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  1500 ورائد سائد ب ن افةاملس �انت .1
ً
. الوقت نفس 67 اآلخر باتجاه /ل الس & ال+*صان بدأ. م'&ا

 ال+*صان؟ يلتقي دقيقة كم Gعد. م'& 3 ثانية /ل 67 رائد وEم@?< م'& 2 ثانية /ل 67 سائد يم@?<

اهPاآلخرPفإنPمجموعPبماPأNOماRPس &انP/لPمNQماPباتج. ثواٍن  Gxعد يلتقيان أNOما نفرض :حل�

Pانت/P>TالPاملسافةPساويRPاللقاءPVTحPاآلخرPاXقطعP>TالPواملسافةPماZأحدPاXقطعP>TالPاملسافة

 بيNQماPقبلPالتحرك.

  PاللقاءPVT2 سائد يقطعحx &'قطع مE3 رائد وx &'م . 
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 )  ثانية 60=  دقيقة /ل( دقائق إab الزمن نحّول . ثانية G 300عد ال+*صان يلتقي 

  لذلك  
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  2940 )'ص$ن ب$ن املسافة �انت .2
ً
 9س$*. اآلخر باتجاه �ل السر1ع الس$* ال.'صان بدأ. م+*ا

 ال-,صان؟ يلتقي دقيقة كم �عد. ثانية �ل <= أمتار 3 9س$* واآلخر أمتار 4 ةثاني �ل <= أحد;ما

 ).دقائق 7=ا01واب(

 

  630 رشد ابن ومدرسة الز;راء مدرسة ب$ن املسافة .3
ً
 أخيھ ملالقاة الز;راء مدرسة من نور  خرج. م+*ا

 3 مرع يمOPQ �لما. الز;راء مدرسة باتجاه رشد ابن مدرسة من الوقت نفس <= خرج الذي عمر

عد حدد. أمتار 4 نور  يمOPQ أمتار
ُ
 .الز;راء مدرسة عن اللقاء م5ان �

 .أمتار3x م*() عمر فإن لذلك أمتار 4x مSPQ نور  أن نفرض :حل�
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360 نور  م��� لذلك 4 90= ´   
ً
 .م$#ا

270 ُعَمر م��� 3 90= ´   
ً
 .م$#ا

  360 يبعد اللقاء م(ان
ً
 ).الزمن لتحديد تكفي ال املعطيات. (الز4راء مدرسة عن م$#ا

 @'&�املعادلة�أعاله؟�xما�مع���

أمتار@وأن@KL4@مجموعات@نتصور@أننا@نقّسم@املسافة@الDA@مشا4ا@نور@ح�A@اللقاء@إ@):1مف*وم�(

@4و@ @املجموعات @4ذه @@xعدد @نور @مشا4ا DAال@ @املسافة @فت(ون .4x@@DAال@ @املسافة @وت(ون أمتار.

 أمتار@.@3xمشا4ا@عمر@

أمتار@TU@وحدة@زمنية@معينة@(الوحدة@الزمنية@قد@@4نتصور@أّن@نور@يقطع@مسافة@):�2مف*وم�(

@TV@....@ن@أوWتXنور@ت(ون@ثانية@أو@ثانية@ونصف@أو@ثان@D4الزمن@الالزم@ل(ي@يم��@@#Wأمتار@و4و@\س

@ @عمر@مسافة Dيم��@ @الزمنية @الوحدة @4ذه TU@ @ثابتة). @@3_سرعة @أّن @نفرض 4و@عدد@@xأمتار.

 ونواصل@اdeل...@الوحدات@الزمنية@الالزمة@ح�A@يلتقي@الabصان

 

  1350 طارق  وXiت رغد بXت بWن املسافة  .4
ً
 oلّ  nمابXتm من وطارق  رغد خرج الوقت نفس TU. م$#ا

 بXت عن اللقاء م(ان ُ_عد حدد. أمتار 5 طارق  يم��D أمتار 4 رغد يم��o Dلما. اآلخر باتجاه مnpما

 م$#).@600(جواب:@. رغد

 

5. @TU@ما@باتجاه@اآلخر.@م���@رغدnpّل@مo@،نفس@الوقت@TU@،نWن@مختلفWخرج@جواد@ورغد@من@م(ان

 oل@ثانية@م$#ين@ونصف@وم���@جواد@o@TUل@ثانية@
3

1
4

دقيقة@@16م$#@.@التقى@الabصان@_عد@@

 من@خروجyما.@

@طول@الطر}ق@بWن@امل(انWن؟@@@@أ.@
ً
 كم@م$#ا

   كم@طول@الطر}ق@الDA@مشا4ا@جواد@من@م(ان@خروجھ@ح�A@م(ان@اللقاء؟@ ب.

 م$#).@1680م$#@،@@4080جواب:@(     
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�إ$#�امل!ان�ب�و���نفس� .6
ً
�خرج�وسام�من�امل!ان�أ�متوج%ا

ً
الوقت�خرج�سامر�من�امل!ان�ب�متوج%ا

م@?.�م�FGHوسام����Eل�ثانية�م@?ين�ونصف.��3000إ$#�امل!ان�أ.�طول�الطر6ق�ال�34ب1ن�امل!ان1ن�

مّر�الXYصان�Eل�مVWما�بجانب�اآلخر����امل!ان�ج�وواصال�املE�3GHّل�إ$#�Oدفھ�(لم�يتوقفا�عن�

 مل!ان�ب.��دقائق�من�abظة�اللقاء�وصل�وسام�إ$#�ا�8امل3GH).��]عد�

 78!كم!دقيقة!قطع!وسام!الطر(ق!ب"ن!امل%ان"ن؟! . أ

 78!كم!دقيقة!قطع!سامر!الطر(ق!ب"ن!امل%ان"ن؟! . ب

 دقيقة�).��30دقيقة��ب.��20(اfbواب:�أ.�

�إ$#� .7
ً
�إ$#�امل!ان�ب�و���نفس�الوقت�خرج�راiي�من�امل!ان�ب�متوج%ا

ً
خرج�رامي�من�امل!ان�أ�متوج%ا

�ال �طول �دراجتھ. #jع� �Eّل �أ، �امل!ان �امل!ان1ن �ب1ن �ال34 ��8400طر6ق �رامي �سرعة أمتار�����4م@?.

�(لم� �Oدفھ �إ$# �السE�?1ّل �وواصال �ج �امل!ان �اآلخر��� �بجانب �مVWما �Eل �مّر�الXYصان الثانية.

 دقيقة�من�abظة�اللقاء�وصل�رامي�إ$#�امل!ان�ب.��15يتوقفا�عن�الس1?).�]عد�

 78!كم!دقيقة!قطع!رامي!الطر(ق!ب"ن!امل%ان"ن؟ .أ 

 دقيقة!قطع!را>ي!الطر(ق!ب"ن!امل%ان"ن؟78!كم! .ب 

2دقيقة��ب.�35(اfbواب:�أ.�   
46

3

 دقيقة�).�

 

،�يبدأ�من�fuرة�الز6تون�وs6تfY[�3rرة�اXbروب.�عندما�يصل��2160مسار�للم3GH،�طولھ� .8
ً
م@?ا

3GHامل� �شادي �بدأ �املعاكس. �باالتجاه
ً
�حاال �{عود �اXbروب �fuرة �عند 3GHيم� �الذي �الXYص

�]سرعة�
ً
دقائق�بدأ�نزار��3م@?����الثانية،�و���الساعة�السادسة�و 1.6الساعة�السادسة�صباحا

 (بدأ!كالNما!املJKL!من!ABرة!الز(تون!باتجاه!ABرة!ا@?روب).م@?����الثانية.��2امل�3GH]سرعة�

؟ .أ 
ً
�واحدا

ً
 كم�دقيقة�تلزم�ل!ل�واحد�مVWما�لين�3rشوطا

�يمر�ا .ب  3GHامل� �شادي �بدء �من �دقيقة �كم �اتجاه�]عد �بأّي �اآلخر؟ �بجانب �أحدOما لXYصان

 ي!ون�Eل�مVWما�(�باتجاه�الز6تونھ�أم�اXbرو�ة!).

 دقائق�من�بدء�شادي�امل3GH؟�10كم�ت!ون�املسافة�ب1ن�الXYص1ن�]عد� .ج 
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دقيقة�من�بدء�شادي�امل678؟�بأّي�اتجاه�ي*ون�/ل��23كم�ت*ون�املسافة�ب�ن�ال! ص�ن��عد� .د 

 مA@ما؟

�أ.� ��18دقيقة،��22.5(اDEواب: مMN،��120دقيقة�باتجاه�DKرة�اE روب.�ج.��15دقيقة.�ب.

دقيقة�ي*ون�شادي�قد�وصل�اE روب�وم23��Q78شادي�من�األمام�باتجاه�اE روOة.�د.��عد�

� ��عد �اE روب �وصل �قد �نزار�في*ون �أّما �الزVتونة. WXإ� �العودة �طرVق [\� �دقيقة �21نصف

)� �21=3+18دقيقة ��عد �لذلك �السادسة. �الساعة ��عد �السادسة�دقي�23) �الساعة ��عد قة

 الزVتونة.�� ي*ون�نزار�قد�م�Q78دقيقت�ن�\]�طرVق�العودة�باتجاه

2 2 60 1.6 0.5 60 192´ ´ - ´ ´ = 

.�192أي�أن�نزار�أمام�شادي�باتجاه�الزVتونة�واملسافة�بيA@ما�
ً
 مMNا

 نية.م�MN\]�الثا�1.8م�MN\]�الثانية�بـ�� 2أجب�ع�Wjجميع�فروع�السؤال�السابق�باسfبدال�السرعة� .9

 

،�يبدأ�من�:/رة�الز8تون�و68ت13��4/رة�السنديان.�عندما�يصل��7200مسار�للم! �،�طولھ� .10
ً
م<=ا

�امل! �� �Cيثم �بدأ �املعاكس. �باالتجاه
ً
�حاال �Mعود �السنديان �:/رة � � � NOإ� �يم! � �الذي الR1ص

�3سرعة�
ً
دقائق�بدأ�فادي��5م<=��WXالثانية،�و�WXالساعة�السادسة�و 3الساعة�السادسة�صباحا

�امل �3سرعة � !4�� �الثانية. WX� (بدأ كال8ما امل345 من #"رة الز+تون باتجاه #"رة م<=

 السنديان).

؟ .أ 
ً
�واحدا

ً
 كم�دقيقة�تلزم�لcل�واحد�مabما�لين��4شوطا

3عد�كم�دقيقة�من�بدء�Cيثم�امل! ��يمر�الR1صان�أحدCما�بجانب�اآلخر؟�بأّي�اتجاه�يcون� .ب 

 mل�مabما�(�باتجاه�الز8تونھ�أم�السنديانة!).

 دقائق�من�بدء�Cيثم�امل! �؟�10م�تcون�املسافة�بnن�الR1صnن�3عد�ك .ج 

دقيقة�من�بدء�Cيثم�امل! �؟�بأّي�اتجاه�يcون�mل��20كم�تcون�املسافة�بnن�الR1صnن�3عد�  .د 

 مabما؟
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دقيقة�من�بدء�>يثم�امل789؟�بأّي�اتجاه�ي+ون�1ل��30كم�ت+ون�املسافة�ب�ن�ال"!ص�ن��عد�  .ه 

 مCEما؟�أCDما�من�األمام؟

دقيقة�من�بدء�>يثم�امل789؟�بأّي�اتجاه�ي+ون�1ل��50ت+ون�املسافة�ب�ن�ال"!ص�ن��عد��كم  .و 

 مCEما؟

 �عد�كم�دقيقة�من�بدأ�>يثم�امل�789يمر�ال"!صان�بجانب��عضJما�للمرة�الثانية؟ .ز 

عندما�يمران�بجانب��عضJما�للمرة�الثانية�ي+ون�فادي�قد�وصل�السنديانة�(ارشاد!$#ل!ز:!

كس�بXنما�>يثم�لم�يصل��عد�إ�VWالسنديانة.�املسافة�ال�7Tمشا>ا�>يثم�وعاد��QRاالتجاه�املعا

).�14400+�املسافة�ال�7Tمشا>ا�فادي�^ساوي�ضعفي�املسافة�ال+لية�=�
ً
 مcdا

 

�عندما�يصل��1200مسار�للم789،�طولھ� .11 ،�يبدأ�من�hmرة�السدر�وklتh"��7iرة�القندول.
ً
مcdا

�oع �القندول �hmرة VWإ� �أو�يركض �يم789 �الذي �ال"!ص �بدأت �املعاكس. �باالتجاه
ً
�حاال �الناود

� ��سرعة
ً
�صباحا �السادسة �الساعة �تمام QR� �بدأت� 4الركض �الوقت �نفس QRو� �الثانية، QR�cdم

 (بدأتا!امل@?<!من!45رة!السدر!باتجاه!45رة!القندول).!م�QR�cdالثانية.�1امل��789سرعة��ِصبا

نطالقIمــا!وTــS!أي!اتجــاه!Cعــد!كــم!ثانيــة!تمــر!البMتــان!بجانــب!CعضــIما!للمــرة!األوEــC!Dعــد!ا .أ 

 تتحرك!Zل!مXYما؟

Cعــد!كــم!ثانيــة!تمــر!البMتــان!بجانــب!CعضــIما!للمــرة!الثانيــة!Cعــد!انطالقIمــا!وTــS!أي!اتجــاه! .ب 

 تتحرك!Zل!مXYما؟

Cعـد!كــم!ثانيــة!تمــر!البMتــان!بجانــب!CعضــIما!للمــرة!الثالثــة!Cعــد!انطالقIمــا!وTــS!أي!اتجــاه! .ج 

 تتحرك!Zل!مXYما؟

 

ب�م+ّون�من�جزأين:�جزء�نزول�وجزء�صعود.�طول�جزء�الxyول��مسار�من�املحطة�أ�إ�VWاملحطة .12

م�QR�cdالثانية�وسرعتھ��QR 1.5مcd.�سرعة�إحسان��QRالصعود��1800كم�وطول�جزء�الصعود��3

 أمتار��QRالثانية�(مJما�تكن�شّدة�االنحدار).�4الxyول�

̀!Zل!املسار!(بالدقائق)؟ aأ.!كم!الزمن!الذي!احتاجھ!احسان!لس 

̀!Zل!املسار!أثناء!العودة!(بالدقائق)؟ب.!كم!الزمن! aالذي!احتاجھ!احسان!لس 



<l^Èï^ËÜ÷]<ª<ƒÒ]Ü÷]4”Àj÷]Ê<÷◊ íƒe^ä÷]<Ã 

 

 Ø105× 

�إ! � .13
ً
�إ! �امل)ان�ب�و�45نفس�الوقت�خرج�تامر�من�امل)ان�ب�متوج#ا

ً
خرج�ر8يع�من�امل)ان�أ�متوج#ا

�مّر�ال;:صان� �الثانية. 45� �تامر�م@?ان �وسرعة �الثانية �ونصف�45 �م@?ان �ر8يع �سرعة �أ. امل)ان

م@?.��900لتاسعة.��45تمام�الساعة�التاسعة�Pانت�املسافة�بيMNما�بجانب�Gعض#ما�Gعد�الساعة�ا

 م>; للمرة الثانية؟  900ماذا -انت الساعة عندما -انت املسافة بي$#ما 

 

14. �
ً
�إ! �امل)ان�ب�و�45نفس�الوقت�خرج�رازي�من�امل)ان�ب�متوج#ا

ً
خرج�طارق�من�امل)ان�أ�متوج#ا

كم.��5.4م@?��45الثانية.�املسافة�بWن�امل)انWن��1ـ�إ! �امل)ان�أ.�سرعة�طارق�تزTد�عن�سرعة�رازي�ب

��23تمام�الساعة�التاسعة�(انت�املسافة� مّر�ال=>صان�بجانب�5عض6ما�5عد�الساعة�التاسعة.

 مFG.�1200دقائق�(انت�املسافة�بيA@ما�للمرة�الثانية��8مFG.�5عد��1200بيA@ما�

 أ. ماذا (انت الساعة عندما (ان ال'&صان بجانب �عض�ما؟

 . كم دقيقة احتاج طارق لقطع املسافة ب5ن امل3ان ا وامل3ان ب؟ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


