
6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



6/1ف/ ب 



اْلعَاِمل

6/1ف/ ب 



ُكلَُّعدٍدُِمنَها:ُالعاِملُ  ي سمَّىُعاِمالًُعنَدُضرِبُعدديِنُأوُأكثَرُفِإنَّ
.لِناتِجُالضربُِ

:ِفُمجلة ُالضربُِ
3ُُ×8ُ=24

.24ا ذك ْرُمجيَعُعواِمِلُالعدِدُ

؛ُ،ُوأيًضاُقاِِساِنُلهُ 24العدِدُعوامِلُِمن3ُ،8ُالعدداِنُ
.ِِلَّنَّ َماُيَقِسمانِِهُِبدوِنُابقٍُ

6/1ف/ ب 



ِلي  اْلعََدُد اْْلَو  
العدد

عددُأويلُله
قاِسانُفقط

6/1ف/ ب 



1اُالعدد ُفقْط،ُه َُ(ُقاِِسانُِ)هَوُعدٌدُله ُعاِمالِنُ:ُالعدد ُاِلوَّيلُي
.والعدد ُنفس هُ 

1ُ×7ُ=7
اِِساِنُله ُعاِمالِنُفقْطُأْيُق(7ُ)ُالعدد ُ

؛(7)ُوالعدد ُنفس هُ(1ُ)ُه َاُ
.عدٌدُأوَّيلُي(7ُ)ُالعدد ُ:ُِلذلَكُنقولُ 

.20ا ذك ْرُمجيَعُاِلعداِدُاِلوَّلِيَِّةُاِلصغِرُِمنُالعدِدُ

6/1ف/ ب 



(اْلُمَؤل ف) ِلي  اْلعََدُد َغْيُر اْْلَو  
( 4)العدُد 

لِ  ي  عدٌد غيُر أو 

6/1ف/ ب 



ُِمنُعاِمَلنِيُهَوُعدٌدُأكرب ُِمنُالواِحِدُوله ُأكث:ُالعدد ُغري ُاِلوَّيلُِِ ر 
(.قاِِسَنيُِ)

2ُ×6ُ=12ُُُُ،3ُ×4ُ=12
1ُ×12ُ=12

ُِمنُعاِمَلنِيُ(12ُ)ُالعدد ُ :ُُهيَُوقواِِس هُ له ُأكثر 
؛12،6،4،3،2،1

ُ(12ُ)ُالعدد ُ:ُِلذلَكُنقولُ  .عدٌدُغري ُأوَّيلٍِ

ُكيَفُعَرْفَتُذلَك؟33َهلُالعدد ُ ؟ عدٌدُأوَّيليُأْمُغري ُأوَّيلٍِ

6/1ف/ ب 



ِلي ةالت ْحِليُل إِلَى َعوَ  اِمَل أَو 

6/1ف/ ب 



ُكلُِِ:ُالتحليل ُإََلُعواِمَلُأوَّلِيَّةٍُ ُِكتابة  ُِفُصورِةُحهَو اِصِلُعدٍدُغرِيُأوَّيلٍِ
.ضرِبُأعداٍدُأوَّلِيَّةٍُ

ِكنُ (36ُ)ُالعدد ُ ُ،ُُي  ُحتِليل ه ُإََلُعدٌدُغري ُأوَّيلٍِ
ُك .َماُهَوُم وضَّحٌُعواِمِلِهُاِلوَّلِيَِّةُِبطريقَتنِي

؛2×2ُ×3ُ×3ُ=36ُإذْنُُ
ِلذلَكُالعوامل ُاِلوَّلِيَّة ُ

.3،2:ُهي36َُِللعدِدُ

.إََلُعواِمِلِهُاِلوَّلِيَّةُِ(20ُ)َُحلِِلُالعدَدُ

6/1ف/ ب 



اْْلََســاس

6/1ف/ ب 



ُِكتابةُِ:ُاِلساسُ  َثَّل ُالعامل ُامل تكرِِر ُعنَد ِةُحاصِلُضرِبُالعواِمِلُامل تشابُُِي 
.اِبسِتعماِلُاِل س ِسُواِلساسُِ

ُِكتابة ُ ِكن  2×2ُ×2ُ×2ُ×2ُُي 
.اِبسِتعماِلُاِل س سُِ

ُالعاِمِلُ ِفُنفِسِهُ(2ُ)ُن الِحظ ُأنَّه ُتكرََّرُضرب 
ُهَو2ُهَوُاِلساسُ مخَسُمرَّاٍت،ُفَيكون ُ .5ُ،ُواِل سي

حَُ .دِِدُاِلساسَُا ْكت ْبُانتَجُالضرِبُالتايلُاِبسِتعماِلُاِل س ِس،ُُث َُّ
6ُ×6ُ×6ُ=

6/1ف/ ب 



اْْلُس  

6/1ف/ ب 



ِدُمراِتُِتكراِرُاَِلساِسُهَوُالعدد ُِفُالقوِةُالِذيُي ِشري ُإََلُعد:ُاِل سُي
.امل سَتعَمِلُاِبعِتبارِِهُعاِمالًُ

ُِكتابة ُ ِكن  .سُِاِبسِتعماِلُاِل سُ 2×2ُ×2ُ×2ُ×2ُُي 
،ُ(2ُ)ُن الِحظ ُأنَُّالعاِمَلُامل تكرَرُ وهَوُاِلساس 

ثِِل ُعدَدُمراِتُِتكراِرُاِل سُيُو ُي 
ِفُنفِسِهُوهيَُ(2ُ)ُضرِبُالعامِلُ

.مراتٍُمخسُ 
.ُالعامِلُِفُنفِسهَُِحدِِدُالطريقَةُالصحيحَةُِلِكتابِةُالق َوىُِفُصورِةُحاصِلُضربُِ

4ُ×4ُ×43ُ×3ُ×3ُ×3 43=
6/1ف/ ب 



الت ْربِيع

تربيع9

6/1ف/ ب 



بِيعُ  .يةَُِتعِِنُرفَعُالعدِدُإََلُالق َوىُالثان:ُالَّتَّ

ِةُُ ِفُالقوَّ
مرفوٌعُِللق وِةُالثانيِة،6ن الِحظ ُأنَُّالعدَدُ

6ُ:ُ)ُوت قَرأُ  (.َتربِيع6ُ)أو(6ُالق وة ُالثانية ُِللعدِدُ)أوُ(2ُأ سي
62ُ=6ُ×6ُ=36

ْدُِقيمَةُذلكَُا ْكت بُالق وَةُالتاليَةُِفُصورِةُحاصِلُضرِبُالعامِلُِفُنفِسهُِ أوِِ .،ُُث َُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=َُتربِيع7ُ

62

6/1ف/ ب 



الت ْكِعيب

6/1ف/ ب 



ِةُالث:ُالتَّكِعيبُ  .الثةُِيَعِِنُرفَعُالعدِدُإََلُالق وَّ

ِةُُ ِفُالق وَّ
مرفوٌعُِللق وِةُالثالثِة،2ن الِحظ ُأنَُّالعدَدُ

2ُ:ُ)ُوت قَرأُ  (.َتكِعيب2ُ)أو(2ُالق وة ُالثالثة ُِللعدِدُ)أوُ(3ُأ سي
23ُ=2ُ×2ُ×2ُ=8

ْدُِقيمَةُذلكَُا كت بُالق وَةُالتاليَةُِفُصورِةُحاصِلُضرِبُالعامِلُِفُنفِسهُِ أوِِ .،ُُث َُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=َُتكِعيب10

23

6/1ف/ ب 



اْلــقُـَوى

6/1ف/ ب 



ُِكتابة ُاِلعداِدُعَلىُصورِةُأ س سٍُ:ُالق َوى .هَي

95

ُِكتابة ُحاصِلُضرِبُالعددُِ ِكن  ِفُنفِسِهُ(9ُ)ُُي 
ُيكون ُ مخَسُمراٍتُعَلىُصورِةُق وٍة،ُِبيث 

.اِلساسُ (9ُُُُُُالعاِمل ُامل تكرر ُُُُُُُالعدد ُُ
.مراٍتُُُُُُُُُاِل سُي5عدد ُمراِتُالتِِكراِرُُُُُُُ

9ُ×9ُ×9ُ×9ُ×9=
.ِسِهُِبصورِةُقـ َوىَحدِِدُالطريقَةُالصحيحَةُِلِكتابِةُحاصِلُضرِبُالعاِمِلُِفُنف

8ُ×8ُ×8ُ×8=8448

6/1ف/ ب 



َدِدي ةاْلِعبَاَرةُ اْلعَ 

3ُ×2ُ+4ُ×4

6/1ف/ ب 



يٍَّةُِرايِضيَّ:ُالِعبارة ُالعدِديَّةُ  .ٍةُتَتضمَّن ُأعداًداُوعمِلياتٍُهَيُمتِثيٌلُِلِكمِِ

:َمثِِْلَُماُيِليُِبعبارٍةُعدِديَّةٍُ
.(3َمطروًحاُِمنه 6ُِف5ُضرَبُالعدِدُ)

ُِلشراِءُثالِثُقُِ ِكن ُمتِثيل ُالثمِنُالك لِِيِِ طٍعُِمنُالكعِك،ُُي 
:شطائَرُاِبلِعبارِةُالتالية4ُِو
(ِعبارًةُعدِديًَّةُ)ُوت سمَّى4ُ×2ُ+4ُ×3ُ

6/1ف/ ب 



َمِلي اتتَْرتِيُب اْلعَ 
1234

6/1ف/ ب 



ُالعمِليَّاتُِ ُحيتِويُعَلىُقواعٌدُتـ تـََّبع ُِلِِساِبُِقي:َُترتِيب  مِةُتعبرٍيُعدِديٍِ
.أكثَرُِمنُعمليةٍُ

:ُالعمِلياتُِِِلجياِدُِقيمِةُالِعبارِةُالتاليِةُنتَِّبع ُخ طواِتُترتيبُِ
(5ُُِف2َُو3ُِف10ُاضِرْبُ)5ُ×2ُ–3×10

(30ِمن10ُاطرْحُ)10ُ–30
ُُ=20

ْدُِقيمَةُالِعبارِةُالتاليةُِ :أوِِ
32(ُ+4×2)

عرفةُِفُميفيدانترتيبُالعملياتُ
ُنصلُالعمليةُاليتُجنريهاُأواًل،ُحىت

.إَلُقيمةُصحيحةُللعبارةُ

6/1ف/ ب 



اْلَجـــْبر

6/1ف/ ب 



.اتٍُهَوُل َغة ُالريم وِزُاليِتُتتضمَّن ُم تَغريُِِ:ُاجَلربُ 

ح ُ لٍةُت وضِِ ِاسَتْخِدمُاجَلرَبُِلِكتابِةُمج 
:جمموَعُِقطِعُالَعدُِِِفُالصورِةُالتاليةُِ

ُكاَنُلديَناُسلٌَّةُ َها،ُفإنَُّعدَدُتفاٌحُعدد ه ُغري ُمعروٍف،ُوهناَكُت فبَاإَذا َِ احتاِنُخار
.ُإََلُعدٍدَُما2التفاِحُمجيع ه ُيكون ُجمموع ُالعدِدُ

ثِِل ُاجَلرَب،ُ+ُُُُُُ(2)جمموع ُالتفاِحُ ،ُوهذِهُالِعبارة ُمت 
ٍُ ُامل ربَِّعُِب تغريِِ ِكن ُاسِتبدال  ُُي  َثِِلُ َكرمزٍُ(ُنُ:ُ)ُمثالًُ.ُحيث  ُُي 

(.ُنُ+2ُ)ُفتكون ُالِعبارة ُاجَلربِيَّة ُ.ُالعدَدُاجملهوَلُِمنُالتفاحُِ
ن

6/1ف/ ب 



اْلُمـتَغَي ِر

6/1ف/ ب 



ِكن ُمتِثيل ُالعدِدُاملَجهوِلُِمنُالتفاِحُداخَلُالسلِةُِب تَُ ٍ،ُُي  غريِِ
ُله ُِبرمٍز،ُولَِيك ْنُ نُ+2ُ،ُوالِعبارة ُ(ن)وي رَمز 

ثِِل ُمَجَعُ ُ ا)ُوعدٍدَُماُه َو2ُمت  ،(مل تَغريِِ
ُحرٍفُِللتَّعِبرِيَُعنهُ  ُأيِِ ِكن ُاسِتعَمال  .وُي 

َُِفُا :لِعبارِةُالتاليةَُِحدِِدُامل َتغريِِ
3+ُس5ُ

 ُ .َمثَِِلُعدًداُجَمه والًُهَوُحرٌفُأوَُرمٌزُي سَتعَمل ُلِيُ :ُامل َتغريِِ

ن

6/1ف/ ب 



ْبِري ةاْلِعبَاَرةُ اْلجَ 

6/1ف/ ب 



ُن+2ُ ربِيًَّة،ُحيث  َِ ثِِلُِعبارًةُ ثِِل ُالِقيمَةُاملَُنمت  جه ولَةُِلعدِدُالتفاِحُِبداخِلُمت 
ثِِل ُالِقيمَةُاملَعلوَمَةُِلعدِدُالتفاِحُخارَجُالس2السلِة،ُوالعدد ُ .ُلةُُِي 

:َةُِلَماُتَأِيُا كت بُالِعبارَةُاجَلربِيَّ
4ِبِقدارُِسأَقليُِمنُ

ٌةُواِحدٌةُاِتُواِلعداِدُترِبط َهاَُعَمِليَّجمموعٌةُِمنُامل تَغريُِِهيَُ:ُالِعبارة ُاجَلربِيَّةُ 
.عَلىُاِلقلُِِ

ي ةُ الِعبارةُ الَجبرِ 

ن

6/1ف/ ب 



قِيَمةُ ِعبَاَرة

6/1ف/ ب 



ُكانْتُُس7ُ+ُِلِِساِبُِقيمِةُالِعبارِةُُس 3=ُإَذا
َُ)7ُ+ُسُ ُامل تغريِِ (3اِبلعدِدُسنستبِدل 

3ُ+7ُ=10
10إذْنُِقيمة ُالِعبارِةُهَيُ

ْدُِقيمَةُالِعبارِةُُ ُكانْتُص5أوِِ .2=ُصُُإَذا

ِمنهَيُإجياد ُِقيمِةُالتعِبرِيُاجلَُ:ُِقيَمة ُِعبارةٍُ ،ُِبوضِعُأعداٍدُبدالًُ رِبيِِ
اتُِ .امل تغريِِ

6/1ف/ ب 



ة الـ  الـــد 

6/1ف/ ب 



الَّةُ  ًةُواِحدًةُفقْطُلُِ:ُالدَّ َِ َر دِِد ُُم  ُم دَخَلةٍُهَيُِعالقٌةُحت  .ك لِِ

ُالطنَّاِنُِبناَحْيهُِ ُطائر  مرًةُِفُالثانِيِة،52ي رفِرف 
ةُ )ُفَيك ون ُعدد ُمراِتَُرفَرفِةُاجلناَحنيُِ َِ (امل خَر

(ُُلةُِامل دخَُ)ُيَعتِمد ُعَلىُعدِدُالثَّواِنُ
ُكَماُهيَُدالَّةًُوهذِهُالِعالقة ُت سمَّىُ .ُُُم وضََّحٌةُاِبجلدولُِ،

ُكْمُعدد ُرفَرفةُِ الَِّةُِفُامِلثاِلُالسابِق، ُالطاِئِرُِبناَحْيهُِِمنُمعلوماِتُالدَّ
ثواٍن؟10ِفُ

6/1ف/ ب 



ا ل ةَجْدَوُل الد 

6/1ف/ ب 



الَّةُِ ُالدَّ وامل خَرِاِتُبِناًءُعَلىُقاِعدٍةُامل ْدَخاَلتُِهَوُِدوٌلُي نظِِم ُالِعالقَةُبنَيُ:ُِدول 
.ُم عيَّنةٍُ

َُِ الَِّة؟ُعَلىُماَذاَُتعَتِمد ُالِعالقة ُبنَيُامل دَخاَلِتُوامل خَر اِتُِفُِدَولِةُالدَّ

ُالطَّنَّاِنُِبناَحْيِهُ ُطائر  مرًةُِفُالثانيِة،52ي رفِرف 
ةُ )ُفيكون ُعدد ُمراِتُرفرفِةُاجلناَحنيُِ َِ (امل خَر

ِكنُ (امل دَخَلةُِ)ُيَعَتِمد ُعَلىُعدِدُالثواِنُ ،ُوُي 
.الَّةُِِدوِلُالدَُّتَنِظيم ُِقَيِمُامل ْدَخاَلِتُوامل خَرِاِتُِفُ

6/1ف/ ب 



ال   ـةقَاِعَدةُ الـــد 

6/1ف/ ب 



الَّةُِ ُالِعالقَةُبنَيُ:ُقاِعدة ُالدَّ .وامل خَرِاتَُِخالتُِامل دهَيُالقاِعدة ُاليِتُتِصف 

الَِّةُالِعالقَةُبنَيُ ُالدَّ ح ُِدول  ي وضِِ
(امل دخلةُِ)عدِدُالثَّواِنُ

،(امل خَرِةُِ)ُوعدِدَُرفَرفِةُاجلناَحنيُِ
ُِبناَحْيِهُ ُإنَُّطاِئَرُالطَّناِنُي رفِرف  مرًة52ُوحيث 

الَّةُِِفُالثانيِةُِإذْنُ .52×ُ(ُنُ)عدد ُالثواِنُ:ُقاِعدة ُالدَّ

الَِّة،ُحيثُ  ُك ليُِمنُفيصٍلُوسعوٍدُأْنُجيََِداُقاِعدَةُالدَّ َرٍِةُِبِقدارُِي رِيد  ُُم  ُك لِِ 3َُتِقليُِقيمة 
ُكانْتُِإِابت ه ُصحيحًة؟.َُعنُامل دَخلةُِ فَأَيـيه َما

6/1ف/ ب 



غَي ِرتَْعِريُف اْلُمتَ 

6/1ف/ ب 



ُِ ُامل تَغريِِ َثِِل ُامل دخَُ:ُتعريف  ٍُُي  ُِكتابِةُقاِعدِةُدالٍَّةُِفُمسألٍةُِمنأْيُاْخِتيار ُم تَـَغريِِ لَةُعنَد
.واقِعُاِلياةُِ

ُعاِمٌلُِفُأحِدُاملَصاِنِعُمبلَغُ ُيوِمُعمل150ٍُيَقِبض  ُك لِِ .راياًلَُعن
ُله ُ(عدد ُأايِمُالعمِلُ)ُوامل تَـَغريِِ ُه َناُهوَُ .س،ُونرم ز 
.ُس×150ُفتكون ُالقاِعدة ُ

ًا،،ُِقطعًةُِمنُالَكعِكُِلض ي وِفَها30َقدََّمْتُفاِطمةُ  الَِّةُاليِتَُعرَِِفُم تَغريِِ واْكت ْبُقاِعدَةُالدَّ
ُضيٍفُِبعدِدُالضي وفُِ .َترِبط ُعدَدُالكعِكُِلك لِِ

6/1ف/ ب 



الُمـعَـاَدلَة

6/1ف/ ب 



لٌةُتتضمَّن ُِإشارَةُ:ُامل عاَدلةُ  عَلىُ)=(ُُإشارة ُ،ُوتد لُي)=(هَيُمج 
َها، يـََّتنْيُِعَلىُِانِبَـيـْ .ضمَّن ُأحيااًنُأعداًداُجمهولةًُوتتَتَساِويُالِكمِِ

ثِِل ُم عاَدلةًُ .َُحدِِدُالِعبارَةُاليِتُمت 

ثِِلُ  العدَدُاجملهوَلُس،عدد ُامل كعَّباِتُِفُالكيِسُُي 
:امل ناِسبة ُِللموِقفُِامل عاَدلةُ فتكون ُ

7=ُسُ+4ُ

ص-165=ُس4ُ+98
6/1ف/ ب 



لَةَحلُّ الُمـعَـادَ 

6/1ف/ ب 



ُِاليِتُجتع:َُحليُامل عاَدلةُِ .ل ُاجل ملَةُصحيحةًُهَوُِقيمة ُامل تغريِِ

ْدُحلَُّامل عاَدلِةُالتاليةُِ .10ُ=7ُ-م:ُأوِِ

ُامل عاَدلِةُالتاليةُِ :ِِلجياِدُحلِِ
7=ُس+4ُ

ُِاليِتُ ِقيمة ُامل تغريِِ
3جتعل ُاجل ملَةُصحيحًةُهَيُ

.3إذْنُحليُامل عاَدلِةُهَوُ

6/1ف/ ب 



َساَواةإَِشاَرةُ اْلمُ 

=

6/1ف/ ب 



اُالِقيمة ُنفس ها،ُتعِِنُأنَُّالطرفنِيُحوَلُاِلشارِةُهل مَُ:ُِإشارة ُامل ساواةُِ
ُهلَاُاِبلرمِزُ =.وَنرم ز 

ُِاليِتُجتعل ُاجل ملَةُالتاليَةُص ْدُِقيمَةُامل تغريِِ :حيحةًُأوِِ
8=3ُ-نُ

رَفنِيُحوَلُحتتِويُعَلىُإشارِةُامل ساواِة،ُأْيُأنَُّالط(7ُ=ُس+4ُ)ُاجل ملة ُ
ُِاليِتُ 3جتعل ُاجل ملَةُصحيحًةُهَيُاِلشارِةُهل َماُالِقيمة ُنفس َها،ُوِقيمة ُامل تغريِِ

7=ُس+4ُ
3اِبلتعويِضَُعنُِقيمِةُسُبـــ7ُ=4ُ+3ُ
اجل ملة ُصحيحٌة7ُ=7ُ

6/1ف/ ب 


