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نجاح>> ماعكس كلمة خیبة ؟ الجواب .1

خاف>> الجواب >> ماھو ماضي یخیف ؟ الجواب .2

قالبطری>> ماھو الطیر الذي یسبح وال یطیر ؟ الجواب .3

فیتامین د>> ماھو الفیتامین الذي تكونھ الشمس ؟ الجواب .4

صالح >>  سنة فمن أستردھا ؟ الجواب 91 القدس )الفرنسیین أو الغرب (حكم األفرنج.5
الدین األیوبي

الزلوبیرو >> من ھو مخترع القلم الجاف ؟ الجواب .6

الزئبق> >ماھو المعدن الذي یتحول لسائل في درجة حرارة الغرفة ؟ الجواب .7

صدیقك من صدقك ، مثل یقال مامعنى صدقك ؟.8
        صاحبك

       رافقك
أخلص لك القول والنصیحة  

سافر معك

 الدمام-جدة - الخبر- الریاضأین بدأت األذاعة السعودیة بثھا ؟.9

الفتحة >> الطائف أنقى بالد العالم ھواء ، ماحركة ھواء ؟ الجواب .10

البنفسجي >>  ؟ الجواب )أكثر تردد (لك أقصر الموجات الضوئیةمالون الطیف الذي یمت.11

.األحمر: ؟ الجواب ) أقصر تردد(مالون الطیف الذي یمتلك أطول موجة ضوئیة .12

الماء>> مامعنى لجة ؟ الجواب ) حسبتھ لجة ( قولھ تعالى .13

 تعادل ؟ 24 : 14.18

6:5
9:3
4:3
8:6

.مة علیھ القس24 و 18نبحث عن عدد یقبل العددان 

الریال >> ماھي العملھ القطریة ؟ الجواب .15
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 النفطإنتاج -قمج إنتاج ال– الدقیق إنتاجلكة على المركز األول في ؟ حصلت المم.16

 البترول واحتیاطھالمركز االول في انتاج السعودیة تحتل:معلومة

نھیق>> الجواب >> ماھو صوت الحمار ؟ الجواب .17

طلیعة>> طالئع ، مفرد طالئع ؟ الجواب خرج الجیش تتقدمھ ال.18

مرضى>> عندما ترفع السفینة علمآ أصفر فھي تحمل ؟ الجواب .19

وبائیةإصابةتحملإذا كانت " أصفر " لونھترفع علمًا السفن:معلومة

رقیب>> الجواب >> ما مفرد رقباء ؟ الجواب .20

العشر>> الجواب >> نصف الخمس ھو ؟ الجواب .21
 .جزء كسري من أي كسر  نضرب الكسران في بعضھماإلیجاد  :قاعدة عامة

السدس =   =  X = نصف الثلث : مثال

التسع=  =  X =        ثلث الثلث 

.الثمن =  =  X =       ربع النصف 

الجزائر>> ما ھو بلد الملیون شھید ؟ الجواب .22

لیناردوا دافنشي>> من رسم المونالیزا ؟ الجواب .23

.، ذو الحجةمحرم ، رجب ، ذو القعدة>> ما ھي األشھر الحرم ؟ الجواب .24

عاقبھ>> خیر األمور أحمدھا مغبھ ، ما معنى مغبھ ؟ الجواب .25

.فھرنھیات 32>> یت تساوي ؟ الجواب نھادرجة الصفر في مقیاس فھر.26

. كلفن273.15:  تساوي؟ الجوابردجة الصفر في مقیاس الكلفن.27

النبات>> یعتبر العالم أبن البیطار مؤسس علم ؟ الجواب .28

جامعة الملك سعود>> أول جامعة بالمملكة ؟ الجواب .29
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وإنما یحتاج إلى  النتقل الصوت في الفراغ >> تبلغ سرعة الصوت في الفراغ ؟ الجواب .30
.وسط مادي

ث ، والموجات التي / م 331) ولیس الفراغ( الصوت تبلغ سرعتھ في الھواء :معلومة
 20أقل من (  ھرتز 20000 إلى 20یستطیع سمعھا اإلنسان ھي الذي ترددھا من 

). تسمى موجات فوق سمعیة20000تسمى موجات تحت سمعیة ، وأكثر من 

.م1854>> ھر عام ؟ الجواب  ظ في العالمأول بئر بترول.31
:معلومات عن النفط

.م1923تنقیب عنھ في المملكة عام لبدأ ا-
.م وھو حقل الدمام1938أول حقل نفط تم إكتشافھ عام -
.حقل الغوار في المملكة ھو أكبر حقل نفط في العالم-
.  في العالممغمورحقل السفانیة ھو أكبر حقل نفط -

إلى الدم مباشرةإفراز الھرمونات >> لجواب ماوظیفة الغدد الصماء ؟ ا.32

 الدفاع– اإلختالس – الغصب -الغضبمرادف التجھم ؟ .33
.من مرادفات التھجم أیضًا اإلعتداء أو التعدي: معلومة

تضيء أو تلمع >> تومض أعینھم ، مرادف تومض ؟ الجواب .34

 206>> ماعدد عظام الشخص البالغ ؟ الجواب .35

أحد>> ستشھد بغزوة ؟ الجواب حمزة بن عبدالمطلب أ.36

أبي عبیدة عامر بن الجراح>> من فتح بالد الشام ؟ الجواب .37

من فتح بالد فارس ؟.38
عمر بن الخطاب

 ھـ الموافق 14 تم فتح بالد فارس في عدة مواقع، ومن أھمھا موقعة القادسیة سنة :      معلومة
ھـ الموافق عام20ھا بموقعة نھاوند عام بقیادة سعد بن أبي وقاص، وتم االنتھاء من فتح م،635
المعارك كانت م بقیادة النعمان بن مقرن، وھذه الموقعة لم تقم بعدھا للفرس قائمة، وكل ھذه641

.رضي اهللا عنھ. في زمن الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب

بغــلال>>  ؟ الجواب  والیبیضمالحیوان الذي الیلد.39

- جیبوتي – الصومال-جزر القمرل العربیة ؟ ة الدو في جامعلیست عضواي من الدول .40
.ساحل العاج

.م1991فبرایر >> عاصفة الصحراء عام ؟ الجواب .41
 ینایر وإستمرت إلى 17 بدأت في )حرب تحریر الكویت  ( عملیة عاصفة الصحراء:معلومة

.1991أواخر فبرایر عام 

 سورة114>> ماعدد سور القرآن الكریم ؟ الجواب .42
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اشتدت>> تممت فرجت ھمي ، مامعنى أغتممت ؟ الجواب إذا أغ.43

الفسطاط >> عمرو بن العاص ؟ الجواب الصحابي المدینھ التي أسسھا .44

نیویورك>> الجواب >> یقع مقر األمم المتحدة في ؟ الجواب .45

.عقبة بن نافع: من ھو مؤسس مدینة القیروان؟ الجواب.46

.بن زیادطارق : من ھو فاتح بالد األندلس؟ الجواب.47
 فتح األندلس تم في عھد الخلیفة األموي الولید بن عبدالملك حیث جھز الجیش والي :معلومة

.ھـ92أفریقیا في ذلك الوقت موسى بن نصیر وأعطى قیادة الجیش لطارق بن زیاد وذلك عام 

.أبوجعفر المنصور: من ھو مؤسس مدینة بغداد؟ الجواب.48

.س؟ في عھد الخلیفة الراشد عمر بن الخطابفي عھد من فتح المسلمون بیت المقد.49

أوجد الجواب  (15129>>  في نفسة ؟ الجواب 123ماھو حاصل ضرب العدد .50
)بإستخدام عملیة الضرب المطول

 دقائق8>> یستغرق ضوء الشمس للوصول إلى األرض حوالي ؟ الجواب .51

ْ درجة180>> ما ھو مجموع قیاس زوایا المثلث ؟ الجواب .52

الخنساء>>  في رأسھ نار ، من قائل ھذا البیت ؟ الجواب كأنھ علم.53
.قالتھ في رثاء أخیھا صخر: معلومة

عسیر>> ما ھي أشھر المناطق رعویھ ووعورة في المملكة ؟ الجواب .54

.الماء>> أكسید الھیدروجین ھو ؟ الجواب .55
.H2O: العلمیة ھي ) الماء(صیغة أكسید الھیدرجین : معلومة

الیمن >>  الحدیدة ؟ الجواب أین یقع میناء.56

.اإلمام علي بن أبي طالب علیھ السالم>> الجواب >> أبو تراب ھو لقب ؟ الجواب .57

سبعة>> ما ھو عدد ألوان الطیف ؟ الجواب .58

مفاجىء-مدھش-مخیف-فزعم>> الجواب >> مذھل ؟ الجواب ما معنى .59
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 ریال ؟ 72یص الواحد  قمیصآ بالریاالت إذا كان ثمن القم12كم یبلغ سعر بیع .60
 ریال72القمیص الواحد 

 قمیص12سعر : المطلوب 
864 = 12 في 72نضرب : الحل

.معاویة>> لو أن بیني وبین الناس شعره لقطعتھا ، من القائل ؟ الجواب .61

 أضعاف عمر األبن واآلن عمر األب ضعف عمر 5منذ عشر سنوات كان عمر األب .62
.ب اآلن، فكم عمر األ سنوات 8+ األبن 

 سنة40>> الجواب >> كم عمر األب ؟ الجواب .63
-:طریقة الحل

ص= عمر اإلبن اآلن س= عمر االب اآلن 

10-ص=  سنوات 10عمر اإلبن قبل 10-س=  سنوات 10عمر األب قبل 

. أضعاف عمر اإلبن 5 سنوات كان عمر اآلب في ذلك الوقت 10قبل 

 50 –ص 5 = 10- س >) ==10-ص (X 5 = 10-س: أي أن 

1 معادلة ------ 40 -= ص 5 –  س > ==50 – 10= + ص 5 – س >==

 .8اآلن عمر االب ضعف عمر اإلبن زائد 

 2 معادلة ---------- >  ==8+ ص 2= س 

 1 في المعادلة 2بتعویض قیمة س من المعادلة 

40-=  ص 5 –) 8+ص2 (> ==40-= ص 5-س

 8 – 40- ص 5 –ص 2 > ==40-= ص 5 – 8+ص 2 >==

.عمر اإلبن اآلن = 16   = =  ص >  ==48-= ص 3- >==

.سنةX16  +  8 = 32 + 8 = 40 2 = 8+ ضعف عمر أبنھ = عمر األب اآلن 

3892: ؟ الجواب  أیام 10األسبوع فكم یكسب خالل  في 2725یكسب تاجر .64

 ریال2725یكسب في إسبوع : الحل
 ریال2725 ----------------- أیام 7

 س----------------- أیام 10
.نضرب الطرفین في الوسطین

X 2725 10= س 7
02725س7

3892 = 7 ÷ 02725= س
.أختر الرقم القریب من الجواب الذي وصلت إلیھ
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التربیة والعلوم الثقافیة>> الیونسكو ھي منظمة ؟ الجواب .65
.رنسا ومقرھا في باریس عاصمة ف1945تأسست عام : معلومة

 تساوي ؟ 50من % 66.7

 X 50 =   = .53  = 50من % 7: الحل

كریم >>  ؟ الجواب ، ماذاي ٌیقصد بذلكیقال ھذا الرجل كثیر الرماد.67

 أبو بكر الصدیق الخلیفة الراشد>>من ھو أبي قحافة ؟ الجواب .68

.عھد الملك فیصلفي >> متى بدأ بث التلفزیون في المملكة ؟ الجواب .69

. في عھد الملك فیصل من محطتي الریاض وجدة1965بدأ عام : معلومة

.ھـ1380_ م 1961>> أفتتاح معھد اإلدارة عام ؟ الجواب .70

ماھي منظمة الیونیسیف؟.71
. ومقرھا نیویروك في أمریكا1946ھي منظمة األمم المتحدة لرعایة الطفولة، تأسست عام 

 رحمھ اهللالملك فیصل>> ؟ الجواب أول وزیر للخارجیة ھو .72

الراشدینالخلفاء >> بدأ المسلمون العرب تداول نقود خاصة بھم في عھد ؟ الجواب .73

4710>>  ؟ الجواب 15 في العدد 314ماھو حاصل ضرب .74

. سنوات 4>> الجواب >> ماعدد سنوات عضویة الشورى ؟ الجواب .75

. سنوات4ماعدد عضویة المجلس البلدي؟ .76

81>> س في متتابعة األرقام السابقھ تساوي ؟ الجواب ،  64، 49، 36 ,77.25

1 +10 + 25 = 36مالحظة المتتابعة نجد أن : الحل
    49 = 36 + 10 + 3

         64 = 36 + 10 +5
.81 = 7 + 10 + 64= إذا الحد الخامس وھو س 

الزھرة> >أي من أجزاء النبات یعتبر مسؤل عن التكاثر ؟ الجواب .78

سابك>> یطلق على الشركة السعودیة للصناعات األساسیة األسم المصغر ؟ الجواب .79

.سكیكو: یطلق على الشركة السعودیة الموحدة للكھرباء األسم المصغر؟ الجواب .80
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.یطلق على شركة الزیت العربیة السعودیة األسم ؟ أرامكو السعودیة.81

الھمالیا>> ؟ الجواب رض في جبال تقع أعلى نقطھ على سطح األ.82
.م8888: معلومة یبلغ إرتفاعھا

أعزة>> الحر یعني عزیز في وطنھ ، ماجمع عزیز ؟ الجواب .83

أزرق ، أحمر ، أصفر ، نیللي ، بنفسجي >> الجواب >> ماھي ألوان الطیف ؟ الجواب .84
، أخضر ، برتقالي 

فكم یكسب خالل , ئھ  في الم10 ریال في الیوم ویضاف إلیھ 3000 یكسب  عاملإذا كان.85
ثالث أیام ؟

 ریال 3000في الیوم أجرتھ ھي : الحل
.X  10/100 = 300 3000= كما مكتوب في السؤال إذا % 10یضاف إلیھا 

 ریال3300إذا مجموع كسبھ في الیوم 
.X 3 = 9900 3300 ایام یكسب 3في 

.الثمانینات>> الجواب >>  الجواب بدأ التلفزیزن السعودي أرسالھ في ؟.86
ھـ اي في الثمانیات 1385 م اي في الستینات میالدیة یوافق 1965بدأ البث عام ( 

).الھجریة

.منطمة األمم المتحدة للزراعة والغذاء>> ؟  الجواب لفاومنظمة ا.87

فإن ؟ ) ب = أ  ( و) ص < س ( إذا كان .88

أ+  ص>ب +         س 
ب+ ص<أ +س        

ب+ص = أ +       س
ب ألننا إذا أضفنا قیمة أ على س وقیمة ب على ص فإننا سنضیف + ص<أ +س: الحل ھو

لذلك فإن ) ب= أ ( نفس القیمة ألن حسب ماھو معطى في السؤال قیمة أ و ب متساویتان 
.المتراجحة لن تتغیر وسیكون الطرف الذي فیھ أصغر كما في أصل المسألة

عثمان بن عفان>> د بن ثابت على جمع القرآن ؟ الجواب في أي عھد أشرف زی.89

مثل التلفزیون والمسجل>> ماعالقة التماثل بین الھاتف والرسالة ؟ الجواب .90

الفرنك>> ما العملھ النقدیة لسویسرا ؟ الجواب .91

.المارك: مالعملة النقدیة أللمانیا؟ الجواب.92

.الین: ماھي العملة النقدیة للیابان؟ الجواب.93
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.اللیرة: ماھي العملة النقدیة إلیطالیا؟  الجواب.94

.الدرھم: الجواب: ماھي العملة النقدیة لإلمارات.95

 صباحآ وكان ھذا المنبھ یؤخر ربع ساعة كل ساعة 7إذا ضبطت المنبھ على الساعة .96
10:45>>  ظھرآ تمامآ ؟ الجواب الجواب 12فكم تكون الساعة عندما تكون 

ع ساعة كل ساعةالعقرب یتأخر رب: الحل
6:45 یكون العقرب عند 7الساعة 
7:30 یكون العقرب عند 8          
8:15 عند                  9          
9:00عند                  10        
9:45عند                  11         
10:45عند                 12         

 ، وسیتأخر ربع ساعة كل ساعة ، 7بطھ على الساعة المنبھ تم ض: طریقة أخرى أفضل
 تماما؟ 12المطلوب إلى أي توقیت سیشیر المنبھ عند الساعة 

. ساعات5  :12 إلى الساعة 7من الساعة 
في كل ساعة سیتأخر المنبھ ربع ساعة

 ساعات سیتأخر المنبھ ساعة وربع5أي في ال
.10:45=  ساعة وربع – 12الساعة 

زقزقة>> الجواب >> ت العصافیر ؟ الجواب یطلق على صو.97

الكویت-إلماراتا-الیمن-عمان>> ي عملتھا ھي ؟ الجواب الدولة التي تستخدم الدرھم ف.98

 ، ماھو الرقم الثالث ؟ 460 ، ولرقمین 480= إذاكان المتوسط الحسابي لثالث أرقام .99
520>> الجواب 

:الحل
داد تقسیم عددھاھوحاصل مجموع األع: تعریف المتوسط الحسابي

480= المتوسط الحسابي لثالثة ارقام 
نفرض أن األعداد الثالثة ھي س و ص و ع

 480X3= ع +ص+ س> ==480  =  إذا     

1 معادلة ---- 1440= ع + ص +  س >==
 460وحسب ماھو معطى أیضًا فإن المتوسط للرقمین ھو 

  460X2=  ص + س > ==460 = أي أن   

2 معادلة --------- 920= ص +  س >==
1 في المعادلة 2من المعادلة ) ص+س(نعوض بقیمة 

.520 = 920-1440=   ع > ==1440= ع  + 920
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ماھو المعدن الثاني بعد البترول ویعتبر األحتیاطي الثاني في المملكة ؟ .100
الذھب>> الجواب 

ساما>>  ؟ الجواب ما ألسم المختصر لمؤسسة النقد العربي.101

ماھو األسم المختصر للبنك السعودي األمریكي؟ سامبا.102

.ماھو األسم المختصر للبنك السعودي البریطاني؟ ساب.103

62500>>  في نفسھ ؟ الجواب 250ماھو حاصل ضرب .104

اسم موصول  >>  ؟ الجواب ايھنا تعن) من(، البینة على من أدعى .105
بمعنى الذي

المتغیر طعمھ>> لجواب  الماء ؟ ا:آسن تعني.106

3792000 >> الجواب >>  متر ؟ الجواب ........كم تساوي107.3792

الدول العربیة >> الجواب >> منظمة األوابك تعني ؟ الجواب .108
المصدرة للبترول

.الدول المصدرة للبترول: منظمة األوبك تعني؟ الجواب.109

ساعة فكم ریال یحصل في 22 ریال في 110عامل یحصل على .110
 اعة ؟الس

. ساعة22 -------------- ریال 110:   الحل
 ساعة1 ----------------                                         س ریال 

 سX 1 = 22 110:                                 نضرب طرفین في وسطین
 س22= 110
5 = 22 / 110= س 

 فروع4>> الجواب >> واب كم عدد فروع معھد اإلدارة ؟ الج.111

 سم ؟ 12 وارتفاعھ  سم5 مساحة مثلث طول قاعدتھ أحسب.112
2) / اإلرتفاعXالقاعدة = (قانون مساحة المثلث : الحل

) =5 X 12 / (2 = 60/2 = 30سم مربع.

روسیا >> أشترت الوالیات المتحدة األسكا من ؟  الجواب .113
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.جويالضغط ال>> البارومتر یقیس ؟ الجواب .114

.الجھد الكھربائي: الفولتمیتر یقیس ؟ الجواب .115

.التیار الكھربائي: األمیتر یقیس ؟ الجواب.116

. م100 – سم 1000 – ألف مترالكیلو متر یساوي ؟ .117

. سم100 – سم 10 – ملم 100المتر یساوي ؟ .118

.ملم0.5 –  ملم10 – ملم 1000السم یساوي ؟ .119

8,4>>  ؟ الجواب 80ھما  الى عددین مجموع مربع12قسم العدد .120
:طریقة الحل

 وجمع مربعاتھا 12جرب مكونات العدد 
80 الیساوي 122 = 121 + 1:  ، مربعھما 12 = 1+11
.80 الیساوي 104 = 100 + 4: ، مربعھما12= 2+10
.80 الیساوي 90 = 81 + 9: ، مربعھما3+912
 80 = 64 + 16: ، مربعھما4+812

.8 و 4: لوب إذا الجواب المط

غرناطة>>  ؟ الجواب  این یقعقصر الحمراء.121

عندما تكون األرض بین >> متى یحدث خسوف القمر ؟ الجواب .122
الشمس والقمر

عندما یقع القمر بین >> متى یحدث كسوف الشمس ؟ الجواب .123
األرض والشمس

م1931>> متى تم أفتتاح خط سكة الحدید بالمملكة ؟ الجواب .124

قوافل >> جواب جمع قافلة ؟ ال.125

: عمة الرسول ولد یسمى ؟ الجواب كان لصفیة بنت عبدالمطلب .126
الزبیر بن العوام
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 بالونات 5 بالونآ ویمتلك صالح عدد من البالونات 35یمتلك سعید .127
یبلغ عدد البالونات الزرقاء نصف عد البالونات ،زرقاء اللون ونفس العدد بیضاء 

فكم عدد البالونات مع سعید وصالح ؟ لونات صفراء اللون الحمراء اللون وثلث عدد البا
.عدد بالونات صالح تساوي عدد بالونات سعید >>  الجواب 

:تحلیل المسألة
 بالون35: سعید
 بالونات زرقاء5 :صالح

 بیضاء5ونفس العدد من البیضاء أي لدیھ ایضًا 
عدد البالونات الزرقاء نصف عد البالونات الحمراء

10=  الحمراء : وھي نصف الحمراء إذا5 الزرقاء  أنبما> ==
الزرقاء ثلث الصفراءعدد البالونات 

 15 فالصفراء 5 الزرقاء بما أن >==
 35 = 15 +10 + 5 + 5 = مجموع صالح

. وھو الجواب المطلوب35= وھو نفس العدد الذي عند سعید 

فریقیاشمال أ>> عین الولید موسى بن نصیر حاكم على ؟ الجواب .128

18: الجواب تساوي ؟ 20من  % 129.90

 = 100 ÷ 1800 = 100 ونقسم الناتج على 90 في 20نضرب : الحل
18.

األوكسجین>> نبات ؟ الجواب لینتج عن عملیة التنفس بالنسبة ل.130

ثاني : ینتج عن عملیة التركیب الضوئي بالنسبة للنبات؟ الجواب .131
.أكسید الكربون

بالمتر ؟ ) م  س20× سم  90( ماقیمة .132

. سم مربع1800=  سم X 20 سم 90: الحل
10000للتحویل من سم مربع إلى متر مربع نقسم على 

. متر مربع0.18=  سم مربع 1800

النتیجة>>  ماله الرعب تفید ؟ الجواب بانالعدو ج.133

32>> عدد أسنان اإلنسان البالغ ؟ الجواب .134
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دمشق إلى سوریا مثل ؟.135

 إلى الكویتاألحمدي
المحرق إلى البحرین

باریس إلى فرنسا
.نیورك إلى واشنطن

ألن بھا معظم مصادر الطاقة >> الدمام مركز صناعي مھم ؟ الجواب .136
)النفط، محطات تولید الكھرباء، المصانع الكیماویة(

الخطأ>> عكس صواب ؟ الجواب .137

 سور4>> عدد سور القرآن التي تبدأ بسبح ؟ الجواب .138

4:؟ الجواب)قل(عدد سور القرآن التي تبدأ بـ.139

. قل ھو اهللا أحد– قل أعوذ برب الفلق - قل أعوذ برب الناس–قل یا أیھا الكافرون 

من ال صوت لھ>> الجواب >> ساكن الریح تعني ؟ الجواب .140

أسكندر غراھام>> من ھو مخترع الھاتف ؟ الجواب .141

.توماس أدیسون: بمن ھو مخترع المصباح الكھربائي ؟ الجوا.142

.إسحق نیوتن: من ھو مكتشف الجاذبیة األرضیة؟ الجواب.143

.إنیشتاین: من ھو واضع النظریة النسبیة؟ الجواب.144

خالء>> أقرب الكلمات إلى كلمة فضاء ھي ؟ الجواب .145

. تشابھ– تناقض –ترادف : معزه بینھما ؟ الجواب المذلة وال.146

التأني >> مرادف التریث ؟ الجواب .147

.الفرس>> عركة القادسیة بین المسلمین و ؟ الجواب م.148

الرجوع خائبآ>> الجواب >> رجعت بخفي حنین تعني ؟ الجواب .149
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انظر  ( 24 الجواب س ؟  , 18، 13 , 9 , 6أكمل السلسلة التالیة .150
)طریقة الحل

في مثل ھذه المسائل یجب على الطالب مالحظة مقدار الزیادة : الحل
في التسلسل

3  أي مقدار الزیادة 9 إلى 6ن م
.1+3 = 4 زاد 13 إلى 9من 
.2+3 = 5 زاد 18 إلى 13من 

 3 +3 = 6إذا حسب سیر السلسلة فإن العدد القادم سیزید 
 .24 یصبح الناتج 18 على 6نزید 

جون بیرد>> الجواب >> من ھو مخترع التلفزیون ؟ الجواب .151

سنھ >> الجواب >> جواب تستغرق دورة األرض حول الشمس ؟ ال.152
كاملھ

الفصول : ینتیح عن دوران األرض حول الشمس ماذا؟ الجواب.153
.األربعة

 24= یوم : كم تستغرق األرض في دورتھا حول نفسھا ؟ الجواب .154
.ساعة

.اللیل والنھار: الجواب ماذا ینتج عن دوران األرض حول نفسھا؟.155

التعظیم>> الجواب األرض تفید ؟ , بناكم اهللا في أرض إذا رفعت .156

ییأس>> الجواب >> مرادف یسأم ؟ الجواب .157

 م1960عام >> الجواب >> أسست منظمة األوبك عام ؟ الجواب .158

. دولة13تضم المنظمة : معلومة

تنقیة الدم>> الجواب >> ھم وظائف الكلى ؟ الجواب أ.159

م1969>> مشى األنسان ألول مره على سطح القمر عام ؟ الجواب .160

 في إنجلترا1925عام >>  أنشأت أول سكة حدیدیة ؟ الجواب متى.161

ھـ11 ربیع األول عام 12>> متى توفي الرسول ؟ الجواب .162

 كیلو متر 2,250,000>> الجواب >> كم مساحة المملكة ؟ الجواب .163
مربع

ْ  درجة مئویة37>> كم درجة حرارة األنسان الطبیعیة ؟ الجواب .164
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الفرید نوبل>> الجواب >> اب مخترع الدینامیت ھو ؟ الجو.165

جاذبیة القمر>> ماسبب المد والجزر ؟ الجواب .166

ھي آیة الدین>> ماھي أطول آیھ في القرآن الكریم ؟ الجواب .167

أسترالیا>> صوف ؟ الجواب لأكثر الدول أنتاجآ ل.168

سھلة الزراعة>> مامعنى األرض الخوارة ؟ الجواب .169

>> صود بجلبابھا ؟ الجواب مالمق, وطفقت السماء تخلع جلبابھا .170
الغیوم

ماركوني>> مخترع الرادیو ھو ؟ الجواب .171

كفف>> الجواب >> ماجمع كفة ؟ الجواب , كفة المیزان .172

2,5>> الجواب >>  تساوي ؟ الجواب 50من  % 173.5
100ونقسم الناتج على ) 5X 50( نضرب : الحل

2.5 = 10 تقسیم 250= 

ترادف>>  ؟ الجواب العالقة بین أخفى وأستر ھي.174

كم1.259>>  كیلو متر ؟ الجواب  كم متر تساوي175.1259
. متر1000الكیلو 

 ساعات إذا 5ماھي المسافة التي قطعتھا سیارة بالكیلو مترات في .176
 كیلو350>> الجواب >>  كم في الساعة ؟الجواب 70كانت سرعتھا 

.كمX 5 = 350 70 : ساعات 5 كم ، إذا في 70في الساعة تقطع : طریقة الحل
:قواننین السرعة والمسافة والزمن

. الزمنXالسرعة = المسافة 
.الزمن/ المسافة = السرعة 

.السرعة/ المسافة = الزمن 


