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 الوحدة اأولى: اأعداد الص】ي】ة

 ال÷س「وあ اأول:

 ال÷س「وあ ال』اني:

 ال÷س「وあ ال』الث:

اأعداد الص】ي】ة: الدثح اأول

،  ≓ヱأصغر من  ∵-عدد صحيح أكبر من 
كュ عدد اإجゅبれゅ؟

ارسمي خط أعداد ヱعيني عヤيه عددين 
ヱحداれ من العدد  ≪صحيحين عヴヤ بعد 

. ≫-الصحيح 

مヱجゆ ................أكبر عدد صحيح غير 
............ ゆلゅأكبر عدد صحيح غير س

 ≫-إذا كゅنれ النボطる أ هي 
 ゅنヰاتجヱ∵  ،ًراゅيس れحداヱ

................ るطボنヤنصل ل

طヱابق لأعヴヤ  ∼صعد محمد بゅلمصعد 
طヱابق لأسヘل، ثュ  ≪ثュ نزل بゅلمصعد 

 فيطヱابق لأعヴヤ فヱجد نヘسه  √صعد 
الطゅبق الخゅمس، في أヵ طゅبق كゅن 

محمد؟؟

 جد قيمる أ ، ゆ عヴヤ خط اأعداد التゅلي:
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 ال÷س「وあ اأول:

 ال÷س「وあ ال』اني:

 ال÷س「وあ ال』الث:

ال÷قاثنة وال「～تيب: الدثح ال』اني

قゅرن:
∬−
≒≪

≒≪−
≒∽

  るضع عام()  ヱأ() :-
كل عدد صحيح أكبر من العدد الذヵ )      ( (أ

عヴヤ يسゅره.
. ∬≓-هヱ  ∫≓-العدد السゅبق لヤعدد  )      ((ب

:ًゅعديゅتص ゆرت
≒∬  ،-≪∽  ،-≒∵≒  ،|≒1 ، صفر |−

ضع إشゅرة منゅسبة في المربع:

 ゆ    أ      

التゅلية تصゅعديゅً:رتゆ الكسヱر 
≒∵
∵

  ،
∬−
√

  ،
∽
≪
  ،

∵−
∽

  ،
صفر
∽

( 1جد قيمة س التي تجعل المボدار )س+
 (≓ –معكヱس جمعي لヤمボدار )س 
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 ال÷س「وあ اأول:

 ال÷س「وあ ال』اني:

 ال÷س「وあ ال』الث:

القي÷ة ال÷طلقة للعدد الص】يح: الدثح ال』الث

:るدلゅس في المع るجد قيم
∼∫=   س  – ∵∼≓

 1 + فإن س = ...... ، .......  ∫=   س |≒1 −|  +|≒1 −|  +|≒1 + ≒1|   =
............. × .............

:るدلゅس في المع るجد قيم|√ +  ≒ − ∝|=  | س جد قيمる ص حيث:|−

∵|ص =  −| – |∽| – |∽ −| 

ゆ إذا كゅنれ أ =  −  = ゆ ،5 9 ،  جد:   أ + ゆ ؟  

أسヘل:ュ∽ ュ أعヴヤ، ثュ انخヘض 2≫ارتヘع بゅلヱن 
كュ متراً قطع البゅلヱن؟ (أ

ゆ) لأرض؟ るلنسبゅن بヱلゅقع البヱم ゅم
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 ال÷س「وあ اأول:

   

 ال÷س「وあ ال』اني:

    

 ال÷س「وあ ال』الث:

    

جمع اأعداد الصحيحヱ るطرحゅヰ: الدرس الرابع

∵|-إذا كゅنれ ع =  −|   

≫|ص =  − ∫ −| 

 .....................+ ص =  ≫فإن ع

 ≪، ج =  ∼ゆ = ≫إذا كゅنれ أ + 

 مゅ الボيمる العدديる لヤمボدار؟

 )ゆ + ج(≫أ + 

  ( ゆسゅضعي الرمز المن- ) + ،  في
المربع بحيث تسヵヱゅ هذه العبゅرة أكبر 

 مجمヱع:
– ∽       – ∝      ∽         +– ∬ 

 جدヵ قيمる س: 

 ∼-س =  – ≫- (أ

ゆ)  س   +√  =|∬ −| 

≫|=  1+   س  (ج −|  +|≒√ −| 

  ゅمヰعヱن مجمゅعددان صحيح-|∬ −| 
كان العدد اأول ضعفي ال』اني،  فإتا

 ف÷ا ه÷ا العددان؟

مゅ العددان الصحيحゅن المتتゅليゅن  
 = ゅمヰتج جمعゅذان نヤ؟ ∬∵–ال 
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 ال÷س「وあ اأول:

     
 

 
 

 ال÷س「وあ ال』اني:

   

 ال÷س「وあ ال』الث:

  

 

ض～ب اأعداد الص】ي】ة وقس÷「ها: الدثح ال【ام｜

 

ゅヰتج فيゅن النヱيك ゆضر るヤجم ゆ؟ ص 2∼≓ –  اكت 

 

 ،  2≫ع = ،   ∫≓-ص =   ، 2∼إذا كゅنれ س = 

:る(  ع ÷ س + ) ص ع  جد قيم 

،  ∼-، ص =  2≓إذا كゅن س =  
 فأヵ من النヱاتج التゅليる مヱجゆ؟

 ص –س ، س  –س ص ، ص 

 جد قيمる س: 
 ≫≪( = ∼س + × )  ≫–

 るتج قسمゅع نヱمجم ヴヤليين عゅعددين صحيحين متت –∽  ヵヱゅيس∽  
 فمゅ همゅ العددان ؟

ثュ قسュ نゅتج  ∝مゅ العدد الصحيح الذヵ إذا ضرゆ في المعكヱس الجمعي لヤعدد  
 ヴヤع ゆتج =  ≪الضرゅن النゅك∝ 
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 ال÷س「وあ اأول:

     
 

  
 

 ال÷س「وあ ال』اني:

  

 

 ال÷س「وあ ال』الث:

  

 

خواص الع÷ليات على اأعداد الص】ي】ة: الدثح السادح

 س ، فمゅ قيمる س؟( ×  ≓≓-×  ≫= )  ≫≪≓×  ≫

:ベي بأبسط الطرヤي ゅتج مゅد نゅإيج れゅيヤئص العمゅخص ュاستخد 

∵≪  +≪√  ×∵ – ∵ = ........................ 

  れنゅس إذا ك る( ∼≪×  2≓( + )  ∼≫×  2≓س = ) ∼جد قيم 

 استخدュ خصゅئص العمヤيれゅ إيجゅد نゅتج: 

 ...............................( =  ≫≓∵+  22≓)  –(  ≫∵≓+  ≫≓∵)  (أ

ゆ) √∵≪  +√∵  ×∽≫  =............................... 

 جد نゅتج مゅ يヤي: 
∵∽∝∽  ×∬√2 – ≫∬∵  ×∵∫∝∽  +∵∫∝∽  ×√∽∫ – ∵∫∝∽  = 

  ( れنゅس  ∼≫ –س ≫إذا ك ( عددヤالنظير الجمعي ل = )– ≒∽ س؟ るقيم ゅفم ) 
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 ه＝دسة والقياح: الال』انيةالوحدة 

 

 ال÷س「وあ اأول:

     

 ال÷س「وあ ال』اني:

   

 ال÷س「وあ ال』الث:

   

 

المستヱى الديكゅرتي: الدرس اأヱل

 (≪،  ∝( ، ゆ)≪،  ≫إذا كゅنれ أ)

 جدヵ طヱل الボطعる أ ゆ ؟

 ヴヤع عボت るطボيمثل ن ヵالذ ゆج المرتヱالز
 ( れゅر السينヱمح.........  ،.........) 

( تボع  ≪،  ≓ –إذا كゅنれ النボطる ) أ  
 عヴヤ محヱر الصゅداれ، فمゅ قيمる أ ؟

  ( るطボالن れنゅع ≪ – ∼∫،  ≪إذا كボت ) س
 في الربع الرابع، فإن قيمる س:

 ∬≫ (د ∫≫ (ج ∝≫ (ゆ ∼≫ (أ
 

 (  ∝،  √( ، ج =  )  2،  ≪( ، ゆ = )  2،  2أ = )  
 جد إحداثيれゅ النボطる د بحيث يكヱن شكل أ ゆ ج د متヱازヵ أضاع.

 ( في المستヱى الديكゅرتي، ∼-،  2( ، ج)≓،  ≫( ، ゆ)√،  2مثヤي النゅボط أ) 
 أطゅヘل.ثュ جدヵ إحداثيれゅ النボطる د بحيث يكヱن الشكل أ ゆ ج د طゅئرة 
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 ال÷س「وあ اأول:

     
 

 

 ال÷س「وあ ال』اني:

  

 ال÷س「وあ ال』الث:

   

اانعكゅس ヱاانسحゆゅ: الدرس الثゅني

(-≪  ،-≫.れداゅر الصヱل محヱس حゅانعكゅب )...... ، .....( るطボرة النヱهي ص ) 

( るطボرة النヱص-≒  ،√ ゆゅاانسح ュث ،れゅر السينヱل محヱس حゅانعكゅب )≫  ًゅيمين れحداヱ 

 هي )....... ، ........(

 ( るطボالن れنゅرة √- ، ∵إذا كヱهي ص )
( るطボس النゅس+ ∵انعك ،∽ ヴヤع )

 محヱر السينれゅ، فمゅ هي قيمる س ؟

 ( るطボالن れنゅس ∬-،  ∼إذا كゅهي انعك )
( في محヱر  ص ≫-≪،  ≓-س≫ヤنボطる )ل

 ص ، فمゅ قيمる س ، ص ؟

 ( るطボرة النヱص≒  ،≪ れتح )
تأثير انعكゅسين في محヱر 

،れداゅر الصヱفي مح ュث ،れゅالسين 
 ゆゅانسح ュ؟ ≪ثヴヤأع れحداヱ 

تحれ تأثير أ ゆ ج         صヱرة   
 ュث れゅر السينヱل محヱس حゅاانعك

 ゆゅإذا  √اانسح ヴヤأع れحداヱ
( ، ≪،  ∝( ، ゆ)≪،  ≫كゅن:  أ)

 (.∼،  ∝ج)
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 ال÷س「وあ اأول:

     
 

 
 

 ال÷س「وあ ال』اني:

    

 ال÷س「وあ ال』الث: 

   

ح『م م「واجい ال÷س「طيات وال÷كعب: الدثح ال』الث

 سヱ ، ュعرضه نصف طヱله، ヱارتゅヘعه ضعヘي طヱله، ∫متヱازヵ مستطياれ طヱله 

 احسゆ حجمه؟

 .......................سュ ، فإن مسゅحته الكヤيる = 2≫≓مكعゆ مجمヱع أطヱال أحرفه 

قطعる معدنيる عヴヤ شكل مكعゆ طヱل  
ュ ، ُصヰرれ بヰدف تحヱيゅヰヤ ∝,2حرفه 

إلヴ متヱازヵ مستطياれ مسゅحる قゅعدته 
≪22ュعه؟ ≫سゅヘارت ヵجد ، 

سュ ُشكل منه مكعゆ فإن ∝∬سポヤ طヱله  
 = るيヤحته الكゅمس................... 

 

  ヵازヱشكل مت ヴヤع るبヤع るيُراد تعبئ
 ،れمستطيا 

( ゅدهゅطع من ∝،  ≫≓،  ∫أبعボب ュس)
الحヱヤى عヴヤ شكل مكعゆ طヱل حرفه 

سュ ، مゅ عدد قطع الحヱヤى التي ≪
 تمأ العヤبる؟

 

متヱازヵ مستطياれ خزان عヴヤ شكل  
ヱ ، ュ∫ ، ュعرضه 2≓طヱله 

ュ ، ُصゆ فيه المゅء إلヱ≪2 ヴارتゅヘعه 
ュ ، احسゆ حجュ المゅء ∼≓ارتゅヘع 

الازュ لمヤيء الخزان حتヴ حゅفته 
 بゅلヤتراれ؟
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 ال÷س「وあ اأول:

     
 

 ال÷س「وあ ال』اني:

  

 

 ل÷س「وあ ال』الث:ا

   

المسゅحる الجゅنبيヱ るالكヤيる لヰヤرュ الربゅعي: الدرس الرابع

 るنبيゅحته الجゅمس ュمنتظ ュئゅعي قゅرب ュهر
 =≒22ュنبي =  ≫سゅعه الجゅヘارتヱ≒2ュس≪ 

 جدヵ طヱل ضヤع قゅعدته؟

هرュ قゅئュ منتظュ، مسゅحヱ るجヰه الجゅنبي 
∽ るنبيゅحته الجゅمسヱ ュ2≪سュس≪ ، 

 ...............يكヱن عدد أحرفه =  

 

  ≫سュ∝∼سュ ، مسゅحته الكヤيる √ قゅعدته ، طヱل ضヤعمنتظュ قゅئュ هرュ ربゅعي 
 جدヵ ارتゅヘع المثヤث؟

 

  るنبيゅحته الجゅمس ュمنتظ ュئゅعي قゅرب ュ2≓هر∫ュعدته  ، ≫سゅل قヱط∝ ، ュس 
 جدヵ ارتゅヘعه الجゅنبي؟

 

  ュئゅعي قゅرب ュرヰل るنبيゅالج るحゅالمس
 ヵجد ،るيヤالك るحゅنصف المس ヵヱゅتس
 ュرヰعدة الゅع قヤل ضヱبين ط るالنسب

 ヱارتゅヘعه الجゅنبي؟
 

 

  ュئゅعي قゅرب ュهر 
 = るيヤحته الكゅ2≫≓مسュس≪  ، 

ヱسم = るنبيゅحته الجゅ∫√ュس≪  ، 
 محيط الゅボعدة؟جد 
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 ال÷س「وあ اأول:

     
 

 
 ال÷س「وあ ال』اني:

  

 
 ل÷س「وあ ال』الث:ا

  

  

حجュ الヰرュ الربゅعي الゅボئュ: الدرس الخゅمس

 سュ ؟∼، ヱارتゅヘعه يسヵヱゅ  ≪س2ュ∝جد طヱل ضヤع قゅعدة هرュ ربゅعي منتظュ حجمه = 
 

 ؟ ≪سュ∝∬سヱ ュحجمه ∫جد ارتゅヘع الヰرュ الربゅعي الゅボئュ المنتظュ الذヵ طヱل ضヤع قゅعدته 
 

ヱارتゅヘعه يسヵヱゅ طヱل ضヤع  ، ≪سュ≫∵هرュ ربゅعي قゅئュ منتظュ حجمه  
るعدته المربعゅعدته؟، قゅع قヤل ضヱط ゆاحس 

  = るنبيゅه الجヰجヱأحد أ るحゅمس ュمنتظ ュئゅعي قゅرب ュهر≒
≪

 مسゅحる قゅعدته 
 = るنبيゅه الجヰجヱأحد أ るحゅبأن مس ًゅمヤع≒∫ュس≪  

 ضعヘي طヱل قゅعدته، جد حجュ الヰرュ؟العمヱدヱ ヵارتゅヘعه 

 

ُغمر في إنゅء عュ ヴヤ ، س∬سュ ، ارتゅヘعه العمヱدヵ √مصمれ طヱل ضヤع قゅعدته هرュ ربゅعي  
ヱヤمم れمستطيا ヵازヱع،شكل متゅヘاارتヱ عدةゅボس الヘء له نゅلمゅء ب 

 جد حجュ المゅء المヱجヱد في اإنゅء بعد الغمر؟

 

 

(سュ ، تュ صヰرهヱ ゅإعゅدة ∼،  ≫ ، ∫سبيكる معدنيる عヴヤ شكل متヱازヵ مستطياれ أبعゅده ) 
 سュ ، جدヵ ارتゅヘع الヰرュ؟√تشكيゅヰヤ إلヴ هرュ ربゅعي قゅئュ، طヱل ضヤع قゅعدته 
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 ال「＝اسب: ال』ال』ةالوحدة 

 

 ال÷س「وあ اأول:

   

  
 ال÷س「وあ ال』اني:

  

 
 ال÷س「وあ ال』الث:

  

 

التنゅسゆ: الدرس اأヱل

إذا كゅن 
س
√

  =
1

ص
 ......................، فإن س ص =  

 ......................:  أ ≡1=  ∵:  1

س+≓
≪

  =
∽
∽
 س = ...................... فإن 

إذا كゅنれ النسبتゅن  
∼س+≓

∵
∫−س،  

≒≡
  るفإن قيم ،ًゅسبゅس = ....................تشكل تن 

 = ..............سュ، فإن النسبる بين الطヱل ヱالعرض ∝ュ ، طヱله ≫,2مستطيل محيطه  

 س ص ع مثヤث فيه قيゅس زاヱيる س يسヵヱゅ نصف قيゅس زاヱيる ص ヱثヤث قيゅس زاヱيる ع ، 
 جد قيゅس زヱايゅ المثヤث ヱبين نヱعه؟

بゅلتسヵヱゅ، فأخذ اأヱل ثヤث ثمن  ∝≪ 222تゅボسヱ ュريثゅن منزاً ヱمبヤغゅً نボديゅً من المゅل قدره  
 المنزل؟المنزل ヱثاثる أربゅع المبヤغ النボدヱ ،ヵأخذ الثゅني البゅقي، فمゅ ثمن 
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 ال÷س「وあ اأول:

    
 

 ال÷س「وあ ال』اني:

  

 ال÷س「وあ ال』الث:

   

التنゅسゆ الطردヵ: الدرس الثゅني

 

 سゅعれゅ،  √كュ في 2≫≪سيゅرة  عتボط

 ∼≓جد المسゅفる التي تボطعゅヰ السيゅرة في 
 دقيるボ إذا بボيれ بنヘس السرعる؟

 

طヱل محيط الدائرة يتنゅسゆ طرديゅً مع 
......................... 

 

  るطع دراجボفي2≪ت ュ ≒2  ،انيヱث 
 دقゅئق؟ ∼تボطع في  كュ متراً 

 

 ≪∽2  るمجتمع ゅヰُسمك るヤثゅمتم るرقヱ
≒
≪

≪ ュس

 ポغ  22≓فإن ُسمヤيب るرقヱ................. 

سعる مكيゅل  
≒
∝
 كغュ من الدقيق،  

 كュ مكيゅاً من الدقيق تحتゅج 
 كغュ؟ ∝أكيゅس سعる كٍل منゅヰ  ∝لمヤيء 

 

 

طゅلبヱ るطゅلヱ ゆاحد فボط،  ∬√صف به  
كュ طゅلبる يجゆ أن تخرج من الصف 
لتصبح نسبる الطゅلبれゅ في هذا الصف 

∬2%  
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 ال÷س「وあ اأول:

         
 ال÷س「وあ ال』اني:

   

 ال÷س「وあ ال』الث:

   

التنゅسゆ العكسي: الدرس الثゅلث

يュヱ،  ∼≓عمゅل حヘر بئر في  ≪إذا أنجز 
 ゅヰجゅالتي يحت ュゅل  ∼فإن عدد اأيゅعم

 = ..................إنجゅز نヘس العمل 

 الزمن تنゅسبゅً ........تتنゅسゆ السرعる مع 

........ ًゅسبゅتن るفゅالزمن مع المس ゆسゅيتن 

  ヴヰمل  2≪أنゅع
≒
√
يュヱ،  2≪العمل في  

عمゅل،  ∝فإذا زاد عدد العمゅل بمボدار 
 فヘي كュ يュヱ ينヰي العمゅل بボيる العمل؟

 ≫≓يボطع رحゅلる مسゅفる معينる في  
سゅعれゅ  ∫يヱ ،ュヱكゅن يسير بمعدل 

يヱميゅً، كュ يヱمゅً يحتゅج لボطع نヘس 
 سゅعれゅ يヱميゅً؟ ∝المسゅفる بمعدل 

 ≪تمأ حنヘيる حヱضゅً من المゅء في  
سゅعヱ ،れゅتمأ حنヘيる أخرى نヘس 

سゅعヱ ،れゅتヘرغه  √الحヱض في 
 ュعتين، فإذا تゅه في سヤヘأس るلثゅث るيヘحن

 ً ゅالثاث مع れゅيヘفتح الحن 
 الحヱض؟جد الزمن الازュ ليمتヤئ 

 

 

 حنヘيれゅ بركる مゅء  ∼تمأ  
سゅعる، فإذا تュ مヤئ البركる  ≫≓في 

 سゅعヱ れゅنصف، ∵في 
 كュ عدد الحنヘيれゅ التي استُخدمれ؟
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 ال÷س「وあ اأول:

 
 

 
 ال÷س「وあ ال』اني:

 

 

 ال÷س「وあ ال』الث:

 

 

مボيゅس الرسュ: الدرس الرابع

 = ュس الرسゅيボمرة، فإن م るئゅم るيゅبن れإذا ُصغر........................ 

 るرة شخصيヱص れ2≫ًصغر  ،るيボيボمرة عن الح 

 = ュس الرسゅيボفإن م............ .  :............ 

  ゅヰلヱضيحي لحشرة طヱت ュل ≪في رسヱبط れرヰظ ュم≒∽ ،ュس 
 جدヵ مボيゅس الرسヱ ュحددヵ نヱعه؟

  ゅヰس رسمゅيボرة مヱر  2∼:  ≓صヰظ ،れ  لヱبط るنبت ゅヰفي≪,∽، ュس 
 ........................فإن طヱل النبتる الحボيボي = 

 سュ ، ∼,≫≓كゅن البعد بينヰمゅ عヴヤ الخريطる ، فإذا ك22ュ≫البعد بين مدينتين  
 سュ؟∼≓آخرتين المسゅفる بينヰمゅ احسبي البعد بين مدينتين 

ュ ، التボطれ له صヱرة جヱيる فكゅن طヱله في ヱ∝2عرضه  ュ ،22≓مヤعゆ كرة قدュ طヱله  
 سュ ، جدヵ طヱل المرمヴ في الヱاقع؟∼,≓سヱ ュطヱل المرمヴ 2≫الصヱرة 
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 اإحصاء: ال～ابعةالوحدة 

 
 ال÷س「وあ اأول:

         
 ال÷س「وあ ال』اني:

  

 

 ال÷س「وあ ال』الث:

 

 

الヱسط الحسゅبي: الدرس اأヱل

  ュيボヤبي لゅسط الحسヱن الゅإذا ك 

،  ∫( هヱ  ∵،  1≓، أ ،  ≡≓،  √،  ∫) 
 فمゅ قيمة أ = ................

 ゅヰسطヱ ليةゅجية متتヱثاثة أعداد ز
 ،  ≫≓الحسゅبي 

 فمゅ تポヤ اأعداد؟

  れゅبي لدرجゅسط الحسヱن الゅإذا ك∫  = ゆطا∵∽  
 れゅبي لدرجゅسط الحسヱالヱ≒≪  = ゆلゅ؟ 2∝طゆجميع الطا れゅبي لدرجゅسط الحسヱال ゅفم 

عدد طاゆ الصف خمسる  ، فإذا نボص∼≫طゅلゆ متヱسط درجゅتュヰ في اامتحゅن  ∼≪صف به  
 ، جدヵ متヱسط درجれゅ الطاゆ الخمسる؟ ∼,≓≫طاヱ ゆأصبح متヱسط درجれゅ الصف 

  ゅヰبي لゅسط الحسヱمن اأعداد، ال るعヱكل عدد من هذه اأعداد في  ∵مجم ゆإذا ضر ،∽  
 ヱذه اأعداد هヰبي الجديد لゅسط الحسヱفإن ال.................... 

  ∫،  ∝س ، ≫يسヵヱゅ الヱسط الحسゅبي لأعداد  √س ، ≫الヱسط الحسゅبي لヤعددين  إذا كゅن 
 فمゅ قيمる س؟
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 ال÷س「وあ اأول:

         
 ال÷س「وあ ال』اني:

   

 ال÷س「وあ ال』الث:

   

 
 

الヱسيط: الدرس الثゅني

 るالمرتب れゅنゅبيヤسيط لヱن الゅإذا ك 

 (∫،  ∫،  ∵، س ،  ≪،  ≪،  ≓)

 ヵヱゅس =  ∝يس るفإن قيم ،................ 

 ュيボヤسيط لヱن الゅإذا ك 

 ، س(  ≓،  √،  ∬-،  ≫،  ≪- ، ∵)

 يسヵヱゅ صヘر، فمゅ قيمる س؟

 ∝∫مبゅحث هヱ  ∼إذا كゅن معدل أحمد في  
 ، ヱكゅنれ عامゅته هي

 ، س  ≪∬،  2∬،  2∫،  2∵
 جد الヱسيط ؟

  ュيボヤبي لゅسط الحسヱن الゅإذا ك 
 ∝( = ∫،  √،  ≫، أ ،  ∵)

 ...................فإن الヱسيط = 

جد الヱسيط لأجヱر في الجدヱل  
:ヵالتكرار 

 22∫ 2∼∝ 2∼≪ اأجر
 ∵ ∼ ≪ عدد العمゅل

 

  ュيボسط الヱ س التي تجعل るجد قيم 
 ( يسヱ ヵヱゅسيطゅヰ∵، س ،  ∬،  ∼،  √)
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 ال÷س「وあ اأول:

 ال÷س「وあ ال』اني:

 ال÷س「وあ ال』الث:

المنヱال: الدرس الثゅلث

 ュيボヤال لヱن المنゅإذا ك
∬( هヱ ∬،  ∼≓،  ≓، س+ ∼≓،  ∬)

جد قيمる س؟

ボヤيュ لالヱسط الحسゅبي إذا كゅن 
∬( هヱ  أ ، أ≫أ ، ∵أ ، ≫أ ، ≪) 

جد المنヱال؟

 لボヤيュ التゅليる منヱااً  جد قيمる س التي تجعل
(  22∼، س ،  22≪،  22≪،  22≫) 

جد قيمる ص التي تجعل الボيュ التゅليる ليس 
 2∼≪،  2∼√،  2∼≪،  22≓لゅヰ منヱال )

، ص( 22≓، 

 ュيボص في ال るجد قيم 
، ص( التي  2∼،  2√،  2∫،  2≪)

تجعل الヱسط = الヱسيط = المنヱال

 ュيボヤس التي تجعل ل るجد قيم 
 ، س( 2∝،  2≪،  2≓،  2≫)

الヱسط = الヱسيط = المنヱال


