ
 أظالع ِرٛاص٠ح ِصٕٝ ِصٕٝ ِٚرما٠غح ِصٕٝ ِصٕٝ 4ـ ٌٗ 
 صٚا٠ا لائّح 4ـ ٌٗ 

ًّ ِّٕٙا ٚذّصًّ ِشوض دائشج ٠ّّش خطّا٘ا تشؤٚط  ـ ٌٗ لطشاْ ِرما٠غاْ ٠رماغؼاْ فٟ ٔمطح ذّصًّ ِٕرصف و

 اٌّغرط١ً
ًّ ِّٕٙا ـ ٌٗ  خطّا ذٕاظش ٠رؼاِذاْ فٟ ٔمطح ذّصًّ ِٕرصف و

 2 ×( ل١ظ اٌؼشض+ ل١ظ اٌطّٛي = )ـ ل١ظ اٌّذ١ػ  

 ل١ظ اٌؼشض ×ل١ظ اٌطّٛي = ـ ل١ظ ِغادرٗ 

 

 ـ اٌّشتّغ
 ـ اٌّشتغ داٌح خاّصح ِٓ اٌّغرط١ً

 ـ خاص١اذٗ 
 أظالع ِرما٠غح 4ـ ٌٗ 
 أظالع ِرٛاص٠ح ِصٕٝ ِصٕٝ 4ـ ٌٗ 

ًّ ِّٕٙا ٚذّصًّ ِشوض دائشج ذّّش ـ ٌٗ لطشاْ  ِرما٠غاْ ِٚرؼاِذاْ ٠رماغؼاْ فٟ ٔمطح ذّصًّ ِٕرصف و

 تشؤٚط اٌّشتّغ
 صٚا٠ا لائّح 4ـ ٌٗ 

ًّ ِّٕٙا ٚذّصًّ ِشوض دائشج  ـ ٌٗ خطّا ذٕاظش ِرما٠غاْ ِٚرؼاِذاْ ٠رماغؼاْ فٟ ٔمطح ذّصًّ ِٕرصف و

 تٕٙا٠اخ اٌخط١ّٓ
 ل١ظ اٌّعٍغ ×ل١ظ اٌّعٍغ = ـ ل١ظ اٌّغادح  

 4 ×أٚ ل١ظ اٌّعٍغ   2×( ل١ظ اٌّعٍغ+ ل١ظ اٌّعٍغ = )ـ ل١ظ ِذ١ػ اٌّشتّغ 
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 ـ ِرٛاصٞ األظالع

 ـ خاص١اذٗ       

 أظالع ِرٛاص٠ح ِصٕٝ ِصٕٝ ِٚرما٠غح ِصٕٝ ِصٕٝ 4ـ ٌٗ 
ًّ صا٠ٚر١ٓ ِررا١ٌر١ٓ  360ِجّٛػٙا  صٚا٠ا غ١ش لائّح ِرما٠غح ِصٕٝ ِصٕٝ 4ـ ٌٗ  دسجح ِٚجّٛع و

 دسجح180

ًّ ِّٕٙا  ـ ٌٗ لطشاْ غ١ش ِرما٠غ١ٓ ٠رماغؼاْ فٟ ٔمطح ذّصًّ ِٕرصف و
 ل١ظ االسذفاع ×ل١ظ اٌماػذج = ـ ل١ظ ِغادرٗ 

 

 

 ـ اٌّؼ١ّٓ

 ـ خاص١اذٗ

 ـ اٌّؼ١ّٓ داٌح خاصح ِٓ ِرٛاصٞ األظالع
 أظالع ِرما٠غح 4ـ ٌٗ 
 أظالع ِرٛاص٠ح ِصٕٝ ِصٕٝ 4ـ ٌٗ 
 صٚا٠ا غ١ش لائّح ِٚرما٠غح ِصٕٝ ِصٕٝ 4ـ ٌٗ 

ًّ ِّٕٙا ـ ٌٗ لطشاْ ِرؼاِذاْ غ١ش ِرما٠غ١ٓ  ٠رماغؼاْ فٟ ٔمطح ذّصًّ ِٕرصف و
 ـ ٌٗ اسذفاع

 4 ×ل١ظ اٌّعٍغ = ـ ل١ظ اٌّذ١ػ 

 ل١ظ االسذفاع ×ل١ظ اٌّعٍغ = ـ ل١ظ ِغادرٗ 
 2( : ل١ظ اٌمطش اٌّعغ١ش ×ل١ظ اٌمطش اٌىث١ش = )ـ أٚ ـ ل١ظ ِغادرٗ 
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 اٌّذائشج

 ِٓ ْ ّٛ ًّ ٔمطح ذٕرّٟ ٌٙزا . ِجّٛػح ٔماغ ٌٙا ٔفظ اٌثؼذ ػٓ ِشوض اٌّذائشجـ اٌّذائشج ٟ٘ خػّ ِغٍك ٠رى ٚو

ٔاخ اٌّذائشج ٔجذ اٌخػّ فٟٙ ذٕرّٟ ٌٍّذائشج ٚاٌّرٟ ال ّٛ  ذٕرّٟ ٌٍخػّ فٟٙ ال ذٕرّٟ ٌٍّذائشج ِٚٓ ِى
ًّ لطؼح ِغرم١ُ ذشتػ ت١ٓ إدذٜ ٔماغ اٌّذائشج ٚاٌّشوض: ـ اٌّشؼاع  ٘ٛ و
ًّ لطؼح ِغرم١ُ : ـ اٌمطش ذشتػ ت١ٓ ٔمطر١ٓ ِٓ ٔماغ اٌّذائشج ٘ٛ و

 ٚذّّش تاٌّشوض
 x 2 ل١ظ اٌّشؼاع= ل١ظ اٌمطش 

٘ٛ لطؼح ِغرم١ُ ذشتػ ت١ٓ ٔمطر١ٓ ِٓ ٔماغ اٌّذائشج ٚال : ـ اٌذثً

٠ّّش تاٌّشوض  

 

 ـ ل١ظ ِذ١ػ اٌّذائشج

 x 3,14 ل١ظ اٌمطش= ل١ظ ِذ١ػ اٌّذائشج 

 صُ 5= ل١ظ اٌّشؼاع : ِصاي رٌه

 )x 3,14=31,4 ص5ُ+ صُ  5)= تاٌصُ ل١ظ اٌّذ١ػ 

ا إرا وّٕا ٔؼٍُ ل١ظ اٌّذ١ػ ٚٔش٠ذ اٌثذس ػٓ ل١ظ اٌّشؼاع ف١جة اٌم١اَ تاٌؼًّ اٌرّاٌٟ  ِّ  ـ أ

 ص157ُ= ل١ظ اٌّذ١ػ 
 صُ 50=  3,14: صُ  157: ـ ل١ظ اٌمطش

 ص25ُ = 2 : 50  ـ ل١ظ اٌّشؼاع

 اٌمشص اٌّذائشٞ
ًّ ٔمطح ِٛجٛدج ػٍٝ اٌخػّ  ـ اٌمشص ّْ و اٌّذائشٞ ٘ٛ خػّ اٌّذائشج ٚاٌّغادح اٌّذصٛسج داخٍٗ ٚتزٌه فإ

 اٌّذائشٞ أٚ فٟ اٌّغادح اٌّذصٛسج داخٍٗ فإّٔٙا ذٕرّٟ ٌٍمشص اٌّذائشٞ

 

 ـ ل١ظ ِذ١ػ اٌمشص اٌّذائشٞ
 x 3,14 ل١ظ اٌمطش =ل١ظ ِذ١ػ اٌمشص اٌّذائشٞ  

ـ ل١ظ ِغادح اٌمشص اٌّذائشٞ 
  x 3,14( ل١ظ اٌّشؼاع  x ل١ظ اٌّشؼاع) = ِغادح اٌمشص اٌّذائشٞل١ظ 

 ـ ِصاي رٌه
 صُ 10= ل١ظ اٌّشؼاع 

 ل١ظ ِغادح اٌمشص اٌّذائشٞ تاٌصٕر١ّرش اٌّشتّغ 
314 = 3,14 x (10 x 10) 
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 ِرٛاصٞ اٌّغرط١الخ ٚاٌّىّؼة

ْ( غٛي ـ ػشض ـ اسذفاع)ِرٛاصٞ اٌّغرط١الخ ٘ٛ شىً شالشٟ األتؼاد ـ   ّٛ ِٓ عرّح ٚجٖٛ ِغرط١ٍح  ٠رى

 اٌّشىً ٠ّٚىٓ أْ ذىْٛ تؼط ٘زٖ األٚجٗ ِشتّؼح اٌّشىً

 

 

 ـ ذّصًّ اٌّغادح اٌٍّٛٔح تاألصفش اٌّغادح اٌجأث١ح ٌّرٛاصٞ اٌّغرط١الخ

 ل١ظ االسذفاع× غٛي ِذ١ػ اٌماػذج = اٌّغادح اٌجأث١ح 

ٔر١ٕٓ)ـ ِغادح اٌماػذج  ّٛ  ل١ظ اٌؼشض× ل١ظ اٌطٛي (=  تاألدّش إدذٜ اٌّغادر١ٓ اٌٍّ

 ِغادح اٌماػذذ١ٓ+ اٌّغادح اٌجأث١ح = اٌّغادح اٌج١ٍّح 

 

 اٌّىّؼة

 ـ ٘ٛ ٔٛع ِٓ ِرٛاصٞ اٌّغرط١الخ ٌٗ عرّح أٚجٗ ِرما٠غح

 ل١ظ اٌذشف× ل١ظ اٌذشف =ـ ل١ظ ِغادح اٌٛجٗ 

 4× ل١ظ ِغادح اٌٛجٗ = ـ ل١ظ اٌّغادح اٌجأث١ح ٌٍّىّؼة 

 6× ل١ظ ِغادح اٌٛجٗ = اٌج١ٍّح ٌٍّىّؼة  ـ ل١ظ اٌّغادح
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الهندسة قواعد فً 

 

 القاعدة المعطٌات المطلوب  المربع

 
 x  4 طول الضلع  طول الضلع المحٌط ؟ 

 4: طول المحٌط  طول المحٌط الضلع ؟ 

 طول الضلع xطول الضلع  طول الضلع المساحة ؟ 

     

 القاعدة المعطٌات المطلوب  المستطٌل

 x 2( العرض+الطول) الطول و العرض المحٌط ؟  

نصف   

 المحٌط ؟

 2: المحٌط  المحٌط

 العرض+ الطول  الطول و العرض

 العرض  x الطول  الطول والعرض المساحة ؟  

 الطول (-2: المحٌط )  المحٌط والطول العرض ؟  

 العرض (- 2: المحٌط )  المحٌط والعرض الطول ؟  

 الطول: المساحة  المساحة والطول العرض ؟  

 العرض: المساحة  المساحة والعرض الطول ؟  

     

 القاعدة المعطٌات المطلوب  المثلث

 مجموع األضالع قٌس األضالع المحٌط ؟  

 2( : االرتفاع xالقاعدة )  القاعدة واالرتفاع المساحة ؟  

 االرتفاع( : x 2المساحة )  المساحة االرتفاع القاعدة ؟  

 القاعدة( : x 2المساحة )  المساحة والقاعدة االرتفاع ؟  

     

 القاعدة المعطٌات المطلوب  الدائرة

 x 2طول الشعاع  طول الشعاع القطر ؟ 

 2: طول القطر  طول القطر الشعاع ؟

 x  طول القطر طول القطر المحٌط ؟

 : طول المحٌط  طول المحٌط القطر ؟

 x شعاع  xشعاع  طول الشعاع المساحة ؟

أو   3.14وقٌمته    Piٌقرأ    هذا الرمز : مالحظة 
7
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 القاعدة المعطٌات المطلوب  المعٌن

 

 x 4طول الضلع  طول الضلع المحٌط ؟

 طول االرتفاع xطول الضلع  الضلع واالرتفاع المساحة ؟

 طول االرتفاع: المساحة  المساحة واالرتفاع الضلع ؟

 طول الضلع: المساحة  المساحة والضلع االرتفاع ؟

 2: القطر الصغٌر xالقطر الكبٌر القطر الكبٌرو الصغٌر المساحة ؟

 القطر الكبٌر(:  x 2المساحة )  المساحة والقطر الكبٌر القطر الصغٌر

 القطر الصغٌر(:  x 2المساحة )  القطر الصغٌر/المساحة  القطر الكبٌر ؟
     

 القاعدة المعطٌات المطلوب  متوازي األضالع

 طول االرتفاع xطول القاعدة  القاعدة واالرتفاع المساحة ؟ 

 طول القاعدة: المساحة  المساحة والقاعدة االرتفاع ؟

 طول االرتفاع :المساحة  المساحة واالرتفاع القاعدة ؟
     

 القاعدة المعطٌات المطلوب  شبه المنحرف

 

 2:االرتفاع  xمجموع القاعدتٌن   مجموع القاعدتٌن االرتفاع المساحة

 القاعدة الكبرى مجموع القاعدتٌن

 والقاعدة الصغرى

 +القاعدة الكبرى 

 القاعدة الصغرى 

 مجموع القاعدتٌن(:x 2 المساحةٚاٌّغادح  ِجّٛع اٌماػذذ١ٓ االرتفاع ؟

 طول االرتفاع( : x 2المساحة )  واالرتفاع المساحة  مجموع القاعدتٌن

القاعدة الصغرى 

 ؟

 المساحة واالرتفاع 

 والقاعدة الكبرى

طول االرتفاع ( : x 2المساحة ) 

 القاعدة الكبرى –

 المساحة واالرتفاع  القاعدة الكبرى ؟

 والقاعدة الصغرى

طول االرتفاع ( : x 2المساحة ) 

 القاعدة الصغرى –
     

 القاعدة المعطٌات المطلوب  المكعب

 
 طول الضلع  xطول الضلع  طول الضلع مساحة وجه ؟

 x 2مساحة الوجه  مساحة الوجه مساحة القاعدتٌن

 x 4مساحة وجه  مساحة وجه المساحة الجانبٌة

 x 6مساحة وجه  مساحة وجه المساحة الجملٌة
     

متوازي 

 المستطٌالت

 القاعدة المعطٌات المطلوب 

 x 2( عرض + طول )  الطول والعرض محٌط القاعدة ؟

 
 االرتفاع xمحٌط القاعدة  محٌط القاعدة واالرتفاع المساحة الجانبٌة

المساحة الجملٌة 

 ؟

 المساحة الجانبٌة 

 ومساحة القاعدتٌن

 +المساحة الجانبٌة 

 .مساحة القاعدتٌن  
 


