ىناثلا بابلا

ةيواستملا تاعفدلا
لجألا ةريصق

ىناثلا بابلا

ةيواستملا تاعفدلا
متي ةيواستم غلابم نع ةرابع ىه ةيواستملا تاعفدلا
 0ةيواستم ةينمز تارتف ىلعو ةمظتنم ةروصب اهعفد
تاعفدلا نم نيعون ىلإ ةيواستملا تاعفدلا مسقنتو
 :-امه

ةيداعلا تاعفدلا :-الوأ
ىهو  ،دادسلا تاعفدب ىمست ىتلاو ةيداعلا تاعفدلا
دقف  ،ةينمز ةرتف لك رخآ اهعفد متي ىتلا تاعفدلا
وأ روهش  3لك رخآ وأ نيرهش لك رخآ وأ رهش لك رخآ عفدت
 0خلا00000

ةيداعلا ريغ تاعفدلا :-ايناث
ةيروفلا تاعفدلاب ىمست ىتلاو ةيداعلا ريغ تاعفدلا
لوأ اهعفد متي ىتلا تاعفدلا ىهو  ،رامثتسالا تاعفدب وأ
نيرهش لك لوأ وأ رهش لك لوأ عفدت دقف  ،ةينمز ةرتف لك
 0خلا 00000وأ روهش  3لك لوأ وأ

داجيإ ىلع بابلا اذه لالخ انتسارد ىف دمتعن فوسو
 0ةيواستملا تاعفدلا ةلمجو دئاوف عومجم

ةيلاملا ةضايرلا
57

ةطيسبلا ةدئافلا

ةيواستملا تاعفدلا ةلمجو دئاوف باسح
ةعفد ةلمجو دئاوف باسح اندرأ اننأ ضرف اذإف
مادختسا نع ةقحتسملا دئاوفلا ةميق نأف ةيواستم
 :-ىتآلا ىلع فقوتت تاعفدلا غلابم رامثتسا

 } 0م { زمرلاب هل زمرن فوسو ةعفدلا غلبم 
 } 0د { زمرلاب هل زمرن فوسو تاعفدلا ددع 
 } 0ع { زمرلاب هل زمرن فوسو

ةدئافلا لدعم 

ىلاتلابو  } ،ـج { زمرلاب تاعفدلا ةلمجل زمرن فوسو
 :-ىلاتلا نوناقلا مادختساب تاعفدلا ةلمج داجيإ نكمي

اهدئاوف عومجم  +تاعفدلا غلابم عومجم =تاعفدلا ةلمج
عومجم×لدعملا×ةعفدلا غلبم+تاعفدلا ددع×ةعفدلا غلبم =
تاعفدلا ددم

تاعفدلا ددم عومجم × ع × م  +د × م = ـج
 :-نإ ثيح

ةيلاملا ةضايرلا
58

ىناثلا بابلا
تاعفدلا ددع
ةعفدلا ةدم +ىلوألا ةعفدلا ةدم {

=ددملا عومجم

} ةريخألا
2

ةيواستملا تاعفدلا ىلع ةعونتم ةلثمأ

 [1] :لاثم ةدمل رصم كنب ىف رهش لك هينج  100صخش عدوي
ةلمج دجوأ  ،ايونس

 10ةطيسب ةدئاف لدعمب  ،ةنس

 :متي عاديإلا ناك اذإ كلذو  ،ةنسلا ةياهن هل قحتسملا0رهش لك لوأ 1-
0رهش لك رخآ 2-
0رهش لك فصتنم ىف 3-

لـــحلا
}ةيروف تاعفد { رهش لك لوأ متي عاديإلا ناك اذإ :-الوأ
تاعفدلا ددم عومجم × ع × م  +د × م = ـج

ةيلاملا ةضايرلا
59

ةطيسبلا ةدئافلا
ةعفدلا ةدم+ىلوألا ةعفدلا ةدم {

تاعفدلا ددع

=ددملا عومجم

} ةريخألا

2

هينج 100اهرادقم ةيروف ةعفد لثمت تاعاديإلا نأ ثيحو
ارهش  12ىه ىلوألا ةعفدلا ةدمو  ،ةعفد  12وه تاعفدلا ددعو
رهش لوأ ىف كنبلا ىف عدوت ىلوألا ةعفدلا نأ ثيح
ةعفدلا ةدم نأ امك ،ربمسيد رهش رخآ ىتح لظتو رياني
ىف عدوت ةريخألا ةعفدلا نأ ثيح دحاو رهش ىه ةريخألا
0رهشلا

رخآ ىتح لظتو ربمسيد رهش لوأ ىف كنبلا
 :-ىلاتلا لكشلا نم كلذ نايب نكميو

][12
ربمفون

][11

][1] [2] [3
سرام رياربف رياني

ربمسيد
100

100

100

100 100

}ارهش  {12ىلوألا ةعفدلا ةدم
ةعفدلا ةدم
ةريخألا
}دحاو رهش {

 0ارهش { 12 + 1 } = 78

12

= تاعفدلا ددم عومجم

ةيلاملا ةضايرلا
60

ىناثلا بابلا
2
78

10

×

12

×  = 100 × 12 + 100ـج

100

 0هينج  = 1200 + 65 = 1265ـج
تاعفدلا { رهش لك رخآ متي عاديإلا ناك اذإ :-ايناث
} ةيداع
هينج 100اهرادقم ةيداع ةعفد لثمت تاعاديإلا نأ ثيحو
ارهش  11ىه ىلوألا ةعفدلا ةدمو  ،ةعفد  12وه تاعفدلا ددعو
رهش رخآ ىف كنبلا ىف عدوت ىلوألا ةعفدلا نأ ثيح
ةعفدلا ةدم نأ امك ،ربمسيد رهش رخآ ىتح لظتو رياني
ىف عدوت ةريخألا ةعفدلا نأ ثيح رفص ىه ةريخألا
 0ةدم اهل سيل ىأ ربمسيد رهش رخآ ىف كنبلا

 :-ىلاتلا لكشلا نم كلذ نايب نكميو

][12
ربمفون

][1] [2] [3
سرام رياربف رياني

][11

ربمسيد
100

100

100

100 100

ةيلاملا ةضايرلا
61

ةطيسبلا ةدئافلا
}ارهش  {11ىلوألا ةعفدلا ةدم
ةعفدلا ةدم
ةريخألا
}رفص {

 0ارهش { 11 + 0 } = 66

12

= تاعفدلا ددم عومجم

2
66
12

×

10

×  = 100 × 12 + 100ـج

100

 0هينج  = 1200 + 55 = 1255ـج

رهش لك فصتنم ىف متي عاديإلا ناك اذإ :-اثلاث
فصتنم ىف عفدت ةعفد لثمت تاعاديإلا نأ ثيحو
ةدمو  ،ةعفد  12وه تاعفدلا ددعو هينج  100اهرادقم رهشلا
عدوت ىلوألا ةعفدلا نأ ثيح ارهش  11.5ىه ىلوألا ةعفدلا
رهش رخآ ىتح لظتو رياني رهش فصتنم ىف كنبلا ىف
نأ ثيح رهش فصن ىه ةريخألا ةعفدلا ةدم نأ امك ،ربمسيد

ةيلاملا ةضايرلا
62

ىناثلا بابلا
رهش فصتنم ىف كنبلا ىف عدوت

ةريخألا ةعفدلا

 0رهشلا رخآ ىتح لظتو ربمسيد

 :-ىلاتلا لكشلا نم كلذ نايب نكميو

][11
][12
ربمفون
ربمسيد
100

100

][1] [2] [3
سرام رياربف رياني
100

100

100

}ارهش  {11.5ىلوألا ةعفدلا ةدم
ةعفدلا ةدم
ةريخألا
}رهش {0.5

ارهش { 11.5 + 0.5 } =72

12

= تاعفدلا ددم عومجم

2
72

×

10

×  = 100 × 12 + 100ـج

ةيلاملا ةضايرلا
63

ةطيسبلا ةدئافلا
12

100

 0هينج  = 1200 + 60 = 1260ـج

 [2] :لاثم ةدملو رصم كنب ىف ايرهش هينج  100صخش عدوي
دجوأ  ،ايونس

 8ةدئافلا لدعم ناك اذإف  ،فصنو ةنس

لصح ىتلا دئاوفلا عومجمو ةدملا ةياهن هل قحتسملا ةلمج
 :تناك اذإ كلذو  ،اهيلع 0ةيروف ةعفدلا 1-
0ةيداع ةعفدلا 2-

لـــحلا
ةيروف ةعفدلا تناك اذإ :-الوأ
تاعفدلا ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج

ةيلاملا ةضايرلا
64

ىناثلا بابلا
ةعفدلا ةدم+ىلوألا ةعفدلا ةدم {

تاعفدلا ددع

=ددملا عومجم

} ةريخألا

2

ةعفد  = 18تاعفدلا ددع
ارهش  = 18ىلوألا ةعفدلا ةدم
ارهش  = 1ةريخألا ةعفدلا ةدم

 :ىلاتلا لكشلا نم كلذ نايب نكميو][18
رهش
100

][17
رهش
100

][1] [2] [3
رهش رهش رهش
100

100 100

}ارهش  {18ىلوألا ةعفدلا ةدم
ةعفدلا ةدم
ةريخألا
}دحاو رهش {

ارهش { 18 + 1 } = 171

18

=

تاعفدلا ددم عومجم

2

ةيلاملا ةضايرلا
65

ةطيسبلا ةدئافلا
171

×

12

8

×  = 100 × 18 + 100تاعفدلا ةلمج

100

هينج  = 1800 + 114 = 1914ـج
تاعفدلا غلابم عومجم – تاعفدلا ةلمج = دئاوفلا عومجم
هينج = 1914 – 1800 = 114
ةيداع ةعفدلا تناك اذإ :-ايناث
تاعفدلا ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج
ةعفدلا ةدم+ىلوألا ةعفدلا ةدم {

تاعفدلا ددع

=ددملا عومجم

} ةريخألا

2

ةعفد  = 18تاعفدلا ددع
ارهش  = 17ىلوألا ةعفدلا ةدم
رفص = ةريخألا ةعفدلا ةدم

 :-ىلاتلا لكشلا نم كلذ نايب نكميو

][18

][17

][3

][2

][1

ةيلاملا ةضايرلا
66

ىناثلا بابلا
رهش

رهش

100

100

رهش رهش

رهش

100 100

100

}ارهش  {17ىلوألا ةعفدلا ةدم
ةعفدلا ةدم
ةريخألا
}رفص {

ارهش { 17 + 0 } = 153

18

=

تاعفدلا ددم عومجم

2
153
12

×

8

×  = 100 × 18 + 100تاعفدلا ةلمج

100

هينج  = 1800 + 102 = 1902ـج
تاعفدلا غلابم عومجم – تاعفدلا ةلمج = دئاوفلا عومجم
هينج = 1902 – 1800 = 102

 [3] :لاثم لك رخآ ةيواستم ةعفد رصم كنب ىف صخش عدوي
تملع اذإف  ،هينج  100اهنم لك ةميق روهش  6ةدمل

ةيلاملا ةضايرلا
67

رهش

ةطيسبلا ةدئافلا
اذهل قحتسملا ةلمج دجوأف  ،ايونس
؟ ةلماك ةنس

 6ةدئافلا لدعم نأ
ةياهن ىف صخشلا

لـــحلا
تاعفدلا ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج
ةعفدلا ةدم+ىلوألا ةعفدلا ةدم {

تاعفدلا ددع

=ددملا عومجم

} ةريخألا

2

تاعفد  = 6تاعفدلا ددع
ارهش  = 11ىلوألا ةعفدلا ةدم
روهش  = 6ةريخألا ةعفدلا ةدم
 :-ىلاتلا لكشلا نم كلذ نايب نكميو

][1] [2] [3] [4] [5] [6
هينوي ويام ليربأ سرام رياربف رياني
100

100 100 100 100 100

}ارهش  {11ىلوألا ةعفدلا ةدم

ةيلاملا ةضايرلا
68

ىناثلا بابلا
ةريخألا ةعفدلا ةدم
}روهش {6

ارهش { 11 + 6 } = 51

6

= تاعفدلا ددم عومجم

2
تاعفدلا ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج
51
12

6

×

× = 100 × 6 + 100

100

= 600 + 25.5
هينج  = 625.5تاعفدلا ةلمج



 [4] :لاثم نيرهش لك هينج  100رصم كنب ىف صخش عدوي
 ،ايونس

 6ةدئافلا لدعم ناك اذإف  ،فصنو ةنس ةدملو

ىتلا دئاوفلا عومجمو ةدملا ةياهن هل قحتسملا ةلمج دجوأ
؟ اهيلع لصح

ةيلاملا ةضايرلا
69

ةطيسبلا ةدئافلا

لـــحلا
تاعفدلا ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج
ةعفدلا ةدم+ىلوألا ةعفدلا ةدم {

تاعفدلا ددع

=ددملا عومجم

} ةريخألا

2

لك عفدت ةيواستملا تاعفدلا نأ ركذتن نأ بجي
 18ىأ فصنو ةنس تاعفدلا عفد ةدم نأ ثيحو نيرهش
ىلاتلا وحنلا ىلع نوكت تاعفدلا ددع ناف ىلاتلابو ارهش
:تاعفد = 9

18

=

روهشلاب تاعفدلا ةدم
= تاعفدلا ددع
ةدحاولا ةعفدلا ةدم
2

رخآ وأ لوأ اهعفد متي ةعفدلا تناك اذإ ام ركذ متي مل نأ امك
ىف عفدت ةيداع ةعفد اهرابتعا بجي كلذل  ،نيرهش لك
 0نيرهش لك رخآ
ارهش  = 16ىلوألا ةعفدلا ةدم
رفص = ةريخألا ةعفدلا ةدم
 :-ىلاتلا لكشلا نم كلذ نايب نكميو

ةيلاملا ةضايرلا
70

ىناثلا بابلا
][8
][9
نيرهش نيرهش
100

100

][1] [2] [3
نيرهش نيرهش نيرهش
100 100

100

}ارهش  {16ىلوألا ةعفدلا ةدم
ةعفدلا ةدم
ةريخألا

} رفص {

} = 72رفص { 16 +
ارهش

9

= رامثتسالا ددم عومجم

2
تاعفدلا ددم عومجم × ع × م  +د ×
6
72

×

12

م

= تاعفدلا ةلمج

× = 100 × 9 + 100

100

= 900 + 36
هينج  = 936تاعفدلا ةلمج



غلابم عومجم – تاعفدلا ةلمج = دئاوفلا عومجم
تاعفدلا
هينج = 936 – 900 = 36

 [5] :لاثم ةيلاملا ةضايرلا
71

ةطيسبلا ةدئافلا
اهتميق ةيواستم ةعفد رصم كنب ىف صخش عدوي
 ،لوألا ةنسلا فصن نم رهش لك فصتنمو لوأ هينج100
نم رهش لك رخآ هينج  50اهتميق ةيواستم ةعفد عدوي امك
ةدئافلا لدعم نأ تملع اذإف  ،ىناثلا ةنسلا فصن
ىف صخشلا اذه ديصر دجوأف  ،ايونس

 6وه كرتشملا
؟ ماعلا ةياهن

لـــحلا
}هينج  {100ىلوألا تاعفدلا ةلمج  :-الوأ
تاعفدلا ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج
ةعفدلا ةدم+ىلوألا ةعفدلا ةدم {

تاعفدلا ددع

=ددملا عومجم

} ةريخألا

2

ةعفد  = 12تاعفدلا ددع
ارهش  = 12ىلوألا ةعفدلا ةدم
رهش  = 6.5ةريخألا ةعفدلا ةدم
 :-ىلاتلا لكشلا نم كلذ نايب نكميو

][6

][2

][1

ةيلاملا ةضايرلا
72

ىناثلا بابلا
هينوي

00000
100 100

000

100

رياربف

رياني

100 100 100

}ارهش {12ىلوألا ةعفدلا ةدم
ةريخألا ةعفدلا ةدم
}رهش{6.5

{ 12 + 6.5 } = 111
ارهش

12

= رامثتسالا ددم عومجم

2
تاعفدلا ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج
6
111

×

12

× = 100 × 12 + 100

100

= 1200 + 55.5
هينج  = 1255.5ىلوألا تاعفدلا ةلمج



}هينج  {50ةيناثلا تاعفدلا ةلمج  :-ايناث
تاعفدلا ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج

ةيلاملا ةضايرلا
73

ةطيسبلا ةدئافلا
ةعفدلا ةدم+ىلوألا ةعفدلا ةدم {

تاعفدلا ددع

=ددملا عومجم

} ةريخألا

2

ةعفد  = 6تاعفدلا ددع
ارهش  = 5ىلوألا ةعفدلا ةدم
رفص = ةريخألا ةعفدلا ةدم

 :ىلاتلا لكشلا نم كلذ نايب نكميو][1] [2
][3
][4
][5
][6
ربمفون ربوتكأ ربمتبس سطسغأ ويلوي
ربمسيد
50

50

50

50

50

50

}روهش  {5ىلوألا ةعفدلا ةدم
ةعفدلا ةدم
ةريخألا

} رفص {

ارهش  } = 15رفص { 5 +

6

= تاعفدلا ددم عومجم

ةيلاملا ةضايرلا
74

ىناثلا بابلا
2
تاعفدلا ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج
6
15

×

12

× = 50 × 6 + 50

100

= 300 + 3.75
هينج  = 303.75ةيناثلا تاعفدلا ةلمج



ةلمج  +ىلوألا تاعفدلا ةلمج = ماعلا ةياهن ىف ديصرلا
ةيناثلا تاعفدلا
هينج = 1255.5 + 303.75 = 1559.25

 [6] :لاثم هينج  100اهتميق ةعفد رصم كنب ىف صخش عدوي
 6ةدئافلا لدعم نأ تملع اذإف  ،روهش

3

لك عفدت

دادس لبق صخشلا اذهل قحتسملا ةلمج دجوأ  ،ايونس
 0ةرشابم ةسداسلا ةعفدلا
 0ةيروف ةعفدلا تناك اذإ 1-
 0ةيداع ةعفدلا تناك اذإ 2-

ةيلاملا ةضايرلا
75

ةطيسبلا ةدئافلا

لـــحلا
ةيروف ةعفدلا تناك اذإ  :-الوأ
تاعفدلا ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج
ةعفدلا ةدم+ىلوألا ةعفدلا ةدم {

تاعفدلا ددع

=ددملا عومجم

} ةريخألا

2

ةعفد  = 5تاعفدلا ددع
ارهش  = 15ىلوألا ةعفدلا ةدم
روهش  = 3ةريخألا ةعفدلا ةدم
 :-ىلاتلا لكشلا نم كلذ نايب نكميو

][1] [2
][3
][4
][5
][6
روهش 3روهش 3روهش 3روهش  3روهش 3روهش3
100

100

100

100

100

} ارهش { 15ىلوألا ةعفدلا ةدم
ةعفدلا ةدم
ةريخألا
}روهش {3

ةيلاملا ةضايرلا
76

ىناثلا بابلا

ارهش { 15 + 3 } = 45

5

= تاعفدلا ددم عومجم

2
تاعفدلا ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج
6
45

×

12

× = 100 × 5 + 100

100

= 500 + 22.5
هينج  = 522.5ةيروفلا تاعفدلا ةلمج



ةيداع ةعفدلا تناك اذإ  :-ايناث
تاعفدلا ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج
ةعفدلا ةدم+ىلوألا ةعفدلا ةدم {

تاعفدلا ددع

=ددملا عومجم

} ةريخألا

2

ةعفد  = 5تاعفدلا ددع

ةيلاملا ةضايرلا
77

ةطيسبلا ةدئافلا
ارهش  = 15ىلوألا ةعفدلا ةدم
روهش  = 3ةريخألا ةعفدلا ةدم
 :-ىلاتلا لكشلا نم كلذ نايب نكميو

][1] [2
][3
][4
][5
][6
روهش 3روهش 3روهش 3روهش  3روهش 3روهش3
100

100

100

100

100

} ارهش { 15ىلوألا ةعفدلا ةدم
ةعفدلا ةدم
ةريخألا
} روهش { 3

ارهش { 15 + 3 } = 45

5

= تاعفدلا ددم عومجم

2
تاعفدلا ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج
6
45

×

12

× = 100 × 5 + 100

100

= 500 + 22.5
هينج  = 522.5ةيداعلا تاعفدلا ةلمج



ةيلاملا ةضايرلا
78

ىناثلا بابلا

تناك اذإ تاعفدلا ةلمج ناف قبس ام ىلع اءانبو
 ،ةيروف تناك اذإ تاعفدلا ةلمج نع فلتخت ال ةيروف
 0هينج  522.5نيتلاحلا ىف تاعفدلا ةلمج نأ ثيح

 [7] :لاثم ةعفد رهش لك فصتنمو لوأ رصم كنب ىف صخش عدوي
ةياهن ىف هديصر غلبف  ،لماك ماع ةدمل كلذو ةيواستم
 ،ايونس

 6ةدئافلا لدعم ناك اذإف  ،اهينج  2475ماعلا
؟ ةعفدلا رادقم دجوأ

لـــحلا
تاعفدلا ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج

ةيلاملا ةضايرلا
79

ةطيسبلا ةدئافلا

ةعفدلا ةدم+ىلوألا ةعفدلا ةدم {

تاعفدلا ددع

=ددملا عومجم

} ةريخألا

2

ةعفد  = 24تاعفدلا ددع
ارهش  = 12ىلوألا ةعفدلا ةدم
رهش  = 0.5ةريخألا ةعفدلا ةدم

 :-ىلاتلا لكشلا نم كلذ نايب نكميو

][12
ربمسيد
100

100

][2
رياربف
100

][1
رياني

100 100 100

}ارهش {12ىلوألا ةعفدلا ةدم
ةعفدلا ةدم
ةريخألا
}رهش{0.5

ةيلاملا ةضايرلا
80

ىناثلا بابلا

ارهش { 12 + 0.5 } = 150

24

= تاعفدلا ددم عومجم

2
تاعفدلا ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج
6
150

× م  × 24 +م = 2475

×

12

100

م  + 0.75م 2475 = 24
م 2475 = 24.75

هينج  ] = 100م [ ةعفدلا غلبم 
 [8] :لاثم رخآ هينج  300اهتميق ةعفد رصم كنب ىف صخش عدوي
ايونس

 6ةدئافلا لدعم نأ تملع اذإف  ،روهش  3رهش لك

 ،اهينج  1867.5ةدملا ةياهن ىف صخشلا اذه ديصر غلبو ،
؟ اهتاعفد ددع كلذكو عاديإلا تاعفد ةدم دجوأف

لـــحلا
تاعفدلا ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج

ةيلاملا ةضايرلا
81

ةطيسبلا ةدئافلا
ةعفدلا ةدم+ىلوألا ةعفدلا ةدم {

تاعفدلا ددع

=ددملا عومجم

} ةريخألا
2

ن = تاعفدلا ةدم نأ ضرفن
ن

=

روهشلاب تاعفدلا ةدم

3

ةدحاولا ةعفدلا ةدم

= تاعفدلا ددع

ارهش } -3ن { = ىلوألا ةعفدلا ةدم
رفص = ةريخألا ةعفدلا ةدم

 :-ىلاتلا لكشلا نم كلذ نايب نكميو

][1] [2
][3
000000000000
روهش 000000000 3روهش  3روهش 3روهش3
200

200

200

} ارهش -3ن { ىلوألا ةعفدلا ةدم
ةعفدلا ةدم

ةيلاملا ةضايرلا
82

ىناثلا بابلا
ةريخألا
} رفص {

} رفص -3 ] +ن [ {

ن

= تاعفدلا ددم عومجم

3×2

ن 2 – 3ن

=

6

ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج
رامثتسالا
ن 2 –3ن

6 ×12

×

6
100

× + 300

ن
3

× 1867.5 = 300

ن 2 – 0.75ن  + 0.25ن 1867.5 = 100
رفص =  - 1867.5ن 2 – 0.75ن  + 0.25ن 100
رفص =  - 1867.5ن 2 + 99.25ن 0.25

ةيلاملا ةضايرلا
83

ةطيسبلا ةدئافلا

مادختساب ةقباسلا ةيناثلا ةجردلا ةلداعم لح متيو
 :ىلاتلا نوناقلا2

ـج × أ ×  – 4ب

ب -

أ2
 :نأ ثيح = - 1867.5ـج  = 99.25 ،ب  = 0.25 ،أ

2

)(99.25) – 4×0.25×(-1867.5
2× 0.25

- 99.25  11718.0625
0.5
- 99.25 108.25
0.5

- 99.25 

= ن

= ن

= ن

ةيلاملا ةضايرلا
84

ىناثلا بابلا

- 99.25 + 108.25
9
=
0.5
0.5

ارهش

 } = 18تاعفدلا ةدم { ن 

تاعفد = 6
3

=

ن

18

=

ن

= تاعفدلا ددع

3

 [9] :لاثم ماع روهش نم رهش لك لوأ رصم كنب ىف صخش عدوي
هينج  50غلبم بحسب موقي امك  ،هينج  100غلبم 1990
نأ تملع اذإف  ،ماعلا سفن روهش نم رهش لك ةياهن ىف
اذه ديصر داجيإ بولطملاف  ،ايونس

 8ةدئافلا لدعم

؟ ماعلا ةياهن ىف صخشلا

لـــحلا
تاعاديإلل ةبسنلاب  :-الوأ
ةيلاملا ةضايرلا
85

ةطيسبلا ةدئافلا

ددم عومجم × ع × م  +د × م = عاديإلا تاعفد ةلمج
رامثتسالا
ةعفدلا ةدم+ىلوألا ةعفدلا ةدم {

تاعفدلا ددع

=ددملا عومجم

} ةريخألا
2

ةعفد  = 12تاعفدلا ددع
ارهش  = 12ىلوألا ةعفدلا ةدم
رهش  = 1ةريخألا ةعفدلا ةدم

 :-ىلاتلا لكشلا نم كلذ نايب نكميو

][12
ربمفون

][11

][1] [2] [3
سرام رياربف رياني

ربمسيد
100

100

100

100 100

}ارهش  {12ىلوألا ةعفدلا ةدم
ةعفدلا ةدم
ةريخألا

ةيلاملا ةضايرلا
86

ىناثلا بابلا
}دحاو رهش {

 0ارهش { 12 + 1 } = 78

12

= رامثتسالا ددم عومجم

2
78

×

12

8

×  = 100 × 12 + 100ـج

100

 0هينج  = 1200 + 52 = 1252ـج

هينج  = 1252تاعاديإلا ةلمج 

تابوحسملل ةبسنلاب  :-ايناث
ددم عومجم × ع × م  +د × م = بحسلا تاعفد ةلمج
بحسلا
ةعفدلا ةدم+ىلوألا ةعفدلا ةدم {

تاعفدلا ددع

=ددملا عومجم

} ةريخألا

2

ةيلاملا ةضايرلا
87

ةطيسبلا ةدئافلا
ةعفد  = 12تاعفدلا ددع
ارهش  = 11ىلوألا ةعفدلا ةدم
رفص = ةريخألا ةعفدلا ةدم

 :ىلاتلا لكشلا نم كلذ نايب نكميو][12
ربمفون

][1] [2] [3
سرام رياربف رياني

][11

ربمسيد
50

50

50

50

50

} ارهش  { 11ىلوألا ةعفدلا ةدم
ةعفدلا ةدم
ةريخألا

} رفص {

 0ارهش { 11 + 0 } = 66

12

= بحسلا ددم عومجم

2
66
12

×

8
100

×  = 50 × 12 + 50ـج

 0هينج = 600 + 22 = 622ـج

ةيلاملا ةضايرلا
88

ىناثلا بابلا

هينج  = 622تابوحسملا ةلمج



ةلمج – تاعاديإلا ةلمج = 1990ماع ةياهن ىف ديصرلا 
تابوحسملا

هينج = 1252 – 622 = 630

 [10] :لاثم روهشلا نم رهش لك لوأ هينج  500غلبم صخش عدوي
لك رخآ هينج  1000غلبم عادياب موقي امك  ،ىلوألا ةتسلا
لدعم نأ تملع اذإف  ،ةيلاتلا ةتسلا روهشلا نم رهش
اذه ديصر دجوأف  ،ايونس

 6وه كرتشملا ةدئافلا

؟ فصنو ةنس ةياهن ىف صخشلا

لـــحلا
}هينج  {500ىلوألا تاعاديإلل ةبسنلاب  :-الوأ
رامثتسالا ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج

ةيلاملا ةضايرلا
89

ةطيسبلا ةدئافلا
تاعفدلا ددع

ةعفدلا ةدم+ىلوألا ةعفدلا ةدم {

=ددملا عومجم

} ةريخألا

2

تاعفد  = 6تاعفدلا ددع
ارهش  = 18ىلوألا ةعفدلا ةدم
رهش  = 13ةريخألا ةعفدلا ةدم

 :-ىلاتلا لكشلا نم كلذ نايب نكميو

][1
[2] 000
][6
 000رياربف
رهش  12هينوي

رياني

ىرخأ
500

500

500

500

}ارهش {18ىلوألا ةعفدلا ةدم
ةريخألا ةعفدلا ةدم
}رهش { 13

ارهش { 18 + 13 } = 93

6

= رامثتسالا ددم عومجم

ةيلاملا ةضايرلا
90

ىناثلا بابلا
2
ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج
رامثتسالا
6
93

×

12

× = 500 × 6 + 500

100

= 3000 + 232.5
هينج  = 3232.5ىلوألا تاعفدلا ةلمج



 {1000ةيناثلا تاعاديإلل ةبسنلاب  :-ايناث
}هينج

رامثتسالا ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج
ةعفدلا ةدم+ىلوألا ةعفدلا ةدم {

تاعفدلا ددع

=ددملا عومجم

} ةريخألا

2

ةعفد  = 6تاعفدلا ددع
ارهش  =11ىلوألا ةعفدلا ةدم

ةيلاملا ةضايرلا
91

ةطيسبلا ةدئافلا
روهش  = 6ةريخألا ةعفدلا ةدم
 :ىلاتلا لكشلا نم كلذ نايب نكميو]000 [5
][6
روهش  6ربمسيد

][1] [2
ربمفون  000سطسغأ ويلوي

ىرخأ
1000

1000 1000

1000

}ارهش {11ىلوألا ةعفدلا ةدم
ةعفدلا ةدم
ةريخألا
} روهش { 6

ارهش { 11 + 6 } = 51

6

= رامثتسالا ددم عومجم

2
ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج
رامثتسالا
6
51

×

12

× = 1000 × 6 + 1000

100

= 6000 + 255
هينج  = 6255ةيناثلا تاعفدلا ةلمج



ةيلاملا ةضايرلا
92

ىناثلا بابلا
ةلمج  +ىلوألا تاعفدلا ةلمج = ماعلا ةياهن ىف ديصرلا
ةيناثلا تاعفدلا
هينج = 3232.5 + 6255= 9487.5

 [11] :لاثم ماع روهش نم رهش لك لوأ رصم كنب ىف صخش عدوي
غلبملا اذه فعض عاديإب موقي امك  ،انيعم اغلبم 1990
غلبف  ،ماعلا سفن روهش نم رهش لك فصتنم ىف
نأ تملع اذإف  ،اهينج  19110ماعلا ةياهن ىف هديصر
رادقم دجوأف  ،ايونس

 12وه كرتشملا ةدئافلا لدعم

؟ رهش لك فصتنمو لوأ ىف هعاديإ مت ىذلا غلبملا

لـــحلا

ةيلاملا ةضايرلا
93

ةطيسبلا ةدئافلا
 ،م وه رهش لك لوأ هعاديإ متي ىذلا غلبملا نأ ضرفب
فصتنم ىف هعاديإ متي ىذلا غلبملا ناف ىلاتلابو
 0م 2وه رهشلا

رهش لك لوأ ىلوألا تاعاديإلل ةبسنلاب  :-الوأ
رامثتسالا ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج
ةعفدلا ةدم+ىلوألا ةعفدلا ةدم {

تاعفدلا ددع

=ددملا عومجم

} ةريخألا
2

تاعفد  = 12تاعفدلا ددع
ارهش  = 12ىلوألا ةعفدلا ةدم
رهش  = 1ةريخألا ةعفدلا ةدم

 :ىلاتلا لكشلا نم كلذ نايب نكميو][12

][11

][3

][2

][1

ةيلاملا ةضايرلا
94

ىناثلا بابلا
سرام رياربف رياني

ربمفون
ربمسيد
م

م

م

م

م

}ارهش  {12ىلوألا ةعفدلا ةدم
ةعفدلا ةدم
ةريخألا
}دحاو رهش {

 0ارهش { 12 + 1 } = 78

12

= رامثتسالا ددم عومجم

2
78
12

×

12

×م

 × 12 +م

= ـج

100

 0م  = 12.78م  + 0.78م  = 12ـج

ىف ةيناثلا تاعاديإلل ةبسنلاب  :-ايناث
رهش لك فصتنم
رامثتسالا ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج

ةيلاملا ةضايرلا
95

ةطيسبلا ةدئافلا
ةعفدلا ةدم+ىلوألا ةعفدلا ةدم {

تاعفدلا ددع

=ددملا عومجم

} ةريخألا

2

ةعفد  = 12تاعفدلا ددع
ارهش  =11.5ىلوألا ةعفدلا ةدم
رهش  = 0.5ةريخألا ةعفدلا ةدم
 :-ىلاتلا لكشلا نم كلذ نايب نكميو

][11
][12
ربمفون
ربمسيد
م2

م2

][1] [2] [3
سرام رياربف رياني
م2

م2

م2

}ارهش  {11.5ىلوألا ةعفدلا ةدم
ةعفدلا ةدم
ةريخألا
}رهش {0.5

ارهش { 11.5 + 0.5 } =72

12

= تاعفدلا ددم عومجم

2

ةيلاملا ةضايرلا
96

ىناثلا بابلا
72

12

×

12

× م × 12 + 2م = 2ـج

100

 0م  = 25.44م  + 1.44م = 24ـج

ةلمج  +ىلوألا تاعفدلا ةلمج = ماعلا ةياهن ىف ديصرلا
ةيناثلا تاعفدلا

م 25.44

+

م 38.22

=

= 500

م

م 12.78

=

19110

19110



= ] م [رهش لك لوأ عفدت ىتلا ىلوألا ةعفدلا غلبم 
هينج 500
لك فصتنم ىف عفدت ىتلا ةيناثلا ةعفدلا غلبمو
هينج] =1000م[2رهش

ةيلاملا ةضايرلا
97

ةطيسبلا ةدئافلا

 [12] :لاثم رهش لك فصتنمو لوأ هينج  100غلبم صخش عدوي
 200غلبم عاديإب موقي امك  ،ىلوألا ةتسلا روهشلا نم
 ،ةيلاتلا ةتسلا روهشلا نم رهش لك فصتنمو لوأ هينج
 ،ايونس

 12وه كرتشملا ةدئافلا لدعم نأ تملع اذإف

؟ فصنو ةنس ةياهن ىف صخشلا اذه ديصر دجوأف

لـــحلا
}هينج  {100ىلوألا تاعاديإلل ةبسنلاب  :-الوأ

رامثتسالا ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج
ةعفدلا ةدم+ىلوألا ةعفدلا ةدم {

تاعفدلا ددع

=ددملا عومجم

} ةريخألا

2

تاعفد  = 12تاعفدلا ددع

ةيلاملا ةضايرلا
98

ىناثلا بابلا
ارهش  = 18ىلوألا ةعفدلا ةدم
رهش  = 12.5ةريخألا ةعفدلا ةدم

 :-ىلاتلا لكشلا نم كلذ نايب نكميو

][1
[2] 000
][6
 000رياربف
رهش  12هينوي

رياني

ىرخأ
100 100

100 100 100 100

}ارهش {18ىلوألا ةعفدلا ةدم
ةريخألا ةعفدلا ةدم
}رهش { 12.5

{ 18 + 12.5 } = 183
ارهش

12

=رامثتسالا ددم عومجم

2
ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج
رامثتسالا
12
183

×

× = 100 × 12 + 100

ةيلاملا ةضايرلا
99

ةطيسبلا ةدئافلا
12

100

= 1200 + 183
هينج  = 1383ىلوألا تاعفدلا ةلمج



}هينج  {200ةيناثلا تاعاديإلل ةبسنلاب  :-ايناث
رامثتسالا ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج
ةعفدلا ةدم+ىلوألا ةعفدلا ةدم {

تاعفدلا ددع

=ددملا عومجم

} ةريخألا

2

ةعفد  = 12تاعفدلا ددع
ارهش  =12ىلوألا ةعفدلا ةدم
رهش  = 6.5ةريخألا ةعفدلا ةدم
 :ىلاتلا لكشلا نم كلذ نايب نكميو][2
000
][6
روهش  6ربمسيد

][1
 000سطسغأ

ويلوي

ىرخأ

ةيلاملا ةضايرلا
100

ىناثلا بابلا
200 200 200 200

200 200

}ارهش {12ىلوألا ةعفدلا ةدم
ةعفدلا ةدم
ةريخألا
} رهش { 6.5

{ 12 + 6.5 } = 111
ارهش

12

= رامثتسالا ددم عومجم

2
ددم عومجم × ع × م  +د × م = تاعفدلا ةلمج
رامثتسالا
12
111

×

12

× = 200 × 12 + 200

100

= 2400 + 222
هينج  = 2622ةيناثلا تاعفدلا ةلمج



ةلمج  +ىلوألا تاعفدلا ةلمج = ماعلا ةياهن ىف ديصرلا
ةيناثلا تاعفدلا
هينج = 1383 + 2622 = 4005

ةيلاملا ةضايرلا
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ةطيسبلا ةدئافلا

ىناثلا بابلا نيرامت
رصم كنب ىف رهش لك هينج  200صخش عدوي 1-
12

ةطيسب ةدئاف لدعمب  ،ةنس ةدمل

ةنسلا ةياهن هل قحتسملا ةلمج دجوأ  ،ايونس
 :متي عاديإلا ناك اذإ كلذو ،0رهش لك لوأ 1-
0رهش لك رخآ 2-
0رهش لك فصتنم ىف 3-

ةيلاملا ةضايرلا
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ىناثلا بابلا

رصم كنب ىف ايرهش هينج  200صخش عدوي 2-
 12ةدئافلا لدعم ناك اذإف  ،فصنو ةنس ةدملو
ةياهن هل قحتسملا ةلمج دجوأ  ،ايونس
كلذو  ،اهيلع لصح ىتلا دئاوفلا عومجمو ةدملا
 :تناك اذإ 0ةيروف ةعفدلا 1-
0ةيداع ةعفدلا 2-

رخآ ةيواستم ةعفد رصم كنب ىف صخش عدوي 3-
 200اهنم لك ةميق روهش  6ةدمل

رهش لك

 8ةدئافلا لدعم نأ تملع اذإف  ،هينج
صخشلا اذهل قحتسملا ةلمج دجوأف  ،ايونس
؟ ةلماك ةنس ةياهن ىف

ةيلاملا ةضايرلا
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ةطيسبلا ةدئافلا
لك هينج  200رصم كنب ىف صخش عدوي

4-

لدعم ناك اذإف  ،فصنو ةنس ةدملو نيرهش
هل قحتسملا ةلمج دجوأ  ،ايونس

 8ةدئافلا

اهيلع لصح ىتلا دئاوفلا عومجمو ةدملا ةياهن
؟

ةيواستم ةعفد رصم كنب ىف صخش عدوي

5-

نم رهش لك فصتنمو لوأ هينج 200اهتميق
ةيواستم ةعفد عدوي امك  ،لوألا ةنسلا فصن
فصن نم رهش لك رخآ هينج  100اهتميق
ةدئافلا لدعم نأ تملع اذإف  ،ىناثلا ةنسلا
اذه ديصر دجوأف  ،ايونس

 12وه كرتشملا

؟ ماعلا ةياهن ىف صخشلا

ةيلاملا ةضايرلا
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ىناثلا بابلا
 200اهتميق ةعفد رصم كنب ىف صخش عدوي 6-
نأ تملع اذإف  ،روهش
ةلمج دجوأ  ،ايونس

3

لك عفدت هينج
 8ةدئافلا لدعم

ةعفدلا دادس لبق صخشلا اذهل قحتسملا
 0ةرشابم ةسداسلا
 0ةيروف ةعفدلا تناك اذإ 1-
 0ةيداع ةعفدلا تناك اذإ 2-

لك فصتنمو لوأ رصم كنب ىف صخش عدوي 7-
 ،لماك ماع ةدمل كلذو ةيواستم ةعفد رهش
 ،اهينج  5000ماعلا ةياهن ىف هديصر غلبف
رادقم دجوأ  ،ايونس

 8ةدئافلا لدعم ناك اذإف
؟ ةعفدلا

ةيلاملا ةضايرلا
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ةطيسبلا ةدئافلا
 600اهتميق ةعفد رصم كنب ىف صخش عدوي 8-
لدعم نأ تملع اذإف  ،روهش  3رهش لك رخآ هينج
اذه ديصر غلبو  ،ايونس

 12ةدئافلا

دجوأف  ،اهينج  3870ةدملا ةياهن ىف صخشلا
؟ اهتاعفد ددع كلذكو عاديإلا تاعفد ةدم

نم رهش لك لوأ رصم كنب ىف صخش عدوي

9-

موقي امك  ،هينج  200غلبم  1990ماع روهش
نم رهش لك ةياهن ىف هينج  100غلبم بحسب
ةدئافلا لدعم نأ تملع اذإف  ،ماعلا سفن روهش
اذه ديصر داجيإ بولطملاف  ،ايونس

12

؟ ماعلا ةياهن ىف صخشلا
لك لوأ هينج  100غلبم عاديإب صخش موقي 10-
موقي امك  ،ىلوألا ةتسلا روهشلا نم رهش

ةيلاملا ةضايرلا
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ىناثلا بابلا
نم رهش لك رخآ هينج  200غلبم عاديإب
لدعم نأ تملع اذإف  ،ةيلاتلا ةتسلا روهشلا
دجوأف  ،ايونس

 8وه كرتشملا ةدئافلا

؟ فصنو ةنس ةياهن ىف صخشلا اذه ديصر
نم رهش لك لوأ رصم كنب ىف صخش عدوي 11-
موقي امك  ،انيعم اغلبم  1990ماع روهش
رهش لك فصتنم ىف غلبملا اذه فعض عاديإب
ىف هديصر غلبف  ،ماعلا سفن روهش نم
نأ تملع اذإف  ،اهينج  1855.5ماعلا
 ،ايونس

ةياهن

 6وه كرتشملا ةدئافلا لدعم

لوأ ىف هعاديإ مت ىذلا غلبملا رادقم دجوأف
؟ رهش لك فصتنمو

ةيلاملا ةضايرلا
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ةطيسبلا ةدئافلا
لك فصتنمو لوأ هينج  50غلبم صخش عدوي 12-
موقي امك  ،ىلوألا ةتسلا روهشلا نم رهش
رهش لك فصتنمو لوأ هينج  100غلبم عاديإب
لدعم نأ تملع اذإف  ،ةيلاتلا ةتسلا روهشلا نم
دجوأف  ،ايونس

 8وه كرتشملا ةدئافلا

؟ فصنو ةنس ةياهن ىف صخشلا اذه ديصر

ةيلاملا ةضايرلا
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