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المقّدمة

 انطالًقا من إيمان المملكة األردنية الهاشــمية الراســخ بأهمية تنمية قدرات اإلنســان األردني، وتسليحه بالعلم 
والمعرفة؛ سعى المركز الوطني لتطوير المناهج وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى تحديث المناهج الدراسية 
وتطويرها، لتكون معينًا للطلبة على االرتقاء بمســتواهم المعرفي، ومجاراة أقرانهم في الدول المتقّدمة. ولّما كانت 
الرياضيات إحدى أهّم المواّد الدراسية، التي تنّمي لدى الطلبة مهارات التفكير وحّل المشكالت، فقد أولى المركز 
هذا المبحــث عنايًة كبيرًة، وحرص على إعداد كتب الرياضيات وفق أفضل الطرائــق المّتبعة عالميًّا على يد خبراء 

أردنيين؛ لضمان انسجامها مع القيم الوطنية الراسخة، وتلبيتها الحتياجات أبنائنا الطلبة ومعلميهم. 

 وقد روعي عند إعداد كتب الرياضيات تقديم المحتوى بطريقة سلســة، وضمن سياقات حياتية شائقة، تزيد من 
رغبة الطلبة في التعّلم. كما أبرزت الكتب خطة حّل المســألة، وأفردت لها دروًسا مستقّلًة تتيح للطلبة التدّرب على 
أنواع مختلفة من هذه الخطط وتطبيقها في مسائل متنّوعة. لقد احتوت الكتب على مشروع لكل وحدة؛ لتعزيز تعّلم 
الطلبة للمفاهيم والمهارات الواردة في هذه الوحدة وتوسعتها وإثرائها. وبما أن التدّرب المكّثف على حّل المسائل 
يعّد أحد أهّم طرائق ترســيخ المفاهيم الرياضية وزيادة الطالقة اإلجرائية لدى الطلبة؛ فقد ُأعّد كتاب التمارين ليقّدم 
للطلبــة ورقة عمل في كل درس ليحّلوها واجًبا منزليًّا، أو داخل الغرفة الصفية إن توافر الوقت الكافي. وألّننا ندرك 
جيًدا حرص المعّلم األردني على تقديم أفضل ما لديه لطلبته، فقد جاء كتاب التمارين أداًة مســاعدًة توّفر عليه جهد 

إعداد أوراق العمل وطباعتها.

 ومعلوم أن األرقام العربية ُتستعمل في معظم مصادر تعليم الرياضيات العالمية السّيما على شبكة اإلنترنت، التي 
أصبحت وبشكل متســارع أداًة تعليميًة مهّمًة؛ لما تزخر به من صفحات تقّدم محتًوى تعليميًّا تفاعليًّا ذا فائدة كبيرة. 
وحرًصا منّا على أاّل يفوت أبناءنا الطلبة أيُّ فرصة، فقد اســتعملنا في هذا الكتاب األرقام العربية؛ لَجســر الهّوة بين 

طلبتنا وبين المحتوى الرقمي العلمي، الذي ينمو بتسارع في عالم يجري نحو التعليم الرقمي بسرعة كبيرة.

 ونحن إذ نقّدم هذا الكتاب، نأمل أن ينال إعجاب أبنائنا الطلبة ومعلميهم، ويجعل تعليم الرياضيات وتعّلمها أكثر 
متعًة وسهولًة، ونعدهم بأن نستمرَّ في تحسين هذا الكتاب في ضوء ما يصلنا من مالحظات.

المركز الوطني لتطوير المناهج
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الَْوْحَدُةالَْوْحَدُة

اْلُكسوُر اْلَعْشِريَُّة َواْلَعَمِلّياُت َعَلْيها66

يَُّة هِذِه اْلَوْحَدِة؟  ما َأَهمِّ

ُة لِلتَّْعبيِر َعِن اْلِقَيِم  ُتْسَتْعَمُل اْلُكســوُر اْلَعْشِريَّ

َأْســَهَل ِمَن اْلُكســوِر  ا بَِطريَقٍة  غيَرِة ِجدًّ الصَّ

ِة  ِة؛ لِذا، ُتْســَتْعَمُل اْلُكســوُر اْلَعْشــِريَّ اْلعاِديَّ

في َكثيٍر ِمَن اْلَمجــاالِت اْلِعْلِميَِّة َواْلَحياتِيَِّة، 

َوَلَعلَِّي الَحْظُت َيْوًما َأنَّ ُكَتَل اْلَْشياِء الثَّمينَِة 

َهِب، ُتقاُس بِاْســتِْعماِل ميزاٍن َرْقِميٍّ  ِمْثِل الذَّ

َدقيــٍق َتْظَهُر فيــِه اْلُكْتَلُة َعلى صوَرِة َكْســٍر 

 . َعْشِريٍّ

َتَعلَّْمُت ساِبًقا:

َف َأْجــزاِء اْلَعْشــَرِة َوَأْجــزاِء اْلِمَئِة،   َتَعــرُّ
َوَتْمثيَلها.

 ِقراَءَة اْلَعَدِد اْلَعْشِريِّ َوِكتاَبَتُه.

ِة َواْلُكســوِر    التَّْحويَل َبْيَن اْلُكســوِر اْلعاِديَّ
ِة ِضْمَن َأْجزاِء اْلِمَئِة. اْلَعْشِريَّ

ِة َوَتْقريَبها.  ُمقاَرَنَة اْلُكسوِر اْلَعْشِريَّ

َسَأَتَعلَُّم في هِذِه اْلَوْحَدِة: 

ِة َواْلُكســوِر   التَّْحويــَل َبْيَن اْلُكســوِر اْلعاِديَّ

ِة، ِضْمَن َأْجزاِء اْلَْلِف. اْلَعْشِريَّ

ِة فــي 10 َو 100   َضْرَب اْلُكســوِر اْلَعْشــِريَّ

َو 1000 َواْلِقْسَمَة َعَلْيها.

ِة َوَطْرَحها.  َجْمَع اْلَْعداِد اْلَعْشِريَّ

ِة، َوِكتاَبَتها، َوإيجاَدها. َف النِّْسَبِة اْلِمَئِويَّ  َتَعرُّ



7

َمْشــروِعَي  لَِتنْفيِذ  َوُزَمالِئَي/َزميالتي   َأْســَتِعدُّ 

، الَّذي َسَأْســَتْعِمُل فيِه َمهاراتَِي في ُمقاَرَنِة اْلُكسوِر  اْلخاصِّ

ِة َوَتْرتيبِها َوَتْقريبِها، َوَتْقديِر َنواتِِج َجْمِعها َوَطْرِحها. اْلَعْشِريَّ

ــَن  ــٍة ِم ــواٍع ُمْخَتِلَف ، 5 َأْن ــيٌّ ــزاٌن َرْقِم ــوادُّ َواْلََدواُت: مي اْلَم

ــٌم. ــٌة، َقَل ــِة، َوَرَق اْلفاِكَه

ُخُطواُت َتْنفيِذ اْلَمْشروِع:

ُلها في اْلَجْدَوِل:   1 َأِجُد ُكْتَلَة ُكلِّ فاِكَهٍة بِاْلكيلوغراِم، َوُأَسجِّ

اْلَكْسُر اْلَعْشِريُّاْلَكْسُر اْلعاِديُّاْلُكْتَلُةاْلفاكَِهُة

ُد َمنِْزَلَة َأْجزاِء اْلِمَئِة َوَأْجزاِء اْلَْلِف لُِكْتَلِة ُكلِّ فاِكَهٍة.   ُأَحدِّ 2 

 3  ُأَرتُِّب اْلفاِكَهَة َحْسَب ُكْتَلتِها ِمَن اْلَْصَغِر إِلى اْلَْكَبِر.

ُب ُكْتَلَة ُكلِّ فاِكَهٍة إِلى َأْقــَرِب ُجْزٍء ِمْن 10، َوإِلى   4  ُأَقــرِّ

َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن 100

ُر َمْجموَع ُكْتَلَتْي َنْوَعْيِن ِمَن اْلفاِكَهِة.  5 ُأَقدِّ

تي   6  َأِجُد اْلَفْرَق َبْيَن َأْكَبــِر ُكْتَلٍة َوَأْصَغِر ُكْتَلٍة ِمَن اْلُكَتِل الَّ

َأْوَجْدُتها في اْلَجْدَوِل.

 7  َأِجُد ُكْتَلــَة 10 َأْو 100 َأْو 1000 َحبٍَّة ُمَتماثَِلٍة ِمْن ُكلِّ 

فاِكَهٍة.

 8  َأْختاُر إِْحــدى اْلفاِكَهِة ِمــَن اْلَجْدَوِل، َوُأَبيُِّن نِْســَبَتها 

َة بِاْلُمقاَرَنِة َمَع َعَدِد اْلَفواِكِه َجميِعها. اْلِمَئِويَّ

َعْرُض النَّتاِئِج:

َأْكُتــُب َتْقريًرا ُأَبيِّــُن فيِه ُخُطواِت َعَمِل اْلَمْشــروِع،   
تي واَجْهُتها في َأْثناِء َتنْفيِذ  عوبــاِت الَّ َوالنَّتاِئَج والصُّ

اْلَمْشروِع َوَأْنِشَطتِِه.

ُم َعْرَض )بوربوينــت - PowerPoint( إِْن    ُأَقــدِّ
ُن َمراِحَل َتنْفيِذ اْلَمْشروِع، َوُصَوَر هِذِه  َأْمَكَن، َيَتَضمَّ

ْلُت إَِلْيها. تي َتَوصَّ اْلَمراِحِل، َوالنَّتاِئَج الَّ

َمْشروُع اْلَوْحَدِة: فاِكَهُة اْلُكسوِر اْلَعْشِريَِّة
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رُْس ْلِفالدَّ َأْجزاُء اْلَ 1
 َأْسَتْكِشُف

1 ِمليِمْتــٍر ُهَو ُجْزٌء ِمــْن 1000 ِمــَن اْلِمْتِر، 

َكْيَف   ، 1
1000

اْلَكْســِر  َوُيْكَتُب َعلــى صوَرِة 

ُيْكَتُب اْلِمليِمْتُر َعلى صوَرِة َكْســٍر َعْشِريٍّ ِمَن 

اْلِمْتِر؟

  ُيْمِكنُنــي اْســتِْعماُل َلْوَحــِة اْلَمنــاِزِل 

ــوُن  ِة، َوَيك ــِريَّ ــوِر اْلَعْش ــِل اْلُكس لَِتْمثي

ــوِد  ــَن َعم ِة َبْي ــِريَّ ــِة اْلَعْش ــُع اْلفاِصَل َمْوِق

ــَرِة. ــزاِء اْلَعْش ــوِد َأْج ــاِد َوَعم اْلح

أَتََعلَُّم

ْقِم الَّذي َتْحَتُه َخطٌّ في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: ِمثاٌل 1 َأْكُتُب اْلقيَمَة اْلَمنِْزلِيََّة لِلرَّ

1  2.712

2  9.965

َمنِْزَلِة  فــي  َيَقُع   1 ْقــُم  الرَّ
قيَمُتُه  َفَتكوُن  اْلِمَئِة؛  َأْجزاِء 

اْلَمنِْزلِيَُّة 0.01

اْلحاُد َأْجزاُء اْلَعْشَرِةَِأْجزاُء اْلِمَئِة َأْجزاُء اْلَْلِف 
2172

0100

َمنِْزَلِة  فــي  َيَقُع   5 ْقــُم  الرَّ
َفَتكوُن  اْلَْلــِف؛  َأْجــزاِء 

قيَمُتُه اْلَمنِْزلِيَُّة 0.005

اْلحاُد َأْجزاُء اْلَعْشَرِةَِأْجزاُء اْلِمَئِة َأْجزاُء اْلَْلِف 
5699

5000

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َأْكُتُب اْلُكسوَر َعلى صوَرِة 

ٍة، َوُأَمثُِّلها. ُكسوٍر َعْشِريَّ

اْلُمْصَطَلحاُت

الّصيَغُة اْلِقياِسيَُّة، الّصيَغُة 

ْفظِيَُّة، الّصيَغُة التَّْحليلِيَّةُ اللَّ

ْقُم 2 َيَقُع في َمنِْزَلِة َأْجزاِء اْلَْلِف؛  الرَّ
َفَتكوُن قيَمُتُه اْلَمنِْزلِيَُّة 0.002

اْلَعَشراُت اْلحاُد َأْجزاُء اْلَعْشَرِةَِأْجزاُء اْلِمَئِة َأْجزاُء اْلَْلِف 

28132

20000

اْلفاِصَلُة 
ُة اْلَعْشِريَّ
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يَّــِة، ُيْكَتــُب اْلَكْســُر اْلَعْشــِريُّ بِالّصيَغــِة اْلِقياِســيَِّة )standard form(، َوبِالّصيَغــِة التَّْحليلِيَِّة  َكمــا فــي اْلَْعداِد اْلُكلِّ

ِة بِالّصيَغِة اللَّْفظِيَِّة، َأْسَتْعِمُل اْلقيَمَة  ْفظِيَِّة )word form(. َولِِكتاَبِة اْلُكسوِر اْلَعْشــِريَّ )expanded form(، َوبِالّصيَغِة اللَّ

ِة. الَلِة َعلى اْلفاِصَلِة اْلَعْشِريَّ ْبِط )َو(؛ لِلدَّ اْلَمنِْزلِيََّة لُِكلِّ َرْقٍم في اْلَعَدِد، َوَأْسَتْعِمُل َأداَة الرَّ

الَْوْحَدُة 6

ْقِم الَّذي َتْحَتُه َخطٌّ في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأْكُتُب اْلقيَمَة اْلَمنِْزلِيََّة لِلرَّ َأَتَحقَّ

1  44.185     2  214.047

 

ْفظِيَِّة، َوالتَّْحليلِيَِّة.   ِة اْلتَِيِة بِالّصيَغَتْيِن: اللَّ ِمثاٌل 2 َأْكُتُب ُكلًّ ِمَن اْلَْعداِد اْلَعْشِريَّ

1  2.563

ْفظِيَُّة: اْثناِن َوَخْمُسِمَئٍة َوَثالَثٌة َوِسّتوَن ِمْن َأْلٍف. الّصيَغُة اللَّ

 2.563 = 2 + 5
10

 + 6
100

 + 3
1000

الّصيَغُة التَّْحلِيلِيَُّة:   

   = 2 + 0.5 + 0.06 + 0.003

2  48.071

ْفظِيَُّة: َثمانَِيٌة َوَأْرَبعوَن َوواِحٌد َوَسْبعوَن ِمْن َأْلٍف. الّصيَغُة اللَّ

48.071 = 40 + 8 + 7
100

 + 1
1000

الّصيَغُة التَّْحلِيلِيَُّة:   

 = 40 + 8 + 0. 07 + 0.001

ْفظِيَِّة، َوالتَّْحليلِيَِّة. ِة اْلتَِيِة بِالّصيَغَتْيِن: اللَّ ُق ِمْن َفْهِمَي: َأْكُتُب ُكلًّ ِمَن اْلَْعداِد اْلَعْشِريَّ َأَتَحقَّ

1  136.214      2  99.126

ْقِم الَّذي َتْحَتُه َخطٌّ في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: َأْكُتُب اْلقيَمَة اْلَمنِْزلِيََّة لِلرَّ

1  5.737   2  0.852   3  0.962

4  4.165   5  3.806   6  0.547

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل
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؟ ُد اْلقيَمَة اْلَمنِْزلِيََّة لَِرْقٍم في َعَدٍد َعْشِريٍّ ُث: َكْيَف ُأَحدِّ  َأَتَحدَّ

َمهاراُت التَّْفكيِر

 7 ُأْكِمُل اْلَفراَغ في اْلَجْدَوِل َأْدناُه:

الّصيَغُة التَّْحلِيلِيَُّة
اْلَعَدُد اْلَعْشِريُّ

 اْلَكْسُر /

اْلَعَدُد اْلَكْسِريُّ ٌة ٌةُكسوٌر َعْشِريَّ ُكسوٌر عاِديَّ

8 + 9

10
 + 8

1000

10 + 8 + 0.2

4  
85

1000

0.252

 8  ُعلوٌم: َبَلَغْت ُكْتَلُة إِْحدى اْلَحَشراِت g 3.405، ُأَعبُِّر َعْن ُكْتَلتِها بِالّصيَغِة التَّْحليِليَِّة.

ُعبَِّد   1000 m ْنشاِء طوُلُه  اْلِ َقْيُد   9  ِقياٌس:شاِرٌع 

ِل، ما اْلَكْسُر اْلَعْشِريُّ  ِمنُْه m 120 في اْلَيْوِم اْلَوَّ

َيُة؟ الَّذي ُتَمثُِّلُه اْلَمساَفُة اْلُمَتَبقِّ

ُر إِجاَبتَِي. ُد اْلُمْخَتِلَف، َوُأَبرِّ ها ال َينَْتمي: ُأَحدِّ  10 َأيُّ

0.514
 

اْلحاُد َأْجزاُء اْلَعْشَرِة َأْجزاُء اْلِمَئِة َأْجزاُء اْلَْلِف
0 5 1 4

5
10

 + 1
100

 + 4
1000  

واِحٌد َوَخْمسوَن َوَأْرَبَعُة َأْعشاٍر.

ا َيَقُع َبْيَن 0.57 , 0.56  11 َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأْكُتُب َكْسًرا َعْشِريًّ

ٍة ، َيكوُن فيِه َرْقُم َمنِْزَلِة َأْجزاِء الِمَئِة  ًنا ِمْن 3  َمناِزَل َعْشريَّ ا ُمَكوَّ : َأْكُتُب َكْســًرا َعْشَريًّ  12  َتَحدٍّ

ِمْثَلَْي َرْقِم َمنِْزَلِة َأْجزاِء الَْلِف َونِْصَف َرْقِم َمنِْزَلِة َأْجزاِء الَعَشــَرِة، َوَيكوُن َمْجموُع َأْرقاِم 
الَمناِزِل الثَّالِث َعَدًدا َزْوِجيًّا.

ُه يوَجُد َأْكَثُر ِمْن  َيرى اْلُعَلماُء َأنَّ
ِستَِّة َمالييِن َنْوٍع ُمْخَتِلٍف ِمَن 

اْلَحَشراِت.

َمْعلوَمٌة
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رُْس َتْحويُل اْلَكْسِر ِإلى َكْسٍر َعْشِريٍّ َواْلَعْكُس2الدَّ

ٍة واِحَدٍة ُهَو َكْسٌر َمقاُمُه 10 َفَمَثاًل ُن ِمْن َمنِْزَلٍة َعْشــِريَّ َتَعلَّْمُت ســابًِقا َأْن اْلَكْسَر اْلَعْشــِريَّ )decimal( الَّذي َيَتَكوَّ

 0.75 = 75
100

َتْيِن ُهَو َكْســٌر َمقاُمُه 100؛ َفَمَثاًل  ُن ِمْن َمنِْزَلَتْيِن َعْشــِريَّ 4 = 0.4 َواْلَكْســُر اْلَعْشــِريُّ الَّذي َيَتَكوَّ
10

َوبِالطَّريَقِة َنْفِسها ُيْمِكنُني ِكتاَبُة َكْسٍر َعْشِريٍّ لِغاَيِة اْلَْجزاِء ِمْن َأْلٍف َعلى صوَرِة َكْسٍر؛ َفَمَثاًل: 

ِة. اْلَْرقاُم في اْلَمناِزِل اْلَعْشِريَّ

ِة. 1 َعْن َيمينِِه َأْصفاٌر بَِعَدِد اْلَمناِزِل اْلَعْشِريَّ

0.327 = 327
1000

 

أَتََعلَُّم

 َأْسَتْكِشُف

ْبريِق  يَُّة الّشاِي اْلَموجوَدُة في اْلِ ُتَمثُِّل َكمِّ

يََّة  ْتــِر، َأْكُتُب َكمِّ 65 ِمَن اللِّ
100

اْلُمجــاِوِر  

. الّشاِي َعلى صوَرِة َكْسٍر َعْشِريٍّ

ِمثاٌل 1 

ِة: ُل ُكلَّ َكْسٍر عاِديٍّ َأْو َعَدٍد َكْسِريٍّ ِمّما َيْأتي إِلى الّصوَرِة اْلَعْشِريَّ ُأَحوِّ
1  

3
4

الطَّريَقُة 1:  َأْسَتْعِمُل الُكسوَر الُمَتكافَِئَة. 

ُل اْلَكْسَر إِلى َكْسٍر َمقاُمُه 10 َأْو 100 َأْو 1000  ُأَحوِّ

 
3
4

 = 3 × 25
4 × 25

 = 75
100

 

 = 0.75

َأْضِرُب اْلَبْسَط َواْلَمقاَم في 25  

َأْضِرُب  

َكْسٌر َعْشِريٌّ  

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

ُل اْلَكْسَر إِلى َكْسٍر   ُأَحوِّ

، َواْلَعْكَس. َعْشِريٍّ

اْلُمْصَطَلحاُت

َكْسٌر َعْشِريٌّ

ُر ُرُأَفكِّ ُأَفكِّ
ما اْلَعَدُد اْلُكلِّيُّ الَّذي 

ناتُِج َضَربِِه في 4 ُيساوي 
10 َأْو 100 َأْو 1000 ؟
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 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

ــُم التَّْربِيَِّة اْلَفنِّيَِّة َعَلــَم اْلُْرُدنِّ َعلى اْلحائِِط بِطــوِل m 1.75 َوَعْرِض   َأْعلٌم: َرَســَم ُمَعلِّ

ٍة في َأْبَسِط صوَرٍة.  m 0.875، ُأَعبُِّر َعْن طوِل اْلَعَلِم َوَعْرِضِه بِصوَرِة ُكسوٍر عاِديَّ

الطَّريَقُة 2: َأْسَتْعِمُل اْلِقْسَمَة الطَّويَلَة. 

َأْقِسُم اْلَبْسَط َعلى اْلَمقاِم.

570.

003.4

0-

03

82-

02

02-

0

3
4

إَِذْن: 0.75 = 

2  8 
9

25  

   8 9
25

 = 8 + 9 ×4
25 ×4

 

 = 8 + 36
100

 = 8 36
100

 = 8.36 

ِة: ُل ُكلَّ َكْسٍر عاِديٍّ َأْو َعَدٍد َكْسِريٍّ ِمّما َيْأتي إِلى الّصوَرِة اْلَعْشِريَّ ُق ِمْن َفْهِمَي:  ُأَحوِّ َأَتَحقَّ

1  5
8

      2  3 7
20

أْكُتُب الَعَدَد الَكْسريَّ بِصوَرِة َعَدٍد ُكلِّيٍّ َوَكْسٍر

َأْضِرُب اْلَبْسَط َواْلَمقاَم في 4

َعَدٌد َكْسِريٌّ

َعَدٌد َعْشِريٌّ

َة في ناتِِج اْلِقْسَمِة  َأَضُع اْلفاِصَلَة اْلَعْشِريَّ

ِة في اْلَمْقسوِم. َفْوَق اْلفاِصَلِة اْلَعْشِريَّ

اْلفاِصَلَة  َأَضُع   4 3 َعلى  ِقْســَمِة  ِعنَْد 

َة َعْن َيميِن 3 َوُأضيُف َأيَّ َعَدٍد  اْلَعْشِريَّ

ِمَن اْلَْصفاِر.

2

1
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الَْوْحَدُة 6

1.75 m الّطوُل ُيساوي

 1.75 = 1+ 75
100

   = 1 +   75  ÷ 25
100 ÷ 25

    = 1 + 3
4

    = 1 3
4

اْلَعْرُض ُيساوي 0.875

  0.875 = 875
1000

 =   875  ÷ 125
1000 ÷ 125

 

 = 7
8

 

َهِب َوالنُّحاِس ُكْتَلُتها g 1000 فيها g 125 ِمَن النُّحاِس، ما اْلَكْسُر اْلعاِديُّ َواْلَكْسُر  ُق ِمْن َفْهِمَي:  َسبيَكٌة ِمَن الذَّ َأَتَحقَّ

بيَكِة؟ اْلَعْشِريُّ الَّذي ُيَعبُِّر َعْن ُكْتَلِة النُّحاِس في السَّ

َأْكُتُب الَعَدَد الَعْشريَّ بِصوَرِة َعَدٍد ُكلِّيٍّ َوَكْسٍر

َأْقِسُم اْلَبْسَط َواْلَمقاَم َعلى 25

َأْكُتُب ناتَِج اْلِقْسَمِة

َعَدٌد كْسِريٌّ

َأْكُتُب اْلَكْسَر اْلَعْشِريَّ َعلى صوَرِة َكْسٍر عاِديٍّ َمقاُمُه 1000

َأْقِسُم اْلَبْسَط َواْلَمقاَم َعلى 125

ُط ُأَبسِّ

أَتََدرَُّب
ِة: َوأَُحلُّ الَْمسائَِل ُل ُكلَّ َكْسٍر عاِديٍّ َأْو َعَدٍد َكْسِريٍّ ِمّما َيْأتي إِلى الّصوَرِة اْلَعْشِريَّ  ُأَحوِّ

1  5 3
8

     2  19
20

 

3  12 1
8

     4  3 2
5

 

5  4 1
4

      6  7
25

 

ٍة ِمّما َيْأتي إِلى َكْسٍر عاِديٍّ َأْو َعَدٍد َكْسِريٍّ في َأْبَسِط صوَرٍة: ُل ُكلَّ صوَرٍة َعْشِريَّ  ُأَحوِّ

7  19.125     8  0.35 

9  5.625     10  0.6 

11  1.45     12  0.375 

ُكسوٌر  ِهَي  الُمَتكافَِئُة  الُكسوُر 
َلها اْلقيَمُة َنْفُسها. َفَمَثاًل ُيْمِكُن 
 4
10

إِيجاُد َكْسٍر ُمكافٍِئ لِْلَكْسِر 
َوَمقاِمِه  َبْسطِِه  ِمْن  ُكلٍّ  بَِضْرِب 
بِاْلَعَدِد َنْفِســِه، َأْو ِقْســَمتِِهما 

َعلى الَعَدِد َنْفِسِه.

ُر َأَتَذكَّ
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ِة. ا إِلى الّصوَرِة اْلَعْشِريَّ ُل َعَدًدا َكْسِريًّ ُث: ُأَبيُِّن َكْيَف ُأَحوِّ  َأَتَحدَّ

َمهاراُت التَّْفكيِر

َهِب َعلى  َهِب، َأْكُتــُب ُكْتَلَة الذَّ  13  َذَهــٌب: في َمَحلٍّ لِْلُمَجْوهــراِت kg 18.648 ِمَن الذَّ

. صوَرِة َعَدٍد َكْسِريٍّ

ٍج، إِذا كاَن َعَدُد  ياِضيَِّة في إِْربَِد 2000 ُمَتَفرِّ ُج َمسابِِح َمدينَِة اْلَحَسِن الرِّ  14  ِرياَضٌة:َيَسُع ُمَدرَّ

ِج 1350 َشْخًصا، َفما اْلَكْســُر اْلعاِديُّ الَّذي ُيَمثُِّل َعَدَد  اْلجالِســيَن َعلى َمقاِعِد اْلُمَدرَّ

اْلَمقاِعِد اْلَمْشغوَلِة؟ َوما اْلَكْسُر اْلَعْشِريُّ الَّذي ُيَمثُِّل َعَدَد اْلَمقاِعِد اْلفاِرَغِة؟

َعٍة     َمزاِرُع: َتْحَتوي َمْزَرَعٌة في اْلَْغواِر َعلى 1000 َشَجَرٍة ُموزَّ

َكَما َيأتي: 485 َشــَجَرَة َنخيٍل، َو 192 َشــَجَرَة َمْوٍز، َو 68 

َشَجَرَة ُتّفاٍح، َوَبِقيَُّة اْلَْشجاِر ِمَن اْلِعنَِب.

 15  َأْكُتُب اْلَكْسَر اْلَعْشِريَّ الَّذي ُيَمثُِّل َأْشجاَر النَّخيِل في اْلَمْزَرَعِة.

 16 َأْكُتُب اْلَكْسَر اْلَعْشِريَّ الَّذي ُيَمثُِّل َأْشجاَر اْلَمْوِز في اْلَمْزَرَعِة.

 17 َأْكُتُب اْلَكْسَر اْلَعْشِريَّ الَّذي ُيَمثُِّل َأْشجاَر التُّّفاِح في اْلَمْزَرَعِة وُأَمثُِّلُه َعلى َلْوَحِة اْلَمناِزِل.

.  18  َأِجُد اْلَكْسَر اْلعاِديَّ الَّذي ُيَمثُِّل َأْشجاَر اْلِعنَِب، ُثمَّ َأْكُتُبه َعلى صوَرِة َكْسٍر َعْشِريٍّ

 2
5

 , 1
5

ْيِن  ا َبْيَن اْلَكْسَرْيِن اْلعاِديَّ  19  َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأْكُتُب َكْسًرا َعْشِريًّ

ُر إِجاَبتي ُد اْلَعَدَد اْلُمْخَتِلَف، َوُأَبرِّ  20 َأْكَتِشُف اْلُمْخَتلَِف: ُأَحدِّ

4.804.454.84
4
5

ُهما َكَتَبْتُه  ِة، َأيُّ 5 في الّصوَرِة اْلَعْشِريَّ
1000

 21 َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: َكَتَبْت َمناُل َوُخلوُد اْلَكْســَر 

ُر إِجاَبتَِي. ِكتاَبًة َصحيَحًة؟ ُأَفسِّ

َمناُل
5

1000
 = 0.05

ُخلوُد
5

1000
 = 0.005

اْلَحَســِن  َمدينَــُة  اْفُتتَِحــْت 
إِْربَِد  ُمحاَفَظــِة  في  ياِضيَّــُة  الرِّ
عــاَم 1990م َعلــى ِمســاَحٍة 
َقْدُرهــا  m2 110000 لَِتكوَن 
ثانِــَي َأْكَبِر َمدينَــٍة ِرياِضيٍَّة في 
ياِضيَِّة  الرِّ اْلَمدينَِة  َبْعَد  اْلَمْمَلَكِة 

في َعّماَن.

َمْعلوَمٌة
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رُْس ُمقاَرَنُة اْلَْعداِد اْلَعْشِريَِّة َوَتْرتيُبهاالدَّ 3
ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

 ُأقاِرُن ُكسوًرا َوَأْعداًدا 

ُبها. ًة، َوُأَرتِّ َعْشِريَّ

اْلُمْصَطَلحاُت

اْلُمقاَرَنُة، التَّْرتيُب.

 َأْسَتْكِشُف

 0.906g ّفاَحــٌة َخْضــراُء َتْحَتــوي تُّ

مــا  ُدهوًنــا.   0.391g َو  بروتينًــا 

ــوُن َأِم  ه ــُر، الدُّ ــِة اْلَْكب ُن التُّّفاَح ــوِّ ُمَك

اْلبروتيــُن؟

ِة لِغاَيــِة اْلَْجزاِء ِمَن اْلِمَئِة.  يَِّة، َواْلُكســوِر اْلَعْشــِريَّ  َتَعلَّْمُت ســابًِقا اْلُمقاَرَنَة (comparing( َبْيَن اْلَْعداِد اْلُكلِّ

ٍة لِغاَيِة اْلَْجزاِء ِمَن اْلَْلِف َوَتْرتيُبها بَِطريَقٍة ُمشــابَِهٍة بِاْســتِْعماِل َخطِّ  َوُيْمِكنُني َأْيًضا اْلُمقاَرَنُة َبْيَن ُكســوٍر َعْشــِريَّ

اْلَْعداِد َأْو َلْوَحِة اْلَمناِزِل.

أَتََعلَُّم

ْمَز )> َأْو < َأْو =( في  ؛ لُِتْصبَِح اْلِعباَرُة َصحيَحًة: ِمثاٌل 1 َأَضُع الرَّ

1  9.92  9.94

الطَّريَقُة 1: َخطُّ اْلَْعداِد.

ْيِن َعَلْيِه. ُد َمْوِقَع اْلَعَدَدْيِن اْلَعْشِريَّ َأْرُسُم َخطَّ َأْعداٍد، َوُأَحدِّ

9.97

9.92 9.94

9.969.959.939.919.909.899.889.879.869.85

َيَقُع 9.92 َعلى َيساِر 9.94  

: 9.92 أَصغُر ِمْن 9.94 َأْي إِنَّ

 إَِذْن: 9.94 > 9.92
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الطَّريَقُة 2: َلْوَحُة اْلَمناِزِل.

ِة، ُثمَّ ُأقاِرُن َبْيَن َأْرقاِم ُكلِّ َمنِْزَلٍة اْبتِداًء ِمَن اْلَيساِر. ُأالِحُظ َتساِوَي  َة َفْوَق اْلفاِصَلِة اْلَعْشِريَّ َأَضُع اْلفاِصَلَة اْلَعْشِريَّ

َرْقَمْي َمنِْزَلِة اْلحاِد َوَمنِْزَلِة َأْجزاِء اْلَعْشَرِة، َوفي َمنِْزَلِة َأْجزاِء اْلِمَئِة ُأالِحُظ َأنَّ 4 > 2

َأْجزاُء 

اْلَْلِف 

َأْجزاُء 

اْلِمَئِة 

َأْجزاُء 
اْلَعْشَرِةِ

اْلَعَشراُت اْلحاُد 

499

299

: 9.92 ُهَو اْلَْصَغُر. إَِذْن: 9.94 > 9.92 َأْي إِنَّ

2  5.984  5.981

الطَّريَقُة 1: َخطُّ اْلَْعداِد.

5.9885.9875.9865.9855.9835.982 5.989 5.9905.980

5.9845.981

  يَقُع 5.984 َعلى َيميِن 5.981؛ إَِذْن: 5.984 َأْكَبُر ِمْن 5.981 َأْو 5.981 < 5.984

 الطَّريَقُة 2:  َلْوَحُة اْلَمناِزِل. 

ِة، ُثمَّ ُأقاِرُن َبْيَن َأْرقاِم ُكلِّ َمنِْزَلٍة اْبتِداًء ِمَن اْلَيساِر. ُأالِحُظ َتساِوَي  َة َفْوَق اْلفاِصَلِة اْلَعْشِريَّ َأَضُع اْلفاِصَلَة اْلَعْشــِريَّ

َرْقَمْي َمنِْزَلِة اْلحاِد َوَمنِْزَلِة َأْجزاِء اْلَعْشَرِة َوَمنِْزَلِة َأْجزاِء اْلِمَئِة، َوفي َمنِْزَلِة َأْجزاِء اْلَْلِف ُأالِحُظ َأنَّ 4 > 1

َأْجزاُء 

اْلَْلِف 

َأْجزاُء 

اْلِمَئِة 

َأْجزاُء 
اْلَعْشَرِةِ

اْلَعَشراُت اْلحاُد 

4895

1895

: 5.984 ُهَو اْلَْكَبُر.  إَِذْن: 5.981 < 5.984 َأْي إِنَّ

ْمَز )> َأْو < َأْو =( في  ؛ لُِتْصبَِح اْلِعباَرُة َصحيَحًة: ُق ِمْن َفْهِمَي: َأَضُع الرَّ   َأَتَحقَّ

1   99.257  99.217     2  145.748  145.645
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اْلَوْحَدُة 6

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

 ِســباٌق: َأْنهى خالٌِد ِســباًقا في 8.3 َدقائَِق، َوَأْنهاُه ماِجٌد في 8.01 َدقائَِق، َأّما ُمَهنٌَّد َفَأْنهــاُه في 8.16 َدقائَِق. ُأَرتُِّب 

ٍة َزَمنِيٍَّة(.   باِق ُهَو الَّذي َأْنهاُه في َأَقلِّ ُمدَّ باِق. )إِْرشاٌد: اْلفاِئُز في السِّ ُد اْلفائَِز في السِّ ا، ُثمَّ ُأَحدِّ اْلَْزِمنََة َتصاُعِديًّ

 8.3  8.30 8.30 

 8.01  8.01  8.16
 8.16  8.16 8.01

َة  ُأَرتُِّب اْلَفواِصَل اْلَعْشِريَّ
َبْعُضها َفْوَق َبْعٍض.

َأَضُع َأْصفاًرا َعْن َيميِن آِخِر َمنِْزَلٍة لُِيْصبَِح لُِكلِّ 
اْلَْعداِد اْلَعَدُد َنْفُسُه ِمَن اْلَمناِزِل.

ُبها  ُأقاِرُن َبْيَن اْلَْعداِد َوُأَرتِّ
بِاْستِْعماِل اْلقيَمِة اْلَمنِْزلِيَِّة.

1 2 3

إَِذْن، التَّْرتيُب التَّصاُعِديُّ لِْلَْزِمنَِة:

اْلَعَدُد اْلَْصَغُراْلَعَدُد اْلَْكَبُر 8.01  ,  8.16  ,  8.3

ٍة َزَمنِيٍَّة. باَق في َأَقلِّ ُمدَّ ُه َأْنهى السِّ باِق ُهَو ماِجٌد؛ ِلَنَّ إَِذْن: اْلفاِئُز في السِّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:     َأَتَحقَّ

َذَهَبْت َجنى إِلى الّسوِق َواْشَتَرْت  kg 1.65 ِمَن اْلِخياِر َو kg 2.587 ِمَن التُّّفاِح َو kg 2.564 ِمَن اْلُبْرُتقاِل. ُأَرتُِّب 

ُمْشَترَياِت َجنى َتناُزلِيًّا َحَسَب ُكَتلِها.

ْمَز )> َأْو < َأْو =( في  ؛ لُِتْصبَِح اْلِعباَرُة َصحيَحًة:   َأَضُع الرَّ

1  9.953  9.951  2  7
100

  0.7

3  41.06  40 + 1 + 0.6 4  15.2  10 + 5 + 2
1000

 

ا:  ُأَرتُِّب ُكلًّ ِمّما َيْأتي َتصاُعِديًّ

5   9.219 , 9.3 , 9.37 , 9.129  6  0.101 , 0.001 , 0.1 , 0.012 

ا َأْو َتناُزلِيًّا. ِة َتصاُعِديًّ ُيْمِكنُني اْستِْعماُل اْلِقَيِم اْلَمنِْزلِيَِّة لَِتْرتيِب )ordering( اْلُكسوِر اْلَعْشِريَّ

ُر ُرَأَتَذكَّ َأَتَذكَّ
0.2 = 0.20

0.2 = 0.200

َواْلُمقاَرَنِة  اْلِقَيــِم  َتْرتيِب  ِعنَْد 
َبْينَهــا َفِمَن اْلُمْمِكــِن َتْوحيُد 

صوَرِة ِكتاَبتِها.

ُر َأَتَذكَّ
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 ُأَرتُِّب ُكلًّ ِمّما َيْأتي َتناُزلِيًّا:

7  5.231 , 5.312 , 5.123 , 5.132 8  2.383 , 2.95 , 2.833 , 2.905

 9  َوقوٌد: َمَلَْت َســماُح َســّياَرَتها بَِأْكَثَر ِمــْن L 9.487 ِمَن اْلَوقوِد، َوَأَقــلَّ ِمْن L 10، َأيُّ 

الّشاشاِت اْلتَِيِة ُيْمِكُن َأْن ُتَمثَِّل ِمقداَر ما َمَلَْت َسماُح ِمَن اْلَوقوِد؟

Liter 9.003 Liter 9.499 Liter 9.406 Liter 9.372

راِت بِالكيلوغراِم، ُأَرتُِّب هِذِه اْلُكَتَل ِمَن  راٌت: ُيَبيُِّن اْلَجْدَوُل ُكَتَل 4 َأْنواٍع ِمَن اْلُمَكسَّ  10  ُمَكسَّ

اْلَْصَغِر إِلى اْلَْكَبِر.

َلْوٌزُفْسُتٌقبِْزٌركاجو
0.2870.2340.4550.458

 11  تِجــاَرٌة: َوَجَدْت ُخلوُد َعْرَضْيِن لَِبْيــِع َنْوَعْيِن ِمَن اْلُجْبِن الَبَقِريِّ َلُهما اْلُكْتَلُة َنْفُســها. َأيُّ 

ُر إِجاَبتَِي. راِء؟ ُأَفسِّ اْلَعْرَضْيِن َأْفَضُل لِلشِّ

ُل اْلَعْرُض اْلَوَّ
2.315

اْلَعْرُض الّثاني
2.49 

ْيِن 0.886 َو0.88؟ ُث: َكْيَف ُأقاِرُن َبْيَن اْلَكْسَرْيِن اْلَعْشِريَّ  َأَتَحدَّ

َمهاراُت التَّْفكيِر

ْيِن َيَقعاِن َبْيَن 0.101  َو0.114  12  َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأِجُد َكْسَرْيِن َعْشِريَّ

  َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: ُأْكِمُل ُكلَّ َعَدٍد َعْشِريٍّ ِمّما َيْأتي؛ لُِتْصبَِح اْلِعباَرُة َصحيَحًة: 

13  10.3  1 > 10.311   14  28.60 = 28.6  0 

 15  َتْبريــٌر:  َيقوُل َعْبــُد اْلهادي إِنَّ اْلَعَدَد 5.77 َيَقــُع َبْيَن اْلَعَدَدْيــِن 5.7 , 5.8 َهْل ُهَو َعلى 

ُر إِجاَبتَِي. َصواٍب؟ ُأَبرِّ

ِصناَعــِة  َشــِركاُت  َتْســعى 
َسّياراٍت  إِْنتاِج  إِلى  ّياراِت  السَّ
َأَقلَّ اْســتِْهالًكا لِْلَوقوِد؛ ِلَنَّها 

صـَديَقٌة لِْلبيَئِة.

َمْعلوَمٌة

ِة  ِعنَْد َتْرتيِب اْلُكســوِر اْلَعْشِريَّ
لُِمقاَرَنتِها، ِمَن اْلَْفَضِل إِضاَفُة 
َأْصفاٍر َعْن َيميِن اْلَْعداِد َحّتى 

َتَتساوى َأْعداُد مناِزلِها.

ُر َأَتَذكَّ
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رُْس َتْقريُب اْلَْعداِد اْلَعْشِريَِّةالدَّ 4
 َأْسَتْكِشُف

ُل النَّْيُتروجيُن نِْســَبًة َكبيَرًة ِمْن  ُيَشــكِّ

يِّ َتْبُلُغ 0.781،  غازاِت اْلِغالِف اْلَجوِّ

ُب َهذا اْلَكْسَر اْلَعْشِريَّ إِلى َأْقَرِب  ُأَقرِّ

ُجْزٍء ِمْن ِمَئٍة.

ِة إِلى َأْقَرِب َعَدٍد ُكلِّيٍّ َوَأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن َعْشَرٍة. َولَِتْقريِب اْلَعَدِد  يَِّة َواْلَْعداِد اْلَعْشِريَّ  َتَعلَّْمُت سابًِقا َتْقريَب اْلَْعداِد اْلُكلِّ

بُِع الطَّريقَة َنْفَسها: اْلَعْشِريِّ إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن ِمَئٍة؛ َأتَّ

ْقَم في اْلَمنِْزَلِة اْلُمراِد التَّْقريُب إَِلْيها.   ُد الرَّ ُأَحدِّ

ْقِم إِلى َيمينِِه ُمباَشَرًة.   َأْنُظُر إِلى الرَّ

ِد.   ْقِم اْلُمَحدَّ ُد َكما ُهَو، َأّما إِذا كاَن 5 َأْو َأْكَبَر َفُأضيُف 1 إِلى الرَّ ْقُم اْلُمَحدَّ إِذا كاَن َأْصَغَر ِمْن 5 َيْبقى الرَّ

ِد.   ْقِم اْلُمَحدَّ َأْسَتْبِدُل ِصْفًرا َمكاَن ُكلِّ َرْقٍم إِلى َيميِن الرَّ

أَتََعلَُّم

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َة إِلى َأْقَرِب  ُب اْلَْعداَد اْلَعْشِريَّ ُأَقرِّ

، َأْو إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن  َعَدٍد ُكلِّيٍّ

َعْشَرٍة، َأْو إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن ِمَئٍة. 

ِمثاٌل 1 

. ُب 9.845 إِلى َأْقَرِب َعَدٍد ُكلِّيٍّ  ُأَقرِّ

ْقَم في اْلَمنِْزَلِة اْلُمراِد التَّْقريُب إَِلْيها 9.845 ُد الرَّ ُأَحدِّ
ْقَم إِلى َيمينِِه ُمباَشَرًة  9.845 َأْنُظُر الرَّ

ْقَم بِـ 5،  5 < 8 ُأقاِرُن هذا الرَّ
ِد فــي َمنِْزَلــِة التَّْقريِب،  ْقــِم اْلُمَحدَّ ُأضيــُف 1 إِلى الرَّ

تي َعلى َيمينِِه َأْصفاًرا. َوأْسَتْبِدُل اْلَْرقاَم الَّ

10 .  0  0  0

9 .  8  4   5

َمنِْزَلُة اْلحاِد5 > 8

إَِذْن: َتْقريُب 9.845 إِلى َأْقَرِب َعَدٍد ُكلِّيٍّ ُهَو 10

1 
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ُب 17.231 إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن َعْشَرٍة.   ُأَقرِّ

ْقَم في اْلَمنِْزَلِة اْلُمراِد التَّْقريُب إَِلْيها  17.231 ُد الرَّ ُأَحدِّ
ْقَم إِلى َيمينِِه ُمباَشَرًة  17.231 َأْنُظُر الرَّ

ْقَم بِـ 5 ،  5 > 3 ُأقاِرُن هذا الرَّ
ُد في َمنِْزَلــِة التَّْقريِب َكما ُهَو، َوَأْســَتْبِدُل  ْقــُم اْلُمَحدَّ َيْبقى الرَّ

تي َعلى َيمينِِه َأْصفاًرا اْلَْرقاَم الَّ

َمنِْزَلُة َأْجزاِء اْلَعْشَرِة5 < 3

1  7 .  2  0  0

1  7  .  2  3  1

إَِذْن: َتْقريُب 17.231 إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن َعْشَرٍة ُهَو 17.2

ُق ِمْن َفْهِمَي:   َأَتَحقَّ

ُب 31.644 إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن َعْشَرٍة. .     2 ُأَقرِّ ُب 78.541 إِلى َأْقَرِب َعَدٍد ُكلِّيٍّ  ُأَقرِّ

2 

1 

 مِثالٌ 2: مِنَ الْحَياةِ

ُيَبيِّــُن اْلَجــْدَوُل اْلُمجــاِوُر ُكَتــَل 3 َأْطفاٍل َحديثــي اْلِوالَدِة 

ُب ُكْتَلَة ُأساَمَة إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن ِمَئٍة. بِاْلكيلوِغراِم ، ُأَقرِّ

ْقَم في اْلَمنِْزَلِة اْلُمراِد التَّْقريُب إَِلْيها 2.475 ُد الرَّ ُأَحدِّ
ْقَم إِلى َيمينِِه ُمباَشَرًة  2.475 َأْنُظُر الرَّ

ْقَم بِـ 5 ،  5=5 ُأقاِرُن هذا الرَّ
ِد في َمنِْزَلِة التَّْقريِب، َوَأْســَتْبِدُل  ْقِم اْلُمَحدَّ ُأضيُف 1 إِلى الرَّ

تي َعلى َيمينِِه َأْصفاًرا اْلَْرقاَم الَّ

َمنِْزَلُة َأْجزاِء اْلِمَئِة5=5

2 . 4  7   5

2 . 4  8   0 

إَِذْن: َتْقريُب 2.475 إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن ِمَئٍة ُيساوي 2.48  َأْي إِنَّ ُكْتَلَة ُأساَمَة kg 2.48 َتْقريًبا.

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

ُب ُكْتَلَة َأْكَرَم إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن َعْشَرٍة. .    2  ُأَقرِّ ُب ُكْتَلَة ساَرَة إِلى َأْقَرِب َعَدٍد ُكلِّيٍّ  1 ُأَقرِّ

َأْكَرُم ساَرُة ُأساَمُة اْسُم الطَّْفِل

3.285 3.184 2.475 )kg)  ُكْتَلُة الطِّْفِل

َأْسَتْعِمُل التَّْقريَب في اْلَمواِقِف اْلَحياتِيَِّة ِعنَْد َعَدِم اْلحاَجِة إِلى إِجاَبٍة َدقيَقٍة.
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اْلَوْحَدُة 6

أَتََدرَُّب
ُب ُكلًّ ِمّما َيْأتي إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن َعْشَرٍة:َوأَُحلُّ الَْمسائَِل  ُأَقرِّ

1  7.582 2   2.401 3   3.509 

ُب ُكلًّ ِمّما َيْأتي إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن ِمَئٍة:  ُأَقرِّ

4  7.177  5   0.962 6   8.314 

: ُب ُكلًّ ِمّما َيْأتي إِلى َأْقَرِب َعَدٍد ُكلِّيٍّ  ُأَقرِّ

7   4.5  8  57.3  9  1.32 

ُب هِذِه النِّْسـَبَة إِلى َأْقـَرِب ُجْزٍء  ُل اْلُْكسـجيُن ما نِْسـَبُتُه 0.209 ِمَن اْلَهـواِء. ُأَقرِّ  10  ُعلـوٌم: ُيَشـكِّ

ِمـْن ِمَئٍة.

ْقـِر اْلُحـرِّ m 0.539، َكْم ُيسـاوي   11  َيْبُلـُغ طـوُل َجنـاِح الصَّ

هـذا الّطـوُل إِلـى َأْقَرِب ُجـْزٍء ِمـْن َعْشـَرٍة ِمـَن اْلِمْتِر؟

ُد ِمَن اْلقاِئَمِة َأْدناُه َعَدَدْيِن ناتُِج َتْقريِب ُكلٍّ ِمنُْهما إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن َعْشَرٍة ُيساوي 35.4  12 ُأَحدَّ

35.45 34.42 35.391 35.345 35.44 35.041

اْلُْكُسجيُن ُهَو اْلُعنُْصُر الّثالُِث 
اْلَْكَثُر َوْفــَرًة في اْلَكْوِن، َوُهَو 
ُل اْلَْكَثُر َوْفَرًة في  اْلُعنُْصُر اْلَوَّ

ْنساِن. ِجْسِم اْلِ

َمْعلوَمٌة

ُر إِجاَبتَِي. ُب 0.084 إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن ِمَئٍة ؟ ُأَفسِّ ُث: َكْيَف ُأَقرِّ  َأَتَحدَّ

َمهاراُت التَّْفكيِر

ُب 0.099 إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن ِمَئٍة، ُثمَّ إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن َعْشَرٍة. : ُأَقرِّ  13 َتَحدٍّ

ْيِن ناتُِج َتْقريبِهما إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن ِمَئٍة ُهَو 7.42  14  َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأْكُتُب َعَدَدْيِن َعْشِريَّ

ُر إِجاَبتَِي. َب إَِلْيها ُكلُّ َعَدٍد َعْشِريٍّ ِمّما َيْأتي، َوُأَبرِّ    َتْبريٌر: ُأَسّمي اْلَمنِْزَلَة الَّتي ُقرِّ

15  16.932 → 20  16  0.581 → 0.58    17  7.429 → 7.4

اْلَعَدِد  َمناِزِل  َعَدُد  ُيســاِعُدني 
َعلى   التَّْقريِب  َبْعَد  اْلَعْشــِريِّ 
َب  ُقرِّ تــي  الَّ اْلَمنِْزَلِة  َتْحديــِد 

إَِلْيها.

ِإْرشاٌد
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رُْس َجْمُع اْلَْعداِد اْلَعْشِريَِّة َوَطْرُحهاالدَّ 5
 َأْسَتْكِشُف

 ،660.32 °C َينَْصِهــُر اْلََلُمنيوُم ِعنْــَد

 .1064.18 °C َهُب ِعنَْد َبْينَما َينَْصِهُر الذَّ

ما اْلَفْرُق َبْيَن َدَرَجَتِي ااِلْنِصهاِر؟

يََّّة َوَأْطَرُحها؛ إِْذ َأْجَمُع اْلَْرقاَم في اْلَمناِزِل َنْفِسها،  َة َوَأْطَرُحها َأْيًضا َكما َأْجَمُع اْلَْعداَد اْلُكلِّ  َأْجَمُع اْلُكســوَر اْلَعْشــِريَّ

َة َأْو َأْطَرَحها: َوَكْي َأْجَمَع اْلَْعداَد اْلَعْشِريَّ

دادَ  َعْ تِّبُ األْ أُرَ
يْثُ تَكونُ  ةَ بِحَ يَّ رِ شْ عَ الْ

ةَ يَّ رِ شْ عَ لُ الْ واصِ فَ الْ
. قَ بَعْضٍ ها فَوْ ضَ بَعْ

فَيِ  لى طَرَ ا عَ فارً تُبُ أَصْ أَكْ
لُ  نازِ تَساو مَ تّى تَ دِ حَ دَ عَ الْ

 . يْنِ يَّ رِ شْ عَ نِ الْ يْ دَ دَ عَ الْ

َو ،َو ،

 ، حُ عُ أَوْ أَطْرَ مَ أَجْ
ةَ  يَّ رِ شْ عَ ةَ الْ لَ فاصِ لُ الْ أُنْزِ وَ

. نَ النّاتِجِ كانِها مِ في مَ

1 2 3

 

0. 2 3
+ 1. 4

 

0. 2 3
+ 1. 4 0

 

0. 2 3
+ 1. 4 0

1. 6 3

أَتََعلَُّم

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َة  َأْجَمُع اْلَْعداَد اْلَعْشِريَّ

َوَأْطَرُحها، َوَأُحلُّ َمسائَِل َعَلْيها.
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الَْوْحَدُة 6

ِمثاٌل 1 أِجُد ناتَِج اْلَجْمِع في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:

1  7.632 + 5.023

 اْلَعَشراُت اْلحاُد َأْجزاُء اْلَعْشَرِةَِأْجزاُء اْلِمَئِة َأْجزاُء اْلَْلِف 
1

2367

3205

55621

+

إِعاَدُة التَّجميِع

ُل اْلَعَدُد اْلَوَّ

اْلَعَدُد الّثاني

ناتُِج اْلَجْمِع

إَِذْن: 12.655 = 5.023 + 7.632

2  120.347 + 101.478  

َة َبْعَضها َفْوَق َبْعٍض. 11اْلُخْطَوُة   أَرتُِّب الَفواِصَل الَعْشِريَّ 2 0. 3 4 7

+ 1 0 1. 4 7 8         

2اْلُخْطَوُة   أْجَمُع الَْرقاَم َكَما ُتْجَمُع الَْعداُد ِمْن اْلَيميِن 

روَرِة،  إِلى اْلَيساِر، َوُأعيُد التَّْجميَع ِعنَْد الضَّ

َة في َمكانِها ِمَن النّاتِِج. َوُأْنِزُل اْلفاِصَلَة اْلَعْشِريَّ

1 1

1 2 0. 3 4 7
+ 1 0 1. 4 7 8

2 2 1. 8 2 5
        

إَِذْن: 221.825 = 101.478 + 120.347

ُق ِمْن َفْهِمَي: َأَتَحقَّ

أِجُد ناتَِج اْلَجْمِع في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:

1  6.153 + 22.05     2  92.162 + 77.21
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 مِثالٌ 2: مِنَ الْحَياةِ

ْنساِن: ُيَبيُِّن اْلَجْدَوُل اْلُمجاِوُر ُكَتَل َبْعِض َأْعضاِء اْلِجْسِم.  ِجْسُم اْلِ

َأِجَد اْلَفْرُق َبْيَن ُكْتَلَتِي اْلَكبِِد َواْلَقْلِب.

َفْوَق  َبْعَضها  َة  الَعْشــِريَّ اْلَفواِصــَل  1اْلُخْطَوُة   ُأَرتُِّب 

َبْعــٍض، ُثمَّ ُأضيُف ِصْفًرا َحّتى َتَتســاوى 

َمناِزُل اْلَكْسَرْيِن.

2اْلُخْطَوُة   َأْطَرُح اْلَْرقاَم َكما ُتْطَرُح اْلَْعداَدُ ِمَن اْلَيميِن إِلى اْلَيساِر، َوُأعيُد 

َة في َمكانِها ِمَن النّاتِِج. روَرِة، َوُأْنِزُل اْلفاِصَلَة اْلَعْشِريَّ التَّْجميَع ِعنَْد الضَّ

7 10

1. 6 8 0
- 0. 3 6 5

1. 3 1 5            

 1.68 - 0.365 = 1.315 ، َأْي إِنَّ

1.315 kg إَِذْن: اْلَفْرُق َبْيَن ُكْتَلَتِي اْلَكبِِد َواْلَقْلِب ُيساوي

ُق ِمْن َفْهِمَي:  في اْلِمثاِل الّسابِِق، َأِجُد اْلَفْرَق َبْيَن ُكْتَلَتِي اْلَقْلِب َواْلبِنْكِرياِس. َأَتَحقَّ

اْلُكْتَلُة (kg(اْلُعْضُو

0.365اْلَقْلُب

1.68اْلَكبُِد

0.144اْلبِنِْكرياُس

1. 6 8 0

- 0. 3 6 5

أَتََدرَُّب
َأِجُد ناتَِج اْلَجْمِع َأِو الطَّْرِح في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

1  5.14 + 3.747     2  8.621 - 8.458 

3  9.399 - 4.743     4  37.087 + 5.451 

5 
 5.381

+  6.145

     
6 

 8.308
-   7.69   

ُيْمِكنُني اْستِْعماُل َطْرِح اْلُكسوِر اْلَعْشِرَيِة في َكثيٍر ِمَن اْلَمواِقِف اْلَحياتِيَِّة.
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الَْوْحَدُة 6

ْقَم اْلُمناِسَب في  ؛ لَِيكوَن النّاتُِج َصحيًحا: ْقُم اْلَمْفقوُد: َأَضُع الرَّ الرَّ

7  
2 . 1 7

- 0 . 5
1 . 7

 8  
6 5 . 9

- 2 8 . 3 8
3 . 5 4

 9   
1 . 0 3

+ 0 . 3 6
. 3

 ُعلــوٌم: في ُمْخَتَبِر اْلُعلوِم، اْســَتْعَمَلِت الّطالِباُت اْلميزاَن ِليجاِد 

ّيــاٍت ُمْخَتلَِفٍة ِمَن كلوريِد الّصوْديوِم. َفكاَنِت اْلُكَتُل َكما  ُكَتِل َكمِّ

 5.295 g 2.704 َوَلْيلى g 4.361 َوَســميَرُة g َيْأتي: َسناُء

5.537 g َواْلَعنوُد

تي َوَجَدْتها َسناُء َواْلَعنوُد مًعا؟ يَِّة كلوريِد الّصوْديوِم الَّ  10 ما ُكْتَلُة َكمِّ

تي َأْوَجَدْتها  يَِّة الَّ تي َأْوَجَدْتها َلْيلى َعْن ُكْتَلِة اْلَكمِّ يَِّة كلوريِد الّصوْديوِم الَّ  11  بَِكْم َتزيُد ُكْتَلُة َكمِّ

َسميَرُة؟
َمهاراُت التَّْفكيِر

ِة ُمْخَتِلٌف. ْيِن َعَدُد َمناِزلِِهما اْلَعْشِريَّ ُح َكْيَف َأْجَمُع َوَأْطَرُح َكْسَرْيِن َعْشِريَّ ُث:  ُأَوضِّ   َأَتَحدَّ

َة 7.6 ,9.5 ,1.9 في ِكتاَبــِة ُجْمَلَتْي َطْرٍح   12  َأْطَرُح اْلَمْســَأَلَة: َأْســَتْعِمُل اْلَْعداَد اْلَعْشــِريَّ

ُمْخَتِلَفَتْيِن ، ُثمَّ َحلِِّهما.

ِة   13   َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأِجُد 3 َأْزواٍج ِمَن اْلَْعداِد اْلَعْشِريَّ

ْكِل اْلُمجاِوِر بَِحْيُث َيكوُن َمْجموُع ُكلِّ َزْوٍج  في الشَّ

اْلَعْشــِرّياِن ُمَتجاِوَرْيِن  اْلَعَدداِن  يًّا، َوَيكوُن  ُكلِّ َعَدًدا 

ا. ا َأْو ُأُفِقيًّا َأْو ُقْطِريًّ َعموِديًّ

ُر   14  َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: قاَلْت ُســعاُد إِنَّ 0.72=0.3-0.75، َهْل ِهَي َعلى َصــواٍب؟ ُأَبرِّ

إِجاَبتَِي.

1.4 0.3 0.7 0.9

2.4 2.6 1.2 3.2

1.5 1.7 3.5 1.5

1.6 1.2 1.8 1.1

َيْحتاُج اْستِْعماُل َبْعِض اْلَموادِّ 
اْلكيْمياِئيَِّة فــي ُمْخَتَبِر اْلُعلوِم 
الَمِة؛  السَّ إِْرشاداِت  باِع  اتِّ إِلى 

بَِسَبِب ُخطوَرتِها.

َمْعلوَمٌة
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رُْس َتْقديُر َنواِتِج َجْمِع اْلَْعداِد اْلَعْشِريَِّة َوَطْرِحهاالدَّ 6
 َأْسَتْكِشُف

َتْبُلُغ ُســْرَعُة َدَوراِن اْلَْرِض َحْوَل 

لُِكلِّ  كيلوِمْتًرا   29.78 ــْمِس  الشَّ

ثانَِيــٍة، َبْينَمــا َتْبُلُغ ُســْرَعُة َدَوراِن 

ْمِس 23.35 كيلوِمْتًرا  اْلَمّريِخ َحْوَل الشَّ

ْرَعَتْيِن. ُر اْلَفْرَق َبْيَن السُّ لُِكلِّ ثانَِيٍة. ُأَقدِّ

ُب ُكلَّ َكْسٍر إِلى َأْقَرِب َعَدٍد ُكلِّيٍّ َأْو إِلى َأْقَرِب َمنِْزَلٍة ُمْعطاٍة، ُثمَّ َأْجَمُع  ْيِن، ُأَقرِّ لَتْقديِر ناتِِج َجْمِع َأْو َطْرِح َكْسَرْيِن َعْشِريَّ

َأْو َأْطَرُح.

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 

. ُر ناتَِج 94.7 + 27.45  بِالتَّْقريِب إِلى َأْقَرِب َعَدٍد ُكلِّيٍّ  ُأَقدِّ

27.45

+  94.7   
ُب إِلى ُيَقرَّ
ُب إِلى ُيَقرَّ  

27

+    95

122
  

َأْي إِنَّ 94.7 + 27.45 ُيساوي 122 َتْقريًبا.

ُر ناتَِج 6.314 + 1.789 بِالتَّْقريِب إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن ِمَئٍة.  ُأَقدِّ

1.789

+  6.314 
ُب إِلى ُيَقرَّ
ُب إِلى ُيَقرَّ  

1.79

+    6.31

8.10
  

َأْي إِنَّ 6.314 + 1.789 ُيساوي 8.10 َتْقريًبا.

1 

2 

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

ِة  ُر ناتَِج َجْمِع اْلَْعداِد اْلَعْشِريَّ ُأَقدِّ

َوَطْرِحها بِالتَّْقريِب  إِلى َأْقَرِب َمنِْزَلٍة 

. ٍة، َأْو إِلى َأْقَرِب َعَدٍد ُكلِّيٍّ َعْشِريَّ

َأَتعلَُّمَأَتعلَُّم
ْبُت اْلَْعداَد إِلى َمنِْزَلٍة  إِذا َقرَّ

، َفَأْحُصُل َعلى َتْقديٍر  َأَقلَّ
ًة. َأْكَثَر ِدقَّ
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الَْوْحَدُة 6

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

ُر ناتَِج 49.564 + 32.555 بِالتَّْقريِب إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن ِمَئٍة.  ُأَقدِّ

ُر ناتَِج 2.013 + 2.074  بِالتَّْقريِب إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن َعْشَرٍة.  ُأَقدِّ

َأْسَتْعِمُل التَّْقديَر في َكثيٍر ِمَن اْلَمواِقِف اْلَحياتِيَِّة ِعنَْدما ال َأْحتاُج إِلى إِجاَبٍة َدقيَقٍة.

1 

2 

 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

: ُيَبيُِّن اْلَجْدَوُل اْلُمجاِوُر اْرتِفاَع َعَدٍد ِمَن اْلِجباِل في اْلُْرُدنِّ

. َرِج بِالتَّْقريِب إِلى َأْقَرِب َعَدٍد ُكلِّيٍّ ُر اْلَفْرَق َبْيَن اْرتِفاَعْي َجَبِل ُأمِّ الّدامي َوَجَبِل ُأمِّ الدَّ  ُأَقدِّ

1.854

-  1.247 
ُب إِلى ُيَقرَّ
ُب إِلى ُيَقرَّ  

2.00

-    1.00

1.00
 

َرِج ُيساوي km 1 َتْقريًبا. َأْي إِنَّ اْلَفْرَق َبْيَن اْرتِفاَعْي َجَبِل ُأمِّ الّدامي َوَجَبِل ُأمِّ الدَّ

ُر اْلَفْرَق َبْيَن اْرتِفاَعْي َجَبِل نيّبو َوَجَبِل َرمٍّ بِالتَّْقريِب إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن ِمَئٍة. ُأَقدِّ

1.734

-  0.817 
ُب إِلى ُيَقرَّ
ُب إِلى ُيَقرَّ  

1.73

-    0.82

0.91
  

َأْي إِنَّ اْلَفْرَق َبْيَن اْرتِفاَعْي َجَبِل نيّبو َوَجَبِل َرمٍّ ُيساوي  0.91km َتْقريًبا.

ُق ِمْن َفْهِمَي:    َأَتَحقَّ

ُر اْلَفْرَق َبْيَن اْرتِفاَعْي َجَبِل ُأمِّ الّدامي َوَجَبِل َرمٍّ بِالتَّْقريِب إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن َعْشَرٍة. في اْلِمثاِل الّسابِِق: ُأَقدِّ

1 

2 

اْسُم اْلَجَبِل
ااِلْرتِفاُع 

)km)

1.854ُأمُّ الّدامي

0.817نيّبو

َرِج 1.247ُأمُّ الدَّ

1.734َرّم

أَتََدرَُّب
:َوأَُحلُّ الَْمسائَِل ُر ناتَِج اْلَجْمِع َوالطَّْرِح في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي؛ بِالتَّْقريِب إِلى َأْقَرِب َعَدٍد ُكلِّيٍّ   ُأَقدِّ

1  
6.341

+  3.953
  2   

16.187

-  5.940
 3   

23.194

-  12.849
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ْيِن بِالتَّْقريِب إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن َعْشَرٍة؟ ُر ناتَِج َجْمِع َعَدَدْيِن َعْشِريَّ ُث:  َكْيَف ُأَقدِّ   َأَتَحدَّ

ُر ناتَِج اْلَجْمِع َوالطَّْرِح في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي بِالتَّْقريِب إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن َعْشَرٍة: ُأَقدِّ

4  
7.927

-  5.373  5  
2.812

+  3.725  6  
12.540

+  7.986

ُر ناتَِج اْلَجْمِع َوالطَّْرِح في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي بِالتَّْقريِب إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن ِمَئٍة: ُأَقدِّ

7  
5.381

+  6.145  8  
5.578

-  0.144  9  
10.399

-  4.281 

ــْكُل اْلَبيانِيُّ َأْدناُه، اْلَمســاَفَة الَّتي َقَطَعْتها َســّياراُت َأْلعاٍب في َمدينَِة   َأْلعــاٌب: ُيَبيُِّن الشَّ

اْلَملهي.

تــي َقَطَعْتها  َبْيَن اْلَمســافاِت الَّ اْلَفْرَق  ُر   10  ُأَقدِّ

إِلى  بِالتَّْقريِب  ْوداُء  َوالسَّ اْلَحْمراُء  ّياَرتاِن  السَّ

َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن َعْشَرٍة.

َقَطَعْتها  تــي  الَّ اْلَمســافاِت  َمْجموَع  ُر   11  ُأَقــدِّ

ْرقاُء بِالتَّْقريِب إِلى  ــّياَرتاِن اْلَبْيضاُء َوالزَّ السَّ

. َأْقَرِب َعَدٍد ُكلِّيٍّ

َمهاراُت التَّْفكيِر

 12  َتْبريٌر: َأيُّ اْلبِطاقاِت اْلتَِيِة ناتُِج َتْقريِب َمْجموِع اْلَعَدَدْيِن فيها إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن َعْشَرٍة 

ُر إجاَبتي. ُيساوي 14، ُأَبرِّ

7.35+6.64  13.08+0.468  10.692+4.468  8.36+5.98

ُن َمْوِقًفا َحياتِيًّا لِتْقديِر اْلَفــْرِق َبْيَن 25.4 َو 19.8   13  َأْطَرُح َمْســَأَلًة: َأْكُتُب َمْســَأَلًة َتَتَضمَّ

. بِالتَّْقريِب إِلى َأْقَرِب َعَدٍد ُكلِّيٍّ

اْلَمساَفُة الَّتي َقَطَعْتها َسّياَراُت َأْلعاٍب

ِمْتِر
 بِاْل

َعُة
طو

َمْق
ُة اْل

ساَف
اْلَم

َأْسَوُدَأْحَمُر َأْزَرُق َأْبَيُض

ّياَرِة َلْوُن السَّ

0

29.15

29.30

29.45

29.60

29.75

29.90

30.05

30.20

30.35

إِْجراِء  َقْبــَل  اْلَْعداَد  ُب  ُأَقــرِّ
َعَمِليَِّة اْلَجْمِع َأِو الطَّْرِح. 

ُر َأَتَذكَّ
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رُْس َضْرُب اْلَْعداِد اْلَعْشِريَِّة َوِقْسَمُتها7الدَّ

 َأْسَتْكِشُف

 ،0.75 L غيَرُة َرِة الصَّ ُة َزْيِت الذُّ َسُع ُعُبوَّ َتَ

َوتوَضُع ُكلُّ 10 ُعُبّواٍت ِمنْها في ُصنْدوٍق، 

نْدوِق كاِماًل؟ َكْم لِْتًرا َسَعُة الصُّ

ُة في اْلَعَدِد اْلَعْشِريِّ ِعنَْد َضْربِِه في 10 َأْو 100 َأْو 1000؛ َفَأَضُع ِصْفًرا َأْو َأْكَثَر إلى َيميِن  إِذا اْنَتَهِت اْلَمناِزُل اْلَعْشــِريَّ

آِخِر َرْقٍم لَِيتِمَّ اْلَعَدُد اْلَمْطلوُب ِمَن اْلَمناِزِل، َفَمَثاًل:

 4 . 1      ×   100 = 410

أَتََعلَُّم

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

ًة في  َأْضِرُب َأْعداًدا َعْشِريَّ

1000 ,100 ,10، َوَأْقِسُمها 

َعلى 1000 ,100 ,10

ِمثاٌل:

8 .597 × 1000 = 8597.0

ِمثاٌل:

8 .597 × 10 = 85.97

ِمثاٌل:

8 .597 × 100 = 859.7

ِعنَْد ِضْرِب َعَدٍد 

َعْشِريٍّ في

ِة َمنِْزَلًة  ُك اْلفاِصَلَة اْلَعْشــِريَّ ُأَحرِّ

واِحَدًة إِلى اْلَيميِن بَِعَدِد َأْصفاِر 

اْلَعَدِد 10.

َة  اْلَعْشــِريَّ اْلفاِصَلــَة  ُك  ُأَحــرِّ

َمنِْزَلَتْيِن إِلى اْلَيميِن بَِعَدِد َأْصفاِر 

اْلَعَدِد 100.

َة  اْلَعْشــِريَّ اْلفاِصَلــَة  ُك  ُأَحــرِّ

3 َمنــاِزَل إِلــى اْلَيميــِن بَِعَدِد 

َأْصفاِر اْلَعَدِد 1000.

10

100

1000
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ْرِب في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: ِمثاٌل 1 َأِجُد ناتَِج الضَّ

1  2.451 × 10 

اْلَعَشراُت اْلحاُد َأْجزاُء اْلَعْشَرِةَِأْجزاُء اْلِمَئِة َأْجزاُء اْلَْلِف 
1542

2.451×10 = 24.51 

2  7.14 × 100

اْلَعَشراُت اْلحاُد َأْجزاُء اْلَعْشَرِةَِأْجزاُء اْلِمَئِة َأْجزاُء اْلَْلِف 
417

 7 . 1 4  ×  1 0 0  =  7 1 4  

ْرِب في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأِجُد ناتَِج الضَّ َأَتَحقَّ

1  17.23×100     2  0.45×1000

ِمثاٌل:

752 .   ÷  1000 = 0.752

ِمثاٌل:

752 .3 ÷ 10 = 75.23

ِمثاٌل:

752 .3 ÷ 100 = 7.523

عنَْد ِقْسَمِة َعَدٍد 

َعْشِريٍّ َعلى

َة َمنِْزَلًة  ُك اْلفاِصَلَة اْلَعْشــِريَّ ُأَحرِّ

واِحَدًة إِلى اْلَيساِر بَِعَدِد َأْصفاِر 

اْلَعَدِد 10.

َة  اْلَعْشــِريَّ اْلفاِصَلــَة  ُك  ُأَحــرِّ

َمنِْزَلَتْيِن إِلى اْلَيساِر بَِعَدِد َأْصفاِر 

اْلَعَدِد 100.

َة  اْلَعْشــِريَّ اْلفاِصَلــَة  ُك  ُأَحــرِّ

بَِعَدِد  اْلَيســاِر  إِلــى  3 َمنــاِزَل 

َأْصفاِر اْلَعَدِد 1000.

10

100

1000
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الَْوْحَدُة 6

ِمثاٌل 2 َأِجُد ناتَِج اْلِقْسَمِة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:

1  12.5 ÷ 100

اْلَعَشراُت اْلحاُد َأْجزاُء اْلَعْشَرِةِ
521

12.5 ÷100 = 0.125 

2  14.87 ÷ 10

اْلَعَشراُت اْلحاُد َأْجزاُء اْلَعْشَرِةَِأْجزاُء اْلِمَئِة 
7841

14.87÷10 = 1.487 

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأِجُد ناتَِج اْلِقْسَمِة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: َأَتَحقَّ

1  35.2 ÷ 100     2  7984 ÷ 1000

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

ْرِب في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: َأِجُد ناتَِج الضَّ

1  122.1 × 1000      2  8.8 × 10 

3  0.62 × 100     4  0.27 × 1000  

َأِجُد ناتَِج اْلِقْسَمِة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:

5  153.7 ÷ 10     6  72.1 ÷ 100 

7  728.4 ÷ 100     8  4629 ÷ 1000 

العدُد اْلَمْفقوُد: َأَضُع الَعَدَد اْلُمناِسَب في  ؛ لَِيكوَن النّاتُِج َصحيًحا.

9  5176 =  × 51.76   10  76.2 =  × 0.762

11  432.31 =  × 43.231   12  83300 =  × 83.3
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 13 َأِصُل ُكلَّ َعَملِيَِّة َضْرٍب َأْو ِقْسَمٍة بالنّاتِج اْلُمناِسِب:

200 ÷ 10   
2 ÷ 10

  0.2 × 10   
0.2 ÷ 10

  
2 ÷ 1000

 

0.002   0.2   0.02   
20

  
2

َمهاراُت التَّْفكيِر

ا فــي 10 َأْو 100 َأْو 1000، َوَكْيــَف  ُث:  َأْشــَرُح َكْيــَف َأْضــِرُب َكْســًرا َعْشــِريًّ   َأَتَحــدَّ

َأْقِســُمُه َعَلْيــِه.

حيَحِة، َو)✘(  ْكِل اْلُمجاِوِر، َأَضُع (✔( َأماَم ناتِِج اْلِعباَرِة الصَّ  14  َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: في الشَّ

ُر إِجاَبتَِي. حيَحِة، وُأَبرِّ َأماَم ناتِِج اْلِعباَرِة َغْيِر الصَّ

78.0

0.78

7800

0.78

78000

7.8

78
×1000

×10
÷100

×100

÷1000

÷ 10

: َأْســَتْعِمُل اْلَجــْدَوَل اْلُمجــاِوَر لِِكتاَبِة ُجَمِل   15  َتَحدٍّ

تي َيكــوُن النّاتِــُج فيها 7؛  ــْرِب َواْلِقْســَمِة الَّ الضَّ

بِاْستِْعماِل اْلُخُطواِت اْلتَِيِة:

  .A َأْختاُر َعَدًدا ِمَن اْلَعْموِد

  .B َأْختاُر َعَمِليََّة )× َأْو ÷( ِمَن اْلَعموِد

ْرِب َأِو اْلِقْسَمِة.   َأْختاُر اْلَعَدَد الّثانَِي ِمَن اْلَعموِد C. ُثمَّ َأْكُتُب ُجْمَلَة الضَّ

A B C

0.7

× ÷

0.1

7 1
70 10

700 100
7000 1000

َيَتَطلَُّب َحلُّ َمساِئِل التََّحّدي 
َتْجريَب َطراِئَق ُمْخَتِلَفٍة؛ لِذا، 
َيْحتاُج َحلُّ هِذِه اْلَمساِئِل إِلى 

اْلُمثاَبَرِة.

ِمــَن  اْلَعَمِلّيــاِت  ُكلَّ  َأْبــَدُأ 
78 اْلَعــَدِد  

ِإْرشاٌد

ِإْرشاٌد
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رُْس النِّْسَبُة اْلِمَئِويَُّةالدَّ 8
 َأْسَتْكِشُف

اْلخاِمِس في  ــفِّ  الصَّ َطَلَبِة  َعَدُد 

َمْدَرَســٍة 100 طالِــٍب، َوَعــَدُد 

ِمنُْهْم  باَحَة  السِّ ُيجيدوَن  ال  الَّذيَن 

ُة  22 طالًِبــا. مــا النِّْســَبُة اْلِمَئِويَّ

ُيجيــدوَن  ال  الَّذيــَن  َلَبــِة  لِلطَّ

باَحَة؟ السِّ

ِة  َتَعلَّْمُت ســابًِقا التَّْعبيَر َعْن ُجْزٍء ِمَن اْلُكلِّ بِاْســتِْعماِل اْلُكســوِر، َوِعنَْدما َيكــوُن اْلُكلُّ ِمَئًة ُنَعبُِّر َعنُْه بِالنِّْســَبِة اْلِمَئِويَّ

60 َعلى صوَرِة نِْسَبٍة 
100 ْمَز )%( الَّذي َنْقَرُأُه )بِاْلِمَئِة(، َفَمَثاًل: َنْكُتُب اْلَكْسَر  تي َنْســَتْعِمُل فيها الرَّ )percentage( الَّ

ٍة َكما َيْأتي: %60، َوَنْقَرُؤها )60 بِاْلِمَئِة(. ِمَئِويَّ

أَتََعلَُّم

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َة، َوَأُحلُّ  ُف النِّْسَبَة اْلِمَئِويَّ َأَتَعرَّ

َمسائَِل َعَلْيها.

اْلُمْصَطَلحاُت

ُة. النِّْسَبُة اْلِمَئِويَّ

3 → 3 َمخاريَط َحْمراَء ِمْن 100
100

 → 3%

بِاْلَكِلماِتنِْسَبٌة ِمَئِويٌَّة َكْسٌر عاِديٌّ

ِمثاٌل 1 

َبَكِة اْلُمجاِوَرِة. َة الَّتي ُتَمثُِّل اْلُجْزَء اْلُمَظلََّل في الشَّ َأْكُتُب النِّْسَبَة اْلِمَئِويَّ

 17
100

ٍع ُمَظلٍَّل ِمْن 100  17% =    17 ُمَربَّ
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َة الَّتي ُتَمثُِّل اْلُجْزَء اْلُمَظلََّل في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: ُق ِمْن َفْهِمَي: َأْكُتُب النِّْسَبَة اْلِمَئِويَّ َأَتَحقَّ

1    2    3  

 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة 

ٍة َوُأَمثُِّلها بِنَموَذٍج. َحَصَل َأْحَمُد في اْمتِحاِن اْلُعلوِم َعلى 97 ِمْن 100. ُأَعبُِّر َعْن َعلَمِة َأْحَمَد في صوَرِة نِْسَبٍة ِمَئِويَّ

ًعا في )َشَبَكِة اْلِمَئِة(. ُل 97 ُمَربَّ 97 ؛ َأْي ُأَظلِّ
100

97 ِمْن 100 َتْعني 

97
100

إَِذْن: 97% =  

ُق ِمْن َفْهِمَي: َأَتَحقَّ

ٍة َوُأَمثُِّلها. ياِضّياِت 89 ِمْن 100، ُأَعبُِّر َعْن هِذِه اْلَعالَمِة في صوَرِة نِْسَبٍة ِمَئِويَّ إِذا كاَنْت َعالَمُة َأْحَمَد في اْمتِحاِن الرِّ

أَتََدرَُّب
َة الَّتي ُيَمثُِّلها اْلُجْزُء اْلُمَظلَُّل في ُكلٍّ ِمَن اْلَْشكاِل اْلتَِيِة:َوأَُحلُّ الَْمسائَِل ُد النِّْسَبَة اْلِمَئِويَّ ُأَحدِّ

1   2   3  

ْكِل اْلُمجاِوِر ِمَئُة َمْخروٍط، َأْكُتُب النِّْسَبَة  في الشَّ

َة لُِكلٍّ ِمَن: اْلِمَئِويَّ

 4 اْلَمخاريِط اْلَحْمراِء.

ْرقاِء.  5 اْلَمخاريِط الزَّ
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الَْوْحَدُة 6

ُلها ياَضَة الَّتي ُيَفضِّ  ُيَبيُِّن اْلَجْدَوُل اْلُمجاِوُر الرِّ
فِّ اْلخاِمِس. 100 طالٍِب في الصَّ

باَحَة؟  لوَن السِّ َلَبِة الَّذيَن ُيَفضِّ ُة لِلطَّ  6 ما النِّْسَبُة اْلِمَئِويَّ

لوَن ُكَرَة اْلَيِد؟ َلَبِة الَّذيَن ُيَفضِّ ُة لِلطَّ  7 ما النِّْسَبُة اْلِمَئِويَّ

ــٍب،  ــدارِس 100 طالِ ــدى اْلَم ــي إِح ــاِل ف ــاِض اْلَْطف ــِة ِري ــَدُد َطَلَب ــاِل: َع ــاُض اْلَْطف ِري

ــاٌث. ــْم إِن 54 ِمنُْه

ناِث؟  ُة لَِعَدِد اْلِ  8 ما النِّْسَبُة اْلِمَئِويَّ

كوِر؟ ُة لَِعَدِد الذُّ  9 ما النِّْسَبُة اْلِمَئِويَّ

 10  ِزراَعٌة: يوَجُد في إِْحدى َمزاِرِع اْلَْغواِر 100 َشــَجَرٍة، إِذا كاَنْت 

ُة ِلَْشــجاِر  48 َشــَجَرًة ِمنْها َأْشــجاَر ُبْرُتقاٍل، َفما النِّْســَبُة اْلِمَئِويَّ

اْلُبْرُتقاِل  في اْلَمْزَرَعِة؟

َعَدُد الطََّلَبِة َلُة ياَضُة اْلُمَفضَّ الرِّ

22 ُكَرُة اْلَيِد

31 ُكَرُة اْلَقَدِم

24 باَحُة السِّ

23 تِنُْس الّطاِوَلِة

َمهاراُت التَّْفكيِر

ُة؟ ُث:  ماذا َتْعني النِّْسَبُة اْلِمَئِويَّ   َأَتَحدَّ

ِة َوُأَمثُِّلها.  11  َأْطَرُح َمْسَأَلًة: َأْكُتُب َمْسَأَلًة َحياتِيًَّة ُتَعبُِّر َعِن النِّْسَبِة اْلِمَئِويَّ

ُر إِجاَبتَِي. ُد اْلُمْخَتِلَف، َوُأَبرِّ  12 َأْكَتِشُف اْلُمْخَتلَِف: ُأَحدِّ

25
100

0.025 25%1
4

َة اْلُمساِوَيَة لُِكلٍّ ِمّما َيْأتي َعلى َخطِّ اْلَْعداِد َأْدناُه. : ُأَمثُِّل النِّْسَبَة اْلِمَئِويَّ َتَحدٍّ

13  

100%50%0%

   14     15  

100%50%0%

100%50%0%

اْلَحْمِضّياِت  ِزراَعُة  َتْحتاُج 
ّياٍت  َوَكمِّ دافِــٍئ  ُمناٍخ  إِلى 
َكبيَرٍة ِمَن اْلمــاِء؛ لِذا، ُتَعدُّ 
ِمنَْطَقــُة اْلَْغــواِر اْلُْرُدنِيَِّة 

ُمناِسَبًة َلها.

َمْعلوَمٌة
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َأْسِئَلٌة َمْوضوِعيٌَّة

حيَحَة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ

ْقِم 6 في اْلَعَدِد 22.689، ِهَي:  1 اْلقيَمُة اْلَمنِْزلِيَُّة لِلرَّ

a ) 6   b) 60

c ) 0.006   d ) 0.6

 2  الّصيَغُة اْلِقياِسيَُّة لِـ 

0.005+0.09+0.2+5+30+200، ِهَي:

a ) 235.592   b) 235.295 

c ) 25.295   d ) 23.592

 3  إِْحدى اْلتَِيِة ُتَمثُِّل اْلَعَدَد اْلَعْشِريَّ 0.125 َعلى صوَرِة 

: َكْسٍر عاِديٍّ

a ) 1
5

    b) 1
6

 

c ) 1
7

   d ) 1
8

حيَحُة ِمَن اْلِعباراِت اْلتَِيِة ِهَي:  4 اْلِعباَرُة الصَّ

a ) 0.325 < 0.275

b ) 0.310 > 0.325

c ) 0.310 < 0.275

d ) 0.315 > 0.31

 5  َتبيُع َمَحطَّــٌة L 300.584 ِمَن اْلغاِز في اْلَيْوِم. َكْم لِْتًرا 

َتبيُع يوميًّا بِاْستِْعماِل التَّْقريِب إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن ِمَئٍة؟

a ) 300   b) 300.58

c ) 300.6   d ) 300.59

 6  َتْقديُر َمْجموِع اْلَعَدَدْيِن 3.576 و1.307 بِاْســتِْعماِل 

التَّْقريِب إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن َعْشَرٍة، ُهَو:

a ) 4.00   b ) 4.89

c ) 4.9   d ) 4.883

ٌن ِمْن   7  ِســياَحٌة: زاَر َمدينَــَة اْلَبْترا َوْفٌد ِســياِحيٌّ ُمَكــوَّ

كوِر ِمنُْهْم 80، ما النِّْسَبُة  100 َشــْخٍص، كاَن َعَدُد الذُّ

ناِث في اْلَوْفِد؟ ُة لَِعَدِد اْلِ اْلِمَئِويَّ

a ) 80%    b ) 20% 

c ) 10%    d ) 40%

ْمــَز )> َأْو < َأْو =( في  ؛ لُِتْصبِــَح اْلِعباَرُة   َأَضــُع الرَّ

َصحيَحًة:

8  22.634  12.94

9  17.981  17.983

 10  َأِصُل ُكلَّ َعَملِيَِّة َجْمٍع َأْو َطْرٍح بِالنّاتِِج اْلُمناِسِب:

3.05 + 1.65

8.5 - 4.8

4.25 + 1.55

11.4 - 6.6

4.8

5.8

4.7

3.7
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الَْوْحَدُة 6

َأْسِئَلٌة ذاُت ِإجاَبٍة َقصيَرٍة:

حيَحِة، َو)×( َأماَم ناتِِج   أ ََضُع )✔( َأماَم ناتِــِج اْلِعباَرِة الصَّ

ُر إِجاَبتَِي. حيَحِة. ُأَبرِّ اْلِعباَرِة َغْيِر الصَّ

11  4030 ÷ 100 = 43

12  1.09 × 100 = 190

13  0.09 × 10 = 0.9

14  7000 ÷ 1000 = 0.7

 15 ُأَرتُِّب اْلَْعداَد اْلتَِيَة َتناُزلِيًّا:

0.009 , 0.888 , 0.88 , 0.015 , 0.867

في َمْشَتٍل 100 َشــْتَلِة ِخياٍر َأْثَمَرْت ِمنْها 75 َشْتَلًة، َأْحُسُب 

َة لُِكلٍّ ِمَن: النِّْسَبَة اْلِمَئِويَّ

ْتالِت اْلُمْثِمَرِة.  16 الشَّ

ْتالِت َغْيِر اْلُمْثِمَرِة.  17 الشَّ

ُر ناتَِج اْلَجْمِع َأِو الطَّْرِح، ُثمَّ َأِجُدُه في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:  ُأَقدِّ

18  1.385 -  1.086  

19  17.383 + 17.981 

20  3.864 + 2.92 

ْوِليَِّة: َتْدريٌب َعلى اْلْخِتباراِت الدَّ

ُح التَّْمثيُل اْلَبيانِــيُّ َأْدناُه، ِمْقداَر   21  َتســاُقُط الثُّلوِج: ُيَوضِّ

َتســاُقِط الثُّلوِج َعلى إِْحدى اْلُمْرَتَفعاِت في 3 َأْشــُهٍر 

تي  ياَدِة الَّ . َأِجُد ِمْقداَر الزِّ في اْلعاَمْيِن اْلماضي َواْلحالِيِّ

َلها َتســاُقُط الثُّلوِج في اْلَْشُهِر الثَّالَثِة مًعا في هذا  َسجَّ

اْلعاِم ُمقاَرَنًة بِاْلعاِم اْلماضي.

0

3

6

9

12

15

12.6

10

15.75

6

9.2

7.5

اْلعاُم اْلماضي
اْلعاُم اْلحالِيُّ

َتساُقُط الثُّلوِج 

ْهُر الشَّ

cm
ِج 

لو
ُّ  الث

ُقِط
سا

ُر َت
ْقدا

ِم

كانوُن الّثانيُشباُطآذاُر

22   4
100

 + 3
1000

 =

a ) 0.043   b ) 0.1043

c ) 0.403   d ) 0.43

: 3
4

 23 اْلَعَدُد اْلَْقَرُب ِمْن َحْيُث اْلقيَمُة إِلى 

a ) 0.34   b ) 0.43

c ) 0.74   d ) 0.79
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اْلُمعاَدالُت77

يَُّة هِذِه اْلَوْحَدِة؟ ما َأَهمِّ

َتْيِن،  ُتْشــبُِه اْلُمعــاَدالُت اْلميــزاَن ذا اْلِكفَّ

 ،) الَّذي ُيقــاِرُن َبْيــَن ُكَتــٍل َمْعلوَمٍة )

اْلُمراُد  ــْيِء  ُكْتَلُة الشَّ َوُكْتَلٍة َمْجهوَلٍة )َوِهَي 

َمْعِرَفُتهــا(، َوُتَعدُّ اْلُمعــاَدالُت واِحَدًة ِمْن 

ياِضّياِت؛ ِلَنَّ َكثيًرا ِمَن  َأَهمِّ َمْوضوعاِت الرِّ

تي َتْحَتوي ِقَيًما َمْجهوَلًة  اْلَمْساِئِل اْلَحياتِيَِّة الَّ

ُيْمِكــُن َتْحويُلها إِلى ُمعــاَدالٍت، ُثمَّ َحلُّها 

بُِسهوَلٍة بِاْستِْعماِل اْلُمعاَدالِت. 

َتَعلَّْمُت ساِبًقا:

 َوْصَف َنَمٍط َعَدِديٍّ َوإيجاَد قاِعَدتِِه.

  َتْحديَد َقواِعِد َعالقاٍت ِرياِضيٍَّة َوُمْدَخالٍت 
َوُمْخَرجاٍت ُمَمثََّلٍة بَِجداِوَل، َوَتْفسيَرها.

ٍة   التَّْعبيَر َعْن ُجَمٍل ِرياِضيٍَّة بَِمقاديَر َجْبِريَّ
ٍة.      َوَعَدِديَّ

َسَأَتَعلَُّم في هِذِه اْلَوْحَدِة: 

موِز،    ِكتاَبَة ِمْقــداٍر َجْبِريٍّ بِاْســتِْعماِل الرُّ
َوإيجاَد قيَمتِِه. 

ُن َجْمًعا َأْو َطْرًحا.    َحلَّ ُمعاَدالٍت َتَتَضمَّ

ُن َضْرًبا َأْو ِقْسَمًة.   َحلَّ ُمعاَدالٍت َتَتَضمَّ

  َحلَّ َمساِئَل َعلى اْلُمعاَدالِت. 
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َمْشــروِعَي  لَِتنْفيِذ  َوُزَمالِئَي/َزميالتي   َأْســَتِعدُّ 

ــٍة َوَلْوَحَة  اْلخــاصِّ الَّذي َســَأْصنَُع فِيِه َلْوَحــَة َمقاديَر َجْبِريَّ

ِة َوَحلِّ  ُمعاَدالٍت، َوَأْســَتْعِمَلُهما في َتْمثيِل اْلَمقاديــِر اْلَجْبِريَّ

اْلُمعاَدالِت. 

اْلَموادُّ َواْلََدواُت: َأْوراٌق ُمَقّواٌة َوبَِأْلواٍن ُمْخَتِلَفٍة.

ُخُطواُت َتْنفيِذ اْلَمْشروِع: 

ِة:َأُقــصُّ َوَرَقًة ُمَقّواًة ِمَن   1  َأْصنَــُع َلْوَحَة اْلَمقاديِر اْلَجْبِريَّ

اْلُمنَْتَصِف، ُثمَّ َأْرُسُم َلْوَحَة اْلَمقاديِر 

ِة َعلى َأَحِد النِّْصَفْيِن َكما في  اْلَجْبِريَّ

ْكِل اْلُمجاِوِر. الشَّ

ُمْســَتطيالٍت   10 َأُقــصُّ  اْلَجْبِريَّــَة:  اْلِقَطــَع   2  َأْصَنــُع 

ًعــا  ُمَربَّ  20 َوَأُقــصُّ   ،)3 cm × 6 cm( بَِمقــاِس 

بَِمقــاِس )cm × 3 cm 3(. َأْختاُر َلْوَنْيــِن ُمْخَتِلَفْيِن 

1x لِْلُمْسَتطيالِت َواْلُمَربَّعاِت  

 3  َأْصنَُع َلْوَحَة اْلُمعاَدالِت: َأْرُسُم َلْوَحَة اْلُمعاَدالِت َعلى 

ْكِل اْلتي: اْلَوَرَقِة اْلُمَقّواِة، َكما في الشَّ

=

ُمالَحظاٌت:

ِة وَلْوَحِة اْلُمعاَدالِت   1  َيِجُب َعَمُل َلْوَحِة اْلَمقاديِر اْلَجْبِريَّ

ِل ِمْن ِدراَسِة اْلَوْحَدِة؛ ِلَنَُّهما َسُتْسَتْعَمالِن  في اْلَيْوِم اْلَوَّ
روِس. في الدُّ

ِة وَلْوَحِة اْلُمعاَدالِت   2  ُيْمِكُن ُصنُْع َلْوَحِة اْلَمقاديِر اْلَجْبِريَّ

ِة  بِاْســتِْعماِل َلْوَحــٍة َمْعِدنِيٍَّة، َوُصنْــُع اْلِقَطــِع اْلَجْبِريَّ
بِاْســتِْعماِل َأْقراٍص ُمَمْغنََطٍة َصغيَرٍة ُيْكَتُب َعَلْيها اْلَعَدُد 

. )x( 1 َواْلَحْرُف

ِة   3  ُينِْشــُئ ُكلُّ َفْرٍد في اْلَمْجموَعِة َلْوَحَة اْلَمقاديِر اْلَجْبِريَّ

وَلْوَحــَة اْلُمعــاَدالِت اْلخاَصةَّ بِِه؛ َكْي َيْســَتْعِمَلها في 
ُدروِس اْلَوْحَدِة.

 4  ُتنِْشــُئ اْلَمْجموَعُة َجْدَواًل َكما َيْأتــي، َوَيْكُتُب فيِه ُكلُّ 

ُنها ِمْن َمْعلوَمٍة ُمْرَتبَِطٍة بَِحياتِِه.  طالٍِب ِمنُْهْم ُمعاَدَلًة ُيَكوِّ
َيِجــُب َأْن َيْحَتــوَي اْلَجْدَوُل ُمعــاَدالِت َجْمٍع َوَطْرٍح 

َوَضْرٍب َوِقْسَمٍة.

مُ   سْ فُاالِ صْ لَةُالْوَ عادَ لُّالْمُ الْحَ

انُ ريّ
ِ نَتَنيْ نّي بِسَ ُ مِ ربَ بْدُ اهللاِ أَكْ أَخي عَ

ا. هُ يُساوي 11 عامً رُ مْ عُ وَ
x = 9 x + 2 =11

َعْرُض النَّتاِئِج:

، َوُيَمثُِّل ُكلُّ    فِّ َتْعِرُض اْلَمْجموَعُة َجْدَوَلها َأماَم الصَّ
ِة  طالٍِب ُمعاَدَلَتُه بِاْستِْعماِل َلْوَحِة اْلُمعاَدالِت اْلخاصَّ

بِِه، ُثمَّ َيْعِرُض َحلَّها.
  . فِّ ُتَعلُِّق ُكلُّ َمْجموَعٍة َجْدَوَلها في َلْوَحِة الصَّ

َمْشروُع اْلَوْحَدِة: َلْوَحُة اْلَمقاديِر اْلَجْبِريَِّة َواْلُمعاَدالِت 
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: النَّماِذُج َواْلَمقاديُر اْلَجْبِريَُّة َنشاٌط َمفاهيِميٌّ

ِة.   اْلَهَدُف: َأْسَتْعِمُل النَّماِذَج لَِتْمثيِل اْلَمقاديِر اْلَجْبِريَّ

 ،(variables) موُز ُمَتَغيِّراٍت اْلَجْبُر (algebra) ُلَغٌة ُتْســَتْعَمُل فيها ُرموٌز )َأْحُرٌف( لِلتَّْعبيِر َعْن ِقَيٍم َمْجهوَلٍة، َوُتَسّمى هِذِه الرُّ

َواْلِمْقداُر اْلَجْبِريُّ (algebraic expression) َمْجموَعٌة ِمَن اْلُمَتَغيِّراِت َواْلَْعداِد َتْفِصُل َبْينَها اْلَعَمِلّياُت: ÷ , × , - , + 

 اْلَحْرُف x ُهَو اْلَْكَثُر
اْستِْعمااًل بَِوْصِفِه ُمَتَغيًِّرا. y ÷ 3 َتْعني y

3
4×h 4 َتْعنيh

y

3
4hx + 2

 1 x اْلُمَتَغيَِّر x، َوُتَمثُِّل اْلِقْطَعُة  ِة بَِحْيُث ُتَمثُِّل اْلِقْطَعــُة  ُيْمِكنُني اْســتِْعماُل ِقَطِع النَّماِذِج فــي َتْمثيِل اْلَمقاديِر اْلَجْبِريَّ

x + 1 اْلَعَدَد 1، َفَمَثاًل: اْلِمْقداُر x + 1 ُيْمِكُن َتْمثيُلُه َعلى الّصوَرِة 

نَشاطٌ:  َأْسَتْعِمُل النَّماِذَج لَِتْمثيِل ُكلِّ ِمْقداٍر َجْبِريٍّ في ما َيْأتي:

1  x - 2 2  x + 4

َعْيِن َبَدَل اْلَعَدِد 2  َأَضُع ُمْسَتطياًل َبَدَل x ، َوُمَربَّ

  x  - 1  1

َأَضُع ُمْسَتطياًل َبَدَل x ، َو 4 ُمَربَّعاٍت َبَدَل اْلَعَدِد 4 

x  + 1  1  1  1

3  x ÷ 3 4  2x

 x َأَضُع ُمْسَتطياًل َبَدَل

x

َأْقِسُم اْلُمْسَتطيَل إِلى 3 َأْقساٍم ُمَتطابَِقٍة.

2x َأَضُع ُمْسَتطيَلْيِن َبَدَل

x  x

x
3

ُر:  ُأَفكِّ

َأْكُتُب اْلِمْقداَر اْلَجْبِريَّ الَّذي ُيَمثُِّل ُكلَّ ُنموَذٍج ِمّما َيْأتي:

1  x  + 1     2  x  - 1  1  

3      4  x  x  x

ُأَمثُِّل ُكلَّ ِمْقداٍر َجْبِريٍّ ِمّما َيْأتي بِالنَّماِذِج:

5  x + 6  6  x - 4  7  5x   8  x ÷ 5

َأَتَعلَُّمَأَتَعلَُّم
x + x 2  َوِهَي َنْفُسها×x 2 ِهَي َنْفُسهاx
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رُْس الدَّ

 َأْسَتْكِشُف

فــي َأْثناِء جاِئَحــِة كورونا، َأْعَلــَن َوزيُر 

ِة في َأَحِد اْلَّياِم َتْسجيَل 8 إِصاباٍت  حَّ الصِّ

الَّذي  اْلَجْبِريَّ  اْلِمْقداَر  َأْكتـُــُب  َجديَدٍة. 

ُيَمثُِّل َعــَدَد اْلِصاباِت في اْلَمْمَلَكِة َحّتى 

موِز. ذلَِك اْلَيْوِم بِاْستِْعماِل َأَحِد الرُّ

.(substitution) ؛ بِإِْبداِل اْلُمَتَغيِِّر بِقيَمٍة ما؛ َأْي ُأْجري َعَمِليََّة التَّْعويِض ٍة لِْلِمْقداِر اْلَجْبِريِّ ُيْمِكنُني إيجاُد ِقيَمٍة َعَدِديَّ

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 

.x = 3 ؛ إِذا كاَنْتx - 2 َِّأِجُد قيَمَة اْلِمْقداِر اْلَجْبِري  

x  - 1  1 x - 2

  

َأْكُتُب اْلِمْقداَر اْلَجْبِريَّ

111

 x  - 1  1
3 - 2

  

ُض َعْن x بِاْلَعَدِد 3 ُأَعوِّ

1  1  1  - 1  1 1 َأِجُد ناتَِج الطَّْرِح

.x = 6 2؛ إِذا كاَنْتx َِّأِجُد قيَمَة اْلِمْقداِر اْلَجْبِري  

  x  x  2 x

    

َأْكُتُب اْلِمْقداَر اْلَجْبِريَّ

1
1

1
1

1
1

  
1
1

1
1

1
1

 x  x  

2 × 6

  

ُض َعْن x بِاْلَعَدِد 6 ُأَعوِّ

1
1

1
1

1
1

 1
1

1
1

1
1 12 ْرِب )َأْجَمُع اْلبِطاقاِت( َأِجُد ناتَِج الضَّ

1 

2 

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

ا  َأْكُتُب ِمْقداًرا َجْبِريًّ

موِز، َوَأِجُد  بِاْستِْعماِل الرُّ

قيَمَتُه.
اْلُمْصَطَلحاُت

التَّْعويُض.

إيجاُد قيَمِة اْلِمْقداِر اْلَجْبِريِّ 1
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ٍة. ْفظِيَِّة إِلى َمقاديَر َجْبِريَّ ُيْمِكنُني َتْحويُل اْلِعباراِت اللَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

x = 7 5؛ إِذا كاَنْتx ِّ2 َأِجُد قيَمَة اْلِمْقداِر اْلَجْبِري   x = 1 ؛ إِذا كاَنْتx + 4 ِّ1  َأِجُد قيَمَة اْلِمْقداِر اْلَجْبِري 

 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

ا ُيَمثُِّل  ًة، َفَأْكُتُب ِمْقداًرا َجْبِريَّ َلَطِة 50 ُسْعَرًة َحراِريَّ : َتناَوَلْت َهال َطَبَق َسَلَطٍة َوِقْطَعَة َحْلوى، إِذا كاَن في َطَبِق السَّ نِظاٌم ِغذائِيٌّ

ْعراِت الَّتي َحَصَلْت  ِة الَّتي َحَصَلْت َعَلْيها َهال، ُثمَّ َأْسَتْعِمُل اْلِمْقداَر اْلَجْبِريَّ ِليجاِد اْلَعَدِد اْلُكلِّيِّ لِلسُّ ْعراِت اْلَحراِريَّ َعَدَد السُّ

َعَلْيها؛ إذا كاَن في ِقْطَعِة اْلَحْلوى 150 ُسْعَرًة.

ْعراِت. َلَطِة 50 ُسْعَرًة، َوَتْحَتوي ِقْطَعُة اْلَحْلوى َعَدًدا َمْجهواًل ِمَن السُّ بِاْلَكلِماِت  َيْحَتوي َطَبُق السَّ

ْعراِت. َلَطِة 50 ُسْعَرًة، َوَتْحَتوي ِقْطَعُة اْلَحْلوى x ِمَن السُّ موِز َيْحَتوي َطَبُق السَّ بِالرُّ

x + 50 ُّاْلِمْقداُر الجبري

ْعراِت: لِِحساِب اْلَعَدِد اْلُكلِّيِّ لِلسُّ

x + 50

  

َأْكُتُب اْلِمْقداَر اْلَجْبِريَّ

150 + 50

  

ُض َعْن x بِاْلَعَدِد 150 ُأَعوِّ

200 َأْجَمُع

ٍة. تي َحَصَلْت َعَلْيها َهال ُيساوي 200 ُسْعَرٍة َحراِريَّ ِة الَّ ْعراِت اْلَحراِريَّ إَِذْن: َعَدُد السُّ
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َبنِيَِّة ِعنَْد  َيْبَدُأ اْستِْبداُل اْلَْسناِن اللَّ
اْلَْطفاِل ِمْن ُعُمِر 6 إِلى 12 عاًما.

َمْعلوَمٌة

الَْوْحَدُة 7

:x = 8 َأِجُد قيَمَة ُكلِّ ِمْقداٍر َجْبِريٍّ ِمّما َيْأتي ِعنَْدما

1  x + 6     2  x - 3

3  5x     4  x ÷ 4

كاَنــْت إِذا  قيَمَتــُه  َأِجــُد  ُثــمَّ  َيْأتــي،  ِمّمــا  ُكلٍّ  فــي  اْلَجْبــِريَّ  اْلِمْقــداَر   َأْكُتــُب 

   x = 24 , y = 9 , a = 5

. y 6 16 َمْطروٌح ِمنْها     . x 5  ناتُِج َجْمِع 48 َو 

 . a على 6     8 5 َأْمثاِل x 7 ناتُِج ِقْسَمِة 

ِة اْلتَِيِة بِاْلَكلِماِت:  ُأَعبُِّر َعِن اْلَمقاديِر اْلَجْبِريَّ

9  8x     10  x - 7

11  x + 4     12  x ÷ 16

ــْخِص اْلبالِِغ َعلى َأْسناِن   13  َأْســناٌن: َيزيُد َعَدُد َأْسناِن الشَّ

َبنِيَِّة بِِمْقداِر  12 ِســنًّا. َأْكُتُب اْلِمْقداَر اْلَجْبِريَّ  الطِّْفِل اللَّ

ْخِص اْلبالِِغ.   الَّذي ُيَعبُِّر َعْن َعَدِد َأْسناِن الشَّ

ْخِص  َبنِيَِّة 20، َفما َعَدُد َأْسناِن الشَّ إِذا كاَن َعَدُد اْلَْسناِن اللَّ

اْلبالِِغ؟

، ُثَم   14  ِمســاَحٌة: ُمْســَتطيٌل طوُلُه cm 20 َوَعْرُضُه x. ُأَعبُِّر َعْن ِمســاَحتِِه بِِمْقــداٍر َجْبِريٍّ

15 cm َأْسَتْعِمُل هذا اْلِمْقداَر لِِحساِب اْلِمساَحِة؛ إِذا كاَن َعْرُضُه

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

ا يَمثُِّل ُعُمَر ناِدٍر، ُثَم َأْســَتْعِمُل هذا اْلِمْقداَر ِليجاِد  َأْعماٌر: َيْبُلُغ ُعُمُر ناِدٍر 5 َأْمثاِل ُعُمِر اْبنِِه َزْيٍد. َأْكُتُب ِمْقداًرا َجْبِريًّ

ُعُمِر ناِدٍر؛ إِذا كاَن ُعُمُر اْبنِِه 7 َأْعواٍم.



44

َوْضِعيٍَّة  ِمْن  َأْكَثــَر  راَفُة  الزَّ َتتَِّخُذ 
َأْو بِإِْسناِد  َفَقْد َتناُم واِقَفًة،  لِلنَّْوِم؛ 

ُعنُِقها َعلى َجَسِدها.

َمْعلوَمٌة

َعُه إِلى ِقَطٍع طوُل ُكلٍّ ِمنْها cm 20 ُأَعبُِّر َعْن   15  َأْخشــاٌب: َلدى َنّجاٍر َلْوٌح ِمَن اْلَخَشِب، َقطَّ

، ُثمَّ َأْســَتْعِمُل هذا اْلِمْقداَر لِِحســاِب َعَدِد  تي َحَصَل َعَلْيها بِِمْقداٍر َجْبِريٍّ َعَدِد اْلِقَطِع الَّ

120 cm ْوِح اْلِقَطِع؛ إِذا كاَن طوُل اللَّ

راَفُة َتناُم ساَعَتْيِن َفَقْط في اْلَيْوِم،   16  َحَيواناٌت: إِذا كاَنِت الزَّ

تي َتناُمها  ا ُيَبيُِّن َعَدَد الّســاعاِت الَّ َفَأْكُتُب ِمْقــداًرا َجْبِريًّ

راَفُة في َعَدٍد ِمَن اْلَّياِم، ُثمَّ َأْســَتْعِمُلُه لِِحساِب َعَدِد  الزَّ

راَفُة في ُأْسبوٍع. تي َتناُمها الزَّ الّساعاِت الَّ

  6 ÷ y:  17  َأْكَتِشــُف اْلَخَطــَأ: َمثََّل َيزيُد اْلُجْمَلَة: )y َمْقســوًما َعلى 6( بِاْلِمْقــداِر اْلَجْبِريِّ

ُحُه.  ُأَبيُِّن اْلَخَطَأ الَّذي َوَقَع فيِه، َوُأَصحِّ

ُر إِجاَبتَِي.  18  َتْبريٌر: َهْل قيَمُة اْلِمْقداِر 3n َأْكَبُر ِمْن قيَمِة اْلِمْقداِر 2n؛ إِذا كاَنْت n = 8؟ ُأَبرِّ

: َتشــاَرَكْت ناديُن َو4 ِمْن َصديقاتِها َمْبَلًغا ِمَن اْلماِل بِالتَّساوي، َفَبِقَي في َحقيَبتِها 3   19  َتَحدٍّ

ا ُيَمثُِّل اْلَمْبَلَغ الَّذي كاَنْت ناديُن َتْمَتِلُكُه. َدنانيَر. َأْكُتُب ِمْقداًرا َجْبِريًّ

ُر إِجاَبتَِي.  20  َأْكَتِشُف اْلُمْخَتلَِف: ما اْلُمْخَتِلُف؟ ُأَبرِّ

9x , x = 315 + d , d = 9

36 - a , a = 919 + b , b = 8

؟ ُث: ما اْلَفْرُق َبْيَن اْلُمَتَغيِِّر َواْلِمْقداِر اْلَجْبِريِّ    َأَتَحدَّ

َمهاراُت التَّْفكيِر
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ْرِح  : َحلُّ ُمعاَدالِت اْلَجْمِع َوالطَّ َنشاٌط َمفاهيِميٌّ

َة لَِحلِّ اْلُمعاَدالِت.   اْلَهَدُف: َأْسَتْعِمُل َلْوَحَة اْلُمعاَدالِت َواْلِقَطَع اْلَجْبِريَّ

ُن اْلُمعاَدَلُة  ُن إِشــاَرَة )=( َتُدلُّ َعلى َتســاوي اْلِمْقداَرْيِن في َطَرَفِي اْلُمعاَدَلــِة، َوَقْد َتَتَضمَّ اْلُمعاَدَلُة (equation) ُجْمَلٌة َتَتَضمَّ

. x, y :ُيَعبَُّر َعنْها بَِأْحُرٍف ِمْثِل (unknown) َأْعداًدا َمْجهوَلًة

ِة لِْلَمْجهوِل؛ بَِحْيُث َتكوُن اْلُمساواُة َصحيَحًة.  َحلُّ اْلُمعاَدَلِة (solving equation) َيْعني إيجاَد اْلقيَمِة اْلَعَدِديَّ

1 + 4 = 5  10 = 1 + x  h-3 = 2x + 5   2c   t - 5

َلْيَسْت ُمعاَدالٍتُمعاَدالٌت

نَشاطٌ 1:

ِة َوَلْوَحِة اْلُمعاَدالِت. َأُحلُّ اْلُمعاَدَلَة x + 2 = 5 ، بِاْستِْعماِل اْلِقَطِع اْلَجْبِريَّ

ْوَحِة بِاْلِقَطِع  1اْلُخْطَوُة  ُأَمثُِّل اْلِمْقداَر )x + 2( َعلى اْلِجَهِة اْلُيْســرى ِمَن اللَّ

ِة. اْلَجْبِريَّ

ِة. ْوَحِة بِاْلِقَطِع اْلَجْبِريَّ 2اْلُخْطَوُة  ُأَمثُِّل اْلِمْقداَر 5 َعلى اْلِجَهِة اْلُيْمنى ِمَن اللَّ

1 ( َمكاَن اْلُمْســَتطيِل 3اْلُخْطَوُة َأِجــُد قيَمَة x. َأَضُع ُمَربَّعــاٍت )ِقَطَع اْلَعَدِد 

x ) بَِحْيــُث ُيْصبُِح َعَدُد اْلِقَطِع في َطَرَفِي اْلُمعاَدَلِة ُمَتســاِوًيا. ُأالِحُظ   )

x )؛ إَِذْن: َحلُّ  1 ( َمكاَن اْلُمْســَتطيِل (  نا َنْحتاُج إِلى 3 )ِقَطِع اْلَعَدِد  َأنَّ

.x = 3 اْلُمعاَدَلِة

=+x 1 1
1 1

1
1

1

111

=+x 1 1
1 1

1
1

1

=+x 1 1
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نَشاطٌ 2:

ِة َوَلْوَحِة اْلُمعاَدالِت. َأُحلُّ اْلُمعاَدَلَة x - 3 = 1 ؛ بِاْستِْعماِل اْلِقَطِع اْلَجْبِريَّ

ِة. 1اْلُخْطَوُة ُأَمثُِّل اْلُمعاَدَلَة x - 3 = 1 بِاْلِقَطِع اْلَجْبِريَّ

 .x 2اْلُخْطَوُة َأِجُد قيَمَة

x ) ؟ ( َأْحتاُج َمكاَن اْلُمْسَتطيِل (  1 ًعا )ِقَطَع اْلَعَدِد  ُر: َكْم ُمَربَّ ُأَفكِّ

َأْحتاُج إِلى 4 ُمَربَّعاٍت َمكاَن اْلُمْسَتطيِل؛ َكْي َتكوَن اْلُمساواُة َصحيَحًة.

نا َنْحتاُج إِلى 4 ُمَربَّعاٍت َمكاَن اْلُمْسَتطيِل.  ُأالِحُظ َأنَّ

.x = 4 إَِذْن: َحلُّ اْلُمعاَدَلِة

1=-x
1

1
1 1

1 111

=-x
1

1
1 1

ُر:  ُأَفكِّ

َأْكُتُب اْلُمعاَدَلَة اْلُمَمثََّلَة في ُكلِّ َلْوَحِة ُمعاَدالٍت ِمّما َيْأتي، َوَأُحلُّها:

1        2 

 

=- x
1

1

1

1 1
1

1
1

    

=
1

1

1

1
+x

1 1
11

1
1

َة َوَلْوَحَة اْلُمعاَدالِت؛ لَِحلِّ اْلُمَعاَدالِت اْلتَِيِة: َأْسَتْعِمُل اْلِقَطَع اْلَجْبِريَّ

3  x + 2 = 10     4  4 + y = 11

5  m – 7 = 9     6  s - 2 = 8

ُيْمِكنُني َأْيًضا اْستِْعماُل النَّماِذِج لَِحلِّ ُمعاَدالٍت َتْحَتوي َعَمِليََّة َطْرٍح.
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رُْس ْرِح 2الدَّ ُمعاَدالُت اْلَجْمِع َوالطَّ

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َأُحلُّ ُمعاَدالِت اْلَجْمِع َوالطَّْرِح.

اْلُمْصَطَلحاُت

ُمعاَدَلُة َجْمٍع، ُمعاَدَلُة َطْرٍح. 

 َأْسَتْكِشُف

في  اْلميــزاِن  تــا  ِكفَّ كاَنــْت  إِذا 

ْكِل اْلُمجاِوِر ُمَتعاِدَلَتْيِن؛ َفَهْل  الشَّ

لِِحســاِب  ُمعاَدَلٍة  ِكتاَبُة  ُيْمِكنُني 

ُكْتَلِة اْلَْرَنِب؟ 

 َتَعلَّْمُت في النَّشاِط اْلَمفاهيِميِّ الّســابِِق َحلَّ ُمعاَدالِت اْلَجْمِع (addition equations)، َوِهَي ُمعاَدالٌت َتْحَتوي 

َعَمِليََّة َجْمٍع، َوَحلَّ ُمعاَدالِت الطَّــْرِح (subtraction equations)، َوِهَي ُمعاَدالٌت َتْحَتوي َعَمِليََّة َطْرٍح؛ َوذلَِك 

ْهنِيِّ َأِو  ِة، َوُيمِكنُني َأْيًضا َحلُّ هِذِه اْلُمعاَدالِت بِاْســتِْعماِل اْلِحساِب الذِّ بِاْســتِْعماِل َلْوَحِة اْلُمعاَدالِت َواْلِقَطِع اْلَجْبِريَّ

اْلَعالَقِة َبْيَن اْلَجْمِع َوالطَّْرِح.

أَتََعلَُّم

ُق ِمْن َحّلي. ِمثاٌل 1 َأُحلُّ الُمعاَدَلَة x + 4 = 9، ُثمَّ َأَتَحقَّ

: ْهنِيِّ الطَّريَقُة 1: اْستِْعماُل اْلِحساِب الذِّ

x + 4 = 9

5 + 4 = 9

إَِذْن: x = 5 ُهَو َحلُّ اْلُمعاَدَلِة.

الطَّريَقُة 2: اْستِْعماُل اْلَعالَقِة َبْيَن اْلَجْمِع َوالطَّْرِح:

x + 4 = 9

 x = 9-4

إَِذْن: x = 5 ُهَو َحلُّ اْلُمعاَدَلِة.

x + 4 = 9 بِاْلَعَدِد 5 في اْلُمعاَدَلِة x ُض َعِن اْلُمَتَغيِِّر ُق: ُأَعوِّ َأَتَحقَّ

5 + 4 = 9      

اْلُمساواُة َصحيَحٌة:  ✔ 9 = 9

?

5 kg 3 kg

ُر ُرُأفكِّ ُأفكِّ
ما اْلَعَدُد الَّـذي إِذا َأَضْفُت 

إَِلْيـِه 4 َيكوُن الّناتُِج 9؟

ُر ُرُأفكِّ ُأفكِّ
ــرِح امُلْرَتبَِطــُة  َلــُة الطَّ مــا ُجْ

ْمــِع؟ بُِجْمَلــِة اْلَ
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 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

ٍة، َفَبِقــَي َلَدْيها 7 َأْلعاٍب. َأْكُتُب ُمعاَدَلًة  َعْت بِـ 11 ُلْعَبًة ِمنْها لَِجْمِعيٍَّة َخْيِريَّ : َلدى ُهدى َعَدٌد ِمَن اْلَْلعــاِب، َتَبرَّ َعَمــٌل َخْيِريٌّ

لِِحساِب َكْم ُلْعَبًة كاَن َلدى ُهدى، ُثمَّ َأُحلُّها.

ُن اْلُمعاَدَلَة. 1اْلُخْطَوُة ُأَكوِّ

بِاْلَكلِماِت َعَدٌد ِمَن اْلَْلعاِب ناِقُص 11 ُلْعَبًة ُيساوي 7 َأْلعاٍب.

موِز x ناِقُص 11 ُلْعَبًة ُيساوي 7 َأْلعاٍب. بِالرُّ

x - 11 = 7  الُمعاَدَلُة

2اْلُخْطَوُة َأُحلُّ اْلُمعاَدَلَة.

 x - 11 = 7 َأْكُتُب اْلُمعاَدَلَة

 x = 7 + 11 َأْكُتُب ُجْمَلَة جمٍع ُمْرَتبَِطًة بِاْلُمعاَدَلِة

 x = 18 َأْجَمُع

َحلُّ اْلُمعاَدَلِة x = 18 ، إَِذْن: كاَن َلدى ُهدى 18 ُلْعَبًة.

َي فِْعاًل َيكوُن 7 َأْلعاٍب.  َعْت بِـ 11 ُلْعَبًة؛ َفإِنَّ اْلُمَتَبقِّ ُق: إِذا كاَن َلدى ُهدى 18 ُلْعَبًة َوَتَبرَّ َأَتَحقَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

ريِط كاِماًل، ُثمَّ َأُحلُّها.  َقصَّ ُعَمُر cm 17 ِمْن َشريٍط َفَبِقَي ِمنُْه cm 13، َأْكُتُب ُمعاَدَلًة لِِحساِب طوِل الشَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

ُق ِمْن َحّلي: َأُحلُّ ُكلَّ ُمعاَدَلٍة ِمّما َيْأتي، ُثمَّ َأَتَحقَّ

1  y + 4 = 10      2  m - 9 = 11 

ُر ُرُأفكِّ ُأفكِّ
َأُحــلَّ  َأْن  َأْيًضــا  ُيْمِكُننــي 
ــَدُد  ــا اْلَع ــا: م ــَة ِذْهنِيًّ امْلُعاَدَل
ــُه 11  ــُت ِمْن ــذي إذا َطَرْح الَّ

َيكــوُن الّناتِــُج 7؟
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الَْوْحَدُة 7

َأْنهاِر اْلعاَلِم،  َنْهُر النّيِل َأْطَوَل  ُيَعدُّ 
ِة إِْفريقيا، َوَيليِه في  َوَيَقُع في قــارَّ

الّطوِل َنْهُر اْلَمازوِن.

ُق ِمْن َحّلي:  َأُحلُّ ُكلَّ ُمعاَدَلٍة ِمّما َيْأتي، ُثمَّ َأَتَحقَّ

1  y + 4 = 15    2  x - 8 = 18

3  x - 30 = 12    4  b - 19 = 50 

5  m + 9 = 100    6  a + 10 = 60

 7  َأْنهاٌر: َيْبُلُغ طوُل َنْهــِر النّيِل  km 6650 َتْقريًبا، َوَيزيُد 

  250 km طوُلُه َعلى طوِل َنْهِر اْلَمازوِن بِِمْقداِر 

َأْكُتُب ُمعاَدَلًة لِِحساِب طوِل َنْهِر اْلَمازوِن، ُثمَّ َأُحلُّها.

 8  َعالماٌت: َمْجموُع َعالماِت َحَســٍن في اْمتِحاَنْيِن 165 َعالَمًة. إِذا كاَنْت َعالَمُتُه في َأَحِد 

ااِلْمتِحاَنْيِن 80؛ َأْكُتُب ُمعاَدَلًة لِِحساِب َعالَمتِِه في ااِلْمتِحاِن اْلَخِر، ُثمَّ َأُحلُّها.

 9  ِمياٌه: اْســَتْهَلَكْت َمناُل 45 لِْتًرا ِمَن اْلماِء في َأْثناِء َريِّ َمْزروعاتِها، َواْسَتْهَلَك َمْأموٌن في 

ْتراِت  َريِّ َمْزروعاتِِه 12 لِْتًرا ِزياَدًة َعّما اْســَتْهَلْكُتُه َمناُل. َأْكُتُب ُمعاَدَلًة لِِحساِب َعَدِد اللِّ

تي اْسَتْهَلَكها َمْأموٌن، ُثمَّ َأُحلُّها. الَّ

 10  َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: َحلَّ َعّماٌر اْلُمعاَدَلَة c -12 = 15 َفكاَنْت إِجاَبُتُه c = 3. ُأَبيُِّن اْلَخَطَأ 

ُحُه.  الَّذي َوَقَع فيِه، َوُأَصحِّ

ُر إِجاَبتَِي.  11  َأْكَتِشُف اْلُمْخَتلَِف: ما اْلُمعاَدَلُة اْلُمْخَتِلَفُة؟ ُأَبرِّ

x - 20 = 30x + 10 = 60x - 30 = 20x + 20 = 50

ُر إِجاَبتي  12  َتْبريٌر: إِذا كاَن x + 3 = 5  َو y + 2 = 5؛ َفُأَبيُِّن َأنَّ  x + 3 = y + 2 . ُأَبرِّ

.b ُثمَّ َأُحلُّها َوَأِجُد قيَمَة ، b + 25 = 35 13  َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأْكُتُب َمْسَأَلًة ُتَمثُِّلها اْلُمعاَدَلُة 

ِة َحلِّ اْلُمعاَدَلِة.  ُد ِمْن ِصحَّ ُث: َأْشَرُح َكْيَف ُيْمِكنُني اَلَتَأكَّ    َأَتَحدَّ

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

َمهاراُت التَّْفكيِر

َمْعلوَمٌة
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ْرِب َواْلِقْسَمِة : َحلُّ ُمعاَدالِت الضَّ َنشاٌط َمفاهيِميٌّ

ْرِب َواْلِقْسَمِة. ِة؛ لَِحلِّ ُمعاَدالِت الضَّ   اْلَهَدُف: َأْسَتْعِمُل َلْوَحَة اْلُمعاَدالِت َواْلِقَطِع اْلَجْبِريَّ

ْرِب، ُمعاَدَلُة اْلِقْسَمِة. اْلُمْصَطَلحاُت: ُمعاَدَلُة الضَّ

تي ُتْكَتُب 5a = 20، َفإِنَّها ُتَســّمى  نَــِت اْلُمعاَدَلــُة ِعباَرَة َضْرٍب َبَداًل ِمَن اْلَجْمــِع َأِو الطَّْرِح، ِمْثَل  a = 20 × 5  والَّ إِذا َتَضمَّ

ُن اْلُمعاَدَلُة ِعباَرَة ِقْســَمٍة، ِمْثَل x ÷ 5 = 4 َوِعنَْدِئٍذ ُتَســّمى  ُمعاَدَلَة َضــْرٍب (multiplication equation). َوَقــْد َتَتَضمَّ

ْرِب َواْلِقْســَمِة بِاْســتِْعماِل َلْوَحــِة اْلُمعاَدالِت َواْلِقَطِع  ُمعاَدَلَة ِقْســَمٍة (division equation) َوُيْمِكنُني َحلُّ ُمعاَدالِت الضَّ

ِة. اْلَجْبِريَّ

نَشاطٌ 1:

ِة. َأُحلُّ اْلُمعاَدَلَة 3x = 6  بِاْستِْعماِل َلْوَحِة اْلُمعاَدالِت َواْلِقَطِع اْلَجْبِريَّ

ِة. 1اْلُخْطَوُة ُأَمثُِّل اْلُمعاَدَلَة بِاْلِقَطِع اْلَجْبِريَّ

x )  ِمَن الطََّرِف اْلَْيَسِر  1 ) ُيْمِكُن َرْبُطها بُِكلِّ (  ُر: ِكْم ِقْطَعًة (  ُأَفكِّ

1 ) في الطََّرِف اْلَْيَمِن؟ x ) اْلَعَدُد َنْفُسُه ِمْن ِقَطٍع (  لَِيكوَن لُِكلِّ ( 

 .x 2اْلُخْطَوُة َأِجُد قيَمَة

x ) في الطََّرِف اْلَْيَسِر بِاْلَعَدِد َنْفِسِه ِمَن  ِعنَْد َرْبِط ُكلِّ ُمْســَتطيٍل ( 

 ( x 1 ) في الطََّرِف اْلَْيَمِن ُأالِحُظ َأنَّ ُكلَّ ُمْسَتطيٍل (  اْلُمَربَّعاِت ( 

.( 1  1 َعْيِن (  اْرَتَبَط بُِمَربَّ

إَِذْن: x = 2  ُهَو َحلُّ اْلُمعاَدَلِة.

=
1

1

1

1

1

1

x

x

x

=
1

1

1

1

1

1

x

x

x
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نَشاطٌ 2:

ِة َوَلْوَحِة اْلُمعاَدالِت. َأُحلُّ اْلُمعاَدَلَة x ÷ 4 = 2؛ بِاْستِْعماِل اْلِقَطِع اْلَجْبِريَّ

1اْلُخْطَوُة  ُأَمثِّـُل الطَّـَرَف اْلَْيَسـَر ِمـَن اْلُمعاَدَلـِة (x ÷ 4)  بَِتْقسـيِم 

ُمَتسـاِوَيٍة،  َأْقسـاٍم   4 إِلـى   x ُيَمثِّـُل  الَّـذي  اْلُمْسـَتطيِل 

.) 1  1 اْلُمَظلَّـِل )  اْلُجـْزِء  َوَأَضـُع ُمقابِـَل 

1 ( َعلى الطََّرِف اْلَْيَمِن.  1 2اْلُخْطَوُة َأَضُع ُمقابَِل ُكلِّ ُجْزٍء ) 

 .x 3اْلُخْطَوُة َأِجُد قيَمَة

x ( قاَبَلُه       ُأالِحُظ َأنَّ اْلُمْسَتطيَل كاِماًل ) 

x = 8 :1 (، إَِذْن 8 ُمَربَّعاٍت ) 

=

1 1

=
1
1
1
1

1
1
1
1

x

=
1
1
1
1

1
1
1
1

ُر:  ُأَفكِّ

ِة؛ لَِحلِّ ُكلٍّ ِمَن اْلُمَعاَدالِت اْلتَِيِة: َأْسَتْعِمُل َلْوَحَة اْلُمعاَدالِت َواْلِقَطِع اْلَجْبِريَّ

1  12 = 3x    2  y ÷ 5 = 4   3  5m= 15

ُيْمِكنُني اْستِْعماُل النَّماِذِج لَِحلِّ ُمعاَدالِت اْلِقْسَمِة أيًضا.
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رُْس ْرِب َواْلِقْسَمِة3الدَّ ُمعاَدالُت الضَّ

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

ُن  َأْكُتُب ُمعاَدَلًة َتَتَضمَّ

َضْرًبا َأْو ِقْسَمًة، َوَأُحلُّها.

 َأْسَتْكِشُف

اْلَيْوُم اْلواِحُد َعلى َكْوَكِب نِْبتون 16 ســاَعًة 

َتْقريًبا. َهْل ُيْمِكُن ِكتاَبُة ُمعاَدَلٍة لِِحساِب َكْم 

َيْوًما َعلى نِْبتون ُتعاِدُل 80 ساَعًة؟

ِة،  ْرِب َواْلِقْسَمِة؛ بِاْستِْعماِل َلْوَحِة اْلُمعاَدالِت َواْلِقَطِع اْلَجْبِريَّ  َتَعلَّْمُت في النَّشاِط اْلَمفاهيِميِّ الّسابِِق َحلَّ ُمعاَدالِت الضَّ

ْرِب َواْلِقْسَمِة. ْهنِيِّ َأِو اْلَعالَقِة َبْيَن الضَّ َوُيْمِكنُني َأْيًضا َحلُّ هِذِه اْلُمعاَدالِت؛ بِاْستِْعماِل اْلِحساِب الذِّ

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 

ِة َحّلي: ُق ِمْن ِصحَّ َأُحلُّ اْلُمعاَدَلَتْيِن اْلتَِيَتْيِن، ُثمَّ َأَتَحقَّ

  8x = 32

. ْهنِيِّ الطَّريَقُة 1: اْستِْعماُل اْلِحساِب الذِّ

 8x = 32

8 × 4 = 32

إَِذْن: x = 4 ُهَو َحلُّ اْلُمعاَدَلِة.

ْرِب َواْلِقْسَمِة. الطَّريَقُة 2: اْستِْعماُل اْلَعالَقِة َبْيَن الضَّ

8x = 32

 x = 32 ÷ 8

إَِذْن: x = 4 ُهَو َحلُّ اْلُمعاَدَلِة.

8x = 32 بِاْلَعَدِد 4 في اْلُمعاَدَلِة x ُض َعِن اْلُمَتَغيِِّر ُق: ُأَعوِّ َأَتَحقَّ

 8 × 4 = 32     

اْلُمساواُة َصحيَحٌة: ✔ 32 = 32

1 

?

ُر ُرُأفكِّ ُأفكِّ
ْبُتــُه  ــذي إِذا َضَ مــا اْلَعــَدُد الَّ

ِ 8 َفَيكــوُن الّناتُِج 32؟ بـــ

ُر ُرُأفكِّ ُأفكِّ
ــُة  ــَمِة امُلْرَتبَِط ــُة الِقْس َل ــا ُجْ م

ِب؟ ْ ــرَّ ــِة ال بُِجْمَل
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  x ÷ 10 = 4

ْهنِيُّ الطَّريَقُة 1: اْلِحساُب الذِّ

x ÷ 10 = 4

40 ÷ 10 = 4

إَِذْن: x = 40 ُهَو َحلُّ اْلُمعاَدَلِة.

ْرِب َواْلِقْسَمِة الطَّريَقُة 2: اْستِْعماُل اْلَعالَقِة َبْيَن الضَّ

x ÷ 10 = 4

 x = 4 × 10

إَِذْن: x = 40 ُهَو َحلُّ اْلُمعاَدَلِة.

x ÷ 10 = 4 بِاْلَعَدِد 40 في اْلُمعاَدَلِة x ُض َعِن اْلُمَتَغيِِّر ُق: ُأَعوِّ َأَتَحقَّ

40 ÷ 10 =  4     

اْلُمساواُة َصحيَحٌة:  ✔ 4 = 4

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

ُق ِمْن إِجاَبتَِي: َأُحلُّ ُكلَّ ُمعاَدَلٍة ِمّما َيْأتي، ُثمَّ َأَتَحقَّ

3  4n = 36    4  7y = 56     5  x ÷ 9 = 8    6  m ÷ 4 = 12

2 

?

 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

ْت َتْعبَِئُتها في 50 ُعْلَبًة، إِذا كاَن َعــَدُد اْلِقَطِع في ُكلِّ ُعْلَبٍة  ِصناَعــٌة: َأْنَتــَج َمْصنٌَع َعَدًدا ِمْن ِقَطِع اْلَحْلوى ِخالَل ســاَعِة، َوَتمَّ

ُيساوي 12. َفَأْكُتُب ُمعاَدَلًة لِِحساِب َعَدِد اْلِقَطِع الَّتي َأْنَتَجها اْلَمْصنَُع، ُثمَّ َأُحلُّها.

ُن اْلُمعاَدَلَة. 1اْلُخْطَوُة ُأَكوِّ

بِاْلَكلِماِت َعَدُد ِقَطِع اْلَحْلوى َمْقسوًما َعلى َعَدِد اْلُعَلِب ُيساوي َعَدَد اْلِقَطِع في ُكلِّ ُعْلَبٍة.

موِز x َمْقسوًما َعلى َعَدِد اْلُعَلِب ُيساوي َعَدَد اْلِقَطِع في ُكلِّ ُعْلَبٍة. بِالرُّ

x ÷ 50 = 12 الُمعاَدَلُة

ُر ُرُأفكِّ ُأفكِّ
ــذي إِذا َقَســْمُتُه  مــا اْلَعــَدُد الَّ

َعــى 10 َيكــوُن الّناتِــُج 4؟

ُر ُرُأفكِّ ُأفكِّ
ــُة  ِب امُلْرَتبَِط ــُة الــَرْ َل مــا ُجْ

ــَمِة؟ ــِة اْلِقْس بُِجْمَل
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2اْلُخْطَوُة َأُحلُّ اْلُمعاَدَلَة.

 x ÷ 50 = 12 َأْكُتُب اْلُمعاَدَلَة

 x = 12 × 50 ْرِب اْلُمْرَتبَِطَة بِاْلِقْسَمِة َأْكُتُب ُجْمَلَة الضَّ

 x = 600 َأْضِرُب

تي َأْنَتَجها اْلَمْصنَُع ُيساوي 600 ِقْطَعٍة. إَِذْن: َعَدُد ِقَطِع اْلَحْلوى الَّ

x ÷ 50 = 12 بِاْلَعَدِد 600 في اْلُمعاَدَلِة x ُض َعِن اْلُمَتَغيِِّر ُق: ُأَعوِّ َأَتَحقَّ

600 ÷ 50 = 12    

اْلُمساواُة َصحيَحٌة: ✔ 12 = 12

َّقُ مِنْ فَهْمِيَ:  أَتَحَق

هـوِر، َوَزَرَعـْت ُأْخُتُه ِهنْـُد 4 َأْمثاِل مـا َزَرَعُه.  ِزراَعـٌة: َزَرَع َزْيـٌد َعـَدًدا ِمـْن َشـْتالت الزُّ

ـْتالِت الَّتي  َفـإِذا كاَن َعـَدُد مـا َزْرَعْتـُه ِهنُْد 60 َشـْتَلًة، َفَأْكُتـُب ُمعاَدَلًة لِِحسـاِب َعَدِد الشَّ

َزَرَعهـا َزْيٌد، ُثـمَّ َأُحلُّها.

?

َأُحلُّ اْلُمعاَدالِت اْلتَِيَة:

1  a × 16 = 64    2  4n = 100

3  9y = 99     4  a × 3 = 108 

5  b ÷ 4 = 20    6  x ÷ 2 = 18

7  w ÷ 6 = 22    8  n ÷20 = 9

َعْتها بِالتَّساوي َعلى   9  حاسوٌب: اْشــَتَرْت إِْحدى اْلَمداِرِس 120 ِجهاَز حاســوٍب، َوَوزَّ

تي ُوِضَعْت في اْلُمْخَتَبِر  6 ُمْخَتَبراٍت. َأْكُتُب ُمعاَدَلًة لِِحســاِب َعَدِد َأْجِهَزِة اْلحاسوِب الَّ

اْلواِحِد، ُثمَّ َأُحلُّها.

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل
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ؤاَلْيِن 10، َو11.  َمطاِعُم: َأْسَتْعِمُل اْلَجْدَوَل اْلتَِي لِْلِجاَبِة َعِن السُّ

 10  في َأَحِد اْلَّياِم بيَعْت َأْطباُق بيتزا َكبيَرٍة  بِـ 225 ديناًرا، 

تي بيَعْت.  َأْكُتــُب ُمعاَدَلًة ِلَِجَد َعَدَد َأْطبــاِق اْلبيتزا الَّ

.L َأْفَتِرُض َأنَّ َعَدَد اْلَْطباِق ُيساوي

 11  إِذا بيَعْت َأْطباُق بيتزا َوَســٍط بـــِ 133 ديناًرا، وبيتزا 

نَْفْيــِن بيَع ِمنُْه َأْكَثُر؟  َصغيَرٍة بـِ 115 ديناًرا. َفَأيُّ الصِّ

جاَبِة. َأْشَرُح َكْيَف َحَصْلُت َعلى اْلِ

ِع،  ٍع cm 48، َوطوُل ِضْلِعِه S . َأْكُتُب ُمعاَدَلًة ليجاِد طوِل ِضْلِع اْلُمَربَّ  12  ِقياٌس: ُمحيُط ُمَربَّ

َوَأُحلُّها.

 13  َمواليُد: َأْصَبَحْت ُكْتَلُة َرضيٍع ِمْثَلْي ُكْتَلتِِه ِعنَْد اْلوالَدِة، 

َفإِذا كاَنْت ُكْتَلُتُه اْلَن kg 8، َفَأْكُتُب ُمعاَدَلًة لِِحســاِب 

ُكْتَلتِِه ِعنَْد اْلِوالَدِة، ُثمَّ َأُحلُّها.

قائَِمُة َأْسعاٍر

9 َدنانيَربيتزا َكبيَرٌة

7 َدنانيَربيتزا َوَسٌط

5 َدنانيَربيتزا َصغيَرٌة

ديناراِنَعصيٌر

َعْت النا 108 َأْقــالٍم َعلى َعَدٍد ِمَن اْلُعَلِب؛ َفَوَضَعْت فــي ُكلِّ ُعْلَبٍة 9 َأْقالٍم.  : َوزَّ  14  َتَحــدٍّ

ْمَز a لِلتَّْعبيِر َعْن  تي اْسَتْعَمَلْتها ُثمَّ َأُحلُّها. َأْسَتْعِمُل الرَّ َأْكُتُب ُمعاَدَلًة ِلَِجَد َعَدُد اْلُعَلِب الَّ

َعَدِد اْلُعَلِب. 

ُر إِجاَبتَِي. تي ُيَمثُِّلها النَّموَذُج َأْدناُه؟ ُأَبرِّ  15 َتْبريٌر: ما اْلُمعاَدَلُة الَّ

dddd
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ُر إِجاَبتَِي.  16 َأْكَتِشُف اْلُمْخَتلَِف: ما اْلُمعاَدَلُة اْلُمْخَتِلَفُة؟ ُأَبرِّ

3x = 15x + 2 = 7x ÷ 15 = 315 ÷ x = 3

35 ÷ x = 5 َو  x ÷ 5 = 35 ُح اْلَفْرَق َبْيَن اْلُمعاَدَلَتْيِن ُث: ُأَوضِّ    َأَتَحدَّ

َمهاراُت التَّْفكيِر

ضيِع في اْلُْشــُهِر  َتــْزداُد ُكْتَلُة الرَّ
ا  َشــْهِريًّ  1 kg ِل  بُِمَعــدَّ الثَّالَثــِة 

ا َبْيَن  1 َشــْهِريًّ
2

 kg َتْقريًبا، َوَتْزداُد
ْهَرْيِن الّثالِِث َوالّساِدِس.  الشَّ

َمْعلوَمٌة
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رُْس ُة َحلِّ اْلَمْسَأَلِة )َأْرُسُم َنموَذًجا(الدَّ ُخطَّ 4
اْلَقـاِرِب  ِمـَن  َمالبِـَس  ِقْطَعـَة   27 َسـعيٌد  َجَمـَع 

ـٍة، َوَجَمـَع  َع بِهـا لَِجْمِعيَّـٍة َخْيِريَّ َواْلجيـراِن، َوَتَبـرَّ

خالِـٌد َعـَدًدا َأَقـلَّ بِِمْقـداِر 11 ِقْطَعـًة ِمّمـا َجَمَعـُه 

َعـَدَد  وأسـَتعِمُلها لَِجـَد  ُمعاَدَلـًة  َأْكُتـُب  َسـعيٌد. 

تـي َجَمَعهـا خالِـٌد. الِقَطـِع الَّ

تي َجَمَعها خالٌِد.    تي َجَمَعها َسعيٌد، َوَكْم َيزيُد َعلى َعَدِد اْلِقَطِع الَّ ما اْلُمْعَطياُت؟ َعَدُد ِقَطِع اْلَمالبِِس الَّ

.)x( تي َجَمَعها خالٌِد ما اْلَمْطلوُب؟ َعَدُد ِقَطِع اْلَمالبِِس الَّ

َأْفَهُم 11

ُيْمِكنُني َرْسُم َنموَذٍج ُيَمثُِّل اْلَمْسَأَلَة، ما ُيساِعُدني َعلى َتْكويِن ُمعاَدَلٍة، ُثمَّ َحلِّها.  

ُط ُأَخطِّ 22

اْلَعَدُد 27 َيزيُد َعلى اْلَعَدِد 16 بِِمْقداِر 11

إَِذْن: اْلَحلُّ َصحيٌح.

ُق َأَتَحقَّ 44

1اْلُخْطَوُة َأْرُسُم النَّموَذَج.

تي ُيَمثُِّلها النَّموَذُج. ُن اْلُمعاَدَلَة الَّ 2اْلُخْطَوُة ُأَكوِّ

x + 11 = 27   

3اْلُخْطَوُة َأُحلُّ اْلُمعاَدَلَة. 

x = 27 - 11    َأْكُتُب ُجْمَلَة الطَّْرِح اْلُمْرَتبَِطَة بِاْلُمعاَدَلِة    

x = 16         َأْطَرُح    

إَِذْن: َجَمَع خالٌِد 16 ِقْطَعَة َمالبَِس.   

َأُحلُّ 33

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َأُحلُّ َمسائَِل بِاْستِْعماِل 

ُخطَِّة )َرْسِم َنموَذٍج(.

َعَدُد اْلِقَطِع الَّتي َجَمَعها َسعيٌد ُيساوي 27

ياَدُة ُتساوي 11  الزِّ
ِقْطَعًة.

َعَدُد اْلِقَطِع الَّتي َجَمَعها خالٌِد 
ُيساوي x ِقْطَعًة.
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الَْوْحَدُة 7

َأْكُتُب اْلُمعاَدَلَة اْلُمَمثََّلَة في ُكلٍّ ِمَن النَّموَذَجْيِن، ُثمَّ َأُحلُّها: 

1  18

x x x

   2  20

15 x

ُن اْلُمعاَدَلَة الَّتي ُيَمثُِّلها النَّموّذُج، َوَأُحلُّها: َأْرُسُم َنموَذًجا لُِكلِّ َمْسَأَلٍة ِمّما َيْأتي، ُثمَّ ُأَكوِّ

فِّ اْلخاِمِس، َجَمَعْت عاِئَشــُة َعَدًدا َأَقلَّ بِِمْقداِر 6 ِمْن   3  إِعاَدُة َتْدويٍر: في َحْمَلِة إِعاَدِة َتْدويٍر قاَمْت بِها طالِباُت الصَّ

تي َجَمَعْتها َسْلمى. إِذا َجَمَعْت َسْلمى 42 ُعْلَبًة، َفَكْم ُعْلَبًة َجَمَعْت عاِئَشُة؟ َعَدِد اْلُعَلِب اْلَمْعِدنِيَِّة الَّ

َرْت عاِئَلُة َجميٍل التَّْرشيَد في اْستِْعماِل اْلَكْهَرباِء؛ َفاْنَخَفَضْت قيَمُة فاتوَرتِِهْم بِِمْقداِر 3 َدنانيَر   4  َتْرشيُد اْستِْهالٍك: َقرَّ

ْهِر الّسابِِق؟ ْهِر الّسابِِق. إِذا كاَنْت قيَمُة اْلفاتوَرِة اْلحالِيَِّة 15 ديناًرا، َفَكْم كاَنْت قيَمُة اْلفاتوَرِة في الشَّ َعِن الشَّ

تي   5  عاَلُم اْلَحَيواِن: َيْقَطُع َفْهٌد 336 كيلوِمْتًرا في3  ســاعاٍت، ما اْلَمســاَفُة الَّ

َيْقَطُعها اْلَفْهُد في الّساَعِة اْلواِحَدِة؟  

 كائِناٌت َحيٌَّة: ُيَبيُِّن اْلَجْدَوُل اْلُمجاِوُر ُكَتَل َبْعِض َأْنواِع اْلحيتاِن.
َأْرُسُم َنموَذًجا، ُثمَّ َأْكُتُب ُمعاَدَلًة ِلَِجَد اْلَمْطلوَب في ُكلٍّ ِمَن اْلَْسئَِلِة اْلتَِيِة:

تي َمْجموُع ُكَتِلها 440 ُطنًّا َتْقريًبا؟  ْرقاِء الَّ  6  ما َعَدُد اْلحيتاِن الزَّ

 7  بَِكْم َتزيُد ُكْتَلُة اْلحوِت اْلَْزَرِق َعلى ُكْتَلِة حوِت َشماِل اْلهادي الّصاِئِب؟

 8 َكْم َيْبُلُغ َمْجموُع ُكَتِل 5 حيتاٍن ُزْعنُِفيٍَّة َتْقريًبا؟

 9 َكْم َيْبُلُغ َمْجموُع ُكَتِل 7 حيتاٍن َزْرقاَء َتْقريًبا؟

اْلُكْتَلُة 
التَّْقريبِيَُّة 

) )ُطنٌّ
اْلحوُت

110 اْلحوُت اْلَْزَرُق

60
حوُت َشماِل 

اْلهادي الّصاِئُب

57 ْعنُِفيُّ اْلحوُت الزُّ

ُ َ َ َ

ِ َ ْ ُ َ َ
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َأْسِئَلٌة َمْوضوِعيٌَّة

حيَحَة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ

 1 اْلِمْقداُر اْلَجْبِريُّ الَّذي ُيَعبُِّر َعْن َمْجموِع x  َو22 ُهَو:

a ( 22x   b ( x + 22

c ( x - 22   d ( x ÷ 22

 2 اْلِعباَرُة: m ÷ 2  َتْعني: 

b ( َمْجموَع m َو2 a ( اْلَفْرَق َبْيَن m َو2  

m ) d َمْقسوَمًة َعلى 2   .m ِمْثَلِي اْلَعَدِد ) c

 ،y = 12 ِعنَْد y + 15 ُِّة لِْلِمْقداِر اْلَجْبِري  3  اْلقيَمُة اْلَعَدِديَّ

ِهَي: 

a ( 3   b ( 30

c ( 27   d ( 12y

 n َِّهَي 6؛ َفإِن n-2 ِّ4  إِذا كاَنــْت قيَمُة اْلِمْقداِر اْلَجْبــِري 

ُتساوي:

a ( 8   b ( 6

c ( 4   d ( 12

تي َتْجَعُل اْلُمعاَدَلَة x + 10 = 30  َصحيَحًة،   5  قيَمُة x الَّ

ِهَي: 

a ( 10   b ( 3

c ( 30   d ( 20

 6 َحلُّ اْلُمعاَدَلِة 4n = 24، ُهَو: 

a ( 20   b ( 6

c ( 28   d ( 96

ْحدى اْلُمعاَدالِت اْلتَِيِة:   x = 5 7 ، ُهَو َحلٌّ ِلِ

a ( 5x = 20  b ( x ÷ 20 = 4

c ( x + 10 = 15  d ( 10 + x = 20

 8  اْشــَتَرْت ُربا ُبْرُتقااًل َوَمــْوًزا بِـ 9 َدنانيــَر، َوكاَن َثَمُن 

تي ُتســاِعُدني َعلى  اْلُبْرُتقاِل 3 َدنانيــَر. ما اْلُمعاَدَلُة الَّ

 .)x(َمْعِرَفِة َثَمِن اْلَمْوِز

a ( 3x = 9   b ( x = 9 × 3

c ( 3 + 9 = x  d ( x + 3 = 9 

ِة 85 ُنْقَطًة َوكاَنْت َأْقلَّ  ــلَّ ُل لُِكَرِة السَّ  9  َأْحَرَز الَفريُق اْلَوَّ

ِمْن نِقاِط اْلَفريِق الّثاني بِـ 14 ُنْقَطــًة، إِذا كاَنْت p ُتَعبُِّر 

َعْن نِقاِط اْلَفريِق الّثاني، َفما َعَدُد نِقاِط اْلَفريِق الّثاني؟

a ( p = 28  b ( p = 71

c ( p = 81  d ( p = 99 

تي ُتَمثُِّل النَّموَذَج اْلتَِي؟  10 ما اْلُمعاَدَلُة الَّ

15 15 15 15

t

a ( 4t = 15  b ( 15t = 4

c ( t ÷ 4 = 15  d ( t + 4 = 15
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الَْوْحَدُة 7

َأْسِئَلٌة ذاُت ِإجاَبٍة َقصيَرٍة:

َأِجُد قيَمَة ُكلِّ ِمْقداٍر َجْبِريٍّ ِمّما َيْأتي ِعنَْد اْلِقَيِم اْلُمْعطاِة:  

11  x + 18 ; x = 12

12  80 – y ; y = 20

13  7n ; n = 7

ُد قيَمَة اْلُمَتَغيِِّر الَّذي ُيَمثُِّل َحالًّ لِْلُمعاَدَلِة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: ُأَحدِّ

14  d + 9 = 25  , d = 6, 14, 16

15  c - 8 = 25  , c = 28, 36, 33

16  2y = 30  , y = 10, 15, 28

: ِة اْلَحلِّ ُق ِمْن ِصحَّ َأُحلُّ اْلُمعاَدالِت اْلتَِيَة َوَأَتَحقَّ

17  12 + x = 30  18  x -17 = 8

19  5y = 50   20  m ÷ 6 = 3

 21  َحَصَل فِراٌس َعلــى 90 ديناًرا ُمقابَِل َعَمِلــِه لَِعَدٍد ِمَن 

الّساعاِت. إِذا كاَنْت ُأْجَرُة الّساَعِة 15 ديناًرا، َفَكْم ساَعًة 

َعِمَل؟ ُأَمثُِّل اْلَمْسَأَلَة بِنَموَذٍج، َوَأْكُتُب ُمعاَدَلًة َوَأُحلُّها.

ْوِليَِّة: َتْدريٌب َعلى ااِلْخِتباراِت الدَّ

حيَحَة في ما َيْأتي:  َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ

 22  َكَتَب َسْلماُن اْلُمعاَدَلَة اْلتَِيَة n = 6 ÷ 18  ما اْلُمعاَدَلُة 

تي ُتَعدُّ َطريَقًة ُأْخرى لِِكتاَبتِها؟ الَّ

a ( 18 × n = 6  b ( 6 + n = 18

c ( 18 - n = 6  d ( 6 × n = 18 

تي َتْقَرُؤها ســاَرُة  ْفحاِت الَّ  23  إِذا كاَنــْت y ُتَمثُِّل َعَدَد الصَّ

في اْلَيْوِم اْلواِحِد، َفما اْلِمْقداُر اْلَجْبِريُّ الَّذي ُيَمثُِّل َعَدَد 

تي َتْقَرُؤها في ُأْسبوٍع؟  ْفحاِت الَّ الصَّ

a ( y + 7   b (  7 × y

c ( y - 7   d ( (y + y) × 7

 24  َلدى َعِليٍّ َمْبَلٌغ ِمَن اْلمــاِل، َصَرَف ِمنُْه 60 ديناًرا َفَبِقَي 

تي ُتَعبُِّر َعــِن اْلِعباَرِة  َمَعُه 25 دينــاًرا، ما اْلُمعاَدَلــُة الَّ

الّسابَِقِة؟ 

a ( x  - 60 = 25  b ( 25 – x = 60

c ( 60 – x = 25  d ( x –  25 = 60 

 25 إِذا كاَن  z × 32 = 608، َفما قيَمُة (z × 32) + 12؟ 



60

الَْوْحَدُةالَْوْحَدُة

اْلَهْنَدَسُة88

يَُّة هِذِه اْلَوْحَدِة؟ ما َأَهمِّ

يٌَّة َكبيَرٌة في َكثيــٍر ِمَن اْلِمَهِن؛  لِْلَهنَْدَســِة َأَهمِّ

َعلى  َواْلَفنّانيَن  اْلُمَهنِْدسيَن  ُتساِعُد  َمَثًل  َفِهَي 

ٍة َوَعَمــِل ُمنَْتجاٍت  إِْجــراِء اْلِحســاباِت بِِدقَّ

َجميَلٍة، َوَسْوَف َأَتَعلَُّم في هِذِه اْلَوْحَدِة اْلَكثير 

اْلُمَهنِْدسوَن  َيْســَتْعِمُلها  تي  الَّ اْلَمهاراِت  ِمَن 

َوالَفنّانوَن في َعَمِلِهْم.

َتَعلَّْمُت ساِبًقا:

وايا، َوقياَسها.   َرْسَم الزَّ

َف َعلقــاِت اْلُمْســَتقيماِت اْلُمَتواِزَيِة   َتَعــرُّ
َواْلُمَتقاطَِعِة َواْلُمَتعاِمَدِة، َوَرْسَمها.

  إِْنشاَء َبْعِض اْلَْشكاِل اْلَهنَْدِسيَِّة، وَتْمييَز 
َشَبكاِت َأْشكاٍل ُثلثِيَِّة اْلَْبعاِد.

  إيجاَد ِمْحَوِر التَّماُثِل َوِمْحَوِر اِلْنِعكاِس
لَِشْكٍل ُثناِئيِّ اْلَْبعاِد.

َسَأَتَعلَُّم في هِذِه اْلَوْحَدِة: 

   َتْمييَز اْلُمَضلَّعاِت َعْن َغْيِرها ِمَن اْلَْشــكاِل 
اْلَهنَْدِسيَِّة َوَأْنواَعها.

  َتْصنيَف اْلُمَثلَّثاِت َحْسَب َأْضلِعها َوَزواياها.
ها     َتْصنيَف اْلَْشــكاِل الّرباِعيَِّة َحْسَب َخواصِّ

اْلَساِسيَِّة. 
َف َمْفهوِم اِلْنِسحاِب.    َتَعرُّ

َف اْلَمنْشوِر َواْلَهَرِم َوَشَبَكَتْيِهما.   َتَعرُّ
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َمْشــروِعَي  لَِتنْفيِذ  َوُزَملِئَي/َزميلتي   َأْســَتِعدُّ 

ُمُه في هِذِه اْلَوْحَدِة؛  ؛ الَّذي َســُأَطبُِّق فيِه ما َســَأَتَعلَّ اْلخاصِّ

لَِرْسِم َلْوَحٍة َفنِّيٍَّة َتْحَتوي ُمَضلَّعاٍت.

خُطُواتُ تَنْفيذِ الْمَشْروعِ:

ْنَتْرنِت َعْن َلْوحاٍت َفنِّيَّــٍة َتْحَتوي ُمَضلَّعاٍت   1  َأْبَحُث فــي اْلِ

ِلَْسَتْوِحَي َبْعَض اْلَْفكاِر.

ْوَحِة َيْحَتوي  ساِم ُمَخطًَّطا لِلَّ   َأْرُسُم بِاْستِْعماِل َبْرَمِجيَِّة الرَّ 2 

تي َدَرْســُتها في هــِذِه اْلَوْحَدِة  اْلُمَضلَّعــاِت َجميعها الَّ

ْسُم بِاْلِمْسَطَرِة َواْلَْلواِن إِذا  بَِشــْكٍل ُمَتداِخٍل. ُيْمِكُن الرَّ

َلْم َيَتواَفِر اْلحاسوُب. 

  ُأضيُف إِلى اْلُمَخطَِّط َشْكًل  3 

َوصوَرَتُه بِاِلْنِسحاِب 
َعَدًدا ِمَن اْلَوْحداِت ِلََحِد 

اِلتِّجاهاِت. 

. ْوَحِة َشَبَكَة َمنْشوٍر ُخماِسيٍّ  4 ُأضيُف إِلى اللَّ

ًعا َكبيًرا ُيحيُط بِاْلُمَخطَِّط.  5 َأْرُسُم ُمَربَّ

َعٍة. ْوَحِة بَِأْلواٍن ُمَتنَوِّ ُن َأْجزاَء اللَّ  ُأَلوِّ 6 

َنًة ِمَن اللَّْوَحِة.  َأْطَبُع ُنْسَخًة ُمَلوَّ 7 

 ُأْنشُئ َجْدَوًل ِمْن َثلَثِة َأْعِمَدٍة. 8 

عَ   لَّ ضَ مُ الْمُ نْتَظَمٍاسْ يْرُ مُ نْتَظَمٌ أَمْ غَ دُمُ دَ الْعَ

َأْعِرُض النَّتاِئَج:

ًة َجميَلًة، َأْعِرُض فيها: 	 ُم َمْطِويَّ ُأَصمِّ

ْلُت 	  تي َتَوصَّ ُخُطواِت َعَمِل اْلَمْشــروِع، َوالنَّتاِئــَج الَّ
إَِلْيها.

نَْتها 	  تي َتَضمَّ َشْرًحا ُمْخَتَصًرا َعْن َأْنواِع اْلَْشــكاِل الَّ
ْوَحُة َوَخصاِئِصها. اللَّ

َمْعلوَمًة إِضافِيًَّة َعَرْفُتها َعْن َبْعِض اْلَْشكاِل اْلَهنَْدِسيَِّة، 	 
في َأْثناِء اْلَعَمِل في اْلَمْشروِع.

َتْختــاُر ُكلُّ َمْجموَعٍة إِْحــدى َلْوحاتِهــا َوَتْعِرُضها َأماَم  	
. فِّ الصَّ

ِع  	 ــفِّ َتْحديَد اْلُمَضلَّ َيْطُلــُب َأْعضاُء اْلَمْجموَعِة ِمَن الصَّ
الَّذي َتمَّ َعَمُل اْنِسحاٍب َلُه ُثمَّ َتْحديَد صوَرتِِه.

فِّ َتْحديَد َشــَبَكِة  	 َيْطُلــُب َأْعضاُء اْلَمْجموَعــِة ِمَن الصَّ
ْوَحُة. تي َتْحَتويها اللَّ ِم الَّ اْلُمَجسَّ

َمْشروُع اْلَوْحَدِة: َأنا َرّساٌم
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1 ْرُس َمْجموُع الزَّوايا َعلى ُمْسَتقيٍم َوَحْوَل ُنْقَطٍةالدَّ

 َأْسَتْكِشُف

َضْوٍء  ُسقوُط  اْلُمجاِوِر  ــْكِل  الشَّ في  َيْظَهُر 

ُلُه إِلى  َوَتَحلُّ َأْبَيَض َعلى َمنْشــوٍر ُزجاِجيٍّ 

ْبَعِة. َأْلواِن الطَّْيِف السَّ

ْوُء َمَع َسْطِح اْلَمنْشوِر °95، َفما  تي َيْصنَُعها الضَّ إِذا كاَن ِقياُس الّزاِوَيِة اْلُمنَْفِرَجِة الَّ

ْكِل؟ ِقياُس الّزاِوَيِة اْلَمْجهوَلِة في الشَّ

.)angles on a straight line( وايا َعلى ُمْسَتقيٍم ُل ُمْسَتقيًما الزَّ تي ُتَشكِّ وايا الَّ ُتَسّمى الزَّ

ْكِل اْلُمجاِوِر A∠ َو B∠ زاِوَيتاِن َعلى ُمْسَتقيٍم. في الشَّ

تي َعلى ُمْســَتقيٍم ُيســاوي °180؛ لِذا  وايا الَّ َوَمْجموُع ِقياســاِت الزَّ
:B َو A َفَمْجموُع ِقياَسِي الّزاِوَيَتْيِن

أَتََعلَُّم

180˚

145˚

35˚
AB

145° + 35° = 180°

ِمثاٌل 1 َأِجُد قيَمَة x في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:

1  
65°x°

65° + x° = 180° وايا َعلى ُمْسَتقيٍم ُيساوي 180°  َمْجموُع ِقياساِت الزَّ

x° = 180° - 65° َأْسَتْعِمُل اْلَعلَقَة َبْيَن اْلَجْمِع َوالطَّْرِح 

= 115° َأْكُتُب ناتَِج الطَّْرِح 

إَِذْن، قيَمُة x ُتساوي 115

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

وايا  ُف َمْجموَع ِقياساِت الزَّ  َأَتَعرَّ

َعلى ُمْسَتقيٍم َوَحْوَل ُنْقَطٍة.

اْلُمْصَطَلحاُت

وايا  وايا َعلى ُمْسَتقيٍم، الزَّ  الزَّ

َحْوَل ُنْقَطٍة

95°
؟
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الَْوْحَدُة 8

2  30°

x°

x° + 90° + 30° = 180° وايا َعلى ُمْسَتقيٍم ُيساوي 180°  َمْجموُع ِقياساِت الزَّ

x° + 120° = 180° َأْجَمُع °90 َو30° 

x° = 180° - 120° َأْسَتْعِمُل اْلَعلَقَة َبْيَن اْلَجْمِع َوالطَّْرِح 

َأْكُتُب ناتَِج الطَّْرِح   60° =

إَِذْن، قيَمُة x  ُتساوي 60

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َأِجُد قيَمَة x في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:

1  

40° x°

   2  39°
85°

x°

 angles( ُن َدْوَرًة كاِمَلًة َزوايا َحْوَل ُنْقَطٍة تي َلها َرْأٌس ُمْشَتَرٌك َوُتَكوِّ وايا الَّ ُتَسّمى الزَّ

وايا َحْوَل ُنْقَطٍة ُيساوي 360°.  around a point( َوَمْجموُع ِقياساِت الزَّ

ْكِل اْلُمجاِوِر ِهَي َزوايا َحْوَل ُنْقَطٍة،  َفَمَثًل E∠ َو D∠ َو  C∠ َو  B∠  َو A∠ في الشَّ
لِذا َفَمْجموَع ِقياساتِها:

114° + 77° + 51° + 62° + 56° = 360°

ْكِل اْلُمجاِوِر: ِمثاٌل 2  َأِجُد قيَمَة x في الشَّ

ْكِل َزوايا َحْوَل ُنْقَطٍة ؛ لِذا َفإِنَّ َمْجموُع ِقياساتِها 360° َتْظَهُر في الشَّ

.x بُِع اْلُخُطواِت اْلتَِيَة ِليجاِد قيَمِة َأتَّ

A
B

CD

E
114°

56°

62°

51°

77°

45°
70°

120°

x°
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وايا اْلَمْعلوَمِة: اْلُخْطَوُة 1: َأْجَمُع ِقياساِت الزَّ

45° + 70° + 120° = 235°

اْلُخْطَوُة 2: َأْطَرُح اْلَمْجموَع ِمْن 360°

x° = 360° - 235° = 125°

إَِذْن، قيَمُة x ُتساوي 125   

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

ْكِل اْلُمجاِوِر.   َأِجُد قيَمَة x في الشَّ
80° 40°

15°

120°x°

َأِجُد قيَمَة x في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:

1  
75°x°

 2  

20°
x°

وايا اْلُمْعطاُة ِقياساُتها في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي ُتَمثُِّل َزوايا َعلى ُمْسَتقيٍم: ُد ما إِذا كاَنِت الزَّ ُأَحدِّ

3  55° , 46°  , 65°   4  120° , 15° , 25°, 20°

5  63° , 67° , 50°   6  10° , 40° , 31° , 23° , 73°

َأِجُد قيَمَة x في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:

7  
75°

55°

150° x°

 8  
45°x°

x°y°

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل
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الَْوْحَدُة 8

ْكِل   9  َفطائُِر: َقَسَم ناِصٌر َفطيَرًة إِلى 4 ِقَطٍع َكما في الشَّ

.x اْلُمجاِوِر، َأِجُد قيَمَة

وايا اْلُمْعطاُة ِقياساُتها في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي ُتَمثُِّل َزوايا َحْوَل ُنْقَطٍة: ُد ما إِذا كاَنِت الزَّ ُأَحدِّ

10  111° , 150° , 99°   11  25° , 100° , 35° , 112°

12  120° , 135° , 104°   13  10° , 15° , 51° , 187° , 90°, 97°

ْكِل اْلُمجاِوِر َسْطٌح ماِئٌل   14  َسْطٌح مائٌِل: َيْظَهُر في الشَّ

 .x بِزاِوَيِة °25، َأِجُد قيَمَة

25°x°

اْلَمبانــي  َبْعــُض  َتْحَتــوي 
ُســطوًحا ماِئَلًة؛ لَِتْمكيِن َذوي 
ــِة ِمــِن  اِلْحتِياجــاِت اْلخاصَّ
َكِة  اْلُمَتِحرِّ اْلَكراسي  اْستِْخداِم 

َعَلْيها.

َمْعلوَمٌة

َمهاراُت التَّْفكيِر

 15  َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: َتقوُل َسناُء: إِنَّ ِقياَس ABC∠ ُيساوي 

ُر إِجاَبتي. °150 َهْل ما َتقوُلُه َصحيٌح؟ ُأَبرِّ

ــلَُّم ماِئًل بَِحْيُث َيْصنَُع  ــلَمِة، يوَضُع السُّ  16  َتْبريٌر: لِغاياِت السَّ

ُم اْلُمجاِوُر  لَّ زاِوَيًة ِمْقداُرها °75 َمَع َســْطِح اْلَْرِض. َهِل السُّ

ُر إِجاَبتي. لَمِة؟ ُأَبرِّ ُق َشْرَط السَّ ُيَحقِّ

110°

A B

C

70°

40°

120°

100° 66°

160°x°

تي َتَقُع َعلى ُمْســَتقيٍم َوَمْجموِع  وايا الَّ ُث: مــا اْلَفْرُق َبْيَن َمْجموِع ِقياســاِت الزَّ   َأَتَحدَّ

تي َتَقُع َحْوَل ُنْقَطٍة؟ وايا الَّ ِقياساِت الزَّ
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رُْس اْلُمَضلَّعاُتالدَّ 2
 َأْسَتْكِشُف

اْلَعَمِل  في  اْلَهنَْدِسيََّة  اْلَْشكاَل  ُأَسّمي 

اْلَفنِّيِّ اْلُمجاِوِر.

، ل َتَتقاَطُع،  ٌن ِمْن 3 ِقَطٍع ُمْســَتقيَمٍة َعلى اْلََقلِّ ُع) polygon(ُهَو َشــْكٌل ُثناِئيُّ اْلَْبعــاِد ُمْغَلٌق ، وُمَكوَّ اْلُمَضلَّ

ِع َأْو زاِوَيَتُه، ، َوَعَدُد َزوايا اْلُمَضلَِّع ُيساوي َعَدَد َأْضلِعِه. َوَتَتلقى ُكلُّ اْثنََتْيِن ِمنْها َمًعا في ُنْقَطٍة ُتَسّمى َرْأَس اْلُمَضلَّ

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 ُأَصنُِّف اْلَْشكاَل اْلتَِيَة إِلى ُمَضلَّعاٍت َأْو َغْيِر ُمَضلَّعاٍت.

                          

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َع اْلُمنَْتظَِم. َع َواْلُمَضلَّ ُف اْلُمَضلَّ َأَتَعرَّ

اْلُمْصَطَلحاُت

ُع اْلَمنَْتَظُم. ُع، اْلُمَضلَّ اْلُمَضلَّ

َغْيُر ُمَضلَّعاٍت  ُمَضلَّعاٌت

ِلَنَّ فيِه ِقَطًعا ُمْسَتقيَمًة ُمَتقاطَِعًة.
       

ٌه َيْحوي ُمنَْحنَياٍت. ِلَنَّ ُق َخصاِئَص اْلُمَضلَِّع: ِلَنَّ َجميَعها ُتَحقِّ

ُمْغَلَقٌة.  	

ُن ِمْن 3 ِقَطٍع ُمْسَتقيَمٍة َأْو َأْكَثَر.  	  َتَتَكوَّ

َأْضلُعها ل َتَتقاَطُع.  	

ُه َغْيُر ُمْغَلٍق. ِلَنَّ

ُه َشْكٌل ُمنَْحٍن. ِلَنَّ
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اْلَوْحَدُة 8

ُق ِمْن َفْهِمَي: ُأَصنُِّف اْلَْشكاَل اْلتَِيَة إِلى ُمَضلَّعاٍت َأْو َغْيِر ُمَضلَّعاٍت.    َأَتَحقَّ

                     

ٍع ُمنَْتَظٍم َأْو َغْيِر ُمنَْتَظٍم، َوُأَسّميِه. ُق ِمْن َفْهِمَي: ُأَصنُِّف اْلَْشكاَل اْلتَِيَة إِلى ُمَضلَّ َأَتَحقَّ

         

ٍع ُمنَْتَظٍم َأْو َغْيِر ُمنَْتَظٍم، َوُأَسّميِه.  ِمثاٌل 2 ُأَصنُِّف اْلَْشكاَل اْلتَِيَة إِلى ُمَضلَّ

                            

ُع ُمنَْتَظًما  ُع الَّذي َيْحَتوي 5 َأْضلٍع ُخماِســيًّا. َوَيكــوُن الُمَضلَّ ُيَســّمى اْلُمَضلَُّع َحْســَب َعَدِد َأْضلِعِه، َفَمَثًل ُيَســّمى اْلُمَضلَّ

)regular polygon( إِذا َتطاَبَقْت َأْضلُعُه َجميُعها، َوَزواياُه جميُعها.

َغْيُر ُمنَْتَظٍم ُمنَْتَظٌم

  ُخماِسيٌّ ُمنَْتَظٌم  ُسداِسيٌّ

ٌع(   ُثمانِيٌّ    ُرباِعيٌّ ُمنَْتَظٌم )ُمَربَّ

   ُسداِسيٌّ ُمنَْتَظٌم   ُرباِعيٌّ

   ُثمانِيٌّ ُمنَْتَظٌم   ُخماِسيٌّ
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ُر إِجاَبتَِي: ُأَصنُِّف اْلَْشكاَل اْلتَِيَة إِلى ُمَضلَّعاٍت َوَغْيِر ُمَضلَّعاٍت، َوُأَبرِّ

1    2   3  

4    5    6  

ٍع ُمنَْتَظٍم َأْو َغْيِر ُمنَْتَظٍم، َوُأَسّميِه. ُأَصنُِّف اْلُمَضلَّعاِت اْلتَِيَة إِلى ُمَضلَّ

7     8    9  

10    11   12    

َطِة اْلُمجاِوَرِة: ٍع ِمّما َيْأتي َعلى اْلَوَرَقِة اْلُمنَقَّ َأْرُسُم ُكلَّ ُمَضلَّ

 13 ُرباِعيٌّ ُمنَْتَظٌم.       

 14 ُمْسَتطيٌل طوُلُه ِضْعُف َعْرِضِه.

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل
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َتْحَتوي َمْســَأَلُة )َأْكَتِشــُف 
واِحًدا  َخيــاًرا  اْلُمْخَتِلَف( 
ُمْخَتِلًفا َعــْن َبِقيَِّة اْلَخياراِت 

َعَليَّ َتْحديُدُه.

ِإْرشاٌد

الَْوْحَدُة 8

ُن لَِخِليَِّة النَّْحِل؟ ُع اْلُمَكوِّ  15  َخلِيَُّة َنْحٍل: ما اْلُمَضلَّ

َهْل ُهَو ُمنَْتَظٌم َأْم َغْيُر ُمنَْتَظٍم؟

ُع  َع ِمَن اْلَْشــكاِل اْلَهنَْدِسيَِّة اْلُْخرى؟ َوَكْيَف َيكوُن اْلُمَضلَّ ُث: َكْيَف ُأَميُِّز اْلُمَضلَّ   َأَتَحدَّ

ُمنَْتَظًما؟

َمهاراُت التَّْفكيِر

. فِّ  16 َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: ُأَسّمي َأْشكاًل لُِمَضلَّعاٍت في ُغْرَفِة الصَّ

ُر إِجاَبتَِي. ْكَل اْلُمْخَتِلَف، َوُأَبرِّ ُد الشَّ  17 َأْكَتِشُف اْلُمْخَتلَِف: ُأَحدِّ

ْلِع َنْفُسُه  ًعا َوُخماِســيًّا ُمنَْتَظًما َلُهما طوُل الضِّ  18  َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: َرَســَمْت عاِئَشــُة ُمَربَّ

ٌع ُمنَْتَظٌم َأْيًضا. َهْل ما  ــْكَل النّاتَِج ُهَو ُمَضلَّ ــْكِل، َوقاَلْت إِنَّ الشَّ ُمَتجاِوَرْيِن َكما في الشَّ

ُر إِجاَبتَِي. قاَلْتُه عاِئَشُة َصحيٌح؟ ُأَبرِّ
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رُْس َتْصنيُف اْلُمَثلَّثاِت َحْسَب َأْطواِل َأْضالِعهاالدَّ 3

ُيْمِكنُني َتْصنيُف اْلُمَثلَّثاِت َحْسَب َأْطواِل َأْضلِعها.

ُمَثلٌَّث ُمَتطابُِق اْلَْضالِع 
(equilateral triangle)

َأْضلُعُه الثَّلَثُة ُمَتطابَِقٌة.

ْلَعْيِن  ُمَثلٌَّث ُمَتطابُِق الضِّ
(isosceles triangle)

فيِه ِضْلعاِن ُمَتطابِقاِن. 

ُمَثلٌَّث ُمْخَتلُِف اْلَْضالِع 

(scalene triangle)

َأْطواُل َأْضلِعِه الثَّلَثِة ُمْخَتِلَفٌة، 

ل يوَجُد ِضْلعاِن ُمَتطابِقاِن.

أَتََعلَُّم

 َأْسَتْكِشُف

َسَلَكْتها  تي  الَّ اْلَمســاراُت  ُل  ُتَشكِّ
طاِئَرٌة فــي ِرْحَلٍة ِمــْن َعّماَن إِلى 
َبْغداَد ُثّم اْلُكَوْيــِت ُثمَّ اْلَعْوَدِة إِلى 
ًثا َكما َيْظَهُر في اْلَخريَطِة  اَن ُمَثلَّ َعمَّ
اْلُمجاِوَرِة.َهــْل َأْضــلُع اْلُمَثلَِّث 

ُمَتساِوَيٌة؟

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

ثاِت َحْسَب  ُأَصنُِّف اْلُمَثلَّ

َأْطواِل َأْضالِعها.

اْلُمْصَطَلحاُت

ُمَثلٌَّث ُمَتطابُِق اْلَْضالِع، 

ْلَعْيِن،  ُمَثلٌَّث ُمَتطابُِق الضِّ

ُمَثلٌَّث ُمْخَتلُِف اْلَْضالِع.

ُر إِجاَبتَِي: ثاِت اْلتَِيِة َحْسَب َأْطواِل َأْضالِعها، َوُأَبرِّ ِمثاٌل 1 ُأَصنُِّف ُكالًّ ِمَن  اْلُمَثلَّ

1 
   

اْلُمَثلَُّث ُمَتطابُِق اْلَْضلِع؛ ِلَنَّ َأْطواَل َأْضلِعِه الثَّلَثِة ُمَتساِوَيٌة.

ُر ُرَأَتَذكَّ َأَتَذكَّ
شـاراُت اْلُمَتماثَِلُة اْلَمْرسـوَمُة َعلى َأيِّ ِضْلَعْيـِن )َأْو َأْكَثَر(   َتْعنـي اْلِ

ْلَعْيـِن ُمَتطابِقاِن )َلُهما الّطوُل َنْفُسـُه(. في اْلُمَثلَّـِث َأنَّ الضِّ

Iran

Saudi Arabia

Yemen

Oman

UAE

Qatar

Bahrain

Egypt

بغداد

الكويت

Sanaa

ان عمّ
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الَْوْحَدُة 8

3 
  6 m

14 m

9 m  

ُه ل يوَجُد ِضْلعاِن في اْلُمَثلَِّث ُمَتطابِقاِن. اْلُمَثلَُّث ُمْخَتِلُف اْلَْضلِع؛ ِلَنَّ

ُر إِجاَبتَِي: ثاِت اْلتَِيِة َحْسَب َأْطواِل َأْضالِعها، َوُأَبرِّ ُق ِمْن َفْهِمَي:  ُأَصنُِّف ُكالًّ ِمَن  اْلُمَثلَّ َأَتَحقَّ

1 
  

15 cm

50 cm

50 cm

  
2 

    
3 

 
3 m

3 m

3 m

 

2 
  

ُه يوَجُد ِضْلعاِن في اْلُمَثلَِّث َلُهما  ْلَعْيِن؛ ِلَنَّ اْلُمَثلَُّث ُمَتطابُِق الضِّ

الّطوُل َنْفُسُه )ُمَتطابِقاِن(.

 مِثالٌ 2: مِنَ الْحَياةِ

اْشَترى َأحَمُد َخْيَمًة لِِرْحَلِة َتْخييٍم. ُأَصنُِّف اْلُمَثلََّث الّظاِهَر في جانِِب اْلَخْيَمِة 

َحْسَب َأْطواِل َأْضالِعِه.

2.8 m, 2.8 m, 2.6 m :َأْطواُل َأْضلِع اْلُمَثلَِّث

ًثا ُمَتطابَِق  ْلَعْيِن؛ َأْي إِنَّ جانَِب اْلَخْيَمِة يَمثُِّل ُمَثلَّ ُه يوَجُد ِضْلعاِن في اْلُمَثلَِّث ُمَتطابِقاِن؛ َفإِنَّ اْلُمَثلََّث ُمَتطابِــُق الضِّ  بِمــا َأنَّ

ْلَعْيِن. الضِّ

ُق ِمْن َفْهِمَي: َأَتَحقَّ

17 cm  ٍة فيِه ُيساوي ْكُل اْلُمجاِوُر َهَرٌم طوُل ُكلِّ حافَّ الشَّ

ُأَصنُِّف اْلُمَثلََّث اْلَماِميَّ في اْلَهَرِم َوْفًقا ِلَْطواِل َأْضالِعِه.

2.6 m

2.8 m
2.8 m2.8 m

َأْصناُف اْلُمَثلَّثاِت اْلُمْخَتِلَفُة ُنشاِهُدها في َكثيٍر ِمَن التَّْطبيقاِت اْلَحياتِيَِّة.



72

أَتََدرَُّب
ُر إِجاَبتَِي: َوأَُحلُّ الَْمسائَِل ثاِت اْلتَِيِة َحْسَب َأْطواِل َأْضالِعها، َوُأَبرِّ  ُأَصنُِّف كالًّ ِمَن اْلُمَثلَّ

1     2  8 mm 6 mm

10 mm

3      4  5 m 13 m

17 m

ثاِت َحْسَب َأْطواِل َأْضالِعها. ثاٍت. ُأَصنُِّف اْلُمَثلَّ  في ما َيْأتي َأْطواُل َأْضالِع ُمَثلَّ

5  6 m, 6 m, 6 m   6  7 cm, 8 cm, 10 cm

7  5 mm, 6 mm, 5 mm  8  8 cm, 0.08 m, 14 cm

ــراُع في َبْعِض اْلَقواِرِب لَِدْفِعها   9  َقواِرُب: ُيْســَتخدم الشِّ

راِع  ياِح، ُأَصنُِّف ُكلًّ ِمْن ُمَثلَّثاِت الشِّ بِاْستِْعماِل طاَقِة الرِّ

َحْسَب َأْطواِل َأْضلِعِه.

ُن ِجْسٌر ِمْن ُمَثلَّثاٍت ُمَتماثَِلٍة   10   ُجسوٌر: َيَتَكوَّ

ُأَصنُِّف  اْلُمجــاِوِر.  ــْكِل  الشَّ فــي  َكما 

اْلُمَثلَّثاِت.

13 m12 m

5 m

9 m9 m

9 m

ُيَعدُّ ِعْلــُم اْلُمَثلَّثاِت واِحًدا ِمْن 
َأْقَدِم اْلُعلوِم، َفَقْد ُوِجَدْت ِقَطٌع 
 3700 َعلى  َيزيُد  ُعُمُرها  ُة  َأَثِريَّ
عاٍم َتعوُد إِلى اْلَحضاَرِة اْلبابِِليَِّة 
َوِقياساٍت  ُرســوماٍت  َتْحَتوي 

َلها َعلَقٌة بِاْلُمَثلَّثاِت. 

َمْعلوَمٌة
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ُث: َكْيَف ُأَصنُِّف اْلُمَثلَّثاِت َحْسَب َأْطواِل َأْضلِعها؟  َأَتَحدَّ

الَْوْحَدُة 8

َمهاراُت التَّْفكيِر

 16 َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: ُمَثلٌَّث ِقياســا ِضْلَعْيِن فيِه cm 5 َوcm 6 َيقوُل خالٌِد إِنَّ هذا اْلُمَثلََّث 

ُر إِجاَبتَِي. ُمْخَتِلُف اْلَْضلِع. َهْل ُهَو َعلى صواٍب؟ ُأَبرِّ

ْلَعْيِن m, 15 m 10، َفما   17  َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: إِذا كاَن طول ِضْلَعْيِن في ُمَثلٍَّث ُمَتطابِِق الضِّ

ْلِع الّثالِِث؟ طوُل الضِّ

ْلَعْيِن. َهْل ِهَي   18  َتْبريٌر: َتقوُل ُسَعاٌد إِنَّ ُكلَّ ُمَثلٍَّث ُمَتطابِِق اْلَْضلِع ُهَو ُمَثلٌَّث ُمَتطابُِق الضِّ

ُر إِجاَبتَِي. َعلى َصواٍب؟ ُأَبرِّ

ُيَمثُِّل واِجَهَة  اْلُمَثلََّث الَّذي  ُأَصنُِّف   11  َأْهراٌم: 

َهَرِم خوفو في الّصوَرِة اْلُمجاِوَرِة َحْســَب 
َأْطواِل َأْضلِعِه.

 َأقيُس َأْطواَل َأْضالِع اْلُمَثلَِّث إِلى َأْقَرِب َسنْتيِمْتٍر َوُأَصنُِّفُه، في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: 

12 
  

.......... cm
.......... cm

_____ cm

 
13 

 

.......... cm
.......... cm

.......... cm

14  

.......... cm

.......... cm
.......... cm

 
15 

 

.......... cm

.......... cm

.......... cm

 ُتَعــدُّ َأْهراُم  اْلجيــَزِة في ِمْصَر 
نيا َعلى َمرِّ  ِمْن َأَهمِّ َعجاِئِب الدُّ
الّتاريِخ، َوُيَســّمى َأْكَبُرها َهَرَم 

خوفو.

َمْعلوَمٌة

اْلَمْســَأَلُة اْلَمْفتوَحُة ِهَي َمْسَأَلٌة 
َتْحَتِمُل َأْكَثَر ِمْن إِجاَبٍة.

ِإْرشاٌد 
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: َمْجموُع ِقياساِت َزوايا اْلُمَثلَِّث َنشاٌط َمفاهيِميٌّ

 اْلَهَدُف: أْسَتْكِشُف َمْجموَع ِقياساِت َزوايا اْلُمَثلَِّث.

ٌع َلُه 3 َأْضلٍع، و3 َزوايا، َو3 ُرؤوٍس. ُيْمِكنُني َعْن َطريِق هَذْيِن النَّشــاَطْيِن؛ اْستِنْتاُج َمْجموِع ِقياساِت َزوايا   اْلَمَثلَُّث ُهَو ُمَضلَّ
ُمَثلٍَّث َوَأْنواِعها.

نَشاطٌ 1: َمْجموُع ِقياساِت َزوايا اْلُمَثلَِّث.

ًثا، ُثمَّ َأْسَتنْتُِج َمْجموَع ِقياساِت َزواياُه ِمْن دوِن اْستِْعماِل اْلِمنَْقَلِة. َأْرُسُم ُمَثلَّ

ِليجاِد َمْجموِع ِقياساِت َزوايا ُمَثلٍَّث، ُأْجري اْلُخُطواِت اْلتَِيَة:

ُن َزواياُه  ُه َوُأَلوِّ ًثا َعلى َوَرَقٍة، ُثمَّ َأُقصُّ 1اْلُخْطَوُة    َأْرُسُم ُمَثلَّ

الثَّلَث بَِأْلواٍن ُمْخَتِلَفٍة.

ْكِل اْلُمجاِوِر.  2اْلُخْطَوُة   َأُقصُّ ُكلَّ زاِوَيٍة ِمْن َزوايا اْلُمَثلَِّث، َكما في الشَّ

وايا بَِشْكٍل ُمَتجاِوٍر، بَِحْيُث َتْلَتقي في 3اْلُخْطَوُة  َأَضُع ُرؤوَس هِذِه الزَّ

      ُنْقَطٍة واِحَدٍة َعلى ُمْسَتقيٍم.

وايا الثَّلُث ِعنَْد َوْضِعها بِجانِِب َبْعِضها؟ ..................... َنْتها الزَّ تي َكوَّ  1 ما َنْوُع الّزاِوَيِة الَّ

وايا الثَّلِث؟ ....................... لِماذا؟ ...................................  2 ما َمْجموُع ِقياساِت الزَّ

 3 ما َمْجموُع ِقياساِت َزوايا اْلُمَثلَِّث؟ .................................

ُر ذلَِك َمَع ُمَثلٍَّث آَخَر.  4 ُأَكرِّ

ُل إِلى اْلقاِعَدِة اْلتَِيِة: َمْجموُع ِقياساِت َزوايا اْلُمَثلَِّث ُيساوي ..................... َأَتَوصَّ

A

B

C

A

C

B

CB

A



75

الَْوْحَدُة 8

ُر: ُأَفكِّ

ُر إِجاَبتَِي.  1 َهْل ُيْمِكُن َأْن َيْحَتوي ُمَثلٌَّث ما َعلى َزوايا ِقياساُتها °82 ,°65 ,°33؟ ُأَبرِّ

ُر إِجاَبتَِي. تي ِقياساُتها °40 ,°80 ,°70 َأْن َتكوَن َزوايا ُمَثلٍَّث؟ ُأَبرِّ وايا الَّ  2 َهْل َتْصُلُح الزَّ

وايا اْلَمْجهوَلِة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي؛ ِمْن دوِن اْستِْعماِل اْلِمنَْقَلِة: َأِجُد ِقياَس الزَّ

3  
?

55°

82°
   4  

?

52°     5  

?

25°

15°

ِث. وايا في اْلُمَثلَّ َنشاٌط 2: َأْنواُع الزَّ

ْلُت إَِلْيِه في النَّشاِط 1 ِلُْكِمَل اْلَجْدَوَل اْلتَِي: َأْسَتْعِمُل اِلْستِنْتاَج الَّذي َتَوصَّ

ِة وايا اْلحادَّ َعَدُد الزَّ وايا في اْلُمَثلَِّث َأْنواُع الزَّ وايا ِقياساُت الزَّ اْلُمَثلَُّث

60° ...... 60°

...... 60° 30°

70° ...... 50°

30° 40° ......

. ِة في َأيِّ ُمَثلٍَّث ..................... َعلى اْلََقلِّ وايا اْلحادَّ ُل إِلى اْلقاِعَدِة اْلتَِيِة: َعَدُد الزَّ َأَتَوصَّ

ُر: ُأَفكِّ

 1 َهْل ُيْمِكُن َأْن َيْحَتِوَي اْلُمَثلَُّث َعلى زاِوَيَتْيِن ُمنَْفِرَجَتْيِن؟

 2 َهْل ُيْمِكُن َأْن َيْحَتِوَي اْلُمَثلَُّث َعلى زاِوَيَتْيِن قاِئَمَتْيِن؟
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رُْس َتْصنيُف اْلُمَثلَّثاِت َحْسَب ِقياساِت َزواياهاالدَّ 4
ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

ثاِت َحْسَب  ُأَصنُِّف اْلُمَثلَّ

ِقياساِت َزواياها.

اْلُمْصَطَلحاُت

وايا، ُمَثلٌَّث قائُِم   ُمَثلٌَّث حادُّ الزَّ

الّزاِوَيِة، ُمَثلٌَّث ُمنَْفِرُج الّزاِوَيِة. 

 َأْسَتْكِشُف

ُتنَبُِّه َلْوَحــُة اْلُمروِر اْلُمجاِوَرُة الّســاِئقيَن إِلى 

ْل(. َوِهَي  ُوجوِد َمَمرِّ ُمشــاٍة َوِعنْواُنهــا )َتَمهَّ

َعلى َشْكِل ُمَثلٍَّث َأْطواُل َأْضلِعِه ُمَتساِوَيٌة، ما 

ِقياساُت َزوايا َهذا اْلُمَثلَِّث؟

، َوُيَصنَُّف اْلُمَثلَُّث َحْسَب الّزاِوَيِة الّثالَِثِة، َكما َيْأتي: تاِن َعلى اْلََقلِّ  يوَجُد في َأيِّ ُمَثلٍَّث زاِوَيتاِن حادَّ

ُمَثلٌَّث ُمنَْفِرُج الّزاِوَيِة 

(obtuse triangle)

إِْحدى َزواياُه ُمنَْفِرَجٌة َوالّزاِوَيتاِن 

تاِن.  الُْخَرياِن حادَّ

وايا ُمَثلٌَّث حادُّ الزَّ

(acute triangle)

ٌة.  َزواياُه الثَّلُث حادَّ

ُمَثلٌَّث قائُِم الّزاِوَيِة 

(right triangle)

إِْحدى َزواياُه قاِئَمٌة َوالّزاِوَيتاِن 

تاِن. الُْخَرياِن حادَّ

أَتََعلَُّم

ُر إِجاَبتَِي: ثاِت اْلتَِيِة َحْسَب ِقياساِت َزواياها، َوُأَبرِّ ِمثاٌل 1 ُأَصنُِّف ُكالًّ ِمَن اْلُمَثلَّ

1 
  

 110°

 35° 35°
اْلُمَثلَُّث ُمنَْفِرُج الّزاِوَيِة؛ ِلَنَّ إِْحدى َزواياُه ُمنَْفِرَجٌة، َوالّزاِوَيتاِن 

تاِن. اْلُْخَرياِن حادَّ
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2   
 30° 70°

 80°
ٌة.                                                                     وايا؛ ِلَنَّ َزواياُه الثَّلَث حادَّ اْلُمَثلَُّث حادُّ الزَّ

تاِن.   3 اْلُمَثلَُّث قاِئُم الّزاِوَيِة؛ ِلَنَّ إِْحدى َزواياُه قاِئَمٌة، َوالّزاِوَيتاِن اْلُْخَرياِن حادَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي: َأَتَحقَّ

ُر إِجاَبتَِي: ثاِت اْلتَِيِة َحْسَب ِقياساِت َزواياها، َوُأَبرِّ أَصنُِّف ُكالًّ ِمَن اْلُمَثلَّ

1   

 38°

71°

71°

 2   90°  3   

25°

120°35°

ْرَس َأنَّ َمْجموَع ِقياساِت َزوايا َأيِّ ُمَثلٍَّث ُيساوي °180، َوُيْمِكنُني اْستِْعماُل هِذِه  َتَعلَّْمُت في النَّشــاِط اْلَمفاهيِميِّ الَّذي َيْسبُِق الدَّ
اْلَحقيَقِة في إيجاِد ِقياِس زاِوَيٍة َمْجهوَلٍة في ُمَثلٍَّث ُثمَّ َتْصنيِفِه َحْسَب ِقَياساِت َزواياُه:

ِمثال2ٌ  

ُر إِجاَبتَِي:  ثاِت اْلتَِيِة َحْسَب ِقياساِت َزواياها، َوُأَبرِّ ُأَصنُِّف ُكالًّ ِمَن اْلُمَثلَّ

1   

1اْلُخْطَوُة َأِجُد ِقياَس الّزاِوَيِة الّثالَِثِة.

.x°  َأْفَتِرُض َأنَّ ِقياَس الّزاِوَيِة اْلَمْجهوَلِة

وايا َعلى ُمْسَتقيٍم ُيساوي 180° x° + 45° + 42° = 180° َمْجموُع ِقياساِت الزَّ

x° + 87° = 180° َأْجَمُع  °42 َو45°

x° = 180° - 87° َأْسَتْعِمُل اْلَعلَقَة َبْيَن اْلَجْمِع َوالطَّْرِح

°93 =  َأْكُتُب ناتَِج الطَّْرِح

2اْلُخْطَوُة ُأَصنُِّف اْلُمَثلََّث.

بِما َأنَّ اْلُمَثلََّث َيْحوي زاِوَيًة ِقياُسها °93 َوِهَي زاِوَيٌة ُمنَْفِرَجٌة، إَِذْن: اْلُمَثلَُّث ُمنَْفِرُج الّزاِوَيِة.

42°45°

ُر ُرَأَتَذكَّ َأَتَذكَّ
َمْجموُع ِقياساِت َزوايا 

ِث 180° اْلُمَثلَّ
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2   

44°47° 1اْلُخْطَوُة َأِجُد ِقياَس الّزاِوَيِة الّثالَِثِة.

.x°  َأْفَتِرُض َأنَّ ِقياَس الّزاِوَيِة اْلَمْجهوَلِة

وايا َعلى ُمْسَتقيٍم ُيساوي 180° x° + 47° + 44° = 180° َمْجموُع ِقياساِت الزَّ

x° + 91° = 180° َأْجَمُع  °44 َو47°

x° = 180° - 91° َأْسَتْعِمُل اْلَعلَقَة َبْيَن اْلَجْمِع َوالطَّْرِح

ُط ناتَِج الطَّْرِح °89 =  ُأَبسِّ

2اْلُخْطَوُة ُأَصنُِّف اْلُمَثلََّث.

وايا. ٌة، إَِذْن: اْلُمَثلَُّث حادُّ الزَّ بِما َأنَّ َزوايا اْلُمَثلَِّث َجميَعها حادَّ
3   

60°30° 1اْلُخْطَوُة َأِجُد ِقياَس الّزاِوَيِة الّثالَِثِة.

.x°  َأْفَتِرُض َأنَّ ِقياَس الّزاِوَيِة اْلَمْجهوَلِة

وايا َعلى ُمْسَتقيٍم ُيساوي 180° x° + 30° + 60° = 180° َمْجموُع ِقياساِت الزَّ

x° + 90° = 180° َأْجَمُع  °60 َو30°

x° = 180° - 90° َأْسَتْعِمُل اْلَعلَقَة َبْيَن اْلَجْمِع َوالطَّْرِح

°90 =  َأْكُتُب ناتَِج الطَّْرِح

2اْلُخْطَوُة ُأَصنُِّف اْلُمَثلََّث.

بِما َأنَّ اْلُمَثلََّث َيْحوي زاِوَيًة ِقياُسها °90، إَِذْن: اْلُمَثلَُّث قاِئُم الّزاِوَيِة.

ُق ِمْن َفْهِمَي: َأَتَحقَّ

ُر إِجاَبتَِي: ثاِت اْلتَِيِة َحْسَب ِقياساِت َزواياها، َوُأَبرِّ ُأَصنُِّف ُكالًّ ِمَن اْلُمَثلَّ

1      2        3   

55°

35° 45°

32°

55°

95°
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أَتََدرَُّب
ُر إِجاَبتَِي:َوأَُحلُّ الَْمسائَِل ثاِت اْلتَِيِة َحْسَب ِقياساِت َزواياها، َوُأَبرِّ ُأَصنُِّف ُكالًّ ِمَن اْلُمَثلَّ

1 
 

 35°

 115°  30°

 
2 

 

3 
 

 80°

 30°  70°

  
4 

 

 60°  60°

 60°

5   

 72° 72°

 36°

   6  

 100°  30°

 50°

ُر إِجاَبتَِي:  ثاِت اْلتَِيِة َحْسَب ِقياساِت َزواياها، َوُأَبرِّ ُأَصنُِّف ُكالًّ ِمَن اْلُمَثلَّ

7 
 43°44°  

8 
 

45°

45°

9 
 

33°

58°

  
10 

 

48°49°

الّزاِوَيــُة اْلقاِئَمــُة ِهــَي زاِوَيٌة 
ِقياُسها 90°

ُر َأَتَذكَّ
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ثاِت اْلُمْعطاِة ِقياســاُتها َحْسَب َأْطواِل َأْضالِعها َوِقياساِت َزواياها،  ُأَصنُِّف ُكالًّ ِمَن اْلُمَثلَّ

ُر إِجاَبتَِي: َوُأَبرِّ

وايا: 27° ,27°  ,126°  11 اْلَْضلُع: cm, 6.2 cm, 3.5 cm 3.5   الزَّ

وايا: 21° ,116° ,43°  12 اْلَْضلُع: cm, 5 cm, 3.5 cm 2   الزَّ

 13 ُمَثلٌَّث قاِئُم الّزاِوَيِة فيِه زاِوَيٌة ِقياُسها °30. ما ِقياُس الّزاِوَيِة اْلُْخرى؟

ْعَبِة َعلى صوَرِة ُمَثلٍَّث.   14  َأْلعاٌب: ُتنَظَُّم ُكراُت اْلبِْلياردو في بِداَيِة اللُّ

ًثا َحْوَلها، َفَوَجَد َأنَّ َزواياُه  َبْينَما كاَن ُينَظُِّم َأْحَمُد اْلُكراِت َرَسَم ُمَثلَّ

َجميَعها ُمَتطابَِقٌة، َفما ِقياُس ُكلِّ زاِوَيٍة؟ َوما َنْوُع اْلُمَثلَِّث؟

ُث: َكْيَف ُأَصنُِّف اْلُمَثلَّثاِت َحْسَب ِقياساِت َزواياها؟  َأَتَحدَّ

َمهاراُت التَّْفكيِر

َبَكِة َأْدناُه. ْلَعْيِن َعلى الشَّ ًثا قاِئَم الّزاِوَيِة َوُمَتطابَِق الضِّ  15  َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة:َأْرُسُم ُمَثلَّ

 16 َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ:َتقوُل َمَرُح إِنَّ اْلُمَثلََّث اْلُمنَْفِرَج الّزاِوَيِة ُيْمِكــُن َأْن َيكوَن قاِئَم الّزاِوَيِة 

ُر إِجاَبتَِي.   َأْيًضا. َهْل ِهَي َعلى َصواٍب؟ ُأَبرِّ

وايا   17  َتْبريٌر: ُمَثلٌَّث ِقياسا زاِوَيَتْيِن ِمْن َزواياُه الثَّلِث °23  َو°67؛ َهْل هذا اْلُمَثلَُّث حادُّ الزَّ

ُر إِجاَبتَِي. َأْم قاِئُم الّزاِوَيِة َأْم ُمنَْفِرُج الّزاِوَيِة؟ ُأَبرِّ

َمْجموَعــٌة  ِهــَي  اْلبِْليــاْردو 
ُتْسَتْعَمُل  اْلَْلعاِب  ِمَن  َعٌة  ُمَتنَوِّ
ُكراٍت  لَِضــْرِب  َعًصــا  فيها 
َوَتْحريِكهــا َعلــى طاِوَلــٍة، 
َوُيحاِوُل ُكلُّ لِعٍب إِْنزاَل َأْكَبِر 
َعَدٍد ِمَن اْلُكراِت في الثُّقوِب.

َمْعلوَمٌة
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رُْس باِعيَِّةالدَّ َتْصنيُف اْلَْشكاِل الرُّ 5

ٌع َلــُه 4 َأْضلٍع َو4 َزوايا،  باِعيُّ   (quadrilateral) ُمَضلَّ ــْكُل الرُّ  الشَّ

باِعيَُّة َوْفًقا لَِخصاِئِص َأْضلِعها َوَزواياها.  َوُتَصنَُّف اْلَْشكاُل الرُّ

ِشْبُه اْلُمنَحِرِف )trapezoid( َشْكٌل ُرباِعيٌّ فيِه ِضْلعاِن ُمَتقابِلِن ُمَتواِزياِن.

ُمَتوازي اْلَْضالِع )parallelogram( َشــْكٌل ُرباِعيٌّ فيــِه ُكلُّ ِضْلَعْيِن ُمَتقابَِلْيِن 

ُمَتواِزياِن َوُمَتطابِقاِن.

اْلُمْسَتطيُل )rectangle( ُهَو ُمَتوازي َأْضلٍع َزواياُه َقواِئُم.

الَمعيُن )rhombus( ُهَو ُمَتوازي َأْضلٍع َأْضلُعُه ُمَتطابَِقٌة.

ُع )square( ُهَو ُمَتوازي َأْضلٍع َأْضلُعُه ُمَتطابَِقٌة َوزواياُه َقواِئُم. اْلُمَربَّ

أَتََعلَُّم
َأَتَعلَُّمَأَتَعلَُّم

ْضلِع اْلُمَتواِزَيِة. ْسُهُم اْلَحْمراُء إِلى اْلَ ُتشيُر اْلَ

 َأْسَتْكِشُف

ــْكُل اْلُمجاِوُر ُجْزٌء ِمْن ِســياِج  الشَّ

َأْضلُع  كاَنْت  إِذا  لِْلُخيوِل،  إِْسَطْبٍل 

باِعيِّ اْلُمحاِط بِاْلَْصَفِر  ــْكِل الرُّ الشَّ

ْكُل ُمَربٌَّع؟  ُمَتطابَِقًة، َفَهِل الشَّ

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

باِعيََّة َحَسَب  ُأَصنُِّف اْلَْشكاَل الرُّ
َأْضالِعها َوَزواياها.

اْلُمْصَطَلحاُت

، ِشْبُه ُمنَْحِرٍف، ُمَتوازي  َشْكٌل ُرباِعيٌّ
ٌع. َأْضالٍع، ُمْسَتطيٌل، َمعيٌن، ُمَربَّ
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ِمثاٌل 1 

باِعيَِّة:   ُأَصنُِّف ُكالًّ ِمّما َيْأتي إِلى َأْكَبِر َعَدٍد ُمْمكٍِن ِمَن اْلَْشكاِل الرُّ

1 
  

70°

70°

110°

7cm7cm

7cm7cm

110°

: باِعيِّ اْلُمجاِوِر َأنَّ ْكِل الرُّ ُألِحُظ ِمَن الشَّ

َزواياُه َلْيَسْت َقواِئَم. 	

ُكلَّ ِضْلَعْيِن ُمَتقابَِلْيِن ُمَتواِزياِن. 	

َأْضلَعُه ُمَتطابَِقٌة. 	

باِعيُّ ُمَتوازي َأْضلٍع َوَمعيٌن. ْكُل الرُّ إَِذْن، الشَّ

2 
 8m

12m12m

8m

: باِعيِّ اْلُمجاِوِر َأنَّ ْكِل الرُّ ُألِحُظ ِمَن الشَّ

َزواياُه َقواِئُم. 	

ُكلَّ ِضْلَعْيِن ُمَتقابَِلْيِن ُمَتواِزياِن َوُمَتطابِقاِن. 	

باِعيُّ ُمَتوازي َأْضلٍع َوُمْسَتطيٌل. ْكُل الرُّ إَِذْن، الشَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:    َأَتَحقَّ

باِعيَِّة:   ُأَصنُِّف ُكالًّ ِمّما َيْأتي إِلى َأْكَبِر َعَدٍد ُمْمكٍِن ِمَن اْلَْشكاِل الرُّ

1    2   
120° 120°

60°60°
6cm 6cm

16cm

10cm

1   
95°

95°

85°85°

 2   12cm

12cm

13cm

13cm
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الَْوْحَدُة 8

باِعيَِّة، َوُيْمِكُن َتْلخيُصها في اْلُمَخطَِّط اْلتي: اْسَتنَْتْجُت ِمَن اْلِمثاِل الّسابِِق َبْعَض اْلَعلقاِت َبْيَن اْلَْشكاِل الرُّ

َشْكٌل ُرباِعيٌّ

ِشْبُه ُمنَْحِرٍف

ُمْسَتطيٌلَمعيٌن

ٌع ُمَربَّ

ُمَتوازي َأْضلٍع

ُر إِجاَبتي. تِها. ُأَبرِّ َة ُكلِّ ِعباَرٍة ِمّما َيْأتي َأْو َعَدَم ِصحَّ ِمثاٌل 2 ُأَبيُِّن ِصحَّ

 1 ُكلُّ ُمْسَتطيٍل َمعيٌن.

ُه توَجُد ُمْسَتطيلٌت َأْضلُعها اْلَْرَبَعُة َغْيُر ُمَتطابَِقٍة. اْلِعباَرُة َغْيُر َصحيَحٍة؛ ِلَنَّ

 2 ُكلُّ َمعيٍن ُمَتوازي َأْضالٍع.

اْلِعباَرُة َصحيَحٌة؛ ِلَنَّ ُكلَّ َمعيٍن فيِه ُكلُّ ِضْلَعْيِن ُمَتقابَِلْيِن ُمَتواِزياِن.
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 مِثالٌ 3: مِنَ الْحَياةِ

ــْكِل اْلُمجاِوِر َكْيــَف ُيْمكُِن َقصُّ باٍب  ُط في الشَّ  ُيَبيُِّن اْلَخطُّ اْلُمنَقَّ

ْكُل اْلَجديُد  ْكِل ِمَن َأْسَفَل بَِحْيُث َيْسُهُل َفْتُحُه، ما الشَّ ُمْســَتطيِل اْلشَّ

ُر إِجاَبتي.  ِه؟ ُأَبرِّ لِْلباِب َبْعَد َقصِّ

ِه.  ْكَل اْلَجديَد لِْلباِب َبْعَد َقصِّ َأْرُسُم الشَّ

ــْكَل النّاتَِج ُرباِعيٌّ فيــِه ِضْلعاِن  ْســِم َأنَّ الشَّ  ُألِحُظ ِمَن الرَّ

ُمَتقابِلِن ُمَتواِزياِن، َوِضْلعاِن آَخراِن ُمَتقابِلِن َغْيُر ُمَتواِزَيْيِن.

ْكُل النّاتُِج ِشْبُه ُمنَْحِرٍف. إَِذْن، الشَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

ــْكِل اْلُمجاِوِر َكْيَف َقصَّ َنّجاٌر ِقْطَعَة  ُط في الشَّ  ُيَبيُِّن اْلَخطُّ اْلُمنَقَّ

ْكالِن النّاتِجاِن ِمْن َقصِّ ِقْطَعِة اْلَخَشِب؟   َخَشٍب، ما الشَّ

91.5°

91.5°

110cm

110cm

ُق ِمْن َفْهِمَي:   َأَتَحقَّ

ُر إِجاَبتي. تِها. ُأَبرِّ َة ُكلِّ ِعباَرٍة ِمّما َيْأتي َأْو َعَدَم ِصحَّ   ُأَبيُِّن ِصحَّ

ٍع ُمَتوازي َأْضلٍع.  2 ُكلُّ َمعيٍن ُمْسَتطيٌل.  1 ُكلُّ ُمَربَّ
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الَْوْحَدُة 8

أَتََدرَُّب
باِعيَِّة:َوأَُحلُّ الَْمسائَِل ُأَصنُِّف ُكالًّ ِمّما َيْأتي إِلى َأَكْبِر َعَدٍد ُمْمكٍِن ِمَن اْلَْشكاِل الرُّ

1 
  

20cm

20cm

14cm

14cm

 
2 

 

3 
   

4 
 

ُر إِجاَبتي. تِها. ُأَبرِّ َة ُكلِّ ِعباَرٍة ِمّما َيْأتي َأْو َعَدَم ِصحَّ ُأَبيُِّن ِصحَّ

ٍع َمعيٌن.  5 ُكلُّ ُمَتوازي َأْضلٍع ُمْسَتطيٌل.  6 ُكلُّ ُمَربَّ

ٌع.  8 ُكلُّ ُمَتوازي َأْضلٍع ُمَربٌَّع.  7 ُكلُّ ُمْسَتطيٍل ُمَربَّ

ياِج َأْدناُه.  ْحمِن َعَمَل ِسياٍج لِِقْطَعِة َأْرٍض ُمْسَتعمًل ِقَطَع السِّ  9  ِسياٌج: َأراَد َعْبُد الرَّ

تي ُيْمِكُن َأْن ُتَمثَِّلها ِقْطَعُة اْلَْرِض. باِعيََّة ُكلَّها الَّ ُأَسّمي اْلَْشكاَل الرُّ

20 m20 m30 m30 m

َمًة. إِذا اْســَتْعَمَلْت في َأَحِد التَّصاميِم ِقْطَعــَة ُزجاٍج ُرباِعيََّة   10  َتْصميٌم: َتْعَمُل ُســهى ُمَصمِّ

ْكِل فيها ُكلُّ ِضْلَعْيِن ُمَتقابَِلْيِن ُمتواِزياِن، َوَأْضلُعها اْلَْرَبَعُة ُمَتطابَِقٌة، َوَلْيَس لها َزوايا  الشَّ
باِعيُّ الَّذي اْسَتْعَمَلْتُه؟ ْكُل الرُّ قاِئَمٌة، َفما الشَّ



86

ُة ِمْن ُمَتوازي اْلَْضلِع؟ ُث: ما اْلحالُت اْلخاصَّ   َأَتَحدَّ

َمهاراُت التَّْفكيِر

باِعيَِّة ِلُْكِمَل َشْكَل ِڤن بِاْستِْعماِل ُرموِز اْلَْشكاِل   11  َتْبريٌر: َأْسَتْعِمُل اْلَعلقاِت َبْيَن اْلَْشكاِل الرُّ

َأْدناُه.

)ب()أ(

)د()جـ(

العٍ تَوازي أَضْ مُ

تَطيلٌ سْ عنيٌمُ مَ

ــْكِل  ُط في الشَّ  12  َتْبريــٌر: ُيَبيُِّن اْلَخــطُّ اْلُمنَقَّ

اْلُمجاِوِر َكْيَف َقَســَم صالٌِح ِقْطَعَة َكْرتوٍن، 
ْكَل اْلَجديَد النّاتَِج في ُكلِّ ُجْزٍء  ُأَصنُِّف الشَّ

ُر إِجاَبتي. ِمْن ِقْطَعِة اْلَكْرتوِن. ُأَبرِّ

ْحداثِيِّ  : ُأضيُف ُنْقَطَتْيِن إِلى اْلُمْسَتوى اْلِ  َتَحدٍّ

اْلُمجاوِر لَِتْشكيِل ُكلِّ َشْكٍل ِمّما َيْأتي بَِحْيُث 

ٍة، َوَأْكُتُب إِْحداثِّياِت  ُر النِّقاُط ُكلَّ َمرَّ ل َتَتَكــرَّ

ؤوِس اْلَْرَبَعِة لِْلَْشكاِل النّاتَِجِة: نِقاِط الرُّ

ٌع  13 ُمَربَّ

 14 ُمَتوازي َأْضلٍع 

 15 ِشْبُه ُمنَْحِرٍف

1

1 2 3 4 5 6 7 8 90

2
3
4
5
6
7
8

y

x
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رُْس اِلْنِسحاُبالدَّ 6
 َأْسَتْكِشُف

ـْكِل اْلُمجاِوِر،  َأْنَسـُخ اْلُمْسـَتطيَل اْلَمْرسوَم في الشَّ

ُك ُكلًّ ِمْن ُرؤوِسـِه إِلـى اْلَْعلى 3 ُمَربَّعاٍت  ُثمَّ ُأَحرِّ

َوَأْرُسـُم اْلُمْسـَتطيَل النّاتِـَج. َهـْل َتْخَتِلـُف َأْطواُل 

َأْضـلِع اْلُمْسـَتطيِل اْلَجديِد َوِقياسـاُت َزواياُه؟

ْكِل بِاتِّجاهاٍت ُمَعيَّنٍَة َمَع اْلُمحاَفَظِة َعلى َأْبعاِدِه َوِقياساِت َزواياُه َوِمْن دوِن َتْدويِرِه  اْنِسحاًبا  ُتَســّمى َعَمِليَُّة َتْحريِك الشَّ

ُك ُكلُّ ُنْقَطٍة َعَلْيِه اْلَمساَفَة َنْفَسها، َوبِاِلتِّجاِه َنْفِسِه. ْكِل َتَتَحرَّ َأْو )إزاَحًة( )translation(، َوِعنَْد اْنِسحاِب الشَّ

C

C �

ْكُل C بِِمْقداِر 3 َوْحداٍت  اْنَسَحَب الشَّ

إِلى اْلَيساِر َو 3 َوْحداٍت إلى َأْعلى.

B B�

بِِمْقــداِر   B ــْكُل  الشَّ  اْنَســَحَب 

3 َوْحداٍت إِلى اْلَيميِن.

A

A �

بِِمْقــداِر  A ــْكُل  الشَّ  اْنَســَحَب 
4 َوْحداٍت إِلى َأْسَفَل.

أَتََعلَُّم

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َأْرُسُم صوَرَة َشْكٍل َبْعَد 

إِْجراِء اْنِسحاٍب َلُه.

اْلُمْصَطَلحاُت

زاَحُة( اْلْنِسحاُب )اْلِ

ِمثاٌل 1 

ْكِل AI  في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: ْكَل A إِلى الشَّ َأِصُف اِلْنِسحاَب الَّذي َنَقَل الشَّ

ــْكِل، َوَأُعــدُّ اْلَوْحداِت َبْينَُه َوَبْيــَن اْلَمْوِقِع اْلَجديِد  ُد َأَحَد ُرؤوِس الشَّ  ُأَحدِّ
ًدا اتِّجاَه اِلْنِسحاِب. ْأِس َنْفِسِه َبْعَد اِلْنِسحاِب، ُمَحدِّ لِلرَّ

1  
A AI

ْكُل A  بِِمْقداِر 7 َوْحداٍت إِلى اْلَيميِن. إَِذْن، اْنَسَحَب الشَّ
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ْأِس َنْفِسِه  ْكِل، َوَأُعدُّ اْلَوْحداِت َبْينَُه َوَبْيَن اْلَمْوِقِع اْلَجديِد لِلرَّ ُد َأَحَد ُرؤوِس الشَّ  ُأَحدِّ
. ، َوُأُفِقيٍّ ًدا اتِّجاَه اِلْنِسحاِب، َوُهَو بِاتِّجاَهْيِن: َعموِديٍّ َبْعَد اِلْنِسحاِب ُمَحدِّ

2  
A

AI ْكُل A بِِمْقداِر 4 َوْحداٍت إِلى َأْسَفَل َو7 َوْحداٍت إِلى اْلَيميِن. إَِذْن، اْنَسَحَب الشَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي: َأَتَحقَّ

ْكَل A إِلى AI  في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: َأِصُف اِلْنِسحاَب الَّذي َنَقَل الشَّ

1  
A

AI

 2  A

AI

ِمثاٌل 2 

ْكِل A َبْعَد َتْأثيِر: ُأَعيُِّن صوَرَة الشَّ

 1 اْنِسحاِب 5 َوْحداٍت إِلى اْلَيميِن.

ؤوَس 	  ــْكِل إِلى اْلَيميِن 5 َوْحــداٍت، َوُأَعيُِّن الرُّ ُك ُكلَّ َرْأٍس ِمْن ُرؤوِس الشَّ  ُأَحرِّ

اْلَجديَدَة.

ؤوِس اْلَجديَدِة لَِرْسِم الّصوَرِة.	  َأِصُل َبْيَن الرُّ

 2 اْنِسحاِب 6 َوْحداٍت إِلى َأْسَفَل َو3 َوْحداٍت إِلى اْلَيساِر.

ْكِل إِلى َأْسَفَل 6 َوْحداٍت، ُثمَّ إِلى اْلَيساِر 3 َوْحداٍت، 	  ُك ُكلَّ َرْأٍس ِمْن ُرؤوِس الشَّ  ُأَحرِّ

ؤوَس اْلَجديَدَة. َوُأَعيُِّن الرُّ

ؤوِس اْلَجديَدِة لَِرْسِم الّصوَرِة.	  َأِصُل َبْيَن الرُّ

A AI

A

AI

ؤوِس َجميِعها َمساَفًة ُمَتساِوَيًة بِاِلتِّجاِه اْلَمْطلوِب. ُيْمِكنُني إِْجراُء اِلْنِسحاِب لَِشْكٍل ما بَِتْحريِك الرُّ

A
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الَْوْحَدُة 8

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

ْكَل ِمْن A إِلى AI  في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:  َأِصُف اِلْنِسحاَب الَّذي َنَقَل الشَّ

1  

A AI

 2  

A

AI

ْكِل اْلُمْعطى في اْلَيساِر؟  َأيُّ اْلَْشكاِل A , B , C ُيَمثُِّل اْنِسحاًبا لِلشَّ

3  

A B C

4  

A B C

ُق ِمْن َفْهِمَي: َأَتَحقَّ

ْكَل A  َبْعَد َتْأثيِر: ُأَعيُِّن صوَرَة الشَّ

 1 اْنِسحاِب 6 َوْحداٍت إِلى َأْعلى.

 2 اْنِسحاِب 7 َوْحداٍت إِلى اْلَيميِن َو3 َوْحداٍت إِلى َأْعلى.

A
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ْكِل A َبْعَد َتْأثيِر: ُأَعيُِّن صوَرَة الشَّ

 5 اْنِسحاِب 4 َوْحداٍت إِلى اْلَيميِن.

 6  اْنِســحاِب 5 َوْحداٍت إِلى َأْســَفَل َو4 

َوْحداٍت إِلى اْلَيميِن.

A

B

A

C

َمهاراُت التَّْفكيِر

ُث:   َكْيَف ُأْجري اْنِسحاًبا لُِمَثلٍَّث َوْحَدَتْيِن إِلى اْلَيميِن َو3 َوْحداٍت إِلى َأْعلى؟   َأَتَحدَّ

 ،B  إِلى اْلُمَثلَِّث A َأِصُف اْنِسحاَب اْلُمَثلَِّث :  7  َتَحدٍّ

.C إِلى اْلُمَثلَِّث B  ُثمَّ َأِصُف اْنِسحاَب اْلُمَثلَِّث

 8  َأْكَتِشــُف اْلَخَطــَأ: قــاَل ُمْصَطفى: إِنَّ 

َك 8 َوْحداٍت إِلى اْلَيميِن  ْكَل A َتَحرَّ الشَّ

ُثمَّ 3 َوْحداٍت إِلى َأْعلى. َأْكَتِشُف َخَطَأ 

. ُح اْلَحلَّ ُمْصَطفى، َوُأَصحِّ

ــْكَل اْلَمْرسوَم  : َأِصُف اْنِســحاًبا َينُْقُل الشَّ  9   َتَحدٍّ

ُع  جانًِبا ِمــْن َمْوِضِعِه اْلَْصِليِّ بَِحْيُث َينَْتِقُل اْلُمَربَّ

اْلَْوَسُط فيِه إِلى اْلَمْوِضِع 1 ُثمَّ 2 ُثمَّ 3.

A
AI

1

23
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رُْس اْلَمْنشوُر َواْلَهَرُمالدَّ 7
 َأْسَتْكِشُف

ـِم اْلُمجـاِوِر؟ َومـا َعـَدُد َأْحُرفِِه  مـا اْسـُم اْلُمَجسَّ

َوَأْوُجِهِه؟ َوُرؤوِسـِه 

ــْكُل ُثالثِيُّ اْلَْبعاِد  )three – dimensional shape(، ُهَو َشــْكٌل َلُه طوٌل َوَعْرٌض َواْرتِفاٌع، َوُيَســّمى َأْيًضا  الشَّ

َعتاِن ُمَتواِزَيتاِن ُمَتطابَِقتاِن  ًما. َوِمْن هِذِه اْلَْشكاِل اْلَمنْشوُر )prism(، َوُهَو َشْكٌل ُثلثِيُّ اْلَْبعاِد َلُه قاِعَدتاِن ُمَضلَّ ُمَجسَّ

يِه َمنْشوًرا  ؛ لِذا ُأَسمِّ ُم اْلتي قاِعَدُتُه َعلى َشْكِل ُخماِســيٍّ َوَيْأُخُذ اْلَمنْشــوُر اْسَمُه ِمْن َشــْكِل قاِعَدتِِه، َفَمَثًل: اْلُمَجسَّ

ُخماِسيًّا.

اْلَحْرُف )edge( ُهَو ِقْطَعٌة ُمْسَتقيَمٌة 

ُل ِمْن َتقاُطِع َوْجَهْيِن. َتَتَشكَّ

ْأُس )vertex( َينُْتُج ِمِن اْلتِقاِء َثلَثِة  الرَّ

َأْحُرٍف َأْو َأْكَثَر.

اْلَوْجُه ) face( ُهَو َشْكٌل ُمْسَتٍو.

ُتَسّمى اْلَجوانُِب اْلَْوُجَه اْلجانِبِيََّة

َعَتْيِن  إِْحدى اْلقاِعَدَتْيِن اْلُمَضلَّ
اْلُمَتواِزَيَتْيِن اْلُمَتقابَِلَتْيِن

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

ُف اْلَمنْشوَر َواْلَهَرَم  َأَتَعرَّ

َوَشَبَكَتْيِهما.

اْلُمْصَطَلحاُت

ْكُل ُثالثِيُّ اْلَْبعاِد،  الشَّ

اْلَمنْشوُر، اْلَهَرُم، اْلقاِعَدُة، 

ْأُس. اْلَوْجُه، اْلَحْرُف، الرَّ

أَتََعلَُّم
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ِمثاٌل 1 

يَِّة، َوَأْحُرفِِه، َوُرؤوِسِه: ِم اْلُمجاِوِر، َوَعَدَد َأْوُجِهِه اْلُكلِّ َأْكُتُب اْسَم اْلُمَجسَّ

ِم ُمَتواِزَيتاِن ُمَتطابَِقتاِن َعلى َشْكِل ُمَثلٍَّث.  ُألِحُظ َأنَّ قاِعَدَتِي اْلُمَجسَّ

يَِّة 5، ِمنْها 3 َأْوُجٍه جانِبِيٌَّة، َوقاِعَدتاِن. ُم َمنْشوٌر ُثلثِيٌّ َعَدُد َأْوُجِهِه اْلُكلِّ إَِذْن، اْلُمَجسَّ

ِم 9، َوَعَدُد ُرؤوِسِه 6 َعَدُد َأْحُرِف اْلُمَجسَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي: َأَتَحقَّ

يَِّة، َوَأْحُرفِِه، َوُرؤوِسِه في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: ِم، َوَعَدَد َأْوُجِهِه اْلُكلِّ َأْكُتُب اْسَم اْلُمَجسَّ

1   2  

ِمثاٌل 2 

يَِّة، َوَأْحُرفِِه، َوُرؤوِسِه: ِم اْلُمجاِوِر، َوَعَدَد َأْوُجِهِه اْلُكلِّ َأْكُتُب اْسَم اْلُمَجسَّ

ْكِل.  َعَة الشَّ ِم ُمَثلَّثاٌت، َوَأنَّ َلُه قاِعَدًة واِحَدًة ُمَربَّ ُألِحُظ َأنَّ اْلَْوُجَه اْلجانِبِيََّة لِْلُمَجسَّ

يَِّة 5، ِمنْها 4 َأْوُجٍه جانِبِيٍَّة َوقاِعَدٌة واِحَدٌة. ُم َهَرٌم ُرباِعيٌّ َعَدُد َأْوُجِهِه اْلُكلِّ إَِذْن، اْلُمَجسَّ

ِم 8، َوَعَدُد ُرؤوِسِه 5 َعَدُد َأْحُرِف اْلُمَجسَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

يَِّة، وَأْحُرفِِه، َوُرؤوِسِه في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: ِم، َوَعَدَد َأْوُجِهِه اْلُكلِّ َأْكُتُب اْسَم اْلُمَجسَّ

1   2  

ــْكِل َتْلَتقي ُرؤوُسها في ُنْقَطٍة واِحَدٍة،  َثُة الشَّ اْلَهَرُم )pyramid( ُهَو َشــْكٌل ُثلثِيُّ اْلَْبعاِد، َلُه قاِعَدٌة واِحَدٌة َوَأْوُجٌه جانِبِيٌَّة ُمَثلَّ

َوُيَسّمى اْلَهَرُم َوْفًقا لَِشْكِل قاِعَدتِِه.
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الَْوْحَدُة 8

ُة َشَبكاٍت. ِم اْلواِحِد ِعدَّ َبَكُة )net( ِهَي َشْكٌل ُمْسَتٍو َينُْتُج ِمْن َطيِِّه َشْكٌل ُثلثِيُّ اْلَْبعاِد، َوَقْد َيكوُن لِْلُمَجسَّ الشَّ

ِمثاٌل 3 

َبكاِت اْلتَِيِة: ِم النّاتِِج ِمْن َطيِّ ُكلٍّ ِمَن الشَّ َأْكُتُب اْسَم اْلُمَجسَّ

ْكِل، واْلَْوُجُه اْلجانِبِيَُّة َجميُعها ُمَثلَّثاٌت؛   1 َعُة الشَّ َبَكَة فيها قاِعَدٌة واِحَدٌة ُمَربَّ بِما َأنَّ الشَّ

. َبَكِة َهَرٌم ُرباِعيٌّ ُم النّاتُِج ِمْن َطيِّ الشَّ إَِذْن، َفاْلُمَجسَّ

َعتاِن ُمَتطابَِقتاِن ُكلٌّ ِمنُْهما   2 َبَكَة فيها قاِعَدتاِن ُمَضلَّ بِما َأنَّ الشَّ

َبَكةِ  ُم النّاتُِج ِمْن َطيِّ الشَّ ْكُل، إَِذْن َفاْلُمَجسَّ ُخماِسيَُّة الشَّ

. َمنْشوٌر ُخماِسيٌّ

ُق ِمْن َفْهِمَي: َأَتَحقَّ

َبكاِت اْلتَِيِة: ِم النّاتِِج ِمْن َطيِّ ُكلٍّ ِمَن الشَّ َأْكُتُب اْسَم اْلُمَجسَّ

1   2  

َمنْشوٌر ُثلثِيٌَّشَبَكُة َمنْشوٍر ُثلثِيٍّ
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أَتََدرَُّب
يَِّة، َوَأْحُرفِِه، َوُرؤوِسِه في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:َوأَُحلُّ الَْمسائَِل ِم، َوَعَدَد َأْوُجِهِه اْلُكلِّ َأْكُتُب اْسَم اْلُمَجسَّ

1   2   3  

يَِّة، َوَأْحُرفِِه، َوُرؤوِسِه في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: ِم، َوَعَدَد َأْوُجِهِه اْلُكلِّ َأْكُتُب اْسَم اْلُمَجسَّ

4   5   6  

َبكاِت اْلتَِيِة: ِم النّاتِِج ِمْن َطيِّ ُكلٍّ ِمَن الشَّ َأْكُتُب اْسَم اْلُمَجسَّ

7   8  

9   10  
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ــِم  ناِت َعلى َشــْكِل اْلُمَجسَّ َم ظاِهٌر َكْرتوَنــًة لَِتْغليِف ُمنَْتجاتِِه ِمَن اْلُمَعجَّ َتْغليــٌف: َصمَّ

ْكِل اْلُمجاِوِر: ِح في الشَّ اْلُمَوضَّ

ِم؟  11 ما اْسُم اْلُمَجسَّ

 12 َكْم َوْجًها َلُه؟

 13 ما َعَدُد ُرؤوِسِه؟

 14 ما َعَدُد َأْحُرفِِه؟ 

َمهاراُت التَّْفكيِر

ُث: َأْذُكُر اْختِلَفْيِن َبْيَن اْلَمنْشوِر َواْلَهَرِم.   َأَتَحدَّ

ُر إِجاَبتي. ٍم؟ ُأَبرِّ َبكاِت اْلتَِيِة ل َتْصُلُح لَِتْكويِن ُمَجسَّ  15 َتْبريٌر: َأيُّ الشَّ

16   17  

18   19  

َل ِعنَْد  ــَبَكَة اْلُمجاِوَرَة َحّتى ُتَشكِّ : ما الَّذي َينُْقُص الشَّ  20  َتَحدٍّ

َطيِّها َمنْشوًرا ُخماِسيًّا؟



اْخِتباُر الَْوْحَدِة

96

َأْسِئَلٌة َمْوضوِعيٌَّة

حيَحَة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ

 1 ما َنْوُع اْلُمَثلَِّث ABC اْلُمجاِوِر؟

a ( ُمَتطابُِق اْلَْضلِع.

ْلَعْيِن. b ( ُمَتطابُِق الضِّ

c ( ُمْخَتِلُف اْلَْضلِع.

d ( قاِئُم الّزاِوَيِة. 

باِعيَِّة اْلتَِيِة فيِه ُكلُّ ِضْلَعْيِن ُمَتقابَِلْيِن   2  َأيُّ اْلَْشــكاِل الرُّ

ُمَتواِزياِن؟  

BA C

 .C َو B َو A ) b    .Bَو A ) a

B ) d َفَقْط A ) c َفَقْط.   

باِعيُّ الَّذي َتكوُن َأْطواُل َأْضلِعِه ُمَتطابَِقًة  ــْكُل الرُّ  3  الشَّ

َوَزواياُه َقواِئَم، ُهَو:

b ( ِشْبُه اْلُمنَْحِرِف. a ( اْلُمْسَتطيُل.  

d ( اْلُمَربَُّع. c ( اْلَمعيُن.   

 4 ِقياُس الّزاِوَيِة اْلَمْجهوَلِة في اْلُمَثلَِّث َأْدناُه ُيساوي:

 75°

 39°?

a ( 139 b ( 66 c ( 138 d ( 116

 5 َأيٌّ ِمّما َيْأتي ُيَمثُِّل ُمَضلًَّعا؟

a (   b ( 

c (   d ( 

باِعيَِّة َأْضلُعها ُمَتطابَِقٌة؟  6 َأيُّ اْلَْشكاِل الرُّ

a ( اْلَمعيُن َواْلُمْسَتطيُل.

b ( اْلَمعيُن َوِشْبُه اْلُمنَْحِرِف.

c ( اْلَمعيُن َواْلُمَربَُّع.

d ( اْلَمعيُن َوُمَتوازي اْلَْضلِع.

 7  ِشراُع قاِرٍب َعلى َشْكُل ُمَثلٍَّث َأْطواُل َأْضلِعِه ُمْخَتِلَفٌة َوفيِه 

ِضْلعاِن ُمَتعاِمداِن. َأيُّ اْلِعباراِت اْلتَِيِة َتِصُف هذا اْلُمَثلََّث؟

ْلَعْيِن، قاِئُم الّزاِوَيِة. a ( ُمَتطابُِق الضِّ

b ( ُمْخَتِلُف اْلَْضلِع، قاِئُم الّزاِوَيِة.     

وايا. ْلَعْيِن، حادُّ الزَّ c ( ُمَتطابُِق الضِّ

d ( ُمْخَتِلُف اْلَْضلِع، ُمنَْفِرُج الّزاِوَيِة.

A

BC

ٌعِشْبُه ُمنَحِرٍف ُمَتوازي َأْضلٍعُمَربَّ
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َأْسِئَلٌة ذاُت ِإجاَبٍة َقصيَرٍة:

ؤوِس   8  ُأْكِمُل اْلَجْدَوَل بِِكتاَبِة َعَدِد اْلَْوُجِه َواْلَْحُرِف َوالرُّ

ٍم ِمّما َيْأتي: لُِكلِّ ُمَجسَّ

ُم ؤوُساْلَْحُرُفاْلَْوُجُهاْلُمَجسَّ الرُّ

َهَرٌم ُسباِعيٌّ

َمنْشوٌر ُسباِعيٌّ

َمنْشوٌر ُتساِعيٌّ

ْكِل 4 َوْحداٍت ِلَْعلى:  9 َأْرُسُم اْنِسحاَب الشَّ

C D

E

F

G

ُد َخصاِئَص ُكلٍّ ِمنْها:  10 ُأَسّمي اْلُمَضلَّعاِت اْلتَِيَة، َوُأَحدِّ

 11  ُمَثلٌَّث فيِه زاِوَيتاِن ِقياساُهما °26 ,°34، ُأَصنُِّف اْلُمَثلََّث 

َحْسَب ِقياساِت َزواياُه.

 12  ُمَثلٌَّث َمْجموُع َأْطــواِل َأْضلِعِه m 22 َوطول ِضْلَعْيِن 

فيِه m ,6 m 10. ما َنْوُع اْلُمَثلَِّث؟ 

ْكِل اْلتي:  13 ما قيَمُة x في الشَّ

169°

53°
52°

x°

ْوِليَِّة: َتْدريٌب َعلى اْلْخِتباراِت الدَّ

ِة في اْلُمَثلَِّث اْلُمنَْفِرِج الّزاِوَيِة؟ وايا اْلحادَّ  14 ما َعَدُد الزَّ

a ( 0

b ( 1

c ( 2

d ( 3

 15  َأيُّ اْلَْشــكاِل اْلتَِيِة َلُه 4 َأْضلٍع، َوفيِه َزْوٌج ِمَن اْلَْضلِع 

اْلُمَتواِزَيِة، َوِقياساُت َزواياُه: °90 ,°40 ,°140 ,°90؟

a ( 

b ( 

c ( 

d ( 
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اْلِقياُس99

يَُّة هِذِه اْلَوْحَدِة؟ ما َأَهمِّ

لِْلِقياِس اْســتِْعماالٌت َكثيَرٌة، َفَمَثًل: َنْحتاُج 

َمِن  الزَّ َأِو  اْلُمنَْقضــي  َمــِن  الزَّ َمْعِرَفــِة  إِلى 

َأْو إِلى ِقياِس َســَعِة آنَِيِة  قاِئِق،  اْلُمَتَبّقي بِالدَّ

َتْحَتويها،  تــي  الَّ ُكَتِل اْلَْشــياِء  َأْو  ْبــِخ  الطَّ

َحْوَل  اْلَكثيَر  اْلَوْحــَدِة  هِذِه  َوســنََتَعلَُّم في 

َبْينَها،  التَّْحويِل  َوَطراِئــِق  اْلِقياِس  َوْحداِت 

َواْستِْعمالِها في اْلَمجاالِت اْلَحياتِيَِّة.

َتَعلَّْمُت ساِبًقا:

ــَعِة،    َوْحــداِت الّطــوِل َواْلُكْتَلــِة َوالسَّ
َوالتَّْحويَل َبْينَها. 

َمِن، َوالتَّْحويَل َبْينَها.   َوْحداِت الزَّ

ِع َواْلُمْسَتطيِل.   ِحساَب ِمساَحِة اْلُمَربَّ

َسَأَتَعلَُّم في هِذِه اْلَوْحَدِة: 

  التَّْحويَل َبْيــَن َوْحداِت الّطــوِل َواْلُكْتَلِة 
َبِة.   َعِة اْلُمَركَّ َوالسَّ

َوِحســاَب  َمِن،  الزَّ َوْحداِت  َبْيَن    التَّْحويَل 
َمنِيَِّة لَِعَمٍل ما.  ِة الزَّ اْلُمدَّ

َبٍة وِحساَبها.   َتْقديَر ِمساحاِت َأْشكاٍل ُمَركَّ
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َمْشــروِعَي  لَِتنْفيِذ  َوُزَملِئَي/َزميلتي   َأْســَتِعدُّ 
ُمُه في هِذِه اْلَوْحَدِة، َحْوَل  اْلخاصِّ الَّذي َسُأَوظُِّف فيِه ما َأَتَعلَّ

ِق. َوْحداِت اْلِقياِس في َأْثناِء التََّسوُّ

ُخُطواُت َتْنفيِذ اْلَمْشــروِع: ُأْنِشُئ اْلَجداِوَل الثَّلَثَة َأْدناُه َعلى 

ُل في اْلَجداِوِل  َوَرَقٍة، ُثمَّ َأزوُر َمْتَجًرا َقريًبا ِمَن اْلَمنِْزِل، َوُأَسجِّ
َبْعــَض اْلَمْعلوماِت َحــْوَل ُكَتِل َبْعِض اْلُمَعلَّباِت َوَســعاتِها، 

بِاْلِضاَفِة إِلى تاريِخ إِْنتاِجها َواْنتِهاِئها. 

ُل  ُل ُكَتَل 4 ُمَعلَّباٍت في َجْدَوٍل، ُثمَّ ُأَحوِّ ��اْلُكْتَلُة: ُأَســجِّ 1 

ُكلَّ ُكْتَلٍة ِمنْها إِلى كيلوغراٍم َأْو غراٍم.

ْلَعُة اْلُكْتَلُة�)�kg(اْلُكْتَلُة�)g(السِّ

ُل  ُل َسعاِت 4 ُمَعلَّباٍت في َجْدَوٍل، ُثمَّ ُأَحوِّ َعُة: ُأَسجِّ ��السَّ 2 

ُكلَّ َسَعٍة ِمنْها إِلى لِْتٍر َأْو ِمّليِلْتٍر.

ْلَعُة َعُة�)�mL(السِّ َعُة�)�L(السَّ السَّ

ُل تاريَخ إِْنتاِج َواْنتِهاِء 4 ُمَعلَّباٍت، ُثمَّ َأِجُد  َمُن: ُأَسجِّ ��الزَّ 3 

َمنِيَِّة(. َأْكُتُب  طوَل َفْتــَرِة َصلِحيَّتِها )طوَل اْلَفْتــَرِة الزَّ
َمنِيََّة بِاْلَسابيِع. اْلَفْتَرَة الزَّ

ْلَعُة السِّ
تاريُخ 
ْنتاِج اْلِ

تاريُخ 
ااِلْنتِهاِء

طوُل اْلَفْتَرِة 
َمنِيَِّة الزَّ

َمنِيَُّة  اْلَفْتَرُة الزَّ
بِاْلَسابيِع

َبُة:  ْشكاُل�اْلُمَركَّ �اْلَ 4 

َفًة بُِصنْدوٍق َعلى َشــْكِل ُمَتوازي    َأْختاُر ِســْلَعًة ُمَغلَّ
ُمْســَتطيلِت، ِمْثَل: ُصنْدوِق َمْعجوِن اْلَْســناِن، َأْو 

واِء،... ُصنْدوِق َرقاِئِق اْلُحبوِب َأِو الدَّ
نْدوَق    الصُّ َأْفَتــُح 

ُن َشَبَكًة ُتَمثُِّل  ِلَُكوِّ
ًبا َكما  َشــْكًل ُمَركَّ

ْكِل. في الشَّ

َبَكِة    َأْســَتْعِمُل اْلِمْســَطَرَة لِِقياِس َأْطواِل ُحروِف الشَّ
ُلها. َجميِعها، َوُأَسجِّ

َبَكِة َوِمساَحَتها.   َأْحُسُب ُمحيَط الشَّ

َعْرُض النَّتاِئِج:

ــَبَكَة    َوالشَّ اْلَجداِوَل  ُثمَّ َأُقصُّ  ًة َجميَلــًة،  َمْطِويَّ ُم  ُأَصمِّ
ِة. َأْعلُه، َوُأْلِصُقها َعلى َصْفحاِت اْلَمْطِويَّ

َتُهْم َأمــاَم َطَلَبِة    َيْعــِرُض َأْعضاُء اْلَمْجموَعــِة َمْطِويَّ
، َوُيجيبوَن َعِن اْستِْفساراتِِهْم.  فِّ الصَّ

ُق َمْشروُع اْلَوْحَدِة: َأنا َأَتَسوَّ
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رُْس َوْحَداُت ِقياِس اْلُكْتَلِةالدَّ 1
 َأْسَتْكِشُف

ما ُكْتَلُة كيِس اْلَبطاطا بِاْلِغراماِت؟

غيَرِة،  الصَّ اْلُكَتِل  لِِقياِس  ُيْسَتْعَمُل   )g( اْلِغراَم  َأنَّ  سابًِقا  َتَعلَّْمُت 

 )ton( َوالطُّنَّ  اْلَكبيَرِة،  اْلُكَتِل  لِِقياِس  ُيْسَتْعَمُل   )kg( َواْلكيلوِغراَم 

ا، وُيَبيُِّن اْلُمَخطَُّط اْلُمجاِوُر اْلَعلَقَة  ُيْسَتْعَمُل لِِقياِس اْلُكَتِل اْلَكبيَرِة ِجدًّ

َبْيَن هِذِه اْلَوْحداِت الثَّلِث.

أَتََعلَُّم

�ِمّما�َيْأتي: �َأْمَلُ�اْلَفراَغ�في�ُكلٍّ ِمثاٌل 1

� � 3 kg = …………… g

نا َنْضِرُب:  نا ُنريُد التَّْحويَل ِمْن َوْحَدٍة َكبيَرٍة )kg( إِلى َوْحَدٍة َصغيَرٍة )g(؛ َفإِنَّ بِما َأنَّ

3 kg = (3 × 1000)�g = 3000 g

3 kg = 3000 g :إَِذْن

� � 5000 kg = …………… ton

نا َنْقِسُم:  نا ُنريُد التَّحويَل ِمْن َوْحَدٍة َصغيرٍة )kg( إِلى َوْحَدٍة َكبيَرٍة )ton(؛ َفإِنَّ بِما َأنَّ

5000 kg = (5000 ÷ 1000)�ton = 5 ton

5000 kg = 5 ton :إَِذْن

1 

2 

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

ُف�َوْحداِت�اْلُكْتَلِة� َأَتَعرَّ

ُل�َبْينَها. َبِة�َوُأَحوِّ اْلُمَركَّ
اْلُمْصَطَلحاُت

َبُة.� اْلَوْحَدُة�اْلُمَركَّ
4 kg, 265 g

×�1000

÷ 1000

ton kg g

×�1000

÷ 1000
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 .(mixed unit) َبٍة ُيْمِكنُني ِقياُس اْلُكْتَلِة بِاْســتِْعماِل َوْحَدَتْين َكبيَرٍة َوَصغيَرٍة َمًعا، َوِعنَْدِئٍذ َتكوُن اْلُكْتَلُة َمقيَســًة بَِوْحَدٍة�ُمَركَّ

َفَمَثًل، ُكْتَلُة كيِس اْلَبطاطا في فِْقَرِة َأْسَتْكِشــُف ِهَي kg, 265 g 4 َوَتْعني kg + 265 g 4 ، َوِعنَْد اْلُمقاَرَنِة َبْيَن اْلُكَتِل اْلَمقيَســِة 

َبُة إِلى اْلَوْحَدِة اْلُْخرى، َوذلَِك لَِتْسهيِل اْلُمقاَرَنِة. ُن ِمنُْهما اْلَوْحَدُة اْلُمَركَّ َتْيِن َتَتَكوَّ ُل إِْحدى اْلَوْحَدَتْيِن اللَّ نا ُنَحوِّ َبٍة؛ َفإِنَّ بَِوْحداٍت ُمَركَّ

الَْوْحَدُة 9
ُق ِمْن َفْهِمَي:� َأَتَحقَّ

�ِمّما�َيْأتي: َأْمَلُ�اْلَفراَغ�في�ُكلٍّ

1 � 15 ton = …………… kg  2 � 130 g = …………… kg  3 � 11.3 kg = ………… g

 مِثالٌ 2: مِنَ الْحَياةِ

�2800 g2،�َوُكْتَلُة�التَّْوَأِم�اْلَخِر� kg, 84 gُكْتَلُة�َأَحِد�َتْوَأَمْيِن�ِعنَْد�اْلِوالَدِة�

�ُأقاِرُن�َبْيَن�ُكْتَلَتِي�التَّْوَأَمْيِن. 1 

َأْكُتُب اْلُكْتَلَتْيِن بِاْستِْعماِل اْلَوْحَدِة َنْفِسها َوْلَتُكْن )g(، ُثمَّ ُأقاِرُن. 

ِل بِاْلِغراماِت. 1اْلُخْطَوُة َأْحُسُب ُكْتَلَة التَّْوَأِم اْلَوَّ

 2 kg, 84 g = (2×1000) g + 84 g ُل 2kg إِلى ِغراماٍت ُأَحوِّ
  = 2000 g + 84 g َأْضِرُب
 = 2084 g َأْجَمُع

2اْلُخْطَوُة ُأقاِرُن اْلُكْتَلَتْيِن. 

: g < 2800 g 2084  إَِذْن: ُكْتَلُة التَّْوَأِم الّثاني َأْكَبُر. ُأالِحُظ َأنَّ

�َأِجُد�َمْجموَع�ُكْتَلَتِي�التَّْوَأَمْيِن�بِاْلكيلوِغراِم. 2 

ُلُهما إِلى كيلوِغراٍم. ِليجاِد َمْجموِع اْلُكْتَلَتْيِن بِاْلكيلوغراِم؛ ُأَحوِّ

ِل:  ُكْتَلُة التَّْوَأِم اْلَوَّ
2 kg, 84 g = 2 kg + (84 ÷1000) kg ُل g 84 إِلى كيلوِغراماٍت  ُأَحوِّ

= 2 kg + 0.084 kg َأْقِسُم
= 2.084 kg َأْجَمُع
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�ِمّما�َيْأتي:� َأْمَلُ�اْلَفراَغ�في�ُكلٍّ

1  9 ton = …………… kg  2  158 g = …………… kg

3  15000 g = …………… kg   4  0.7 ton = …………… kg

5  90 kg = …………… g  6  1.7 kg = …………… g

7  5 kg, 420 g = …………… kg 8  6 ton, 200 kg = …………… kg

؟   9 َتْبُلُغ ُكْتَلُة فيٍل kg 3400 ما ُكْتَلُتُه بِالطُّنِّ

 10 ما ُكْتَلُة كيِس الطَّحيِن اْلُمجاِور بِاْلكيلوِغراِم؟

هاِب   11  شــاِحناٌت: َبَلَغْت ُكْتَلُة ُحموَلِة شــاِحنٍَة فــي ِرْحَلِة الذَّ

ton, 250 kg 1، َوفــي ِرْحَلــِة اْلَعــْوَدِة ton 1.5. ُأقــاِرُن 

َبْيــَن ُكْتَلَتــِي اْلُحموَلَتْيِن، ُثمَّ َأِجــَد اْلَفْرَق َبْينَُهمــا بِاْلَْطناِن 

َواْلكيلوِغراماِت.

طحني

750 g750 g

1.5 ton

1 ton 250 kg

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

ُكْتَلُة التَّْوَأِم الّثاني: 
2800 g = (2800 ÷1000) kg ُل g 2800 إِلى كيلوِغراماٍت  ُأَحوِّ

= 2.8 kg َأْقِسُم

ُيْمِكنُني اْلَن َجْمُع اْلُكْتَلَتْيِن ِلَنَُّهما باْلَوْحَدِة َنْفِسها:

2.084 kg + 2.8 kg = 4.884 kg َمْجموُع اْلُكْتَلَتْيِن بِاْلكيلوِغراِم 

4.884 kg إَِذْن: َمْجموُع ُكْتَلَتِي التَّْوَأَمْيِن

َّقُ مِنْ فَهْمِيَ:  أَتَحَق

�َأِجُد�َمْجموَع�ُكْتَلَتْيِهما�بِاْلكيلوِغراِم. ُأقاِرُن�َبْيَن�ُكْتَلَتْي�ُصنْدوَقِي�اْلَفراِوَلِة،�ُثمَّ
1 kg, 375g2641 g

اْلَحَيواناِت  َأْكَبِر  ِمْن  اْلفيُل  ُيَعدُّ 
اْلَْرِضيَِِّّة، إِْذ َيِصُل اْرتِفاُعُه إِلى 
ما َيزيُد َعلى 3 َأْمتــاٍر، َوُكْتَلُتُه 

5000 kg إِلى

َمْعلوَمٌة
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�ِمّما�َيْأتي: َأْختاُر�اْلُكَتَل�الَّتي�َمْجموُعها�ُيساوي�اْلقيَمَة�اْلُمْعطاَة�في�ُكلٍّ

1 g 2 g 5 g 10 g 50 g 100 g 200 g 500 g 1 kg 5 kg

12  3500 g = 1 kg + 1 kg + 1 kg + 500 g

13  1725 g = ……………………………..………………………......…………

14  4.2 kg = …………………………....…………………….....………………

15  2.75 kg = …………………………………………......…….………………

16  6 3
5

 kg = …………………………....…………………..…………………

17  7 7
10

 kg = …………………………....………..……………………………

تي في  :�َأْختاُر 3 َأْثقــاٍل ِمْن قاِئَمِة اْلَْثقــاِل الَّ  18  َتَحــدٍّ

ــؤاِل الّســابِِق َوُأضيُفها لِْلميزاِن؛ لُِتْصبَِح ِقراَءُتُه  السُّ

َصحيَحًة.

 19  َأْكَتِشــُف�اْلَخَطــَأ: َأراَد خالٌِد ِكتاَبــَة kg, 43 g 6 بِاْلكيلوغراِم، َفَكَتَبهــا َعلى الّصوَرِة 

ُحُه. kg 6.43  َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ َوُأَصحِّ

ُر إِجاَبتَِي.   20  َأْكَتِشُف�اْلُمْخَتلَِف:�ما اْلِقياُس اْلُمْخَتِلُف؟ ُأَبرِّ

2 ton 500 kg2.050 kg2500 kg2.5 ton

َبٍة، صوَرِة ِقياٍس بَِوْحَدة واِحَدٍة؟  ُث: َكْيَف َأْكُتُب ِقياًسا بَِوْحَدٍة ُمَركَّ    َأَتَحدَّ

5 kg
500 g

6.754 kg

2 g2 g

الَْوْحَدُة 9

َمهاراُت التَّْفكيِر

 1 kg َِّفــَق عاَلِميًّا َعلــى َأن اتُّ
ِهــَي ُكْتَلــُة لِْتــٍر واِحــٍد ِمَن 
اْلماِء اْلُمَقطَّــِر بَِدَرَجِة َحراَرٍة 

ٍة. 4 َدَرجاٍت ِمَئِويَّ

َمْعلوَمٌة
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رُْس الدَّ

11.25 L 
 7 L, 455 mL

َعِة َوالّطوِل2 وْحَداُت ِقياِس السَّ

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

ُل�َبْيَن�َوْحداِت�ِقياِس� ُأَحوِّ

�َمسائَِل� َعِة�َوالّطوِل،�َوَأُحلُّ السَّ

َبًة.� َتْحَتوي�َوْحداٍت�ُمَركَّ

 َأْسَتْكِشُف

ما َسَعُة اْلوعاَءْيِن َمًعا؟

 )L( ْتَر غيَرِة، َوَأنَّ اللِّ  َتَعلَّْمُت ســابًِقا َأنَّ اْلِمّليِلْتَر )mL( ُيْســَتْعَمُل لِِقياِس َســَعِة اْلَْوِعَيِة الصَّ

ُيْسَتْعَمُل لِِقياِس َسَعِة اْلَْوِعَيِة اْلَكبيَرِة، َوُيَبيُِّن اْلُمَخطَُّط اْلُمجاِوُر اْلَعلَقَة َبْيَن هاَتْيِن اْلَوْحَدَتْيِن. 

ْتِر َواْلِمّليِلْتِر َمًعا. َفَمَثًل، َســَعُة اْلِوعاِء  ُن ِمَن اللِّ َبٍة َتَتَكوَّ ــَعِة بَِوْحَدٍة ُمَركَّ ُيْمِكنُني َأْيًضا ِقياُس السَّ

  7 L + 455 mL 7 َوَتْعني L, 455 mL غيِر في فِْقَرِة َأْسَتْكِشُف ِهَي الصَّ

أَتََعلَُّم

�ِمّما�َيْأتي: �َأْمَلُ�اْلَفراَغ�في�ُكلٍّ ِمثاٌل 1

� � 3700 mL  = …………… L

نا َنْقِسُم:  نا ُنريُد التَّْحويَل ِمْن َوْحَدٍة َصغيرٍة )mL( إِلى َوْحَدٍة َكبيرٍة )L(، َفإِنَّ بِما َأنَّ

3700 mL = (3700 ÷ 1000) L = 3.7 L

3700 mL = 3.7 L :إَِذْن

� � 2.9 L, 718 mL = …………… mL

2.9 L,  718 mL = (2.9 × 1000) mL + 718 mL ُل L 2.9  إِلى ِمّليِلْتراٍت  ُأَحوِّ
= 2900 mL + 718 mL َأْضِرُب
= 3618 mL َأْجَمُع

2.9 L, 718 mL = 3618 mL :إَِذْن

1 

2 

×�1000

÷ 1000

L mL
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الَْوْحَدُة 9

 مِثالٌ 2: مِنَ الْحَياةِ

ٍد�َحديَقٌة�ُمْســَتطيَلٌة�طوُلها�m �9َوَعْرُضهــا�m, 56 cm 7،�َوُيريُد� َلــدى�ُمَحمَّ

ياِج�الَّذي�َسَيْسَتْعِمُلُه�بِاْلَْمتاِر؟� .�ما�طوُل�السِّ إِحاَطَتها�بِِسياٍج�َخَشبِيٍّ

ياِج ُيساوي ُمحيَط اْلَحديَقِة. لِِحساِب ُمحيِط اْلَحديَقِة بِاْلَْمتاِر َيِجُب َأْن َتكوَن اْلِقياساُت َجميُعها بِاْلَْمتاِر. طوُل السِّ

1اْلُخْطَوُة َأْحُسُب اْلَعْرَض بِاْلَْمتاِر.

7 m, 56 cm = 7 m + )56 ÷ 100( m ُل cm 56  إِلى َأْمتاٍر ُأَحوِّ
 = 7 m + 0.56 m َأْقِسُم
= 7.56 m َأْجَمُع

 l = 9 m َوطوُلها w = 7.56 m  إَِذْن: َعْرُض اْلَحديَقِة

2اْلُخْطَوُة َأْحُسُب ُمحيَط اْلَحديَقِة بِاْلَْمتاِر. 

P = 2l + 2w ُمحيُط اْلُمْسَتطيِل
 = 9 + 9 + 7.56 + 7.56 l = 9, w = 7.56  ُض ُأَعوِّ
 = 33.12 َأْجَمُع

33.12 m ياِج إَِذْن: طوُل السِّ

9 m

9 m

7.56 m

7.
56

 m

نْتيِمْتِر)cm(  َواْلِمّليِمْتِر)mm(، وُيَبيُِّن  َتَعلَّْمُت ســابًِقا َبْعَض َوْحداِت ِقياِس الّطوِل، ِمْثِل اْلكيلوِمْتِر )km( َواْلِمْتِر )m( َوالسَّ

ُن ِمْن َوْحَدَتْي ِقياٍس َكبيرٍة َوَصغيَرٍة. َبٍة َتَتَكوَّ اْلُمَخطَُّط اْلتي اْلَعلَقَة َبْيَن هِذِه اْلَوْحداِت. ُيْمِكنُني َأْيًضا ِقياُس الّطوِل بَِوْحَدٍة ُمَركَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:� َأَتَحقَّ

�ِمّما�َيْأتي: َأْمَلُ�اْلَفراَغ�في�ُكلٍّ

1 � 13.5 L = …………… mL    2 � 7 L, 450 mL  = …………… mL

×�1000

÷ 1000

km m cm mm

×�100 ×�10

÷ 100 ÷ 10
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ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

 89 m, 50 cm 118.87 َوَعْرُضُه m ًة واِحَدًة، إِذا كاَن طوُل اْلِمْضماِر ِرياَضٌة: َرَكَضْت ســاِمَيُة َحْوَل ِمْضماٍر ُمْسَتطيٍل َمرَّ

تي َقَطَعْتها ساِمَيُة بِاْلَْمتاِر؟ َفما اْلَمساَفُة الَّ

�ِمّما�َيْأتي:� َأْمَلُ�اْلَفراَغ�في�كلٍّ

1  148 m = …………… km  2  15000 cm = …………… m

3  80 mL = ……………  L  4  0.9 m = ……………  cm

5  40 L, 14 mL  = …………… mL 6  1.99 km = …………… m 

7  9 km, 350 m = …………… km 8  9 km, 840 m = …………… m

؛�لُِتْصبَِح�اْلِعباَرُة�َصحيَحًة:� ْمَز�)<�َأْو�>�َأْو�=(�في� َأَضُع�الرَّ

9  540 m  5 km  10  2.6 L  2600 mL

11  3 cm, 249 mm  3201 mm  12  3 m, 249 cm  3304 cm

َلِة  � َعصيٌر: َأَعدَّ ُحَســْيٌن َعصيَر اْلَفواِكِه اْلُمَشكَّ 13 

َكما فــي الّصوَرِة اْلُمجاِوَرِة. َكــْم ِمّليِلْتًرا ِمَن 

؟ اْلَعصيِر َأَعدَّ

�َأِجُد�النّاتَِج: �،�ُثمَّ َأْمَلُ�اْلَفراَغ�بَِوْضِع�إِشاَرِة�)×�َأْو�÷(�في�

14  350 cm  100 = ………… m   15  6452 mL  1000 = ……… L

3700  mL 2.9 L

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

ْغِط َعلى َثَمَرِة اْلفاِكَهِة  ِعنَْد الضَّ
اْلكاِمَلــِة َأْو َعْصِرهــا لُِصنْــِع 
اْلَعصيــِر َفإِنَّهــا  َتْفِقــُد َبْعَض 
َوَأْبَرُزها  اْلِغذاِئيَّــِة،  َعناِصِرها 
اْلقابَِلُة  َواْلفيتاميناُت  اْلَْليــاُف 

َوباِن في اْلماِء. لِلذَّ

َمْعلوَمٌة
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ُتريُد�ناِدَيُة�ِصناَعَة�َحلوى،�َوفي�اْلَجْدَوِل�اْلُمجاِوِر�َمقاديُر�ِصناَعِة�قاَلٍب�واِحٍد.

تــي َلَدْيها ِهَي  يَّــَة الطَّحيــِن الَّ  16  إِذا َوَجــَدْت ناِدَيــُة َأنَّ َكمِّ

kg, 50 g 1، َفَكْم َينُْقُصها لُِصنِْع قاَلَبْيِن؟ 

 17  إِذا َأراَدْت ناِدَيــُة ُصنَْع 10 َقوالَِب، َفَكــْم لِْتًرا ِمَن اْلَحليِب 

َتْحتاُج؟

ُه ُيساوي 24 ِشْبًرا. إِذا كاَن طوُل  ــْبِر َفَوَجَدْت َأنَّ ��ِقيــاٌس:�قاَسْت ناديُن طوَل ُغْرَفتِها بِالشِّ 18 

ِشْبِرها cm 15، َفَكْم ِمْتًرا طوُل ُغْرَفتِها؟ 

 500 mL ماٌء: َأْفَرَغ َعِليٌّ قاروَرَة ماٍء َكبيَرًة في 20 ِوعاًء، َسَعُة ُكلٍّ ِمنْها�� 19 

َكْم لِْتًرا َسَعُة اْلقاروَرِة؟ 

َمقاديُر�ُصنِْع�قاَلِب�َحْلوى

g 600َطحيٌن

mL 220َحليٌب

g 150ُزْبَدٌة

g 30َخميَرٌة

 20 �َأْكَتِشُف�اْلَخَطَأ: قاَل َعّماٌر إِنَّ L, 630 mL 10 ُتساوي L 10630 َهْل إِجاَبُتُه َصحيَحٌة؟ 

ُر إِجاَبتي. ُأَبرِّ

ُر إِجاَبتَِي.  21 َأْكَتِشُف�اْلُمْخَتلَِف: ما اْلِقياُس اْلُمْخَتِلُف؟ ُأَبرِّ

2000 mm200 cm2 m0.2 km

20cm 6 بَِبلٍط َعــْرُض اْلواِحــَدِة m 22 �َتْبريــٌر: ُيريــُد عاِمــٌل َتْبليَط ِجــداٍر َعْرُضــُه 

ُر إِجاَبتَِي. ؟ ُأَبرِّ َكْم َبلَطًة َيَضُع في ُكلِّ َصفٍّ

ُد َأيَّ َعَمِليٍَّة َأْســَتْعِمُل )َهْل ِهَي الَضْرُب َأِم اْلِقْسَمُة( ِعنَْد التَّْحويِل  ُث: َكْيَف ُأَحدِّ     َأَتَحدَّ

ِمْن َوْحَدِة طوٍل إِلى ُأْخرى؟ 

َمهاراُت التَّْفكيِر

ــْبُر ُهــَو طوُل اْلَمســاَفِة  الشِّ
َوَطَرِف  ْبهــاِم  اْلِ َطَرِف  َبْيَن 

اْلُخنُْصِر ِعنَْد َبْسِط اْلَيِد. 

َمْعلوَمٌة
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رُْس الزََّمُنالدَّ 3
ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َأْحُسُب�اْلَوْقَت�بَِوْحداتِِه�

اْلُمْخَتلَِفِة.

 َأْسَتْكِشُف

 1 ساَعًة، 
1
2 ــْوطاِن في ُمباراِة ُكَرِة اْلَقَدِم  َيْســَتْغِرُق الشَّ

ْوَطْيِن إِذا َبَدَأِت  1 ســاَعٍة اْستِراَحًة َبْيَن الشَّ
4 َوَيَتَخلَُّلهما 

اْلُمباراُة الّساَعَة الّتاِسَعَة َمساًء، َفَمتى َتنَْتهي؟

َمِن، َوُيَبيُِّن اْلُمَخطَُّط اْلتي اْلَعلقاِت  قيَقَة َوالّثانَِيَة بَِوْصِفها َوْحداِت ِقياٍس لِلزَّ نََة َواْلَيْوَم َوالّساَعَة َوالدَّ َتَعلَّْمُت سابًِقا السَّ

َمِن بِاْســتِْعماِل َوْحداِت َزَمٍن  َمِن؛ لِلتَّْعبيِر َعِن الزَّ َبْيــَن هِذِه اْلَوْحداِت. ُيْمِكنُني اْســتِْعماُل اْلَعلقاِت َبْيَن َوْحداِت الزَّ

َبٍة. ُمَركَّ

÷ 365 ÷ 24 ÷ 60 ÷ 60

× 365 × 24 × 60 × 60

نَةٌ مٌ       سَ وْ ةٌ       يَ ساعَ ةٌ     قيقَ ثانِيَةٌ    دَ
(year) (day) (h) (min) (s)

أَتََعلَُّم

�ِمّما�َيْأتي: �َأْمَلُ�اْلَفراَغ�في�ُكلٍّ ِمثاٌل 1

1 � 88 h = …………… day, …………… h

 24 h  1 day

 88 h  ? day

ناتُِج اْلِقْســَمِة ُيســاوي 3 َواْلباقي 16، َوهذا َيْعني َأنَّ 88 ساَعًة ُتساوي 3 َأّياٍم َو16 ســاَعًة. ُيْمِكنُني َأْيًضا التَّْعبيُر َعْن هذا 

 3 َأّياٍم.
16
َمِن َعلى صوَرِة َعَدٍد َكْسِريٍّ َكما َيْأتي: 24 الزَّ

88 h = 3 day, 16 h  :إَِذْن

         3

24 ) 88

    - 72

         16

ِليجاِد َعــَدِد اْلَّياِم 
في 88 ساَعًة؛ َفإِنَّني 

َأْقِسُم َعلى 24
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ْيِل َحّتى ُمنَْتَصِف النَّهاِر، َو12 ساَعًة ُأْخرى ِمْن ُمنَْتَصِف  ُن اْلَيْوُم ِمْن 24 ساَعًة َتنَْقِسُم إِلى ِقْسَمْيِن: 12 ساَعًة ِمْن ُمنَْتَصِف اللَّ َيَتَكوَّ

ْيِل.  النَّهاِر َحّتى ُمنَْتَصِف اللَّ

ْنجاِز َعَمٍل ما، بَِتْقسيِمها إِلى َفَتراٍت َيْسُهُل ِحساُب طولِها. َمنِيَِّة ِلِ ِة الزَّ ُيْمِكنُني ِحساُب اْلُمدَّ

   ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

�ِمّما�َيْأتي:� َمنِيَِّة�في�ُكلٍّ َأْحُسُب�طوَل�اْلَفْتَرِة�الزَّ

 7:07 a.m.�6:47َحّتى� a.m.ِمْن� 1 

2 � 725 s = …………… min, …………… s

 60 s  1 min

 725 s  ? min

ناتُِج اْلِقْسَمِة ُيساوي 12 َواْلباقي 5، َوهذا َيْعني َأنَّ 725 ثانَِيًة ُتساوي 12 َدقيَقًة َو5 َثواٍن. 
725 s = 12 min, 5 s :إَِذْن

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

�ِمّما�َيْأتي:� َأْمَلُ�اْلَفراَغ�في�ُكلٍّ

1  195 s = …………… min, …………… s 2  756 day = …………… year, …………… day

          12

60) 725
    -  60

         125
    - 120

              5

َعَدِد  ِليجــاِد  ِليجاِد 
قاِئِق في 725 ثانَِيًة؛  الدَّ

َفإِنَّني َأْقِسُم َعلى 60

a.m.باِح� ساعاُت�الصَّ p.m.ساعاُت�اْلَمساِء�
12    1    2    3   4    5    6   7    8    9   10  11 12   1   2    3   4    5    6    7   8    9   10  11  12

ْيِل ْيِلُمنَْتَصُف�النَّهاِرُمنَْتَصُف�اللَّ ُمنَْتَصُف�اللَّ

أتذّكُرأتذّكُر
الّســاَعَة  َتْعنــي   7:00 a.m.

الّسابَِعَة َصباًحا.

الّســاَعَة  َتْعنــي   7:00 p.m.

الّسابَِعَة َمساًء.
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َمنِيََّة بُِمَخطٍَّط. 1اْلُخْطَوُة ُأَمثُِّل اْلَفْتَرَة الزَّ

3 min 10 min 7 min

6:47 a.m. 7:00 a.m.6:50 a.m. 7:07 a.m.

َمنِيَِّة: 2اْلُخْطَوُة َأْحُسُب طوَل اْلَفْتَرِة الزَّ

3 min+10 min+7 min = 20 min

َمنِيَِّة 20 َدقيَقًة. إَِذْن: طوُل اْلَفْتَرِة الزَّ

 1:45 p.m.�10:41َحّتى� a.m.ِمْن�

َمنِيََّة بُِمَخطٍَّط. 1اْلُخْطَوُة ُأَمثُِّل اْلَفْتَرَة الزَّ

19 min 1 h 1 h 45 min

10:41 a.m. 11:00 a.m. 12:00 p.m. 1:00 p.m. 1:45 p.m.

َمنِيَِّة. 2اْلُخْطَوُة َأْحُسُب طوَل اْلَفْتَرِة الزَّ

1 h + 1 h = 2 h َأْجَمُع الّساعاِت
19 min + 45 min = 64 min قاِئَق َأْجَمُع الدَّ

64 min = 1 h + 4 min قاِئِق قاِئِق بِالّساعاِت َوالدَّ َأْكُتُب َمْجموَع الدَّ
2 h + 1h + 4 min = 3 h + 4 min َأْجَمُع

3 h, 4 min َمنِيَِّة 3 ساعاٍت َو4 َدقاِئَق، َوُتْكَتُب إَِذْن: طوُل اْلَفْتَرِة الزَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

�ِمّما�َيْأتي:� َمنِيَِّة�في�ُكلٍّ َأْحُسُب�طوَل�اْلَفْتَرِة�الزَّ

9:15 p.m. 2:31، إِلى p.m. ِمْن

3:29 p.m. 4:52، إِلى a.m. ِمْن

2 

1 

2 
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� ِمثاٌل 3

�ِمّما�َيْأتي�إِلى�َتْوقيِت�اْلـ��24ساَعًة: ُل�ُكلًّ ُأَحوِّ
1  9 :15 a.m.

)a.m.( ْمَز .a.m 9:15 ِهَي َقْبَل الظَّهيَرِة؛ لِذا َتْبقى في َتْوقيِت اْلـ 24 ساَعًة 9:15، َوَأْحِذُف الرَّ

إَِذْن، .a.m 9:15 ُتقابُِل الّساَعَة 9:15  بَِتْوقيِت اْلـ 24 ساَعًة. 

2  2 : 40 p.m.

)p.m.( ْمَز .p.m 2:40 ِهَي َبْعَد الظَّهيَرِة؛ لِذا ُأضيُف 12 ساَعًة إِلى 2:40 َوَأْحِذُف الرَّ

إَِذْن، .p.m 40 : 2 ُتقابُِل الّساَعَة 40 : 14 بَِتْوقيِت اْلـ 24 ساَعًة. 

3  12 : 30 a.m.

ْيِل(؛ لِذا َأْسَتْبِدُل 12 بِـ 00    .a.m 12:30 ِهَي َقْبَل الظَّهيَرِة )َبْعَد الّساَعِة 12 ِمْن ُمنَْتَصِف اللَّ

a.m. لُِيْصبَِح اْلَوْقُت 00:30، َوَأْحِذُف

إَِذْن، .a.m 12:30 ُتقابُِل الّساَعَة 00:30 بَِتْوقيِت اْلـ 24 ساَعًة. 

4  12 : 00 p.m.

p.m. ْمِز .p.m 12:00 ِهَي َوْقَت الظَّهيَرِة، َفَتْبقى َكما ِهَي َمَع َحْذِف الرَّ

إَِذْن، .p.m 12:00 ُتقابُِل الّساَعَة 12:00 بَِتْوقيِت اْلـ 24 ساَعًة. 

َنْســَتْعِمُل في َكثيٍر ِمْن َمجاالِت اْلَحياِة نِظاَم اْلـ 24 ســاَعًة ِمْن دوِن َتْقسيِمها إِلى ِقْســَمْيِن، َوِعنَْدها ُيَسّمى َتْوقيَت�-��24ساَعًة 

)hour time-24(. َوفي ما َيْأتي َنموَذٌج ُيقابُِل ساعاِت َتْوقيِت - 24 ساَعًة َمَع ساعاِت َتْوقيِت - 12 ساَعًة:

ةً قيتُ – 24 ساعَ تَوْ

ةً قيتُ – 12 ساعَ تَوْ
a.m. ِ ُ p.m. ِ َ ْ ُ

فُ النَّهارِ نْتَصَ مُ يْلِ فُ اللَّ نْتَصَ يْلِمُ فُ اللَّ نْتَصَ مُ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

تي ُتقابُِل   َمِن َيْبَدُأ ِمَن الّســاَعِة 0  الَّ ُه يوَجُد َتْدريٌج واِحٌد لِلزَّ ْمَزْيِن .a.m َو .p.m؛ ِلَنَّ في َتْوقيِت اْلـ 24 ســاَعًة ال َأْســَتْعِمُل الرَّ

ْيِل َوَيْسَتِمرُّ 24 ساَعًة. الّساَعَة 12 ُمنَْتَصَف اللَّ
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�َجْدَوٍل�ِمّما�َيْأتي: ُأْكِمُل�ُكلَّ

نَواُتاْلَْشُهُر السَّ

8

216

29

اْلَّياُمالّساعاُت    2 

96

180

27

 1 

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

�ِمّما�َيْأتي: َأْمَلُ�اْلَفراَغ�في�ُكلٍّ

3  256 min = …......… h, …......… min

4  905 day = …......… year, …......… day

5  137 s = …......… min, …......… s

6  142 h = …......… day, …......… h

�ِمّما�َيْأتي:� َمنِيَِّة�في�ُكلٍّ َأْحُسُب�طوَل�اْلَفْتَرِة�الزَّ

10:20 p.m. 12:07 َحّتى a.m. 11:22  8 ِمْن p.m. 9:16 َحّتى p.m. 7 ِمْن 

2:13 p.m. 10:10 َحّتى a.m. 5:50  10 ِمْن p.m. 10:30 َحّتى a.m. 9 ِمْن 

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

�ِمّما�َيْأتي�إِلى�َتْوقيِت�اْل��24ساَعًة: ُل�ُكلًّ ُأَحوِّ

1  11 : 51 a.m.  2  5 : 09 p.m. 3  12 : 05 a.m. 4  12 : 23 p.m.
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َمهاراُت التَّْفكيِر

3 h 18 َو min ُتُه  19 َمْسَأٌلة�َمْفتوَحٌة: َأْكُتُب َزَمَن اْلبِداَيِة َوَزَمَن النِّهاَيِة لِنَشاٍط ُمدَّ

: اْنَتَهْت َهل ِمْن إِْنجــاِز واِجباتِها في الّســاَعِة .p.m 8:18 إِذا اْســَتْغَرَق إِْنجاُز   20  َتَحــدٍّ

اْلواِجباِت min 22 َو h 3، َفَمتى َبَدَأْت؟ 

ُث: َكْيَف َأْحُسُب َعَدَد اْلَّياِم في 258 ساَعًة؟     َأَتَحدَّ

اْلُخطوِط  َشــِرَكُة  َســْت  َتَأسَّ
اْلُْرُدنِيَِّة  اْلَمَلِكيَّــِة  ــِة  يَّ اْلَجوِّ
 1963/12/15 بِتاريــِخ 
في َعْهِد اْلَمْغفــوِر َلُه َجلَلِة 
َطلٍل  ْبِن  اْلُحَســْيِن  اْلَمِلِك 

َطيََّب اهللُ َثراُه.

َمْعلوَمٌة

�ِمّما�َيْأتي�إِلى�َتْوقيِت�اْلـ��24ساَعًة: ُل�ُكلًّ ُأَحوِّ

11  11 : 08 p.m.

12  10 : 25 a.m.

13  12 : 50 a.m.

14  12 : 43 p.m.

ُهما   15 �َعَمٌل:�عاَد خالٌِد ِمْن َعَمِلِه الّســاَعَة  .p.m 10:50، أّما َأَنٌس َفعاَد الّساَعَة 21:50، َأيُّ

ًرا َأْكَثَر ِمَن اْلَخِر؟ عاَد إِلى َمنِْزلِِه ُمَتَأخِّ

 16  َطَيراٌن: اْنَطَلَقْت طاِئَرٌة ِمْن َعّماَن إِلى إِْسَطنْبوَل الّساَعَة 

َكــِم   7:30 p.m. الّســاَعَة  َوَوَصَلــِت   4:45 p.m.

ْحَلُة؟ اْسَتْغَرَقِت الرِّ

َمُن  ِة 7 ساعاٍت. إِذا كاَن الزَّ ْت لُِمدَّ  17  َدواٌم: َبَدَأْت َلْيلى َعَمَلها الّساَعَة .a.m 8:30 َواْسَتَمرَّ

الّلِزُم لُِوصولِها إِلى اْلَبْيِت 25 َدقيَقًة، َففي َأيِّ ساَعٍة َوَصَلْت إِلى َبْيتِها؟ 

 18  َعَمٌل: َأْمضى ســاِئٌد s 18000 ِمْن َأَحِد اْلَّيــاِم في اْلَعَمِل، َوَأْمضى min 25 في َتناُوِل 

َوْجَبِة اْلَغداِء. َكْم ساَعًة َأْمضى في اْلَعَمِل َوَتناُوِل َوْجَبِة اْلَغداِء َمًعا؟
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رُْس ِب َوِمساَحُتُه4الدَّ ْكِل اْلُمَركَّ ُمحيُط الشَّ

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َبٍة� َأْحُسُب�ِمساحاِت�َأْشكاٍل�ُمَركَّ

َوُمحيطاتِها.�

اْلُمْصَطَلحاُت:

ٌب. َشْكٌل�ُمَركَّ

 َأْسَتْكِشُف

ُمَخطًَّطــا  ُمَهنْــِدٌس  َيْرُســُم 

لَِتْصميــِم َمنْــِزٍل. مــا ُمحيُط 

اْلَمنِْزِل َعلى اْلُمَخطَِّط؟

ْكُل�اْلُمَركَُّب )compound shape( ناتٌِج َعْن َتْركيِب َشْكَلْيِن َهنَْدِسيَّْيِن َأْو َأْكَثَر.  الشَّ

. ِع َأِو اْلُمْسَتطيِل َقْبَل اْلَقصِّ ٍع َأْو ُمْسَتطيٍل ِمْن إِْحدى َزواياُه ُيساوي ُمحيَط اْلُمَربَّ ٍب ناتٍِج ِمْن َقصِّ ُمَربَّ ُمحيُط َشْكٍل ُمَركَّ

ْكِل النّاتِِج  ــْكِل اْلُمجاِوِر َأنَّ ُمحيَط الشَّ ُأالِحُظ في الشَّ

َبْعَد اْلَقصِّ ُيســاوي ُمحيَط اْلُمْســَتطيِل اْلَكبيِر؛ َفِكل 

38 cm اْلُمحيَطْيِن ُيساوي

أَتََعلَُّم

� ِمثاٌل 1

ْكِل�اْلُمجاِوِر. َأْحُسُب�ُمحيَط�الشَّ

 4 m 6 َوَعْرُضُه m ْكُل اْلُمجاِوُر ناتٌِج َعْن َقصِّ ُمْسَتطيٍل َصغيٍر طوُلُه الشَّ

ِمْن َأَحِد َأْركاِن ُمْسَتطيٍل َكبيٍر.

إَِذْن: ُمحيُطُه ُيساوي ُمحيَط اْلُمْسَتطيِل اْلَكبيِر.

10
 
m

7
 
m

11
 
m

6
 
m

4 m 
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3
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8
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6
 
cm6

 
cm

8
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8 cm

5 cm

20 cm

10 cm
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.10 m 11 َوَعْرُضُه m ْكَل، َفَينُْتُج ُمْسَتطيٌل طوُلُه 1اْلُخْطَوُة ُأْكِمُل الشَّ

2اْلُخْطَوُة َأْحُسُب ُمحيَط اْلُمْسَتطيِل.

P = 2l + 2w ُمحيُط اْلُمْسَتطيِل
= 2 × 11 + 2 ×10 l = 11, w = 10 ُض ُأَعوِّ
= 22 + 20 اًل َأْضِرُب َأوَّ
= 42 m َأْجَمُع

42 m ْكِل ُيساوي إَِذْن: ُمحيُط الشَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

ْكِل�اْلُمجاِوِر. َأْحُسُب�ُمحيَط�الشَّ

10
 
m

7
 
m

4
 
m

11
 
m

6
 
m

4 m4
 
m

6 
m

50 m

36 m
40 m

8 m

ٍب ُيْمِكنُني َأْيًضا َأْن َأْقِسَمُه إِلى ُمْسَتطيلٍت َوُمَربَّعاٍت، ُثَم َأْحُسَب ِمساحاِت هِذِه اْلَْشكاِل َوَأْجَمَعها. لِِحساِب ِمساَحِة َشْكٍل ُمَركَّ

�    مِثالٌ 2: مِنَ الْحَياةِ 

ْكِل�اْلُمجاِوِر. َأْحُسُب�ِمساَحَة�ُمَخطَِّط�اْلَحديَقِة�في�الشَّ

َب. ْكَل�اْلُمَركَّ الطَّريَقُة�1:�َأْقِسُم�الشَّ

ٍع، ُثمَّ َأِجُد  َب إِلى ُمْســَتطيٍل َوُمَربَّ ْكَل اْلُمَركَّ 1اْلُخْطَوُة  َأْقِسُم الشَّ

ْكَلْيِن النّاتَِجْيِن. َأْبعاَد الشَّ
 8 cm

4 
cm

4 
cm

8 cm 8 cm

8 cm

10 cm

(10 - 8)cm = 2  cm

A A
1

=

= A
2

+

+

 8 cm

4 
cm

8 cm

10 cm

� A� =� A
1
� +� A

2



116

ْكَلْيِن النّاتَِجْيِن. 2اْلُخْطَوُة َأْحُسُب ِمساَحَة الشَّ

    َأِجُد ِمساَحَة اْلُمْسَتطيِل:

A
1
 = l × w  w َوَعْرُضُه l طوُل اْلُمْسَتطيِل

= 4 × 2 l = 4, w = 2 ُض ُأَعوِّ

= 8 cm2 َأْضِرُب

ِع:     َأِجُد ِمساَحَة اْلُمَربَّ

A
2
 = s × s s ِع طوُل ِضْلِع اْلُمَربَّ

= 8 × 8 s = 8 ُض ُأَعوِّ

= 64 cm2 َأْضِرُب

ِع َواْلُمْسَتطيِل. 3اْلُخْطَوُة  َأْجَمُع ِمساَحَتِي اْلُمَربَّ

A
1
 + A

2
 = 8 cm2 + 64 cm2 = 72 cm2

72 cm2  ِب الَّذي ُيَمثُِّل اْلَحديَقَة ْكِل اْلُمَركَّ إَِذْن: ِمساَحُة الشَّ

الطَّريَقُة�2:�َأْسَتْعِمُل�الطَّْرَح.

ِب َعْن َطريِق َطْرِح ِمساَحِة  ــْكِل اْلُمَركَّ ُيْمِكنُني ِحســاُب ِمساَحِة الشَّ

ْوِن اْلَْبَيِض( ِمْن ِمساَحِة اْلُمْسَتطيِل اْلَكبيِر. اْلُجْزِء اْلَمْفقوِد )بِاللَّ

1اْلُخْطَوُة  َأْحُسُب ِمساَحَة اْلُمْســَتطيِل اْلَكبيِر، َوِمساَحَة اْلِمنَْطَقِة 

اْلَمْفقوَدِة.

    َأِجُد ِمساَحَة اْلُمْسَتطيِل اْلَكبيِر:

A
1
 = l × w  w َوَعْرُضُه l طوُل اْلُمْسَتطيِل

= 10 × 8 l = 10, w = 8 ُض ُأَعوِّ

= 80 cm2 َأْضِرُب

 2 cm

4 
cm

 8 cm

4 
cm

4 
cm

8 cm 8 cm

8 cm

10 cm

(10 - 8)cm = 2  cm

A A
1

=

= A
2

+

+

 8 cm

4 
cm

8 cm

10 cm

8-4=4

10-8=2
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    َأِجُد ِمساَحَة اْلِمنَْطَقِة اْلَمْفقوَدِة:

A
2
 = l × w w َوَعْرُضها l طوُل اْلِمنَْطَقِة اْلَمْفقوَدِة

= 4 × 2 l = 4, w = 2  ُض ُأَعوِّ

= 8 cm2 َأْضِرُب

2اْلُخْطَوُة  َأْطَرُح ِمساَحَة اْلِمنَْطَقِة اْلَمْفقوَدِة ِمْن ِمساَحِة اْلُمْسَتطيِل اْلَكبيِر:

A = A
1
 - A

2
 = 80 cm2 - 8 cm2 = 72 cm2

جاَبَة ُمَتساِوَيٌة في الطَّريَقَتْيِن. ِب cm2 72 ُأالِحُظ َأنَّ اْلِ ْكِل اْلُمَركَّ إَِذْن: ِمساَحُة الشَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

ْكِل�اْلُمجاِوِر�بَِطريَقَتْيِن�ُمْخَتلَِفَتْيِن.� َأْحُسُب�ِمساَحَة�الشَّ

7 m

18 m

35 m

16  m

�ِمَن�اْلَْشكاِل�اْلتَِيِة: َأْحُسُب�ُمحيَط�ُكلٍّ

1       2  

30 km

23 km

12 km
5 km

8 m

8 m

12 m

4 m

8 m

18 m

9 m

23 m

34 cm

34 cm

19 cm

20 cm

 

30 km

23 km

12 km
5 km

8 m

8 m

12 m

4 m

8 m

18 m

9 m

23 m

34 cm

34 cm

19 cm

20 cm

�ِمَن�اْلَْشكاِل�اْلتَِيِة: َأْحُسُب�ِمساَحَة�ُكلٍّ

3       4  

30 km

23 km

12 km
5 km

8 m

8 m

12 m

4 m

8 m

18 m

9 m

23 m

34 cm

34 cm

19 cm

20 cm

 

30 km

23 km

12 km
5 km

8 m

8 m

12 m

4 m

8 m

18 m

9 m

23 m

34 cm

34 cm

19 cm

20 cm

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

اْلَهنَْدِســيِّ  ــْكِل  الشَّ ُمحيــُط 
َأْطــواِل  َمْجمــوَع  ُيســاوي 
ُق  َأْضلِعِه؛ لِذا، ُيْمِكنُني التََّحقُّ
ِة اْلَحــلِّ ِعنَْد إيجاِد  ِمــْن ِصحَّ
ِب، بَِجْمِع  ْكِل اْلُمَركَّ ُمحيِط الشَّ

َأْطواِل َأْضلِعِه َجميِعها.

ُر َأَتَذكَّ
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 5  َأراٍض: اْشَترى َزْيٌد َأْرًضا أبعاُدها ُمبيَّنٌَة 

ــْكِل اْلُمجــاِوِر َوَأراَد إحاَطَتها  في الشَّ

ياِج؟  بِِسياٍج. ما طوُل هذا السِّ

ُر  ــْكِل اْلُمجــاِوِر؟ ُأَبرِّ  6  مــا ُمحيُط الشَّ

إِجاَبتَِي.

خاِم في   7 �ُرخــاٌم: مــا ِمســاَحُة الرُّ

الّصوَرِة اْلُمجاِورِة؟ 

ْكِل َأدْناُه.  8 َأْحُسُب ِمساَحَة الشَّ

6
 
m

2
 
m

4
 
m

4
 
m6

 
m

3
 
m

6
 
m

5
 
m

83 m

50 m

19 mm

6 mm

5 mm

310 cm

380 cm

90 cm

80 cm

في  َكثيًرا  اْلِجرانيُت  ُيْسَتْعَمُل 
ُه ُصْلٌب َوُمقاِوٌم  اْلَمطابِِخ؛ ِلَنَّ
خاَم  تي َتنَْخُر الرُّ لِْلَْحماِض الَّ

. اْلَهشَّ

َمْعلوَمٌة



119

الَْوْحَدُة 9

ــْكِل َأدْناُه؛ إِْذ   9  َيْرَغُب َلْيٌث في ِشــراِء َوَرِق ُجْدراٍن لَِتْغطَِيِة واِجَهٍة ِمَن اْلُغْرَفِة َكما في الشَّ

النّافَِذِة  بِاْســتِْثناِء  اْلِجداَر  َســُيَغّطي 

  2 m ًعــا طوُل ِضْلِعِه تي ُتَمثُِّل َمُربَّ الَّ

ُع اْلواِحِد 8  إِذا كاَن َثَمــُن اْلِمْتِر اْلُمَربَّ

دنانيَر، َفما َتْكِلَفُة َتْغطَِيِة اْلِجداِر؟ 

��َأْكَتِشُف�اْلَخَطَأ: َحَسَبْت ُمنَى َوُعل 10 

كِل الُمجاِوِر، َأّيُهما َعلى  ِمساَحَة الشَّ

ُر إِجاَبتي. َصواٍب؟ ُأَبرِّ

ُمنى
 A = (15 × 3) + (7 × 6)

 = 45 + 42

 = 87 cm2

ُعل
 A = (15 × 3) + (7 × 3)

 = 45 + 21

 = 66 cm2

ْكِل اْلُمجاِوِر. : َأْحُسُب ِمساَحَة الشَّ �َتَحدٍّ 11 

50 cm2 ًبا ِمساَحُتُه  12 َمْسَأَلٌة�َمْفتوَحٌة:�َأْرُسُم َشْكًل ُمَركَّ

ٍب َوِحساِب ُمحيطِِه؟ ُث: ما اْلَفْرُق َبْيَن ِحساِب ِمساَحِة َشْكٍل ُمَركَّ    َأَتَحدَّ

3 cm6 cm

15 cm

7 cm

8 cm

 9 cm

6 cm

4 cm

2 cm

4 cm

3 cm

َمهاراُت التَّْفكيِر

ُيْسَتْعَمُل َوَرُق اْلُجْدراِن لَِتْغطَِيِة 
َوَتْزيينِها؛  الّداِخِليَّــِة  اْلُجْدراِن 

اِلْحتِواِئِه َزخاِرَف َجميَلًة.

َمْعلوَمٌة

لِِحســاِب ِمســاَحِة َشــْكٍل 
َأْشــكاٍل   3 ِمــْن  ــٍب  ُمَركَّ
َأْطواَل  َأْســَتنْتُِج  َهنَْدِســيٍَّة، 
اْلَْضلِع لُِكلِّ َشْكٍل ِمنْها، ُثمَّ 
ِمساحاِت  َوَأْحُسُب  ُمها  ُأَقسِّ

اْلَْشكاِل الثَّلَثِة، َوَأْجَمُعها.

ِإْرشاٌد

3 m نافَِذٌة 2 m

2 m

6 m
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َبِة َغْيِر اْلُمْنَتَظَمِة ْرِس 4: َتْقديُر ِمساحاِت اْلَْشكاِل اْلُمَركَّ َتْوِسَعُة الدَّ

َنشاٌط 1:

ْكِل�اْلُمجاِوِر.� ُر�ِمساَحَة�الشَّ أَقدِّ

ْكَل َعلى َوَرَقِة ُمَربَّعاٍت. 1اْلُخْطَوُة َأْنَسُخ الشَّ

ُيَغّطيها  تــي  الَّ اْلكاِمَلــَة  اْلُمَربَّعــاِت  2اْلُخْطَوُة  َأُعــدُّ 

ُنهــا بِاللَّــْوِن اْلَْصَفــِر.  ــْكُل، ُثــمَّ ُأَلوِّ  الشَّ

َعَدُد اْلُمَربَّعاِت: ……………………………

ْوِن اْلَْزَرِق.  ْكِل بِاللَّ ُن اْلُجْزَء الَّذي َيَقُع داِخَل الشَّ ــْكُل َأْكَثَر ِمْن نِْصِفها، ُثمَّ ُأَلوِّ تي ُيَغّطي الشَّ 3اْلُخْطَوُة  َأُعدُّ اْلُمَربَّعاِت الَّ

َعَدُد اْلُمَربَّعاِت: ……………………………………

ْوِن اْلَْخَضِر.  ْكِل بِاللَّ َيَة داِخَل الشَّ ُن اْلَْجزاَء اْلُمَتَبقِّ 4اْلُخْطَوُة ُأَلوِّ

ُر:   ُأَفكِّ

تـي ُيَغّطي َأَقلَّ ِمـْن نِْصِفها؟  ـْكُل َأْكَثـَر ِمْن نِْصِفهـا َأِم الَّ تي ُيَغّطي الشَّ ـْكِل، َهْل َأُعـدُّ اْلُمَربَّعـاِت الَّ  ِعنْـَد َتْقديـِر ِمسـاَحِة الشَّ

……………………………………

ْكُل كاِمَلًة أو ُيَغّطي َأْكَثَر ِمْن نِْصِفها. تي ُيَغّطيها الشَّ  َأُعدُّ اْلُمَربَّعاِت الَّ

َعًة. ْكِل التَّْقريبِيَُّة ُتساوي ………………………… َوْحَدًة ُمَربَّ َعَدُد اْلُمَربَّعاِت: ………………………… إَِذْن: ِمساَحُة الشَّ

1 

2 

َبٍة َغْيِر ُمنَْتَظَمٍة بِاْستِْعماِل َوَرَقِة ُمَربَّعاٍت.   اْلَهَدُف: َتْقديُر ِمساحاِت َأْشكاٍل ُمَركَّ
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الَْوْحَدُة 9

ُر:  ُأَفكِّ

�ِمَن�اْلَْشكاِل�اْلتَِيِة:� ُر�ِمساَحَة�ُكلٍّ ُأَقدِّ

1        2 

    

3        4 

 

                

5        6 

      



اْخِتباُر الَْوْحَدِة

122

َأْسِئَلٌة َمْوضوِعيٌَّة

�ِمّما�َيْأتي: حيَحَة�في�ُكلٍّ َأْختاُر�اْلِجاَبَة�الصَّ

نْتيِمْتراِت؟  1 ُسْمُك ِكتاٍب mm 23 ما ُسْمُكُه بِالسَّ

a�( 2.03 b�( 2.003

c�( 2.3 d�( 0.23

 2 َعْرُض الّشاِرِع ُيساوي: 

a�( 16 km b�( 16 m

c�( 16 cm d�( 160 m

 3 اْرتِفاُع َجَبٍل m 1200  ما اْرتِفاُعُه بِاْلكيلوِمْتراِت؟

a�( 0.2 km b�( 1.2 km

c�( 12 km� d�( 120 km

يَّــٌة ِمــَن اْلَُرزِّ ُكْتَلُتهــا kg, 450 g 2 مــا ُكْتَلُتهــا   4  َكمِّ

بِاْلكيلوِغراماِت؟

a�( 2450 kg b�( 2.5 kg

c�( 0245 kg d�( 2.45 kg

ْخِص اْلواِحِد mL 300، َلدى   5  َســَعُة ِوعاِء اْلِحساِء لِلشَّ

َســْلمى L, 600 mL 6 ِمَن اْلِحساِء. َكْم ِوعاًء َتْسَتطيُع 

أْن َتْمَلَ؟

a�( 50 b�( 200

c�( 25 d�( 22

َمُن اْلُمنَْقضي ِمَن الســاعة .7:25p.m إِلى الّساَعِة   6  الزَّ

.9:05p.m  ُيساوي:

�a( ساَعًة َو 5 َدقاِئَق.

�b( 9 ساعاٍت َو 55 َدقيَقًة.

�c( ساَعًة َو 40 َدقيَقًة.

�d( ساَعَتْيِن َو 5 َدقاِئَق.

7  11 min, 35 s  =

a�( 1135 s b�( 695 s

c�( 598 s d�( 229 s

8   625 s =

a�( 11 min, 25 s b�( 10 min, 25 s

c�( 12 min, 25 s d�( 100 min, 25 s

َأْمَلُ�اْلَفراَغ�في�ما�َيْأتي:�

9  20 cm = .................... m

10  120 min = .................... h

11  280 mL = .................... L

12  75 g =  .................... kg

13  5km, 100m = .................... m

14  4 ton, 50 kg = .................... kg

15  3 L, 45 mL = .................... L
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الَْوْحَدُة 9

َأْسِئَلٌة ذاُت ِإجاَبٍة َقصيَرٍة:

 16  َأْمضى َسْيٌف ساَعَتْيِن َونِْصًفا في اْلَعَمِل َعلى اْلُكْمبيوَتِر، 

إِذا َبَدَأ الّساَعَة .p.m 7:30، َففي َأيِّ ساَعٍة َأْنهى َعَمَلُه؟

 17  َشــِرَب َحْمَزُة mL 200 ِمَن اْلَعصيــِر، َو mL 400 ِمَن 

واِئِل َشِرَب؟ اْلَحليِب، َو L 1.4 ِمَن اْلماِء، َكْم لِْتًرا ِمَن السَّ

ْكِل  الشَّ  18  َأْحُسُب ِمساَحَة 

اْلُمجاِوِر. 

ْكِل   19  ما ُمحيُط الشَّ

اْلُمجاِوِر َوِمساَحُتُه؟

ْكِل اْلتي؟  20  ما ُمحيُط الشَّ

11 m

19 m

7 m

21 m

ْتراِت َواْلِمّليِلْتراِت؟ ْلَوْيِن بِاللِّ  21  ما َمْجموُع َسَعَتِي الدَّ

A

5 L 3.8 L

B

ْوِليَِّة: َتْدريٌب َعلى اْلْخِتباراِت الدَّ

 22  َتْحتاُج َكْعَكُة َســْلوى إلى 40 َدقيقًة لَِتنُْضَج، َوَتْحتاُج 

َكْعَكُة ساِمٍر إِلى 20 َدقيَقًة. إِذا َوَضَعْت َسْلوى َكْعَكَتها 

في اْلُفْرِن في الّســاعِة .p.m 5:10، َفَمتــى َيِجُب َأْن 

َيَضَع ساِمٌر َكْعَكَتُه َكْي َتنُْضَج في اْلَوْقِت َنْفِسِه؟

ْكِل َعلى اْلَيساِر ِهَي ِمْثل ِمساَحِة اْلُمْسَتطيِل.   23  ِمساَحُة الشَّ

ْلِع اْلَمْجهوِل x؟ ما طوُل الضِّ

2 cm

7 cm

3 cm

9 cm

12 cm

x cm

20 m

20 m

10 m

10 m

5 m

7 m

14 m

9 m
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الَْوْحَدُةالَْوْحَدُة

اْلِْحصاُء َواِلْحِتماُل1010

يَُّة هِذِه اْلَوْحَدِة؟ ما َأَهمِّ

ِل َطراِئَق ُمْخَتِلَفًة  َتَعلَّْمُت في اْلَفْصــِل اْلَوَّ

لَتْمثيِل اْلَبياناِت، َوَسَأَتَعلَُّم في هِذِه اْلَوْحَدِة 

ْحصاِئيَِّة، ما  ِحســاَب َبْعِض اْلَمقاييــِس اْلِ

ُيســاِعُدني َعلى َفْهِم اْلَبياناِت، َواْلْستِفاَدِة 

ِمنْها في اْلَكثيِر ِمــَن اْلَمواِقِف اْلَحياتِيَِّة َمَثِل 

ِة. يَّ َتَوقُّعاِت اْلحاَلِة اْلَجوِّ

َتَعلَّْمُت ساِبًقا:

َوَتْمثيَلها  اْلَبيانــاِت َوَتْســجيَلها    َجْمــَع 
بِالنِّقاِط َواْلُخطوِط.

َبســيَطٍة  ٍة  َتْكراِريَّ بَِجداِوَل  َبياناٍت    َتْمثيَل 
َوَأْعِمَدٍة َوُخطوٍط َبيانِيٍَّة َونِقاٍط.

  إِْمكانِّياِت اْلُحدوِث؛ )اْلَحواِدَث اْلَكيَدَة 
َواْلُمْمِكنََة َواْلُمْسَتحيَلَة(.

  َمْفهوَم التَّْجِرَبِة اْلَعْشواِئيَِّة.

َسَأَتَعلَُّم في هِذِه اْلَوْحَدِة: 
َواْلَوسيِط  اْلِحســابِيِّ  اْلَوَســِط    ِحســاَب 

َواْلِمنْواِل لَِبياناٍت ُمْفَرَدٍة.
ُمَمثََّلٍة  َأْو  ُمْفَرَدٍة    ِحســاَب اْلَمدى لَِبياناٍت 

ٍة َأْو َبيانِيًّا.  بَِجداِوَل َتْكراِريَّ
  َتْمييَز َنتاِئــِج َتجاِرَب َعْشــواِئيٍَّة َمْن َحْيُث 

َتساوي َأْو َعَدُم َتساوي ُفَرِص ُحدوثِها.
   َتْرتيَب َنتاِئِج َتْجِرَبٍة ُفَرُص ُحدوِث َنتاِئِجها 

َغْيُر ُمَتساِوَيٍة؛ َحْسَب اْحتِماِل ُحدوثِها.
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َمْشــروِعَي  لَِتنْفيِذ  َوُزَمالِئَي/َزميالتي   َأْســَتِعدُّ 

ُمُه في هِذِه اْلَوْحَدِة؛  ، الَّذي َســُأَطبُِّق فيِه ما َســَأَتَعلَّ اْلخاصِّ

َعَة. ِلَْرُصَد َدَرجاِت اْلَحراَرِة َوحاَلَة الطَّْقِس اْلُمَتَوقَّ

خُطُواتُ تَنْفيذِ الْمَشْروعِ: 

 1  َأْســَتْعِمُل ميــزاَن َحــراَرٍة ِلَقيَس 

ْمِس  ِة الشَّ َدَرَجَة اْلَحراَرِة َتْحَت َأِشعَّ

ِعنَْد  َظليَلٍة  ِمنَْطَقٍة  وفي  اْلُمباَشــَرِة 

ُأْسبوٍع.  ِة  لُِمدَّ  4:00 p.m. الّساَعِة 

ُيْمِكنُني اْلْســتِعاَنُة بُِمْخَتَبِر اْلُعلوِم 

في اْلَمْدَرَسِة؛ لَِتْوفيِر اْلميزاِن.

ًة َجميَلًة، َوُأْنِشُئ َجْدَوًل في َصْفَحتِها اْلولى  ُم َمْطِويَّ  2  ُأَصمِّ

ُن فيِه ِقراءاِت ميزاِن اْلَحراَرِة ُكلَّ َيْوٍم، َكما َيْأتي:  ُأَدوِّ

  
مُ الْيَوْ

ةِ رارَ ةُ الْحَ جَ رَ دَ

سِفي الظِّلِّ مْ ةِ الشَّ عَّ تَ أَشِ تَحْ

ِة   3  ُأَمثُِّل ِقراءاِت َدَرجاِت اْلَحرارِة في الظِّلِّ َوَتْحَت َأِشــعَّ

ْمِس بِاْلَْعِمَدِة اْلُمْزَدَوَجِة. الشَّ

 4  َأْحُسُب اْلَوَسَط اْلِحسابِيَّ َواْلَوسيَط َواْلِمنْواَل َواْلَمدى، 

ْمِس.  ِة الشَّ َلْت َتْحَت َأِشعَّ تي ُسجِّ لَِدَرجاِت اْلَحراَرِة الَّ

 5  َأْحُسُب اْلَوَسَط اْلِحسابِيَّ َواْلَوسيَط َواْلِمنْواَل َواْلَمدى، 

َلْت في ِمنَْطَقٍة َظليَلٍة. تي ُسجِّ لَِدَرجاِت اْلَحراَرِة الَّ

 6  ُأقــاِرُن ِقَيَم اْلَوَســِط اْلِحســابِيِّ َواْلَوســيِط َواْلِمنْواِل 

َواْلَمدى لَِمْجموَعَتِي اْلَبياناِت. ماذا ُألِحُظ؟ َأْكُتُب في 

ِة إِجاباِت اْلَْســِئَلِة الّسابَِقِة، َمَع َتْوضيٍح لَِكْيِفيَِّة  اْلَمْطِويَّ

اْلُحصوِل َعليها.

َعْرُض النَّتاِئِج:

َأْكُتُب َتْقريًرا ُأَبيُِّن فيِه: 

ْلُت    تي َتَوصَّ ُخُطواِت َتنْفيِذ اْلَمْشــروِع، َوالنَّتاِئــَج الَّ
إَِلْيها.

تي واَجْهُتها في َأْثناِء َتنْفيِذ اْلَمْشروِع.   عوباِت الَّ الصُّ

، َوُيناِقشوَن  فِّ َيْعِرُض َأْعضاُء اْلَمْجموَعِة َمْطِوّياتِِهْم َأماَم الصَّ

َل إَِلْيها  تي َتَوصَّ َلَبَة في التَّشــاُبِه َواِلْختاِلِف َبْيَن النَّتاِئِج الَّ الطَّ

ُكلٌّ ِمنُْهْم. 

يُّ َمْشروُع اْلَوْحَدِة: الّراِصُد اْلَجوِّ
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؟ : ما اْلَوَسُط اْلِحساِبيُّ َنشاٌط َمفاهيِميٌّ

.   اْلَهَدُف: َأْسَتْكِشُف َمْفهوَم اْلَوَسِط اْلِحسابِيِّ

ِعنَْد َتْحليِل َعَدٍد ِمَن اْلَبياناِت، ِمَن اْلُمفيِد إيجاُد ُنْقَطِة َتواُزٍن َتِصُفها.

نَشاطٌ:

َمَع َلْيلى َوساِمٍح َوُلْبنى َوَعْبِد اهللِ َعَدٌد ُمْخَتلٌِف ِمْن ِقَطِع اْلَبْسَكويِت.

َكْم َعَدُد اْلِقَطِع َمَع ُكلٍّ ِمنُْهْم؟  

َعْبُد اهللُِلْبنىساِمٌحَلْيلى

2َعَدُد اْلِقَطِع

ْكِل، بَِحْيُث َيكوُن َمَع ُكلٍّ ِمنُْهُم اْلَعَدُد    ُأعيُد َتْوزيَع ِقَطِع اْلَبْســَكويِت في الشَّ
َنْفُسُه ِمْن ِقَطِع اْلَبْسَكويِت.

تي َمَع َلْيلى.   ْكَل بَِرْسِم اْلِقَطِع الَّ ُأْكِمُل الشَّ

َكْم ِقْطَعَة َبْسَكويٍت َمَع ُكلٍّ ِمنُْهْم َبْعَد إِعاَدِة التَّْوزيِع؟  

إِذا َجَمْعنا اْلِقَطَع َجميَعها َمًعا، َفَكْم َسَيكوُن اْلَمْجموُع اْلُكلِّيُّ لَِعَدِد ِقَطِع اْلَبْسَكويِت؟  

2 + 6 + 3 + 5 = 

        َلْيلى        ساِمٌح          ُلْبنى        َعْبُد اهللِ

        َلْيلى        ساِمٌح          ُلْبنى        َعْبُد اهللِ
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الَْوْحَدُة 10

ُر: ُأَفكِّ

ُوِضَع َعَدٌد ِمْن َحّباِت اْلَمْوِز في 4 َأْكياٍس َكما في الّصوَرِة اْلُمجاِوَرِة، َوُيراُد َوْضُعها في َأْكياٍس ُأْخرى:

ُك َعَدًدا ِمْن َحّباِت اْلَمْوِز َوُأّغيُِّر َمكاَنها، بَِحْيُث ُيْصبُِح َعَدُد َحّباِت   1  ُأَحرِّ

اْلَمْوِز في ُكلِّ كيٍس ُمساِوًيا لِْلَخِر. 

 2 ما َمْجموُع َحّباِت اْلَمْوِز؟ 

 3 َكْم َمْوَزًة َسُيْصبُِح في اْلكيِس اْلواِحِد؟

باِت بَِحْيُث ُتْصبُِح اْلَْعِمَدُة ُمَتساِوَيًة بِالّطوِل. ُك ِقَطَع اْلُمَكعَّ  4 ُأَحرِّ

ًبا َسُيْصبُِح في اْلَعموِد اْلواِحِد؟  5 َكْم ُمَكعَّ

باِت، ما اْلَعالَقُة َبْيَن اْلَعَدِد اْلُكلِّيِّ  6  َبْعَد َتْحريِك اْلُمَكعَّ

باِت في ُكلٍّ ِمنْها؟ باِت، َوَعَدِد اْلَْعِمَدِة، َوَعَدِد اْلُمَكعَّ لِْلُمَكعَّ

إِذا َقَسْمنا اْلَمْجموَع اْلُكلِّيَّ لِِقَطِع اْلَبْسَكويِت َعلى َعَدِد اْلَْطفاِل بِالتَّساوي، َفَكْم َسَيكوُن َنصيُب ُكلِّ واِحٍد ِمنُْهْم؟  

 ؛ َأْي إِنَّ َنصيَب ُكلِّ واِحٍد ِمنُْهْم  ِقَطٍع، َوهذا اْلَعَدُد ُهَو اْلَوَســُط اْلِحســابِيُّ لَِعَدِد ِقَطِع اْلَبْسَكويِت ِعنَْد 
16
4  = 

اْلَْطفاِل اْلَْرَبَعِة.
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رُْس اْلَوَسُط اْلِحساِبيُّالدَّ 1
 َأْسَتْكِشُف

ِة  لِمادَّ َقصيَرٍة  اْختِباراٍت   6 راكاُن  َم  َقدَّ

ياِضّياِت، َوكاَنْت َعالماُته َكما َيْأتي: الرِّ

ــِذِه  َل ه ــدَّ ــُد ُمَع 9 , 7 , 9 , 8 , 9 , 6  َأِج

اْلَعالمــاِت؟

ُل( (mean) لَِمْجموَعٍة ِمَن اْلِقَيِم ُيساوي ناتَِج َجْمِع اْلِقَيِم َمْقسوًما َعلى َعَدِدها، َوُيْرَمُز إَِلْيِه  اْلَوَسُط اْلِحسابِيُّ )اْلُمَعدَّ

. x ْمِز بِالرَّ

 x  = 
)َمْجموَع اْلِقَيِم(

)َعَدِد اْلِقَيِم(
 

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1

َأِجُد اْلَوَسَط اْلِحسابِيَّ لِْلَْعداِد اْلتَِيِة: 37 ,123 ,5 ,19

 19 + 5 + 123 + 37 = 184 َأِجُد َمْجموَع اْلِقَيِم 

 x  =  184

4
 = 46 َأْقِسُم اْلَمْجموَع َعلى َعَدِد اْلِقَيِم

إَِذْن: اْلَوَسُط اْلِحسابِيُّ ُيساوي 46

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

َأِجُد اْلَوَسَط اْلِحسابِيَّ لِْلَْعداِد اْلتَِيِة: 55 ,83 ,4 ,32 ,11

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َأْحُسُب اْلَوَسَط اْلِحسابِيَّ 

لَِبياناٍت ُمْفَرَدٍة. 
اْلُمْصَطَلحاُت

اْلَوَسُط اْلِحسابِيُّ 

ُل(. )اْلُمَعدَّ

لغة الرياضياتلغة الرياضيات
x  ُتْقَرُأ x بار
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لِْلَوَسِط اْلِحسابِيِّ اْلَعديُد ِمَن التَّْطبيقاِت اْلَحياتِيَِّة، َكما في اْلِمثاِل اْلتي:

الَْوْحَدُة 10

 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

ســأَل أنٌس 10 طّلٍب في ساحِة المدرســِة َعْن مقاِس أحذيتِِهْم، َونّظَم البياناِت في الجدوِل  

التَّكراريِّ المجاوِر. َأِجُد الوسَط الحسابيَّ لِهِذِه البياناِت.

َأِجُد مجموَع الِقَيِم بَِتكراِر جمِع كلٍّ ِمنْها بِحســِب التَّكراِر الُمعطى في الجدوِل، ثمَّ أقســُم 

الناتَج على عدِد الِقَيِم )مجموِع التَّكراراِت(.

x = 
30 + 30 + 32 + 32 +32 + 34 +36 + 36 + 36 + 36

10
 = 334

10
 = 33.4 أمجُع الِقَيَم، َوأقسُمها َعىل عدِدها، ُأبّسُط

إذْن، الوسُط الحسابيُّ يساوي 33.4

ُق ِمْن َفْهِمَي:  دَأَتَحقَّ

، َونّظَمِت البياناِت  سأَلْت سارُة 16 طالبًة في الصفِّ السابِع َعْن عدِد أفراِد أسرِة كلٍّ ِمنُْهنَّ

في الجدوِل التَّكراريِّ المجاوِر. َأِجُد الوسَط الحسابيَّ لِهِذِه البياناِت. 

لٍّ ِمَن اْلَبياناِت اْلتَِيِة: َأِجُد اْلَوَسَط اْلِحسابِيَّ لِكُّ

نِقاُط َأْشواِط ُلْعَبٍة إِلِْكترونِيٍَّة. 1        2

77, 66, 49, 58, 75     

َأْهداُف ُمباَرياِت ُكَرِة َقَدٍم.

4, 3, 1, 2, 3, 5  

 3  َمواليُد: كاَنْت ُكَتُل اْلَمواليِد اْلُجُدِد َيْوَم اْلَخميِس في َأَحِد اْلُمْسَتْشَفياِت بِاْلكيلوِغراِم َكما 

َيْأتي: 3.7 ,2.8 ,4 ,3.2 ,3.1 ,2.9 ,3.4 َأِجُد اْلَوَسَط اْلِحسابِيَّ لُِكَتِل هؤلِء اْلَمواليِد.

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

ُل ُكْتَلِة الطِّْفِل ِعنَْد  َيْبُلُغ ُمَعــدَّ
3.5 kg  اْلِولَدِة

َمْعلوَمٌة

عدُد أفراِد السرِةالتكراُر

13

34

55

46

37

مقاُس الحذاِءالتكراُر

230

332

134

436
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 4  ُيَبيِّــُن الجدوُل اْلُمجاِوُر َعَدَد أســماِك الزينِة في 50 

حوًضــا زجاجيًّا معروضًة لِلبيِع في أحِد المعارِض. 

َأِجُد اْلَوَسَط اْلِحسابِيَّ لَِعَدِد السماِك في الحواِض 

الزجاجيَِّة.

تي َأْرَسَلْتها  ساِئِل الَّ ْكُل اْلُمجاِوُر َعَدَد الرَّ  5  ُيَبيُِّن الشَّ

. ما  لِْكترونِيِّ تال ِخــالَل 5 َأّياٍم ِمــْن َبريِدهــا اْلِ

ساِئِل اْلُمْرَسَلِة في اْلَيْوِم  اْلَوَسُط اْلِحسابِيُّ لَِعَدِد الرَّ

اْلواِحِد؟

مٍ وْ لَّ يَ ةِ كُ لَ سَ رْ سائِلِ الْمُ دُ الرَّ دَ عَ

امُ َيّ األْ
نَيْنِالثُّالثاءُ  ثْ ِ دُ اإلْ َحَ بْتُ األْ ةُالسَّ عَ مُ الْجُ

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ِ ِل سائ
الرَّ

دُ  دَ
عَ

رجاِت 0 ,4 ,16 ,6 ,14 ُيساوي 10؛   6  َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: َتقوُل ليُن إِنَّ اْلَوَسَط اْلِحسابِيَّ لِلدَّ

ُحُه. َرجاِت َوَقَسَمْتها َعلى 4، ُأَبيُِّن َخَطَأ ليَن َوُأَصحِّ ِلَنَّها َجَمَعِت الدَّ

، بَِحْيُث َيكوُن اْلَوَسُط اْلِحسابِيُّ   7  َمْســَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأْكُتُب َعَدًدا ِمْن َمنِْزَلَتْيِن في ُكلِّ 

لَِمْجموعِة اْلَبياناِت ُمساِوًيا لـِ 30

25, 32, 28, 35, 29,  , 

 8  َتْبريــٌر: ُحموَلُة ِمْصَعــٍد kg 300، َصَعَد فيِه 4 َأْشــخاٍص 

اْلَوَســُط اْلِحســابِيُّ لُِكَتِلِهْم kg 70. َهْل توَجــُد ِزياَدٌة في 

ُر إِجاَبتَِي. ُحموَلِة اْلِمْصَعِد؟ ُأَبرِّ

ُث: َأْشَرُح َكْيَف َأِجُد اْلَوَسَط اْلِحسابِيَّ لَِمْجموَعٍة ِمَن اْلَبياناِت.     َأَتَحدَّ

َمهاراُت التَّْفكيِر

إِّما  اْلِمْصَعِد  ُحموَلــُة  ُد  ُتَحدَّ
ُيقابُِلها  ما  َأْو  كاِب  الــرُّ بَِعَدِد 

ِمْن ُكْتَلٍة بِاْلكيلوِغراِم.

َمْعلوَمٌة

ُحمــوَلُة اْلِمْصَعـــِد

ّكاِب اْلُحموَلُة )kg(َعُدُد الرُّ

4320

6480

8630

10750

عدُد السماِكالتكراُر
1518

919

320

421

1322

623
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رُْس الدَّ

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َأْحُسُب اْلَوسيَط َواْلِمنْواَل 

لَِبياناٍت ُمْفَرَدٍة.

اْلُمْصَطَلحاُت

اْلَوسيُط، اْلِمنْواُل. 

 َأْسَتْكِشُف: 

فِّ  في َبْحٍث َحْوَل َعَدِد ساعاِت ِدراَسِة َطَلَبِة الصَّ

َلَبِة َكما  اْلخاِمِس َيْوِميًّا، كاَنْت إِجاباُت 7 ِمَن الطَّ

َيْأتــي: 2 ,1 ,4 ,2 ,1 ,3 ,2 ما َعَدُد الّســاعاِت 

تي ُذِكَرْت َأْكَثَر؟ الَّ

ُه  ا َأْو َتناُزلِيًّا، َوإِذا كاَن َعَدُد اْلِقَيِم َزْوِجيًّا؛ َفإِنَّ ُط اْلَبياناِت ِعنَْد َتْرتيبِها َتصاُعِديًّ تي َتَتَوسَّ اْلَوسيُط (median) ُهَو اْلقيَمُة الَّ

توَجُد قيَمتاِن في اْلَوَسِط، َوَعَلْيِه َيكوُن اْلَوسيُط ُهَو اْلَوَسُط اْلِحسابِيُّ لِهاَتْيِن اْلقيَمَتْيِن.

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 َأِجُد اْلَوسيَط لِْلِقَيِم في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:

  13, 20, 11, 15, 30, 27, 10

ا: 30 ,27 ,20 ,15 ,13 ,11 ,10 1اْلُخْطَوُة ُأَرتُِّب اْلِقَيَم َتصاُعِديًّ

تي في اْلُمنَْتَصِف.  2اْلُخْطَوُة َأْبَدُأ بَِشْطِب قيَمٍة ِمَن اْلَيساِر َمَع قيَمٍة ِمَن اْلَيميِن، إِلى َأْن َأِجَد اْلقيَمَة الَّ

10,  11,  13,  15,  20,  27,  30

إَِذْن: اْلَوسيُط ُهَو 15

  400, 290, 355, 310, 430, 300, 270, 320

ا، َوَأْشُطُب اْلَْعداَد ِمَن اْلَيميِن َواْلَيساِر إِلى َأْن َأِصَل إِلى اْلَوسيِط: 1اْلُخْطَوُة ُأَرتُِّب اْلِقَيَم َتصاُعِديًّ

270,  290,  300,  310,  320,  355,  400,  430

2اْلُخْطَوُة توَجُد قيَمتاِن َوسيطِيَّتاِن. إَِذْن: اْلَوسيُط ُهَو اْلَوَسُط اْلِحسابِيُّ لِهاَتْيِن اْلقيَمَتْيِن:

310 + 320

2
 = 315

1 

2 

اْلَوسيُط َواْلِمْنواُل 2
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 مِثالٌ 2: مِنَ الْحَياةِ

َأِجُد اْلِمنْواَل لُِكلِّ َمْجموَعِة َبياناٍت ِمّما َيْأتي:

َأْعماُر اْلُمشاِركيَن في إِْحدى اْلُمساَبقاِت.

َرْت ِهَي 12  إَِذْن: اْلِمنْواُل 12 ْكِل َأنَّ َأْكَثَر قيَمٍة َتَكرَّ ُألِحُظ ِمَن الشَّ

َمْجموَعُة اْلبِطاقاِت اْلتَِيِة:

ْفراُء َواْلبِطاقاُت اْلَخضراُء؛ لِذا، يوَجُد ِمنْوالِن لِْلَبياناِت َرْت ِهَي اْلبِطاقاُت الصَّ ْكِل َأنَّ َأْكَثَر بِطاقاٍت َتَكرَّ ُألِحُظ ِمَن الشَّ

ْفراُء، َواْلبِطاَقُة اْلَخْضراُء. ُهما: اْلبِطاَقُة الصَّ

َمْجموَعُة اْلَْحُرِف اْلولى ِمْن َأْسماِء َأْفراِد عاِئَلٍة: 

س ، ل ، س ، ن ، ل ، ن     

َر َأْكَثَر ِمْن َغْيِرِه؛ لِذا، ل يوَجُد ِمنْواٌل لِهِذِه اْلَبياناِت. َتْيِن، َول يوَجُد َحْرٌف َتَكرَّ َر َمرَّ ُألِحُظ َأنَّ ُكلَّ َحْرٍف َتَكرَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

َأِجُد اْلِمنْواَل لُِكلِّ َمْجموَعِة َبياناٍت ِمّما َيْأتي:

ياِضّياِت: 19 ,13 ,13 ,16 ,9 ,13 ,6 ,10 ,14 ,15 َلَبِة في اْختِباِر الرِّ  1 َعالماُت َمْجموَعٍة ِمَن الطَّ

باَحُة، ُكَرُة اْلَقَدِم، ُكَرُة الّطاِئَرِة، ُكَرُة اْلَقَدِم، تِنُْس الّطاِوَلِة. ِة، السِّ لَّ َلَبِة: ُكَرُة اْلَقَدِم، ُكَرُة السَّ َلُة َلدى َمْجموَعٍة ِمَن الطَّ ياَضُة اْلُمَفضَّ  2  الرِّ

ةِ قَ سابَ كينَ في الْمُ شارِ مارُ الْمُ أَعْ
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ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

َأِجُد اْلَوسيَط لُِكلِّ َمْجموَعٍة ِمَن اْلَْعداِد اْلتَِيِة:

1  14 , 70 , 55 , 3 , 2 , 100 , 9   2  4 , 3 , 2 , 4 , 7 , 1 

ُتَســّمى اْلقيَمُة اْلَْكَثُر َتْكراًرا َبْيَن اْلَبياناِت اْلِمنْواَل (mode) ، َوُيْمِكُن َأْن َيكوَن لَِمْجموَعِة َبياناٍت ِمنْواٌل واِحٌد َأْو َأْكَثُر، َوَقْد ل 

َيكوُن َلها ِمنْواٌل.
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الَْوْحَدُة 10

َأِجُد اْلَوسيَط لُِكلِّ َمْجموَعٍة َبياناِت ِمّما َيْأتي:

 1  اْرتِفاعاُت َبْعِض اْلَمباني بِاْلَْمتاِر: 21 , 23 , 21 , 23 , 23 , 21 , 24 , 20

نَواِت:  49 , 32 , 41 , 26 , 28  2  َأْعماُر ُمَعلِّميَن بِالسَّ

َأِجُد اْلِمنْواَل لُِكلِّ َمْجموَعِة َبياناٍت ِمّما َيْأتي: 

3  3, 5 , 3, 1, 2 , 3, 9, 9, 9, 3, 7

4  5, 12, 24, 10, 12, 5, 3, 12, 3, 7, 17, 5

َأِجُد اْلِمنْواَل لُِكلِّ َمْجموَعِة َبياناٍت ِمّما َيْأتي: 

َلُة َلدى َمْجموَعٍة ِمَن اْلَْطفاِل: اْلَمْوُز، التُّّفاُح، اْلَمْوُز، التُّّفاُح، اْلُمْشُمُش،   5  اْلفاِكَهُة اْلُمَفضَّ

اْلُمْشُمُش.

 ، ْهِريُّ َلُة َلدى َمْجموَعٍة ِمَن اْلَْشخاِص: اْلَْحَمُر، اْلَْزَرُق، اْلَْخَضُر، الزَّ  6  اْلَْلواُن اْلُمَفضَّ

، اْلَْخَضُر، اْلَْحَمُر، اْلَْزَرُق. ْهِريُّ الزَّ

؟  7 إِذا كاَن اْلِمنْواُل لِْلَْعداِد:  3 ,10 ,9 ,  ,10 ,9 ,7 ,4 ُهَو 10؛ َفما قيَمُة 

يََّة اْلَْمطاِر اْلهاطَِلــَة إِلى َأْقَرِب ِمّليِلْتٍر فــي َبْعِض اْلَّياِم.   8  ُيَبيِّــُن اْلَجْدَوُل اْلُمجــاِوُر َكمِّ

يَِّة اْلَْمطاِر؟ ما اْلَوَسُط اْلِحسابِيُّ َواْلَوسيُط َواْلِمنْواُل لَِكمِّ

)mL( يَُّة اْلَْمطاِر اْلهاطَِلُة َكمِّ

1011121213

1314141414

1515151515

1616171717

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

يَّــَة اْلَمَطِر  مــا َمْعنــى َأنَّ َكمِّ
mL 6 ؟

َتْعني َأنَّ L 6 َســَقَطْت َعلى 
ِضْلِعها  طــوُل  َعٍة  ُمَربَّ ِمنَْطَقٍة 

ِمْتٌر واِحٌد.

َمْعلوَمٌة
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ِل  ِل ِمْن َشْهِر كانوَن اْلَوَّ  9  َدَرجاُت اْلَحراَرِة: كاَنْت َدَرجاُت اْلَحراَرِة ِخالَل اْلُْســبوِع اْلَوَّ

ــنَواِت َكما َيْأتي: 12 ,11 ,10 ,12 ,12 ,9 ,6 َأِجُد اْلَوســيَط واْلِمنْواَل  في إِْحدى السَّ

لَِدَرجاِت اْلَحراَرِة.

َتْيِن إِلــى َمْجموَعِة اْلِقَيِم: 5 ,3 ,9 ,14 ,2 بَِحْيُث   10  َمْســَأَلٌة َمْفتوَحٌة: ُأضيُف قيَمَتْيِن َعَدِديَّ

َيْبقى اْلَوسيُط َلها َكما ُهَو. 

 11  َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: َأْوَجَدْت ساَرُة َوَمناُر اْلَوسيَط لِْلَبياناِت 33 ,27 ,49 ,51 ,34 َكما َيْأتي: 

ُر إِجاَبتَِي. ُهما كاَنْت إِجاَبُتها َصحيَحًة؟ ُأَفسِّ َأيُّ

ساَرُة

27, 33, 34, 49, 51

اْلَوسيُط

َمناُر

34, 51, 49, 27, 33

اْلَوسيُط

: ُيَبيُِّن اْلَجْدَوُل َأْدناُه اْلَعَدَد اْلُمْكَتَشــَف ِلَْقماِر اْلَكواِكِب: إِذا ُأضيَف إِلى اْلَجْدَوِل   12  َتَحدٍّ

 َعَدُد َأْقماِر َكْوَكِب بلوتو ُيْصبُِح اْلَوسيُط 5  

ُر إِجاَبتَِي. َأِجُد َعَدَد َأْقماِر بلوتو، َوُأَفسِّ

ْهَرُةُعطاِرُداْلَكْوَكُب أورانوُساْلُمْشَتِرُينِْبتوُنُزَحُلاْلَمّريُخاْلَْرُضالزُّ

001253135027َعَدُد اْلَْقماِر

ُث: َأْذُكُر َكْيَف ُيْمِكنُني إيجاُد اْلِمنْواِل َواْلَوسيِط لَِمْجموَعٍة ِمَن اْلِقَيِم.     َأَتَحدَّ

َمهاراُت التَّْفكيِر

الطَّبيِعيُّ  الّتابِــُع  ُهــَو  اْلَقَمُر 
َحْوَلها  َوَيــدوُر  لِــْلَْرِض، 
َعلى ُبْعِد 384 َألَف كيلوِمْتٍر 

َتْقريًبا.

َمْعلوَمٌة
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رُْس الدَّ

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َأِجُد اْلَمدى لَِبياناٍت ُمْفَرَدٍة َوَبياناٍت 

. ُمَمثََّلٍة َبيانِيًّا َأْو في َجْدَوٍل َتْكراِريٍّ

اْلُمْصَطَلحاُت

اْلَمدى. 

 َأْسَتْكِشُف: 

ــراَرٍة  ــِة َح ــى َدَرَج ــابيِع َأْعل ــِد اْلَس ــي َأَح َلْت ف ــجِّ ُس

ــَن  ــْرُق َبْي ــا اْلَف ــراَرٍة C°25، م ــِة َح ــى َدَرَج C°34 َوَأْدن

ــراَرِة؟  ــٍة لِْلَح ــى َدَرَج ــٍة َوَأْدن ــى َدَرَج َأْعل

اْلَمدى (range (R)) َعَدٌد َيِصُف َتباُيَن )َتباُعَد( َمْجموَعِة اْلَبياناِت، َوُيســاوي اْلَفــْرَق َبْيَن َأْعلى قيَمٍة َوَأْدنى قيَمٍة. 

ا َأْو َتناُزلِيَّا، َوَأْطَرَح َأْصَغَر قيَمٍة ِمْن َأْكَبِر قيَمٍة. َولَِتْسهيِل إيجاِد اْلَمدى، ُيْمِكنُني َأْن ُأَرتَِّب اْلَبياناِت َتصاُعِديًّ

أَتََعلَُّم

اْلَمدى3

 مِثالٌ 1: مِنَ الْحَياةِ

ِزراَعٌة: إِذا كاَن إِْنتاُج َعَدٍد ِمَن اْلَمزاِرِع في ِمنَْطَقِة اْلَْغواِر في َأَحِد اْلَسابيِع ِمَن اْلَبنَدوَرِة 

ْنتاِج.  ّياِت اْلِ بِاْلَطناِن َكما َيْأتي: 15 ,20 ,25 ,32 ,19 َفَأْحُسُب اْلَمدى لَِكمِّ

15, 19, 20, 25, 32 ا ْنتاِج َتصاُعِديًّ ّياِت اْلِ ُأَرتُِّب َكمِّ
R = 32 - 15 صيَغُة اْلَمدى

= 17 ُط ُأَبسِّ

ْنتاِج ُيساوي 17 ُطنًّا. ّياِت اْلِ َأْي إِنَّ َمدى َكمِّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

َعِة اْلتَِيِة ِمَن اْلُقماِش ِخلَل َخْمَسِة َأّياٍم:   ِصناَعٌة: إِذا كاَن إِْنتاُج َمصنَِع َنسيٍج َعَدَد اْلَْمتاِر اْلُمَربَّ

ْنتاِج. ّياِت اْلِ  2000, 150, 325, 1599, 831 َفَأْحُسُب َمدى َكمِّ

َأْصَغُر قيَمٍة َأْكَبُر قيَمٍة
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 مِثالٌ 2: ِمنَ اْلحَياةِ

َفْيــروُس كورونا: ُيَبيُِّن اْلَجْدَوُل اْلتي َعَدَد اْلِصابــاِت بَِفْيروِس كورونا ِخلَل 

ِل ِمْن َشــْهِر آَب لِعاِم 2020، ما َمدى َعــَدِد اْلِصاباِت في تِْلَك  اْلُْســبوِع اْلَوَّ

اْلَفْتَرِة؟

ْبِت َوُيساوي 15، َوَأَقلُّ َعَدٍد ِمَن اْلِصاباِت كاَن َيْوَم اْلَخميِس َوُيساوي 1 َأْكَبُر َعَدٍد ِمَن اْلِصاباِت كاَن َيْوَم السَّ

R = 15 - 1 صيَغُة اْلَمدى
= 14 ُط ُأَبسِّ

ِل ِمْن َشْهِر آَب لِعاِم 2020؛ كاَن 14 إِصاَبًة. َأْي إِنَّ َمدى اْلِصاباِت بِاْلَفْيروِس ِخالَل اْلُْسبوِع اْلَوَّ

َّقُ مِنْ فَهْمِيَ:  أَتَحَق

ْخَوِة َواْلََخواِت  َســَأَلْت َلْيلى َعَدًدا ِمْن َزميلتِها في اْلَمْدَرَسِة َعْن َعَدِد اْلِ

ْكِل. أِجُد اْلَمدى  ، َوَمثََّلِت اْلَبياناِت بِاْلَْعِمَدِة َكما في الشَّ لُِكلِّ واِحَدٍة ِمنُْهنَّ

ْخَوِة َواْلََخواِت لِهُؤالِء الّطالِباِت.   لَِعَدِد اْلِ

ْبُتاْلَيْوُم ْثنَْيِناْلََحُدالسَّ اْلُجُمَعُةاْلَخميُساْلَْربِعاُءالثُّالثاُءاْلِ

َلِة 15556715َعَدُد اْلحاالِت اْلُمَسجَّ

واتِ َخَ األْ ةِ وَ وَ خْ ِ دُ اإلْ دَ عَ
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 1 أِجُد اْلَمدى لَِلْعداِد اْلتَِيِة: 4.2 , 4 , 3.7 , 5.8 , 5.5

 2 ُأْكِمُل اْلَجْدَوَل اْلتَِي:

اْلَمدىَأْكَبُر قيَمٍةَأْصَغُر قيَمٍة
5.38.5

68.940

4493

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل
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الَْوْحَدُة 10

راِسيِّ َكما ُهَو ُمَبيٌَّن في اْلَجْدَوِل َأْدناُه. ما َمدى َعالماتِِه؟   3  كاَنْت َعالماُت َزْيٍد في نِهاَيِة اْلعاِم الدِّ

ُة ْسالِميَُّةاْلمادَّ َغُة اْلَعَربِيَُّةالتَّْربَِيُة اْلِ ُةاللُّ ْنِجليِزيَّ َغُة اْلِ ياِضّياُتاللُّ اْلُعلوُمالرِّ

8580908794اْلَعالَمُة ِمْن 100

فِّ في َشْهِر 5، َأِجُد اْلَمدى. َة داِخَل ُغْرَفِة الصَّ  4  ُتَمثُِّل اْلَبياناُت اْلتَِيُة َدَرجاِت اْلَحراَرِة اْلِمَئِويَّ

20, 23, 23, 24, 19, 25, 22, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 27, 25, 

25, 24, 25, 26, 25, 24, 25, 23, 23, 22, 22, 22, 21, 20, 22, 23

ــْكِل اْلُمجاِوِر َعَدُد   5  َيْظَهُر في الشَّ

َمَحلٌّ  اْســَتْخَدَمها  تي  الَّ اْلَْكياِس 
اْلِحسابِيَّ  اْلَوَسَط  َأِجُد  َزباِئَن.   8 لِـ 

َواْلَوسيَط َواْلَمدى لَِعَدِد اْلَْكياِس.

ــْهِريَّ   6  ُتَمثِّــُل اْلَْعــداُد: 373 ,594 ,352 ,365 ,381 ,425 ,337 ,365 الّراتَِب الشَّ

َسٍة بِالّديناِر: َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن ُكلِّ ِمْقياٍس َوقيَمتِِه في ما َيْأتي: لُِمَوظَّفي ُمَؤسَّ

257اْلَوَسُط اْلِحسابِيُّ

365اْلَوسيُط

369اْلِمنْواُل

399اْلَمدى

 7 َمْسَأٌلة َمْفتوَحٌة: َأْكُتُب 6 َأْعداٍد َعلى اْلبِطاقاِت َأْدناُه، بَِحْيُث َيكوُن اْلِمنْواُل 13 َواْلَمدى 4

     

ِه ِليجــاِد اْلَمدى: R = 23 – 35. ما اْلَخَطُأ  َلَبِة في َحلِّ  8  َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: َكَتَب َأَحُد الطَّ

الَّذي اْرَتَكَبُه؟ 

: ُأْكِمُل َمْجموَعَة اْلَبياناِت بَِحْيُث َيكوُن اْلَمدى 48، َواْلَوَسُط اْلِحسابِيُّ 72:  9 َتَحدٍّ

 , 56, 60, 62, , 80, 91, 102

ُث: َكْيَف َأِجُد اْلَمدى لَِبياناٍت ُمْعطاٍة؟     َأَتَحدَّ

َمهاراُت التَّْفكيِر

َلْت  َأْعلى َدَرَجِة َحراَرٍة ُســجِّ
في اْلعاِصَمــِة َعّماَن 43.6  
ًة، َوذلَِك في َشْهِر  َدَرَجًة ِمَئِويَّ

َتّموَز ِمَن اْلعاِم 1979

ناتُِج َضْرِب اْلَوَسِط اْلِحسابِيِّ 
في َعــَدِد اْلَبياناِت ُيســاوي 

َمْجموَع اْلَبياناِت.

َمْعلوَمٌة

ِإْرشاٌد
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رُْس ُفَرُص اْلُحدوِث4الدَّ

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

ُأَميُِّز َبْيَن َنتائِِج َتجاِرَب َعْشوائِيٍَّة، ِمْن َحْيُث 
َتساوي َأْو َعَدُم َتساوي ُفَرِص ُحدوثِها.

اْلُمْصَطَلحاُت:

النّاتُِج، ُفَرٌص ُمَتساِوَيٌة، ُفَرٌص َغْيُر 
ُمَتساِوَيٍة.

 َأْسَتْكِشُف

اْلُقْرَصْيِن  ــِر فــي  إِذا َتــمَّ َتْدويــُر اْلُمَؤشِّ

ُهما َتكــوُن ُفْرَصُة ُوقوفِِه  اْلُمجاِوَرْيــِن؛ َفَأيُّ

ْوِن اْلَْحَمِر َأْكَبَر؟  َعلى اللَّ

ِعنَْد إِْجراِء َتْجِرَبٍة َعْشــواِئيٍَّة ُتَســّمى ُكلُّ َنتيَجٍة ُيْمِكُن َأْن َتْحُدَث حاِدًثا (event)،  َوَتكــوُن للنَّواتِِج ُفَرُص ُحدوٍث 

ُمَتساِوَيٌة؛ إِذا َتساَوْت في َعَدِدها َوَشْكِلها.

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 

ًة واِحَدًة َوَتْسجيِل َعَدِد النِّقاِط الّظاِهَرِة َعلى اْلَوْجِه ِعنَْد إِْلقاِء َحَجِر َنْرٍد ُمنَْتَظٍم َمرَّ

، ما النَّواتُِج اْلُمْمكِنَُة؟ َوَهْل ُفَرُص ُظهوِر ُكلِّ ناتٍِج ُمَتساِوَيٌة؟ اْلُعْلِويِّ

َنواتُِج إِْلقاِء َحَجِر النَّْرِد ِهَي اْلَْعداُد: 6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1

ْكِل َواْلِمساَحِة، َوُكلُّ واِحٍد منِْها َعَلْيِه َعَدٌد ِمَن النِّقاِط ُتَمثُِّل َرْقًما تَُّة َجميُعها ُمَتساِوَيٌة في الشَّ ٌب َأْوُجُهُه السِّ َوَحَجُر النَّْرِد ُمَكعَّ

ْمكانِيَِّة.  ، َفإِنَّ ُفَرَص ُظهوِر اْلَْرقاِم ُمَتساِوَيُة اْلِ ُمْخَتِلًفا َعِن اْلُوجوِه اْلُْخرى، َوِمْن ُثمَّ

توَجُد ُفَرٌص ُمَتساِوَيٌة 

ِر  (equal chance) لُِوقوِف اْلُمَؤشِّ

ِعنَْد َأيِّ َلْوٍن؛ ِلَنَّ َأْجزاَء الّداِئَرِة الثَّالَثَة 

ْكِل َواْلَمقاِس. ُمَتساِوَيٌة في الشَّ

توَجُد ُفَرٌص َغْيُر ُمَتساِوَيٍة 

(unequal chance) لُِوقوِف 

ِر ِعنَْد َأيِّ َلْوٍن؛ ِلَنَّ َأْجزاَء  اْلُمَؤشِّ

ْكِل  الّداِئَرِة الثَّالَثَة َغْيُر ُمَتساِوَيٍة في الشَّ

َواْلَمقاِس. 
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الَْوْحَدُة 10

َّقُ مِنْ فَهْمِيَ:  أَتَحَق

َمًة  ُسِحَبْت بِطاَقٌة َعْشوائِيًّا ِمْن كيٍس َيْحَتوي بِطاقاٍت ُمَتماثَِلًة ُمَرقَّ

ْحِب؟ َهِل ُفْرَصُة ُظهوِر اْلَعَدِد  بِاْلَْعداِد ِمْن 1 إلى 4. ما َنواتُِج السَّ

2 ُمساِوَيٌة لُِفْرَصِة ُظهوِر اْلَعَدِد 3؟ لِماذا؟ 

1 34 2

 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

ُة اْلُمَبيَّنَُة في الّصوَرِة َأْدناُه، إِذا َوَقَعْت ِمنُْه إِْحدى هِذِه اْلِقَطِع، َفما فَِئُة النُّقوِد الَّتي ُفْرَصُة  ٌة: في َجْيِب َعلِيٍّ اْلِقَطُع النَّْقِديَّ ِقَطٌع َنْقِديَّ

ُوقوِعها ِهَي اْلَْكَبُر؟ 

     

ُفْرَصُة ُوقوِع اْلِقْطَعِة ِمْن فَِئِة 10 ُقروٍش ِهَي اْلَْكَبُر؛ ِلَنَّ َعَدَد ِقَطِع الـ 10 ُقروٍش َأْكَبُر ِمْن َعَدِد ِقَطِع َأيِّ فَِئٍة ُأْخرى. 

َّقُ مِنْ فَهْمِيَ:  أَتَحَق

َنِة اْلُمَتماثَِلِة؛ 3 بالونــاٍت َحْمراَء، َوبالوناِن َلْوُنُهما َأْصَفُر، َو5 بالوناٍت  َمْجموَعٌة ِمَن اْلبالوناِت اْلُمَلوَّ

ا َحْسَب ُفْرِص اْنِفجاِرها.  َزْرقاَء، َو3 بالوناٍت َبْيضاَء. إِذا اْنَفَجَر َأَحُدها فُأَرتُِّب َأْلواَن اْلبالوناِت َتصاُعِديًّ

ْوِن الَّذي َيِقُف ِعنَْدُه، َأْكُتُب النَّواتَِج اْلُمْمكِنََة،  ِر اْلُقْرِص َوَتْسجيِل اللَّ في َتْجِرَبِة إِداَرِة ُمَؤشِّ

ُد إِذا كاَنِت اْلَْلواُن ذاَت ُفَرِص ُحدوٍث ُمَتساِوَيٍة َأْم ال في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: ُثمَّ ُأَحدِّ

1         2      3  

         

 4  ُمباراُة ُكَرِة َقــَدٍم: َقْبَل بِداَيِة ُمباراِة ُكَرِة اْلَقَدِم، ُيْلقي اْلَحَكُم ِقْطَعَة َنْقٍد ُمنَْتَظَمًة َعْشــواِئيًّا 

ُل بِالّلِعِب،  ًل، َفإِذا كاَن اْلَوْجُه الّظاِهُر صوَرًة، َيْبَدُأ اْلَفريُق اْلَوَّ لَِمْعِرَفِة َمْن َسَيْبَدُأ اللَِّعَب َأوَّ

َوإِذا كاَن اْلَوْجُه الّظاِهُر ِكتاَبًة َيْبَدُأ اْلَفريُق الّثاني بِاللَِّعِب. َهْل ُفْرَصُة اْلَفريَقْيِن ُمَتساِوَيٌة؟ 

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل
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َأْذُكُر إِذا كاَنْت َنتائُِج التَّجاِرِب اْلَعْشوائِيَِّة اْلتَِيِة ذاَت ُفَرٍص ُمَتساِوَيٍة َأْم ال:

 .  5 إِْلقاُء َحَجِر َنْرٍد ُمنَْتَظٍم، َوَتْسجيُل َعَدِد النِّقاِط الّظاِهَرِة َعلى اْلَوْجِه اْلُعْلِويِّ

 6  َســْحُب ُكَرٍة ِمْن ُصنْدوٍق َيْحَتوي 8 ُكراٍت َحْمــراَء َو6 ُكراٍت َبْيضاَء َو3 ُكراٍت َخْضراَء 

َجميُعها ُمَتماثَِلٌة. 

 7  ِزراَعٌة: اْشَتَرْت فاتُِن كيَس ُبَصْيالِت َزنابَِق ُمَتماثَِلٍة، فيِه 4 ُبَصْيالِت 

َزنابَِق َحْمــراَء، َو6 ُبَصْيالِت َزنابَِق َبْيضــاَء، َو3 ُبَصْيالِت َزنابَِق 

ا  نابِِق َتصاُعِديًّ َصْفراَء، َواْختاَرْت ُبَصْيَلًة لِِزراَعتِها. ُأَرتُِّب َأْلواَن الزَّ

َحْسَب ُفْرَصِة اْختِياِر َلْونِها. 

ِل إِلى الّثاني َعَشَر، َوكاَن َعَدُد َطَلَبِة اْلَمْرَحَلِة  فوَف ِمَن اْلَوَّ  8  َمْدَرَسٌة: َتْحَتوي َمْدَرَسٌة الصُّ

ِة َفــكاَن 170 طالًِبا، اْختيَر طالٌِب  اْلَساِســيَِّة 750 طالًِبا، َأّما َعَدُد َطَلَبِة اْلَمْرَحَلِة الّثاَنِويَّ

ِة ُمساِوَيٌة لُِفْرَصِة  َعْشواِئيًّا ِمَن اْلَمْدَرَسِة. َهْل ُفْرَصُة َأْن َيكوَن الّطالُِب ِمَن اْلَمْرَحَلِة الّثاَنِويَّ

َكْونِِه ِمَن اْلَمْرَحَلِة اْلَساِسيَِّة؟ لِماذا؟ 

َمٌة ُمساَبَقًة َبْيَن طالَِبَتْيِن، َوكاَنِت اْلجاِئَزُة ِقْطَعَة َحلوى بَِحْيُث إِذا َأجاَبِت   9  َتْبريٌر: َأْجَرْت ُمَعلِّ

الطَّالَِبُة اْلولى إِجاَبًة َصحيَحًة َتْكَســُب اْلَحْلوى، َوإِذا َأْخَطَأْت ل َأَحَد َيْأُخُذ اْلَحْلوى، 

َأّما إِذا َأجاَبِت الّطالَِبُة الّثانَِيُة إِجاَبًة َصحيَحًة َفَتْأُخُذ اْلَحْلوى، َوإِذا َأْخَطَأْت َتْأُخُذ َزميَلُتها 

اْلَحْلوى. َهْل هِذِه اْلُمساَبَقُة عاِدَلٌة؟ لِماذا؟ 

 10  َأْطَرُح َمْســَأَلًة: َأْكُتُب َتْجِرَبَتْيِن َعْشــواِئيََّتْيِن، بَِحْيُث َتكوُن ُفَرُص ُحدوِث َنواتِِج اْلولى 

ُمَتساِوَيًة، َأّما الّثانَِيُة َفَتكوُن ُفَرُص ُحدوِث َنواتِِجها َغْيَر ُمَتساِوَيٍة.

 11  َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: َيقوُل ســامي إِنَّ ُظهوَر ُكلِّ َرْقــٍم َعلى اْلُقْرِص 

ُحُه.  اْلُمجاِوِر َلُه ُفَرٌص ُمَتساِوَيٌة. ُأَبيُِّن َخَطَأ سامي َوُأَصحِّ

تي َلها ُفَرٌص ُمَتساِوَيٌة َعْن َغْيِرها؟ ُث: َكْيَف ُأَميُِّز التَّْجِرَبَة اْلَعْشواِئيََّة الَّ    َأَتَحدَّ

4
1

21
3

1

َمهاراُت التَّْفكيِر

ُبَصْيالِت  ِزراَعُة  اْلَْفَضِل  ِمَن 
َفْصِل  فــي  ْنَبــِق  الزَّ َزْهــَرِة 
قيِع(  اْلَخريِف )َقْبَل بِداَيِة الصَّ

بيِع. َأْو في بِداَيِة َفْصِل الرَّ

ِإْرشاٌد
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الَْوْحَدُة 10

َأْسِئَلٌة َمْوضوِعيٌَّة

حيَحَة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ

 1 اْلَوَسُط اْلِحسابِيُّ لِْلَْعداِد: 3 ,9 ,10 ,14 ُهَو: 

a ( 3   b ( 9

c ( 10   d ( 14

 2 اْلَوسيُط لِْلَْعداِد: 9 ,10 ,20 ,2 ,14 ، ُهَو: 

a ( 11   b ( 10

c ( 12   d ( 9

 3 اْلَمدى لِْلَْعداِد: 3 ,5 ,14 ,0 ,1 ,4 ُهَو: 

a ( 3   b ( 13

c ( 14   d ( 1

 4  اْلِمنْواُل لَِمْجموَعِة اْلَبياناِت اْلتَِيِة: َفراِوَلٌة، َمْوٌز، ِعنٌَب، 

َفراِوَلٌة، ُتّفاٌح، ِعنٌَب، َمْوٌز، َفراِوَلٌة، ُهَو:

b ( َمْوٌز. a ( َفراِوَلٌة.  

d ( ُتّفاٌح. c ( ِعنٌَب.   

ياِضّياِت َكما   5  كاَنــْت َعالماُت 10 َطَلَبٍة في اْختِبــاِر الرِّ

َيْأتــي: 19 ,18 ,14 ,15 ,14 ,17 ,20 ,14 ,15 ,10 

اْلِمنْواُل لِهِذِه اْلَعالماِت ُيساوي:

a ( 14  b ( 15  c ( 19  d ( 20

يناِر في َمَحلٍّ تِجاِريٍّ   6  ُيَبيُِّن اْلَجْدَوُل َأْدناُه اْلَمبيعاِت بِالدِّ

ِخالَل 4 َأّياٍم. ما َمدى هِذِه اْلَمبيعاِت؟ 

ْثنَْيِناْلََحُداْلَيْوُم اْلَْربِعاُءالثُّالثاُءاْلِ

3610052120اْلَمبيعاُت

a ( 76   b ( 84

c ( 308   d ( 77

 7  في َتْجِرَبِة َسْحِب بِطاَقٍة َعْشواِئيًّا ِمْن ُعْلَبٍة فيها 4 بِطاقاٍت 

َحْمراَء َو8 َبْيضاَء َو3 َســْوداَء َجميُعهــا ُمَتماثَِلٌة؛ َفإِنَّ 

تي َلها َأْكَبُر ُفْرَصِة ُحدوٍث ِهَي: اْلبِطاَقَة الَّ

a ( َجميُع اْلبِطاقاِت ُفَرُصها ُمَتساِوَيٌة.

ْوداُء. b ( السَّ

c ( اْلَبْيضاُء.

d ( اْلَحْمراُء.

َلَبِة.  َأْدناُه َعالمــاِت َبْعِض الطَّ بِالنِّقاِط  ُح التَّْمثيُل   8  ُيَوضِّ

اْلَوسيُط لَِهِذِه اْلَعالماِت ُهَو:
بَةِ الماتُ بَعْضِ الطَّلَ عَ

ا. دً ثِّلُ طالِبًا واحِ مَ يْثُ (�) يُ حَ

5 6 7 8

� �
�
�

�
�
�
�

a ( 3   b ( 6

c ( 7   d ( 8
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َأْسِئَلٌة ذاُت ِإجاَبٍة َقصيَرٍة:

ُأْكِمُل اْلَفراَغ في ُكلٍّ ِمَن اْلُجَمِل اْلتَِيِة:

 9  َأْكَبــُر قيَمــٍة ناِقــُص َأْصَغــِر قيَمــٍة لَِبيانــاٍت، ُهَو: 

.............................

ُهــَو:  َعَدِدهــا،  َعلــى  َمْقســوًما  اْلِقَيــِم   10  َمْجمــوُع 

.............................

 11  اْلقيَمُة اْلَْكَثُر َتْكراًرا ِهَي .............................

ا َأْو َتناُزلِيًّا  ُط اْلِقَيَم ِعنَْد َتْرتيبِها َتصاُعِديًّ تي َتَتَوسَّ  12  اْلقيَمُة الَّ

ِهَي .............................

اْلُمجاِوُر  بِالنِّقاِط  التَّْمثيُل  ُيَبيُِّن 

ِة في  ــْعراِت اْلَحراِريَّ َأْعداَد السُّ

19 َوْجَبًة ِغذائِيًَّة. َأِجُد:

 13 اْلَوسيَط.    14 اْلِمنْواَل.    15 اْلَمدى.

ْوِليَِّة: َتْدريٌب َعلى اْلْخِتباراِت الدَّ

جاِجيَِّة َكما   16 َتْحَتوي اْلَْكياُس َأْدناُه َعــَدًدا ِمْن اْلُكراِت الزُّ

ُهَو ُمَبيٌَّن َتْحَت ُكلٍّ ِمنْها، َوَيْحَتوي ُكلُّ كيٍس ُكَرًة َحْمراَء واِحَدًة 
َفَقْط. إِذا ُســِحَبْت ِمْن ُكلِّ كيٍس ُكَرٌة واِحــَدٌة، فَأيُّ كيٍس ُفْرَصُة 

َسْحِب اْلُكَرِة اْلَحْمراِء ِمنُْه َأْكَبُر؟ 

         

    10 ُكراٍت                100  ُكَرٍة                50  ُكَرًة 

a ( اْلكيُس الَّذي فيِه 10 ُكراٍت.

b ( اْلكيُس الَّذي فيِه 100 ُكَرٍة.

c ( اْلكيُس الَّذي فيِه 50 ُكَرًة.

d ( ُفَرُص َجميِع اْلَْكياِس ُمَتساِوَيٌة.

ُح التَّْمثيُل بِاْلُخطوِط اْلُمْزَدَوَجِة َأْدناُه َعَدَد الّساعاِت الَّتي  ُيَوضِّ

ُيْمضيها َبعُض اْلَْشــخاِص في ُمشــاَهَدِة التِّْلفاِز َواْستِْعماِل 

ْنَتْرنِت َبْيَن عاَمي 2000 َو2016. اْلِ

نِت ْ نْرتَ ِ تِعْاملِ اإلْ اسْ ةِ التِّلْفازِ وَ دَ شاهَ دُ ساعاتِ مُ دَ عَ

نواتُ السَّ
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ةُ التِّلْفازِ دَ شاهَ مُ نِت ْ نْرتَ ِ تِعْاملُ اإلْ اسْ

 17 اْلَمدى لَِعَدِد ساعاِت ُمشاَهَدِة التِّْلفاِز، ُهَو:

a ( 2   b ( 4

c ( 6   d ( 8

ْنَتْرنِت، ُهَو:  18 اْلِمنْواُل لَِعَدِد ساعاِت اْستِْعماِل اْلِ

a ( 6   b ( 4

c ( 3   d ( 2

ةُ يَّ رارِ عْراتُ الْحَ السُّ
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