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 زا٥ط٠ أًٜٚط شات ايٓكاط ايتػع

، غتتعطف ع٢ً قا١ُ٥ حتسٜس ايعٓاصط ٚايكا١ُ٥ اييت تعٗط بايٓكط فٛم ظض  ايتُٗٝسٟ ايتسضٜبيف ٖصا 

 . ٚتٛدطافأاملاٚؽ ا٭مئ ايًتني ٜتِ اغتدساَُٗا يف َععِ ًَفات 

 ( ثٓا٥ٞ ا٭بعاز صفش١ دسٜس٠ يطغِ ) افتح  

 . (َفتاح ايطغِ عطض) تفعٌٝٚقِ بإيػا٤ ( احملاٚض) اْتكٌ إىل 

 . (بعاز٭تػاٟٚ اٚعع ) اخرت 

 . ستاٚض ب٬ اخرت 

 . ث٬خ ْكاط يف أٟ َهإ أزضز  

  .قطع١ َػتك١ُٝ  بعض املاٚؽ ا٭مئ ثِ اخرتْكطتني ، ثِ اْكط أٟ سسز  

 

 . عٚدٞ ايٓكاط املتبكٝني إلنُاٍ املجًحي ايػابل نطض اإلدطا٤ 

 . ٚادعٌ يْٛٗا َتُاث٬ً ايج٬ث١ سسز ارتطٛط 

نطض ٖصا اإلدطا٤  . (ْكط١ املٓتضف)ْكطتني ، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚسسز  أٟ سسز  

 . يٮظٚاز املتبك١ٝ

 : عٓضط َٔ أنجط يتشسٜس ططم ث٬ختٛدس 

 . عٓضط نٌ فٛم ايٓكط َع Shift َفتاح ع٢ًاعػط  .1

 . ٚاغشب٘ بٗا احملٝط ايتشسٜس َػتطٌٝ فٛم فاْكط ، ْكاط عٔ عباض٠ ايعٓاصط ناْتإشا  .2

حتسٜس أنجط َٔ عٓضط زٕٚ يو ايصٟ ٜتٝح (  ايػبٛض٠ ايصن١ٝٚعع )  اغتدسّ .3

  . Shiftايغػط ع٢ً َفتاح 
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 ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت،  ملجًحهلا يف اٚايغًع املكابٌ  (ضأؽ ظا١ٜٚ)ْكط١ سسز أٟ  

  .ا٭خط٣ نطض ٖصا اإلدطا٤ يط٩ٚؽ ايعٚاٜا  . "ا٫ضتفاع"ُٜطًل ع٢ً ٖصا ارتط  . (خط عُٛزٟ)

 . سسز مجٝع ا٫ضتفاعات ايج٬ث١ ٚادعٌ يْٛٗا َتُاث٬ً 

ٚسطى امل٪ؾط إىل ْكط١ تكاطع  Ctrl، اعػط َع ا٫غتُطاض ع٢ً َفتاح  ْكط إزضاز يف ٚعع 

، اْكط بعض املاٚؽ ا٭ٜػط  ٚعٓس تػري امل٪ؾط إىل ؾهٌ زا٥ط٠ صػري٠.  ا٫ضتفاع َع عًع املجًح

 .اٯخطٜٔ ا٫ضتفاعني  َعنطض ٖصا اإلدطا٤  . ْكط١ مبٛعع ايتكاطع زضاز إل

 . ْكط١ مبٛعع تكاطع ا٫ضتفاعات ايج٬ث١ أزضز ،  ٚبٓفؼ ايططٜك١ 

، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ  (عا١ٜٚايضأؽ )ْكط١ سسز َٛعع تكاطع ا٫ضتفاعات ايج٬ث١ َع  

  .اٯخطٜٔ نطض ٖصا اإلدطا٤ يطأغٞ ايعا١ٜٚ  . (ْكط١ املٓتضف)ٚاخرت  

 

 ، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  سسز أٟ ث٬خ ْكاط َٔ ٖصٙ اجملُٛعات 

 . (ْكاط 3بـ  زا٥ط٠)

 . ملجًح ٚقِ بتشطٜه٘اسسز أسس ض٩ٚؽ ظٚاٜا  

 

 

  : أًٜٚطيسا٥ط٠  ايتػع ايٓكاط 

 . املجًحَٔ أع٬ع  عًعنٌ  ، َٓتضف ث٬ث١ ْكاط .1

 .ا عًٝٗ ١املكاَ با٭ع٬ع اتا٫ضتفاعايتكا٤ ،  ث٬ث١ ْكاط  .2

ايٛاص١ً بني ضأؽ املجًح ْٚكط١ ٚ ، قطع١ َػتك١ُٝ ٚاقع١ ع٢ً ا٫ضتفاع نٌ َٓتضف،  ْكاط ث٬ث١  .3

 . ايتكا٤ اضتفاعات املجًح

 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_(%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB)
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 ايتسضٜباتأفغٌ 

 دٝسغري  سضٜبيتَجاٍ 

 . (ثٓا٥ٞ ا٭بعاز صفش١ دسٜس٠ يطغِ )افتح  

 (1 -ؽ )ؽ = ظ  : أزخٌ املعازي١ 

يهٔ بٗصٙ  . َجاي١ٝتطبٝع١ٝ أٚتٛدطاف غريغِ َعازي١ بطْاَر ، فإٕ  تباع ٖصٙ ايتعًُٝاتإيف ساي١ 

شسخ َٚاشا غٝفطص١ يتٛقع َٛعع تكاطع املٓش٢ٓ َع احملاٚض، ايمل تهٔ يس٣ ايط٬ب ايططٜك١ 

ٚايؿهٌ ايعاّ  ٚايضػط٣ ب٘ ، ايعع٢َُٚهإ ايكِٝ  ،أٚ ايػايب١ املٛدب١  ايهبري٠يًُٓش٢ٓ يكِٝ ؽ 

ُٜػأيٕٛ يف املػتكبٌ عٔ ؾهٌ املٓش٢ٓ ظ .  ، إخل يًُٓش٢ٓ ، فكس حيفعْٛ٘ أٚ  (1 –ؽ )ؽ = ٚعٓسَا 

ع٢ً ٖصا املٓش٢ٓ إ٫ أِْٗ ضمبا ٫ ٜفُٕٗٛ ملاشا ٜبسٚ  ،أٚتٛدطاف بطْاَر ٜعطفٕٛ نٝف١ٝ إزخاي٘ يف 

ُٜػأيٕٛ عَٔاشا غتهٕٛ إدابتِٗ عٚ . ايؿهٌ   ؟ (2 –ؽ ( )1 –ؽ )ؽ = ظ  ؾهٌ املٓش٢ٓ  ٓسَا 

 ارتطٛات ايج٬خ: قاعس٠ 

 : َٔ ارتطٛات ايج٬خ ايتاي١ٝ ت٪ز٣ بأفغٌ ايططماييت ٚأٚتٛدطاف بطْاَر  تسضٜباتتتهٕٛ 

 ايػ٪اٍايتعطف ع٢ً  - أ

 تٛقع اإلداب١ - ب

 عطض اإلداب١ - ت

ُٖا ;  َٔ أِٖ ارتطٛاتمبٝعتني فعايتني ٚبػٝطتني يف ايٛقت ْفػ٘ ُٖٚا أٚتٛدطاف بطْاَر ٜتُٝع 

 . (يًطغِ ايبٝاْٞ ايبط٤ٞ ايعطض)ٚ (ايكًِأزا٠ )

 اإلعساز

 . ( ا٭بعازصفش١ دسٜس٠ يطغِ ثٓا٥ٞ )افتح  

 .( عطض بط٧ يًطغِ ايبٝاْٞ)ع٢ً  اْكط 
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  (1 -ؽ )ؽ = ظ  :أزخٌ املعازي١ 

 . ع٢ً ايفٛض( َ٪قت يًطغِ ايبٝاْٞإٜكاف )ْكط فٛم ا 

 ايتٛقع

  . تٛقعاتِٗ يتشسٜس ايكًِٜػتطٝع ايط٬ب اغتدساّ أزا٠  

 

 عطضاي

طغِ س٦ٍٓٝص ببط٤ َٔ ايٝػاض إىل ايغٝتِ  . َط٠ أخط٣( ايبٝاًْٞطغِ َ٪قت يإٜكاف )اْكط فٛم  

 .ايكًِ باغتدساّ أزا٠  بتشسٜسٖاايُٝني َع افرتاض املطٚض خ٬ٍ ايٓكاط اييت قاّ ايط٬ب 

 أٚتٛدطافبطْاَر  تسضٜباتسٍٛ 

  . ايطَع، جيب إٔ متٓح ايط٬ب ايفطص١ يتٛقع َا غٝشسخ قبٌ املتابع١عٓسَا تط٣ ٖصا  

يف  املاز٠ ايتسضٜب١ٝإْٓا مل ْكسّ إضؾازات تفض١ًٝٝ يهٌ خط٠ٛ َٔ خطٛات ايتٛقع ٭ْٓا ْٗسف إىل بكا٤ 

 . َٛدع٠ ايتسضٜباتٖصٙ 

  

َع  املٓش٢ٓاييت غٝتكاطع بٗا  ٓكاطَٛعع اي يتشسٜس ايكًِ أزا٠ اغتدساّ ايط٬بٜػتطٝع 

 ايعع٢ُ ايكِٝ َٚهإؽ ايهبري٠ املٛدب١ َٓٗا ٚايػايب١  قِٝ عٓس يًُٓش٢ٓ حيسخ َٚا،  احملاٚض

 . إخل ، يًُٓش٢ٓ ايعاّ ٚايؿهٌ يًُٓش٢ٓ  ايضػط٣ ٚايكِٝ

، ٚميهٔ إٜكاف  ، ٜتِ ايطغِ ببط٤ َٔ ايٝػاض إىل ايُٝني ايعطض ايبط٧ يًطغِ ايبٝاْٞيف ٚعع 

قٝس  ايعطض ايبط٧ يًطغِ ايبٝاْٞغٝعٌ ٚعع  .تٛقعاتِٗ  يًط٬ب بصنطيًػُاح  ًاايطغِ َ٪قت

نًُا قُت بفتح ٚئ حتتاز إىل تؿػًٝ٘ َط٠ أخط٣  . ايتؿػٌٝ ست٢ ٜتِ إٜكاف تؿػًٝ٘ َط٠ أخط٣

 . صفش١ دسٜس٠
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 اييت تعٗط ع٢ً ايؿاؾ١ املفاتٝح يٛس١ٚ ايػبٛض٠ ايصن١ٝ ٚعع 
 

 ( .دسٜس٠ يطغِ ثٓا٥ٞ ا٭بعازصفش١ )افتح   

  2ؽ= ظ  : عازي١امل أزخٌ 

 .ٚعع ايػبٛض٠ ايصن١ٝ  َٔ بطْاَر أٚتٛدطافيٓفطض أْو اٯٕ تطٜس اغتدساّ 

 .َفع١ً ٚتأنس إٔ مجٝع ارتٝاضات ( ايػبٛض٠ ايصن١ٝ) <( تفغ٬ٝت)  <( عطض)اْتكٌ إىل  

 . بايٓكط ع٢ً  ٚعع ايػبٛض٠ ايصن١ٝ 

، إىل  ًاٚإٔ ايٓضٛظ صاضت أنرب سذُ ًا٬سع١ إٔ ارتطٛط أصبشت أنجط ُغُه، جيب َ عٓس٥ٍص

 . ع٢ً ايؿاؾ١ أٚتٛدطاف بطْاَر يٛس١ َفاتٝح ظٗٛضداْب 

عٜس َٔ املاييت تعٗط ع٢ً ايؿاؾ١ إلظٗاض  بًٛس١ َفاتٝح أٚتٛدطافاملٛدٛز  Text ظض اْكط فٛم 

 . املفاتٝح

 ب +  2(أ –ؽ = )ظ  : املعازي١إلزخاٍ  َفاتٝح أٚتٛدطافاغتدسّ يٛس١  

املتذ٘  أزخٌ.  (َتذ٘إْؿا٤ )بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  ْكطا، ثِ 2ؽ= زضز ْكط١ باملٓش٢ٓ ظ أ 

 
أ

ب
    

أصػط اييت تعٗط ع٢ً ايؿاؾ١ يًطدٛع إىل  َفاتٝح أٚتٛدطافاملٛدٛز بًٛس١  Text ظضاْكط فٛم  

 .سذِ يًٛس١ َفاتٝح أٚتٛدطاف 

 

اييت تعٗط ع٢ً ايؿاؾ١ يٓكٌ  َفاتٝح أٚتٛدطافاغتدسّ املفتاسني غِٗ يًُٝني ٚغِٗ يًٝػاض يف يٛس١ 

  .املعازي١ ايرتبٝع١ٝ  َٓش٢ٓ ايٓكط١ باَتساز
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اييت تعٗط ع٢ً ايؿاؾ١ إليػا٤ حتسٜس  َفاتٝح أٚتٛدطافاملٛدٛز بًٛس١  Escاْكط فٛم َفتاح 

  . ايهٌ

 . (0،  0)عٓس  2ؽ= ْٚكط١ باملٓش٢ٓ ظ ( 2،  0)ب عٓس +  2(أ –ؽ = )زضز ْكط١ باملٓش٢ٓ ظ أ 

 . حتسٜس ايهٌ إليػا٤َٔ َٓطك١ ايطغِ  ١فاضغ َػاس١اْكط فٛم  

ثِ اْكط  .ب حبٝح ٜتِ حتسٜس نًتُٝٗا+ 2(أ –ؽ = )ٚاملٓش٢ٓ ظ ( 0،  0)اْكط فٛم ايٓكط١   

 . (إىل ايتكاطع ايتايٞ حتطٜو)بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  

 . قِ بإيػا٤ حتسٜس ايهٌ 

، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ  إايرتبٝعٝ املٓشٓٝإعٓس تكاطع ايٓكط١ ٚ( 2، 0) ايٓكط١سسز  

  . (أؾباٙ َٓشطف١) اخرتثِ  . (املػاس١ سػاب)ٚاخرت 

 . قِ بإيػا٤ حتسٜس ايهٌ 

. 50قِ بعٜاز٠ عسز ا٭قػاّ  إىل  . (حتطٜو ايعٓضط)ثِ اْكط فٛم ، ني سسز املػاس١ بني املٓشٓٝ 

 

اييت  َفاتٝح أٚتٛدطافاغتدسّ يٛس١  . ، ثِ اْكط فٛم َطبع ْطني املٓشٓٝسسز املػاس١ بني  

 . "املػاس١ احملضٛض٠ بني َٓشٓٝني "إىل " َػاس١ " ٗط ع٢ً ايؿاؾ١ يتػٝري ايه١ًُ تع

 .ني حبٝح ٜؿري إىل املػاس١ بني املٓشٓٝ (حتطٜو نا٥ٔ)اْكط ايؿهٌ املاغٞ ا٭صفط 

 ". ب"ٚ" أ"اغتدسّ أزا٠ عبط ايجٛابت يتػٝري قِٝ  

 

ٜتعني  . تباعًاايعٓاصط  ٖصٙ ايٓكط فٛم وميه٫ٓختٝاض أنجط َٔ عٓضط يف ٚعع ايػبٛض٠ ايصن١ٝ ، 

ٚميهٔ إيػا٤ حتسٜس ايهٌ بايٓكط  . عًٝو تصنط إيػا٤ حتسٜس ايهٌ قبٌ بس٤ ع١ًُٝ حتسٜس أخط٣

َفاتٝح املٛدٛز بًٛس١  Escع٢ً َفتاح  ايٓكطعٔ ططٜل  َٔ َٓطك١ ايطغِ ، أٚ ١فاضغ َػاس١فٛم 

 . اييت تعٗط ع٢ً ايؿاؾ١ أٚتٛدطاف
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ايطٜاع١ٝ يف تطبٝكات  املعاز٫تاييت تعٗط ع٢ً ايؿاؾ١ يهتاب١  َفاتٝح أٚتٛدطافميهٔ اغتدساّ يٛس١ 

 . ، َجٌ ايربٜس اإليهرتْٚٞ أخط٣

 . Notepadايـ افتح  

 : اييت تعٗط ع٢ً ايؿاؾ١ يهتاب١ َا ًٜٞ َفاتٝح أٚتٛدطافاغتدسّ يٛس١      

س+ 1)      
2

جا= دس ( 
-1

 ث( + س) 

1 - ئ ٜتِ عطض ايطَع 
اْتكٌ إىل   . يف َععِ أْٛاع ارتطٛط ًاصشٝح ٭ْ٘ يٝؼ َتٛفطبؿهٌ  

  .بطْاَر أٚتٛدطاف  رتطبايٓػب١  Arial، ثِ سسز  (ارتط) <( تٓػٝل)

 

  

َٔ أدٌ زعِ بعض ايطَٛظ ايطٜاع١ٝ اييت  يربْاَر أٚتٛدطاف خضٝضًا Arialخط   ت١٦ٝٗيكس مت 

 . ارتطٛط ايعاز١ٜيف  ٫ تتٛفط
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 تطبٝل ايتهٓٛيٛدٝا يف ايطٜاعٝات يًُطس١ً ايجا١ْٜٛ

 

 أٚتٛدطافاملعٜس َٔ َٛاضز 

 resources.com/autograph-www.tsm 

   :ًُٛاضز اييت تتغُٔ َا ًٜٞيايجا١ْٜٛ يًُطس١ً تفغٌ بعٜاض٠ صفش١ تطبٝل ايتهٓٛيٛدٝا يف ايطٜاعٝات 

 ايضٛض .1

 ايبٝاْات .2

 املتشطن١ ايتسضٜباتٚتٛدطاف يف أ .3

 "آ٫ٕ ناتًٞ"  ٚتٛدطافأ َٞسضبنبري أٚضام ايعٌُ َٔ  .4

 املٓاٖر ايسضاغ١ٝ .5

 

 (2010ّ يعاّ)ايجا١ْٜٛ يًُطس١ً طبٝل ايتهٓٛيٛدٝا يف ايطٜاعٝات ٚضؾ١ عٌُ ت

 

2010-resources.com/tsm-www.tsm 

غٓٛات  8ايجا١ْٜٛ اييت تٓعكس نٌ عاّ َٓص  يًُطس١ً إٕ ٚضؾ١ عٌُ تطبٝل ايتهٓٛيٛدٝا يف ايطٜاعٝات

ط٣ تتٝح ايفطص١ ملعًُٞ ايطٜاعٝات يتعًِ نٝف١ٝ اغتدساّ تطبٝل أٚتٛدطاف إىل داْب ايرباَر ا٭خ

 ايهايفتػتػطم ٚضؾ١ ايعٌُ ٖصٙ ث٬ث١ أٜاّ نا١ًَ ٚمتٓح املؿاضنني ايٛقت  .ايفضٍٛ ايسضاغ١ٝ يف 

، فٗٓاى فطص١  ٚبايٓػب١ ملٔ ٜطغب يف تًكٞ املعٜس . يتعًِ تطبٝل أٚتٛدطاف بؿهٌ ٜفٞ مبتطًباتِٗ

 . أٚتٛدطاف َٔنُسضب َعتُس  يًتأٌٖ ٚاذتضٍٛ ع٢ً ؾٗاز٠

  

http://www.tsm-resources.com/autograph
http://www.tsm-resources.com/tsm-2010
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 املعاز٫ت ايرتبٝع١ٝ

 

 نٝف١ٝ ايكٝاّ بايعطض ايبط٤ٞ يًطغِ ايبٝاْٞ ، غٓؿطح نٝف١ٝ إزخاٍ املعاز٫ت ٚايتسضٜب يف ٖصا 

 . أزا٠ ايكًِ ٚأزا٠ عبط ايجٛابتنٝف١ٝ اغتدساّ ٚ

 . (صفش١ دسٜس٠ يطغِ  ثٓا٥ٞ ا٭بعاز)افتح  

 . 6  ≤ظ  ≤ 6 -ٚ         12    ≤ؽ  ≤ 12 -  قِ بتشطٜط احملاٚض 

 . (بعاز٭ٚعع تػاٟٚ ا) اخرت 

 .يًطغِ ايبٝاْٞ  ايبط٤ٞ ايعطضقِ بتؿػٌٝ  

 دـ+ ب ؽ +  2ؽ أ= ظ  : أزخٌ املعازي١ 

 ( ايجٛابت عبط)اْكط فٛم  

 ،  2 -= دـ ،  1= ب   ، 1 = ٚقِ بتعٝني أ          

 .2 –ؽ + 2ؽ= ظ يـ  املبس١ٝ٥ ك١ُٝ ايحبٝح تهٕٛ           

 

 . ايفٛض ٢عً( ًطغِ ايبٝاَْٞ٪قت ي إٜكاف)اْكط فٛم  

  2 - ؽ+  2ؽ= ظ   املٓش٢ٓ فٝٗا تكاطعٜ اييت ميهٔ إٔاغتدسّ أزا٠ ايكًِ  يتشسٜس ايٓكاط  

 . ، إخل كِٝ ايعع٢ُ أٚ ايضػط٣حتسٜس ايَع احملاٚض ٚ

 . َط٠ أخط٣( ًطغِ ايبٝاَْٞ٪قت يإٜكاف )اْكط فٛم  

 . (عطض َفضٌ)قِ بتفعٌٝ َٚطبع ْط ، ثِ اْكط ع٢ً   املٓش٢ٓ ايبٝاْٞ سسز 

 ( أ2)/ ب   -= ؽ  : أزخٌ املعازي١ 

 ". دـ"ٚ" ب"ٚ" أ"ايجٛابت يتػٝري قِٝ  عبط اغتدساّ  

 .Alt-2 ع٢ً اعػط أٚ ؽ ؽ انتب، 2ؽإلزخاٍ 
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  .املعازي١ ايرتبٝع١ٝ َٓش٢ٓ ٫سغ ايع٬ق١ بني ارتط ايعُٛزٟ ٚ

 

 ( أ2) /ب -= ؽ  املػتكِٝ ارتطاغتٓتر َٛعع 

 ؟ ٖصا ا٫غتٓتاز إثباتٌٖ ميهٓو .  دـ+ ب ؽ +  2أؽ= ملعازي١ ايرتبٝع١ٝ  ظ ملٓش٢ٓ ابايٓػب١ 

  .1إىل " دـ"ٚ" ب"ٚ" أ"قِ بتػٝري قِٝ  

 . (ايها٥ٔسصف ) ، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت ارتط ايعُٛزٟ اخرت 

  . (0،  أدـ4 – 2ب)ْكط١ باإلسساثٝات  ضزأز 

  . (بٓضف ايكطط)زا٥ط٠ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت ، ثِ  سسز ايٓكط١ 

 . (َٛافل)، ثِ اْكط فٛم  0.4 ْضف ايكطط أزخٌ          

  . (عطض َفضٌ) ٚاخرت ، َطبع ْط، ثِ أْكط ع٢ً ايٓكط١  سسز 

 .  "دـ"ٚ" ب"ٚ" أ"ايجٛابت  يتػٝري قِٝ اغتدسّ عبط  

  دـ+ ب ؽ +  2أؽ= ظ ايساي١  َٓش٢ٓ ٚاملٛعع املٓاغب يطغِ أدـ 4 – 2ب  ١قُٝ ًا٫سغ دٝس

 .  املدتًف١" دـ"ٚ" ب"ٚ" أ"يكِٝ 

 4 –2ب ،  0 > أدـ 4 –2عسز َطات َطٚض ايطغِ  باحملٛض ؽ ٚقاضٕ شيو مبا حيسخ عٓس ب ٫سغ : تًُٝح

 . 0  <أدـ  4 –2ب أٚ  0=   أدـ

  0= دـ + ب ؽ + 2أ ؽاملعازي١  عطف عسز ادتصٚض املٛدٛز٠ يفت ميهٔ إٔ اغتٓتر نٝف

 .  أدـ4 –2عٔ ططٜل سػاب ق١ُٝ ب

 املتػري ق١ُٝ بتػٝريقِ  . املٓػسي١ ايكا١ُ٥ باغتدساّ ايجٛابت عبط  يفاملتػري  ٝاضاختميهٓو 

 . ٚايٝػاض يُٝنيا ايػُٗني باغتدساّ َكساض ايتػري بتػٝري ٚقِ ٭غفٌاٚ ٭ع٢ًا ايػُٗني باغتدساّ
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 ايربزت١ ارتط١ٝ

 

 املػأي١

 ًؼٜبٚ . يٮعُاٍ ارتري١ٜدتُع أَٛاٍ  َه١تكّٛ زتُٛع١ َٔ ايط٬ب بايتدطٝط يطس١ً ١َٜٝٛ إىل 

 . يٮطفاٍ ضٜا٫ت 5يًبايػني ٚ ضٜا٫ت 10ايٛاسس٠  ايتربع تصنط٠غعط 

 . فكط ؾدط 14 يـ تكًِٗ تػعغاييت  اذتاف١ً ايضػري٠محٛي١  :1ضقِ  ايؿطط

 .أٚ أنجط  ط٬ب 10إ٫ إشا انتٌُ ايعسز  تبسأ ٖصٙ ايطس١ًئ  :2ضقِ  ايؿطط

 . َجٌ عسز ايبايػني ع٢ً ا٭قٌ جيب إٔ ٜهٕٛ عسز ا٭طفاٍ :3ضقِ  ايؿطط

 

 اذتٌ

 ،  يٓفطض إٔ ؽ ٖٞ عسز ا٭طفاٍ ٚظ ٖٞ عسز ايبايػني

 : ايج٬ث١ ٖصٙ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ ايؿطٚطميهٔ ايتعبري عٔ  ًاإش

 14 ≤ظ + ؽ  :1ضقِ  ايؿطط

 10 ≥ظ + ؽ  :2ضقِ  ايؿطط

 ظ ≤ؽ  :3ضقِ  ايؿطط

 ( .صفش١ دسٜس٠ يطغِ  ثٓا٥ٞ ا٭بعاز)افتح  

 15 ≤ ظ  ≤  0  ٚ  15  ≤ؽ  ≤ 0قِ بتشطٜط احملاٚض  

  : أزخٌ املعازي١ 

    ظ   ≥  ؽ    ٚ     10  ≥  ظ+ ؽ   ٚ    14   ≤ ظ+ ؽ 

 
 . ≤ ع٢ً يًشضٍٛ =<ٚ     ≥ ع٢ً يًشضٍٛ =>انتب 
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، َٚٔ ايٓاس١ٝ ايطٜاع١ٝ فِٗ يٮعُاٍ ارتري١ٜ ٜطٜس ايط٬ب إٔ جيُعٛا أنرب قسض ممهٔ َٔ املاٍ 

 . "اهلسف زاي١ "غٛف ْطًل ع٢ً ٖصا اغِ  . إىل أقض٢ سس ممهٔ  ظ10+ ؽ  5 ٜطٜسٕٚ ظٜاز٠ 

 ٍ= ظ 10+ ؽ  5 : أزخٌ املعازي١ 

 10= ، ثِ قِ بتعٝني ٍ  (ايجٛابت عبط)اْكط فٛم   

ٚايكِٝ املٓاغب١ يهٌ َٔ ؽ )ظ 10+ ؽ  5ع٢ً أقض٢ ق١ُٝ اغتدسّ  عبط  ايجٛابت يًشضٍٛ  

 .املٓاغب١ يف املٓطك١  "زاي١ اهلسف "حبٝح تعٌ ( ٚظ
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 ايتهعٝب١ٝ املعاز٫ت 

 

 ،  ، غٝكّٛ ايط٬ب نايعاز٠ أ٫ًٚ بايتعطف ع٢ً ساي١ خاص١ ايتسضٜبيف ٖصٙ 

 ،  (4+ ؽ ( )3+ ؽ ( )2 –ؽ = )ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ظ 

ُٜطًب َِٓٗ ايتفهري يف   .اذتا٫ت ا٭نجط ؾٝٛعًا ثِ 

 . (صفش١ دسٜس٠ يطغِ ثٓا٥ٞ ا٭بعاز)افتح  

 . 30  ≤ ظ  ≤  30 -   ،     6  ≤ؽ  ≤  6 -قِ بتشطٜط احملاٚض  

 ( دـ –ؽ ( )ب –ؽ ( )أ –ؽ = )ظ  : أزخٌ املعازي١ 

  .5= دـ ،    1= ب ،      2 -= أ   ، ثِ قِ بتعٝني (ايجٛابت عبط) اْكط فٛم 

 .  أ= ْكط١ يف ؽ  أزضز املٓش٢ٓ ٚ سسز 

 ٚقِ بتػٝري( إظاي١ ايٓط ارتاظ بايها٥ٔ)فٛم   ، ثِ اْكط َطبع ْطثِ اْكط ع٢ً ايٓكط١  سسز 

 ".أ"إىل  ايٓط

 .  دـ، ب   يهٌ َٔ َا غبلنطض  

 ،  2/ (ب+ أ = )ع٢ً املٓش٢ٓ عٓس ؽ باإلسساثٝات املٓش٢ٓ ٚأزضز ْكط١  سسز 

 .  ب= ؽ  ،  أ = يًذصضٜٔ ؽ ايٓكط١ املتٛغط١ ق١ُٝ ؽ ٖٞ  سٝح           

  . (مماؽ)ْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  ، ثِ ا ايٓكط١ سسز 

 ؟ ستٛض ؽَع بؿإٔ َهإ تكاطع املُاؽ   ٬سغإٔ تَاشا ميهٔ 

 قِ بتػٝري منط ارتط  . (خٝاضات ايطغِحتطٜط )، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  املُاؽ سسز 

  . (َتكطعخط )إىل  

 ،  دـ= ؽ ، ب = ًذصضٜٔ ؽ ييًٓكط١ املتٛغط١   َا غبلنطض  
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 . دـ= ؽ  ،   أ= يًذصضٜٔ ؽ ثِ يًٓكط١ املتٛغط١           

 ". دـ"ٚ" ب"ٚ" أ"اغتدسّ عبط  ايجٛابت يتػٝري قِٝ نٌ َٔ  

 ؟عٌ املُاغإ َتٛاظٜإ إٔ جتٌٖ ميهٓو  ؟ صضٜٔادتَاشا غٝشسخ عٓس تػاٟٚ            

  ؟ًا ميهٓو إثباتٗا ضٜاعٝ ٌٖ;  ٚاٯٕ ٚقس ؾاٖست ٖصٙ ايٓتٝذ١

 . إٔ أسس ادتصضٜٔ ٖٛ ايضفط، مما غٝذعٌ ايعًُٝات ايطٜاع١ٝ أغٌٗ إىل سس نبري افرتض
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 تهطاض اي

 

  .3ؽ=  ؽ2، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ  ٫ ميهٔ سٌ ايهجري َٔ املعاز٫ت باغتدساّ ايططم ايتكًٝس١ٜ

  . إلجياز اذتًٍٛ ايعسز١ٜ، غٓشتاز إىل اغتدساّ ايططم  ٖصٙ اذتا٫تَجٌ ٚيف 

 . (يطغِ  ثٓا٥ٞ ا٭بعازصفش١ دسٜس٠ )افتح  

 . 30  ≤ ظ  ≤  30 -    ،    6  ≤ؽ  ≤  6 - قِ بتشطٜط احملاٚض  

  3ؽ= ظ   ٚ    ؽ2= ظ  : أزخٌ املعازي١ 

 

 ؟ تكاطع ٖصٙ املٓشٓٝات عٓساإلسساثٞ ؽ ب مبذطز ايٓعط، َاشا تط٣

 . (ايها٥ٓات سصف) ٚاخرتن٬ املٓشٓني  سسز 

  ( .1/3) ^ (ؽ2(= ؽ  يف صٛض٠  3ؽ=  ؽ2بطٖٔ ع٢ً قسضتو ع٢ً إعاز٠ تطتٝب 

 (1/3) ^ (ؽ2(= ظ   ، ؽ = ايبٝاْٝني ظ  املٓشٓٝنيتكاطع  عٓسَٚٔ ثِ فإٕ اإلسساثٞ ؽ 

 . 3ؽ= ظ   ٚ  ؽ2= تكاطع ظ  عٓسٖٛ ْفػ٘ اإلسساثٞ ؽ 

 . إلجياز سٌ هلصٙ املعازي١ (1/3) ^ (ؽ2(=  1+ٕ  ٚغٛف ْػتدسّ ايضٝػ١ ايتهطاض١ٜ ؽ

 . (تػاٟٚ ا٭بعازٚعع ) اخرت 

 ؽ= ظ ،      (1/3) ^ (ؽ2(= ظ  : املعازيتني ايتايٝتنيأزخٌ  

 . ؽ= زضز  ْكط١ إىل ارتط ظ أ 

     ( 1/3) ^ (ؽ2(= ظ ايٓكط١ ٚاملٓش٢ٓ اخرت ن٬ َٔ  

 . تهطاض (ؽ) g=ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت ؽ           

 . Arial for Autograph Uniَتٛفط َٔ خ٬ٍ ْٛع ارتط  ؽاذتطف 
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يف صفش١ ايطغِ ٚيف َطبع  غٝعٗطَاشا  . اْكط فٛم ايػِٗ يًُٝني ي٬ْتكاٍ إىل ايتهطاض

 اذتٛاض؟

 . شكل عٔ قطب مما حيسختقِ بايتهبري يً 

 . ْكط١ ايبسا١ٜ ٚاغشبٗا سسز 
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 املعاز٫ت ايباضاَرت١ٜ

 

 ٚاملعاز٫ت َجٌ املعاز٫ت ايسٜهاضت١ٝ : أٚتٛدطاف بطْاَرميهٔ إزخاٍ ايعسٜس َٔ املعاز٫ت املدتًف١ يف 

ٚايغ١ُٝٓ ٚاملدطٚط١ٝ ٚايكطب١ٝ  غُٔ ايك١ُٝ املطًك١تتَعاز٫ت ا٭غ١ٝ ٚاملعاز٫ت املجًج١ٝ ٚ

، غٓٓعط إىل ايؿهٌ ايباضاَرتٟ َٔ َعاز٫ت ايتسضٜب يف ٖصا ٚ . ٚايباضاَرت١ٜ ٚادتع١ٝ٦ٜ ٚايتفاع١ًٝ

 .داٚؽ 

 . (يطغِ ثٓا٥ٞ ا٭بعازس٠ صفش١ دسٜ)افتح  

 ." ضازٜإ" (ايعٚاٜا بايتكسٜط ايسا٥طٟ) اخرت 

 ( .ٚعع تػاٟٚ ا٭بعاز) اخرت 

 .ايعطض ايبط٤ٞ  يًطغِ ايبٝاْٞ  اخرت 

 ( ظ)دا = ؽ   ، ( ب ظ)دتا = ؽ  : أزخٌ املعازي١ 

 ، 1ق١ُٝ ب ا٫فرتاع١ٝ ٖٞ 

 .( ظ) دا = ظ   ،  (ظ) دتا = ؽ  بضٛض٠ أغاغ١ٝ صيو فإٕ ٖصٙ املعازي١ تهٕٛ ي          

حبٝح ميهٓٓا اعتباض قِٝ ا٭عساز  1= ط  ايجٛابت ٚادعٌ  َكساض ايتػري عب اْكط ع٢ً 

 . حتكل َٔ زتُٛع١ املٓشٓٝات بتػٝري ق١ُٝ املتػري ب .  ايضشٝش١ فكط يًُتػري ب

 َا ضأٜو يف ق١ُٝ ب يف ساي١ إغ٬م املٓش٢ٓ ؟ ظ هلصٙ املٓشٓٝات، ؽ   قِٝ نٌ َٔ َسَٟا ضأٜو يف 

 ؟ ٚعسز املٓاطل املًشك١ باملٓش٢ٌٖٓ تٛدس ع٬ق١ بني ق١ُٝ ب  ؟

 . 2= ادعٌ  ب  
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  ط2 ≤  ظ ≤   0ظ بني    دعٌ ايعا١ٜٚا( يطغِ ايبٝاْٞتؿػٌٝ ا)اْكط فٛم  

ٌٖ ميهٔ . بيـ  دطب اغتدساّ قِٝ شتتًف١ . ضمس٘ٚإعاز٠  املٓش٢ٓ ايبٝاْٞ ضغ٫ِسغ نٝف١ٝ 

 . املٓش٢ٓ ايبٝاْٞ ضغِاغتٓتر ق١ُٝ ب ٚعسز َطات  ؟ ًاا٥ُز  املٓش٢ٓ ايبٝاْٞ ضغِ

املٓش٢ٓ ؾهٌ  ٫ٚسغبكِٝ شتتًف١  ق١ُٝ ايجابت  ريٝتػ ٚ نطض 0.1  ع٢ًَكساض ايتػري  ادعٌ 

 . كِٝ ب ايفطز١ٜ ٚايعٚد١ٝي ايبٝاْٞ

ايطغِ ايبٝاْٞ ثٓا٥ٞ  <  "F1" تعًُٝات أٚتٛدطاف < َٔ ؾطٜط ايكٛا٥ِ (تعًُٝات)افتح  

ٚدطب اغتدساّ بعض ا٭َج١ً ايطغِ ايباضاَرتٟ ،   <ايطغِ ايباضاَرتٟ ٚايكطيب  < ا٭بعاز

 . املكس١َ
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 شات اذتسْٜٔعط١ٜ 

 

; ٚيهٔ َا َس٣  1قطٜب١ َٔ ا٭ؽ اييت ب٭ضقاّ عٓسَا تهٕٛ اَا ٜػتدسّ  ًاسٜٔ غايباذتتكطٜب شات 

شات اذتسٜٔ  ْعط١ٜ ، فإٕ ٚنُطدع  ؟ ًايصٟ ًٜعّ يهٞ ٜهٕٛ ايتكطٜب َٓاغبا 1ايتكطٜب إىل ايعسز 

 : ْٝٛتٔ ٖٞ نُا ًٜٞغشام إ يًعامل ًاايعا١َ ٚفك

+ ٕ ؽ+  1=   ٕ(ؽ+ 1)
   ٕ ٕ

 
+  2ؽ 

   ٕ    ٕ 

  
 ..……+  3ؽ 

 ( .صفش١ دسٜس٠ يطغِ  ثٓا٥ٞ ا٭بعاز)افتح   

 .  (5/8)^(ؽ+  1= )ظ  : أزخٌ املعازي١ 

 نجريات اذتسٚز َٔ غًػ١ً سسٜٔ ذتػاب أٍٚ  (يٓٝٛتٔ) سٜٔاذتشات ْعط١ٜ تعُِٝ اغتدسّ 

 . (5/8)^(ؽ+  1)

 .0 = ع٢ً املٓش٢ٓ عٓس ؽ باإلسساثٝات ْكط١ ضز املٓش٢ٓ ٚأز سسز 

  . (مماؽ)ْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  ، ثِ ا ايٓكط١ سسز 

 .عطض بط٤ٞ يًطغِ ايبٝاْٞ  اْكط ع٢ً 

  . (5/8)^(ؽ+  1= )ظ  َع ايتكطٜب إىلايػابكني أزخٌ اذتسٜني  

ٚقِ بتػٝري منط ارتط ( خٝاضات ايطغِحتطٜط )بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت اْكط املُاؽ ثِ سسز 

 . ْكاط 6ٚادعٌ ُغُو ارتط َػاٜٚا ( َٓكطخط )إىل 

  . 0= َا ضأٜو يف ٖصا ايتكطٜب ٚمماؽ املٓش٢ٓ عٓس ؽ 

  . اسػب اذتس ايجايح ٚأزخٌ اذتسٚز ايج٬ث١ ايتكطٜب١ٝ  
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 . َٔ نٝف١ٝ إفاز٠ ايتكطٜب يك١ُٝ ؽ ايضػط٣ قِ بايتهبري يًتشكل 

   .ضبع١  ايتكطٜب١ٝ ٭ايطابع ٚأزخٌ اذتسٚز ا اذتساسػب   

 ؟ باغتدساّ ايتكطٜب ًا، َا ايٓطام ايصٟ تطاٙ َٓاغب بايٓػب١ يهٌ ع١ًُٝ تكطٜب

 َٔ ؾطٜط ايكٛا٥ِ (تعًُٝات) يف، احبح  بايٓػب١ يعًُٝات ايتكطٜب ارتاص١ بايسٚاٍ ا٭خط٣ 

أٚتٛدطاف إَها١ْٝ  بطْاَرٜتٝح  . ٛضٜٔنًاػًػ١ً ََتملعطف١  ، حبح <  "F1"تعًُٝات أٚتٛدطاف  <

  . 10حتطٜو عسز اذتسٚز  يف ع١ًُٝ ايتكطٜب ملا ٜضٌ إىل 
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 اتـــــاب املجًجـــسػ

 

 ٚزا٥ط٠ ايٛسس٠ ١ٝ جًجاملًسٚاٍ ي املٓشٓٝات ايبٝا١ْٝ ، غٓربٖٔ ع٢ً ٚدٛز ع٬ق١ بني ضغِسضٜب تيف ٖصا اي

.  

 ( .دسٜس٠ يطغِ ثٓا٥ٞ ا٭بعازصفش١ )افتح  

 . (عطض َفتاح ايطغِ) بإيػا٤ تفعٌٝٚقِ َٔ ؾطٜط ايكٛا٥ِ ( ستاٚض) ع٢ً اْكط 

 . 2 ≤  ظ  ≤ 7 -  ،   7 ≤  ؽ  ≤ 2 -قِ بتشطٜط احملاٚض  

 ." ضازٜإ"  (ايسا٥طٟ ٜا بايتكسٜطاٚايع) اخرت 

 . (بعاز٭ٚعع تػاٟٚ ا) اخرت 

 . (0، 1-)أزضز ْكط١ باإلسساثٝات  

إظاي١ ايٓط ارتاظ )ط فٛم ، ثِ اْك( َطبع ْط) اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرتايٓكط١ ٚ سسز 

 . "أ"ٚقِ بتػٝريٙ إىل ( بايها٥ٔ

ْضف ايكطط  ٚادعٌ،  (ْضف ايكطط)ـ زا٥ط٠ بِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت ، ث ايٓكط١ سسز 

  . 1ٜػاٟٚ  

  ٚبؿهٌ افرتاعٞ.  ٖـ=  tع٢ً املٓش٢ٓ عٓس باإلسساثٝات ْكط١  ضزايسا٥ط٠ ٚأز اخرت 

 . 1  =  ٖـ

 
 (ٖـ)إلزخاٍ  Alt-tاغتدسّ 
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إظاي١ ايٓط ارتاظ )، ثِ اْكط فٛم ( َطبع ْط) اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرتايٓكط١ ٚ سسز 

 . "ب"ٚقِ بتػٝريٙ إىل ( بايها٥ٔ

 . قطع١ َػتك١ُٝٚاخرت املاٚؽ ا٭مئ عض ب، ثِ اْكط  ايٓكطتني َٔ نٌ سسز 

 . (0،  0)ْكط١ باإلسساثٝات  زضز أ  

إظاي١ ايٓط ارتاظ )، ثِ اْكط فٛم ( َطبع ْط) اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرتايٓكط١ ٚ سسز 

 . "دـ"ٚقِ بتػٝريٙ إىل ( بايها٥ٔ

قِ  ، (عا١ٜٚقٝاؽ اي)، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  بايرتتٝب" ب"ٚ" أ"ٚ" دـ"ايٓكاط  سسز 

 .َٔ َطبع اذتٛاض  (ايػُاح بايعا١ٜٚ املٓعهػ١) بتفعٌٝ

 . (خط  أفكٞ)، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  "ب"ايٓكط١  سسز 

 . ٖـ  = ارتط ا٭فكٞ ٚأزخٌ ْكط١ ع٢ً املٓش٢ٓ عٓس ؽ  سسز 

إظاي١ ايٓط ارتاظ )، ثِ اْكط فٛم ( َطبع ْط) اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرتايٓكط١ ٚ سسز 

 . "ز"ٚقِ بتػٝريٙ إىل ( بايها٥ٔ

 . (تتبع ايٓكط١)، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  "ز"سسز ايٓكط١  

 0.01ثِ ادعٌ َكساض ايتػري  َػاٜٚا   ،  0إىل  ٖـعبط  ايجٛابت ٚقِ بتػٝري ق١ُٝ  اْكط ع٢ً 

 .  ط 2   ست٢  ٖـٚاغتدسّ ايػِٗ ٭ع٢ً يعٜاز٠ ق١ُٝ 

 ؟ "ز"ايٓكط١  تبعَاشا ت٬سغ بؿإٔ ت

 .1=  ٖـق١ُٝ َٔ عبط ايجٛابت ادعٌ  

 . (عُٛزٟخط )اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت ، ثِ  "ب"ايٓكط١  سسز 
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 ٖـ -= ع٢ً املٓش٢ٓ عٓس ؽ با٫سساثٝات  ْكط١ ضزارتط ايعُٛزٟ ٚأز سسز 

إظاي١ ايٓط ارتاظ )، ثِ اْكط فٛم ( َطبع ْط) اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرتايٓكط١ ٚ سسز 

 . "ٟ"ٚقِ بتػٝريٙ إىل ( بايها٥ٔ

 . (تتبع  ايٓكط١)، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  "ٟ"ايٓكط١  سسز 

 0.01قِ بتكًٌٝ َكساض ايتػري  إىل .  0إىل  ٖـ عبط ايجٛابت ٚقِ بتػٝري ق١ُٝ  اْكط ع٢ً 

  .ط  2ست٢  ٖـٚاغتدسّ ايػِٗ ٭ع٢ً يعٜاز٠ ق١ُٝ 

 ؟ "ٟ " ايٓكط١  تبعَاشا ت٬سغ بؿإٔ ت

يًُُاؽ بٓفؼ  ضغِ فٌٗ ميهٓو إْؿا٤  . أخط٣ ميهٔ ايتعبري عٓٗا يف زا٥ط٠ ايٛسس٠ ١ٝتٛدس زٚاٍ َجًج

 ؟ ايططٜك١
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 ايكطاعات  املدطٚط١ٝ

 

 . (دسٜس٠ يطغِ ث٬ثٞ ا٭بعازصفش١ )افتح  

  ع=  ض : أزخٌ املعازي١ ايكطب١ٝ يًُدطٚط 

 ب + أؽ = ع  : أزخٌ َعازي١ املػتٟٛ 

 . بؿهٌ افرتاعٞ 1ق١ُٝ ايجابتني أ ٚ ب ٖٞ  

فُاشا  . يعطض تكاطع ؾهٌ املدطٚط َع املػتٟٛ َٔ ظٚاٜا شتتًف١ (غشب) أزا٠اغتدسّ  

 ؟ غٝهٕٛ ؾهٌ ايتكاطع

 ؟ فُاشا غٝهٕٛ ؾهٌ ايتكاطع اٯٕ .0.5يهٞ تهٕٛ  " أ"اغتدسّ  عبط ايجٛابت إلْكاظ ق١ُٝ  

 ؟ فُاشا غٝهٕٛ ؾهٌ ايتكاطع اٯٕ. 0يهٞ تهٕٛ  " أ"اغتدسّ  عبط ايجٛابت إلْكاظ ق١ُٝ  

 . 2 يهٞ تهٕٛ " أ"اغتدسّ عبط ايجٛابت يعٜاز٠ ق١ُٝ  

فُاشا غٝهٕٛ  . يعطض تكاطع املدطٚط َع املػتٟٛ َٔ ظٚاٜا شتتًف١ (غشب) أزا٠اغتدسّ  

 ؟ ؾهٌ ايتكاطع
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 املطاٜا ايضٛت١ٝ

 

، مت إْؿا٤ ٖٝانٌ نبري٠ ع٢ً اَتساز ايػاسٌ ادتٓٛبٞ إلصتًرتا  ايعؿطٜٓٝات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔيف 

 . س يًٗذّٛ ادتٟٜٛعاتامل ايتٗسٜسيًتعاٌَ َع 

ميهٔ  ع٢ً أ١ٜ َػاف١ . ملعطف١ املعٜس Google ستطى حبح يف" املطاٜا ايضٛت١ٝ"أزخٌ َضطًح 

 ؟ َٛدٛز٠ آْصاىناْت َٚا سذِ أنرب َطآ٠  ؟ كاز١َايطا٥ط٠ ايانتؿاف 

يتشسٜس َٛقع املطآ٠ ( www.flashearth.comع٢ً ايعٓٛإ ) Flash Earthاغتدسّ َٛقع 

،  ٫يتكاط صٛض٠ يًُطآ٠( طباع١ ايؿاؾ١)اغتدسّ َفتاح .  ايضٛت١ٝ بايكطب َٔ َطاض زاصتٓؼ ٚيٝس

 . jpg ، ثِ قِ حبفعٗا بتٓػٝل ٚاقتط َٓٗا سػب اذتاد١( ايطغاّ)ٚقِ بًضكٗا يف بطْاَر 

 . (صفش١ دسٜس٠ يطغِ  ثٓا٥ٞ ا٭بعاز)افتح  

 . (ا٭بعازٚعع تػاٟٚ ) اخرت 

ضٛض٠ املطآ٠ يإىل  ايضٛض، إىل إٔ تضٌ ، ٚاغتعطض (إزضاز صٛض٠)اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  

 .املطًٛب١ ايضٛت١ٝ 

ايضٛض٠ مبكٝاؽ ضغِ ضبط َكٝاؽ ضغِ ) تفعٌٝ، ٚقِ بإيػا٤  فٛم ايضٛض٠ ًاَعزٚد ًااْكط ْكط 

 . %50، ثِ قِ بعٜاز٠ َػت٣ٛ ايؿفاف١ٝ إىل ( احملاٚض

  . ا٭صٌ عٓس ْكط١سطى ايضٛض٠ حبٝح ٜهٕٛ َطنع اذتاف١ املٓش١ٝٓ  

 . يتشطٜو ايطغِ  ٚغشب٘ إىل ايٝػاض (غشب)أزا٠ اغتدسّ  

َا  ؟ ٖصا ايؿهٌ، َا املٓش٢ٓ ايصٟ غٝٓاغب  ففٞ ضأٜو . تٛاد٘ ٖصٙ املطآ٠ ادتاْب ايؿطقٞ بايغبط

 ؟ بايكطع املهاف٧ ضأٜو

  2ب ظ= ؽ  : أزخٌ املعازي١ 

 .2ظ= ؽ  ًا; يصيو تهٕٛ ٖصٙ املعازي١ َبس٥ٝ 1ق١ُٝ ب ا٫فرتاع١ٝ ٖٞ 
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جتعٌ ٫سغ ق١ُٝ ب اييت  ؟ َا ايصٟ ًٜعَو فعً٘ يك١ُٝ ب يهٞ حتطى املٓش٢ٓ باجتاٙ املطآ٠ 

   . َع املطآ٠ َٓطبكًااملٓش٢ٓ 

غٓتشكل اٯٕ فُٝا حيسخ يًضٛت  ؟ ، ٚيهٔ ملاشا قطع َهاف٧ ٖٞ عباض٠ َٔ ايٛاعح إٔ املطآ٠ ايضٛت١ٝ 

 . حملٛض ؽا َٛاظٜ ايصٟ ٜضٌ إىل ٖصا ايكطع املهاف٧ ( أٚ ايغ٤ٛ)

 . صٛض٠ املطآ٠ ايضٛت١ٝ ٚقِ حبصفٗا سسز 

 . زضز  ْكط١ ع٢ً ايكطع املهاف٧أ 

إظاي١ ايٓط ارتاظ )، ثِ اْكط فٛم ( َطبع ْط) ا٭مئ ٚاخرتاْكط بعض املاٚؽ ايٓكط١ ٚ سسز 

 . "أ"ٚقِ بتػٝريٙ إىل ( بايها٥ٔ

  . (خط عُٛزٟ)ض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت ، ثِ اْكط بع "أ"ايٓكط١  سسز 

 . (خط أفكٞ) أٜغًا، اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  أثٓا٤ حتسٜس ايٓكط١ 

 . "أ  "ْكط١ ع٢ً ارتط ا٭فكٞ ع٢ً ميني ايٓكط١  أزضز  

إظاي١ ايٓط ارتاظ )، ثِ اْكط فٛم ( َطبع ْط) اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرتايٓكط١ ٚ سسز 

 . "ب"ٚقِ بتػٝريٙ إىل ( بايها٥ٔ

 . (ؾهٌ يتهٜٛٔ جتُٝع)ِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت ، ث "ب"، " أ"سسز ايٓكطتني  

اعػط َع ا٫غتُطاض  . (قس حتتاز إىل ايٓكط َطتني إليػا٤ حتسٜس ارتط ا٭فكٞ)سسز ايؿهٌ  

 . (اْعهاؽ)اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  . (خط عُٛزٟ)ٚسسز  Shiftع٢ً 

 بايٓػب١  َا غبلنطض  . (إْؿا٤ َتذ٘)ِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت ، ث"أ"، ثِ "ب"سسز  

  .يًدط املٓعهؼ 

ّٕٚ ٬َسعاتوي ع٢ً اَتساز املٓش٢ٓ ايبٝاْٞ" أ"اغشب ايٓكط١    . ًكطع املهاف٧ ٚز
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 ايتش٬ٜٛت اهلٓسغ١ٝ

 

،  بايفعٌ ًاٚتٛدطاف َفتٛسأ بطْاَرٚإشا نإ .  أٚتٛدطاف يف املػت٣ٛ ايكٝاغٞ بطْاَر افتح 

 . (قٝاغٞ)املػت٣ٛ ، ثِ سسز  (عاّ) <( تفغ٬ٝت) <( عطض)اْتكٌ إىل 

 ( .َفتاح ايطغِ عطض) تفعٌٝ، ٚقِ بإيػا٤  (ستاٚض)اْتكٌ إىل  

 

 ( .صفش١ دسٜس٠ يطغِ ثٓا٥ٞ ا٭بعاز)افتح  

 10 ≤ ظ   ≤ 10 -،       10 ≤  ؽ  ≤ 10 -قِ بتشطٜط احملاٚض  

 .1 ع٢ً (تًكا٥ٞ خطٛط ايؿبه١)ٚقِ بتعٝني           

 . (ا٭بعازٚعع تػاٟٚ ) اخرت 

 .( َكساض ايتشطٜو ٜػاٟٚ ايٛسس٠) اخرت 

 .4 ≥ظ  ≥ 0  ٚ   4 ≥ؽ  ≥ 0 حبٝحأضبع ْكاط  أزضز 

 

 . "ز"ٚ" دـ"ٚ" ب"ٚ" أ"عع تػ١ُٝ يًٓكاط  

 : ْكط١ إلعاف١ ايػبٛض٠ أَاّ ايٛقٛف ايط٬ب َٔ اطًب ،ايفضٌ ايسضاغٞ يف 

 باغتدساّ ْكاط ٜغٝفٛاإٔ  ًط٬بي امسح ، تفاع١ًٝ َعًَٛات يٛس١ يسٜو ناْتإشا  .1

 ." إزضاز ْكط" ٚعع

 َٔ ٚاطًب ارتًف يف ظضقا٤ بع١َ٬ ًًَْٛا عسازًا طايب نٌ فآَح ، تػتدسَٗا تهٔ مل ٚإشا .2

 باغتدساّ املٛعع شيو يف بٓفػو ايتكاط أعفثِ  . ايًٛس١ ع٢ً ايعساز ٚعع ايط٬ب

 .بطْاَر أٚتٛدطاف 

ٚنكاعس٠   . املتكسّ أٚ ايكٝاغٞ املػت٣ٛ بطْاَر أٚتٛدطاف يف يف ايبٝاْٞ ايطغِ اغتدساّ ميهٔ

ايتكسٜط ايسا٥طٟ  أٚ ٚايتهاٌَ ايتفاعٌ سػاب ساي١ يف املتكسّ املػت٣ٛ اغتدساّ جيب ، عا١َ

 ." ضازٜإ"
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 . (ؾهٌ يتهٜٛٔ جتُٝع)، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  مجٝع ايٓكاط اخرت 

 

 ايسٚضإ 

 . (0،  0)زضد١ يف اجتاٙ عكاضب ايػاع١  90غٓكّٛ اٯٕ بتسٜٚط ايؿهٌ مبكساض 

 . (0، 0)زضز  ْكط١ عٓس أ 

زضد١ يف  90مبكساض  زٚضاْٗابعس " ز"ٚ" دـ"ٚ" ب"ٚ" أ"ايٓكاط  تٛقع َهإتي ايكًِ  أزا٠ اغتدسّ 

 . (0،  0)اجتاٙ عكاضب ايػاع١ 

 . (زٚضإ) ، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  ايؿهٌ ٚايٓكط١ سسز 

 180إىل  إضسٚظٜاز٠ اييف ساي١ " ز"ٚ" دـ"ٚ" ب"ٚ" أ"ايٓكاط  ايكًِ يتتٛقع َهإ أزا٠اغتدسّ  

 . (0،  0)زضد١ يف اجتاٙ عكاضب ايػاع١ 

اغتدسّ ايػِٗ يًُٝني يعٜاز٠  . (ايؿهٌحتطٜو )، ثِ اْكط فٛم زٚضاْ٘ ايؿهٌ ايصٟ مت  سسز 

 . زضد١ 180ايتسٜٚط إىل 

 . (خطٛط اإلْؿا٤ عطض) تفعٌٝ، ثِ قِ بإيػا٤  اْ٘فٛم ايؿهٌ ايصٟ مت زٚض ًاَعزٚد ًاكطاْكط ْ 

 . (اتايها٥ٓ سصف)ع٢ً اْكط ، ثِ  (حتسٜس نٌ ضغَٛات ايكًِ) <( حتطٜط)اْتكٌ إىل  

 

 ايتهبري

 . (5 -،  0)عٓس َطنع ايتهبري  2مبعاٌَ  زٚضاْ٘غٓكّٛ اٯٕ بتهبري ايؿهٌ ايصٟ مت 

 . (5 -،  0)عع ْكط١ عٓس  

عٓس  2بعس تهبري ايؿهٌ مبعاٌَ " ز"ٚ" دـ"ٚ" ب"ٚ" أ"ايٓكاط  ٛقع َهإتايكًِ يت اغتدسّ أزا٠ 

 . (5 -،  0)َطنع ايتهبري 
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 . (تهبري )ِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت سسز ايؿهٌ ايصٟ مت تسٜٚطٙ َٚطنع ايتهبري، ث 

 3 يف ساي١ ظٜاز٠ َعاٌَ ايتهبري إىل" ز"ٚ" دـ"ٚ" ب"ٚ" أ"ايٓكاط  ٛقع َهإتيت ايكًِاغتدسّ أزا٠  

. 

اغتدسّ ايػِٗ يًُٝني يعٜاز٠  . (ايؿهٌحتطٜو )، ثِ اْكط فٛم  ايؿهٌ ايصٟ مت تهبريٙ اخرت 

 . 3 إىلَعاٌَ ايتهبري 

َٚاشا غٝشسخ   ؟ 0َٚاشا غٝشسخ عٓسَا ٜهٕٛ  ؟ 1َاشا غٝشسخ عٓسَا ٜهٕٛ َعاٌَ ايتهبري أقٌ َٔ 

 ؟ ًاغايب ًاعٓسَا ٜهٕٛ عسز

 . (عطض خطٛط اإلْؿا٤) تفعٌٝ، ثِ قِ بإيػا٤  فٛم ايؿهٌ ايصٟ مت تهبريٙ ًاَعزٚد ًااْكط ْكط 

 . (ايها٥ٓات سصف)ع٢ً  اْكط، ثِ  (نٌ ضغَٛات ايكًِحتسٜس ) <( حتطٜط)اْتكٌ إىل  

 

 ا٫ْعهاؽ

 . ؽ= ظ  املػتكِٝ ارتط سٍٛايصٟ مت تهبريٙ  بإدطا٤ اْعهاؽ يًؿهٌغٓكّٛ اٯٕ 

 ؽ= ظ  : أزخٌ املعازي١ 

 ارتط سٍٛبعس عهؼ ايؿهٌ " ز"ٚ" دـ "ٚ" ب"ٚ" أ"ايٓكاط  ٛقع َهإٓايكًِ يتأزا٠ اغتدسّ   

 . ؽ= ظ املػتكِٝ  

 . (اْعهاؽ) ٚاخرت، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ  ؽ= ظ  ايؿهٌ ايصٟ مت تهبريٙ ٚارتط  سسز 

   . (ايها٥ٓات سصف)، ثِ اعػط ع٢ً  (حتسٜس نٌ ضغَٛات ايكًِ) <( حتطٜط)اْتكٌ إىل  
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     ا٫ْتكاٍ

 . غٓكّٛ اٯٕ برتمج١ ايؿهٌ املٓعهؼ باملتذ٘ 
 
 
     

 . (َتذ٘إْؿا٤ )، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت   أٟ َهإ بضفش١ أٚتٛدطاف زضز ْكط١ يفأ 

 أزخٌ املتذ٘ 
 
 
  . 

 ايؿهٌ باملتذ٘  اْتكاٍبعس " ز"ٚ" دـ"ٚ" ب"ٚ" أ"ايٓكاط  ٛقع َهإتايكًِ  يتأزا٠ اغتدسّ   
 
 
  . 

 . (اْتكاٍ) ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت،  ايؿهٌ املٓعهؼ ٚاملتذ٘ اخرت 

 . (ايها٥ٓات سصف)ع٢ً  اْكط، ثِ  (نٌ ضغَٛات ايكًِحتسٜس ) <( حتطٜط)اْتكٌ إىل  

 . "/  ز"ٚ"  / دـ"ٚ"  / ب"ٚ"  / أ"عع تػ١ُٝ يًٓكاط  

 . 0.1  َكساض ايتشطٜو ٜػاٟٚاخرت  

ٌٖ تتشطى  .ع٢ً ايؿهٌ ا٭صًٞ ٚقِ بتشطٜهٗا قبٌ إعازتٗا َط٠ أخط٣ " أ"ايٓكط١  اخرت 

 . يٓكاط ا٭خط٣ا حتطٜو نطض  نصيو ؟"  / أ"ايٓكط١ 
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 ايتش٬ٜٛت يف ب١٦ٝ  ث٬ث١ٝ ا٭بعاز

 

  . ا٭بعاز ١ب١٦ٝ  ث٬ثٝاي، فإْٗا شتتًف١ يف بعض ايؿ٤ٞ يف  بػبب ايعسز اهلا٥ٌ َٔ حت٬ٜٛت ا٭بعاز

  . ، غٓتعطف ع٢ً ٖصٙ ا٫خت٬فات تسضٜبيف ٖصا اي

 . (صفش١ دسٜس٠ يطغِ ث٬ثٞ ا٭بعاز)افتح  

  . (مثاْٞ ا٭ٚد٘)ٚاخرت ايؿهٌ ( أؾهاٍ داٖع٠)  <( زضاز ؾهٌإ)اْكط فٛم  

غٝػٌٗ ٖصا َٔ ع١ًُٝ تفػري  . ايؿهٌ غري َٓتعِغشبٗا مما جيعٌ اٚ  إسس٣ ايٓكاط اخرت 

 . ايتش٬ٜٛت

 

  ايسٚضإ

  . ْكط١بس٫ً َٔ  خط إٔ ٜهٕٛ ايسٚضإ سٍٛ ، جيب  ا٭بعاز ١ب١٦ٝ  ث٬ثٝاييف 

 ".ع "زضد١ يف اجتاٙ عكاضب ايػاع١ سٍٛ ستٛض  90غٓكّٛ بسٚضإ  ايؿهٌ مبكساض 

 90َع تػٝري ايعا١ٜٚ إىل (  ايسٚضإ سٍٛ ستٛض ع)، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  ايؿهٌ سسز 

 . زضد١

  . (نا٥ٔحتطٜو )، ثِ اْكط فٛم إزاضت٘  تايؿهٌ ايصٟ مت سسز 

  . زضد١ 180إىل  إ اغتدسّ ايػِٗ يًُٝني يعٜاز٠ ايسٚض           

 

 ايتهبري

 . ، ٜعٌ َطنع ايتهبري ٖٛ ايٓكط١ ا٭بعاز ١ب١٦ٝ  ث٬ثٝاييف 
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 . (0، 0، 0) زضز  ْكط١ عٓسأ 

  . (تهبري)، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  ايؿهٌ ايصٟ مت تسٜٚطٙ َٚطنع ايتهبري سسز 

  . (نا٥ٔحتطٜو )، ثِ اْكط فٛم  تهبريٙ ايؿهٌ ايصٟ مت  سسز 

 . 3اغتدسّ ايػِٗ يًُٝني يعٜاز٠ َعاٌَ ايتهبري إىل           

 

  ا٫ْعهاؽ

  . بس٫ً َٔ ارتط يًكٝاّ بع١ًُٝ ا٫ْعهاؽ َػت٣ٛ، ًٜعّ ٚدٛز  ا٭بعاز ١ب١٦ٝ  ث٬ثٝاييف 

 ؽ = ظ  : أزخٌ املعازي١ 

  ؽ= ظ  املػت٣ٛسسز ايؿهٌ ايصٟ مت تهبريٙ ٚ 

  . (اْعهاؽ)ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚسسز  
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 ْعط١ٜ ايعا١ٜٚ املطنع١ٜ

 

 . أٟ ْكط١ ع٢ً ستٝط ايسا٥ط٠ عٓسَطنع ايسا٥ط٠ ٚايعا١ٜٚ عٓس بني ايعا١ٜٚ ع٬ق١ غٓٛعح اي

 . (دسٜس٠ يطغِ  ثٓا٥ٞ ا٭بعازصفش١ )افتح  

 . (عطض َفتاح ايطغِ) تفعٌٝٚقِ بإيػا٤ ( ستاٚض) اْتكٌ إىل 

 ." زضدات"  (ايعٚاٜا بايتكسٜط ايػتٝين)اْكط فٛم   

 . (بعاز٭ٚعع تػاٟٚ ا)  اخرت 

 . ستاٚض ب٬ اخرت 

  . (ْضف ايكطط)ـ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت زا٥ط٠ ب، ثِ  زضز  ْكط١ يف أٟ َهإأ 

 . 3.5قِ بتعٝني ْضف ايكطط إىل           

 . "ٚ"عع تػ١ُٝ يًٓكط١  

 . أزضز ث٬خ ْكاط ع٢ً ستٝط ايسا٥ط٠ 

 . 1إىل  t اإلسساثٞ فٛم نٌ ْكط١ ٚقِ بتػٝري  ًاَعزٚد ًااْكط ْكط 

 . "دـ"ٚ" ب"ٚ" أ"عع تػ١ُٝ يًٓكاط  

نطض ٖصا  .قطع١ َػتك١ُٝ  ا٭مئ ٚاخرتاملاٚؽ عض ب، ثِ اْكط  "ب"ٚ" أ"ايٓكطتني  اخرت 

 . ٚ دـ ، ٚ أ  ، ب دـاإلدطا٤ يهٌ َٔ 

 ؟ َٚاشا عٔ ايعا١ٜٚ املٛدٛز٠ باملطنع ؟ بؿإٔ ايعا١ٜٚ املٛدٛز٠ ع٢ً ستٝط ايسا٥ط٠ ت٬سغ َاشا 
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نطض ٖصا  . (ايعا١ٜٚقٝاؽ )ِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت ، ث"دـ"ٚ" ب"ٚ" أ"سسز ايٓكاط  

  . (ايػُاح بايعا١ٜٚ املٓعهػ١)، َع حتسٜس  أ ٚ دـ يًٓكاط اإلدطا٤ 

  . سٍٛ ايسا٥ط٠" أ"سطى ايٓكط١  . سٍٛ ايسا٥ط٠" ب"سطى ايٓكط١  

ٚايعا١ٜٚ  (ايعا١ٜٚ املطنع١ٜ) ايعا١ٜٚ املٛدٛز٠ باملطنع ايع٬ق١ بني ٌٖ ميهٓو اغتٓتاز ؟ َاشا ت٬سغ

 ؟ ٕ ٖصا ا٫غتٓتازاٌٖٚ ميهٓو بطٖ ؟( ايعا١ٜٚ احملٝط١ٝ) ْكط١ ع٢ً ستٝط ايسا٥ط٠ عٓس أٟاملٛدٛز٠ 

  ؟ أٚتٛدطاف بطْاَرٌٖٚ ميهٓو إثبات شيو َٔ خ٬ٍ 
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 اتــــــــــــــاملتذٗ
 

 . أٚتٛدطاف يف املػت٣ٛ ايكٝاغٞ بطْاَر افتح 

 . (عطض َفتاح ايطغِ) تفعٌٝٚقِ بإيػا٤ ( ستاٚض) اْتكٌ إىل 

 ( .صفش١ دسٜس٠ يطغِ  ثٓا٥ٞ ا٭بعاز)افتح  

 ،  10 ≤  ظ  ≤ 10 -،       15 ≤  ؽ  ≤ 15 -قِ بتشطٜط احملاٚض  

 . 1 ٚقِ بتعٝني تًكا٥ٞ خطٛط ايؿبه١  إىل          

 . (بعاز٭ٚعع تػاٟٚ ا) اخرت 

 . (1، 10)ٚ( 3، 10)ٚ( 5، 10)زضز  ث٬خ ْكاط باإلسساثٝات أ 

 . (إْؿا٤ َتذ٘)ِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت ، ث (5، 10)عٓس باإلسساثٝات كط١ اخرت إزضاز ْ 

  .= أزخٌ أ 
2

1
  

  . (َتذ٘إْؿا٤ )ِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت ، ث (3، 10)ايٓكط١ عٓس  اخرت 

 .= أزخٌ ب           
3  

   2 
     

 . (َتذ٘إْؿا٤ )ِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت ، ث (1، 10)عٓس باإلسساثٝات ْكط١ اخرت إزضاز  

 .= أزخٌ دـ 
4

4
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 . (5 - ، 10 -)ز  ْكط١ باإلسساثٝات ازضإ 

  . (ْػذ َتذ٘)ِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت ، ث ٖصٙ ايٓكط١ ٚاملتذ٘ ب سسز 

عطب )ا٭مئ ٚاخرت   ، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ر ٚاملتذ٘ دـٛٓػتذ٘ املاملايٓكط١ يف ْٗا١ٜ  اخرت 

 .  3َع تػٝري املعاٌَ إىل ( َتذ٘

ِ اْكط بعض ، ث دـ3ب َٚتذ٘ ايغطب  املٓػٛرتذ٘ املٚ (5 - ، 10 -)ْكط١ باإلسساثٝات  اخرت 

  . (مجع املتذٗات)املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت 

 : بايٓػب١ يًُتذٗات ايتاي١ٝ َاغبلنطض 

  أ+ دـ  3 (1

  أ -ب 2 (2

  ب2 –دـ  (3

  ب - دـ+ أ   (4

 (أ -دـ ) ½  (5
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 املػتكُٝات ٚاملػتٜٛات َٔ املتذٗات

 

  ب  λ+ أ = ؽ  املػتكِٝ  َعاز٫ت املتذٗات يًدط غٓسضؽ يف ٖصا ايتسضٜب

 .دـ  μ+   ب  λ+ أ = ظ  يًُػت٣ٛ ٚ

 . (ث٬ثٞ ا٭بعاز دسٜس٠ يطغِ صفش١ ) اخرت 

، ثِ قِ " ايػُو" (مسو ارتط)ٚسسز ( ايبٝاْٞ طغِاي) <( تفغ٬ٝت) <( عطض)اْتكٌ إىل  

 . ْكط١ ¼2بتػٝري ايػُو إىل 

  . (2، 1، 1)ٚ ( 0، 0، 0)باإلسساثٝات   طاز  ْكازضإ  

 . (إْؿا٤ َتذ٘)ِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت ، ث (2، 1، 1)ايٓكط١ ثِ ( 0، 0، 0)ايٓكط١  اخرت 

 . ٖصا ٖٛ املتذ٘ أ

 . يًٓعط إىل املتذ٘ َٔ ظٚاٜا شتتًف١ (غشب)أزا٠ اغتدسّ  

 . يًطدٛع إىل ططٜك١ ايعطض ا٭ص١ًٝ(  ع-ظ -َٓعٛض ث٬ثٞ  ؽ)اْكط فٛم  

 . (3،  2-،  1-)ٚ ( 2،  3-،  2 -) باإلسساثٝات  ْكطتنيز ازضإ 

  . (إْؿا٤ َتذ٘)ِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت ، ث (3، 2-، 1-)ثِ ( 2، 3-، 2-) خرتا 

 .بٖصا ٖٛ املتذ٘           

( َتذ٘عطب )٭مئ ٚاخرت ، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا املتذ٘ ب ٚايٓكط١ ايٓٗا١ٝ٥ يًُتذ٘ أ خرت ا 

  .بλٖصا ٖٛ املتذ٘ .  λ َع تػٝري املعاٌَ إىل

 
  .λ يهتاب١ ( Alt-L)اغتدسّ 
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 . (تذٗاتامل مجع)، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  ب ٚاملتذٗني أ ٚ( 0، 0، 0)ايٓكط١ اخرت   

  .بλ+ أ = ؽ ٖصا ٖٛ املتذ٘ 

َٔ خط )إزضاز ِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت ب ٚايٓكط١ ايٓٗا١ٝ٥ يًُتذ٘ أ، ثλ املتذ٘  إخرت 

  . (َتذ٘

 .  َع ايرتنٝع ع٢ً ايٓكط١ ايٓٗا١ٝ٥ يًُتذ٘ ؽ. λ اغتدسّ عبط  ايجٛابت يتػٝري ق١ُٝ  

 (يف عبط ايجٛابت" ض"نشطف  λغٝعٗط ايطَع  : ٬َسع١ )

 . (3، 1-، 0)ٚ ( 2، 2-، 0)باإلسساثٝات  ْكطتني أزضز 

  . (إْؿا٤ َتذ٘)٭مئ ٚاخرت ، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا (3، 1-، 0)ثِ ( 2، 2-، 0) اخرت 

 . دـٖصا ٖٛ املتذ٘           

عطب )املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت   ، ثِ اْكط بعض بλ املتذ٘ دـ ٚايٓكط١ ايٓٗا١ٝ٥ يًُتذ٘  اخرت 

  . دـ μٖصا ٖٛ املتذ٘ . μ َع تػٝري املعاٌَ إىل ( َتذ٘

 

مجع )، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  دـ μب ،  λ ٚاملتذٗني ( 0، 0، 0)ايٓكط١  اخرت 

  . دـμ + ب  λ+ أ = ظ   ٖصا ٖٛ املتذ٘ . (املتذٗات

 ، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت ٚايٓكط١ ايٓٗا١ٝ٥ يًُتذ٘ أ ـدμ ب ٚ λاملتذٗني  اخرت 

  . (َػت٣ٛ)

.  َع ايرتنٝع ع٢ً ايٓكط١ ايٓٗا١ٝ٥ يًُتذ٘ ظ λ ٚ μاغتدسّ عبط ايجٛابت يتػٝري ق١ُٝ  

 

 (يف عبط ايجٛابت" ظ"نشطف  μغٝعٗط ايطَع  : ٬َسع١ )         

 . |2 أ|  =ؽ  . أ املػت٣ٛ ، ميهٔ ايتشكل َٔ َعازي١ تسضٜب يتٛغٝع ْطام ٖصا اي

 .μيهتاب١  Alt-mاغتدسّ 
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 . (ث٬ثٞ ا٭بعاز دسٜس٠ يطغِ صفش١ ) افتح  

 . (أ، ب، دـ)ٚ( 0، 0، 0)باإلسساثٝات  ْكطتني ز ازضأ 

ٖصا ٖٛ املتذ٘  . (إْؿا٤ َتذ٘)ِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت ، ث (أ، ب، دـ)ثِ ( 0، 0، 0) اخرت 

 .أ

  2دـ+  2ب+  2أ= دـ ٍ + ب ظ + أؽ  : أزخٌ املعازي١ 

 . (ع٢ً ايطغِْكط١ )زضز أ 

إْؿا٤ )ْٗا١ٜ املتذ٘ ٚايٓكط١ املٛدٛز٠ يف املػت٣ٛ ، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  اخرت 

  . (َتذ٘

ٖصا ٖٛ املتذ٘  . (مجع املتذٗات)، ٚاْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  ا٭صٌ ٚاملتذٗنيْكط١  اخرت 

 .  ؽ

  ؟ أٚ ؽَا ق١ُٝ ايغطب ايكٝاغٞ يًُتذٗني 
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 سساثٝات قطب١ٝإتٛدطاف شات ؾبه١ أٚإْؿا٤ صفش١ 

 

 ع٢ً غبٌٝ املجاٍ تعتربف . يًسضؽ َػبل حتغريت َع١ٓٝ تطغب فٝٗا يف إعساز ًَف قس تهٕٛ ٖٓاى سا٫

 .ايهايف بايكسض  دٝس٠ تيٝػ ٖاْؿا٤إ ٗا يفإ٫ أْ يًتفهري اهلٓسغٞ دسًا اإلسساثٝات ايكطب١ٝ ممتاظ٠

 .( ثٓا٥ٞ ا٭بعاز دسٜس٠ يطغِ صفش١ ) افتح  

  . (ٚعع تػاٟٚ ا٫بعاز)سسز  

 .1ٚتأنس َٔ َكساض ايتشطٜو إىل ( إعسازات ايتشطٜو)  <( ستاٚض)اْتكٌ إىل   

 ، ( ب/ أ)ب int –أ + ض دتا ٖـ =  ؽ  : أزخٌ املعازي١ 

  (ب/ أ) int+ ض دا ٖـ =  ظ 

  .3 =  ب  ٚ .0.2=  ض  ٚقِ بتعٝني( ايجٛابت عبط)اْكط فٛم 

 ( .ب/ أ ) int، ( ب/ أ ) intب  –أ ) ع باملطنٖصٙ َعازي١ يسا٥ط٠ 

ضغِ )ٚاخرت ( خٝاضات)ٚاْكط فٛم . 11إىل  0َٔ  "أ"ايجٛابت يتػٝري ق١ُٝ  عبط اغتدسّ  

 .1إىل  َكساض ايتػري ٚ 11قِ بتعٝني ق١ُٝ ايبسا١ٜ إىل صفط ٚق١ُٝ ايٓٗا١ٜ إىل  . (زتُٛع١

  . ٚعسز ايسٚا٥ط 0ايضشٝش١ بني ا٭عساز ٖٞ عسز ا٭عُس٠ ٖٚٞ زتُٛع١  "ب"سٝح تهٕٛ 

 .12ٚ 1بني  "ب"ايجٛابت يتػٝري ايك١ُٝ  عبط اغتدسّ   

 . ؾبه١ َػتط١ًٝ ايؿهٌإلْؿا٤ صفش١ خطٛط اغتدساّ ٖصا املًف اٯٕ ميهٔ 

 ( .صفش١ دسٜس٠ يطغِ  ثٓا٥ٞ ا٭بعاز) افتح  

  ف ٍ دا + ضداٖـ = ظ   ، ا ف تٍ د+  ضدتاٖـ = ؽ  : أزخٌ املعازي١ 

 .2=  ٍ ٚ  0.2=  ضٚقِ  بتعٝني ( ايجٛابت عبط)اْكط فٛم   
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ضغِ )ٚاخرت ( خٝاضات)ٚاْكط فٛم   .  360إىل  0َٔ  فايجٛابت يتػٝري ق١ُٝ  عبط اغتدسّ  

 .12 ٚعسز املتػريات 360قِ بتعٝني ق١ُٝ ايبسا١ٜ إىل صفط ٚق١ُٝ ايٓٗا١ٜ إىل  . (زتُٛع١

 ٍ داٖـ  = ظ   ،   ٖـ  ٍ دتا= ؽ  : أزخٌ املعازي١ 

. 30 = َكساض ايتػري دعٌا . ، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚأزخٌ اإلسساثٝات ايسا٥ط٠ ايهبري٠ اخرت 

 . غتٓطبل ٖصٙ ايٓكط١ إىل ايسٚا٥ط ايضػط٣ اييت متت إعافتٗا

 . ؾبه١ زا٥ط١ٜ ايؿهٌإلْؿا٤ صفش١ خطٛط اغتدساّ ٖصا املًف  اٯٕميهٔ 
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 أٚظإ ا٭طفاٍ

 

 ٖتُاّا٫أضطاٍ ٖٚٛ أنرب َٔ املعسٍ ايطبٝعٞ مما ٜعين  10بطفٌ ٜعٕ  ًاأسس ا٭صسقا٤ َ٪خطيكس ضظم 

ايبٝاْات اييت سضًٓا عًٝٗا َٔ  .اذتضٍٛ ع٢ً طفٌ أنرب َٔ ٖصا املعسٍ  استُاي١ٝبانتؿاف غبب 

٫ٚز٠ استُاي١ٝ  يٓشػبيف ؾهٌ تٛظٜع طبٝعٞ غُٓجًٗا  . طف٬ً 1174 طب ا٭طفاٍ ٭ٚظإ دطاس١٦ٖٝ١ 

 . أضطاٍ 10َٔ  ٜعٕ أنرب طفٌ

 ." أساز١ٜ ا٭بعاز" (دسٜس٠ يإلسضا٤صفش١ ) افتح  

 ." قِٝ " (إزخاٍ بٝاْات َفطز٠) اخرت 

أٚظإ "ٚاْػذ ايعُٛز ايصٟ حيٌُ ايعٓٛإ  xls.أٚظإ ا٭طفاٍ ، افتح ًَف  Excel َٔ بطْاَر  

 ".(lb)ا٭طفاٍ 

  أَاّ . ثِ قِ بايًضل( عُٛز ايبٝاْات)املاٚؽ ا٭مئ فٛم ، اْكط بعض  أٚتٛدطاف بطْاَريف  

 (.اغتدساّ نتػ١ُٝ ستٛض ؽ)ٚاخرت اغِ ، ( بٝاْاتايزتُٛع١ )

 .، جيب جتُٝع ايبٝاْات أ٫ًٚ يطغِ َسضز تهطاضٟ .، أزخًٓا بٝاْات ايضف فكط ست٢ اٯٕ

  . (جتُٝع زتُٛع١ ايبٝاْات)اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚسسز  

 .1إىل  (طٍٛ اجملُٛع١)قِ بتػٝري           

  . (نجاف١ ايتهطاض) اخرتٚ( املسضز ايتهطاضٟ) اخرت 

  . ايتٛظٜع ايطبٝعٞ َع ايبٝاْات تٛافل، غٓعٌُ ع٢ً  ٚاٯٕ

  . (تٛافل َع ايبٝاْات)ٚاْكط فٛم ( ايتٛظٜع ايطبٝعٞ) اخرت . (استُايٞإزخاٍ تٛظٜع ) اخرت 

 . أضطاٍ باغتدساّ ٖصا ايُٓٛشز 10عٕ أنرب َٔ ٜ ٫ٚز٠ طفٌٚاٯٕ ذتػاب استُاي١ٝ 



   طافــات ع٢ً أٚتٛدـــتسضٜب

 

www.autograph-maths.com  51 

 

َٔ  أنربطفٌ ستُاي١ٝ ٚظٕ إ  7.47 ( ≥استُاٍ َتذُع )، ثِ سسز  (سػابات ا٫ستُاٍ) اخرت 

  . تعٗط يف ؾطٜط اذتاي١ضطٌ  7.47

 .10إىل  7.47اْكط فٛم املاغ١ ايضفطا٤ ايضػري٠ ٚاغشبٗا َٔ  

 .ا٫ستُاٍ يعطض سػابات  (َطبع ْط)اْكط فٛم  

نُا  .عُط ا٭ّ ٚطٛهلا ٚٚظْٗا َٚا إشا ناْت َسخ١ٓ أّ ٫ ًأ ٚضق١ بٝاْات أٚظإ ا٭طفاٍ أٜغتتغُ

 . أثط ايتسخني ع٢ً ٚظٕ ايطفٌ ، َٚٓٗا تتغُٔ بعض ايتشكٝكات ا٭خط٣ شات ايض١ً
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 شتططات ا٫ْتؿاض
 

غٓتعطف ع٢ً  ايتسضٜب; إ٫ أْ٘ يف ٖصا  ا٭ٚتٛدطاف بطْاَرَٔ املُهٔ اغترياز بٝاْات شات َتػرئٜ يف 

نٝف١ٝ إْؿا٤ زتُٛع١ بٝاْات َٔ ْكاط ٚغٓػتدسّ بعس شيو زتُٛع١ ايبٝاْات ٖصٙ يًرب١ٖٓ ع٢ً 

 .يًطبٝع أقٌ اضتساض 

 ( .صفش١ دسٜس٠ يطغِ ثٓا٥ٞ ا٭بعاز) افتح  

 . (عطض َفتاح ايطغِ) تفعٌٝ، ٚقِ بإيػا٤  (ستاٚض)اْتكٌ إىل  

 .10 ≤  ظ  ≤ 0  ٚ  10 ≤  ؽ  ≤ 0ٚض حبٝح تهٕٛ قِ بتشطٜط احملا 

 . يف منٛشز ٜربٖٔ ع٢ً اضتساض َٛدب ْكاط  10زضز سٛايٞ أ 

ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت   . (ايٓكاط حتسٜس نٌ) اخرتاْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚ 

 . (حتٌٜٛ إىل زتُٛع١ بٝاْات)

 .زتُٛع١ بٝاْاتإسس٣ اإلسضا٥ٝات ا٭نجط أ١ُٖٝ ٭ٟ ٖٛ املتٛغط 

  . (ْكط١ املطنع)، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  زتُٛع١ ايبٝاْات سسز 

  .ع٢ً ١٦ٖٝ خط  زتُٛع١ ايبٝاْاتمتجٌٝ ، ميهٔ ستاٚي١  ٚبعس شيو

 . عٔ زتُٛع١ ايبٝاْات ًاَهإ بعٝسزضز ْكط١ عؿٛا١ٝ٥ يف أٟ أ 

 . (خط َػتكِٝ)ِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت ، ث عؿٛا١ٝ٥ ْٚكط١ املطنعايٓكط١ اي اخرت 

سػاب ايتؿتت يـ ظ ع٢ً )، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  ارتط ٚزتُٛع١ ايبٝاْات اخرت 

  . عٗط َكساض ايتؿتت  يف ؾطٜط اذتاي١ٜ . (ؽ
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َع ارتط  تٛافل٫سغ  . ساٍٚ تكًٌٝ َكساض ايتؿتت عٔ ططٜل حتطٜو ايٓكط١ ايعؿٛا١ٝ٥ 

 . ايبٝاْات زتُٛع١

نٝف ميهٔ َكاض١ْ ٖصا  . (خط اضتساض ظ ع٢ً ؽ)، ثِ اْكط ٚاخرت  زتُٛع١ ايبٝاْات اخرت 

 ؟ بارتط املٛدٛز

َكساض ٜ٪ثط ع٢ً  تأثريٖا، اْكط فٛم إسس٣ ْكاط ايبٝاْات ملعطف١  Ctrlأثٓا٤ ايغػط ع٢ً  

  . ايتؿتت
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 تكطٜب بٛاغٕٛ ٚايتكطٜب ايطبٝعٞ  يٓعط١ٜ شات اذتسٜٔ
 

;  ميهٔ اغتدساّ نٌ َٔ تٛظٜع بٛاغٕٛ ٚايتٛظٜع ايطبٝعٞ  نعًُٝات تكطٜب يٓعط١ٜ شات اذتسٜٔ

 ؟ يتهٕٛ دٝس٠ يف عًُٝات ايتكطٜب ٕ ٍٚ  ٚيهٔ َا ايكِٝ اييت تٓتُٞ إيٝٗا

 ." أساز١ٜ ا٭بعاز" (دسٜس٠ يإلسضا٤صفش١ ) افتح  

  .0.25=  ٍ ٚ 20=  ٕأزخٌ  . (شٟ اذتسٜٔ) اخرتٚ( إزخاٍ تٛظٜع استُايٞ) اخرت 

 .1 ≤  ظ  ≤ 0،       30 ≤  ؽ  ≤ 0قِ بتشطٜط احملاٚض حبٝح تهٕٛ  

  ; دسًاصػري٠ ٍ ٚناْت ق١ُٝ  ًانبري٠ دس ٕإشا ناْت ق١ُٝ 

 ؟ املدتًف١ٍ ٚ  ٕ ايتكطٜب يكِٝ  ٖٞ دٛز٠ٚيهٔ َا ، ( ٕ ٍ)بٛاغٕٛ   ≈ ( ٕ ، ٍ)غتهٕٛ شات اذتسٜٔ 

  . (تٛظٜع بٛاغٕٛ ٥٬َِ) اخرتاْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚ 

 1َع ارتط٠ٛ  ٕق١ُٝ  ختتًف (.نا٥ٔحتطٜو ) ، ثِ اْكط فٛم تٛظٜع ْعط١ٜ شات اذتسٜٔ اخرت 

  . 0.05َع  ٍق١ُٝ  ٚختتًف ،  10، ثِ ارتط٠ٛ 

 ؟٥٬ًَُا ٜعترب ايتكطٜب  ٍٚ  ٕ قِٝ َٔ ١قُٝ إىل أٟ  ؟ َاشا ت٬سغ بؿإٔ ايتكطٜب

 فإٕ نبري٠ بسضد١ ناف١ٝ يف َعازي١ شات سسٜٔ (ٍ  -1) ٕ   ،  ٕ ٍإشا ناْت ق١ُٝ 

 ((ٍ  -1)ٕ ٍ ، ٕ ٍ )بٛاغٕٛ   ≈ ( ٕ ، ٍ)شات اذتسٜٔ 

  . طد١ ناف١ٝٓا ْتشكل مما تعٓٝ٘ ن١ًُ نبري٠ بفسع 

  . (تٛظٜع طبٝعٞ ٥٬َِ) اخرتاْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚ

َع ارتط٠ٛ  ٕق١ُٝ  ختتًف . (نا٥ٔحتطٜو )، ثِ اْكط فٛم  تٛظٜع ْعط١ٜ شات اذتسٜٔاخرت  

  . 0.05َع  ٍق١ُٝ  ٚختتًف ،  10، ثِ ارتط٠ٛ  1

 

 ؟٥٬ًَُا ٜعترب ايتكطٜب  ٍٚ  ٕ قِٝ َٔ ١قُٝ إىل أٟ  ؟ َاشا ت٬سغ بؿإٔ ايتكطٜب
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 ْعط١ٜ ايٓٗا١ٜ املطنع١ٜ
 

فإٕ تٛظٜع َتٛغطات ايعٝٓات  ٞ ،ختربْا ْعط١ٜ ايٓٗا١ٜ املطنع١ٜ أْ٘ بػض ايٓعط عٔ ايتٛظٜع ا٭صً

 . غٝهٕٛ ٖٛ ايتٛظٜع ايطبٝعٞ

 ." أساز١ٜ ا٭بعاز" (دسٜس٠ يإلسضا٤صفش١ ) افتح  

  . إيكا٤ سذط ايٓطز ايٓاجت١ عٔبعض ايبٝاْات  بإْؿا٤غٓبسأ 

، ثِ  (أعساز صشٝش١) اخرت (تكػِٝ اجملُٛعات)عُٔ ٚ (إزخاٍ بٝاْات زتُع١)اْكط فٛم  

اغتدسّ ) اخرت( ايتهطاضات)  عُٔٚ . (َتكطع١) اخرت (ايبٝاْات ْٛع)ٚعُٔ . 6-1أزخٌ 

حتسٜس ) َٚٔ( اخرت تٛظٜع استُايٞ)فٛم اْكط  ، (حتطٜط)ثِ اْكط فٛم    ("قِٝ" بٝاْات َفطز٠

 1،  6/  1،  6/  1،  6/  1،  6/  1،  6/  1،  0  ، ثِ أزخٌ (ايتٛظٜع ايطبٝعٞ)اخرت  (ستُايٞاتٛظٜع 

حتطٜط )َٚٔ  (ؽ)اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ فٛم ضأؽ ايعُٛز.  (إْؿا٤ ايع١ٓٝ)اْكط فٛم . 6/ 

 قِ بتفعٌٝ( عٓٛإ ضأؽ ايعُٛز)َٚٔ  . (سذط ايٓطز إيكا٤) غري ايعٓٛإ إىل( عٓٛإ ضأؽ ايعُٛز

 .( بٝاْاتايُٛع١ جمل اغِ َ٘اغتدس)

  . (نجاف١ ايتهطاض) اخرتٚ( املسضز ايتهطاضٟ) ع٢ًاْكط  

 . (َتٛغطات ايع١ٓٝ) ع٢ًاْكط  

 .َٔ زتُٛع١ إيكا٤ سذط ايٓطز 5غٝ٪زٟ ٖصا إىل إْؿا٤ ع١ٓٝ حبذِ  . (ع١ٓٝ َفطز٠) ع٢ًاْكط 

اْكط  . تعٗط ايكِٝ باغتدساّ أغِٗ غٛزا٤ ايًٕٛ ٜٚعٗط املتٛغط َٔ خ٬ٍ َطبع أظضم ايًٕٛ

 . (َػح ايعٝٓات) ع٢ً

ٜتِ تػذٌٝ مجٝع املتٛغطات ٚتعٗط .  5ع١ٓٝ حبذِ  100إلْؿا٤ ( تهٜٛٔ ايعٝٓات)اْكط فٛم  

  . ع٢ً ؾهٌ ضغِ َٓكط
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قاضٕ  . قاضٕ بني ق١ُٝ املتٛغط ملتٛغطات ايع١ٓٝ َٚتٛغط زتُٛع١ بٝاْات إيكا٤ سذط ايٓطز 

بني ا٫ضتطاف املعٝاضٟ ملتٛغطات ايع١ٓٝ ٚا٫ضتطاف املعٝاضٟ املكػّٛ ع٢ً ادتصض ايرتبٝعٞ  ًاأٜغ

 .إيكا٤ سذط ايٓطز  ذتذِ ايع١ٓٝ ارتاظ مبذُٛع١ بٝاْات

، اْكط  عٓس اختفا٤ ايطغِ املٓكط َٔ ايضفش١ . َطات ق١ًًٝ أخط٣( تهٜٛٔ ايعٝٓات)اْكط فٛم  

 .0.1إىل  (ايتباعس)ٚقِ بتػٝري (  إعساز املدطط ايٓكطٞ)فٛم  

 .3000ست٢ ٜهٕٛ َتٛغط ايعٝٓات ( تهٜٛٔ ايعٝٓات)اْكط فٛم  
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 َكس١َ عٔ ايتفاعٌ

 

 . (يطغِ  ثٓا٥ٞ ا٭بعاز صفش١ دسٜس٠)افتح  

  .( عطض بط٤ٞ يًطغِ ايبٝاْٞ)اْكط ع٢ً  

  1 -ؽ 3 - 3ؽ= ظ  : أزخٌ املعازي١ 

 . ع٢ً ايفٛض( َ٪قت يًطغِ ايبٝاْٞ إٜكاف) ع٢ًاْكط  

 شاَٚاتكاطع املٓش٢ٓ َع احملاٚض ، كاط ْ َٛعع يتشسٜستطٝع ايط٬ب اغتدساّ أزا٠ ايكًِ ٜػ 

َٚهإ ايكِٝ  يـ ؽ ايهبري٠  ايػايب١ ٚايكِٝ ايهبري٠ املٛدب١ ٝشسخ يًُٓش٢ٓ عٓس ايكِٝغ

 . ، إخل ايعع٢ُ ٚايكِٝ ايضػط٣ ٚايؿهٌ ايعاّ يًُٓش٢ٓ

 . َط٠ أخط٣( َ٪قت يًطغِ ايبٝاْٞإٜكاف )اْكط فٛم   

 . (ايها٥ٓات سصف)ع٢ً  اْكط، ثِ (حتسٜس نٌ ضغَٛات ايكًِ) <( حتطٜط)اْتكٌ إىل   

اْكط بعض املاٚؽ  . أغٛز ايًٕٛ ًاباملاٚؽ فٛم املٓش٢ٓ ست٢ تط٣ غُٗقف ، ( إزضاز ْكط)ٚعع  َٔ 

 . ا٭ٜػط إلزضاز ْكط١ باملٓش٢ٓ

  . (مماؽ)ِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت ايٓكط١ ، ثسسز  

 ؟اإلْعطاف ايكِٝ ايعع٢ُ ٚايضػط٣ ْٚكط١  عٓسَاشا حيسخ يًُُاؽ 

  .2-= ؽ  ٞسسز ٚاغشب ايٓكط١ إي  

عٓس ايك١ُٝ  املٓش٢ٓ ايبٝاْٞايكًِ يتشسٜس ْكط١ ع٢ً  أزا٠ ملُاؽ ٚاغتدسّا ٌَٝاسػب ق١ُٝ  

 . ظ
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 . 2 ، 1.5،  1  ، 0.5،   0  ، 0.5 -،  1 -  ،1.5 -= ؽ  يكِٝ نطض ٖصا اإلدطا٤ 

 . ("املؿتك١ ا٭ٚىل"املٌٝزاي١ ) ع٢ًاْكط  

  قُت بتشسٜسٖا ؟ٌٖ متط زاي١ املٌٝ عرب مجٝع ايٓكاط اييت 

 . (ايها٥ٓات سصف)ع٢ً  اْكط، ثِ  (حتسٜس نٌ ضغَٛات ايكًِ ) <( حتطٜط)اْتكٌ إىل   

 1 -أؽ  - 3ؽ= ظ  : فٛم املٓش٢ٓ ٚقِ بتػٝريٙ إىل ًاَعزٚد اْكط ْكطًا 

 . 3= ، ثِ قِ بتعٝني أ  (ايجٛابت عبط)اْكط فٛم  

 ؟ 3.1 إىل  "أ"َاشا غٝشسخ يف ساي١ ظٜاز٠ 

 . ايكًِ  يتشسز تٛقعو أزا٠اغتدسّ  

  . 3.1يتػٝري ايك١ُٝ إىل  (ايجٛابتعبط )اغتدسّ  

 ؟ سسٚث٘ تٛقعتٌٖ ٖصا ٖٛ َا 

 . (ايها٥ٓات سصف)، ثِ اعػط ع٢ً  (نٌ ضغَٛات ايكًِ  حتسٜس) <( حتطٜط)اْتكٌ إىل 

 ؟ 0= َاشا غٝشسخ إشا ناْت أ 

 . ايكًِ  يتشسز تٛقعو أزا٠اغتدسّ  

  . 0 يتػٝري ايك١ُٝ إىل (ايجٛابتعبط )اغتدسّ  

 ؟ سسٚث٘ تٛقعتٌٖ ٖصا ٖٛ َا 
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 اؾتكام ايسٚاٍ املجًج١ٝ
 

ٚغٛف ْػتدسَ٘ " زضدات"بايتكسٜط ايػتٝين ارتاص١ ب٘ املٌٝ غٓبسأ بطغِ َٓش٢ٓ دٝب ايعا١ٜٚ ٚزاي١ 

 ." ضازٜإ"ايتكسٜط ايسا٥طٟ يًتعطف ع٢ً  نُكس١َ

 ( .ثٓا٥ٞ ا٭بعازصفش١ دسٜس٠ يطغِ ) افتح  

 . "(زضدات"ايػتٝين  ايعٚاٜا بايتكسٜط) ع٢ًاْكط  

 ( ؽ)دا = ظ  : أزخٌ املعازي١ 

 (فرتاع١ٝا َكاٜٝؼ ضغِ) ع٢ًاْكط  

 (عطض بط٤ٞ يًطغِ ايبٝاْٞ) ع٢ًاْكط  

  . ("املؿتك١ ا٭ٚىل"املٌٝزاي١ ) ع٢ًاْكط  

اْكط فٛم   . ايتٛقف عٓس ايٓكاط امل١ُٗ ببط٤ َع ("املؿتك١ ا٭ٚىل"املٌٝزاي١ )غٝتِ ضغِ  

 . يًُتابع١( َ٪قت يًطغِ ايبٝاْٞإٜكاف )

،  ؟ 1دٝب متاّ ايعا١ٜٚ يتضبح تػاع َٛد١ إٌٖٚ تتٛقع  ؟ َفاد١٦ ("املؿتك١ ا٭ٚىل"املٌٝزاي١ )ٌٖ جتس 

 ؟ 0= عٓس ؽ ( "املؿتك١ ا٭ٚىل"املٌٝزاي١ )َا ق١ُٝ 

 . (0،  0)يًتهبري عٓس  (ظتهبري مبشاظا٠ ستٛض )اغتدسّ   

أغٛز  ست٢ تط٣ غًُٗا( "املؿتك١ ا٭ٚىل"املٌٝزاي١ )، قف باملاٚؽ فٛم ( إزضاز ْكط)ٚعع  َٔ 

 . ْكط١ باملٓش٢ٓزضاز اْكط بعض املاٚؽ ا٭ٜػط إل . ايًٕٛ

 . 0= ؽ  ٞايٓكط١ ٚسطنٗا إي سسز 

 : ٚايػبب أْٗا بايسضدات 180/ط ق١ُٝ ظ ٖٞ 
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دتا   ؽ  
ط

180
 دا ؽ  

٤ 

٤ؽ
 

 دا  ( "املؿتك١ ا٭ٚىل"املٌٝزاي١ )، ففهط يف املباز٨ ا٭ٚىل ٚساٍٚ اؾتكام  إشا ناْت ٖصٙ تبسٚ َفاد١٦

 ؟ َا دع٤ ا٫ؾتكام ٖصا ايصٟ ٜػتٓس إىل ؽ عٓس قٝاغٗا بايطازٜإ . (ؽ)

ملعطف١ ايٓاتر ( ١افرتاعَٝكاٜٝؼ ضغِ ) ع٢ًثِ اْكط ( سا٥طٟايعٚاٜا بايتكسٜط اي) ع٢ًاْكط  

 . ًااغتدساَا٭نجط 
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 إجياز املػاس١ حتت املٓش٢ٓ
 

  ب ؟= ؽ ، أ = بني ؽ ، ( ؽ)ز =عُٔ املٓش٢ٓ ظ " أ  "املػاس١  سػابنٝف ميهٓٓا 

   . ميهٓٓا تكػِٝ ايفرت٠ إىل فرتات دع١ٝ٥  ٚتكطٜب نٌ فرت٠ دع١ٝ٥  إىل َػتطٌٝ

 . (صفش١ دسٜس٠ يطغِ  ثٓا٥ٞ ا٭بعاز)افتح   

 . 7 ≤ ظ   ≤ 0،        8 ≤  ؽ  ≤ 0قِ بتشطٜط احملاٚض حبٝح  

  1+  2(2 –ؽ = )ظ  : أزخٌ املعازي١ 

 . 4= ؽ ،   1= ايٓكاط باملٓش٢ٓ عٓس ؽ  أزضز  

 ")+( َػتط٬ٝت" اخرت ، (سػاب املػاس١)ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت،  ايٓكطتني سسز 

  . 1ٚعسز ا٭قػاّ  4ْٚكط١ ايٓٗا١ٜ  1ٚسسز ْكط١ ايبسا١ٜ 

 ؟ ; فهٝف ميهٓٓا حتػني ايتكطٜبغري زقٝل باملط٠ ٜهٕٛ ايتكطٜب يف ٖصٙ اذتاي١ 

َاشا غٝشسخ يتكطٜب املػاس١ يف ساي١ ظٜاز٠  . (حتطٜو ايعٓضط)سسز املػتطٌٝ ثِ اْكط فٛم   

٫سغ نٝف١ٝ حتػني ايتكطٜب َع ظٜاز٠  ، 100ىل قِ بعٜاز٠ عسز ا٭قػاّ إ ؟ 2عسز ا٭قػاّ إىل 

 . عسز املػتط٬ٝت

ٌٖٚ  ؟ املٓش٢ٓ حتتٚاملٓطك١  100ٌٖ ميهٓو َؿاٖس٠ ايفطم بني زتُٛع١ املػتط٬ٝت ايبايؼ عسزٖا 

  ؟ ميهٓٓا اغتٓتاز أُْٗا َتُاثًتإ

  . قِ بايتهبري فٛم أسس املػتط٬ٝت 

ٖصٙ ْكط١ دٝس٠ يتعطف ايط٬ب  . ; إ٫ إٔ ٖٓاى خطأ ايتكطٜبيصيو فإٕ عسز املػتط٬ٝت حيػٔ َٔ 

 : ع٢ً املعازي١

 س∆(  س) د 

 يكس اخرتْا،  ٫ ؟يًُػاس١ ػتط٬ٝت ٫ؾتكام ٖصٙ املعازي١ املإٔ ْػتدسّ  ايغطٚضٌٟٖ َٔ 

 . (َٓشطف١ ٙأؾبا)ا ايتُطٜٔ اٯٕ باغتدساّ نطض ٖص . أغٌٗ ايؿطحػتط٬ٝت دتعٌ امل
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 ايػِٓإجياز َػاس١ ْضف سكٌ َطبع يطعٞ 
 

ايغًع  فُا ٖصا مبٓتضف  ١َطبٛطٚأسس ا٭غٓاّ  ، ّ 1  ايؿهٌ َطبعٜبًؼ طٍٛ داْب ٚاسس َٔ سكٌ 

فُٝا ًٜٞ ططٜك١ ضق١ُٝ ذتٌ ٖصٙ  ؟ طٍٛ اذتبٌ ايصٟ ٜػُح يًُاعع بايطعٞ مبكساض ْضف اذتكٌ

 . املػأي١

 . (دسٜس٠ يطغِ  ثٓا٥ٞ ا٭بعازصفش١ ) افتح  

 َكساض ايتشطٜو ٜػاٟٚ، ٚقِ بتعٝني  1.5 ≤  ظ  ≤ 0،      1 ≤  ؽ  ≤ 1-قِ بتشطٜط احملاٚض  

0.1 . 

 . (بعاز٭تػاٟٚ اٚعع ) اخرت 

، ثِ اْكط بعض املاٚؽ  (0، 0.5)، ( 1، 0.5)، ( 1، 0.5-)، ( 0، 0.5-)ايٓكاط باإلسساثٝات أزضز  

 . (جتُٝع يًؿهٌ)ا٭مئ ٚاخرت 

 ؟ ذتبٌيطٍٛ اَا املعازي١ اييت تضف اذتس ا٭قض٢ 

  2ض  = 2ظ+  2ؽ : أزخٌ املعازي١ 

سسز قاعس٠ مسبػٕٛ ٚقِ  . (سػاب املػاس١)ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت،  املٓش٢ٓ سسز 

 . 50ٚعسز ا٭قػاّ إىل  0.5ْٚكط١ ايٓٗا١ٜ إىل  0.5 -بتعٝني ْكط١ ايبسا١ٜ إىل  

 .َطبع ْط  اخرت، ثِ  (أ٫ًٚ سٜس املطبعقس حتتاز إىل ايٓكط َطتني سٝح ٜتِ حت) املػاس١ سسز 

َكساض جيب تكًٌٝ  .0.5 املػاس١ ست٢ تهٕٛ ق١ُٝ  "ض"اغتدسّ عبط  ايجٛابت يتػٝري ق١ُٝ  

حتطٜط ) <( صفش١)، اْتكٌ إىل  يتشػني ايسق١ . يًشضٍٛ ع٢ً إداب١ أنجط زق١ ايتػري

 .( 8 املٓاظٍ ايعؿط١ٜ إىلعسز )ٚقِ بتػٝري  <( اإلعسازات

قس جتس أْو حباد١ إىل ) ؟ ٌٖ ميهٓو سٌ املػأي١ باملعاز٫ت ادترب١ٜ ؟ ٌٖ اإلداب١ نُا تٛقعت

 . (ايطدٛع إىل ايططم ايعسز١ٜ  يف ْٗا١ٜ ا٭َط
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 سذِ  ايسٚضإ
 

يٓفطض إٔ املٓطك١ عُٔ  . ع٢ً سذِ ايسٚضإاييت تعًُٓاٖا يف سػاب املػاس١  ميهٔ تطبٝل ا٭فهاض

فُا سذِ  .ؾهٌ َضُت ب ٜتِ زٚضاْٗا سٍٛ احملٛض ؽ يتهٜٛٔ = ؽ ، أ = بني ؽ ( ؽ)ز= املٓش٢ٓ ظ 

 ؟سذُ٘  ٚنٝف ميهٓٓا تكطٜب ؟ايؿهٌ املضُت ٖصا 

 . (صفش١  دسٜس٠ يطغِ  ث٬ثٞ ا٭بعاز)افتح  

 . 5 ≤  ع  ≤ 5-،    5 ≤  ظ  ≤ 5-،      5 ≤  ؽ  ≤ 5-  قِ بتشطٜط احملاٚض حبٝح 

  1+  2(2 –ؽ = )ظ  : أزخٌ املعازي١ 

 . يف َطبع سٛاض إزخاٍ املعازي١" يإلسساثٝات املتعاَس٠ فكط" (ضغِ ثٓا٥ٞ ا٭بعاز)ثِ فعٌ  

غتشتاز يًٓكط ع٢ً ايػِٗ ا٭غٛز ايضػري املٛدٛز ع٢ً ميني  ، (ظ -َٓعٛض ثٓا٥ٞ  ؽ) اخرت 

 .( ايؿهٌ

 ")+( تَػتط٬ٝ"سسز  . (سػاب املػاس١)اٚؽ ا٭مئ ٚاخرت بعض امل، ثِ اْكط  املٓش٢ٓ سسز 

  . 1  ٚعسز ا٭قػاّ 4  ْٚكط١ ايٓٗا١ٜ 1ٚسسز ْكط١ ايبسا١ٜ 

 .( عطض بط٤ٞ يًطغِ ايبٝاْٞ)اْكط ع٢ً  

 . (سػاب اذتذِ)اخرت ، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚ ػاس١امل سسز 

 ؟ ٖصا ايؿهٌَٚا سذِ  ؟ َا ْٛع ايؿهٌ ايصٟ ٜتِ ضمس٘

 .ايؿهٌ يف سٍٛ ْفػ٘ يف عس٠ اجتاٖات اْكط ٚاغشب يتشطٜو  

قِ  . َٔ ايكا١ُ٥ املٓػسي١( قػاّ٭ا)اخرت  ، (نا٥ٔحتطٜو )ع٢ً غطٛا١ْ ٚاْكط ٫ا سسز 

َع ظٜاز٠ عسز يف اذتذِ ٫سغ نٝف١ٝ حتػني ايتكطٜب . 100بعٜاز٠ عسز ا٭قػاّ إىل 

 . ا٭غطٛاْات

 : ايط٬ب ع٢ً املعازي١ٖصٙ ْكط١ دٝس٠ يتعطف 

( س) د ط 
2
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 ايساي١ ا٭غ١ٝ
 

 ( .ثٓا٥ٞ ا٭بعازدسٜس٠ يطغِ صفش١ افتح  

  ؽ أ= ظ  : أزخٌ املعازي١ 

 .2= ثِ قِ بتعٝني أ ( ايجٛابت عبط)اْكط فٛم   

 

 .( عطض بط٤ٞ يًطغِ ايبٝاْٞ)اْكط ع٢ً  

 . ("املؿتك١ ا٭ٚىل"املٌٝزاي١ ) ع٢ًاْكط  

 .ع٢ً ايفٛض (َ٪قت يًطغِ ايبٝاْٞإٜكاف )اْكط فٛم   

 . (مماؽ)اخرت، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚ املٓش٢ٓ ع٢ًْكط١  زضز أ 

 . 2  ،  1  ،  0  ، 1-  ، 2-  =ق١ُٝ املُاؽ عٓس ؽ  يتشسٜساغتدسّ أزا٠ ايكًِ  

 . َط٠ أخط٣ (َ٪قت يًطغِ ايبٝاْٞإٜكاف )اْكط فٛم   

  . (أ )  eيٛ= ، حبٝح متط عرب احملٛض ظ عٓس ظ ( أ )  eيٛ ؽأ= ٖٞ ظ  ٌَٝ املُاؽَعازي١ 

 (أ )  eيٛ= ظ  : أزخٌ املعازي١ 

 .  " أ "يتػٝري ق١ُٝ  (عبط  ايجٛابت)اغتدسّ   

 . ع٢ً ْكط١ ا٭صٌ ٌَٝ املُاؽست٢ تكع زاي١  " أ "قِ بايتهبري يتػٝري ق١ُٝ  

  ؟ أضبع١ َٓاظٍ عؿط١ٜ َكطبًا ست٢ " أ "َا ق١ُٝ 

 . (افرتاع١ٝ َكاٜٝؼ ضغِ)اْكط فٛم  

 ؟ " أ "بايٓػب١ يك١ُٝ  (أ )  eيَٛا ق١ُٝ 

 . يف  عبط  ايجٛابت   e= قِ بتعٝني أ  

 . ؽ أيهتاب١ ( -Altؽ) اغتدسّ
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 ايكصٜف١ ايبؿط١ٜ

 ( .ثٓا٥ٞ ا٭بعازدسٜس٠ يطغِ صفش١ )افتح  

 . ("زضدات"ايعٚاٜا بايتكسٜط ايػتٝين ) ع٢ًاْكط  

 . ، ثِ سسز ايكصٜف١ ايبؿط١ٜ (زضاز صٛض٠إ)اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  

مبكٝاؽ ضغِ  ايضٛض٠َكٝاؽ ضغِ ضبط ) تفعٌٝ، ٚقِ بإيػا٤  ايضٛض٠ ع٢ً ًاَعزٚد ًااْكط ْكط 

 . % 50إىل  (ايؿفاف١ٝ)، ثِ قِ بعٜاز٠ ( احملاٚض

 عٓس ْكط١ ا٭صٌع٢ً احملٛض ؽ  ف١ٖٛ املسفع اغشب ايضٛض٠ حبٝح تهٕٛ 

  x = (ucosα)t, y = (usinα)t − gt²/2 + h  : املعازيتنيأزخٌ  

 ح +  2/  2أ ض –ض ( ش دا م= )ض   ،   ظ ( ش دتا م= )أٚ   ؽ  

 α=  ،  م   u= ، ش    t= ،  ض   h= ، ح   g= أ : َع ايعًِ إٔ           

 .g  =9.8    ،u  =1  ،α   = 30ٚقِ بتعٝني ( ايجٛابت عبط)اْكط فٛم           

 : ٚقِ بتعٝني( خٝاضات بس٤ ايتؿػٌٝ)اْكط فٛم  

 0.01=   َكساض ايتػري -،  ؽ    2= ْٗا١ٜ  -،  ؽ   1= بسا١ٜ  -ؽ          

 . (عطض َفضٌ) قِ بتفعٌٝ، ثِ  (َطبع ْط)سسز ايكطع املهاف٧ ٚاْكط فٛم  

ست٢ ٜتطابل املٓش٢ٓ َع َػاض ايكصٜف١   h ٚu ٚαيتػٝري قِٝ  (عبط ايجٛابت)اغتدسّ  

  .ايبؿط١ٜ

إىل  (ُٓطاي)بتػري قِ  . (خٝاضات ايطغِحتطٜط )سسز املٓش٢ٓ، ثِ اْكط بعض املاٚؽ ا٭مئ ٚاخرت  

 .ْكط١  6إىل  (ايػُو)ٚقِ بتػٝري ( َتكطع)

 .( عطض بط٤ٞ يًطغِ ايبٝاْٞ)اْكط ع٢ً  

 . (َ٪قت يًطغِ ايبٝاْٞإٜكاف )اْكط فٛم   
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 ايػطع١ ايٓٗا١ٝ٥ 
 

إىل ايػطع١  إٔ ٜضٌ ادتػِ ٚميهٔ  . غاقط بعٜاز٠ غطعت٘ دػِع٢ً  ق٠ٛ ا٫ستهاى َع اهلٛا٤ تتعاٜس

حبٝح  ;ا٭ضع١ٝ  عٔ ادتاشب١ٝ ايٓاتر ٚظٕ ادتػَِع  ق٠ٛ ا٫ستهاى َع اهلٛا٤تػا٣ٚ تايٓٗا١ٝ٥  عٓسَا 

 .ايضفط ػاٟٚ ت ٣ايكٛ ستض١ًهٕٛ ت

 ( .صفش١ دسٜس٠ يطغِ  ثٓا٥ٞ ا٭بعاز)افتح  

  .  50 ≤  ظ  ≤ 0،       40 ≤  ؽ  ≤ 0قِ بتشطٜط احملاٚض حبٝح  

ظ  "، قِ بتػٝري املتػري ا٭فكٞ إىل مبطبع ْط حتطٜط إعسازات احملاٚض  (١تػُٝ)تبٜٛب ايع١َ٬  َٔ          

ع٢ً (" خ/ّ)ايػطع١ "، (" خ) ايعَٔ"قِ بتػٝري ايتػُٝات إىل ثِ .  "  ع" ٚاملتػري ايعُٛزٟ إىل " 

  . (ضغِ بٝاْٞٚضق١ )أخرت ( مسات)َٚٔ  (املعٗط) تبٜٛبايع١َ٬  َٔٚ . ايتٛايٞ

m -    : أزخٌ املعازي١   = mg − kvⁿ 

  ٕع  أ -ى دـ =  تى         -أٚ          

 m   =80    ،n   =2   ، g  =9.8  ثِ قِ بتعٝني( ايجٛابت عبط) ع٢ًاْكط  

 

ٚضتٔ ضتتاز بايٓػب١ ذتٌ َعني إىل ؾطط  . َٓشسض ميجٌ تسضز اذتًٍٛ هلصٙ املػأي١ زتاٍٜتِ ضغِ 

  . ٖٞ صفطا٫بتسا١ٝ٥ غٓبسأ بافرتاض إٔ ايػطع١  .َبس٥ٞ أٚ ؾطط ْٗا٥ٞ 

 .( عطض بط٤ٞ يًطغِ ايبٝاْٞ)اْكط ع٢ً  

 . n   =v   =0  ايٓكط١ سٝح ع٢ًاْكط  

بتسا١ٝ٥ أنرب َٔ ٫َاشا حيسخ عٓسَا تهٕٛ ايػطع١ ا ، ٚاٯٕ دطب اغتدساّ ؾطٚط ابتسا١ٝ٥  شتتًف١

 ؟ ايػطع١ ايٓٗا١ٝ٥

 ٕع يهتاب١  (Alt-n ) اغتدسّ 
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َٔ إعسازات املعازي١ اخرت  (خٝاضات بس٤ ايتؿػٌٝ) َٚٔفٛم املعازي١  ًاَعزٚد اْكط ْكطًا

 .ظ ستٛض اْكط فٛم  ْٚٗاٜتٗا، أعطٞ قِٝ يبسا١ٜ ايٓكط١، ثِ " ٜسٟٚ"إعسازات)

  . n   ، kيًتشكل َٔ أثط نٌ َٔ  (ايجٛابت عبط )اغتدسّ  

====================================================== 

 

 
 


