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 مق اييس اإلصالح وإسناد األعداد

 نقاط 6:  1المسألة رقم 
 نقاط  3السؤال األّول :  ( 1

 الطريقة األولى     

 نقطة 1ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9,5=  4,1+  5,4:  بالصمقيس طول المسافة الجملية على التصميم 

 نقاط 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــكم  380=  صم 38 000 000=  4000 000× صم  9,5 قيس طول المسافة الحقيقية:
 

 الطريقة الثانية     

  نقطة 1ــ ـــــــــــــــ كم 216=  صم 21 600 000=  4000 000× صم  5,4قيس طول المسافة الحقيقية بين أ و ج : 

 نقطة 1ـــــــــــــــــ كم 164=  صم 16 400 000=  4000 000×  صم 4,1قيس طول المسافة الحقيقية بين ب و ج :

 نقطة 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 380=  164+  216: بالكم قيس طول المسافة الحقيقية بين المدينتْين أ و ب 
 

 نقاط  3السؤال الثاني :  ( 2

 الطريقة األولى     

 نقطة 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق   45س و  4=  80:  380لسير : الزمن المستغرق في ا

 ةطنق 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دق  15س و  5دق =  30دق +  45س و  4الزمن المستغرق في السير : 

 نقطة 1ـــــــــــــــــــــــــــــــدق  55س و  5دق =  15س و  5دق ــ  10س و  11: " أ "  ساعة االنطالق من المدينة
 

 الطريقة الثانية     

 نقطة 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق   45س و  4=  80:  380الزمن المستغرق في السير : 

 نقاط 2ــــــــــدق  55س و  5= دق (  30دق +  45س و  4 ) دق ــ 10س و  11: من المدينة " أ " ساعة االنطالق 
 

 عمليات كما يلي :  3يمكن تقسيم عملية البحث عن الزمن المستغرق في السير إلى مالحظة : 

 نقطة 0,25ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــدق  3س و  2 =  80/  60×  164الزمن المستغرق لقطع ] ج د [ : 

 نقطة 0,25ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دق  42س و  2 =  80/  60×  216الزمن المستغرق لقطع ] أ ج [ : 

 نقطة 0,50ــ ــــــــــــــــــــــــــــدق 45س و  4 دق  = 42س و  2دق +  3س و  2الزمن المستغرق لقطع ] أ  ج [ : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نقاط 6:  2المسألة رقم 
 نقاط  3السؤال األّول :  ( 1

 ة األولى الطريق    

 نقطة 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  210=  100( :  20×  1050: )  بالدقيمة التخفيض عند العارض األّول 

 نقطة 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  840=  210ــ  1050:  بالدثمن شراء الحاسوب بعد التخفيض 

 نقطة 1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د 866,250   <د  840العارض األّول أفضل من العارض الثاني ألّن 

 

 الطريقة الثانية     

  نقطة 1ــــ ـــــــــــــــــــــــــــ   % 80=  % 20ــ  % 100في شكل نسبة مائوية : األّول  ثمن الحاسوب عند العارض

 نقطة 1ــــــــــــــــــــــــــــــــ 840=  100( :  80×  1050: )  بالدثمن الحاسوب بعد التخفيض عند العارض األّول  

 نقطة 1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د 866,250   <د  840العارض األّول أفضل من العارض الثاني ألّن 
 

 الطريقة الثالثة     

  نقطة 1ـــــــ    % 82,5=  1050( :  100×  866,250ثمن الحاسوب عند العارض الثاني  في شكل نسبة مائوية :) 

  نقطة 1ـــــــــــــــــــــــــــــــ    % 80=  % 20ــ  % 100ثمن الحاسوب عند العارض األّول  في شكل نسبة مائوية :

 نقطة 1ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   % 82,5   <   % 80من العارض الثاني ألّن العارض األّول أفضل 
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  رابعةالطريقة ال

  نقطة 1ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  183,750=  866,250ــ  1050:   بالدمقدار التخفيض عند العارض الثاني 

  نقطة 1ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ   % 17,5=  1050( :  100× 183,750)  :ض عند العارض الثانينسبة التخفي

 نقطة 1ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   % 17,5   >   % 20العارض األّول أفضل من العارض الثاني ألّن 
 

 اط نق 3السؤال الثاني :  ( 2 
   

 : إذا اختار المترشح الطريقة األولى لإلجابة عن السؤال األّول فالحل هو الطريقة األولى  

 نقطة 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  141,200=  840ــ  981,200:  بالدثمن الطابعة بعد التخفيض  

 نقطة 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   % 80=  % 20ــ  % 100ل نسبة مائوية : ثمن شراء الطابعة بعد التخفيض في شك

 نقطة 1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  176,500=  80( :  100× 141,200) :  بالدالثمن الحقيقي للطابعة 

 

 لثانية أو الثالثة لإلجابة عن السؤال األّول فالحل هوإذا اختار المترشح الطريقة ا: أ( الطريقة الثانية  

  نقطة 1ــ ـــــــــــــــــــ 840=  100( :  80×  1050)  : بالدالحاسوب بعد التخفيض عند العارض األّول  شراء ثمن 

 نقطة 1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 141,200=  840ــ  981,200:  بالدثمن شراء الطابعة بعد التخفيض 

 نقطة 1ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ176,500=  80( :  100× 141,200) :  بالدالثمن الحقيقي للطابعة 
 

 إذا اختار المترشح الطريقة الثانية أو الثالثة لإلجابة عن السؤال األّول فالحل هو الطريقة الثانية ب(

 نقطة 1 ـــــــــــــــــ   % 80=  % 20ــ  % 100الطابعة بعد التخفيض في شكل نسبة مائوية : الحاسوب وثمن شراء 

 نقطة 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1226,500=  80( :  100×  981,200) :  بالدالثمن الحقيقي للحاسوب والطابعة 

 نقطة 1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 176,500=  1050ــ   1226,500:  بالدالثمن الحقيقي للطابعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نقاط 8:  3المسألة رقم 
 نقاط  2السؤال األّول :  ( 1

 الطريقة األولى

 نقطة 0,50ــــــــ ـــــــــــــــــهآ  1,5  = 2م 15000=  2( :  150×  200قيس مساحة الجزء المثلث من الضيعة : ) 

 نقطة 0,50ـــــــــــــــــ هآ  2,5  = 2م 25000=  2[ :  250( ×  75+  125قيس مساحة الجزء شبه المنحرف :] ) 

 نقطة 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هآ  4=  2م 40 000=   2م 25000 + 2م 15000: قيس مساحة كامل القطعة 
 

 إذا اختار المترشح تقسيم شبه المنحرف إلى مستطيل ومثلث  فالحل هو ::  انيةالطريقة الث

 نقطة 0,50ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هآ  1,5  = 2م 15000=  2( :  150×  200قيس مساحة المثلث األّول : ) 

 نقطة 0,25ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهآ  1,875  = 2م 18750=   75×  250قيس مساحة المستطيل : 

 نقطة 0,25ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  50=  75ــ  125بالم :  طول قاعدة المثلث الثاني

 نقطة 0,25ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هآ  0,625  = 2م 6250=  2( :  250×  50قيس مساحة المثلث الثاني : ) 

 نقطة 0,75ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  4 = 0,625+  1,875+  1,5بالهآ : قيس المساحة الجملية 
 

 طيال  فالحل هو :إذا اختار المترشح زيادة مثلث لشبه المنحرف ليضبح مستالطريقة الثالثة : 

 نقطة 0,25  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهآ  1,5  = 2م 15000=  2( :  150×  200قيس مساحة المثلث األّول : ) 

 ةنقط 0,25ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هآ  3,125  = 2م 31250=   125×  250قيس مساحة المستطيل : 

 نقطة 0,25ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  50=  75ــ  125بالم :  مضافطول قاعدة المثلث ال

 نقطة 0,25ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هآ  0,625  = 2م 6250=  2( :  50×  250قيس مساحة المثلث المضاف : ) 

 نقطة 0,25 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهآ  2,5=  2م 25000=   2م 6250ــ  2م 31250ساحة شبه المنحرف : قيس م

 طةنق 0,75ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 = 2,5+  1,5بالهآ : قيس المساحة الجملية 
 

 نقاط  3السؤال الثاني :  ( 2

 الطريقة األولى

 نقطة 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1000=  40:  40 000عدد األشجار في الضيعة : 

 نقطة 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 70 000=  1000×  70كتلة المحصول من البرتقال بالكغ : 

 نقطة 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  24500=  70 000×  0,350بالد :  ثمن بيع كامل المحصول
 



 3 

 الطريقة الثانية

 نقطة 1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 1000=  40:  40 000عدد األشجار في الضيعة : 

 نقطة 2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  24500=  1000×  70×  0,350بالد :  ثمن بيع كامل المحصول
 

 

 

 الطريقة الثالثة

 نقطة 1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ 1000=  40:  40 000عدد األشجار في الضيعة : 

 نقطة 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  24,500=   70×  0,350بالد :  الشجرة الواحدة محصولبيع ثمن 

 نقطة 1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  24500=  1000×  24,500بالد :  ثمن بيع كامل المحصول

 

 نقاط  3السؤال الثالث :  ( 2

 الطريقة األولى

 نقطة 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  4900=  100( :  20×  24500) بالد :  مصاريف السقي والمداواة والتسميد

 نقطة 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8500=  3600+  4900بالد :  ليةالمصاريف الجم

 ةنقط 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1600=  8500ــ  24500: بالد الدخل الصافي للفالح 
 

 الطريقة الثانية

 نقطة 2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8500=  3600+  [ 100( :  20×  24500]) بالد :  المصاريف الجملية

 نقطة 1ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1600=  8500ــ  24500: بالد الدخل الصافي للفالح 

 

 الطريقة الثالثة

 نقطة 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  4900=  100( :  20×  24500) بالد :  مصاريف السقي والمداواة والتسميد

 نقطة 2ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1600(  =  3600+  4900ــ ) 24500: بالد الدخل الصافي للفالح 


