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ةلئسألا حرط  لثم   ) ةملك ةلكشم  نم  ةطلتخملا  لوادجلا  نم  ددع  ريفوت  لالخ  نم  اذه  لهسن  نحن  .ةباجتسالا  طمن  ىلع  فرعتلا  طقف  سيلو  لكاشملا ، يف  ًايلم  ريكفتلاو  ةءارقلا  ىلع  بالطلا  عجشن  نحن  فصلا 2 . بالط  لصتت  نأ  نكمي  يذلا  قايسلا  يف  يناثلا  فصلا  تايضايرلا  ميهافم  ناكم  يدحتلا  لودجلا  تاملكلا  هذه  ةلكشملا  ةملكلا  نم  يناثلا 2  فصلا  قاروأ 
برض ةلكشم  حرطو  ةفاضإ  نيمقر )  ) ةطلتخملا حرطلاو  عمجلا  نمض 20  حرطو  افيضم  ماقرأ  ةطلتخم  ماقرأ  حرط 3-1  ماقرأ ) ماقرأ 1 و2   ) طيسب حرط  ماقرأ )  3-1  ) ةبوعص رثكأ  ةفاضإ  ماقرأ )  2-1  ) طيسبلا عمجلا  لح  قيبطت  لبق  قايسلا  مهف  ىلإ  بالطلا  جاتحي  كلذل  ةملك ،  لكاشم  راطإ  يف  ةلصلا  تاذ  ريغ  تانايبلا  كلذ  يف  امب  انايحأو  ةفاضإ ، ) اياضق  عم  ةطلتخم  ، 

مادختسا ةملك  حرط /  قحلم /  درجم  ةلكشملا  جيزم  ةملك  ةئف 2  نم  هالعأ  عاونأ  عيمج  نم  جيزم  ءزج ) ةلماك ، ةعومجم  نم  ءزج   ) خيراتلا نم  روسكلا  ةنراقمو  ةباتك  روصلا  عم  صصق  روسكلا -  مهف  تاباسحلاو ) ةيدقنلا  عطقلا   ) دع لاملا  تارتف ) قئاقد   5  ) يضاملا تقولاو  تقولا  تارتف ) تاعاس   1/2  ) يضاملا تقولاو  تقولا  ةلكشم  ةملك  لوط  نوضغ 25  يف  ةملكلا 
مادختسا مهميلعتو  ةملكلا ،  عم  لكاشملا  لح  ملعت  ىلع  يناثلا  فصلا  بالط  ةدعاسمل  .ةبوتكملا  ةغللا  تاراهم  ملعتل  تأدب  طقف  مه  نيذلا  كئلوأ  ىتح  ابيرقت ، بلاط  يأ  عم  لمعتس  يتلا  ةيساسألا  تايجيتارتسالا  مادختسا  كنكمي  نكلو ، .ةءارقلا  نوملعتي  نولازي  دق ال  نيذلا  يناثلا  فصلا  بالط  اصوصخ  بالطلل  ةدقعم  نوكت  نأ  نكمي  لكاشم  ةقرو  ةلكشم  ةئف   2

ةرم ررك  تايلمعلا : لوح  ةلئسأ  حرطا  ضعبلا ؟ اهضعبب  طبترت  يتلا  ةلكشملا  ءازجأ  يه  ام  .ةلكشملل  ةددحم  ليصافت  ىلع  زيكرتلا  ةرملا ، هذه  .ىرخأ  ةرم  لاؤسلا  ةءارق  تايضايرلا :  ةءارق  .ةيمهأ  رثكألا  ءازجألا  شقانو  ةلكشملا  لوح  كبالط  ىلإ  ثدحت  .ةماعلا  اهتعيبط  نع  ةركف  ىلع  لوصحلل  ةلكشم  ةملك  ةءارق  ةيضايرلا :  ةمهملا  ضارعتسا  ةيلاتلا :  تاوطخلا 
حسما هصحفتب : مق  .حيحصلا  قيرطلا  ىلع  تنك  اذإ  ام  ديدحتل  باتكلا  ةلئسأ  ىلع  ةباجإلا  نم  ققحت  انكمم ،  كلذ  ناك  اذإ  .الوقعم  ودبي  باوجلا  ناك  اذإ  ام  ديدحت  .اهب  تمق  ةوطخ  لك  ضرع  ةذختملا : تاوطخلا  لوح  كسفنب  لاؤسلا  .هب  اهذيفنت  متي  نأ  بجي  يذلا  بيترتلاب  قرولا  ىلع  اهدرسو  اهذيفنت ، ةلكشملا  كنم  بلطت  يتلا  ةددحملا  ةيضايرلا  تايلمعلا  ديدحت  .ىرخأ 
قحس ديرت  تنأ  كنأل  طقف  قاروأ  ثالث  كانه  .هوملعت  ام  ةسراممل  بالطلل  حامسلل  تاملكلا  ىلع  ةعابطلا  لكاشم  ةرحلا  مدختسا  تايجيتارتسالا ، هذه  ةعجارم  دعب  .تالكشملا  لح  ءانثأ  طابترالا  تاحلطصمل  اًريصق  اًفيرعت  بتكا  .لكاشملا  لح  لبق  اهيناعم  ديدحتو  اهب  ةمئاق  .اهيلع  فرعتت  تاملك ال  يأ  ديدحتل  اهلحت  فوس  يتلا  تالكشملا  نع  ًاثحب  ًايئوض  ةملكب  صنلا 
لكينلاو تاميادلاو  جردلاو  ىبرملاو  ثلثملا  لثم  اهب ، ةيارد  ىلع  راغصلا  بالطلا  نوكيس  تاحلطصم  ىلع  ةعوبطملا  داوملا  يوتحت  .ةحيرم  ةريتوب  تاملكلا  يف  تالكشملا  لح  تاينقت  ملعتو  تامولعملا  باعيتسا  ةصرف  راغصلا  كبالط  بّهتاو  رمألا ، مزل  اذإ  تاوطخلا  عجار  ءطبب ، أدبا  .ةملكلا  عم  بعاتملا  لعجل  ملعت  درجم  اوناك  امدنع  كب  صاخلا  يناثلا  فصلا  بالط 

كئاقدصأو 8 ماع ؟ لكشب  هتيأر  يذلا  توتلا  ددع  مك  .ىرخأ  ةرجش  ىلع  ةدحاو و 7  ةرجش  ىلع  توتلا  تيأر 12  ءاعبرألا  موي  لثم : ةلئسأك  تعضو  ةملكلا ، عم  لكاشم  ةقرولا  هذه  ىلع  لكاشملا  لمشتو  .ادج  طيسب  عقاولا  يف  نكلو  يناثلا ، فصلل  ةبسنلاب  ادج  ةلوطم  ودبت  فوس  يتلاو  ةيضاير ، ةملك  لكاشم  ينامث  نمضتي  ةعوبطملا  اذه  لسار  .د  .عوبسألا  مايأو 
تالجع  2 ءاقدصأ ×   8 نوكيس : يناثلا  ىلع  باوجلا  نأ  نيح  يف  .توتلا  توتلا 19  توتلا و 7   12 لوألا : ىلع  باوجلا  نوكيس  ثيح  برضو  ةفاضإ  نم  ةطيسب  ةلكشم  عقاولا  يف  اهنا  تاملكلا ، سبالملا  علخ  درجمب  هنأ  حرش  .مهعم  لاع  توصب  ةلكشملا  ةءارقو  ةريح ، يف  ودبي  بالطلا  ناك  اذإ  ماع ؟ لكشب  يتلا  تالجعلا  ددع  وه  مك  تالجع 2 ، تاذ  تاجارد  عيمج  مهيدل 

نأ حرشو  ةدعاسم ، ىلإ  ةجاحب  بالطلا  ناك  اذإ  أدب ؟ مك  ةيقبتم  تانولاب  هيدل 17  دعب 12 . ىلع  بهت  تناك  حايرلا  نكلو  تانولابلا ، لمحي  لجرلا  ناكو  ةعبرألا ؟ تاثلثملا  ىلع  بناوجلا  نم  مك  نمضتت : ةلئسألا  ضعب  .ديقعتلا  نم  ديزملا  ةعبرأ  مث  نيتطيسب  نيتلكشم  نم  اءدب  اياضق ،  ةتس  لمعت  فوس  بالطلاو  ةعوبطملا ،  هذه  ىلع  لسار  .د  .تالجع   16 ةجارد ) لكل  )
تانولاب  29 اديعب ) ترجف  يتلا   ) تانولاب تانولاب و 12   17 نوكيس : يناثلا  ىلع  باوجلا  نأ  نيح  يف  نيبناجلا ؛ و 12  ثلثم ) لكل   ) نيبناجلا  3 تاثلثم ×   4 نوكيس : لوألا  باوجلا  . D. ؟ كل ىقبت  لاملا  نم  مك  .اتنس  كفلكي 54  كب  صاخلا  بوبلاو  عابرأ  كيدل 3  لاملا : ىلع  يوطني  دحاو  اذه  لثم  اليلق ، اديقعت  رثكأ  ةلكشم  ىلع  يوتحي  ةعومجم  يف  ةيئاهنلا  ةعبطلا  هذه  لسار 

 - اتنس  75 يلاتلا : وحنلا  ىلع  نتم  ىلع  ايمقر  ةيلمعلا  عضو  قيرط  نع  هيلع  فافتلا  ىتح  ةطيسب ، حرط  ةلكشم  حبصت  ةلكشملا  .اتنس  يواست 75  اهنأ  حرشو  عابرأ  ةثالث  ىلع  ءاليتسالاو  نيدكأتم ،  ريغ  بالطلا  ناك  اذإ  ةلكشملا ؟ هذه  لح  ىلع  اندعاسي  نأ  نكمي  يذلا  ام  لثم :  ةلئسأ  حرط  .فصك  ًاعم  اهتءارق  مث  ةلكشملا  حسمب  بالطلا  موقي  لاؤسلا ، اذه  ىلع  ةباجإلل 
ةئفل 2 تايضايرلا  لوادج  ةعابط  تايضايرلا  ىلع  لوصحلل  ةيلاتلا ، طباورلا  ىلع  رقنلا  ىجري  لوؤسملا  ربمتبس 2020  لح 30  ةلكشم  تايضايرلا  قاروأ  ةجرد 2  .اتنس  اتنس و 21   54.Worksheet - 1Worksheet - 2Worksheet - 3Worksheet - 4Worksheet - 5Worksheet - 6Worksheet - 7Worksheet - 8Worksheet - 10Worksheet - 11 داوملا ىلإ  ةفاضإلاب 

انيطعت نأ  ىجري  انب ، صاخلا  تايضايرلا  ىوتحم  ىلع  تاظحالم  يأ  كيدل  ناك  اذإ  .انه  ثحبلا  لجوج  .انيدل  تايضايرلا  مادختسا  ىجري  انيدل ، تايضايرلا  مادختسا  ىجري  تايضايرلا ، يف  ىرخأ  ءايشأ  يأ  ىلإ  ةجاحب  تنك  اذإ  مسقلا ، اذه  يف  ةدراولا  : v4formath@gmail.com يف ةفلتخم  ءايشأ  ىلع  ةيلاتلا  بيولا  تاحفص  ةرايز  كنكمي  .كتاظحالم  امئاد  ردقن  نحن 
ةملك .تايضايرلا   PROBLEMSHCF وLCM ىلع لكاشم  ةملكل  املالاةعبرملا  تالداعملا  ىلع  ةملك  لكاشم  ةيطخلا  تالداعملا  ىلع  ةملك  لكاشم  ةطيسب  تالداعم  ىلع  لكاشم  موهاللاةملكلا  لكاشم   trainsArea لكاشم ةدحو  لكل  ةملك  لكاشم  نم  يسكعلا  فالتخالاو  رشابملا  فالتخالا  ىلع  لكاشم  مونلالكاشم  طيحم  ةملكو   PriceWord ةلكشم ةدحو  لكل 

عم ةنراقم  ةملك  لدعم   ratesConverting ةملك نم  ىسايق  تادحو  ليوحت  ةلكشم  ةملكلا  نم  ةداتعملا  تادحولا   problemsword ةملك نم  ةيفاضإ  اياوزو  ةيفاضا  اياوزلا  عاونأ  ىلع  تالكشمةدقعملا  ةدئافلا  لكاشملا  ىلع  لكاشم  ةطيسب  ةدئاف  ىلع  لكاشم   problemsDouble لكاشم ةملك  قئاقح   Tricgonometry ةملك  problemthe problem problem problem
ةيرشعلا ةملكلا  ةلكشم  ىلع  ةمالع  عضو  تامالعلا و  لكاشم  ةملكلا  ةراسخو  حابرألا   wordWord ةطلتخم ةوطخ  ةلداعم  ىلع  ةيطخلاناطخلاروسكلا  ىلع   fractrionsOne ةملك نم   problemsLinear ةملكلا عم  بسانتملاةملك  لكاشم  ةاواسملا  مدع   problemTime يه ةملك  لكاشم  نم  تقولا  كلذ  يف  ةلكشملا  ةعومجم  ىلع  ةلكشملاللالمعلا  ةملك  لكاشملاو 

ثلثملا 180 اياوز  عومجم  ىلع  ةملك  لكاشم  طسوتملاةتباثلا  ةعرسلا  لكاشم  يف  ةلكشملا   degreesOTHER نادقفو حبرلا  عيضاوم   labelsPersensage labelsTimeTimeTimetimetimetimetime ، تايمست ةفاسملاو  ةعرسلاو  Ratio عم ةينالقعلا  فئاظولا  نم  ةعومجمو  ةيسيئرلا  ةينالقعلا  فئاظولا  نم  ةعومجمو  نيمودتاراصتخا  بسنو   holesing فئاظو
عم ةينالقع  فئاظو  روصلاةينالقع   holesConverting مادختساب يعيبرتلا  رذجلا  ةينالقع  نم  روسك  نم  روسك  ليثمتلا  يف  ةيرشعلا  روسكلا   divisionL ةقيرط .ةليوط   C.M ةيربجلا تاريبعتلا  يف  ليوحتلا  ةملكلا  لكاشم  لمعلاو  تقولا  لكاشم  لحل  Remender، 17 ىلإ مسقني  ةطلسلا 256  امدنع 2  Remainder، 16 ىلإ مسقني  ةوق 23  امدنع 17  Sum عيمج نم 

ىلإ 6 ةمسقم  ماقرأ  ةثالث  نم  ماقرألا  Sum 7 ىلإ ةمسقم  ةثالثلا ،  ماقرألا  عيمج  نم  Sum 8 ىلإ ةمسقم  ماقرأ ،  ةثالث  نم  ةنوكملا  ماقرألا  عيمج  نم  Sum 4  ، 3 مادختساب 1 ،  ماقرأ  ةثالث  نم  ةنوكملا  ماقرألا  عيمج  نم  Sum  - ماقرأ 1 نم  ةنوكم  ماقرأ  ةثالث  لك  نم 
3  ، 2  ، 1 مادختساب 0 ،  تلكش   100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Sum ماقرأ ةعبرأ  نم  ماقرأ  ةثالث  لك  نم 

رشنلاو فيلأتلا  قوقح   6  ، 5  ، 2 ماقرأ ،  مادختساب 14  تلكش   onlinemath4all.com ةسدنهلاو لاملاو  لمعلا  تاعاسو  ناكملا  ةميقو  اهعيمجت  ةداعإو  ةيلقعلا  تايضايرلاو  حرطلاو  عمجلا  لثم  عيضاوم  لوح  اهميظنت  مت  يتلا  ةئفلل 2 ،  ةيناجملا  ةعوبطملا  تايضايرلا  قاروأ  نم  ةلماش  ةعومجم  يه  فصلا 2  فص →  ةيسيئرلا →  ةحفصلا  انه : تنأ  ذيفنتلل ! ةيعرفلا  ةئيهلا 
يناثلا فصلا  يف  تايضايرلا  جهنم  عم  صاخ  لكشب  ديج  لكشب  ريست  اهنكلو  يناثلا ،  فصلا  يف  يضاير  جمانرب  يأ  قاروألا  معدت  .ةباجتسا  حاتفم  لمشتو  كب  صاخلا  حفصتملا  نم  اهتعابطو  يئاوشع ، لكشب  اهؤاشنإ  متي  .برضلاو   IXL. قيرط نع  طقف  رخآو  ديدج ، ىلع  لوصحلا  اضيأ  كنكمي  .هاندأ  طباورلا  ىلع  اهيف  رقنت  ةرم  لك  يف  يئاوشع  لكشب  قاروأ  ءاشنإ  متي 

تاعباطلاو تاضرعتسملا  ضعب  .ةعوبطملا  تانياعم  يف  وأ ٪90  ىلإ ٪95  سايقم  طبض  وه  رخآ  رايخ  .ضرعتسملا  ةحفص  دادعإل  تادادعإلا  دادعإو  ناونعلاو  لوقحلا  طبضا  ةحفصلا ، عم  ةحفصلا  قباطتت  مل  اذإ  .ةعابطلا  لبق  ةنياعم  يف  اهلكش  نم  ًالوأ  ققحت  نكلو  ضرعتسملا ، ةذفان  نم  اهتعابط  كنكمي  قوف  رقنا   ) قوف رقنا   ) كب صاخلا  حفصتملا  يف  ةحفصلا  ثيدحت 
، تافاضإ ةثالث  اهيف  سبل  ال  تافاضإ ، ةثالث  نيدوقفملا  قحلملا  افيضم ل18-10 -  نيب 10 و 18  غلبملا  ةدرفم -  ماقرأ  ةفاضإ  نيدوقفملا  تافاضإ  افيضم ل10-0 -  لقأ  وأ  غلبم 10  ةدرفم -  ماقرأ  ةفاضإ  ةيلقعلا  ةفاضإ  .فلملا  نم  ةحفصلا 2  ىلع  ةعوضوملا  ةباجإلا  حاتفم  عم  قاروألا  عيمج  يتأت  .ةعابطلا  ةيحان  ءاوتحال  ًايئاقلت  ةقرولا  جردتي  يذلا  ءاوتحال  ةعابط  رايخ  اهيدل 
، تافاضإ  2 تارشعلا ، ىلإ  لصي  ام  ةفاضإ  تافاضإ   2 رشع ، ينثا  ىلإ  لصي  ام  ةفاضإ  دوقفم 1 و 200  عم 17 و 18  غلابم  ةدوقفم -  تافاضإ  عم 15 و 16  غلابملا  ةدوقفم -  تافاضإ  عم 13 و 14  غلابملا  ةدوقفم -  تافاضإ  عم 11 و 12  غلابملا  تافاضإ -  دوقفم  قحلم  ةدرفم ، ماقرأ  تافاضإ ، عبرأ  اهيف  سبل  ال  تافاضإ ، عبرأ  قحلملا  نيدوقفملا  دادع  يف  هيف ، سبل  مقر ال 
دقع بقلملا   ) تارشعلا عم  عيمجت  ةداعإ  لمشت  هاندأ  لوادجلا  مظعم  .ةفاضإل  ضعبلا  اهضعب  تحت  ماقرألا  بتكن  دومع : ةفاضإ  اضيأ  ىمسيو  دهشملا ) يف  ةعابط   ) ةدوقفم تافاضإ  ، 4 تارشع ، ىلإ  لصي  ام  ةفاضإ  دهشملا ) يف  ةعابط   ) تافاضإ  4 تارشع ، ىلإ  لصي  ام  ةفاضإ  دهشملا ) يف  ةعابط   ) تافاضإ  3 تارشعلا ، ىلإ  لصي  ام  ةفاضإ  نيدوقفملا  تافاضإ 
ىلع صني  مل  ام  ضارتقالا ) بقلملا   ) عيمجت ةداعإ  لمشت  هاندأ  قاروألا  مظعم  حرطلا  يف  عيمجت  ةداعإ  .عونلا  سفن  نم  ىرخأ  ةقرو  ىلع  لوصحلل  كب  صاخلا  حفصتملا  ةذفان  ثيدحت  طقف  كنكمي  هنأ  ركذت  .عونلا  سفن  نم  ىرخأ  ةقرو  ىلع  لوصحلل  حفصتملا  ةذفان  ثيدحت  طقف  كنكمي  .كلذ  ىلإ  ةفاضإلابو  عيمجت  ةداعإ  اناجم : ماغلألا  سردلا  اذه  اضيأ  رظنا  تارشعلا .)

نم 250 اءدب  يف 10 ،  باسحلا  يطخت  يضاملا 300  اليلق  ىتح  نم 5 ،  اءدب  ىلع 10 ،  يطخت  طاقن  ىلع 300  اليلق  ديزي  ام  ىلإ  نم 2 ،  اءدب  يف 10 ،  ةجيتنلا  يطخت  يضاملا 300  اليلق  ىتح  نم 10 ،  اءدب  ةبسنب 10 ، باسحلا  يطخت  يقفأ ) يف  ةعابط   ) ماقرأ مقر 3  نم  دوقفملا  ناكملا  ةميق  نع  ثحبلا  يقفأ ) يف  ةعابط   ) ءازجأ نم  ماقرأ  ةثالث  مقر  ءاشنإ  .كلذ  فالخ 
اءدب ىلع 5 ،  طاقنلا  يطخت  نم 425  اءدب  ىلع 5 ،  باسحلا  يطخت  نم 239  اءدب  ىلع 2 ،  ةجيتنلا  يطخت  نم 581  اءدب  ىلع 2 ،  ةجيتنلا  يطخت  نم 378  اءدب  ىلع 2 ،  باسحلا  يطخت  نم 50  اءدب  يف 50 ،  باسحلا  يطخت  نم 240  اءدب  يف 20 ،  يطخت  طاقن  نم 20  اءدب  يف 20 ،  فيدهتلا  يطخت  نم 517  اءدب  يف 10  طاقن  يطخت  نم 428  اءدب  يف 10 ،  طاقن  يطخت 

تالمعلا سنب  ىلإ 10  لصي  ام  طقف -  تاسنبلاو  لكينلا ، ينيب ، .عونلا  سفن  نم  ىرخأ  ةقرو  ىلع  لوصحلل  حفصتملا  ةذفان  ثيدحت  طقف  كنكمي  ركذت  تاططخملا : .اهديرت  ةفرغ  يأ  نم  ًاءدب  نم 5000  اءدب  نم 5 ،  اءدب  ىلع 5  دعلا  يطخت   - نم 375 اءدب  ىلع 5 ،  فيدهتلا  يطخت  نم  ديزملا  لعجل  انه  رقنا  نم 580  اءدب  نم 5 ،  اءدب  ىلع 5  باسحلا  يطخت  نم 375 
طسوتم تارالود --  رالود و 5  ىلإ 1  ةفاضإلاب  ةكرتشم  تالمع  عبرأ  ةلوهسب  تارالود --  رالود و 5  ىلإ 1  ةفاضإلاب  ةكرتشم  ةيدقن  عطق  عبرأ  رالود  سكام 5.00  عابرأو --  سنب ،  لكينلاو ،  ينيب ،  رالود  سكام 2.00  عابرألاو --  تاميادلاو ،  لكينلا ،  ينيب  رالود   1.00 عابرألاو -  تاسنبلا ، لكينلا ، ينيب ، ةيدقن  ةعطق  ىلإ 15  لصي  ام  طقف -  تاسنبلاو  لكينلاو ، ةيندعملا 

نم لمعلاب  ةديج  ةفرعم  ليوحتلا  تادحو  بلطتت  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  .ةبسانملا  سايقلا  ةدحو  رايتخاو  سايق  لمع  لوح  لافطألا  ميلعت  ىلع  جهنملا  زكري  نأ  بجي  يناثلا ، فصلا  يف  ةجردلل 2 . ةكرتشملا  ةيساسألا  ريياعملا  يف  ةجردملا  ريغ  سايقلا  تادحو  نيب  تاليوحتلا  ىرخأ ،  ةرم  سايقلا  تادحو  ةسدنهلا  ىرخألا :  تالمعلل  قاروأ  لعجل  تاحفصلا  هذه  مادختسا 
كسفن كسفن : ةقرو  تادلوم  مادختسال  طباورلا  هذه  ىلع  رقنا  طقف  ماقرألا ، نم  ةعومجم  وأ  ةفاسملا ، وأ  طخلا  مجح  لكاشم  وأ  لكاشملا  نم  ددع  لثم  تارايخ  ىلع  ةرطيس  رثكأ  نوكي  نأ  ديرت  تنك  اذإ  فص 3 . يف  سايقلا  مسق  نم  ققحتلا  ىجري  يناثلا ، فصلا  يف  سايقلا  تادحو  نيب  ليوحتلا  بلاطلا  سرامي  نأ  ديرت  تنك  اذإ  .برضلا  لوادج  :
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