
 متواليات  6.6

 

يا ْٕ عذد حذٔد . 868 ْٕ يجًٕع حذٔد انًرٕانٍح .,17,14,11 انًرٕانٍح انحضاتٍح ىيعط .6

 ؟انًرٕانٍح

  .3 انحذ األٔل فً انًرٕانٍح ٌضأي. 081  يجًٕع حذٔد انًرٕانٍح ْٕ. حذٔد  81  فً يرٕانٍح حضاتٍح .2

 .فشق انًرٕانٍح ٔاجذ . أ

 .حانحذ انراصع فً انًرٕانٍ ٔاجذ . ب

 .0.5  ْٕ فشق انًرٕانٍح. 358 ْٕ يجًٕع حذٔد انًرٕانٍح  حًذا. 83  حضاتٍحفً يرٕانٍح  .3

 .انحذ األٔل فً انًرٕانٍح ٔاجذ . أ

 .انحذ األخٍش فً انًرٕانٍح ٔاجذ . ب

 .3 ْٕ فشق انًرٕانٍح. 8  ْٕانحذ انثانس فً انًرٕانٍح  .حًذا 01 فً يرٕانٍح حضاتٍح .4

 .حانحذ انضادس عشش فً انًرٕانٍ ٔاجذ . أ

 .انحذ انعششٌٍ فً انًرٕانٍح ٕااحضث . ب

  خًضح األخٍشج فً انًرٕانٍح. ان انحذٔد يجًٕع ٕااحضث . خ

 .9  ْٕٔانحذ انخايش   5  ْٕانحذ انثانس  ،فً يرٕانٍح حضاتٍح .5

 .فشق انًرٕانٍح ٔاجذ . أ

 .انحذ األٔل فً انًرٕانٍح ٔاجذ . ب

 .يجًٕع حذٔد انًرٕانٍح ٕااحضث.  حًذا  89  فً ْزِ انًرٕانٍح . خ

 .81  انحذ انخايش ٌضأي.  05  ْٕ يجًٕع انحذٌٍ انثانس ٔانضادس ،يرٕانٍح حضاتٍح فً .6

 .انحذ األٔل فً انًرٕانٍح ٔاجذ . أ

 .خًضح األٔنى فً انًرٕانٍحان انحذٔد يجًٕع ٕااحضث . ب

483:   يرٕانٍح حضاتٍح فٍٓا يعطى .7 a  ،4d. 

 ٔاجذ . أ
1a. 

ٌكٌٕ انًجًٕع انزي  نكًا ٌجة أٌ َجًع، كى حذً . يٍ انحذ األٔل اترذاءً  َجًع حذٔد انًرٕانٍح، . ب

 . انحهٕل انًًكُح جًٍع ٔاجذ  ؟101 ْٕ َحصم عهٍّ

 .    يٍ انحذ انثاًَ 81 تـ ٔانحذ انضاتع أكثش انحذ األٔل، أضعاف 3ْٕ  انحذ انشاتع ،فً يرٕانٍح حضاتٍح .8

 ٔاجذ. أ
1a  ٔ   َd. 

 ؟فً انًرٕانٍحاألٔنى   حًذا  61  نـا يا ْٕ يجًٕع. ب

 .9911  ْٕ األٔنى انًائح يجًٕع انحذٔد.  انشاتع انحذأضعاف  3ْٕ انحذ انعاشش  ،حضاتٍح فً يرٕانٍح .9

 .1a  ٔd ٔاجذ. أ        

 .انحذ انخايش فً انًرٕانٍح ٔاجذ. ب        

 

 



ذشكّم األعذاد تحٍس  خًضح أعذاد إضافٍح، تٍٍ ْزٌٍ انعذدٌٍ ٕاهدخ  أ.   69 ٔ    07  يعطى انعذداٌ .61

 .يرٕانٍح حضاتٍح انضثعح

 .شاللً  51 اذثّ تـفً كم شٓش ٌزداد س.  نشٓششالم فً ا 3511  كاٌعايم االترذائً نشاذة ان .66

 ؟يٍ عًهّ 80  نعايم فً انشٓش انـيارا كاٌ ساذة ا . أ

 ؟عًهّ يٍ األٔنى ا شٓشً   80  انـ خللكى ذماضى انعايم  . ب

أكثش  صطشٔعذد انكشاصً فً كم  ا،كشصًٍ  80 األٔل  انضطشفً .  يٍ انكشاصً صطًشا  85  فً لاعح .62

 ؟يا ْٕ عذد كشاصً انماعح.  انزي لثهّ انضطشيٍ عذد انكشاصً انرً فً   0 تـ 

أكثش  ىهك 1  عط  ٔفً كم ٌٕو ل   ى،هك 05  عط  فً انٍٕو األٔل ل  .  نضثاق انذساجاخ انٕٓائٍح دٔذذسّب دأ .63

 .انٍٕو انضاتك ع فًط  يًا ل  

 ؟ٔد فً انٍٕو انعاششٔدا  ل ط عا كى كٍهٕيرشً  . أ

 يٍ ذذسّتّ؟ د فً األٌاو انعششج األٔنىٔدأ  ل ط عا كٍهٕيرشً  كى . ب

يًا شٕالم أكثش  5فً كم أصثٕع ٔٔفّشخ شٕالم،  6 ٔفّشخاألٔل فً األصثٕع  ا نهشحهح.ٔفّشخ داَا َمٕدً    .64

 ا ٔفشخ داَا؟كى أصثٕعً .   شاللً  817  اصرطاعد داَا أٌ ذٕفّش . انزي صثمّاألصثٕع ٔفّشخ فً 

35:      يرٕانٍح حضاتٍح فٍٓا يعطى .65 1  ad. 

  األٔنى فً انًرٕانٍح.  ضرحان حضة انرشذٍة انحذٔد ٕاأكرث . أ

 اكٍفً األي ذمع كم انحذٔد انرً) فً ْزِ انًرٕانٍح ُشط ة انحذ انثاًَ، انشاتع ٔانضادس ْٔكزا . ب

 (.انزٔجٍح

 انرً نى ُذشطة فً انًرٕانٍح.  األٔنى 811 لا انحذٔد يجًٕع  ٕااحضث

 .ُشطثد فً انًرٕانٍح األٔنى انرً   811 لا انحذٔد يجًٕع ٕااحضث . خ

 . طٕل انذسجح انضفهىلثهٓاصى يٍ انذسجح انرً  4جح ألصش تـ  كم دس ،دسجاخ 81 يكٌّٕ يٍهى صُ فً   .66

 .صى 61

 .طٕل انذسجح انخايضح يٍ األصفم ٕااحضث  . أ

 .األعهىطٕل انذسجح انخايضح يٍ  ٕااحضث . ب

 

 قبههاهّم أقصر مه اندرجة  انتي كم درجة مه انس   ٔ سم، 78 درجة، طول اندرجة انسفهى 16 هم مكّون مهفي س   .71

  بمقدار ثابت. 

  .ٕاصى؟ عهه 2.1تـ   رً لثهٓايٍ انًًكٍ أٌ ذكٌٕ كم دسجح يٍ انضهّى ألصش يٍ انذسجح ان ْم . أ

  . ٕاصى؟ عهه 3.4تـ  انرً لثهٓا ْم يٍ انًًكٍ أٌ ذكٌٕ كم دسجح يٍ انضهّى ألصش يٍ انذسجح  . ب

  . ٕاصى؟ عهه 5.3تـ  انرً لثهٓا ْم يٍ انًًكٍ أٌ ذكٌٕ كم دسجح يٍ انضهّى ألصش يٍ انذسجح  . خ

  . ٕاصى؟ عهه 7.1تـ  انرً لثهٓا م يٍ انًًكٍ أٌ ذكٌٕ كم دسجح يٍ انضهّى ألصش يٍ انذسجح ْ . ز

يجًٕع أطٕال دسجاخ . صى 5 تـانرً لثهٓا كم دسجح ألصش يٍ انذسجح  دسجح، 16 يكٌّٕ يٍهى صُ فً  .68

 .طٕل انذسجح انضفهى فً انضهّى ٕااحضث. صى 61 ٔ أيراس 8انضهّى ْٕ  

 


