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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 الطبعة األولى )التجريبية( من هذا الكتاب، نأمل أن تنال إعجاب أبنائنا الطلبة ومعلميهم، وتجعل 
تعليم الرياضيات وتعّلمها أكثر متعًة وســهولًة، ونعدهم بأن نســتمرَّ في تحســين هذا الكتاب في ضوء ما يصلنا من 

مالحظات.

المركز الوطني لتطوير المناهج
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اْلَوْحَدُة

اْلُكسوُر66

يَُّة هِذِه اْلَوْحَدِة؟   ما َأَهمِّ

َحياتِنا؛  في  َكثيَرٌة  اْســتِْعماالٌت  لِْلُكســوِر 

َمِن وفي  َفِهَي ُتْســَتْعَمُل في النُّقوِد َوفي الزَّ

اْلَكثيَر  ُم  َســَأَتَعلَّ َواْلَمكاييــِل.  ّيــاِت  اْلَكمِّ

ِة في َهِذِه  َحْوَل اْلُكســوِر َواْلَْعداِد اْلَكْسِريَّ

اْلَوْحَدِة، َوَأْسَتْعِمُلها في َحلِّ َمساِئَل َحياتِيٍَّة.

َتَعلَّْمُت ساِبًقا:

، َوُجْزًءا  َف اْلَكْسِر بَِوْصِفِه ُجْزًءا ِمَن اْلُكلِّ   َتَعرُّ
ِمْن َمْجموَعٍة.

َبَطراِئَق  َوَتْمثيَلُه  َوَمقاِمِه،  اْلَكْســِر  َبْسِط    َتْمييَز 
ُمْخَتِلَفٍة.

 ُمقاَرَنَة اْلُكسوِر اْلُمَتشابَِهِة، َوَتْرتيَبها.
َف اْلُكسوِر اْلُمَتكافَِئِة بِالنَّماِذِج.  َتَعرُّ

 َجْمَع اْلُكسوِر َوَطْرَحها بِالنَّماِذِج.

َسَأَتَعلَُّم في هِذِه اْلَوْحَدِة:

 اْلُكسوَر اْلُمَتكافَِئَة.
ِة    َجْمَع اْلُكســوِر اْلُمَتشــابَِهِة َواْلَْعداِد اْلَكْسِريَّ

َوَطْرَحها.
َة َواْلُكسوَر َغْيَر اْلِفْعِليَِّة.  اْلَْعداَد اْلَكْسِريَّ

ِة؛ بِاْستِْعماِل    َتْقريَب اْلُكســوِر َواْلَْعداِد اْلَكْسِريَّ
ِقَيٍم َمْرِجِعيٍَّة.

ِة.  ُمقاَرَنَة اْلُكسوِر َواْلَْعداِد اْلَكْسِريَّ
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إِْذ  ؛  اْلخاصِّ َمْشــروِعَي  لَِتنْفيِذ  َوُزَمالِئَي   َأْسَتِعدُّ 

ُلها َواْلَمقاَس اْلُمناِســَب  تي ُأَفضِّ ناِت اْلبيتزا الَّ َســَأْختاُر ُمَكوِّ

ُمُه في هِذِه اْلَوْحَدِة َحْوَل اْلُكسوِر، َوُمقاَرَنتِها  بِاْستِْعماِل ما َأَتَعلَّ

َوَتْرتيبِها َوَجْمِعها َوَطْرِحها. 

ُخُطواُت َتْنفيِذ اْلَمْشروِع:

ى َعلى َشــْكِل  : ُأْحِضــُر َطَبَق َوَرٍق ُمَقوًّ ــُز اْلَموادَّ  1  ُأَجهِّ

ناِت، َوَأْقالَم َتْلويٍن  داِئَرٍة، َوَوَرَقًة َبْيضــاَء لِِكتاَبِة اْلُمَكوِّ

َنِة لِْلَوْصَفِة، َأْو َموادَّ ُيْمِكُن َأْن ُتَمثَِّل  لَِرْسِم اْلَموادِّ اْلُمَكوِّ

َنِة لِْلَوْصَفِة ِمْثَل َأْزراٍر. َأْنواَع اْلَموادِّ اْلُمَكوِّ

ُم اْلُقْرَص َعَدًدا ِمَن اْلَْجزاِء اْلُمَتساِوَيِة َأْختاُرها َكما   2  ُأَقسِّ

َأْرَغُب، ال َتِقلُّ َعْن 5 َأْجزاٍء. 

ناِت اْلبيتزا ِمْثَل: َزْيتوٍن،   3  َأْكُتُب َعلى اْلَوَرَقِة اْلَبْيضاِء ُمَكوِّ

َبنَدوَرٍة، ُفْلُفٍل، فِْطٍر، َبَصٍل،... َحْسَب َذْوِقَي.

َبِق، َأْو َأْسَتْعِمُل  َنَة لِْلَوْصَفِة َعلى الطَّ  4  َأْرُسُم اْلَموادَّ اْلُمَكوِّ

َوِر. َموادَّ لَِتْمثيِلها، ِمْثَل: اْلَْزراِر َأِو الصُّ

 5  َأْكُتُب 4 ُكســوٍر ُمْخَتِلَفٍة ُتَمثُِّل َأْجزاًء ِمْن ُقْرِص اْلبيتزا، 

تي َســَأَضُعها فــي ُكلِّ ُجْزٍء )َمَثاًل  ناِت الَّ ُد اْلُمَكوِّ َوُأَحدِّ

2 َزْيتوٍن(.
6

اْلَكْسُر 

 6  َأْكُتُب َكْسَرْيِن ُمكافَِئْيِن لُِكلِّ َكْسٍر ِمَن اْلُكسوِر الّسابَِقِة.

ُن ُكلٌّ ِمنْها ُمقاَرَنَة  ُق بِاْلَوْصَفِة َتَتَضمَّ  7  َأْكُتُب 3 َمساِئَل َتَتَعلَّ

ُكْسوٍر َوَتْرتيَبها، َوَجْمَع ُكسوٍر ُمَتشابَِهٍة َوَطْرَحها.

ــًما ُيَمثُِّل ُقــْرَص اْلبيتزا الَّذي  َعــْرُض النََّتاِئــِج: َأْعِرُض ُمَجسَّ

َصنَْعُتُه، َوُهَو َطَبُق اْلَوَرِق اْلُمَقّوى َمْرسوَمٌة َعَلْيِه اْلبيتزا َوَتْوزيُع 

ناِت َعَلْيها. اْلُمَكوِّ

ًة َجميَلًة، َوَأْكُتُب َعَلْيها ما َيْأتي: َأْصنَُع َمْطِويَّ

تي َكَتْبُتها.    اْلُكسوُر اْلَْرَبَعُة الَّ

َكْسراِن ُمكافِئاِن لُِكلٍّ ِمنْها.   

َمْسَأَلٌة َتَتَعلَُّق بُِمقاَرَنِة اْلُكسوِر َوَتْرتيبِها َوَحلِّها.    

َمْسَأَلٌة َتَتَعلَُّق بَِجْمِع اْلُكسوِر َوَحلِّها.   

ْمُتها فــي َأْثناِء إِْنجاِز    َمْعلوماٌت َحْوَل اْلُكســوِر َتَعلَّ
اْلَمْشروِع.

َمْشروُع اْلَوْحَدِة: َأْصَنُع َوْصَفِتَي ِبَنْفِسَي 
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اْسِتْكشاٌف: اْلُكسوُر اْلُمَتكاِفَئُة

 ِفْكَرُة اْلْسِتْكشاِف: َأِجُد اْلُكسوَر اْلُمَتكافَِئَة بِاْستِْعماِل النَّماِذِج. 

1  بِاْستِْعماِل النَّماِذِج اْلُمجاِوَرِة.
2

 َنشاٌط 1:  َأْكُتُب 3 ُكسوٍر ُمكافَِئٍة لِْلَكْسِر 

    1
2

 = 

    1
2

 = 

    1
2

 =  

2  َمقاُمُه 6 بِاْستِْعماِل النَّماِذِج.
3

  َنشاٌط 2: َأِجُد َكْسًرا ِمكافًِئا لِْلَكْسِر 

  2
3

ُمُة إِلى 3 َأْجزاٍء ُمَتساِوَيٍة ِلَُمثُِّل اْلَكْسَر   1اْلُخْطَوُة َأْرُسُم َشريًطا َوُأَقسِّ  

ُمُة إِلى 6 َأْجزاٍء ُمَتساِوَيٍة. 2اْلُخْطَوُة َأْرُسُم َشريًطا آَخَر َوُأَقسِّ  

ريِط الثَّانِي )اْلَْسَفِل(   2اْلُخْطَوُة  ُأَظلُِّل َأْجزاًء  ِمَن الشَّ   

2  ، ُثمَّ َأْكُتُب اْلَكْسَر.
3

ُتكافُِئ  

  2
3

  =  
6

 َأْي إِنَّ :  

  2
3

 =  

  1
2

 =  =  = 

1  في اْلُمْسَتطيِل
2

تي ُتكافُِئ   ُأَظلُِّل اْلَْجزاَء الَّ

 الثَّانِي )اْلَْسَفِل( ُثمَّ َأْكُتُب اْلَكْسَر
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ُر  ُأَفكِّ

، ُثمَّ َأْكُتُب اْلَكْسَر.  3
4

ريِط الثَّانِي )اْلَْسَفل( ُتكافُِئ   1  ُأَظلُِّل َأْجزاًء ِمَن الشَّ

       3
4

 =  

       3
4

 =  

ُل   ريَط الّثاني إِلى 10 َأْجزاٍء ُمَتساِوَيٍة، ُثمَّ ُأَظلِّ ُم الشَّ  2  ُأَقسِّ

، ُثمَّ َأْكُتُب اْلَكْسَر.  2
5

َأْجزاًء ُتكافُِئ 

 

ُل   ريَط الّثاني إِلى 12 ُجْزًءا ُمَتساِوًيا، ُثمَّ ُأَظلِّ ُم الشَّ  3  ُأَقسِّ

، ُثمَّ َأْكُتُب اْلَكْسَر.  5
6

 َأْجزاًء ُتكافُِئ 

 

 4 َأْكُتُب اْلَكْسَرْيِن اْلُمَتكافَِئْيِن اْلُمَمثََّلْيِن بِالنَّموَذِج الُمَجاِوِر.

 

     2
5

 =  

     5
6

 =  

     =  

 3
4

 =  =  
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اْلُكسوُر اْلُمَتكاِفَئُة 1 ْرُس الدَّ

 َأْسَتْكِشُف

شــاَرَك َســعيٌد َوَعبيُر فــي َحْمَلــٍة لَِتْجميِل 

   3
9

َطلــى   إِنَّــُه  َســعيٌد  قــاَل  اْلَمدينَــِة، 

َطَلــْت إِنَّهــا  َعبيــُر  َوقاَلــْت   اْلِجــداِر، 

1  اْلِجداِر. َهْل َعَمُلُهما ُمَتكافٌِئ؟
3

 

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

   َأِجُد ُكســوًرا ُمكافَِئًة لَِكْســٍر 

ُمْعًطى.

  َأْكُتُب َكْسًرا في َأْبَسِط صوَرٍة. 

اْلُمْصَطَلحاُت
َكْسٌر ُمكافٌِئ، َأْبَسُط صوَرٍة. 

ْرَب ِليجاِد َكْسٍر ُمكافٍِئ )equivalent fraction( لَِكْسٍر ُمْعًطى.  ُيْمِكنُني َأْن َأْسَتْعِمَل الضَّ

  2
5

4  ُيكافُِئ 
10

 

2 × 2

5 × 2

=
 2
5

 4
10

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 

ْرِب:  ا َيْأتي بِاْستِْعماِل الضَّ َأِجُد َكْسَرْيِن ُمكافَِئْيِن لُِكلِّ َكْسٍر ِممَّ  

1   3
5

 

  3
5

  =  3 × 2
5 × 2

 =   6
10

 3
5

  =  3 × 3
5 × 3

  =  9
15

 3
5

  =  6
10

 =  9
15

َأْي إِنَّ 

 َأْضِرُب ُكالًّ ِمَن اْلَبْسِط َواْلَمقاِم في اْلَعَدِد 2

 َأْضِرُب ُكالًّ ِمَن اْلَبْسِط َواْلَمقاِم في اْلَعَدِد 3
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2   1
4

  

  1
4

 =  1 × 2
4 × 2

 =  2
8

  1
4

 =  1 × 3
4 × 3

 =  3
12

 1
4

 =  2
8

 =  3
12

َأْي إِنَّ 

ُق ِمْن َفْهِمَي:    َأَتَحقَّ

ْرِب: َأِجُد 3 ُكسوٍر ُمكافَِئٍة لُِكلِّ َكْسٍر ِمّما َيْأتي بِاْستِْعماِل الضَّ

1  1
6

     2   2
5

    3   3
7

 

 َأْضِرُب ُكالًّ ِمَن اْلَبْسِط َواْلَمقاِم في اْلَعَدِد 2

 َأْضِرُب ُكالًّ ِمَن اْلَبْسِط َواْلَمقاِم في اْلَعَدِد 3

 ،)simplest form( ُيْمِكنُني َأْن َأْسَتْعِمَل اْلِقْســَمَة؛ ِليجاِد ُكسوٍر ُمكافَِئٍة لَِكْسٍر ُمْعًطى، وَيكوُن اْلَكْســُر في َأْبَسِط صوَرٍة

ِعنَْدما َيكوُن اْلَعَدُد اْلَوحيُد الَّذي ُيْمِكُن ِقْســَمُة ُكلٍّ ِمَن اْلَبْسِط َواْلَمقاِم َعَلْيِه ُهَو اْلَعَدُد 1، َوَأْبَسُط صوَرٍة َلْلَكْسِر ِهَي واِحَدٌة ِمَن 

اْلُكسوِر اْلُمكافَِئِة َلُه.

   6
9

2  ُيكافُِئ 
3

 

6 ÷ 3

9 ÷ 3

=
 6
9

 2
3
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 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

  َتْعَمُل اْلُمَهنِْدَســُة ُسهى 8 ســاعاٍت في اْلَيْوِم، َأْكُتُب اْلَكْســَر الَّذي ُيَمثُِّل َعَدَد 

ساعاِت َعَمِل ُسهى ِمَن اْلَيْوِم، في َأْبَسِط صوَرٍة. 

1اْلُخْطَوُة َأْكُتُب اْلَكْسَر.  

  8
24

في اْلَيْوِم اْلواِحِد 24 ساَعًة. إَِذْن: اْلَكْسُر اْلُمَمثُِّل لَِعَدِد ساعاِت َعَمِل ُسهى ِمَن اْلَيْوِم ُهَو 

2اْلُخْطَوُة َأْكُتُب اْلَكْسَر في َأْبَسِط صوَرٍة.  
 8
24

 = 8 ÷  2
24 ÷  2

 =   4
12

    َأْقِسُم ُكالًّ ِمَن اْلَبْسِط َواْلَمقاِم َعلى 2 

 = 4 ÷  2
12 ÷  2

 =   2
6

    َأْقِسُم ُكالًّ ِمَن اْلَبْسِط َواْلَمقاِم َعلى 2 

 = 2 ÷  2
6 ÷  2

 =   1
3

    َأْقِسُم ُكالًّ ِمَن اْلَبْسِط َواْلَمقاِم َعلى 2 

ُه ال يوَجُد َعَدٌد َغْيُر اْلواِحِد   َواْلَن، َأَتَوقَُّف َعِن اْلِقْسَمِة؛ ِلَنَّ

ُيْمِكُن ِقْسَمُة ُكلٍّ ِمَن اْلَبْسِط َواْلَمقاِم َعَلْيِه. 

8  في َأْبَسِط صوَرٍة.
24

 =  1
3

َأْي إِنَّ  

ُق ِمْن َفْهِمَي:     َأَتَحقَّ

9 اْلُكَرِة اْلَْرِضيَِّة َتْقريًبا، َأْكُتُب َكْســًرا ُمكافًِئا لِهذا 
12

 1  ُتَغّطي اْلبِحــاُر َواْلُمحيطاُت 

اْلَكْسِر. 

، َأْكُتُب  7
35

تي َقَرَأْتها َندى ِمــْن ِكتاٍب ُهَو  َفحاِت الَّ  2  اْلَكْســُر الَّذي ُيَمثُِّل َعــَدَد الصَّ

اْلَكْسَر في َأْبَسِط صوَرٍة.

ِإْرشاٌدِإْرشاٌد
ُيْمِكنُني َأْن َأْقِسَم ُكالًّ ِمَن اْلَبْسِط َواْلمقاِم 

ًة واِحَدًة َبــَداًل ِمْن  َعلــى اْلَعــَدِد 8 َمــرَّ

ِقْسَمْتِهما َعلى اْلَعَدِد 2 َثالَث َمّراٍت.
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أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

َأِجُد اْلَعَدَد اْلَمْفقوَد؛ لَِيكوَن اْلَكْسراِن ُمَتكافَِئْيِن في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:

1  3
 4

 = 
 12

 2  6  = 3
 5

3  8
 10

 = 
 5

 4  2  = 6
 12

 

ْرِب: َأْكُتُب 3 ُكسوٍر ُمكافَِئٍة لُِكلِّ َكْسٍر ُمْعًطى بِاْستِْعماِل الضَّ

5  4
 9

 6  3
 11

  7  5
 8

 

ُهما في َأْبَسِط صوَرٍة: ُد َأيُّ َأْكُتُب َكْسَرْيِن ُمكافَِئْيِن لُِكلِّ َكْسٍر ُمْعًطى بِاْستِْعماِل اْلِقْسَمِة َوُأَحدِّ

8  24
 36

 9  30
54

  10  21
 49

 

ِر لَِتْحضيِر اْلَحْلوى. كَّ 9  كوٍب ِمَن السُّ
 27

 11  َتْحتاُج النا إِلى 

َأْكُتُب اْلَكْسَر في َأْبَسِط صوَرٍة. 

َمهاراُت التَّْفكيِر

  7÷7
21÷3

 = 1
 7

7  َكما َيْأتي 
 21

 12  َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: َأْوَجَد َمْحموٌد َكْسًرا ُمكافًِئا لِْلَكْسِر  

ُحُه. ُأَبيُِّن اْلَخَطَأ الَّذي َوَقَع فيِه، َوُأَصحِّ

1 َمقاماُتها ُمَتساِوَيٌة.
 4

1 َو 
 3

: ُأْكُتُب َكْسَرْيِن ُمكافَِئْيِن لُِكلٍّ ِمْن   13  َتَحدٍّ

2 ســاَعٍة، َبْينَما َيْمَلُ ُصنْبوُر ماٍء َخّزاًنا آخَر ُمماثاًِل 
 3

 14  َتْبريٌر: َيَمَلُ ُصنْبوُر ماٍء َخّزاًنا في 

زاِن، بَِحْيُث  3 ســاَعٍة، ُأعيُد ِكتاَبَة اْلَكْســِر الَّذي ُيَمثُِّل َزَمَن َمْلِء ُكلِّ ُصنْبوٍر لِلخَّ
 4

في  

ُر إِجاَبتَِي. َيكوُن اْلَعَدُد 60 َمقاًما ُمْشَتَرًكا َلُهما. ُأَبرِّ

ُث: َكْيَف ُيْمِكنُني َتْحديُد إِذا كاَن اْلَكْسراِن ُمَتكافَِئْيِن َأْم ال؟   َأَتَحدَّ

لَِكْسٍر؛  ُمكافًِئا  َكْســًرا  ِلَِجَد 
َأْضِرُب َأْو َأْقِسُم َبْسَط اْلَكْسِر 
َوَمقاَمُه في اْلَعَدِد َنْفِســِه، َأْي 

َأنَّني َأْضِرُب اْلَكْسَر في 1

ُر َأَتَذكَّ
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ْرُس الدَّ

 َأْسَتْكِشُف

1  َحديَقِة اْلَمْدَرَســِة 
4

َلَبِة  َزَرَع َبْعُض الطَّ

2   اْلَحديَقِة في اْلَيْوِم 
4

ِل َو  في اْلَيْوِم اْلَوَّ

الّثاني. ما اْلَكْسُر الَّذي ُيَمثِّل ما َتمَّ ِزراَعُتُه 

في اْلَيْوَمْيِن؟

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َأِجُد َمْجموَع َكْســَرْيِن ُمَتشــابَِهْيِن، 

َواْلَفْرَق َبْينَُهما.

اْلُمْصَطَلحاُت

. ُكسوٌر ُمَتشابَِهٌةِ

تي َلها اْلَمقاُم َنْفُسُه ُكسوًرا   ُتَسّمى اْلُكسوُر الَّ

ُمَتشابَِهًة )like fractions(. َولَِجْمِع َأْو َطْرِح 

َكْسَرْيِن ُمَتشابَِهْيِن َأْجَمُع َأْو َأْطَرُح اْلَبْسَطْيِن، 

َوَأْكُتُب النّاتَِج في اْلَبْسِط َوَيْبقى اْلَمقاُم َكما ُهَو.

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 

َأِجُد ناتَِج ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:  

1   2
7

 +   1
7

  =  

الطَّريَقُة 1: َأْسَتْعِمَل النَّماِذَج.  

2  بِنَموَذٍج. 
7

1اْلُخْطَوُة  ُأَمثُِّل 

1  َعلى النَّموَذِج َنْفِسِه.
7

2اْلُخْطَوُة ُأَمثُِّل

   3
7

َلَة، َوَأْكُتُب اْلَكْسَر الَّذي ُتَمثُِّلُه:  3اْلُخْطَوُة َأُعدُّ اْلَْجزاَء اْلُمَظلَّ

الطَّريَقُة 2: َأْجَمُع اْلَبْسَطْيِن.  

  2
7

 +  1
7

   =  2+1
7

  =  3
7

     

 1 + 2
4

 2
4

 1
4

َمقاماُتها ُمَتساِوَيٌة، إَِذْن: َفِهَي ُكسوٌر ُمَتشابَِهٌة.

+ =

َجْمُع اْلُكسوِر َوَطْرُحها 2
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اْلَوْحَدُة 6

2  3
4

 -  1
4

  =  

الطَّريَقُة 1: َأْسَتْعِمَل النَّماِذَج.

3 بِالنَّماِذِج.
4

1اْلُخْطَوُة ُأَمثُِّل  

3 بَِحْذفِِه
4

1  ِمْن  
4

2اْلُخْطَوُة َأْطَرُح  

   2
4

َيِة َبْعَد اْلَحْذِف َوَأْكُتُب اْلَكْسَر الَّذي ُتَمثُِّلُه، َوُهَو  3اْلُخْطَوُة َأِجُد َعَدَد اْلَْجزاِء اْلُمَتَبقِّ

3
4

 -  1
4

 =  2
4

إَِذْن:  

الطَّريَقُة 2: َأْطَرُح اْلَبْسَطْيِن.
3
4

 -  1
4

 = 3-1
4

 =   2
4

َأْطَرُح اْلَبْسَطْيِن  

جاَبَتْيِن ُمَتساِوَيتاِن في ِكال الطَّريَقَتْيِن. ُأالِحُظ َأنَّ اْلِ

ُق ِمْن َفْهِمَي:      َأَتَحقَّ

َأِجُد ناتَِج ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:  

1  3
5

 +  1
5

  = 2   7
8

 -   2
8

  = 

َولَِجْمِع اْلُكسوِر َوَطْرِحها َتْطبيقاٌت َحياتِيٌَّة َكثيَرٌة.

 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

ٍة. 1 ساَعًة في ِقراَءِة ِقصَّ
6

4  ساَعًة في َحلِّ واِجباتِها اْلَمْدَرِسيَِّة، َوَأْمَضْت 
6

َأْمَضْت َتاال  

ِة؟  َمِن الَّذي َأْمَضْتُه في َحلِّ واِجباتِها اْلَمْدَرِسيَِّة وِقراَءِة اْلِقصَّ  1 ما َمْجموُع الزَّ
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ِة َأْجَمُع اْلَكْسَرْيِن. َمِن الَّذي َأْمَضْتُه تاال في َحلِّ واِجباتِها اْلَمْدَرِسيَِّة وِقراَءِة اْلِقصَّ ِليجاِد َمْجموِع الزَّ

الطَّريَقُة 1: َأْسَتْعِمَل النَّماِذَج.

1اْلُخْطَوُة   َأْرُسُم َنموَذًجا ُيَمثُِّل اْلَكْسَرْيِن. 

  1
6

4  و 
6

2اْلُخْطَوُة َأْجَمُع اْلَكْسَرْيِن.

الطَّريَقُة 2: َأْجَمُع اْلَبْسَطْيِن.
 4
6

  +  1
6

 =  4+1
6

 =  5
6

َأْجَمُع اْلَبْسَطْيِن  

5  ساَعٍة.
6

ِة ُيساوي  َمِن الَّذي َأْمَضْتُه تاال في َحلِّ واِجباتِها اْلَمْدَرِسيَِّة َوِقراَءِة اْلِقصَّ َأْي إِنَّ َمْجموَع الزَّ

َمنَْيِن؟  2 ما اْلَفْرُق َبْيَن الزَّ

    4
6

 -   1
6

َمنَْيِن؛ َأْطَرُح  ِليجاِد اْلَفْرِق َبْيَن الزَّ

الطَّريَقُة 1: َأْسَتْعِمَل النَّماِذَج.

    4
6

1اْلُخْطَوُة َأْرُسُم َنموَذًجا ُيَمثُِّل  

4  بَِحْذفِِه.
6

1  ِمَن 
6

2اْلُخْطَوُة َأْطَرُح 

  3
6

َيَة َبْعَد اْلَحْذِف، َوَأْكُتُب اْلَكْسَر الَّذي ُتَمثُِّلُه، َوُهَو  3اْلُخْطَوُة َأُعدُّ اْلَْجزاَء اْلُمَتَبقِّ

4
6

1
6

5
6

= 1
6

4
6

+

=+
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اْلَوْحَدُة 6

أَتََدرَُّب
َأِجُد ناتَِج ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

1  6
 8

 + 1
 8

  2  6
 7

 - 2
 7

  

3  3
 9

 + 4
 9

    4  4
 7

 - 3
 7

  

5   1
 2

 + 1
 2

 6  4
 5

 - 2
 5

  

َأْكُتُب اْلَعَدَد اْلُمناِسَب في  :

7  2
 7

 +  = 5
 7

  8  4
 5

 -  = 1
 5

  

9   - 1
 9

 =  1
 9

  10   + 1
 8

 = 7
 8

  

 ، 8
 10

 m 5 َوطوُل لِسانِها
 10

 m 11  اْلِحْرباُء: طوُل ِحْرباَء 

َكْم َيزيُد طوُل لِسانِها َعلى طولِها؟ 

3    َأْكواٍب لُِصنِْع اْلُخْبِز. 
 8

7    َأْكواٍب ِمَن الطَّحيِن، اْســَتْعَمَل ِمنْها 
 8

 12  ُخْبٌز: َلدى َأْحَمُد 

َيُة َلَدْيِه؟ يَُّة الطَّحيِن اْلُمَتَبقِّ ما َكمِّ

 َيَتــراَوُح طوُل اْلِحْربــاِء َبْيَن
َوَيْبُلــُغ   ،70  cm َو   15  cm

ِجْسِمها  طوَل  لِســانِها  طوُل 
َتْيِن َتْقريًبا. ًة َونِْصًفا إِلى َمرَّ َمرَّ

معلومة

الطَّريَقُة 2: َأْطَرُح اْلَبْسَطْيِن.

4
6

 -  1
6

 = 4-1
6

 =   3
6

َأْطَرُح اْلَبْسَطْيِن  

3 ساَعٍة.
6

ِة، ُهَو  َأْي إِنَّ اْلَفْرَق َبْيَن َزَمِن َحلِّ واِجباتِها اْلَمْدَرِسيَِّة َوِقراَءِة اْلِقصَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:      َأَتَحقَّ

3  في اْلَيْوِم الّثاني. 
4

 kmِل، َو 1  في اْلَيْوِم اْلَوَّ
4

 km ِرياَضٌة: َقَطَع َكريٌم في َأْثناِء ُمماَرَســِة ِرياَضِة اْلَمْشــي َمســاَفَة

تي َقَطَعها في اْلَيْوَمْيِن؟ َوما اْلَفْرُق َبْيَن اْلَمساَفَتْيِن؟ ما اْلَمساَفُة الَّ
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 13  بيْتزا: اْشــَترى َمْحمــوٌد َفطيَرَة بيْتــزا، َوَتناَوَل َعلى 

1    اْلَفطيَرِة. 
 8

4    اْلَفطيَرِة، َوَعلى اْلَعشــاِء 
 8

اْلَغداِء

ما اْلَكْسُر الَّذي ُيَمثُِّل َمْجموَع ما َتناَوَلُه ِمَن اْلَفطيَرِة؟

َفإِذا  َأْطباًقا ِمــَن اْلَحَلوّيــاِت،   14  ُتِعدُّ ِهنْــُد 

ْيــِت  1    كــوٍب ِمــَن الزَّ
 5

اْســَتْعَمَلْت  

2    كوٍب لِْلَكْعِك، َفما 
 5

لِْلَبْســَكويِت، َو

ْيِت؟ َمْجموُع ما اْسَتْعَمَلْتُه ِهنُْد ِمَن الزَّ

َمهاراُت التَّْفكيِر

 1
6

 1
6

 1
6

 1
6

 1
6

 1
6

 1
6

 1
6

 1
6

1 ُأَبيُِّن اْلَخَطَأ الَّذي 
 3

 + 1
 3

 = 2
 6

ْحمِن ناتَِج َجْمِع   15  َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: َوَجَد َعْبُد الرَّ

ُحُه. َوَقَع فيِه، َوُأَصحِّ

 5
 6

 16  َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأْكُتُب َكْسَرْيِن َمْجموُعهما 

: فــي اْلُمَثلَِّث اْلُمجاِوِر، اْلَكْســُر في ُكلِّ داِئــَرٍة فاِرَغٍة   17  َتَحدٍّ

َتْيِن بِالنِّْسَبِة  ُيساوي َمْجموَع اْلَكْسَرْيِن في الّداِئَرَتْيِن اْلُعْلِويَّ

إَِلْيها، َأْجَمُع اْلَكْسَرْيِن فيِهما؛ ِلَِجَد اْلُكسوَر اْلَمْجهوَلَة 

ْكماِل اْلُمَثلَِّث. ِلِ

 3
 12

 + 1
 4

: َأِجُد ناتَِج   18 َتَحدٍّ

 19  َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأْكُتُب َكْسَرْيِن َمْجموُعهما 1 

ُث: َكْيَف أَجْمُع َكْسَرْيِن ُمَتشابَِهْيِن؟   َأَتَحدَّ

لَِجْمِع َكْسَرْيِن َغْيِر ُمَتشابَِهْيِن؛ 
َأَحِدِهما  ِكتاَبِة  إِعاَدُة  ُيْمِكنُني 
بِاْستِْعماِل اْلُكسوِر اْلُمَتكافَِئِة، 
بَِحْيــُث ُيْصبُِح َلُهمــا اْلَمقاُم 

َنْفُسُه، ُثمَّ َأْجَمُع َبْسَطْيِهما.

ِإْرشاٌد
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اْلَْعداُد اْلَكْسِريَُّة َواْلُكسوُر َغْيُر اْلِفْعِليَِّة ْرُس الدَّ

 َأْسَتْكِشُف

اْلفالمينغو  ُطيوِر  َأْنواِع  َأْكَبِر  َيْبُلُغ طوُل 

1  1 َتْقريًبــا. َهْل ُيْمِكــُن ِكتاَبُة 
2

 m

طوِل طاِئِر اْلفالمينغو َعلى صوَرِة َكْسٍر 

َلُه َبْسٌط َوَمقاٌم؟

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َأْكُتُب اْلَعَدَد اْلَكْسِريَّ َعلى صوَرِة 

َكْسٍر َغْيِر فِْعلِيٍّ َوبِاْلَعْكِس.

اْلُمْصَطَلحاُت

، َكْسٌر، َكْسٌر َغْيُر  َعَدٌد َكْسِريٌّ

. فِْعلِيٍّ

ُن اْلَعَدُد اْلَكْسَريُّ )mixed number( ِمْن ُجْزَأْيِن، ُهما: اْلَعَدُد اْلُكلِّيُّ وَاْلَكْسُر )fraction(، َوُيْمِكُن   َيَتَكوَّ

)improper fraction( ٍّى َكْسًرا َغْيَر فِْعلِي ِكتاَبُتُه َعلى صوَرِة َكْسٍر؛ َبْسُطُه َأْكَبُر َأْو ُيساوي َمقاَمُه َوُيَسمَّ

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 

. 3  2 َعلى صوَرِة َكْسٍر َغْيِر فِْعلِيٍّ
6

 1 َأْكُتُب 

3  2 بِنَموَذٍج.
6

1اْلُخْطَوُة ُأَمثُِّل اْلَعَدَد اْلَكْسِريَّ 

   8
3

  =  2   2
3

 

َكْسٌر َغْيُر فِْعِليٍَّعَدٌد ُكلِّيٌَّكْسٌر

 3
6

11

 2  3
6

 = 1 + 1 +  3
6 يٍَّة َوُكسوٍر َأْكُتُب اْلَعَدَد اْلَكْسِريَّ َعلى صوَرِة ناتِِج َجْمِع َأْعداٍد ُكلِّ

3
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 1
6

2اْلُخْطَوُة ُأَمثُِّل اْلَعَدَد 1 بِاْستِْعماِل ِقَطِع  

 2  3
6

 =  15
6

إَِذْن: 

. 9   َعلى صوَرِة َعَدٍد َكْسِريٍّ
4

 2 َأْكُتُب  

1اْلُخْطَوُة َأْرُسُم َنموَذًجا ُيَمثُِّل 9 َأْرباٍع.  

1  َيْبقى.
4

9  ، َوَكْم 
4

2اْلُخْطَوُة َأِجُد َكْم واِحًدا في 

 3
6

 6
6

 6
6

   2  3
6

 =  6
6

 +  6
6

 +  3
6

 =  15
6

 2  3
6

تي ُتساوي  1  الَّ
6

 َأِجُد َمْجموَع ِقَطِع 

9 َأْكُتُب اْلَعَدَد اْلَكْسِريَّ
4

 = 1 + 1 +  1
4

 = 2  1
4

4
4

4
4

1
4

= =1 1
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اْلَوْحَدُة 6

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

ُق ِمْن َفْهِمَي:      َأَتَحقَّ

 . 7  َعلى صوَرِة َعَدٍد َكْسِريٍّ
2

.   2 َأْكُتُب  1  1 َعلى صوَرِة َكْسٍر َغْيِر فِْعِليٍّ
6

 1 َأْكُتُب 

. ، ُثمَّ َعلى صوَرِة َكْسٍر َغْيِر فِْعِليٍّ  1 َأْكُتُب ما ُيَمثُِّلُه النَّموَذُج َعلى صوَرِة َعَدٍد َكْسِريٍّ

اْلعاِديَّ  اْلَكْســَر  ُأَمثُِّل  ِعنَْدما 
َفإِنَّ َعَدَد اْلَْجزاِء اْلُمَتســاِوَيِة 
النَّموَذُج  إَِلْيهــا  ــُم  ُيَقسَّ تي  الَّ
اْلواِحُد ُيشيُر إِلى َمقاِم اْلَكْسِر.

ُر َأَتَذكَّ

 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

. 3  1 َتْقريًبا. َأْكُتُب اْلَعَدَد اْلَكْسِريَّ َعلى صوَرِة َكْسٍر َغْيِر فِْعلِيٍّ
 5

 m ٍَّيْبُلُغ اْرتِفاُع ِحصاٍن َعَربِي

  1  3
 5

 =  8
 5

إَِذْن: 

   8
 5

 m َأْي إنَّ اْرتِفاَع اْلِحصاِن  ُهَو

ُق ِمْن َفْهِمَي:      َأَتَحقَّ

 . 2 1، َأْكُتُب طوَل َهْيَثٍم َعلى صوَرِة َكْسٍر َغْيِر فِْعِليٍّ
 3

  m َيْبُلُغ طوُل َهْيَثٍم

 1  3
5

 = 1 +  3
5

 =  5
5

 +  3
5

  =  8
5

 َمْجموُع اْلَعَدِد اْلُكلِّيِّ َواْلَكْسِر

  5
5

 في اْلواِحِد 5 َأْخماٍس، 1 = 

 َأْجَمُع
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: َة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي َعلى صوَرِة َكْسٍر َغْيِر فِْعلِيٍّ َأْكُتُب اْلَْعداَد اْلَكْسِريَّ

2  3 2
 3

 3  1 5
 6

4  4  3
 7

 5  2 3
 8

 

َأْكُتُب اْلُكسَر َغْيَر اْلِفْعلِيَّ َعلى صوَرِة َعَدٍد َكْسِريٍّ في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:

6   6
 4

 7   18
 5

8   22
 6

 9   15
 5

 

3 1 َرغيٌف ِمَن اْلُخْبِز اْلَْسَمِر، إِذا كاَنْت َتْأُكُل في اْلَوْجَبِة اْلواِحَدِة  
 4

 10   ُخْبٌز: َلدى فاطَِمَة 

يَُّة اْلُخْبِز؟ 1  َرغيٍف، َفَكْم َوْجَبًة َتْكفيها َكمِّ
 4

1  ساَعٍة َلْلِوصوِل إِلى َعَمِلِه َيْوِميًّا، َكْم ساَعًة َيْسَتْغِرُق َلْلِوصوِل 
 6

 11  َعَمٌل: َيْسَتْغِرُق َقْيٌس 

إِلى َعَمِلِه في 10 أّياٍم، َأْكُتُب النّاتَِج َعلى صوَرِة َعَدٍد َكْسِريٍّ .

َعِن  اْلَْســَمُر  اْلُخْبُز  َيَتَميَّــُز   
اْلَْبَيــِض بَِأنَّــُه َيْحَتوي َعلى 
تي ُتســاِعُد َعلى  اْلَْليــاِف الَّ

اْلَهْضِم

َمْعلوَمٌة

َمهاراُت التَّْفكيِر

2  2 كوٍب ِمَن اْلَحليِب في ُصنِْع َقاَلٍب ِمَن اْلَحْلوى، إِذا َأراَدْت 
 3

: َتْسَتْعِمُل َمْرَيُم   12  َتَحدٍّ

جاَبَة َعلى  َأْن َتْصنَــَع َقاَلَبْيِن، َفَكْم كوًبا َتْحتاُج؟ ُأَمثُِّل اْلَمْســَأَلَة بِالنَّماِذِج، ُثــمَّ َأْكُتُب اْلِ

. ، َوَعلى صوَرِة َعَدٍد َكْسِريٍّ صوَرِة َكْسٍر َغْيِر فِْعِليٍّ

ُر إِجاَبتَِي باستعمال النماذج. 13  ؟ ُأَبرِّ
 6

13  َأْم 
 5

ُهما َأْكَبُر    13  َتْبريٌر: َأيُّ

، َكْيَف ُيْمِكُن َتْحديُد َعَدِد اْلَْجزاِء  ُث: ِعنَْد َرْسِم َنموَذٍج ُيَمثُِّل اْلَعَدَد اْلَكْســِريَّ   َأَتَحــدَّ

؟ تي َينَْقِسُم إَِلْيها اْلَعَدُد اْلُكلِّيُّ الَّ
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ْرُس الدَّ

 َأْسَتْكِشُف

1  ِمساَحِة اْلُكَرِة اْلَْرِضيَِّة. 
3

ْحراُء  ُل الصَّ ُتَشكِّ

ُب هذا اْلَكْسِر؟ َكْيَف ُأَقرِّ

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

ًة  ُب ُكســوًرا َوَأْعداًدا َكْســِريَّ ُأَقرِّ

اْلَمْرِجِعيَّــِة اْلِقَيــِم   بِاْســتِْعماِل 

0 ,  1
2

 , 1

اْلُمْصَطَلحاُت
َتْقريٌب، ِقَيٌم َمْرِجِعيٌَّة.

1  . ُيْمِكنُني اْستِْعماُل اْلُكسوِر 
2

1  َوَبْعُضها َأْكَبُر ِمْن 
2

 َتَقُع قيَمُة َأيِّ َكْسٍر فِْعِليٍّ َبْيَن اْلَعَدَدْيِن 0 َو1، وَبْعُضها َأَقلُّ ِمْن 

1  َأْو 1، َكما ُيْمِكنُني 
2

اْلُمَتكافَِئِة لَِتْقريِب )rounding( اْلَكْســِر إِلى ِقَيٍم َمْرِجِعيَّــٍة )benchmarks( ِهَي 0 َأْو 

 . يَّْيِن َيَقُع َبْينَهما، َوْتقريِب اْلُجْزِء اْلَكْسِريِّ َتْقريُب اْلَعَدِد اْلَكْسِريِّ بَِتْحديِد َعَدَدْيِن ُكلِّ

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 

1  , 0 في َتْقريِب ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:
2

َأْسَتْعِمُل اْلِقَيَم اْلَمْرِجِعيََّة 1 ,   

1   3
8

  

1اْلُخْطَوُة ُأَمثُِّل اْلَكْسَر بِنَموَذٍج.

3   َأْسَفِل َنموَذِج  
8

   َأْسَتْعِمُل َنموَذًجا لَِتْمثيِل اْلَكْسِر 
 1
2

اْلَعَدِد 1 َوَنموَذِج اْلَكْسِر 

    1
2

  =  4
8

3  َوُأالِحُظ َأنَّ 
8

ُل  ُأَظلِّ  

ُب. 2اْلُخْطَوُة ُأَقرِّ

1  َتْقريًبا.
2

3  ُتساوي 
8

1  ، َأْي إِنَّ 
2

3  َأْقَرُب إِلى 
8

ُأالِحُظ َأنَّ   

َتْقريُب اْلُكسوِر َواْلَْعداِد اْلَكْسِريَِّة 4
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2  1  1
6

 

1  1
6

1اْلُخْطَوُة ُأَمثُِّل 

 1
2

ُه َأَقلُّ ِمْن   1  إِلى 0؛ ِلَنَّ
6

ُب اْلُجْزَء اْلَكْسِريَّ  2اْلُخْطَوُة  ُأَقرِّ

1  1 ُتساوي 1 َتْقريًبا
6

ريَطْيِن مًعا َأْقَرُب إِلى اْلَعَدِد اْلُكلِّيِّ 1، َأْي إِنَّ   َلَة ِمَن الشَّ ُأالِحُظ َأنَّ اْلَْجزاَء اْلُمَظلَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:      َأَتَحقَّ

1  , 0 في َتْقريِب ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:
2

َأْسَتْعِمُل اْلِقَيَم اْلَمْرِجِعيََّة 1 , 

1   4
9

    2  2  5
6

    3   1
12

  

قيَقِة. جاَبِة الدَّ ٍة ِعنَْدما ال َنْحتاُج إِلى اْلِ لَِتْقريِب اْلُكسوِر اْلَكثيُر ِمَن التَّْطبيقاِت اْلَحياتِيَِّة، َوبِخاصَّ

 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

ِة 50 َدقيَقًة، َأْكُتُب اْلَكْسَر الَّذي ُيَمثُِّل َزَمَن  ُتماِرُس َرْنُد ِرياَضَة اْلَمْشــي ُكلَّ َيْوٍم لُِمدَّ

ُبُه إِلى َأْقَرِب َعَدٍد َصحيٍح.  اْلَمْشي بِالّساعاِت، ُثمَّ ُأَقرِّ

1اْلُخْطَوُة َأْكُتُب اْلَكْسَر 

 بِما َأنَّ الّساَعَة اْلواِحَدَة ُتساوي 60 َدقيَقًة؛ َفإِنَّ اْلَكْسَر في َأْبَسِط صوَرٍة ُهَو:

   50
60

 = 5
6

        

2اْلُخْطَوُة ُأَمثُِّل اْلَكْسَر بِنَموَذٍج.

    1
2

5  َأْسَفَل َنموَذِج اْلَعَدِد 1 َواْلَكْسِر 
6

َأْسَتْعِمُل َنموَذًجا ِلَُمثَِّل اْلَكْسَر  

ُب.  3اْلُخْطَوُة ُأَقرِّ

 6
6

6 َوُهَو َأْقَرُب إِلى الواِحِد، َأْو 1 =  
6

3 و 
6

5 َيَقُع َبْيَن 
6

 ُأالِحُظ َأنَّ 

َأْي إِنَّ َرْنَد َتْمشي في اْلَيْوِم ساَعًة واِحَدًة َتْقريًبا.

َأْقِسُم ُكلًّ ِمَن اْلَبْسِط َواْلَمقاِم َعلى 10
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اْلَوْحَدُة 6

أَتََدرَُّب
َب ُكلَّ َكْسٍر َمّما َيْأتي: َوأَُحلُّ الَْمسائَِل 1 , 0 ؛ ِلَُقرِّ

2
َأْسَتْعِمُل اْلِقَيَم اْلَمْرِجِعيََّة 1 , 

1  1
 8

   2  4
 6

   3  8
 10

    4  1
 3

 

َب ُكلَّ َعَدٍد َكْسِريٍّ ِمّما َيْأتي: 1 , 0 ؛ ِلَُقرِّ
2

َأْسَتْعِمُل اْلِقَيَم اْلَمْرِجِعيََّة 1 , 

5  1 1
 5

 6  2 6
 10

 7  3 9
 10

  8  4 2
 5

 

1 َأْو km 1؟
 2

 km 7 ، َفَهْل هِذِه اْلَمساَفُة َأْقَرُب إِلى
 8

 km  9 َرَكَض ُأساَمُة 

 10  ُمسـاَبَقٌة: في ُمسـاَبَقٍة َثقافِيَّـٍة َأجاَب ُعَمُر إِجاَبـًة َصحيَحًة َعْن 24 ُسـَؤااًل ِمْن َأْصِل 30، 

حيَحِة، ُثـمَّ َأْسـَتْعِمُل اْلِقَيـَم اْلَمْرِجِعيََّة  جابـاِت الصَّ  َأْكُتـُب اْلَكْسـَر الـّدالَّ َعلى َعـَدِد اْلِ

َبُه. 1   , 0 ؛ اِلَُقرِّ
2

  , 1

َمهاراُت التَّْفكيِر

1  )َأْسَتْعِمُل اْلُكسوَر اْلُمَتكافَِئَة(.
 2

1 َوَأَقلَّ ِمْن 
 3  11  َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأْكُتُب َكْسًرا َأْكَبَر ِمْن 

2 ِمَن اْلِكتاَب َنْفِسِه. ِمْن ِمنُْهما َأْقَرُب 
 8 5 ِمْن ِكتاٍب َوَقَرَأْت َأماني 

 6  12  َتْبريٌر: َقَرَأ َكماُل 

ُر إِجاَبتَِي. إِلى إِْتمام ِقراَءِة اْلِكتاِب؟ ُأَبرِّ

ُر إِجاَبتَِي. ُد اْلَكْسَر اْلُمْخَتِلَف َعِن الّثالَثِة اْلُْخرى، َوُأَبرِّ ها ال َينَْتمي: ُأَحدِّ  13 َأيُّ

1   , 0 على َتْقريِب اْلُكسوِر؟
2

ُث: َكْيَف ُتساِعُدني اْلِقَيُم اْلَمْرِجِعيَُّة 1 ,     َأَتَحدَّ

3
8

3
5

3
7

3
9

ُق ِمْن َفْهِمَي:      َأَتَحقَّ

. َب اْلَعَدَد اْلَكْسِريَّ 1   , 0 ؛ ِلَُقرِّ
2

1  1 َرغيَف ُخْبٍز. َأْسَتْعِمُل اْلِقَيَم اْلَمْرِجِعيََّة: 1 ,  
3

َأَكَل َزْيٌد 

َعْن  ِلَُعبَِّر  َكْســًرا  َأْســَتْعِمُل 
جاباِت  ؛ َفَعَدُد اْلِ ُجْزٍء ِمْن ُكلٍّ
حيَحــِة ُيَمثِّــُل اْلُجــْزَء،  الصَّ
ُيَمثُِّل  َجميِعها  اْلَْسِئَلِة  َوَعَدُد 

ُط اْلَكْسَر. ، ُثمَّ ُأَبسِّ اْلُكلَّ

ُر َأَتَذكَّ
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ْرُس الدَّ

 َأْسَتْكِشُف

  4
6

ْيتوِن في َمْزَرَعِة يوُسَف  ُيَمثُِّل َعَدُد َأْشجاِر الزَّ

ُهما  4  َأيُّ
8

ّراِق  اْلَْشــجاِر، َوُيَمثُِّل َعَدُد َأْشجاِر الدُّ

َأْكَثُر؟

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َواْلَْعداِد  اْلُكســوِر  َبْيــَن  ُأقاِرُن 

ِقَيٍم  بِاْستِْعماِل  ُبها  َوُأَرتِّ ِة،  اْلَكْسِريَّ

َمْرِجِعيٍَّة.
اْلُمْصَطَلحاُت

ُمقاَرَنٌة.

ِمثاٌل 1 

؛ لُِتْصبَِح ُكلُّ ُجْمَلٍة ِمّما َيْأتي َصحيَحًة: ْمَز ) < َأْو > َأْو = ( َمكاَن  َأْكُتُب الرَّ  
1   5

12
     7

12
 

بِما َأنَّ اْلَمقاَمْيِن ُمَتساِوياِن؛ َفاْلَكْسُر اْلَْصَغُر ُهَو ذو اْلَبْسِط اْلَْصَغِر.

  5
12

  >  7
12

إَِذْن: 

2   8
11

     8
15

 

بِما َأنَّ اْلَبْسَطْيِن ُمَتساِوياِن؛ َفاْلَكْسُر اْلَْكَبُر ُهَو ذو اْلَمقاِم اْلَْصَغِر.

  8
11

 <  8
15

إَِذْن: 

ُيْمِكنُني اْلُمقاَرَنُة )comparing( ِذْهنِيًّا َبْيَن َكْسَرْيِن َبْسطاُهما ُمَتساِوياِن، َأْو َمقاماُهما ُمَتساِوياِن َكما َيْأتي:

إِذا كاَن اْلَكْسراِن َلُهما اْلَمقاُم َنْفُسُه؛ َفإِنَّ اْلَكْسَر اْلَْكَبَر ُهَو اْلَكْسُر ذو اْلَبْسِط اْلَْكَبِر.  

إِذا كاَن اْلَكْسراِن َلُهما اْلَبْسُط َنْفُسُه؛ َفإِنَّ اْلَكْسَر اْلَْكَبَر ُهَو اْلَكْسُر ذو اْلَمقاِم اْلَْصَغِر.  

 4
5

  <   3
5

 
 6
7

  <   6
11

أَتََعلَُّم

ُمقاَرَنُة اْلُكسوِر َوَتْرتيُبها 5
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اْلَوْحَدُة 6

ُق ِمْن َفْهِمَي:    َأَتَحقَّ

؛ لُِتْصبَِح ُكلُّ ُجْمَلٍة َمّما َيْأتي َصحيَحًة: ْمَز ) < َأْو > َأْو = ( َمكاَن   َأْكُتُب الرَّ

1   7
9

   5
9

       2   5
8

   5
11

  

 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

3  2 ِمَن الّساَعِة، َوشاَرَكْت َهال
8

، َوشاَرَك َســميٌر   ِعيٍّ 8  2 ِمَن الّســاَعِة في َنشاٍط َتَطوُّ
10

: شــاَرَك ُمراٌد  عيٌّ  َعَمٌل َتَطوُّ

ا.  5  1 ِمَن الّساَعِة. ُأَرتُِّب َزَمَن ُمشاَرَكتِِهْم َتصاُعِديًّ
6

 

1اْلُخْطَوُة ُأقاِرُن الّساعاِت اْلكاِمَلَة َوُأالِحُظ َأنَّ َهال َعِمَلْت َأَقلَّ َعَدٍد ِمَن الّساعاِت. 

  1
2

8  بِاْستِْعماِل ِقيَمٍة َمْرِجِعيٍَّة َوِهَي 
10

3  و
8

2اْلُخْطَوُة ُأقاِرُن اْلَكْسَرْيِن 

   8
10

 <  1
2

    

 3
8

 <  1
2

  

  3
8

 <  8
10

إَِذْن: 

َة: 3اْلُخْطَوُة ُأَرتُِّب اْلَْعداَد اْلَكْسِريَّ

1  5
6

 < 2  3
8

 <  2  8
10

    

2   ُنقاِرُن 
8

2  َو 
5

ُيْمِكنُني اْستِْعماُل اْلِقَيِم اْلَمْرِجِعيَِّة لُِمقاَرَنِة َكْسَرْيِن، َفَمَثاًل: لُِمقاَرَنِة 

   2
8

2   َأْكَبُر ِمْن 
5

1   َأْي إِنَّ  
2

2   َأْقَرُب إِلى  
5

1  َفنَِجُد َأنَّ  
2

ُكالًّ ِمنُْهما بِاْلَكْسِر  

ْكِل اْلُمجاِوِر. َكما في الشَّ
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أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

ُق ِمْن َفْهِمَي:    َأَتَحقَّ

ُهما َأْقَرُب إِلى اْلَمْخَبِز؟ 4 ، َأيُّ
 6

 km 1 َوَيْبُعُد َمنِْزُل ُمنى َعنُْه
 4

 km َيْبُعُد َمنِْزُل رانيا َعِن اْلَمْخَبِز

ْمَز )> أو < أو =( في      َأْكُتُب الَعَدَد الَكَســريَّ اْلُمَمثَِّل لُِكلِّ َنموَذٍج، ُثــمَّ َأْكُتُب الرَّ

لُِتْصبَِح اْلُجْمَلُة َصحيَحًة:

1                      

  

2           

  

3          

  

ْمَز ) < َأْو > َأْو = ( في  لُِتْصبَِح اْلُجْمَلُة َصحيَحًة:    َأْكُتُب الرَّ

4   5
13

   8
13

    5   9
11

   9
15

6   4
7

   1
5

    7   5
8

   5
6

ُيْمِكنُنــي ُمقاَرَنــُة اْلُكســوِر 
َأْو  النَّمــاِذِج،  بِاْســتِْعماِل 
اْلَمْرِجِعيَِّة  اْلِقَيِم  بِاْســتِْعماِل 

ُيْمِكُن اْستِْعماُلها َمًعا.

ُر َأَتَذكَّ



2929

اْلَوْحَدُة 6

َمهاراُت التَّْفكيِر

َة ِمَن اْلَْصَغِر إِلى اْلَْكَبِر: ُأَرتُِّب اْلُكسوَر َواْلَْعداَد اْلَكْسِريَّ

8  3
 6

 , 3
 10

 , 3
 7

   9  7
 10

 , 9
 10

 , 5
 10

  

10  5 1
 4

 , 5 9
 10

 , 5 4
 6

  11  9 2
 7

 , 8 1
 4

 , 8 6
 9

 

َأْكُتُب اْلَعَدَد اْلُمناِسَب في  :

12  1
 2

 < 
 6

    13  1
 2

 < 3
 

 

14  1
 8

 < 1     15  1 3
 

 < 1 3
 5

 

ُهما َأْطَوٌل؟ 2 1، َأيُّ
 8

  m 3 1 َوطوُل ُعَمَر
 4

  m 16 ِقياٌس: َيْبُلُغ طوُل َأْحَمَد 

1  6 َأْكواٍب ِمَن اْلماِء ِخالَل َيْوٍم كاِمٍل، َوَشِرَبْت َهيا 
6

ٌة: َشِرَبْت ناديُن  17  ِصحَّ

َة  3  6 َأْكواٍب. ُأَرتُِّب اْلَْعداَد اْلَكْسِريَّ
4

8  5 َأْكواٍب، َوَشــِرَبْت نورا 
10

ِمَن اْلَْكَبِر إِلى اْلَْصَغِر.

ُر إِجاَبتَِي. 3 ، َوُأَبرِّ
 4

7 َأْم  
 12

ُهَما َأْكَبُر   18  َتْبريٌر: َأيُّ

ُحُه. 5 2، ُأَبيُِّن اْلَخَطَأ الَّذي َوَقَع فيِه، َوُأَصحِّ
 6

 < 2 1
 3

 19 َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: قاَل َعِليٌّ إِنَّ 

ِة  اْلَكْســِريَّ اْلَْعداِد  لُِمقاَرَنــِة 
اًل. يََّة َأوَّ ُأقاِرُن اْلَْعداَد اْلُكلِّ

ُر َأَتَذكَّ

1 قيَمًة َمْرِجِعيًَّة؟
 2

ُد اْلَكْسَر اْلَْكَبَر بِاْستِْعماِل اْلَكْسِر  ُث: َكْيَف ُأَحدِّ   َأَتَحدَّ

1  إِلى 
2

ُن اْلماُء ما َبْيَن  ُيَكوِّ

ْنســاِن،   4  ِمْن ِجْســِم اْلٍ
5

اْلَمْشــروباِت  َأْفَضَل  َوُيَعــدُّ 

ُرطوَبــِة  َعلــى  لِْلُمحاَفَظــِة 

اْلَجْسِم.

َمْعلوَمٌة



اْخِتباُر اْلَوْحَدِة

30

َأْسِئَلٌة َمْوضوِعيٌَّة

حيَحَة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ

5    2  َعلى الّصوَرِة: 
 7

 1  ُيْكَتُب اْلَعَدُد اْلَكْسِريُّ 

    14
 7

ب(         7
 7

أ  ( 

    25
 7

د  (         19
 7

جـ( 

 :    13
 5

ِة اْلتَِيِة بِاْلَكْسِر    2 ُيَعبَُّر َعْن إِْحدى اْلَْعداِد اْلَكْسِريَّ

13    1
 5

ب(     1    3
 5

أ  ( 

2    3
 5

د  (     3    2
 5

جـ( 

16    ِهَي:   
 24

 3 َأْبَسُط صوَرٍة لِْلَكْسِر 

    2
 3

ب(         4
 12

أ  (  

    6
 9

د  (          1
 3

جـ(  

2    ُهَو َأْبَسُط صوَرٍة لِْلَكْسِر:   
 3

 4 اْلَكْسُر 

    3
 6

ب(         10
 15

أ  (  

    5
 6

د  (          3
 4

جـ(  

   :    3
 7

 5 إِْحدى اْلتَِيِة َأْقَرُب إِلى اْلَكْسِر 

    1
 2

ب(   أ  ( 0   

    1
 7

د  (   جـ( 1   

:5     2
 10

 6 إِْحدى اْلتَِيِة َأْقَرُب إِلى  

ب( 6 أ  ( 5   

6 1
 2

د  (     5    1
 2

جـ(  

 7 َأيُّ اْلُكسوِر اْلتَِيِة ُهَو اْلَْكَبُر؟

    4
 6

ب(         4
 5

أ  (  

    4
 9

د  (          4
 7

جـ(  

 8 َأيُّ اْلُكسوِر اْلتَِيِة ُهَو اْلَْصَغُر؟

    3
 8

ب(         1
 4

أ  (  

    2
 16

د  (          1
 2

جـ(  

1    في َأْبَسِط صوَرٍة، ُهَو:
 6

 +    3
 6

 9 ناتُِج َجْمِع 

    2
 3

ب(         4
 6

أ  (  

    1
 6

د  (          4
 12

جـ(  
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اْلَوْحَدُة 6

َأْسِئَلٌة ذاُت ِإجاَبٍة َقصيَرٍة

َة اْلتَِيَة ِمَن اْلَْكَبِر إِلى اْلَْصَغِر.  10  ُأَرتُِّب اْلَْعداَد اْلَكْسِريَّ

4    1
 9

 ,  3    1
 10

 ,  3    1
 5

  

 11  ُأَرتُِّب اْلُكسوَر اْلتَِيَة ِمَن اْلَْصَغِر إِلى اْلَْكَبِر.

    1
 2

 ,    1
 6

 ,    3
 12

   

 َأْكُتُب َكْسَرْيِن ُمكافَِئْيِن لُِكلٍّ ِمّما يِْأتي:

12      2
 5

 13      24
 36

 

13    بِاْستِْعماِل النَّماِذِج. 
 6

 14 ُأَمثُِّل اْلَكْسَر 

َأِجُد ناتَِج ما َيْأتي:

15     2
 5

 + 1
 5

 + 1
 5

  =

16  8
 9

  -  5
 9

  =

ْوِليَِّة َتْدريٌب َعلى اْلْخِتباراِت الدَّ

3    ؟
 4

 17 ما اْلَكْسُر الَّذي ُيساوي 

    9
 16

ب(        4
 5

أ  ( 

    4
 3

د  (         6
 8

جـ( 

َبِق،  1 الطَّ
 2

 18  اْشــَترى َأْحَمُد َطَبًقا ِمــَن اْلبيتــزا َوَأَكَل 

َبِق،  2 الطَّ
 6

َبــِق، َوَأَكَلْت َرنا  1 الطَّ
 6

َوَأَكَلْت ُهدى 

َفَكْم َبِقَي ِمَن الطََّبِق؟ 

    2
 6

ب(         3
 6

أ  (  

د  ( َلْم َيْبَق َشْيٌء.        1
 6

جـ(  

 19 ما اْلَعَدُد اْلَكْسِريُّ الَّذي ُيَمثُِّل اْلُجْزَء اْلُمَظلََّل؟ 

1    2
 12

ب(      1    1
 4

أ  ( 

1    2
 3

د  (      1    1
 3

جـ( 

 20 ما اْلَكْسَراِن اْلُمَتكافِئاِن ِمَن اْلُكسوِر اْلتَِيِة؟ 

   

  

  

 

)1(

)3(

)2(

)4(

ب( 1 و4 أ  ( 1 و2   

د  ( 2 و3 جـ( 3 و4   

     3
 6

2    ِمّما َتْمِلُك لِِشــراِء َقميٍص و 
 6

 21  َأْنَفَقــْت َلْيلى 

ِمّما َتْمِلُك لِِشراِء ِحذاٍء. ما اْلَكْسُر الَّذي ُيَمثُِّل ما َأْنَفَقْتُه؟
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اْلَوْحَدُة

اْلُكسوُر اْلَعْشِريَُّة77

يَُّة هِذِه اْلَوْحَدِة؟   ما َأَهمِّ

َة  ِة اْلُكسوَر اْلَعْشِريَّ َنْســَتْعِمُل في َحياتِنا اْلَيْوِميَّ

ِلْجتياِز  الّلِعبــوَن،  َيَتســاَبُق  َفَمَثًل  َكثيــًرا؛ 

ُق  اْلَمســاَفِة اْلَمْطلوَبِة بَِأَقلِّ َزَمٍن ُمْمِكٍن، َوُيَحقِّ

ًما َعلى ُمناِفســيِه بَِأْجزاٍء  َأَحُدُهــِم اْلَفْوَز ُمَتقدِّ

ِة.  ِمَن الّثانَِيِة، َوُهنا َنْحتاُج إِلى اْلُكسوِر اْلَعْشِريَّ

ِة  ُم اْلَكثيَر َعْن ِقراَءِة اْلُكســوِر اْلَعْشِريَّ َســَأَتَعلَّ

َوَتْمثيِلها َوَتْرتيبِها َوَتْقريبِها، في هِذِه اْلَوْحَدِة.

َتَعلَّْمُت ساِبًقا:

ِة َوَتْمثيَلها. َف اْلُكسوِر اْلعاِديَّ  َتَعرُّ

ِة.  ِقراَءَة اْلُكسوِر اْلعاِديَّ

ِة اْلُمَتكاِفَئِة.  إيجاَد اْلُكسوِر اْلعاِديَّ

ِة َوَتْرتيَبها.  ُمقاَرَنَة اْلُكسوِر اْلعاِديَّ

ِة. يَّ ْعداِد اْلُكلِّ  َتْقريَب اْلَ

َسَأَتَعلَُّم في هِذِه اْلَوْحَدِة:

اْلِمَئِة  َأْجــزاِء  اْلَعْشــِريِّ َحّتى  اْلَكْســِر  َف    َتَعرُّ
َوَتْمثيَلُه.

َيِغ  ِة َوِكتاَبَتهــا بِالصِّ   ِقــراَءَة اْلُكســوِر اْلَعْشــِريَّ
اْلُمْخَتِلَفِة.

ِة. ِة َواْلُكسوِر اْلَعْشِريَّ  التَّْحويَل َبْيَن اْلُكسوِر اْلعاِديَّ
ِة َوَتْرتيَبها، َوَتْقريَبها.  ُمقاَرَنَة اْلُكسوِر اْلَعْشِريَّ



33

، الَّذي   َأْسَتِعدُّ َوُزَملئَِي لَِتْنفيِذ َمْشروِعَي اْلخاصِّ

قاِرَن َأْســعاَر  ُمُه في هِذِه اْلَوْحَدِة؛ ِلُ َسَأْســَتْعِمُل فيِه مــا َأَتَعلَّ

َبها. َلِع َوِقَيَم اْلَفواتيِر َوُأَرتِّ السِّ

اْلَمــوادُّ َواْلََدواُت: َفواتيــُر ُمْشــَترياٍت ِمْن َأَحــِد اْلَمتاِجِر، 

بِطاقاتٌ.

ُخُطواُت َتْنفيِذ اْلَمْشروِع:

َقْت   1  ُأْحِضُر فاتوَرَة ُمْشَترياٍت ِمْن َأَحِد اْلَمتاِجِر الَّذي َتَسوَّ

ِمْنُه اْلعائَِلُة.

َة ( ِمْن َفواتيِر   2  َأْكُتُب قيَمَة ُكلِّ فاتــوَرٍة ) اْلقيَمَة اْلِْجمالِيَّ

اْلَمْجموَعِة َعلى بِطاَقٍة.

ْســعاِر في فاتوَرٍة بِاْســتِْعماِل   3  ُأَمثُِّل اْلقيَمــَة َلَحِد اْلَ

النَّماِذِج.

َة لُِكلِّ َرْقٍم ِمْن َأْرقاِم قيَمِة اْلفاتوَرِة   4  َأْكُتُب اْلقيَمَة اْلَمْنِزلِيَّ

َعلى اْلبِطاَقِة.

ِة  ْفِظيَّ ِة َواللَّ َيِغ اْلِقياِســيَّ  5  َأْكُتُب قيَمــَة ُكلِّ فاتــوَرٍة بِالصِّ

ِة. َوالتَّْحليِليَّ

. ُل قيَمَة ُكلِّ فاتوَرٍة إِلى َكْسٍر عاِديٍّ َأْو َعَدٍد َكْسِريٍّ  6  ُأَحوِّ

تــي َأْحَضْرُتها َوِقَيِم َفواتيِر   7  ُأقاِرُن َبْيــَن قيَمِة اْلفاتوَرِة الَّ

ُزَملئَِي.

ْكَبِر. ْصَغِر إِلى اْلَ  8  ُأَرتُِّب ِقَيَم اْلَفواتيِر ِمَن اْلَ

ُب قيَمَة ُكلِّ فاتوَرٍة إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن َعْشَرٍة، َوإِلى   9  ُأَقرِّ

. يٍّ َأْقَرِب َعَدٍد ُكلِّ

 10  َأْبَحُث َعْن ِسْلَعٍة ُمْشَتَرَكٍة في َفواتيِر اْلَمْجموَعِة، َوُأقاِرُن 

ِسْعَرها.

َعــْرُض النََّتاِئــِج: َأْكُتُب َتْقريــًرا َأْعِرُض فيِه ُخُطــواِت َعَمِل 

عوباِت الَّتي  ْلُت إَِلْيهــا، َوالصُّ تائَِج الَّتي َتَوصَّ اْلَمْشــروِع َوالنَّ

َواَجْهُتها في َأْثناِء َتْنفيِذ اْلَمْشروِع.
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َمْشروُع اْلَوْحَدِة: فاتوَرُة ُمْشَترياٍت

1.67

ِسْعُر اْلُخْبِز
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، َوَأْسَتْعِمُل النَّماِذَج لَِتْمثيِل َأْجزاِء اْلَعْشَرِة. ُف اْلَكْسَر اْلَعْشِريَّ   ِفْكَرُة اْلْسِتْكشاِف: َأَتَعرَّ

ٌة، َأْجزاُء اْلَعْشَرِة ، فاِصَلٌة َعْشِريَّ اْلُمْصَطَلحاُت: َكْسٌر َعْشِريٌّ

اْلَكْسُر اْلَعْشــِريُّ )decimal( ُهَو َعَدٌد ُتْســَتْعَمُل فيِه اْلقيَمُة 

ُة )decimal point(؛ لَِتْمثيِل  اْلَمنِْزلِيَّــُة َواْلفاِصَلُة اْلَعْشــِريَّ

ْبِط َبْيَن اْلُكسوِر  . َوُيْمِكنُني اْســتِْعماُل النَّماِذِج لِلرَّ ُجْزٍء ِمْن ُكلٍّ

ِة، َفَأْكُتُب َأْجزاَء اْلَعْشَرِة )اْلَْعشاَر(  ِة َواْلُكسوِر اْلَعْشــِريَّ اْلعاِديَّ

. )tenths( َعلى صوَرِة َكْسٍر عاِديٍّ َأْو َكْسٍر َعْشِريٍّ

اْسِتْكشاٌف: َأْجزاُء اْلَعْشَرِة

نَّشاُط: 

. ُر َعِن النَّموَذِج؛ بِاْستِْعماِل َكْسٍر عاِديٍّ َمقاُمُه 10 َوَكْسٍر َعْشِريٍّ ُأَعبِّ

َلَة ِمَن النَّموَذِج.  ْجزاَء اْلُمَظلَّ 1اْلُخْطَوُة َأْكُتُب اْلَكْسَر اْلعاِديَّ الَّذي ُيَمثُِّل اْلَ

  

2اْلُخْطَوُة ُأْكِمُل َلْوَحَة اْلَمناِزِل اْلُمجاِوَرَة. 

 4
10

 = 0.   :    َأْي إِنَّ

10
َلِة  َعَدَد اْلَْجزاِء اْلُمَظلَّ

َعَدِد اْلَْجزاِء ُكلِّها
=

آحاٌدَأْجزاُء اْلَعْشَرِة

0

ْفُر َيْعني  الصِّ
ل ُيوَجُد آحاٌد

ُة اْلفاِصَلُة اْلَعْشِريَّ

ُر  ُأَفكِّ

ِة: ِة َواْلُكسوِر اْلَعْشِريَّ ُر َعِن ُكلِّ نَّموَذِج ِمّما َيْأتي؛ بِاْستِْعماِل اْلُكسوِر اْلعاِديَّ   ُأَعبِّ

1   2 

آحاٌدَأْجزاُء اْلَعْشَرِة

0

َة  اْلفاِصَلَة اْلَعْشِريَّ
َتْفِصُل َبْيَن َمنِْزَلِة اْلحاِد 
َوَمنِْزَلِة َأْجزاِء اْلَعْشَرِة.

واِحٌد ِمْن َعْشَرٍة

ٌة فاِصَلٌة َعْشِريَّ

 1
10

 = 0.1
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ْرُس 1الدَّ
 َأْسَتْكِشُف

في َأَحِد َتْدريبــاِت ُمْنَتَخبِنا اْلَوَطنِيِّ لُِكَرِة اْلَقَدِم، 

َل لِعٌب 5 ًأْهداٍف ِمْن َمْجموِع 10 َضْرباٍت  َسجَّ

ْهداَف  ا ُيَمثُِّل اْلَ َنْحَو اْلَمْرمى. َأْكُتُب َكْسًرا عشريًّ

َلها الّلِعُب. الَّتي َسجَّ

َة )standard form(؛ َفَنْكُتُب   لِِقراَءِة اْلَكْسِر اْلَعْشِريِّ َنْســَتْعِمُل َلْوَحَة اْلَمناِزِل، َولِِكتاَبتِِه َنْسَتْعِمُل الّصيَغَة اْلِقياِسيَّ

َة )word form(؛ َفنَْكُتُب اْلَكْسَر اْلَعْشِريَّ َكما ُيْقَرُأ بِاْلَكِلماِت. ْفِظيَّ ْرقاِم، َوالّصيَغَة اللَّ اْلَكْسَر اْلَعْشِريَّ بِاْستِْعماِل اْلَ

اْلَمنــاِزِل َلْوَحــِة  َعلــى  اْلَمْكتــوِب  اْلَعْشــِريِّ  لِْلَكْســِر  ُة  اْلِقياِســيَّ  َفالّصيَغــُة 

اْلُمجاِوَرِة ِهَي: 0.1

ُة َفِهَي: ُجْزٌء واِحٌد ِمْن َعْشَرٍة. ْفِظيَّ َأّما الّصيَغُة اللَّ

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 

ِة:  ِة َواْلِقياِسيَّ ْفِظيَّ َل بِالّصيَغَتْيِن اللَّ َأْكُتُب اْلَكْسَر اْلَعْشِريَّ الَّذي ُيَمثُِّل اْلُجْزَء اْلُمَظلَّ

 9
10

َأْسَتْعِمُل َلْوَحَة اْلَمناِزِل: 0.9 = 

ُة: تِْسَعٌة ِمْن َعْشَرٍة. ْفِظيَّ ُة: 0.9 ، الّصيَغُة اللَّ الّصيَغُة اْلِقياِسيَّ

َعَشراٌتآحاٌدَأْجزاُء اْلَعْشَرِة

900

َأْجزاُء اْلَعْشَرِة

آحاٌدَأْجزاُء اْلَعْشَرِة

10

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َة َعلى صوَرِة  َأْكُتُب اْلُكسوَر اْلعاِديَّ

ْجزاِء ِمْن  ٍة ِضْمَن اْلَ َكْسوٍر َعْشِريَّ

ْعداِد. َعْشَرٍة، َوُأَمثُِّلها َعلى َخطِّ اْلَ

اْلُمْصَطَلحاُت

ُة، الّصيِغُة  الّصيَغُة اْلِقياِسيَّ

ُة.  ْفِظيَّ اللَّ
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ُق ِمْن َفْهِمَي:    َأَتَحقَّ

َل. ِة اْلَكْسَر اْلَعْشِريَّ الَّذي ُيَمثُِّل اْلُجْزَء اْلُمَظلَّ ِة َواْلِقياِسيَّ ْفِظيَّ َأْكُتُب بِالّصيَغَتْيِن اللَّ

ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

ُيَبيُِّن اْلَجْدَوُل اْلُمجاِوُر َتْصنيَف َبْعِض اْلَحَيواناِت َحْسَب ِغذائِها.

َتْصنيُف َبْعِض اْلَحَيواناِت َحْسَب ِغذائِها

آكاِلُت النَّباِت

آكاِلُت اللُّحوِم

ُلُه َعَلى َخطُّ   1   أْكُتُب الَكْســَر الَعْشــريَّ َالَِّذي ُيَمثُِّل َعَدَد الَحَيَواَناِت آِكالِت النَّبــاِت ِمْن َاْلَعَدِد َاْلُكّليِّ لِْلَحَيَواَنــاِت ، َوُأَمثِّ

َاْلِعداِد .

  يوَجُد في اْلَجْدَوِل 7 َحَيواناٍت آِكلِت َنباٍت، َوَعَدُد اْلَحَيواناِت في اْلَجْدَوِل 10، إَِذْن: اْلَكْســُر اْلَعْشــِريُّ الَّذي ُيَمثُِّل 

الَحَيواناِت آِكَلَة النَّباِت ِمَن اْلَعَدِد اْلُكلِّيِّ لِْلَحَيواناِت، ُهَو 0.7

 لَِتْمثيِل اْلَكْسِر اْلَعْشِريِّ 0.7 َعلى َخطِّ اْلَْعداِد:

ُمُه إِلى 10 َأْجزاٍء ُمَتساِوَيٍة. 1اْلُخْطَوُة َأْرُسُم َخطَّ َأْعداٍد ِمْن 0 إِلى1 ، َوُأَقسِّ  

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

ْعداِد. ُد 0.7 َعلى َخطِّ اْلَ 2  اْلُخْطَوُة ُأَحدِّ  

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

7 َأْجزاٍء ِمْن 
10َأْجزاٍء ُمَتساِوَيٍة

ِة. ْعداِد، بَِطريَقٍة ُمشابَِهٍة لَِطريَقِة َتْمثيِل اْلُكسوِر اْلعاِديَّ ِة َعلى َخطِّ اْلَ ُيْمِكُنني َتْمثيُل اْلُكسوِر اْلَعْشِريَّ

0.10 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
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اْلَوْحَدُة 7

ُلُه َعَلى َخطُّ اَلْعداِد. ْحِم ِمْن َاْلَعَدِد َاْلُكّليِّ لِْلَحَيَواَناِت ، وُأَمثِّ  2  أْكُتُب الَكْسَر الَعْشريَّ َالَِّذي ُيَمثُِّل َعَدَد الَحَيَواَناِت آِكالِت اللَّ

 يوَجُد في اْلَجْدَوِل 3 َحَيواناٍت آِكلِت ُلحوٍم، َوَعَدُد اْلَحَيواناِت في اْلَجْدَوِل 10

حوِم من العدد الكلي للحيوانات ُهَو 0.3 إَِذْن: اْلَكْسُر اْلَعْشِريُّ الَّذي ُيَمثُِّل الَحَيواناِت آِكَلَة اللُّ
ْعداِد: لَِتْمثيِل اْلَكْسِر اْلَعْشِريِّ 0.3 َعلى َخطِّ اْلَ

ُمُه إِلى 10 َأْجزاٍء ُمَتساِوَيٍة. 1اْلُخْطَوُة َأْرُسُم َخطَّ َأْعداٍد ِمْن 0 إِلى1 ، َوُأَقسِّ  

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

ْعداِد. ُد 0.3 َعلى َخطِّ اْلَ 2  اْلُخْطَوُة ُأَحدِّ  

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

3  َأْجزاٍء ِمْن  
10َأْجزاٍء ُمَتساِوَيٍة

ُق ِمْن َفْهِمَي:    َأَتَحقَّ

َزُلِج َعلى اْلِمْضماِر، فاَز َســعيٌد َعلى ُمناِفســيِه في 8 َجْولٍت ِمْن 10، َأْكُتُب اْلَكْسَر اْلَعْشِريَّ الَّذي ُيَمثُِّل  في ُمســاَبَقِة التَّ

ْعداِد. ُلُه َعلى َخطِّ اْلَ اْلَجْولِت الَّتي  َفاَز ِفيَها ِمْن َاْلَعَدِد َاْلُكّليِّ لِْلَجْوَلِت، َوُأَمثِّ

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

ِة في ُكلٍّ  ِة َواْلِقياِسيَّ ْفِظيَّ َل، بِالّصيَغَتْيِن اللَّ َأْكُتُب اْلَكْسَر اْلَعْشــِريَّ الَّذي ُيَمثُِّل اْلُجْزَء اْلُمَظلَّ

ِمّما َيْأتي:
1      2     3  

ْعداِد: ُلُه َعلى َخطِّ اْلَ ، َوُأَمثِّ َأْكُتُب ُكلَّ َكْسٍر عاِديٍّ ِمّما َيْأتي َعلى صوَرِة َكْسٍر َعْشِريٍّ

4   8
10

   5   5
10

   6   2
10

ْعداِد: ُلُه َعلى َخطِّ اْلَ ، َوُأَمثِّ َأْكُتُب ُكلَّ َكْسٍر َعْشِريٍّ ِمّما َيْأتي َعلى صوَرِة َكْسٍر عاِديٍّ

7  0.9   8  0.6   9  0.1

َأْســَتْعِمُل َتْمثيــَل اْلُكســوِر 
اْلَْعداِد  َخطِّ  َعلى  ِة  اْلَعْشــِريَّ

ِعنَْد ُمقاَرَنتِها.

إِرْشاٌد
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. َنِة في الّدائَِرِة، بِاْستِْعماِل َكْسٍر عاِديٍّ َوَكْسٍر َعْشِريٍّ ْجزاِء اْلُمَلوَّ ُلُه ُكلٌّ ِمَن اْلَ  10 َأْكُتُب ما ُتَمثِّ

ْوُن اْلَكْسُر اْلَعْشِريُّاْلَكْسُر اْلعاِديُّاللَّ

َأْصَفُر

َأْحَمُر

َأْخَضُر

ُلُه ُكلٌّ حرف ِمّما َيْأتي:  11 َأْكُتُب اْلَكْسَر اْلَعْشِريَّ الَّذي ُيَمثِّ

 12  َأْبحـاٌث: اْشـَتَرَكْت 4 طالِبـاٍت فـي ِكتاَبِة 

َبْحـٍث ُمَؤلٍَّف ِمـْن 10 َصْفحـاٍت. َبَدَأْت 

ُسـهى  َفَكَتَبـْت  بِاْلِكتاَبـِة؛  ِمْنُهـنَّ  ُكلٌّ 

7 َصْفحـاٍت، َوَكَتَبْت رامـا 3 َصْفحاٍت، 

َوَكَتَبـْت  6 َصْفحـاٍت،  ُدعـاُء  َوَكَتَبـْت 

ُضحـى 9 َصْفحاٍت. َأَضـُع اْسـَم الّطالَِبِة 

ْفحـاِت الَّتـي َكَتَبْتهـا. َتْحـَت اْلَعمـوِد الَّـذي ُيَمثِّـُل اْلَكْسـَر اْلَعْشـِريَّ لَِعـَدِد الصَّ

0 1

D

FECA

B

1

0.2

0.4

0.6

0.8

َمهاراُت التَّْفكيِر

 13  َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: َلدى َعْبِد اِهللا 10 َحّباِت َجْوٍز، َأَكَل ِمْنها 3 َحّباٍت، َفَكَتَب اْلَكْسَر اْلَعْشِريَّ 

ُحُه. الَّذي ُيَمثُِّل ما َأَكَلُه َهكذا: 3.0 َأْكَتِشُف َخَطَأ َعْبِد اِهللا َوُأَصحِّ

ْقِد اْلُمجاِوَرِة بِاْستِْعماِل َكْسٍر َعْشِرّي،  ُر َعْن ِقْطَعِة النَّ  14  َتْبريٌر: ُأَعبِّ

ُر إِجاَبتَِي.  َوُأَبرِّ

ا َمقاُمُه 10، َعلى صوَرِة َكْسٍر َعْشِريٍّ َأِو اْلَعْكِس. ُث: َأْشَرُح َكْيَف َأْكُتُب َكْسًرا عاِديًّ   َأَتَحدَّ

َأْطَلَقْت ِوزاَرُة التَّْربَيِة َوالتَّْعِليِم 
ُمساَبَقَة َتَحّدي الِقراَءِة الَعَربيِّ 
2020 َعَلى ُمْسَتَوى الَمْمَلَكِة؛ 

لِِزَيــاَدِة الَوْعِي بَِأَهّميَِّة الِقراَءِة 
َلَبِة ، َوَتنْمَيِة َمهاراِت  َلَدى الطَّ

ِم الّذاتيِّ َلَدْيُهْم . التََّعلُّ

َمْعلوَمٌة
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اْسِتْكشاٌف: َأْجزاُء اْلِمَئِة، َوالتَّكاُفُؤ

َة اْلُمَتكاِفَئَة. ُد اْلُكسوَر اْلَعْشِريَّ  ِفْكَرُة اْلْسِتْكشاِف: َأْسَتْعِمُل النَّماِذَج لَِتْمثيِل َأْجزاِء اْلِمَئِة، َوُأَحدِّ

ُة الُمَتكاِفَئُة. اْلُمْصَطَلحاُت: َأْجزاُء اْلِمَئِة، الُكُسوُر الَعْشِريَّ

.)hundredth( ُم َوَرَقًة إِلى 100 ُجْزٍء ُمَتطابٍِق؛ َفإِنَّ ُكلَّ َجْزٍء ِمْنها ُيَمثُِّل ُجْزًءا ِمْن ِمَئٍة َعْنَدما ُأَقسِّ

ُم اْلواِحَد اْلكاِمَل إِلى ِمَئِة ُجْزٍء.  ُأَقسِّ

1   َأْو 0.01
100

اْلُجْزُء اْلُمَظلَُّل ُهَو ُجْزٌء ِمْن ِمَئٍة 

نَّشاُط 1: 

. ُر َعِن النَّموَذِج المجاور؛ بِاْستِْعماِل َكْسٍر عاِديٍّ َمقاُمُه 100 َوَكْسٍر َعْشِريٍّ ُأَعبِّ

َّلَةَ مِنَ النَّموَذِج. ِّلُ الَْجْزاءَ الْمُظَل 1اْلُخْطَوُة أَكْتُبُ الْكَسْرَ الَّذي يُمَث

. 2اْلُخْطَوُة َأْكُتُب اْلَكْسَر اْلَعْشِريَّ

 47
100

 = 0.   : َأْي إِنَّ

100
َلِة  َعَدَد اْلَْجزاِء اْلُمَظلَّ

َعَدِد اْلَْجزاِء ُكلِّها
=

ُر  ُأَفكِّ

: ُر َعْن ُكلِّ َنموَذٍج في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي؛ بِاْستِْعماِل َكْسٍر عاِديٍّ َوَكْسٍر َعْشِريٍّ   ُأَعبِّ

1   2  
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ُر  ُأَفكِّ

ِة: ِل في ُكلٍّ ِمْنُهما بِاْستِْعماِل اْلُكسوِر اْلَعْشِريَّ ُر َعِن اْلُجْزِء اْلُمَظلَّ ُل اْلُجْزَء اْلُمكاِفَئ لُِكلِّ َنموَذٍج ِمّما َيْأتي، ُثمَّ ُأَعبِّ   ُأَظلِّ

1     2   

.)equivalent decimals( ًة ُمَتكاِفَئًة ُة الَّتي َلها اْلقيَمُة َنْفُسها ُتَسّمى ُكسوًرا َعْشِريَّ اْلُكسوُر اْلَعْشِريَّ

ِة اْلُمَتكاِفَئِة َأْدناُه لِْلَكْسَرْيِن 0.1 َو 0.10  ُتَبيُِّن َأنَّ 0.10 = 0.1 َوَنماِذُج اْلُكسوِر اْلَعْشِريَّ

نَّشاُط 2: 

ُأَعبُِّر َعِن النَّموَذَجْيِن في صوَرِة َكْسٍر َعْشِريٍّ :

ُل 30 ُجْزًءا ِمْن َأْجزاِء اْلِمَئِة. اْلُمَظلَّ ُل 3 َأْجزاٍء ِمْن َأْجزاِء اْلَعْشَرِة.    اْلُمَظلَّ  

=  30
100

       =  3
10

 =  
10

 = 0.          = 0. 

َلِة  َعَدَد اْلَْجزاِء اْلُمَظلَّ

َعَدِد اْلَْجزاِء ُكلِّها

َلِة  َعَدَد اْلَْجزاِء اْلُمَظلَّ

َعَدِد اْلَْجزاِء ُكلِّها

0.1      =      0.10
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ْرُس َأْجزاُء اْلِمَئِة2الدَّ

 َأْسَتْكِشُف

اْرتِفاُعها  َلُه ســاِرَيٌة  اْشَتَرْت َعبيُر َعَلًما َصغيًرا 

ُر َعْن اْرتِفاِع الّســاِرَيِة  37   ِمــَن اْلِمْتِر، ُأَعبِّ
100

. َعلى صوَرِة َكْسٍر َعْشِريٍّ

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َكْسٍر  صوَرِة  َعلى  اْلُكسوَر  َأْكُتُب 

ْجزاِء ِمْن ِمَئٍة،  ، ِضْمَن اْلَ َعْشــِريٍّ

َوُأَمثُِّلها َعَلى َخطِّ اَلْعداِد.
اْلُمْصَطَلحاُت

ُة. ُجْزٌء ِمْن ِمَئٍة، الّصيِغُة التَّْحليِليَّ

ِة. َواْلَكْسُر اْلَعْشِريُّ الَّذي ُيَمثُِّل َأْجزاَء اْلِمَئَة،  َر َعِن َأْجزاَء اْلِمَئِة )hundredths( بِاْلُكسوِر اْلَعْشِريَّ  ُيْمِكُن َأْن ُأَعبِّ

ِة. ُن ِمْن َمْنِزَلَتْيِن َعْن َيميِن اْلفاِصَلِة اْلَعْشِريَّ َيَتَكوَّ

أَتََعلَُّم

أقرأه: إثنان وِسّتوَن ِمْن ِمَئٍة

ٌة فاِصَلٌة َعْشِريَّ

 62
100

 = 0.62

آحاٌدَأْجزاُء اْلَعْشَرِةَأْجزاُء اْلِمَئِة

260

ل توَجُد َأْعشاٌر

 1
100

 = 0.01

 2
100

 = 0.02

 6
10

 = 0.6

آحاٌدَأْجزاُء اْلَعْشَرِةَأْجزاُء اْلِمَئِة

100
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 ِمثاٌل 1: ِمَن اْلَحياِة

ْقميِن 4 و8  َة لِلرَّ َيْبُلُغ طوُل َجناِح طائِِر اْلُهْدُهِد m 0.48، َأْكُتُب اْلقيَمَة اْلَمْنِزلِيَّ

َة َلُه. ْقُم، ُثَم َأْكُتُب اْلقيَمَة اْلَمْنِزلِيَّ ُد اْلَمْنِزلَِة الَّتي َيَقُع فيها الرَّ ُأَحدِّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:    َأَتَحقَّ

ْقَمْيِن 5 و 7 َة لِلرَّ تبلغ ُكْتَلُة طائِِر َنّقاِر اْلَخَشِب ذي اْلُعْرِف kg 0.57، َأْكُتُب اْلقيَمَة اْلَمْنِزلِيَّ

ْرِس الّسابِِق، ُيْمِكنُني التَّْعبيُر َعِن اْلَكْسِر اْلَعْشِريِّ بِالّصيَغَتْيِن اْلِقياِسيَِّة َواللَّْفظِيَِّة، َفَمَثًل: ُتَسّمى  َوَكما َتَعلَّْمُت في الدَّ

ْفظِيََّة. 0.28 الّصيَغَة اْلِقياِسيََّة، َبْينَما ُتَسّمى اْلِكتاَبُة بِاْلَكِلماِت )َثمانَِيٌة َوِعْشروَن ِمْن ِمَئٍة( الّصيَغَة اللَّ

َة  َوُيْمِكُنني َأْن َأْكُتَب اْلَكْســَر اْلَعْشــِريَّ 0.28 َعلى صوَرِة َمْجموِع ِقَيِم َمناِزِل َأْرقاِمِه بِاْســتِْعماِل الّصيَغَة التَّْحليِليَّ

.)expanded form(

 0.28 =  2
10

 + 8
100

= 0.2 +  0.08  

ْقُم 8 يوَجُد في َمنِْزَلِة َأْجزاِء اْلِمَئِة؛  الرَّ
 8

100
لِذا، َفقيَمُتُه اْلَمنِْزلِيَُّة 0.08 َأْو

ْقُم 4 يوَجُد في َمنِْزَلِة َأْجزاِء اْلَعْشَرِة؛  الرَّ
 4
10

لِذا، َفقيَمُتُه اْلَمنِْزلِيَُّة 0.4 َأْو 

آحاٌدَأْجزاُء اْلَعْشَرِةَأْجزاُء اْلِمَئِة

840

ِمثاٌل 2 

ْعداِد. ُلُه َعلى َخطِّ اْلَ ِة، َوُأَمثِّ ِة َوالتَّْحليِليَّ ْفِظيَّ َأْكُتُب اْلَكْسَر الَعْشِريَّ  0.53، بِالّصيَغَتْيِن اللَّ

ُة: َثلَثٌة َوَخْمسوَن ِمْن ِمَئٍة. ْفِظيَّ الّصيَغُة اللَّ

 0.53 =   5
10

  + 3
100

ُة:  الّصيَغُة التَّْحليِليَّ

=     0.5    +   0.03      

ولتمثيل الكسر 0.53 على خط العداد استعمل الخطوات التالية: 

آحاٌدَأْجزاُء اْلَعْشَرِةَأْجزاُء اْلِمَئِة

350
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اْلَوْحَدُة 7

ُمُه إِلى 10 َأْجزاٍء ُمَتساِوَيٍة، َوُكلُّ ُجْزٍء ِمْنُه ُيَمثُِّل 0.01 1اْلُخْطَوُة َأْرُسُم َخطَّ َأْعداٍد ِمْن 0.5 إِلى 0.6 ، َوُأَقسِّ

0.5 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.6

0.5 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.6

ْعداِد. ُد 0.53 َعلى َخطِّ اْلَ 2اْلُخْطَوُة ُأَحدِّ

0.5 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.6

0.5 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.6

ُق ِمْن َفْهِمَي:    َأَتَحقَّ

ِة َوَأْمَثُلُه َعَلى َخطِّ اَلْعداِد: ِة َوالتَّْحليِليَّ ْفِظيَّ  َأْكُتُب ُكلَّ َكْسٍر َعْشِريٍّ ِمّما َيْأتي، بِالّصيَغَتْيِن اللَّ

1  0.67      2  0.32

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

ْقِم الَّذي َتْحَتُه َخطٌّ في كل ِمّما َيْأتي: َة لِلرَّ ُد اْلقيَمَة اْلَمْنِزلِيَّ ُأَحدِّ

1  0.78   2  0.15   3  0.96

ْعداِد. ُلُه َعلى َخطِّ اْلَ ِة، َوُأَمثِّ ِة َوالتَّْحليِليَّ ْفِظيَّ َأْكُتُب ُكلَّ َكْسٍر َعْشِريٍّ ِمّما َيْأتي، بِالّصيَغَتْيِن اللَّ

4  0.37   5  0.84   6  0.1

 7 َأْمَلُ اْلَجْدَوَل اْلتَِي بِما ُيناِسُبُه:

ْفظِيَُّة الّصيَغُة التَّْحليلِيَُّةالّصيَغُة اْلِقياِسيَُّةالّصيَغُة اللَّ
تِْسَعٌة َوَخْمسوَن ِمْن ِمَئٍة

0.06

0.9+0.02

واِحٌد َوِعْشروَن ِمْن ِمَئٍة

  4
10

 + 1
100

اْلَعْشــِريِّ  اْلَكْســِر  َعِن  ُأَعبُِّر 
بَِثلِث ِصَيٍغ، ِهَي: اْلِقياِســيَُّة 
َوالتَّْحــــليِليَُّة،  َواللَّـــْفظِيَُّة 
َوُيْمِكنُنــي َتْمثيُلــُه بِالنَّماِذِج 

َوَعلى َخطِّ اْلَْعداِد.

ُر َأَتَذكَّ
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ًة َصغيَرًة ِمْن ُصْندوٍق َيْحَتوي َعلى 100  ٌد 13 ُكَرًة ُزجاِجيَّ ٌة: َســَحَب ُمَهنَّ  8  ُكراٌت ُزجاِجيَّ

ٌد ِمْن َعَدِد الُكَراِت  تِي َسْحُبها ُمَهنَّ ُكَرٍة، َأْكُتُب الَكْسَر الَعْشريَّ َالَِّذي ُيَمثُِّل َعَدَد الُكَراِت َالَّ

. الُكّليِّ

ا. ما اْلَكْســُر الَّذي ُيَمثُِّل اْلُكُتَب   9  َمْكَتَبٌة: في َمْكَتَبِة ســاَرَة 100 ِكتاٍب ِمْنها 31 ِكتاًبا ِعْلِميًّ

ِة في اْلَمْكَتَبِة؟ َغْيَر اْلِعْلِميَّ

َكُة اْلُمجاِوَرُة َعَدَد ُبيوِت اْلبلستيِك  ــبَ  10  ِزراَعٌة: ُتَمثُِّل الشَّ

ْغواِر.  اْلَمْزروَعــِة بَِأْنواِع اْلُخضاِر في إِْحدى َمــزاِرِع اْلَ

ا لَِتْمثيِل ُكلِّ َنْوٍع ِمَن  ا َوَكْسًرا َعْشــِريًّ َأْكُتُب َكْســًرا عاِديًّ

اْلُخضاِر في اْلَمْزَرَعِة.

ْعداِد. َل بُِنْقَطٍة َعلى َخطِّ اْلَ  11 َأْكُتُب اْلَكْسَر اْلَعْشِريَّ اْلُمَمثَّ

0.6 0.7 0.8

َمهاراُت التَّْفكيِر

ُلُه  ْيِن 0.25 و 0.50، َوُأَمثِّ ا َيَقُع َبْيَن اْلَكْسَرْيِن اْلَعْشِريَّ  12  َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأْكُتُب َكْسًرا َعْشِريًّ

ْعداِد. َعلى َخطِّ اْلَ

ُر إِجاَبتَِي. 4 ُيكاِفُئ اْلَكْسَر اْلَعْشِريَّ 0.02؟ ُأَفسِّ
200

: َهِل اْلَكْسُر   13 َتَحدٍّ

ُر إِجاَبتَِي. ُد اْلُمْخَتِلَف، َوُأَبرِّ ها ال َيْنَتمي: ُأَحدِّ  14 َأيُّ

70
100

7
10

0.070.70

ا َعلى َخطِّ اْلَْعداِد؟ ُث: َكْيَف ُأَمثُِّل َكْسًرا َعْشِريًّ   َأَتَحدَّ

اْلبلستيِك  ُبيوِت  َعَدَد  ُد  ُأَحدِّ
ُد  ُأَحدِّ ُثمَّ  َجميِعها،  اْلَمْزروَعِة 
ِمْن  اْلَمْزروَعِة  اْلُبيــوِت  َعَدَد 
ُكلِّ َنْوٍع ِمَن اْلُخضاِر؛ ِلَْكُتَب 
َواْلَكْســَر  اْلعــاِديَّ  اْلَكْســَر 
اْلَعْشــِريَّ اْلُمَمثَِّل لِــُكلِّ َنْوٍع 

ِمنْها.

ِإْرشاٌد

يارٌ ةٌ خِ نَدورَ بَ كوسا
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3 ْرُس اْلَْعداُد اْلَعْشِريَُّةالدَّ

 َأْسَتْكِشُف

الَخَلِويَّــِة،  َاْلَهواتِــِف  َمقاســاُت  َتْخَتِلــُف 

طوُلــُه َخَلِويًّــا  َهاتًِفــا  َراْنَيــا  اْشــَتَرْت   إَِذا 
3  16، َأْكُتُب ُطوَل اْلهاتِِف في صوَرٍة 

10
 cm

ٍة . َعْشريَّ

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َة َوَأْكُتُبها. ْعداَد اْلَعْشِريَّ َأْقَرُأ اْلَ

اْلُمْصَطَلحاُت

 . َعَدٌد َعْشِريٌّ

ا، َوُيْمِكُنني َتْمثيُلُه وِكتاَبُتُه َعلى صوَرِة َعَدٍد َعْشِريٍّ  8  3 ُيَسّمى َعَدًدا َكْسِريًّ
10

ْمُت سابًِقا، َأنَّ اْلَعَدَد ِمْثَل   َتَعلَّ

. )decimal number(

3  8
10

َأْي إِنَّ  3.8 = 

أَتََعلَُّم

8 َأْجزاُء من 
َعْشَرِة

َثلَثٌة

آحاٌدَأْجزاُء اْلَعْشَرِة

83

 ِمثاٌل 1: ِمَن اْلَحياِة

ْفعى  48  5، ُأَمثُِّل طوَل اْلَ
100

  m  َيْبُلــُغ طوُل َأْفعى اْلكوبــرا الّظاِهَرِة في الّصــوَرِة

. َوَأْكُتُبُه َعلى صوَرِة َعَدٍد َعْشِريٍّ

َأْسَتْعِمُل َنموَذًجا:

 
48 ُجْزًءا ِمْن ِمَئٍة

 
َخْمَسٌة
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أَسْتَعْمِلُ لوحة الْمَنازِلِ:

ُة: َخْمَسٌة َوَثمانَِيٌة َوَأْرَبعوَن ِمْن ِمَئٍة. ْفِظيَّ الّصيَغُة اللَّ

ُة: 5.48 الّصيَغُة اْلِقياِسيَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:    َأَتَحقَّ

 . ْمتاِر َعلى صوَرِة عدٍد َعْشِريٍّ 65 1، َأْكُتُب طوَلُه بِاْلَ
100

 m طوُل َأْحَمَد

َيِغ اْلُمْخَتِلَفِة. ِة َعلى ِقراَءتِها َوِكتاَبتِها بِالصِّ ْعداِد اْلَعْشِريَّ ْقِم في اْلَ ِة لِلرَّ ُيساِعُدني َتْحديُد اْلِقَيِم اْلَمْنِزلِيَّ

آحاٌدَأْجزاُء اْلَعْشَرِةَأْجزاُء اْلِمَئِة

845

ِمثاٌل 2 

ِة. ِة َوالتَّْحليِليَّ ْفِظيَّ َأْكُتُب اْلَعَدَد اْلَعْشِريَّ 48.67، بِالّصيَغَتْيِن اللَّ

َأْسَتْعِمُل َلْوَحَة اْلَمناِزِل:

ُة: َثمانَِيٌة َوَأْرَبعوَن َوَسْبَعٌة َوِسّتوَن ِمْن ِمَئٍة. ْفِظيَّ الّصيَغُة اللَّ

48.67 = 40 + 8 +  6
10

 + 7
100

ُة:  الّصيَغُة التَّْحليِليَّ

 = 40 + 8 + 0.6 + 0.07  

ُق ِمْن َفْهِمَي:   َأَتَحقَّ

ِة. ِة َوالتَّْحليِليَّ ْفِظيَّ َأْكُتُب اْلَعَدَد اْلَعْشِريَّ 65.28، بِالّصيَغَتْيِن اللَّ

0.07

0.6

8

40

ْقُم 7 في َمنِْزَلِة َأْجزاِء اْلِمَئِة قيَمُتُه  الرَّ
ْقُم 6 في َمنِْزَلِة َأْجزاِء اْلَعْشَرِة قيَمُتُه  الرَّ

ُة اْلفاِصَلُة اْلَعْشِريَّ
ْقُم 8 في َمنِْزَلِة اْلحاِد قيَمُتُه  الرَّ

ْقُم 4 في َمنِْزَلِة اْلَعَشراِت قيَمُتُه  الرَّ

اْلَعَشراِتآحاٌدَأْجزاُء اْلَعْشَرِةَأْجزاُء اْلِمَئِة

7684

76.84
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اْلَوْحَدُة 7

َمهاراُت التَّْفكيِر

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

: َأْكُتُب ُكلَّ َعَدٍد َكْسِريٍّ ِمّما َيْأتي َعلى صوَرِة َعَدٍد َعْشِريٍّ

1  25 82
 100

  2  5 9
 100

  3  12
 10

  

ِة: ِة َوالتَّْحليِليَّ ْفِظيَّ َأْكُتُب ُكلَّ َعَدٍد َعْشِريٍّ ِمّما َيْأتي بِالّصيَغَتْيِن اللَّ

4  815.54  5  4.41  6  18.77

ُأْكِمُل اْلَفراَغ في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:

7  20.39 = 20 + 0.3 +    8  5.09 = 5 + 

   = 20 + 
 10

 + 
 100

          = 5 + 
 100

ِسباٌق: َأْنهى 3 ُمَتسابِقيَن َمساَفَة m 100 َكما في اْلَجْدَوِل اْلتي:

. َمَن الَّذي اْسَتْغَرَقُه ُلَؤيٌّ َعلى صوَرِة َعَدٍد َكْسِريٍّ  9 َأْكُتُب الزَّ

ْفظِيَِّة. ٌد بِالّصيَغِة اللَّ َمَن الَّذي اْسَتْغَرَقُه ُمَؤيَّ  10 َأْكُتُب الزَّ

َمَن الَّذي اْسَتْغَرَقُه َعّماٌر بِالّصيَغِة التَّْحليِليَِّة.  11 َأْكُتُب الزَّ

ُث: ما اْلَفْرُق َبْيَن َمنِْزَلِة َأْجزاِء اْلَعْشــَرِة َوَمنِْزَلِة اْلَعَشــراِت، َوَمنِْزَلِة َأْجزاِء اْلِمَئِة    َأَتَحــدَّ

َوَمنِْزَلِة اْلِمئاِت؟

آحاٌدَأْجزاُء اْلَعْشَرِة

آحاٌدَأْجزاُء اْلَعْشَرِة

 

21

12 َعلى 
10

ُيْمِكــُن َأْن َأْكُتــَب 
. صوَرِة َكْسٍر َعْشِريٍّ

ُر إِجاَبتَِي. ُد اْلُمْخَتِلَف، َوُأَبرِّ ها ال َيْنَتمي: ُأَحدِّ  12 َأيُّ

41.9 40 + 1 + 0.9 41.09 40 + 1 + 9
10

ُر إِجاَبتَِي. 7 3، َفَهْل ِهَي َعلى َصواٍب؟ ُأَبرِّ
100

 13 َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: َتقوُل َهديُل إِنَّ 3.7 = 

 14 َتْبريٌر:  َأْكُتُب ُكلَّ َعَدٍد َعْشِريٍّ ُمَمثٍَّل بِنُْقَطٍة َعلى َخطِّ اْلَْعداِد:

3.5 4.5 5.5

اْسُم اْلُمَتسابِِق َمُن بِالّثانَِيِة الزَّ

ُلَؤيٌّ 10.08

َعّماٌر 10.23

ٌد ُمَؤيَّ 10.14

ُر َأَتَذكَّ
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التَّْحويُل َبْيَن اْلُكسوِر اْلعاِديَِّة َواْلُكسوِر اْلَعْشِريَِّة4 ْرُس الدَّ

 َأْسَتْكِشُف

إِلى  َيتَِّسُع  َأْســماٍك  َحْوُض  َمناَر  َلدى 

3  7 لِْتراٍت ِمَن اْلماِء. َأْكُتُب َســَعَة 
4

. اْلَحْوِض َعلى صوَرِة َعَدٍد َعْشِريٍّ

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َة إِلى  	 ُل اْلَْعداَد اْلَعْشــريَّ ُأَحوِّ
ِة َوبِاْلَعْكِس. َأْعداٍد َكْسِريَّ

بِاْســتِْعماِل  	 النُّقوِد  َعِن  ُأَعبُِّر 

ِة. ِة َواْلَعْشِريَّ اْلُكسوِر اْلعاِديَّ

 ُيْمِكُنُني ِكتاَبُة اْلَكْسِر اْلعاِديِّ َعلى صوَرِة َكْسٍر َعْشِريٍّ َأِو اْلَعْكِس. 
بُِع اْلُخُطواِت اْلتَِيَة:    ؛ َأتَّ ِعْنَد َتْحويِل َكْسٍر َعْشِريٍّ إِلى َكْسٍر عاِديٍّ

1اْلُخْطَوُة  َأْكُتُب اْلَكْسَر اْلَعْشِريَّ َعلى صوَرِة َكْسٍر عاِديٍّ َمقاُمُه 10 َأْو 100   

2اْلُخْطَوُة َأْكُتُب اْلَكْسَر اْلعاِديَّ في َأْبَسِط صوَرٍة.   

بُِع اْلُخُطواِت اْلتَِيَة:   ؛ َأتَّ ِعْنَد َتْحويِل َكْسٍر عاِديٍّ إِلى َكْسٍر َعْشِريٍّ

1اْلُخْطَوُة َأْجَعُل اْلَكْسَر اْلعاِديَّ َعلى صوَرِة َكْسٍر َمقاُمُه 10 َأْو 100    

. 2اْلُخْطَوُة َأْكُتُب اْلَكْسَر اْلعاِديَّ َعلى صوَرِة َكْسٍر َعْشِريٍّ   

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 

ٍة في َأْبَسِط صوَرٍة َواْلَعْكِس، في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:  َة إِلى َأْعداٍد َكْسِريَّ ْعداَد اْلَعْشِريَّ ُل اْلَ ُأَحوِّ

1  3.2

    3.2 = 3  2
10

     = 3   2 ÷ 2
 10 ÷ 2

 = 3  1
5

  

3.2 = 3  1
5

 : َأْي إِنَّ

َأْكُتُب 3.2 َعلى صوَرِة َعَدٍد َكْسِريٍّ

َأْكُتُب اْلَكْسَر في َأْبَسِط صوَرٍة، بِِقْسَمِة ُكلٍّ ِمَن اْلَبْسِط َواْلَمقاِم َعلى 2

ِإْرشاٌدِإْرشاٌد
 1
2

 =  5
10

 = 0.5

 1
4

 =  25

100
 = 0.25
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2  2.25

2.25 = 2  25
100

  

    = 2   25 ÷ 25
 100 ÷ 25

  = 2 
 1
4

    

2.25 =  2  1
4

َأْي إِنَّ  

3  1  1
2

 

1  1
2

 = 1  1 × 5
 2 × 5

  

    = 1  5
10

 

    = 1   5
10

  = 1.5

 1 
 1
2

َأْي إِنَّ 1.5 = 
4  2  9

50
 

2  9
50

 = 2  9 × 2
50 × 2

   

    = 2  18
100

 

    = 2   18
100

  = 2.18

2  9
50

َأْي إِنَّ 2.18  = 

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

ٍة في َأْبَسِط صوَرٍة َواْلَعْكِس، في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: َة إِلى َأْعداٍد َكْسِريَّ ْعداَد اْلَعْشِريَّ ُل اْلَ  ُأَحوِّ

1  5.5      2  7.75

3  6  1
4

      4  9  1
5

َأْكُتُب 2.25 َعلى صوَرِة َعَدٍد َكْسِريٍّ

َأْقِسُم ُكلًّ ِمَن اْلَبْسِط َواْلَمقاِم َعلى 25

َأِجُد َكْسًرا ُمكافًِئا َمقاُمُه 10

َأْضِرُب

َكْسٌر َعْشِريٌّ

َأِجُد َكْسًرا ُمكافًِئا َمقاُمُه 100

َأْضِرُب

َكْسٌر َعْشِريٌّ
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قوِد؛ بَِوْصِف الّديناِر ِة َتْطبيقاٌت في النُّ ْعداِد اْلَعْشِريَّ  لِْلُكسوِر َواْلَ

ًة. َوْحَدًة كاِمَلًة َوَأْجزاُؤُه ُتَمثُِّل ُكسوًرا َعْشِريَّ

ِمثاٌل 2 

ِة:  ِة َواْلُكسوِر اْلَعْشِريَّ قوِد في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي بِاْستِْعماِل اْلُكسوِر اْلعاِديَّ ُر َعِن النُّ ُأَعبِّ

1  

 1
4

 = 
 1 × 25
4 × 25

   

  = 
 25
100

 

  = 0.25 

2  

َوُيْمِكُنني ِكتاَبُة َهذا اْلَعَدِد اْلَكْسِريِّ َعلى صوَرِة َكْسٍر َعْشِريٍّ َكما َيْأتي: 

1 10

100
  = 1.10 = 1.1 َتكاُفُؤ الُكُسوِر الَعْشِريَّةِ     

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

ِة: ِة َواْلُكسوِر اْلَعْشِريَّ قوِد في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي بِاْستِْعماِل اْلُكسوِر اْلعاِديَّ ُر َعِن النُّ ُأَعبِّ

1   2  

َأِجُد َكْسًرا ُمكافًِئا َمقاُمُه 100

َأْضِرُب

َأْكُتُب اْلَكْسَر اْلعاِديَّ َعلى صوَرِة َكْسٍر َعْشِريٍّ

 النُّقوُد في الّصوَرِة ِهَي ديناٌر َو10 ُقروٍش َوُيْمِكنُني التَّْعبيُر  
1 10

100
َعنْها بِاْلَعَدِد اْلَكْسِريَّ 

1  ديناٍر. 
4

ِقْطَعُة النَّْقِد في الصوَرِة ِهَي ُرْبُع ديناٍر، َأْو 

: َوُيْمِكنُني َتْحويُل هذا اْلَكْسِر اْلعاِديِّ إِلى َكْسٍر َعْشِريٍّ

ُر ُرَأَتَذكَّ َأَتَذكَّ
الّديناُر ُيساوي 100 ِقْرٍش.
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َمهاراُت التَّْفكيِر

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

ٍة في َأْبَسِط صوَرٍة َواْلَعْكِس، في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: َة إِلى َأْعداٍد َكْسِريَّ ْعداَد اْلَعْشِريَّ ُل اْلَ ُأَحوِّ

1  25.2 2  53.07 3  7.52 

4  2  1
2

 5  4  8
50

 6  9  61
100

7  2  7
20

 8  1  2
5

 9  6  3
4

ِة اْلُمساِوَيِة َلها: ْعداِد اْلَعْشِريَّ ِة َواْلَ  10 َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن اْلُكسوِر اْلعاِديَّ

0.20 2 0.02 20

 200
100

 200
10

 20
100

 2
100

ِة: ِة َواْلُكسوِر اْلَعْشِريَّ قوِد في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي بِاْستِْعماِل اْلُكسوِر اْلعاِديَّ ُر َعِن النُّ ُأَعبِّ

11   12  

َخَر َعْبُد اِهللا في َحّصاَلتِِه َمْبَلَغ 15 ديناًرا و 75 ِقْرًشا، َفَأْكُتُب َهذا اْلَمْبَلَغ َعلى صوَرِة   13  إِذا ادَّ

. َعَدٍد َكْسِريٍّ َوَعَدٍد َعْشِريٍّ

ِة. 2593  بِاْستِْعماِل اْلُكسوِر اْلَعْشِريَّ
100

ُر َعِن اْلَكْسِر   : ُأَعبِّ  14 َتَحدٍّ

ِر 125 ِقْرًشا. قاَلْت ليُن إِنَّ َثَمَنُه 1.25 ِمَن  كَّ  15  َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: َثَمُن كيٍس َصغيٍر ِمَن السُّ

ُر إِجاَبتَِي. ُهما َعلى َصواٍب؟ ُأَبرِّ الّديناِر، َوقاَل َأخوها َيْحيى إِنَّ َثَمَنُه 12.5 ديناًرا. َفَأيُّ

؟ ا إِلى َكْسٍر َعْشِريٍّ ُل َكْسًرا عاِديًّ ُث:  َكْيَف ُأَحوِّ   َأَتَحدَّ

ْســِميَُّة  الرَّ اْلُعْمَلُة  ُهَو  الّديناُر 
اْلهاِشِميَِّة،  اْلُْرُدنِيَِّة  لِْلَمْمَلَكِة 
ٍة في  ِل َمرَّ َوَبَدَأ التَّداوُل بِِه ِلَوَّ

عاِم1950م.

َمْعلوَمٌة
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ُمقاَرَنُة اْلَْعداِد اْلَعْشِريَِّة َوَتْرتيُبها ْرُس الدَّ

 َأْسَتْكِشُف

ْمطاِر  اْلَ يَّــَة  َكمِّ اْلُمجاِوُر  اْلَجــْدَوُل  ُيَبيُِّن 

اْلهاِطَلــَة َعلى َبْعــِض مناِطــِق ُمحاَفَظِة 

ْمطاِر  َة اْلَ يَّ اْلَبْلقاِء ِخلَل 3 َأّياٍم. ُأَرتُِّب َكمِّ

ا. َتصاُعديًّ

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

ُبها. َة َوُأَرتِّ ْعداَد اْلَعْشِريَّ ُأقاِرُن اْلَ

اْلُمْصَطَلحاُت

ُمقاَرَنٌة.

ِة. ْعداِد لُِمقاَرَنِة )compare( اْلُكسوِر اَلْعْشِريَّ  ُيْمِكُنني اْستِْعماُل َلْوَحِة اْلَمناِزِل َأْو َخطِّ اْلَ

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 

 1 َأْسَتْعِمُل َلْوَحَة المنازل؛ لُِمقاَرَنِة 0.7 و 0.07

ْيِن في َلْوَحِة اْلَمناِزِل،  1اْلُخْطَوُة  َأْكُتُب ُكلًّ ِمَن اْلَكْسَرْيِن اْلَعْشِريَّ

ُد َأنَّ َلُهما َعَدَد اْلَمناِزِل َنْفَسُه. َوَأَتَأكَّ

2اْلُخْطَوُة  َأْبَدُأ بِاْلَمْنِزَلِة اْلُكْبرى، َوُأقاِرُن َبْيَن َرَقَمْيها، 

َوبِما َأنَّ 0 = 0 في َمْنِزَلِة اْلحاِد؛ َأْنَتِقُل إِلى اْلَمْنِزَلِة اْلتَِيِة.

     7 < 0 في َمْنِزَلِة َأْجزاِء اْلَعْشَرِة.

 0.07 > 0.7 : َأْي إِنَّ

ْعداِد؛ لُِمقاَرَنِة 0.25 َو 0.3  2 َأْسَتْعِمُل َخطَّ اْلَ

: 0.3 َيَقُع َعلى َيميِن 0.25، إَِذْن:  0.3 < 0.25    ُألِحُظ َأنَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

 1 َأْسَتْعِمُل َلْوَحَة المنازل؛ لُِمقاَرَنِة 0.43 و 0.48

ْعداِد؛ لُِمقاَرَنِة 1.4 و 1.88   2 َأْسَتْعِمُل َخطَّ اْلَ

0.00 0.10 0.20
0.3 = 0.300.25

0.40 0.50

اْلِمنَْطَقُة )mm( يَُّة اْلَْمطاِر َكمِّ

سيحاُن 5.21

ُأمُّ اْلَعَمِد 5.7

عيرا 5.9

ميميُن الرِّ 5.16

آحاٌدَأْجزاُء اْلَعْشَرِةَأْجزاُء اْلِمَئِة

070

700

متساويانمختلفان

5
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 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

ا: ْزمــاَن َتصاُعِديًّ ْزِمَنَة اْلتَِيــَة بِالثَّواني. ُأَرتُِّب هــِذِه اْلَ  شــاَرَك 4 َطَلَبٍة في ِســباِق 100 ِمْتــٍر َتتاُبــٍع، َواْســَتْغَرقوا اْلَ
16.48  ,  16.4  ,  16.58  ,  16.53

َة  اًل: ُأَرتُِّب اْلَفواِصَل اْلَعْشِريَّ َأوَّ
َفْوَق َبْعِضها.

ثانًِيا: َأَضُع َأْصفاًرا إِلى َيميِن آِخِر 
َمنِْزَلٍة؛ لُِيْصبَِح لِْلَْعداِد َجميِعها 

اْلَعَدُد َنْفُسُه ِمَن اْلَمناِزِل.

ُبها  ثالًِثا: ُأقاِرُن َبْيَن اْلَْعداِد، َوُأَرتِّ
بِاْستِْعماِل اْلقيَمِة اْلَمنِْزلِيَِّة.

16.48
16.4 
16.58
16.53

16.48
 16.40
16.58
16.53

16.40
16.48
16.53
16.58

ْكَبِر، ُهَو: 16.58 ,16.53 , 16.48 , 16.4 ْصَغِر إِلى اْلَ ْزماِن ِمَن اْلَ َأْي إِنَّ َتْرتيَب اْلَ

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

ْطواَل َتناُزلِيًّا. ْرتيِب. ُأَرتُِّب اْلَ َأْطواُل ُعَمَر َوُأساَمَة َوَأْحَمَد َوَقْيٌس بِاْلِمْتِر ِهَي: 1.60, 1.55, 1.52 , 1.62 َعلى التَّ

اْلَعَدُد اْلَْصَغُر

اْلَعَدُد اْلَْكَبُر

أَتََدرَُّب
ْمَز )> أو < أو =( في  ؛ َلُتْصبَِح اْلِعباَرُة َصحيَحًة:َوأَُحلُّ الَْمسائَِل َأَضُع الرَّ

1  15.66  15.61 2  15.7  15.42 3  12.8  14.49

ا: ْعداَد اْلتَِيَة َتصاُعِديًّ  4 ُأَرتُِّب اْلَ

0.23 , 0.2 , 0.77 , 0.49 , 0.74 

ا: ْعداَد اْلتَِيَة َتناُزلِيًّ  5 ُأَرتُِّب اْلَ

2.54 , 2.52 , 2.71 , 2.7 , 2.33 

َأْكُتُب َعَدًدا َعْشِريًّا في  ؛ لُِتْصبَِح اْلُمقاَرَنُة َصحيَحًة:

6   > 0.23  7  8.60 =  8   > 4.42

9  13.2 >     10  5.2 >  11  6.2 =  

ِة َبْدًءا ِمَن اْلَيساِر  يَّ ْعداَد اْلُكلِّ َة َفْوَق َبْعِضها؛ ُثمَّ ُأقاِرُنها َكما ُأقاِرُن اْلَ ِة؛ ُأَرتُِّب اْلَفواِصَل اْلَعْشــِريَّ لَِتْرتيِب اْلُكســوِر اْلَعْشِريَّ
َحْسَب َمناِزلِها.

َيْعني ِمَن  التَّْرتيُب التَّصاُعِديُّ 
اْلَْكَبِر،  إِلــى  اْلَْصَغِر  اْلَعَدِد 
ِمَن  َفُهَو  التَّناُزلِيُّ  التَّْرتيُب  َأّما 

اْلَْكَبِر إِلى اْلَْصَغِر.

ُر َأَتَذكَّ
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ْغَرَقْتها َزْهَرُة صائِِد اْلَحَشــراِت َكْي ُتْقِفَل في فيْلٍم  َة الَّتي اْســتَ َدْت ُتقى اْلُمدَّ  12  َنباتاٌت: َحدَّ

ِة الّثانَِيِة اْسَتْغَرَقْت 0.6  ِة اْلولى اْسَتْغَرَقْت 0.43 ِمَن الّثانَِيِة، ًوفي اْلَمرَّ . في اْلَمرَّ َوثائِِقيٍّ

ٍة كاَن اْلِْقفاُل َأْسَرَع؟ ِمَن الّثانَِيِة. في َأيِّ َمرَّ

َمِك في الّصوَرِة   13  َسَمٌك: أّي ُطْعَمي السَّ

ْكَبُر؟ اْلُمجاِوَرِة َلُه اْلُكْتَلُة اْلَ

َمَن  ٍة: ُيَبيُِّن اْلَجــْدَوُل اْلُمجاِوُر الزَّ  َدّراجــاٍت َهوائِيَّ

 ،24 km الَّذي اْسَتْغَرَقُه 4 ُمَتسابِقوَن لَِقْطِع َمساَفِة

ِة: َعلى َدّراجاتِِهِم اْلَهوائِيَّ

ُر إِجاَبتَِي. باِق؟ ُأَفسِّ  14 َمِن اْلفائُِز في السِّ

ِل إِلى الّرابِِع. وَّ  15 ُأَرتُِّب اْلُمَتسابِقيَن ِمَن اْلَ

ْرتيِب الّثاني؟ َل في التَّ  16 َمِن اْلُمَتسابِِق الَّذي حَّ

َمهاراُت التَّْفكيِر

؟  ، 0.5 < 0.50 َهْل ُهَو َعلى َصوابٍّ  17  َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: َيقوُل آدُم بِما َأنَّ 5 < 50؛ َفإِنَّ

ُح إِجاَبتَِي. ُأَوضِّ

ُر إِجاَبتَِي. ْجَعَل ُكلَّ ُمقاَرَنٍة َصحيَحًة. ُأَبرِّ َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأْكُتُب َأْرقاًما في اْلَفراغاِت ِلَ

18  0.  8 > 0.  7      19  0.5  > 0.  9

نَّ 9 َأْجزاِء اْلِمَئِة َأَقــلُّ ِمْن ُجْزَأْيِن ِمْن   20  َتْبريٌر: َيقوُل باِســٌم إِنَّ 7.09 َأْصَغــُر ِمْن 7.2؛ ِلَ

ْعداِد لَِتْوضيِح َكْيَف َعَرْفُت ذلَِك. َعْشَرٍة. َهْل ُهَو َعلى َصواٍب؟ َأْرُسُم َخطَّ اْلَ

ْيِن 1.17, 1.71 َعلى َخطِّ اْلَْعداِد؟ ُث: َكْيَف ُأقاِرُن َبْيَن اْلَعَدَدْيِن اْلَعْشِريَّ   َأَتَحدَّ

صاِئــَدُة  النَّباتــاُت  َتْســَتِمدُّ 
اْلَموادِّ  َأْغَلــَب  اْلَحَشــراِت 
تي َتْحتاُج إَِلْيها، ِمَن  اْلِغذاِئيَِّة الَّ

تي َتْصطاُدها. اْلَحَشراِت الَّ

َمْعلوَمٌة

17.86 g

 14.17 g

َمُن بِالّساَعِةاْلُمَتسابِقوَن الزَّ

2.37َبّشاٌر

1.57ماِهٌر

3.07َأْشَرُف

2.27َسميٌر
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ْرُس َتْقريُب اْلَْعداِد اْلَعْشِريَِّة6الدَّ

 َأْسَتْكِشُف

اْلَبْرِق  َبْيَن ُمشاَهَدِة  َمَن  ٌة الزَّ قاَسْت راِصَدٌة َجّويَّ

َعِد َبْعَدُه؛ َفَوَجَدْتُه 4.72 َثواٍن. َكْم  َوَســماِع الرَّ

ْعِد َتْقريًبا؟ ثانَِيًة َبْيَن ُمشاَهَدِة اْلَبْرِق َوَسماِع الرَّ

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َة إِلى َأْقَرِب  ْعداَد اْلَعْشِريَّ ُب اْلَ ُأَقرِّ

، َأْو إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن  يٍّ َعَدٍد ُكلِّ

َعْشَرٍة.

اْلُمْصَطَلحاُت

َتْقريٌب. 

 
أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 

ُب 8.74 إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن َعْشَرٍة. ُأَقرِّ  

قْريبِ: الطَّريقَةُ 1: بِاسْتِعْمالِ قَواعِدِ التَّ

ْقريُب إَِلْيها 8.74 ْقَم في اْلَمْنِزَلِة اْلُمراِد التَّ ُد الرَّ  ُأَحدِّ
ْقِم إِلى َيمينِِه ُمباَشَرًة  8.74   َأْنُظُر إِلى الرَّ

ْقَم بـ 5 ، 5 < 4  ُأقاِرُن هذا الرَّ
ْرقاَم الَّتي َعلى َيمينِِه َأْصفاًرا.  ْقريِب َكما ُهَو، َوَأْسَتْبِدُل اْلَ َد في َمْنِزَلِة التَّ ْقَم اْلُمَحدَّ ُأْبقي هذا الرَّ

8.74 ≈ 8.7

َمنِْزَلُة َأْجزاِء اْلعْشَرِة

8 .7 4

8 .7 0

4 > 5

ُخُطواُت التَّْقريِب 

 :)rounding(

ْقَم في  ُد الرَّ ُأَحدِّ

اْلَمنِْزَلِة اْلُمراِد 

التَّْقريُب إَِلْيها.

ْقِم  َأْنُظُر إِلى الرَّ

اْلَمْوجوِد إِلى 

َيمينِِه ُمباَشَرًة.

َأْسَتْبِدُل ِصْفًرا 

َمكاَن ُكلِّ 

َرْقٍم إِلى َيميِن 

ِد. ْقِم اْلُمَحدَّ الرَّ

إِذا كاَن 

َأْصَغَر ِمْن 5

 إِذا كاَن 

5 َأْو َأْكَبَر

ُد  ْقُم اْلُمَحدَّ َفَيْبقى الرَّ

َكما ُهَو

َفُأضيُف واِحًدا إِلى 

ِد ْقِم اْلُمَحدَّ الرَّ

َأَتَعلَُّمَأَتَعلَُّم
لَلِة َعلى التَّْقريِب. ْمُز ≈ لِلدَّ ُيْسَتْعَمُل الرَّ
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ْعداِد: ريَقُة 2: بِاْستِْعماِل َخطِّ اْلَ الطَّ

ُألِحُظ َأنَّ اْلَعَدَد 8.74 َيَقُع َبْيَن اْلَعَدَدْيِن 8.7 و 8.8 َوُهَو َأْقَرُب إِلى اْلَعَدِد 8.7 

َفَيكوُن: 8.7 ≈ 8.74 

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

ُب 42.75 إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن َعْشَرٍة. ُأَقرِّ

 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

ُب ُكْتَلَتُه إِلى َأْقَرِب كيلوغراٍم. ٌة: َتْبُلُغ ُكْتَلُة َمْولوِد اْلَفْقَمِة kg 11.56 ُأَقرِّ َحَيواناٌت َبْحِريَّ

قْريبُ إِلَيْها 11.56 قْمَ في الْمَنْزِلَةِ الْمُرادِ التَّ  أُحَدِّدُ الرَّ

ْقِم إِلى َيمينِِه ُمباَشَرًة 11.56  َأْنُظُر إِلى الرَّ

ْقَم بـ 5 ، 5 = 5  ُأقاِرُن هذا الرَّ

ْرقاَم الَّتي َعْن َيمينِِه َأْصفاًرا. ِد، َوَأْسَتْبِدُل اْلَ ْقِم اْلُمَحدَّ ُأضيُف 1 إِلى الرَّ

إَِذْن: َتْبُلُغ ُكْتَلُة َمْولوِد اْلَفْقَمِة kg 12 َتْقريًبا.

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

ِة  ِة اْلهاِشِميَّ ْرُدنِيَّ ُطيوُر جاِرَحٌة: َيْرُمُز طائُِر اْلُعقاِب في ِشعاِر اْلَمْمَلَكِة اْلُ
ِة. إِذا كاَن طوُل َجناَحي طائِِر اْلُعقــاِب m 2.45، َفما طوُل  إِلى اْلُقــوَّ

ًبا إِلى َأْقَرِب ِمْتٍر؟ اْلَجناَحْيِن ُمَقرَّ

1 1 . 5 6

1 2 . 0 0

َمنِْزَلُة اْلحاِد 5 = 5

ٌة َكثيَرٌة. ِة َتْطبيقاٌت َحياتِيَّ قيَقِة، َولَِتْقريِب اْلُكسوِر اْلَعْشِريَّ ُيْمِكُنني اْستِْعماُل التَّْقريب ِعْنَدما ل َأكوُن ُمْحتاًجا إِلى اْلِجاَبِة الدَّ

8.6 8.7 8.8
8.74
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اْلَوْحَدُة 7

َمهاراُت التَّْفكيِر

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

: يٍّ ُب ُكالًّ ِمّما َيْأتي إِلى َأْقَرِب َعَدٍد ُكلِّ ُأَقرِّ

1  6.83 2  4.72 3  6.39

4  3.45 5  7.80 6  8.02

ُب ُكالًّ ِمّما َيْأتي إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن َعْشَرٍة: ُأَقرِّ

7  8.02 8  6.67 9  5.33  

10  9.86 11  3.04 12  6.62  

 13  ما طوُل التِّْمساِح في الّصوَرِة اْلُمجاِوَرِة 

ًبا إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن َعْشَرٍة؟ ُمَقرَّ

 14  َيَتقاضى َمْكَتُب تِْأجيِر َســّياراٍت ُرســوًما ِمَن اْلُعَملِء َحْســَب َعَدِد اْلكيلوِمْتراِت الَّتي 

. إِذا َقَطَع ُسفياُن km 40.8، َفما َعَدُد اْلكيلوِمْتراِت  يٍّ ًبا إِلى َأْقَرِب َعَدٍد ُكلِّ َقَطعوها، ُمَقرَّ

الَّتي َسُيحاَسُب َعَلْيها؟   

ٌد إِنَّ َتْقريَب ُكلٍّ ِمــَن اْلَعَدَدْيِن 17.05 و 17.18 إِلى َأْقَرِب   15  َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: قاَل ُمَحمَّ

ُر إِجاَبتَِي. ُجْزٍء ِمْن َعَشَرٍة ُيْعطي اْلِجاَبَة َنْفَسها. َهْل ُهَو َعلى َصواٍب؟ ُأَفسِّ

ٌة  ْحــِم اْلَمْفروِم لَِتْحضيِر َوْجَبِة الغداء، وَلَدْيها ُعُبوَّ  16  َتْبريٌر: َتْحتاُج ُهدى إِلى kg 2 ِمَن اللَّ

َتْيِن  ْقريَب َفَأيَّ اْلُعُبوَّ ٌة ُأْخرى كتلتها kg 1.69، إِذا اْســَتْعَمَلِت التَّ كتلتها kg 2.56 َوُعُبوَّ

ُر إِجاَبتَِي.  َسَتْختاُر؟ ُأَبرِّ

4.39 m

ا إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن َعْشَرٍة، َوإِلى َأْقَرِب َعَدٍد  ُب َكْسًرا َعْشِريًّ ُث:  َأْشَرُح َكْيَف ُأَقرِّ   َأَتَحدَّ

. ُكلِّيٍّ

، واِحٌد  َغّياُث الّديِن اْلكاشانِيُّ
ِمْن َأْبَرِز ُعَلماِء اْلُمْسِلميَن في 
عاِم  في  ُتُوفِّــَي  ياِضّياِت،  الرِّ
1436 م، َوُهــَو َمــْن اْبَتَكــَر 

َة. اْلُكسوَر اْلَعْشِريَّ

َمْعلوَمٌة
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َأْسِئَلٌة َمْوضوِعيٌَّة

حيَحَة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ

2    ؟
 5

 1 َأيٌّ ِمّما َيْأتي ُيكاِفُئ اْلَكْسَر 

ب( 0.02 أ  ( 2   

د  ( 0.04 جـ( 0.4   

ذاِن ُيَعبِّراِن َعِن   2  َما الَكْسُر الَعْشريُّ واْلَكْسُر العاديُّ ، اللَّ

النَّموَذِج َأْدناُه؟   

0.46 ,    46
 10

ب(    0.36 ,    36
 10

أ  ( 

0.46 , 46
 100

د  (    0.36 , 36
 100

جـ( 

 3 َأيُّ اْلِعباراِت اْلتَِيِة َصحيَحٌة؟   

أ  ( 8.5 < 8.35

ب( 7.5 < 7.25

جـ( 5.05 < 6.5

د  ( 4.50 = 4.25 

ْكَبِر إِلى  َبٌة ِمــَن اْلَ ِة اْلتَِيــِة ُمَرتَّ  4  َأيُّ اْلُكســوِر اْلَعْشــِريَّ

ْصَغِر؟    اْلَ

أ  ( 0.09 ,2.1 ,0.8 ,0.39 ,1.04

ب( 0.09 ,0.8 ,0.39 ,1.04 ,2.1

جـ( 0.09 ,0.39 ,0.8 ,1.04 ,2.1

د  ( 1.04 ,2.1 ,0.8 ,0.39 ,0.09

ُة  ِة اْلتَِيِة َتكوُن فيها اْلقيَمُة اْلَمْنِزلِيَّ  5  َأيُّ اْلُكسوِر اْلَعْشــِريَّ

ْقِم 8 ِهَي 8 َأْعشاٍر؟ لِلرَّ

ب( 35.85 أ  ( 56.98  

د  ( 88.1 جـ( 8.09  

 6  َأيٌّ ِمّما َيْأتي ُيكاِفُئ 0.25؟

 1
4

ب(     1
 2

أ  ( 

1 1
 2

د  (     1
3

جـ( 

 7  َأيٌّ ِمّما َيْأتي ُيساوي َخْمَسًة َواْثَنْيِن ِمْن ِمَئٍة؟

ب( 5.20 أ  ( 52.0   

د  ( 5+0.02 جـ( 5+0.2  

ِة اْلتَِيِة َأَقلُّ ِمْن 2.54؟  8  َأيُّ اْلُكسوِر اْلَعْشِريَّ

ب( 4.25  أ  ( 2.45   

د  ( 5.42 جـ( 2.55  
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اْلَوْحَدُة 7

ْكَبِر إِلى  َبًة ِمــَن اْلَ ُة ُمَرتَّ  9  إِذا كاَنــِت اْلُكســوُر اْلَعْشــِريَّ

ْصَغِر؛ َفَأيٌّ ِمّما َيْأتي ُيَمثُِّل اْلَكْسَر اْلَعْشِريَّ اْلَمْفقوَد؟ اْلَ

  0.86 ,  ,0.54 ,0.32 ,0.28

ب( 0.45 أ  ( 0.25   

د  ( 0.93 جـ( 0.61  

، َيْنُتُج: يٍّ  10  ِعْنَد َتْقريِب 34.28 إِلى َأْقَرِب َعَدٍد ُكلِّ

ب( 34.2 أ  ( 34.39  

د  ( 34 جـ( 35   

َأْسِئَلٌة ذاُت ِإجاَبٍة َقصيَرٍة

فِّ  َلِة ِعْنَد طالِباِت الصَّ َمُة َتْصويًتا لِْلفاِكَهِة اْلُمَفضَّ َأْجَرِت اْلُمَعلِّ

تائُِج َكما في اْلَجْدَوِل َأْدناُه: الّرابِِع، َفكاَنِت النَّ

اْلفاكَِهُة َعَدُد اْلَْصواِت
اْلَمْوُز 40

التُّّفاُح 25

اْلِعنَُب 20

اْلُبْرُتقاُل 15

ْسئَِلِة اْلتَِيِة: ُأجيُب َعِن اْلَ

فِّ الّرابِِع؟  11 ما َعَدُد طالِباِت الصَّ

فِّ الّرابِِع   12  قاَلْت َمْرَيُم إِنَّ َأْكَثَر ِمْن نِْصــِف طالِباِت الصَّ

ُر  ّفاًح َواْلُبْرُتقاَل. َهْل ِهَي َعلى َصواٍب؟ ُأَفسِّ ْلَن التُّ ُيَفضِّ

إِجاَبتَِي.

 13  أْكُتُب اْلَكْسَر اْلَعْشِريَّ َواْلَكْسَر اْلعاِديَّ الَّذي ُيَمثُِّل َعَدَد 

ّفاًح. ْلَن التُّ واتي ُيَفضِّ الّطالِباِت اللَّ

 14  أْكُتُب اْلَكْســَر اْلَعْشــِريَّ الَّذي ُيَمثُِّل َعــَدَد الّطالِباِت 

ًبا إِلى َأْقــَرِب ُجْزٍء ِمْن  ْلــنَ اْلُبْرُتقاَل ُمَقرَّ واتي ُيَفضِّ اللَّ

َعْشَرٍة.

 15 ما ْالفاِكَهُة الَّتي تفضلها 0.2 ِمَن الّطالِباِت؟

ْوِليَِّة َتْدريٌب َعلى اْلْخِتباراِت الدَّ

ْصَغُر؟  16 ما اْلَعَدُد اْلَ

ب( 0.03 أ  (  0.2   

د  ( 0.3 جـ( 0.23  

 17  ما اْلَعَدُد الَّذي ناتج َتْقريُبُه إِلى َأْقَرِب ُجْزٍء ِمْن َعْشــَرٍة 

ُيساوي 6.1؟

ب( 5.98 أ  ( 6.04   

د  ( 6.90 جـ( 6.09  

؟ 7
 10

ِة اْلتَِيِة ُتكاِفُئ   18 َأيُّ اْلُكسوِر اْلَعْشِريَّ

ب( 7 أ  ( 70   

د  ( 0.07 جـ( 0.7   

2  + 5 ُتساوي:
10

 +  0.03 19 

ب( 5.23 أ  ( 5.2   

د  ( 5 جـ( 5.32  

ْعداِد؟ ْهُم َعلى َخطِّ اْلَ  20 ما اْلَعَدُد الَّذي ُيشيُر إَِلْيِه السَّ

9.6 9.7 9.8 9.9
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اْلَوْحَدُة

اْلَْنماُط88

يَُّة هِذِه اْلَوْحَدِة؟   ما َأَهمِّ

ْنماِط َوَتْكوينِها  ُتســاِعُدنا َمهاَرُة اْكتِشــاِف اْلَ

ٌة  َعلى َعَمــِل التَّْعميماِت؛ َوهِذِه َمهــاَرٌة ُمِهمَّ

َيْسَتْعِمُلها اْلُعَلماُء في َحلِّ اْلَكثيِر ِمَن اْلَمسائِِل 

باتاِت  ِؤ بِطوِل النَّ َنبُّ ِة، ِمْثِل التَّ اْلِعْلِميَّــِة َواْلَحياتِيَّ

َبْعَد ُمروِر َأّياٍم َعلى ِزراَعتِها.

َتَعلَّْمُت ساِبًقا:

  َوْصَف َنَمــٍط َعــَدِديٍّ َأْو َهْنَدِســيٍّ ُمْعًطى، 
َوإيجاَد قاِعَدتِِه. 

  َتْكويــَن َنَمٍط َعَدِديٍّ َأْو َهْنَدِســيٍّ َوْفَق قاِعَدٍة 
ُمْعطاٍة.

، َوإيجاَد    إِْكمــاَل َنَمٍط َعــَدِديٍّ َأْو َهْنَدِســيٍّ
َعناِصَر َمْجهوَلٍة فيِه.

ٍة َمْفتوَحٍة.  َحلَّ ُجَمٍل َعَدِديَّ

َسَأَتَعلَُّم في هِذِه اْلَوْحَدِة:

 َوْصَف َنَمٍط، َوإيجاَد قاِعَدتِِه.
بَِجْدَوِل  ُمَمثََّلٍة  ِرياِضيٍَّة  َقواِعِد َعالقاٍت     َتْحديَد 

ُمْدَخالٍت َوُمْخَرجاٍت، َوَتْفسيَرها.
َتْيِن  ــُن َعَمِليَّ ٍة َمْفتوَحٍة، َتَتَضمَّ   َحلَّ ُجَمــٍل َعَدِديَّ

ْكَثِر. َعلى اْلَ
ِة اْلَبْحِث َعْن َنَمٍط.  َحلَّ َمسائَِل بِاْستِْعماِل ُخطَّ
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، الَّذي   َأْسَتِعدُّ َوُزمالئَِي لَِتْنفيِذ َمْشروِعَي اْلخاصِّ

ْكَتِشَف َأْنماًطا في  ُمُه في هِذِه اْلَوْحَدِة؛ ِلَ َسَأْسَتْعِمُل فيِه ما َأَتَعلَّ

ْعداِد. َطريَقِة ِكتاَبِة اْلَ

ُخُطواُت َتْنفيِذ اْلَمْشروِع:

ْعداِد ِمْن 0 إِلى 9؛ َحْســَب َعَدِد إِْخَوتَِي   1  َأْختاُر َأَحَد اْلَ

َوَأَخواتَِي َمًعا.

ْكِل اْلتي،   2  َأْكُتُب اْلَعَدَد َعلى َوَرَقِة ُمَربَّعاٍت َكما في الشَّ

 ُثمَّ َأِجُد َمْجموَع َأْطواِل اْلِقَطِع اْلُمْسَتقيَمِة فيِه. َمَثاًل: 

َعَدُد اْلِقَطِع اْلُمْسَتقيَمِة في اْلَعَدِد 3 ُيساوي 5، َوَمْجموُع 

َأْطوالِها ُيساوي 5 َوْحداِت طوٍل. 

ًة ُأْخرى َمــَع ِزياَدِة طــوِل ُكلِّ ِقْطَعٍة   3  َأْكُتُب اْلَعــَدَد َمرَّ

ُمْسَتقيَمٍة بِِمْقداِر َوْحَدٍة واِحَدٍة، ُثمَّ َأِجُد َمْجموَع َأْطواِل 

اْلِقَطِع اْلُمْســَتقيَمِة فيِه. َمَثاًل: َأْكُتُب اْلَعَدَد 3 َكما َيْأتي، 

َوِعْنَدهــا َيكوُن َمْجموُع َأْطواِل اْلِقَطِع اْلُمْســَتقيَمِة فيِه 

ُيساوي 10 َوْحداِت طوٍل.

ُر ِكتاَبــَة اْلَعَدِد 7 َمّراٍت َمَع ِزياَدِة طــوِل ُكلِّ ِقْطَعٍة   4  ُأَكرِّ

ٍة. ُمْسَتقيَمٍة فيِه بِِمْقداِر َوْحَدٍة واِحَدٍة ُكلَّ َمرَّ

ُلــُه َمْجموُع َأْطــواِل اْلِقَطِع  َمَط الَّــذي ُيَمثِّ  5  َأْكُتــُب النَّ

ٍة. اْلُمْسَتقيَمِة في ُكلِّ َمرَّ

ِجَد َمِط بِاْلَكِلماِت، ُثمَّ َأْســَتْعِمُلها ِلَ  6  َأِصُف قاِعــَدَة النَّ

5 ُحدوٍد ُأْخرى في النََّمِط.

َعــْرُض النَّتاِئــَج: ُأِعدُّ َمَع َأْفــراِد َمْجموَعتَِي َلْوَحــًة جاِذَبًة َأْو 

: فِّ ُقها في الصَّ ُنها ما َيْأتي َوُأَعلِّ ًة، ُأَضمِّ َمْطِويَّ

ْعــداُد الَّتي اْختاَرها  	  َأْوراُق اْلُمَربَّعــاِت َمْكتوٌب َعَلْيها اْلَ

َأْفراُد اْلَمْجموَعِة.

َوْصٌف َدقيٌق لِقاِعَدِة ُكلِّ َنَمٍط َأْسَفَل َوَرَقِة اْلُمَربَّعاِت. 	

	  ، فِّ  َتْعِرُض اْلَمْجموعــاُت َلْوحاتِها َأْو َمْطِوّياتِها َأماَم الصَّ

َلْت إَِلْيها. تاتَِج الَّتي َتَوصَّ َوُتقاِرُن النَّ

َمْشروُع اْلَوْحَدِة: َأْنماُط اْلَْعداِد
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ْرُس اْلَْنماُط 1الدَّ

 َأْسَتْكِشُف

َفَصِعَد  َمراِحَل؛  َعلى  َجَباًل  ًفْيَصٌل  َق  َتَسلَّ

 ،25 m في اْلَمْرَحَلِة اْلولى إِلى اْرتِفاِع

َوفي الّثانَِيــِة إِلى اْرتِفــاِع m 50، َوفي 

الّثالَِثِة إِلى اْرتِفــاِع m 75، ما اْلْرتِفاُع 

الَّذي َسَيِصُل إَِلْيِه في اْلَمْرَحَلِة الّساِدَسِة؛ 

إِذا َصِعَد اْلْرتِفاَع َنْفَسُه في ُكلِّ َمْرَحَلٍة؟

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

قاِعَدَتُه،  َوَأِصــُف  َنَمًطــا  ُأْكِمُل 

وُأْكُمُل َنَمًطا َعِلْمُت قاِعَدَتُه.

اْلُمْصَطَلحاُت

النََّمُط، قاِعَدُة النََّمِط.

َمِط َنٍة ُتَسّمى قاِعَدَة النَّ ْشكاِل َوْفَق قاِعَدٍة ُمَعيَّ موِز َأِو اْلَ ْعداِد َأِو الرُّ  النََّمُط  )pattern( ُهَو َتتاُبٌع ِمَن اْلَ

)pattern’s rule(، َوُيْمِكُنني اْستِْعَماُلها ِليجاِد َأْعداٍد َمْفقوَدٍة ِمَن النََّمِط.

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 

ُأْكِمُل النََّمَط في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: 

 1 قاِعَدُة النََّمِط: ُأضيُف اْلَعَدَد 4.

5, 9, 13, 17,  ,  , 

َمِط اْلُمْعطاَة، َفَيْنُتُج اْلَعَدُد 9 ِل 5 َوأْسَتْعِمُل قاِعَدَة النَّ وَّ َمِط َأْبَدُأ بِاْلَعَدِد اْلَ ِلِْكماِل النَّ

5  9

+ 4

َأْبَدُأ ِمْن ُهناالنّاتُِج

12  15  18  21  ?

+ 3 + 3 + 3 + 3

َتَتاُبُع اْلَْعداِد 
)َنَمٌط(

َيزيُد ُكلُّ َعَدٍد َعْن سابِِقِه بِْمْقداِر3
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اْلَوْحَدُة 8

ُأضيُف اْلَعَدَد 4 إِلى اْلَعَدِد الّناتِِج 9، َفَيْنُتُج اْلَعَدُد 13

: ِة؛ َفَأِجُد َأنَّ ُأضيُف اْلَعَدَد 4 إِلى اْلَعَدِد الّسابِِق في ُكلِّ َمرَّ

 2 قاِعَدُة النََّمِط: َأْضِرُب في اْلَعَدِد 3

2 , 6 , 18 ,   ,  , 

: ِل 2؛ َفَأِجُد َأنَّ وَّ ِة َبْدًءا ِمَن اْلَعَدِد اْلَ َأْضِرُب اْلَعَدَد 3 في اْلَعَدِد الّسابِِق َلُه ُمباَشَرًة في ُكلِّ َمرَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

ُأْكِمُل النََّمَط في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: 

َمِط : َأْطَرُح ِمَن الَعَدِد  200  ,  ,   , 900 , 1100 , 1300  1 قاِعَدُة النَّ

 2 قاِعَدُة النََّمِط: َأْضِرُب في اْلَعَدِد 4   ,  ,  , 48 , 12 , 3

ُيْمِكنُني إيجاُد قاِعَدِة َنَمٍط َعِلْمُت َبْعَض ُحدوِدِه.

 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

ِة 15  ِل لُِمدَّ وَّ َبْت في اْلَيْوِم اْلَ ِة، َفَتَدرَّ ّراَجِة اْلَهوائِيَّ َرْت لينا اْلُمشاَرَكَة في ُمساَبَقِة ُركوِب الدَّ َقرَّ

ِة  ْت في ِزياَدِة ُمدَّ َدقيَقًة، َوفي اْلَيْوِم الّثاني 24 َدقيَقًة، َوفي اْلَيْوِم الّثالِِث 33 َدقيَقًة. إِذا اْســَتَمرَّ

ُة الَّتي َسَتْقضيها في التَّْدريِب  َمَط َنْفَسُه؛ َفما قاِعَدُة النََّمِط؟ َوَكِم اْلُمدَّ بَِعًة النَّ ا ُمتَّ التَّْدريِب َيْوِميًّ

في اْلَيْوِم الّسابِِع؟

َلَة لِلنََّمِط. ْعداَد اْلُمَمثِّ 1اْلُخْطَوُة َأْكُتُب اْلَ

5  9  13  17  21  25  29

+ 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4

 2   6   18   54   162 486

× 3 × 3 × 3 × 3 × 3

15  24   33      

5  9 13

+ 4+ 4
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ٍة َتزيُد  َر َبْيَن ُكلِّ َعَدٍد َواْلَعَدِد الّســابِِق َلُه ُمباَشَرًة َبْدًءا ِمَن اْلَعَدَدْيِن 15و 24؛ َفَأِجُد َأنَُّه في ُكلِّ َمرَّ َغيُّ 2اْلُخْطَوُة  ُألِحُظ التَّ

َة التَّْدريِب بِِمْقداِر 9 َدقائَِق، َوهِذِه ِهَي قاِعَدُة النََّمِط. لينا ُمدَّ

َمِط َحّتى اْلَيْوِم الّسابِِع. ْعداَد في النَّ 3اْلُخْطَوُة َأْكَمُل اْلَ

ُب لينا 69 َدقيقًة في اْلَيْوِم الّسابِِع. إَِذْن: َسَتَتَدرَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

ِل 25 َدقيَقًة، َوفي اْلَيْوِم  وَّ ياَضِة، َفَمشــى في اْلَيْوِم اْلَ تِِه َمَع ُمماَرَســةِ الرِّ ٍة لِْلُمحاَفَظِة َعلى ِصحَّ باَع ِحْمَيٍة ِغذائِيَّ َر خالٌِد اتِّ َقرَّ

َمِط َنْفِسِه. َفما قاِعَدُة النََّمِط، َوَكْم َدقيَقًة  قائِِق بِالنَّ الّثاني 31 َدقيَقًة، َوفي اْلَيْوِم الّثالِِث 37 َدقيَقًة. َواْســَتَمرَّ في ِزياَدِة َعَدِد الدَّ

َسَيْمشي في اْلَيْوِم اْلحادي َعَشَر؟ 

15   24   33   42   51   60   69

+ 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

ُأْكِمُل النََّمَط في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: 

 1 قاِعَدُة النََّمِط: ُأضيُف اْلَعَدَد 100  ,  ,  ,272 ,172 ,72

 2 قاِعَدُة النََّمِط: َأْقِسُم َعلى اْلَعَدِد 2  ,  ,  ,280 ,560

 3 قاِعَدُة النََّمِط: َأْضِرُب في اْلَعَدِد 5  ,  , , ,3 

 4 َأِصُل َبْيَن ُكلِّ َنَمٍط َوقاِعَدتِِه في ُكلِّ ِمّما َيْأتي:

ا�ردن  ا�ردن  ا�ردن         

ا�ردن  ا�ردن  ا�ردن         

ا�ردن  ا�ردن  ا�ردن         

2 4 8 + 4

19 16 13 × 2

11 15 19 - 3

اْلَمْفقوَدِة في  اْلَْعداِد  ليجاِد 
ُكلِّ  َبْيَن  اْلَعالَقــَة  َأِجُد  َنَمٍط، 

َعَدَدْيِن ُمَتتالَِيْيِن فيِه.

ُر َأَتَذكَّ
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َمهاراُت التَّْفكيِر

ْعداَد اْلَمْفقوَدَة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: َأِجُد اْلَ

5  125 , 137 , 149 , 161 ,  ,  , 

6  1 , 4 , 16 ,  ,  , 

7   , 128 , 64 , 32 , 16,  , 

8  ,  ,  2720 , 2610 , 2500 ,  ,  , 2170

َوباِن ُمحافًِظا َعلى َشْكِلِه  ْكِل طوُل ِضْلِعِه cm 56، َبَدَأ بِالذَّ ُب الشَّ  9  َثْلٌج: قاَلُب َثْلٍج ُمَكعَّ

 48 cm 52، ُثَم َبْعَد ساَعَتْيِن َأْصَبَح طوُل ِضْلِعِه cm َوَبْعَد ســاَعٍة َأْصَبَح طوُل ِضْلِعِه

َكْم َسُيْصبُِح طوُل ِضْلِع اْلقاَلِب َبْعَد 8 ساعاٍت أخرى؟

 10 َأعوُد إِلى ِفْقَرِة َأْسَتْكِشُف، َوَأِجُد اْلْرتِفاَع الَّذي َيِصُل إَِلْيِه َفْيَصٌل في اْلَمْرَحَلِة الّساِدَسِة.

ْعداِد، َوآَخَر َتَتناَقُص فيِه قيَمُتها.  11 َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأْكُتُب َنَمًطا َتَتزايُد فيِه ِقيَمُة اْلَ

ُر إِجاَبتَِي: َمَط اْلُمْخَتِلَف، َوُأَفسِّ ُد النَّ ها ال َيْنَتمي: ُأَحدِّ  12 َأيُّ

2, 6, 18, 54, 16225, 28, 31, 34, 37

84, 87, 90, 93, 967, 10, 13, 16, 19

ًة لِِقراَءِة ِكتاٍب َعَدُد َصْفحاتِِه 84 َصْفَحًة، إِْذ َتْقَرُأ 6 َصْفحاٍت   13  َتْبريٌر: َوَضَعــْت َرزاُن ُخطَّ

ْفحاِت الَّتي َأْنَهْت ِقراَءَتها في نِهاَيِة اْلَيْوِم الّتاِسِع،  ِل. ما َعَدُد الصَّ وَّ ا َبْدًءا ِمَن اْلَيْوِم اْلَ َيْوِميًّ

ُر إِجاَبتَِي. َوَكْم َيْوًما َيْلَزُمها لُِتْنِهَي ِقراَءَة اْلِكتاِب كاِماًل؟ ُأَبرِّ

ُث: َأْشَرُح َكْيَف َأِجُد قاِعَدَة َنَمٍط.     َأَتَحدَّ

ِد ِعنَْد َدَرَجِة  َيْبَدُأ اْلماُء بِالتََّجمُّ
. َحراَرِة ِصْفٍر ِمَئِويٍّ

َمْعلوَمٌة
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َجداِوُل اْلُمْدَخالِت َواْلُمْخَرجاِت ْرُس الدَّ

 َأْسَتْكِشُف

ًدا. َكْيَف ُيْمِكُنني َتْحديُد َعَدِد اْلُوجوِه  بَِعًة َنَمًطا ُمَحدَّ َرَســَمْت َفَرُح ُوجوًها ضاِحَكًة ُمتَّ

ْكِل الّرابَِع َعَشَر ِمْن دوِن َرْسِمها؟ الَّتي َسَتْرُسُمها في الشَّ

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

ْعِمُلها  َوَأْســتَ ْعداِد،  اْلَ آَلَة  ُف  َأَتَعرَّ

ِلِْكماِل َجْدَوٍل ُمْعًطى.

اْلُمْصَطَلحاُت

ُمْدَخَلٌة، ُمْخَرَجٌة.

ٍة.  هِذِه آَلُة َأْعداٍد، ُيْمِكنُني اْستِْعماُلها لَِعَمِل َأْنماٍط َعَدِديَّ

ُأْجري َعَمِليًَّة َأْو َأْكَثَر َعلى 
اْلُمْدَخَلِة

ُمْخَرجٌة
ُمْدَخلٌة القاِعَدُة

.)output( َينُْتُج َعنْها ُمْخَرَجٌة )( في اْلَلِة؛ َفَتْجري َعَلْيها َعَمِليٌَّة )ُتَسّمى قاِعَدًةinput(  َأَضُع اْلُمْدَخَلَة

وُيْمِكُنني َتْنظيُم ِقَيِم اْلُمْدَخالِت َواْلُمْخَرجاِت في َجْدوٍل. 

أَتََعلَُّم

)1( )2( )3(

2

اْلُمْدَخالُتاْلقاِعَدُةاْلُمْخَرجاُت

61+51

72+52

83+53

1

2

3

6

7

8

+5
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ِمثاٌل 1 

ْكِمــَل اْلَجْدَوَل  ْعداِد الَّتــي قاِعَدُتها )3×( ِلُ اْســَتْعِمُل آَلَة اْلَ

اْلُمجاِوَر.

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

ْكِمــَل اْلَجْدَوَل  ْعــداِد الَّتي قاِعَدُتهــا )6×( ِلُ اْســَتْعِمُل آَلَة اْلَ

اْلُمجاِوَر.

َمِط ِمْنَها. ِة اْكتِشاِف قاِعَدِة النَّ ُح اْلِمثاُل ِمَن اْلَحياِة اْلتي َتْطبيقاٍت َعلى َجداوِل اْلُمْدَخالِت َواْلُمْخَرجاِت َوَكْيفيَّ ُيَوضِّ

 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

ْحمِن َعَدًدا ِمْن ُعَلِب اْلَعصيِر َعلى ُرفوٍف في َمَحلٍّ تِجاِريِّ َحْسَب اْلَجْدَوِل اْلتي:   َرتََّب َعْبُد الرَّ

4321) فِّ اْلُمْدَخَلُة )َرْقُم الرَّ

اْلُمْخَرَجُة )َعَدُد ُعَلِب اْلَعصيِر(2821147

َبَعها لَِتْرتيِب ُعَلِب اْلَعصيِر؟   1 ما اْلقاِعَدُة الَّتي اتَّ

فِّ في )7(    َيتَِّضُح ِمْن آَلِة اْلَْعداِد، َأنَّ اْلقاِعَدَة ِهَي َضْرُب َرْقِم الرَّ

1 × 7 = 7     2 × 7 = 14  

3 × 7 = 21   4 × 7 = 28  

َمِط َنْفِسِه؟ فِّ الّساِدِس إِذا اْسَتَمرَّ َعلى النَّ  2 ما َعَدُد اْلُعَلِب الَّتي َسَيَضُعها َعلى الرَّ

فِّ الّساِدس؛   لِِحساِب َعَدِد اْلُعَلِب الَّتي َسَيَضُعها َعلى الرَّ

ُه َسَيَضُع 42 ُعْلَبًة.   َنْضِرُب: 42 = 7 × 6، َأْي إِنَّ

اْلُمْدَخَلُة321
اْلُمْخَرَجُة

اْلُمْدَخَلُة321
اْلُمْخَرَجُة963

اْلُمْدَخَلُة321
اْلُمْخَرَجُة

1

1

4

2

2

3

3

3

7

6

14

28

9

21

×3

?
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أَتََدرَُّب
ْكِمَل َجْدَوَل اْلُمْدَخالِت َواْلُمْخَرجاِت في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:َوأَُحلُّ الَْمسائَِل ْعداِد ِلُ َأْسَتْعِمُل آلة اْلَ

1  ×4

2  +28

3  -9

4  ÷ 5

ِة الَّتي َفَقَدْتها إِْنِشراُح في َأْثناِء ُمماَرَسِة  راِت اْلَحراِريَّ ــعْ ٌة: ُيَبيُِّن اْلَجْدَوُل َأْدناُه َعَدَد السُّ  ِصحَّ

ِرياَضِة اْلَمْشِي.

اْلُمْدَخَلُة )َعَدُد ساعاِت اْلَمْشِي(321
ِة اْلَمْفقوَدِة(1000750500 ْعراِت اْلَحراِريَّ اْلُمْخَرَجُة )َعَدُد السُّ

ِة اْلَمْفقوَدِة؟ ْعراِت اْلَحراِريَّ  5 ما اْلقاِعَدُة الَّتي َتْرُبُط َبْيَن َعَدِد ساعاِت اْلَمْشِي، َوَعَدِد السُّ

اْلُمْدَخَلُة31
اْلُمْخَرَجُة168

اْلُمْدَخَلُة431
اْلُمْخَرَجُة30

اْلُمْدَخَلُة522314
اْلُمْخَرَجُة10

اْلُمْدَخَلُة12030
اْلُمْخَرَجُة18

ُق ِمْن َفْهِمَي: َأَتَحقَّ

سابيِع:  نانيِر، ُمقابَِل َعَمِلِه بِاْلَ جوَر الَّتي َسَيَتقاضاها عاِمٌل بِالدَّ ُيَبيُِّن اْلَجْدَوُل اْلتي اْلُ

اْلُمْدَخَلُة )َعَدُد السابيع(432
اْلُمْخَرَجُة )الجر بالدينار(300225150

ْسبوِع اْلواِحِد؟ َوَكْم َسَيَتقاضى في 6 َأسابيَع؟ َفَكْم ديناًرا َسَيَتقاضى في اْلُ

ــُط ُســْرَعِة َمْشِي  ُمَتَوسِّ َيْبُلُغ 
ساَعٍة  لُِكلِّ   5  km ْنســاِن  اْلِ

َتْقريًبا.

َأَتَعلَُّم
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َمهاراُت التَّْفكيِر

ُح َكْيَف َأِجُد قاِعَدًة النََّمِط ِمْن َجْدَوِل ُمْدَخالٍت َوُمْخَرجاٍت. ُث: ُأَوضِّ   َأَتَحدَّ

 6 َأْسَتْعِمُل اْلقاِعَدَة في إِْكماِل اْلَجْدَوِل.

تي َستْفِقُدها إِذا َمَشْت 7 ساعاٍت. ْعراِت الَّ  7 َأِجُد َعَدَد السُّ

َد َعَدَد اْلُوجوِه  َحدِّ  8  َأعوُد إِلى ِفْقَرِة َأْسَتْكِشُف، َوَأْسَتْعِمُل َجْدَوَل ُمْدَخالٍت َوُمْخَرجاٍت ِلُ

ْكِل الّرابَِع َعَشَر ِمْن دوِن َرْسِمها. في الشَّ

ُر إِجاَبتَِي.  9  َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: ُأَبيُِّن اْلَخَطَأ في اْلَجْدَوِل َأْدناُه. َوُأَبرِّ

: َرتََّب ُمنْظُِّم اْحتِفالٍت ُجلوَس اْلَْشخاِص َحْوَل الّطاِولِت َحْسَب الّشْكِل َأْدناُه،   10  َتَحدٍّ

ُن َجْدَوَل اْلُمْدَخالِت َواْلُمْخَرجاِت الَّذي ُيَمثُِّل اْلَمْسَأَلَة، ُثمَّ َأْكَتِشُف اْلقاِعَدَة.  ُأَكوِّ

اْلُمْدَخَلُة80421624
اْلُمْخَرَجُة10623 َتْرُبـــُط  تـــي  الَّ اْلقاِعـــَدُة 

بِاْلُمْخَرجاِت،  اْلُمْدَخـــالِت 
َعَمِليََّتي  َعلـــى  َتْحَتـــوي 

َواْلَجْمـــِع. ـــْرِب  الضَّ

ِإْرشاٌد
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ْرُس 3الدَّ

ِمثاٌل 1 

ها. ُر َعْن ُكلٍّ ِمّما َيْأتي بُِجْمَلٍة َمْفتوَحٍة، ُثمَّ َأُحلُّ ُأَعبِّ

 1 َعَدٌد ُأضيَف َلُه 9 َفَأْصَبَح الّناتُِج 17

1اْلُخْطَوُة َأْكُتُب اْلُجْمَلَة اْلَمْفتوَحَة:

النّاتُِج
 إِضاَفُة

اْلَعَدُد9

 17+ 9∆ =

2اْلُخْطَوُة  َأُحــلُّ اْلُجْمَلــَة اْلَمْفتوَحــَة )َأِجــُد اْلَعَدَد 

اْلَمْفقوَد( 

 17+ 9∆

 17+ 98

=

=

إَِذْن: َفاْلَعَدُد اْلَمْفقوُد ُهَو 8. 

ُق: َأَتَحقَّ

 8 + 9 ≟ 17

 17 = 17 ✔

َأْسَتْبِدُل ∆ بـِ 8

َأْحُسُب. النّاتُِج َصحيٌح.

 َأْسَتْكِشُف

 َيْعَمــُل فارٌس فــي َمْطَعــٍم، َوَيَتقاضى

اْلواِحَدِة، ما َعَدُد  ُأْجَرًة لِلّساَعِة  َدنانيَر   3

الّســاعاِت الَّتي َعَلْيِه َأْن َيْعَمَلها لَِيْحُصَل 

َعلى 45 ديناًرا؟

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

ًة َمْفتوَحًة. َأُحلُّ ُجْمَلًة َعَدِديَّ

اْلُمْصَطَلحاُت

اْلُجْمَلُة اْلَمْفتوَحُة، َحلُّ اْلُجْمَلِة 

اْلَمْفتوَحِة.

ٌة َتْحَتوي َعلى َعَدٍد َمْجهوٍل، ِمْثِل 30 = 5 × ∆، َوإيجاُد   اْلُجْمَلــُة اْلَمْفتوَحُة )open sentence( ُجْمَلٌة ِرياِضيَّ

.)solution( قيَمِة اْلَعَدِد اْلَمْجهوِل ∆ الَّذي َيْجَعُل اْلُجْمَلَة اْلَمْفتوَحَة ِعباَرًة َصحيَحًة ُيَسّمى َحلَّ اْلُجْمَلِة اْلَمْفتوَحِة

أَتََعلَُّم

اْلُجْمَلُة اْلَمْفتوَحُة وحلُّها

ُر ُرُأَفكِّ ُأَفكِّ
ماذا ُأضيُف لِْلَعَدِد 

9 َكْي َينُْتَج 17؟
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 2 ُضِرَب اْلَعَدُد 3 في َعَدٍد ما َفكاَن الّناتُِج 27

1اْلُخْطَوُة َأْكُتُب اْلُجْمَلَة اْلَمْفتوَحَة:

اْلَعَدُد 3ُضِرَب فِي الَعَدِدالنّاتُِج

 27∆3

2اْلُخْطَوُة  َأُحلُّ اْلُجْمَلَة اْلَمْفتوَحَة

)َأِجُد اْلَعَدَد اْلَمْفقوَد( 

  

 27× ∆3

 27× 93

=

=

إَِذْن: َفاْلَعَدُد اْلَمْفقوُد ُهَو 9 

ُق: َأَتَحقَّ

 3 × 9 ≟ 27

 27 = 27 ✔

ُق ِمْن َفْهِمَي: َأَتَحقَّ

ها. ُر َعْن ُكلٍّ ِمّما َيْأتي بُِجْمَلٍة َمْفتوَحٍة، ُثمَّ َأُحلُّ ُأَعبِّ

َم َعلى 2 َفكاَن الّناتُِج 21    1 َعَدٌد ُطِرَح ِمْنُه 45 َفكاَن الّناتُِج 31    2 َعَدٌد ُقسِّ

ِة. ْطبيقاِت اْلَحياتِيَّ لِْلُجَمِل اْلَمْفتوَحِة اْلَكثيُر ِمَن التَّ

 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

َخَرُه ســابًِقا، َوَأضاَف إَِلْيِه والُِدُه 16   َع رائٌِد بَِمْبَلٍغ ِمَن اْلماِل ادَّ َتَبــرَّ

َلِة  ُر َعِن اْلَمْســأَ عا بِِه 20 ديناًرا. ُأَعبِّ ديناًرا؛ َفَأْصَبَح اْلَمْبَلُغ الَّذي َتَبرَّ

ها. بُِجْمَلٍة َمْفتوَحٍة، َوَأُحلُّ

َخَرُه َرائٌد ∆  	  َأْفَتِرُض اْلَعَدَد الَّذي ادَّ

َأضاَف إَِلْيِه والُِدُه 16 ديناًرا.	 

َأْصَبَح اْلَمْبَلُغ كاِماًل 20 ديناًرا.	 

=

َأْسَتْبِدُل ∆ بـِ 9

َأْحُسُب. النّاتُِج َصحيٌح.

ُر ُرُأَفكِّ ُأَفكِّ
ُضِرَب  الَّذي  اْلَعَدُد 

في 3 َفنََتَج27 ؟
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ُر َعِن اْلَمْسَأَلِة، ِهَي:  اْلُجْمَلُة الَّتي ُتَعبِّ

عا بِِه َخَرُه رائٌِداْلَمْبَلُغ الَّذي َأضاَفُه والَِدُهاْلَمْبَلُغ الَّذي َتَبرَّ  اْلَمْبَلُغ الَّذي ادَّ

2016+∆

 4                             +                   16               =             20

إَِذْن: َفاْلَعَدُد اْلَمْفقوُد ُهَو 4

َع بِِه ُيساوي 4 َدنانيَر. َخَرُه رائٌِد َوَتَبرَّ َأْي إِنَّ اْلَمْبَلَغ الَّذي ادَّ

ُق: َأَتَحقَّ

 4 + 16 ≟ 20 

 20 = 20 ✔

=

َأْسَتْبِدُل ∆ بـِ 4

َأْحُسُب. النّاتُِج َصحيٌح.

ُق ِمْن َفْهِمَي: َأَتَحقَّ

ياِضّياِت َأجاَبْت َمَرُح إِجاَبًة َصحيَحًة َعْن 12 ُســؤاًل َعالماُتها ُمَتساِوَيٌة، َوَحَصَلْت َعلى َعالَمِة 36، َأْكُتُب  في اْختِباٍر للرِّ

ها. ُر َعْن َعالَمِة ُكلِّ ُسؤاٍل، َوَأُحلُّ ُجْمَلًة َمْفتوَحًة ُتَعبِّ

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

ها. ُر َعْن ُكلٍّ ِمّما َيْأتي بُِجْمَلٍة َمْفتوَحٍة، ُثمَّ َأُحلُّ ُأَعبِّ

 1 ُأضيَف اْلَعَدُد 7 إِلى َعَدٍد ما؛ َفَأْصَبَح الّناتُِج 16

 2 ُضِرَب َعَدٌد في 6؛ َفَأْصَبَح الّناتُِج 120

 3 ُطِرُح اْلَعَدُد 4 ِمْن َعَدٍد ما؛ َفَأْصَبَح الّناتُِج 23

 4 ُقِسَم َعَدٌد ما َعلى 2؛ َفَأْصَبَح الّناتُِج 88

ُر ُرُأَفكِّ ُأَفكِّ
اْلَعَدُد الَّذي ُأضيَف 

إِلى 16 َفنََتَج 20؟
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َمهاراُت التَّْفكيِر

 5  ُأضيَف اْلَعَدُد 5 إِلى َعَدٍد ما، َفكاَن الّناتُِج ُيساوي 4 × 7

 6  ُقِسَم َعَدٌد ما َعلى اْلَعَدِد 6؛ َفكاَن الّناتُِج 7 َمْطروًحا ِمْنُه 1

 7  َأْعماٌر: َمْجموُع ُعْمَري لنا َوَأخيها َســعيٍد 19 عاًما. َفإِذا كاَن ُعْمُر َسعيٍد 5 َأْعواٍم؛ َفَكْم 

ُعْمُر لنا؟ )استعمل جملة مفتوحة للحل(

 8  ُأجوٌر: َأعوُد إِلى ِفْقَرِة َأْسَتْكِشــُف، َوَأِجُد َعَدَد الّســاعاِت الَّتي َيِجُب َأْن َيْعَمَلها فاِرٌس 

ا لَِيْحُصَل َعلى َأْجٍر ِمْقداره 45 ديناًرا. ُأْسبوِعيًّ

 9  َمســافاٌت: َأراَدْت ِفداُء َأْن َتْمِشَي َمســافَة m 3000 ، َفَقَطَعْت ِمْنها َمساَفَة m 2450؛ 

َفَكْم ِمْتًرا َبِقَي؟ )استعمل جملة مفتوحة للحل(

َأِجُد اْلَعَدَد اْلَمْفقوَد في ُكلٍّ ِمَن اْلُجَمِل اْلَمْفتوَحِة اْلتَِيِة:

10  12 - 5 = ∆ - 7   11  4 × ∆ = 3 × 8

12  40 ÷ 8 = 30 ÷ ∆  13  ∆ + 14 = 3 × 8

14  ∆ + 14 = 3 × 6  15  2 × 4 = 56 ÷∆

َر خالٌِد َعِن اْلَمْســَأَلِة: )َعَدٌد ُطِرَح ِمْنُه 38 َفكاَن الّناتُِج ُيساوي 12(   16  َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: َعبَّ

ُر إِجاَبتَِي. بِاْلُجْمَلِة اْلَمْفتوَحِة ) 12= ∆ - 38 (. ُأَبيُِّن اْلَخَطَأ الَّذي َوَقَع فيِه، َوُأَبرِّ

ُر إِجاَبتَِي. : َأُحلُّ اْلُجْمَلَة 24 = )∆ +9( 2 َوُأَفسِّ  17 َتَحدٍّ

َذْيِن ُيَمثِّــالِن َحالًّ لِْلُجْمَلَتْيِن   18  َمْســَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأِجُد اْلَعَدَدْيــِن اْلَمْفقوَدْيِن  ، ∆ اللَّ

اْلَمْفتوَحَتْيِن َمًعا.

  ∆ ×  = 8    ∆ -  = 7

ُث: َكْيَف ُأَعبُِّر َعْن َمْوِقٍف؛ بِاْستِْعماِل ُجْمَلٍة َمْفتوَحٍة؟   َأَتَحدَّ

لَِحلِّ اْلُجْمَلِة اْلَمْفتوَحِة

4 +∆ = 5 × 2

ًل. َأِجُد ناتَِج 2 × 5 َأوَّ

ِإْرشاٌد
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ْرُس الدَّ

ــْكَل اْلَحَلزونِيَّ اْلُمجاِوَر، َوفيِه  َرَسَمْت َلْيلى الشَّ

ــْكَل بَِرْسِم   4 ِقَطٍع ُمْســَتقيَمٍة. َأْكَمَلْت َلْيلى الشَّ

ــْكِل اْلَحَلزونِيِّ َبْعَد  5 ِقَطٍع ُأْخرى. َفما طوُل الشَّ

اْكتِمالِِه؟

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

ِة:  َأُحلُّ َمســائَِل بِاْســتِْعماِل ُخطَّ

اْلَبْحِث َعْن َنَمٍط.

ما ُمْعَطياُت اْلَمْسَأَلِة؟
ْكُل ِمْن 4 ِقَطٍع ُمْسَتقيَمٍة.	  ُن الشَّ َيَتَكوَّ

َيْكَتِمُل الشكل بَِرْسِم 5 ِقَطٍع ُأْخرى.	 

ما اْلَمْطلوُب؟
؛ )إيجاُد َمْجموِع 	  ــْكِل اْلَحَلزونِيِّ إيجاُد طوِل الشَّ

َأطواِل اْلِقَطِع اْلُمْسَتقيَمِة َوَعَدُدها 9 ِقَطٍع(.

أَفَْهُم 1

 ُيْمِكُنني َحلُّ اْلَمْسَأَلِة بِاْلَبْحِث َعْن َنَمٍط َوإِْكمالِِه.

أَُخطُِّط 2
1

ٍة. ْكِل اْلَحَلزونِيِّ َنَمًطا َتْزداُد ُحدوُدُه بِِمْقداِر cm 1 ُكلَّ َمرَّ ُل َأْطواُل اْلِقَطِع اْلُمْسَتقيَمِة في الشَّ 1اْلُخْطَوُة ُتَشكِّ  

ٍة لِْلُحصوِل َعلى اْلَعَدِد الّتالي؛ )طوِل اْلِقْطَعِة اْلُمْسَتقيَمِة الّتالَِيِة(. َمَط بِِزياَدِة cm 1 في ُكلِّ َمرَّ 2اْلُخْطَوُة  ُأْكِمُل النَّ

، ُيساوي َمْجموَع اْلُحدوِد التِّْسَعِة اْلولى ِمَن النََّمِط.  ْكِل اْلَحَلزونِيِّ 3اْلُخْطَوُة  طوُل الشَّ

45 cm ْكِل اْلَحَلزونِيِّ ُيساوي َأْي إِنَّ طوَل الشَّ   

أَُحلُّ 3

ِق ِمَن اْلَجْمِع. ْكِل اْلَحَلزونِيِّ لِلتَّّحقُّ ا طوُلُه cm 1، ُوَأْسَتْعِمُلُه في ِقياِس طوِل الشَّ  َأُقصُّ َشريًطا َوَرِقيًّ

أَتََحقَُّق 4

4 cm

3 cm

2 cm

1 cm

1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45

ُة َحلِّ اْلَمْسَأَلِة: اْلَبْحُث َعْن َنَمٍط4 ُخطَّ

1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm

+1 cm +1 cm +1 cm +1 cm +1 cm +1 cm +1 cm +1 cm

َأْجَمُع َأْطواَل الِقطِِع الُمْسَتِقيَمِة
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َمَط الَّذي اْسَتْعَمَلُه ُمَهْنِدسٌّ في َوْضِع طوٍب لِبِناِء سوٍر  ْكُل اْلُمجاِوُر النَّ   1  بِناٌء: ُيَمثُِّل الشَّ

طوُلُه m 2 ما َعَدُد ِقَطِع الّطوِب الاّلِزَمِة لِبناِء سوٍر طوُلُه m 12؟

  2  َهْنَدَسٌة: َلدى ُسعاَد 90 عوَد ثِقاٍب َتْصَنُع بِها َنَمًطا َكما َيْأتي. َكْم َشْكاًل ُيْمِكُنها َأْن َتْصَنَع؟

َر َأْيًضا َأْن َيزيَد  ِل، َوَقرَّ وَّ ِة 10 َدقائَِق في اْلَيْوِم اْلَ َر ُأساَمُة التَّْحضيَر لِِســباِق اْلماراثوِن؛ َفَبَدَأ َتْدريَبُه لُِمدَّ   3  ِســباقاٌت: َقرَّ

ْسبوِع الّثاِمِن؟ َزَمَن اْلَجْرِي َدقيَقَتْيِن ُكلَّ َيْوٍم. َكْم َدقيَقًة َسَيْجري في اْلُ

  4  ُمَربَّعاٌت: ُينِْشُئ ُســْلطاُن ُمَربَّعاٍت ِمَن اْلَْعواِد َحْسَب اْلَْشكاِل 

اْلُمجاِوَرِة، إِذا اْسَتَمرَّ بِإِْنشــاِء اْلُمَربَّعاِت بِالطَّريَقِة َنْفِسها، َفَكْم 

ِع الّساِدِس؟ َعَدُد اْلَْعواِد الاّلِزَمِة لَِتْكويِن اْلُمَربَّ

ــْكِل اْلُمجــاِوِر، الَّذي    5  َعقــاراٌت: بِنــاًء َعلى الشَّ
ِر َبْيــِع ِقْطَعِة َأْرٍض ُكلَّ ِر في ِســعْ َغيُّ  ُيَبيُِّن ِمقداَر التَّ

ُر في ِســْعِر اْلِقْطَعِة  َغيُّ 5 َســَنواٍت، إِذا اْســَتَمرَّ التَّ

َثَمُنهــا في عاِم  َفَكْم َســَيكوُن  َنْفِســها،  ريَقِة  بِالطَّ

ُر إِجاَبتَِي. 2024 م؟ ُأَبرِّ

أَتََدرَُّب

لُ (1) كْ الشَّ لُ (2) كْ الشَّ لُ (3) كْ الشَّ
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اْخِتباُر اْلَوْحَدِة

76

َأْسِئَلٌة َمْوضوِعيٌَّة

 1  اْلَعَدُد اْلَمْفقوُد في النََّمِط: 

75 ,  ,  57 , 48 , 39

ب( 66 أ  ( 65   

د  ( 65 جـ( 60   

 2  اْلقاِعَدُة اْلُمْسَتْعَمَلُة في اْلَجْدَوِل اْلتي لَِتْحويِل اْلُمْدَخَلِة 

إِلى اْلُمْخَرَجِة، ِهَي:

اْلُمْدَخَلُة900789856678
اْلُمْخَرَجُة750639706528

ب( َجْمُع اْلَعَدِد 50 أ  ( َجْمُع اْلَعَدِد 150  

د  ( َطْرُح اْلَعَدِد 50 جـ( َطْرُح اْلَعَدِد 150 

ُر َعِن اْلِعباَرِة اْلتَِيِة: َعَدٌد ُطِرَح ِمْن 76 َفَأْصَبَح الّناتُِج   3  ُنَعبِّ

9، بِاْلُجْمَلِة اْلَمْفتوَحِة:

ب(  9 = 76 -∆   أ  ( 9 = ∆ - 76  

د  ( 76 =  9 - ∆   جـ( 9 = ∆ + 76  

 4 َحلُّ اْلُجْمَلُة اْلَمْفتوَحُة 540 = 6 × ∆ ُهَو:

ب( 60 أ  (  30    

د  ( 100  جـ( 90    

َأْسِئَلٌة ذاُت ِإجاَبٍة َقصيَرٍة

 5  ُأْكِمــُل َجْدَوَل اْلُمْدَخَلــِة َواْلُمْخَرَجِة اْلتِــَي، َوَأْكُتُب 

اْلقاِعَدَة.

اْلُمْدَخَلُة54321
اْلُمْخَرَجُة553525205

َأِجُد اْلَعَدَد اْلَمْفقوَد في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:

6  ∆ ÷ 3 =  15

7  ∆ -7 = 9

8  ∆ + 4 =  5 × 5 

ِة. ُيَبيُِّن  يَّ  9  َحَلزوٌن: ُيَعدُّ َحَلزوُن اْلَحديَقِة ِمْن َأْبَطأِ اْلَقواِقِع اْلَبرِّ

َة الَّتي َقَطَعها في إِْحدى  ْقريبِيَّ اْلَجْدَوُل اْلتي اْلَمســاَفَة التَّ

قيَقِة اْلعاِشَرِة. ِرْحالتِِه. َأِجُد اْلَمساَفَة الَّتي َقَطَعها في الدَّ

)cm( قائِِقاْلَمساَفُة التَّْقريبِيَُّة اْلَمْقطوَعُة َعَدُد الدَّ
1562

2343

3124

5467
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اْلَوْحَدُة 8

ثاِت  ــْكُل اْلتــي َنَمًطا ِمــَن اْلُمَثلَّ ُيَبيُِّن الشَّ  10  َهْنَدَســٌة: 

َطٍة. ما َعَدُد النِّقاِط اْلَمْوجوَدِة  اْلَمْرسوَمِة َعلى َوَرَقٍة ُمْنقَّ

ِث الّثاِمِن؟ َعلى ُمحيِط اْلُمَثلَّ

ْوِليَِّة َتْدريٌب َعلى اْلْخِتباراِت الدَّ

 11   اْلَعَدُد الّسابَِع َعَشَر في النََّمِط: 

3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13

ب( 35 أ  ( 15   

د  ( 34 جـ( 14   

 12  ما اْلَعَدداِن اْلَمْفقوداِن في النََّمِط؟ 

  ,   , 32 , 16 , 8

ب( 4 , 2 أ  ( 2 , 4   

د  ( 128 , 64 جـ( 64 , 128  

3× َفكاَن اْلَعَدُد  ْعداِد   13  ُأْدِخَل اْلَعَدُد ∆ إِلى آلة اْلَ

اْلُمْخَرُج 18. قيَمُة  ∆ ِهَي:

ب( 6 أ  ( 18   

د  ( 3 جـ( 2   

 14  َأيُّ اْلِعبــاراِت اْلتَِيِة َتِصــُف قيَمَة اْلَعــَدِد الّثالِِث في 

َمَطْيِن اْلتَِيْيِن: النَّ

ُل: َيْبَدُأ ِمْن 10 َوقاِعَدُتُه: ُأضيُف 5  وَّ َمُط اْلَ النَّ

َمُط الّثاني: َيْبَدُأ ِمْن 10 َوقاِعَدُتُه: ُأضيُف 10 النَّ

َمَطْيِن ُتساوي 20 أ  ( قيَمُة اْلَعَدِد الّثالِِث في ِكال النَّ

َمَطْيِن َأَقلُّ ِمْن 20 ب( قيَمُة اْلَعَدِد الّثالِِث في ِكال النَّ

َمَطْيِن َأْكَبُر ِمْن 20 جـ( قيَمُة اْلَعَدِد الّثالِِث في ِكال النَّ

َمِط  ِل20 ، َوفي النَّ وَّ َمِط اْلَ د  (  قيَمُة اْلَعَدِد الّثالِِث في النَّ

الّثاني َأْكَبُر ِمْن 20 

ْعــداِد الَّــذي ل ُيْمِكُننــي َأْن َأراُه في َجْدَوِل   15  َزْوُج اْلَ

ُمْدَخَلٍة َوُمْخَرَجٍة قاِعَدُتُه اْلِقْسَمُة َعلى اْلَعَدِد 6، ُهَو:

ب( 7 , 48 أ  ( 3 , 18   

د  ( 20 , 120 جـ( 11 , 66  
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اْلَوْحَدُة

اْلِقياُس99

يَُّة هِذِه اْلَوْحَدِة؟   ما َأَهمِّ

ْعِب َأْن ُتْخبَِر َأَحًدا ما بِطولَِك ِمْن دوِن  ِمَن الصَّ

َأْن َتْســَتْعِمَل َوْحَدَة ِقياٍس َيْعِرُفها ُكلٌّ ِمنُْكما. 

يَُّة اْســتِْعماِل َوْحداِت  َوِمْن ُهنــا، جاَءْت َأَهمِّ

ُم  َدٍة َيْســَتْعِمُلها اْلَجميُع. َســَأَتَعلَّ ِقياٍس ُمَوحَّ

اْلَكثيَر َعــْن َوْحداِت اْلِقياِس َواْســتِْعماالتِها 

َوالتَّْحويِل َبْينَها، في هِذِه اْلَوْحَدِة.

َتَعلَّْمُت ساِبًقا:

َعِة.   التَّْمييَز َبْيَن َوْحداِت الّطوِل َواْلُكْتَلِة َوالسَّ

َعِة، َوَتْحديَد َوْحَدِة    ِقياَس الّطوِل واْلُكْتَلِة َوالسَّ
اْلِقياِس اْلُمناِسَبِة.

ِع َوِمساَحتِِه.    ِحساَب ُمحيِط اْلُمَضلَّ

َوِكتاَبَتُه،  قاِئــِق  َوالدَّ بِالّســاعاِت  اْلَوْقِت     ِقراَءَة 
َوِحساَب ُمَدٍد َزَمنِيٍَّة.

َسَأَتَعلَُّم في هِذِه اْلَوْحَدِة:

َمِن.   التَّْحويَل َبْيَن َوْحداِت الزَّ

َبْيَن َوْحــداِت الّطــوِل، َوَوْحداِت    التَّْحويــَل 

اْلُكْتَلِة.

َعِة )الّلْتِر َواْلِمّليِلْتِر(.   التَّْحويَل َبْيَن َوْحَدَتي السَّ

ِع َواْلُمْسَتطيِل َوِمساَحتِِهما.   ِحساَب ُمحيِط اْلُمَربَّ
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، الَّذي   َأْسَتِعدُّ َوُزَمالِئَي لَِتنْفيِذ َمْشروِعَي اْلخاصِّ

ُمُه في هِذِه اْلَوْحَدِة؛ ِلَِجَد َأْطواَل َوُكَتَل  َسَأْسَتْعِمُل فيِه ما َأَتَعلَّ

َوَسعاِت َأْشياَء في َمنِْزلَِي بَِوْحداِت ِقياٍس ُمْخَتِلَفٍة.

. اْلَموادُّ َواْلََدواُت: َشريُط ِقياٍس، ميزاٌن َرْقِميٌّ

ُخُطواُت َتْنفيِذ اْلَمْشروِع:

ُل اْلَْسماَء   1  َأقيُس َأْطواَل 3 ِمْن َأْفراِد ُأْســَرتَِي، َوُأَســجِّ

َواْلِقياساِت في اْلَجْدَوِل اْلتي:

الّطوُل ) mm (الّطوُل ) cm (اْلْسُم 

 2  َأْبَحُث في اْلَمنِْزِل َعْن 5 َأْجســاٍم ُمْخَتِلَفٍة، ُثمَّ َأْسَتْعِمُل 

ميزاًنا َرْقِميًّا ِلَِجَد ُكْتَلــَة ُكلٍّ ِمنْها ِلَْقَرِب كيلوغراٍم َأْو 

ِغراِم، َوَأْكُتُبها في َجْدَوٍل َكما َيْأتي:

اْلُكْتَلُة ) g (اْلُكْتَلُة ) kg (اْلِجْسُم

ــَعُة   3  َأْبَحُث في اْلَمْنِزِل َعْن 5 ُعُبّواٍت َمْكتوٌب َعَلْيها السَّ

ــعاِت في َجْدَوٍل َكما  ْتــِر َأِو اْلِمّليِلْتِر، َوَأْكُتُب السَّ بِاللِّ

َيْأتي:

ُة َعُة ) L (اْلُعُبوَّ َعُة ) mL (السَّ السَّ

ْعــِرُض النَّتاِئــَج:  َأْكُتُب َتْقريُرا - ُيْمِكنُني اْســتِْعماُل َبْرناَمِج 

)وورد - word( - َأْعِرُض فيِه:

تي  	 تي َأْنَشــْأُتها ُمَبيِّنًا اْلِحســاباِت الَّ  َجداِوَل اْلِقياســاِت الَّ

َأْجَرْيُتها لِلتَّْحويِل َبْيَن َوْحداِت اْلِقياِس في َجداِوِل الّطوِل 

َعِة. َواْلُكْتَلِة َوالسَّ

 ُأضيُف إِلى التَّْقريِر - إِْن َأْمَكَن - ُصَوَر َبْعِض اْلَْشــياِء  	

تي َكَتْبُت ُكَتَلها َوَسعاتِها في اْلَجداِوِل. الَّ

تي َعِمْلُت فيها َعلى َتنْفيِذ اْلَمْشروِع َوَمْجموَع  	  َعَدَد اْلَّياِم الَّ

الّساعاِت في هِذِه اْلَّياِم. 

َبُت  	 تــي واَجْهُتها ِعنًْد التَّنْفيــِذ، َوَكْيَف َتَغلَّ عوباِت الَّ  الصُّ
َعَلْيها.

َمْشروُع اْلَوْحَدِة:  َأقيُس اْلَْشياَء في َمْنِزِلَي
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ْرُس الزََّمُن1الدَّ

 َأْسَتْكِشُف

الّشاِعر  بِناُء ِجْســِر َكمال  اْسَتْغَرَق 

فــي اْلعاِصَمــِة َعّماَن 4 َســنَواٍت 

هوِر؟ َتْقريًبا. َكْم اْسَتْغَرَق بِناُؤُه بِالشُّ

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َمِن. ُل َبيَن َوْحداِت ِقياِس الزَّ ُأَحوِّ

اْلُمْصَطَلحاُت

قيَقُة، الّســاَعُة، اْلَيْوُم،  الّثانَِيُة، الدَّ

نَُة. ْهُر، السَّ اْلُْسبوُع، الشَّ

ِة َوْحداٍت،ِمنْها الّساَعُة َمُن )time( بِِعدَّ  ُيقاُس الزَّ

،)minute )min((قيَقُة  ))hour )h( َوالدَّ

 َوالّثانَِيُة ))second )s(؛ َحْيُث َتنَقِسُم الّساَعُة

قيَقُة إِلى 60 ثانَِيًة.  إِلى 60 َدقيَقًة، َوَتنَْقِسُم الدَّ

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 

ُل ُكلًّ ِمّما َيْأتي إِلى اْلَوْحَدِة اْلُمَبيَّنَِة: ُأَحوِّ

 1 5 ساعاٍت ُتساوي  َدقيَقٍة.

   1 ساًعٌة ←  60 َدقيَقًة.

  5 ساعاٍت ← )5 × 60( َدقيَقًة

         300 َدقيَقٍة.

  إَِذْن: 5 ساعاٍت ُتساوي 300 َدقيَقٍة.

 2 660 ثانَِيًة ُتساوي  َدقيَقًة.

   َدقيَقٌة     ثانَِيًة

  60     →       1      

660      →  )660 ÷ 60(  

 = 11       

إَِذْن: 660 ثانَِيًة ُتساوي 11 َدقيَقًة.

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

ُل ُكلًّ ِمّما َيْأتي إِلى اْلَوْحَدِة اْلُمَبيَّنَِة: ُأَحوِّ

 1 180 َدقيقًة ُتساوي  ساعاٍت.  2 17 َدقيَقًة ُتساوي  ثانَِيًة.

↓

الّساَعُة قيَقُة الدَّ الّثانَِيُة

× 60 × 60

÷ 60 ÷ 60

ْغرى اْلَوْحَدُة اْلُكْبرىاْلَوْحَدُة الصُّ
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 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

َفراشــاٌت: َفراَشــُة اْلَمِلِك َنْوٌع ِمَن اْلَفراِش اْلَكبيِر، َتَتَميَّــُز بَِلْونِها اْلُبْرُتقاليِّ 

ُط ُعْمِرها؟  ُط ُعْمِرها 8 َأسابيَع. َكْم َيْوًما ُمَتَوسِّ َواْلَْسَوِد، َوُمَتَوسِّ

اْلُْسبوُع  ← 7 َأّياٍم  

8 َأسابيَع ← )8 × 7( َيْوًما 

            56 َيْوًما
ُط ُعْمِر َفراَشِة اْلَمِلِك 56 َيْوًما. إَِذْن: ُمَتَوسِّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

هوِر؟ ُة ِرضاَعتِِه بِالشُّ ِة 4 َسنَواٍت. َكْم ُمدَّ َحَيواناٌت: َيْرَضُع َصغيُر اْلفيِل لُِمدَّ

↓

 اْلُْسبوُع ُيساوي 7 َأّياٍم.
اْلَيْوُم يساوي 24 ساَعًة.

نَُة ُتساوي 12 َشْهًرا. السَّ

ْهُر ُيساوي  الشَّ
4 َأسابيَع َتْقريًبا.

ْبُت   اْلُجُمَعةُ   اْلَخمیُس   اْألَْربِعاُء   الثُّالثاُء   اْالْثنَْیُن   اْألََحُد السَّ

آُب

أیلول تشرین األول تشرین الثاني كانون األول

أیارحزیرانتموز

كانون الثاني شباطآذار نیسان

ْبُت   اْلُجُمَعةُ   اْلَخمیُس   اْألَْربِعاُء   الثُّالثاُء   اْالْثنَْیُن   اْألََحُد السَّ

آُب

أیلول تشرین األول تشرین الثاني كانون األول

أیارحزیرانتموز

كانون الثاني شباطآذار نیسان

ْبُت   اْلُجُمَعةُ   اْلَخمیُس   اْألَْربِعاُء   الثُّالثاُء   اْالْثنَْیُن   اْألََحُد السَّ

آُب

أیلول تشرین األول تشرین الثاني كانون األول

أیارحزیرانتموز

كانون الثاني شباطآذار نیسان

.)day( َواْلَيْوِم ،)week( َواْلُْسبوِع ،)month( ْهِر نَِة )year(، َوالشَّ َمُن بِالسَّ َكما ُيقاُس الزَّ

ْهُر الشَّ اْلُْسبوُع نَُةاْلَيْوُم السَّ

× 4 × 7× 12

÷ 4 ÷ 7÷ 12
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َمهاراُت التَّْفكيِر

ُل ُكلًّ ِمّما َيْأتي إِلى اْلَوْحَدِة اْلُمَبيَّنَِة: ُأَحوِّ

 1 3 َسنَواٍت ُتساوي  َشْهًرا.   2 5 َأّياٍم ُتساوي  ساَعًة.

 3 36 أسبوعا ُتساوي  َشْهًرا.   4 9 َدقاِئَق ُتساوي  ثانَِيًة.

 5 480 َدقيَقًة ُتساوي  ساَعًة.   6 35 ُأْسبوًعا ُتساوي  َيْوًما.

 7 72 َشْهًرا ُتساوي  َسنَواٍت.   8  420 ثانَِيًة ُتساوي  َدقاِئَق.

 9 شهور: يتكّون شهر آذار من 31 يوًما، كم عدد ساعات شهر آذار؟

 10 ِدهاٌن: اْسَتْغَرَق خالٌِد 30 ساَعًة في ِدهاِن َمنِْزلِِه. َكْم َدقيَقًة اْسَتْغَرَق فِي طِالِء الَمنِْزِل؟

ّيارٍة، إِذا َأْمَضْت 15 َدقيَقًة   11  ِرْحلٌت: َخَرَجْت ُأْســَرٌة في ِرْحَلٍة ِمْن َعّماَن إِلى اْلَعَقَبِة بِالسَّ

ــّياَرِة بِاْلَوقوِد، َو35 َدقيَقًة لِِشــراِء اْلماِء َوالطَّعاِم، َو4 ساعاٍت في الطَّريِق،  في َتْعبَِئِة السَّ

َفُر ِمْن َعّماَن إِلى اْلَعَقَبِة؟  َفَكْم َدقيَقًة اْسَتْغَرَق السَّ

جاَجُة اْلَمســاَفَة َنْفَســها  ُة َوالدَّ  12  َتْبريٌر: َقَطَعِت اْلَبطَّ

ُهما  َأيُّ َأْســَفَل ُكلٍّ ِمنْها،  ِح  اْلُمَوضَّ َمــِن  ِخالَل الزَّ

ُر إِجاَبتَِي. َأْسَرُع؟ ُأَبرِّ

ِم اْلِخياَطِة في َأَحِد َمراِكِز التَّْدريِب َسنََتْيِن، َبَينْما اْسَتْغَرَقْت   13  َتْبريٌر: اْسَتْغَرَقْت َهناُء في َتَعلُّ

ُر إِجاَبتَِي. ُهما اْسَتْغَرَقْت َأْكَثَر؟ ُأَبرِّ َسْلمى 23 َشْهًرا، َأيُّ

: ُأْكِمُل ُكالًّ ِمّما َيْأتي:  14 َتَحدٍّ

500 َدقيقٍة

.......... َدقيقًة 8 ساعاٍت

40 َشْهًرا

.......... ُشهوٍر 3 َسنَواٍت

ُر إِجاَبتَِي: َمُن اْلُمْخَتِلُف؟ ُأَبرِّ ها ل َينَْتمي: ما الزَّ  15 َأيُّ

130 َدقيَقًةساَعتاِن

َيْوٌم واِحٌد78100 ثانَِيٍة1440 َدقيَقًة24 ساَعًة

َمَن ِمْن َدقاِئَق إِلى َثواٍن؟ ُل الزَّ ُث: َكْيَف ُأَحوِّ   َأَتَحدَّ

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

اْلَعَقَبُة ِهَي اْلَمدينَُة الّساِحِليَُّة 
. َتَقُع في  اْلَوحيَدُة في اْلُْرُدنِّ
َأْقصى َجنوِب اْلَمْمَلَكِة َعلى 
ساِحِل اْلَبْحِر اْلَْحَمِر َوَتْبُعُد 
اْلعاِصَمــِة  َعــِن   330  km

َعّماَن.

َمْعلوَمٌة

َمِن؛  الزَّ ِقياِس  َوْحَدِة  َتْوحيُد 
اْلُمقاَرَنــِة  َعلــى  ُيســاِعُد 

َواْلُحْكِم.

ِإْرشاٌد
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ْرُس َوْحداُت ِقياِس الّطوِل2الدَّ

 َأْسَتْكِشُف

ئيِس لِْلَبترا َوالُمَسّمى  َيْبُلُغ طوُل اْلَمْدَخِل الرَّ

الّســيَق km 2 َتْقريًبا. َكْم َيْبُلُغ طوُلُه بِاْلِمْتِر 

اْلَحقيِقيُّ لِلّســيِق  َتْقريًبا؟ )َمْعلوَمٌة: الّطوُل 

.)1.5 km

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

ُل بين َوْحداِت ِقياِس الّطوِل. ُأَحوِّ

اْلُمْصَطَلحاُت

الّطوُل، اْلكيلوِمْتُر، اْلِمْتُر، 

نْتيِمْتُر، اْلِمّليِمْتُر. الّديسيِمْتُر، السَّ

 ،)meter )m(( َواْلِمْتُر ،)kilometer )km(( ِة َوْحداٍت، ِمنْها اْلكيلوِمْتُر  ُيقاس الّطوُل )length( بِِعدَّ

نْتيِمْتُر ))centimeter )cm( ، واْلِمّليِمْتُر  َوالّديسيِمْتُر ))decimeter )dm( ، َوالسَّ
.)millimeter )mm((

 

طوُل ُجْزٍء ِمَن الطَّريِق

1 km

 اْرتِفاُع اْلُكْرِسيِّ
1 m

 طوُل َحبَِّة ِخياٍر

1  dm

 َعْرُض إِْصَبِع اْلَيِد

1 cm 

 رأس القلم

1 mm

توَجُد َعالقاٌت َبْيَن َوْحداِت ِقياِس الّطوِل اْلُمْخَتِلَفِة، َوُيْمِكنُني اْستِْعماُل هِذِه اْلَعالقاِت لِلتَّْحويِل َبْيَن هِذِه اْلَوْحداِت:

1 dm = 10 cm َأْيًضا، ُكلُّ 1 ديسيِمْتٍر ُيساوي 10 َسنْتيِمْتراٍت، َأْو

أَتََعلَُّم

ْغرى اْلَوْحَدُة اْلُكْبرىاْلَوْحَدُة الصُّ km m cm mm

× 1000

÷ 1000

× 100

÷ 100

× 10

÷ 10
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ِمثاٌل 1 

ُل ُكلًّ ِمّما َيْأتي إِلى اْلَوْحَدِة اْلُمَبيَّنَِة: ُأَحوِّ

2  140 mm =  cm

      10 mm → 1 cm

  140 mm → )140 ÷ 10( cm 

      = 14 cm

140 mm = 14 cm :إَِذْن

1  30 m =  cm

   1 m → 100 cm

  30 m → )30 × 100( cm

        = 3000 cm

30 m = 3000 cm :إَِذْن 
ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

ُل ُكلًّ ِمّما َيْأتي إِلى اْلَوْحَدِة اْلُمَبيَّنَِة: ُأَحوِّ

1   800 cm =  m     2   40 km =   m 

َنْسَتْعِمُل َوْحداِت الّطوِل في اْلَكثيِر ِمَن التَّْطبيقاِت اْلَحياتِيَِّة َواْلِعْلِميَِّة.

 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

ْقُر في الّساَعِة m 389000 َتْقريًبا، َكْم كيلومتًرا َيْقَطُع في الّساَعِة؟ ُصقوٌر:  َيْقَطُع الصَّ

    1000 m → 1 km

  389000 m → )389000 ÷ 1000( km

          = 389 km

ْقُر km 389 َتْقريًبا في الّساَعِة. إَِذْن: َيْقَطُع الصَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

َزرافاٌت: َكْم متًرا طوُل َزراَفٍة إِذا كاَن طوُلها cm 400؟
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اْلَوْحَدُة 9

أَتََدرَُّب
ُل ُكلًّ ِمّما َيْأتي إِلى اْلَوْحَدِة اْلُمَبيَّنَِة:َوأَُحلُّ الَْمسائَِل ُأَحوِّ

1  29 cm =  mm   2   km = 70000 m

3  33 dm =  cm   4  9 m =  cm

5    dm = 430 cm   6  500 cm =  mm

َأَضُع َوْحَدَة الّطوِل اْلُمناِسَبَة )km, m, dm, cm, mm( في  لُِكلٍّ ِمّما َيْأتي:

 7 طوُل ُغْرَفٍة في اْلْمنَْزِل  7.5  8 طوُل َدْفَتٍر  15

 9 َعْرُض إِْظَفِر اْلُخنُْصِر  5   10 اْلَمساَفُة َبْيَن َعّماَن َوالطَّفيَلِة  179

؛ إِذا كاَن طوُلُه بِاْلكيلوِمْتراِت km 28؟   11 َشواِرُع: َكْم ِمْتًرا طوُل شاِرِع اْلُْرُدنِّ

نْتِيِمْتراِت cm 6؟  12 َأصابُِع: َكْم ِمّليِمْتًرا طوُل إِْصَبٍع؛ إِذا كاَن طوُلُه بِالسَّ

ــْهِر؛ إِذا كاَنــْت َتْقَطُع ــَلْحفاُة اْلِعْمالَقُة في الشَّ  13  َحَيوانــاٌت: َكــْم كيلوِمْتًرا َتْقَطــُع السُّ

m 10000؟ 

 14 نِجاَرٌة: َكْم َسنْتيِمْتًرا طوُل ِقْطَعِة َخَشٍب؛ إِذا كاَن طوُلها بِاْلَْمتاِر m 6؟

 15 َأْنماٌط: ُأْكِمُل اْلَجْدَوَل اْلتَِي:

ــَلْحفاِة  َقــْد َيِصــُل ُعْمُر السُّ
عاًما،   170 إِلــى  اْلِعْمالَقــِة 
َوطوُلها إِلى m 1.8، َوكتلتها 

.400 kg إِلى

َمْعلوَمٌة

mmcmm

40004004

800

17

1000

1 dm = 10 m

ُر َأَتَذكَّ
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َمهاراُت التَّْفكيِر

 16 َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن الّصوَرِة َوالّطوِل اْلُمناِسِب َلها في اْلواِقِع:

 

ُر إِجاَبتَِي.   17 َتْبريٌر: َأيُّ اْلَحَشَرَتْيِن َجناحاها َأْطَوُل؟ ُأَبرِّ

 18  َتْبريٌر: َلدى َخليٍل ِقْطَعُة َخَشــٍب طوُلهــا ِمْتراِن، َوَيْحتاُج إِلــى cm 187 لُِصنِْع إِطاٍر 

ُر إِجاَبتَِي. طاِر؟ ُأَبرِّ ، َهْل َتْكفي اْلِقْطَعُة لُِصنِْع اْلِ َخَشبِيٍّ

 19  َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: قاَل َحَســٌن إِنَّ m 15 ُتســاوي cm 1500، َوقاَل َزْيٌد َبْل ُتســاوي

ُر إِجاَبتَِي. ُهما َعلى َصواٍب؟ ُأَبرِّ cm 150، َأيُّ

ُر إِجاَبتَِي. ها ل َينَْتمي: ما اْلِقياُس اْلُمْخَتِلُف؟ ُأَبرِّ  20 َأيُّ

20 cm20 dm20 m20 mm

20 mm3 cm

70 m7000 cm7 km70000 mm

ُل الّطوَل ِمْن ِمْتٍر إِلى ِمّليِمْتٍر؟ ُث: َكْيَف ُأَحوِّ   َأَتَحدَّ

ـــى  ـــراِت ف ـــَوِل اْلَحَش ـــْن َأْط ِم

ـــُة،  ـــَرُة اْلَعَصِويَّ ـــِم اْلَحَش اْلعاَل

إِلـــى طوُلهـــا   َوَيِصـــُل 

cm 62.4، َوِمـــْن َأْقَصِرهـــا 

ــُل  ــُة َوَيِصـ قيَقـ ــَرُة الرَّ اْلَحَشـ

0.02 cm طوُلهـــا إِلـــى

َمْعلوَمٌة
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ْرُس َوْحداُت ِقياِس اْلُكْتَلِة3الدَّ

ِمثاٌل 1 

ُل ُكلًّ ِمّما َيْأتي إِلى اْلَوْحَدِة اْلُمَبيَّنَِة: ُأَحوِّ
2   67 ton =  kg

  1 ton → 1000 kg 
  67 ton → )67 × 1000( kg

67 ton = 67000 kg :إَِذْن

1  80 kg =  g
  1 kg → 1000 g 
  80 kg → )80 × 1000( g

80 kg = 80000 g :إَِذْن

ُق ِمْن َفْهِمَي:  َأَتَحقَّ

ُل ُكلًّ ِمّما َيْأتي إِلى اْلَوْحَدِة اْلُمَبيَّنَِة: ُأَحوِّ

1  130 kg =  g   2  4 ton =  kg

 أَسْتَكْشِفُ

ِة  ِة َلْميــاَء kg 2، َبْينَمــا ُكْتَلُة ِقطَّ ُكْتَلــُة ِقطَّ

َتْيِن ُكْتَلُتها َأْكَبُر؟ َأخيها g 1800، َأيُّ اْلِقطَّ

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

ُل بين َوْحداِت ِقياِس اْلُكْتَلِة. ُأَحوِّ

اْلُمْصَطَلحاُت

اْلكيلوغــراُم،   ، الطُّــنُّ اْلُكْتَلــُة، 

اْلغراُم.

ِة َوْحداٍت، ِمنْها الطُّنُّ )ton(، َواْلكيلوغراُم ))kilogram)kg(، َواْلغراُم  ُتقاُس اْلُكْتَلُة )mass( بِِعدَّ

.)gram )g((

أَتََعلَُّم

ْغرى اْلَوْحَدُة اْلُكْبرىاْلَوْحَدُة الصُّ ton kg g

× 1000 × 1000

÷ 1000 ÷ 1000
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راِء َواْلَبْيِع، َوَغْيِرها ِمْن َمجاالِت اْلَحياِة. َنْسَتْعِمُل اْلُكْتَلَة َكثيًرا في َعَمِلّياِت الشِّ

 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

ما ُكْتَلُة بِّطيَخٍة بِاْلكيلوغراماِت؛ إِذا كاَنْت ُكْتَلُتها g 7000؟

     1000 g → 1 kg

     7000 g → )7000 ÷ 1000( kg    

         = 7 kg

7 kg إَِذْن: ُكْتَلُة اْلبِّطيَخِة بِاْلكيلوغراماِت

ُق ِمْن َفْهِمَي: َأَتَحقَّ

َكْم ُطنًّا ُكْتَلُة شاِحنٍَة، إِذا كاَنْت ُكْتَلُتها kg 3000؟

ُل ُكلًّ ِمّما َيْأتي إِلى اْلَوْحَدِة اْلُمَبيَّنَِة: ُأَحوِّ

1  54 kg =  g    2  6 ton =  kg

3  20000 g =  kg   4  100 kg =  g

5  160 ton =  kg   6  9000 kg =  ton

َأْكُتُب َوْحَدَة اْلُكْتَلِة اْلُمناِسَبَة )g, kg, ton( في   في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:

 7 ُكَرُة اْلَقَدِم  1.5    8 َقَلُم َرصاٍص  200

 9 َجَمٌل  600    10 طاِئَرٌة  2

 11 خاَتٌم  7    12 ُعْصفوٌر  0.5 

 13  إلِْكترونِّياٌت: َلدى زيَن حاسوٌب َمْحموٌل ُكْتَلُتُه g 4000، َفَكْم ُكْتَلُتُه بِاْلكيلوغراِم؟ 

ْفريِقيِّ بِاْلكيلوغراِم؛ إِذا كاَنْت ُكْتَلُتُه ton 6؟  14 َحَيواناٌت: ما ُكْتَلُة اْلفيِل اْلِ

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

ْغُفَل،  الدُّ اْلفيِل  َمْولوُد  ُيَسّمى 
َوَتْبُلُغ ُكْتَلُتُه ِعنَْد اْلِوالَدِة 120 

كيلوغراًما َتْقريًبا.

َمْعلوَمٌة
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اْلَوْحَدُة 9

َمهاراُت التَّْفكيِر

 15 ُأْكِمُل اْلَجْدَوَل اْلُمجاِوَر:

 16 َأِصُل َبْيَن الّصوَرِة َواْلُكْتَلِة اْلُمناِسَبِة:

ُر إِجاَبتَِي.  ؟ ُأَبرِّ ُهما َأْثَقُل اْلحوُت اْلَْزَرُق َأِم اْلَجَمُل اْلَعَربِيُّ  17 َتْبريٌر: َأيُّ

50 ton500 kg

 18  َتْبريٌر: اْسَتْوَرَد تاِجٌر ton 4 ِمَن اْلَقْمِح. َهْل َيْسَتطيُع َنْقَلها بِاْستِْعماِل شاِحنٍَة َتْبُلُغ َأْقصى 

ُر إِجاَبتَِي. ُحموَلٍة َلها kg 1400؟ ُأَبرِّ

 19  َتْبريــٌر: إِذا كاَنْت ُكْتَلُة َدّراَجِة فاطَِمــَة kg 9، َبْينَما ُكْتَلُة َدّراَجــِة َصفاَء g 8990، َفَأيُّ 

ُر إِجاَبتَِي. ّراَجَتْيِن َأْثَقُل؟ ُأَبرِّ الدَّ

: َأْنَتَجْت َمْزَرَعُة خالٍِد ton 3 ِمَن التُّّفاِح. َكْم َســّياَرَة َنْقٍل َيْحتاُج إِذا كاَنْت َأْقصى   20  َتَحــدٍّ

ُر إِجاَبتَِي. ّياَرِة اْلواِحَدِة kg 1000؟ ُأَبرِّ ُحموَلٍة لِلسَّ

ْكِل  21  َتْبريٌر: ما ِقراَءُة اْلميزاِن في الشَّ

ُر إِجاَبتَِي. اْلُمجاِوِر بِاْلغراِم؟ ُأَبرِّ

500 ton50 g500 kg

َســفينَُة  الَجَمِل  َعَلى  ُيْطَلــُق 
كوِر  ْحَراِء ، َوَيْبُلُغ ُعلوُّ الذُّ الصَّ
البالَِغــِة َمــا َبْيــَن 1.8 َأْمَتاٍر 
َأْسنانِِه  َعَدُد  َوَيِصُل   ، َوِمْتريِن 

إَِلى 34 ِسنًّا

َمْعلوَمٌة

2 g2 g5 kg 500 g

ُل اْلُكْتَلَة ِمْن كيلوغراٍم إِلى غراٍم َوبِاْلَعْكِس؟ ُث: َكْيَف ُأَحوِّ   َأَتَحدَّ

gkgton

300000030003

8

14

70
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ْرُس َعِة4الدَّ َوْحداُت ِقياِس السَّ

ِمثاٌل 1 

َكْم ِمّليلِْتًرا في 7 لِْتراٍت؟

    1 L → 1000 mL     

    7 L → )7 × 1000( mL 

       = 7000 mL

إَِذْن: 7 لِْتراٍت فيها 7000 ِمّليِلْتٍر.

ُق ِمْن َفْهِمَي: َأَتَحقَّ

َكْم ِمّليِلْتًرا في 10 لِْتراٍت؟

واِئِل وُعُبّواتِها. َعِة كثيًرا في َحياتِنا اْلَيْوِميَِّة؛ ِعنَْد التَّعاُمِل َمَع السَّ َنْسَتْعِمُل َوْحداِت السَّ

 َأْسَتْكِشُف

200 mL اْســَتْعَمَل ِزياٌد كوًبا َســَعْتُه 

5 َمــّراٍت لَِمْلِء إِْبريــٍق بِاْلَعصيِر، َفما 

ْبريِق؟ َسَعُة اْلِ

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َعِة. ُل بين َوْحداِت ِقياِس السَّ  ُأَحوِّ

اْلُمْصَطَلحاُت

ْتُر، اْلِمّليلِْتُر. َعُة، اللِّ السَّ

 .)milliliter )mL(( َواْلِمّليلِْتِر ،)liter )L(( ْتِر َعُة )capacity( بِاللِّ  ُتقاُس السَّ

ْغرى اْلَوْحَدُة اْلُكْبرىاْلَوْحَدُة الصُّ L mL

× 1000

÷ 1000

أَتََعلَُّم



91

اْلَوْحَدُة 9

َمهاراُت التَّْفكيِر

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

 مِثالٌ 2: مِنَ الْحَياةِ

اْشَتَرْت ُسَميَُّة َحْوَض َسَمٍك َسَعُتُه mL 2000، َكْم َسَعُتُه بِالّليْتراِت؟ 

     1000 mL → 1 L

     2000 mL → (2000 ÷ 1000) L

         = 2 L

2 L َمِك إَِذْن: َسَعُة َحْوِض السَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي: َسَعُة قاروَرِة ماٍء َكبيَرٍة mL 30000، َكْم َسَعُتها بِالّليْتراِت؟ َأَتَحقَّ

ُل ُكلًّ ِمّما َيْأتي إِلى اْلَوْحَدِة اْلُمَبيَّنَِة: ُأَحوِّ

1  13000 mL =  L    2  506 L =  mL

َأْكُتُب اْلَوْحَدَة اْلُمناِسَبَة )L , mL( في  في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:

 3  َيْشَرُب ِحصاٌن َيْوِميًّا  18 ِمَن اْلماِء.  4 َسَعُة َقْطَرٍة لِْلَعْيِن  20

 5  َسّياراٌت: َسَعُة َخّزاِن َوقوٍد في َسّياَرٍة َصغيَرٍة L 32، َكْم َسَعُة اْلَخّزاِن بِاْلِمّليِلْتراِت؟

ْتراِت؟  6 َطعاٌم: َسَعُة ِقْدِر َطعاٍم mL 6000، َكْم َسَعُتُه بِاللِّ

ُهما حاَجُتُه   7  َتْبريٌر: حاَجُة ماِعٍز ِمَن اْلماِء mL 8000 يوميًّا، َبْينَما حاَجُة َخروٍف L 9، َأيُّ

ُر إِجاَبتَِي.  َأْكَبُر؟ ُأَبرِّ

: خّزان ماء َســَعُتُه L 500 َهــْل َيْكفي 30 شــخًصا َيْحتاُج اْلواِحــِد ِمنُْهْم إِلى  8  َتَحــدٍّ

ُر إِجاَبتَِي.  mL 20000؟ ُأَبرِّ

: َلدى َجنى mL 3500 ِمَن اْلَحليِب، إِذا َمَلَْت ِوعاًء َســَعُتُه mL 700 َوِوعاَئْيِن   9  َتَحدٍّ

آَخَرْيِن َسَعُة ُكلٍّ ِمنُْهما mL 400، َفَكْم لِْتًرا ِمَن اْلَحليِب َسَيْبقى َلَدْيها؟

َعَة ِمْن لِْتٍر إِلى ِمّليِلْتٍر َوبِاْلَعْكِس؟ ًل السَّ ُث: َكْيَف ُأَحوِّ   َأَتَحدَّ

َعِة،  السَّ َوْحداِت  َتْحويِل  ِعنَْد 
ْرِب في  ــُر َطراِئــَق الضَّ َأَتَذكَّ

1000 َواْلِقْسَمِة َعلى 1000.

ُر َأَتَذكَّ
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اْسِتْكشاٌف: َتْقديُر اْلُمحيِط

. فِْكَرُة اْلْستِْكشاِف: َأْسَتْعِمُل َشَبَكَة اْلُمَربَّعاِت؛ لَِتْقديِر ُمحيِط َشْكٍل َهنَْدِسيٍّ

ْكِل اْلُمجاِوِر. َر ُمحيَط الشَّ َنشاٌط : َأْسَتْعِمُل َشَبَكَة اْلُمَربَّعاِت؛ ِلَُقدِّ

َنَة بِاْلَْزَرِق؛ َوَعَدُدها:  1اْلُخْطَوُة  َأُعدُّ اْلَوْحداِت الّطولِيََّة اْلكاِمَلَة اْلُمَلوَّ

ُيساوي  َوْحداٍت.  

2اْلُخْطَوُة  إِذا كاَن طوُل ُكلِّ ِقْطَعَتْيِن ماِئَلَتْيِن ُيساوي  3 َوْحداِت طوٍل، 

َنِة بِاْلَْحَمِر؛ َفَأِجُدها  َفَأْجَمُع َأْطواَل اْلِقَطِع اْلماِئَلِة اْلُمَلوَّ

ُتساوي    َوْحداٍت.

3اْلُخْطَوُة َأْجَمُع َعَدَد اْلَوْحداِت النّاتَِجِة َعِن اْلُخْطَوَتْيِن 1 َو 2

   +  =     

ْكِل ُيساوي  َوْحَدًة َتْقريًبا.    إَِذْن: َتْقديُر ُمحيِط الشَّ

َوْحَدُة طوٍل

ُر  ُأَفكِّ

  َأْكُتُب َتْقديَر ُمحيِط اْلَْشكاِل اْلتَِيِة بِاْلَوْحداِت:

1         2   

ِع ِمْتًرا واِحًدا؟ ْكِل َأْدناُه، إِذا كاَن طوُل اْلُمَربَّ ِح في الشَّ  3 ما َتْقديُر ُمحيِط حرف K اْلُمَوضَّ

طوُل اْلِقْطَعِة 
اْلماِئَلِة َوْحَدٌة 
َونِْصٌف َتْقريًبا.
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ْرُس الدَّ

 َأْسَتْكِشُف

ُتريُد َهناُء ِخياَطَة َشــريٍط َعلى َأْطراِف ِقْطَعِة 

ُقماٍش ُمْســتِطيِلٍة طوُلها cm 30 َوَعْرُضها 

ــريِط الَّذي َتْحتاُج  cm 15، َكــْم طوُل الشَّ

إَِلْيِه؟ 

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

ٍع َأْو ُمْسَتطيٍل. َأْحُسُب ُمحيَط ُمَربَّ

اْلُمْصَطَلحاُت

اْلُمحيُط، الّطوُل، اْلَعْرُض.

اْلُمحيُط 5

.  اْلُمحيُط ))perimeter )P( ُهَو َمْجموُع َأْطواِل َأْضالِع َشْكٍل َهنَْدِسيٍّ

في اْلُمْسَتطيِل: ُكلُّ ِضْلَعْيِن ُمَتقابَِلْيِن ُمَتساِوياِن، 

ْلِع  َوالّطوُل ))length )l( ُهَو ِقياُس طوِل الضِّ

الطَّويِل، َواْلَعْرُض ))width)w( ُهَو ِقياُس طوِل 

ْلِع اْلَقصيِر. إذن، ُمحيُط اْلُمْسَتطيِل ُيساوي:  الضِّ

P = l + w + l + w    

=  2 l + 2 w     

ِع اْلَْرَبَعِة ُمَتساِوَيٌة؛  ِع: َأْطواُل َأْضالِع اْلُمَربَّ في المربَّ

لِذا؛ َفإِنَّ ُمحيَط اْلُمَربَِّع:

  P = s + s + s + s  

 = 4 s  

s

الَلُة َعلى اْلَْضالِع اْلُمَتساِوَيِة فِي الّطوِل؛ بِاْستِْعَماِل الَعَدِد َنْفِسِه ِمْن اِلَشاَراِت: ُيْمِكنُني الدَّ

َتْعني َأنَّ ُكلَّ ِضْلَعْيِن ُمَتقابَِلْيِن ُمَتساِوياِن.َتْعني َأنَّ اْلَْضالَع َجميَعها ُمَتساِوَيٌة.

أَتََعلَُّم

l

w
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ِمثاٌل 1 

َأْحُسُب ُمحيَط ُكلِّ َشْكٍل ِمّما َيْأتي: 

   P = 4 × s  

     = 4 × 29

     = 116 cm

  P = 2l + 2w  

    = (2×20)+(2 ×15)

   = 40 + 30

   = 70 m

ُق ِمْن َفْهِمَي: َأَتَحقَّ

َأْحُسُب ُمحيَط ُكلِّ َشْكٍل ِمّما َيْأتي:

1  

12 m

36 m          2  27 m

َنْحتاُج إِلى ِحساِب اْلُمحيِط في َحياتِنا اْلَيْوِميَِّة.

 مِثالٌ 2: مِنَ الْحَياةِ

َيْرَغُب َأبو ُحســاٍم بَِوْضِع َحصائَِر َمّطاطِيٍَّة َحْوَل َمْسَبٍح ُمْسَتطيٍل الشكل، 

َفَكْم ِمْتًرا ِمَن اْلَحصائِِر َسَيْشَتري؟

لِِحساِب طوِل اْلَحصاِئِر َأْحُسُب ُمحيَط اْلَمْسَبِح:

P = 2l + 2w
= (2×7)+(2×5)
= 14 + 10 = 24 m 

24 m إَِذْن: طوُل اْلَحصاِئِر اْلَمْطلوِب ِشراُؤها

ُق ِمْن َفْهِمَي: َأَتَحقَّ

ْكِل طوُل ِضْلِعِه m 15؟ ِع الشَّ ياِج الّلِزِم ِلِحاَطِة ُبْستاٍن ُمَربَّ ما طوُل السِّ

5 m
7 m

29 cm1  20 m

15 m

2  
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اْلَوْحَدُة 9

َمهاراُت التَّْفكيِر

أَتََدرَُّب
َأْحُسُب ُمحيَط ُكلِّ َشْكٍل ِمّما َيْأتي:َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

1  320 km
  2  57 mm 11 m

m

 3 َأَلِمنْيوُم: ُشّباٌك ُمَربٌَّع طوُلُه m 2 َكْم ِمْتًرا ِمَن اْلََلِمنْيوِم َيْلَزُمنا لَِعَمِل إِطاٍر َلُه؟

 4  ِرياَضٌة: َمْلَعٌب ُمْسَتطيٌل طوُلُه m 118، َوَعْرُضُه m 91، َكْم ِمْتًرا َقَطَع الِعٌب إِذا َجرى 

َحْوَل اْلَمْلَعِب مّرة واِحَدًة؟

َعٌة، ُيريُد صاِحُبها َتْزييَن الّســوِر َحْوَلها بِِسْلٍك َكْهَربائِيٍّ َيْحِمُل   َكْهَرباٌء: َحديَقُة َمنِْزٍل ُمَربَّ

مصابيح لِْلِناَرِة:

ْلِك، إِذا كاَن طوُل ِضْلِع اْلَحديَقِة m 78؟  5 ما طوُل السِّ

ْلِك، إِذا كاَن َثَمُن اْلِمْتِر اْلواِحِد ِمنُْه ديناَرْيِن؟  6 ما َثَمُن السِّ

: ُأْكِمــُل اْلَجــْدَوَل   7  َتَحــدٍّ

اْلُمجاِوَر بِما ُهَو ُمناِسٌب:

 8  َتْبريٌر: َرَسَمت َمْيساُء َلْوَحًة َفنِّيًَّة ُمْسَتطيَلًة، طوُلها cm 47 َوَعْرُضها cm 26 َهْل َتْكفي 

ُر إِجاَبتَِي.  ِقْطَعُة َخَشٍب طوُلها cm 180 لَِعَمِل إِطاٍر َلها؟ ُأَبرِّ

ٍع، ما طوُل  َعٌة ُمحيُطها cm 120، َتْحتاُج إِلى ِغطاٍء ُزجاِجيٍّ ُمَربَّ : ســاَعُة حاِئٍط ُمَربَّ  9  َتَحدٍّ

ُر إِجاَبتَِي. ِضْلِع هذا اْلِغطاِء؟ ُأَبرِّ

 10  َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: قاَل َحْمــداُن إِنَّ ُمحيَط اْلُمْســَتطيِل 

ُهما  ُه cm 180، ُأيُّ اْلُمجاِوِر cm 90، َوقاَلْت ســاِمَيُة إِنَّ

ُر إِجاَبتَِي.  َعلى َصواٍب؟ ُأَبرِّ

ْكُلاْلُمحيُط اْلَعْرُضالّطوُلالشَّ
(2×19)+(2× 7)

10 × 4

50 cm

40 cm

ُث: ما اْلَفْرُق َبْيَن ِحساِب ُمحيِط اْلُمْسَتطيِل َوُمحيِط اْلُمَربَِّع؟   َأَتَحدَّ

فوِف الّسابَِقِة  َتَعلَّْمُت في الصُّ
إيجــاَد ُمحيــِط َأيِّ ُمَضلَّــٍع 
ْكِل  الشَّ َأْضالِع  َأْطواِل  بَِجْمِع 
َجميِعها، َوُهنا َأْحُسُب ُمحيَط 
ِع َواْلُمْسَتطيِل بِاْستِْعماِل  اْلُمَربَّ

قاِعَدٍة ِرياِضيٍَّة.

ُر َأَتَذكَّ
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اْسِتْكشاٌف: َتْقديُر اْلِمساَحِة

. فِْكَرُة اْلْستِْكشاِف: َأْسَتْعِمُل َشَبَكَة اْلُمَربَّعاِت؛ لَِتْقديِر ِمساَحِة َشْكٍل َهنَْدِسيٍّ

ْكِل اْلُمجاِوِر. َر ِمساَحَة الشَّ َقدِّ نَشاطٌ: َأْسَتْعِمُل َشَبَكَة اْلُمَربَّعاِت؛ ِلُ

َنَة بِاْلَْخَضِر؛   َعَة اْلكاِمَلَة اْلُمَلوَّ 1اْلُخْطَوُة  َأُعدُّ اْلَوْحداِت اْلُمَربَّ

َعًة.   َوَعَدُدها: ُيساوي  َوْحَدًة ُمَربَّ

َنةَ  2اْلُخْطَوُة  َأُعدُّ اْلَوْحداِت اْلُمساِوَيَة لِلنِّْصِف َأْو َأْكَبَر اْلُمَلوَّ

َعًة. ، َوَعَدُدها: ُيساوي  َوْحَدًة ُمَربَّ  بِاْلُبْرُتقالِيِّ

َنَة بِاْلَْصَفِر. )لِماذا؟( َل ِمْن نِْصٍف اْلُمَلوَّ 3اْلُخْطَوُة ُأْهِمُل اْلَوْحداِت اْلَقَّ

4اْلُخْطَوُة َأْجَمُع اْلَوْحداِت النّاتَِجَة َعِن اْلُخْطَوَتْيِن 1, 2

   +  =    

َعًة َتْقريًبا. ْكِل ُيساوي  َوْحَدًة ُمَربَّ    إَِذْن: َتْقديُر ِمساَحِة الشَّ

ُر  ُأَفكِّ

َعِة: ُر ِمساَحَة ُكلِّ َشْكٍل ِمّما َيْأتي بِاْلَوْحداِت الُمَربَّ   ُأَقدِّ

1       2        3 

ًعا. َعٍة ُتَمثُِّل َسنْتيِمْتًرا ُمَربَّ ْكِل اْلُمجاِوِر؛ إِذا كاَنْت ُكلُّ َوْحَدٍة ُمَربَّ ُر ِمساَحَة الشَّ  4  ُأَقدِّ
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ْرُس اْلِمساَحُةالدَّ 6
 َأْسَتْكِشُف

ُتْشَتَهُر َمدينَُة ماَدبا بَِلْوحاِت اْلُفَسْيِفساِء 

اْلثاِر  ُعَلمــاُء  َعليهــا  ُيْقبِــُل  تــي  الَّ

لِِدراَســتِها َوَفْهِم ُرموِزها. ما ِمساَحُة 

َلْوِح اْلَخَشِب الَّذي َنْحتاُج إَِلْيِه لَِتْثبيِت 

ِقَطِع اْلُفَسْيِفساِء اْلُمجاِوَرِة َعَلْيِه؟

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

. َأْحُسُب ِمساَحَة َشْكٍل َهنَْدِسيٍّ

اْلُمْصَطَلحاُت

ُع،  اْلُمَربَّ ــنْتيِمْتُر  السَّ اْلِمســاَحُة، 

ُع. ُع، اْلكيلوِمْتُر اْلُمَربَّ اْلِمْتُر اْلُمَربَّ

َعٍة طوُلها ْكَل، َوُتقاُس بَِوْحداٍت ُمَربَّ تي ُتَغّطي الشَّ َعِة الَّ اْلِمساَحُة ))area )A( ِهَي َعَدُد اْلَوْحداِت اْلُمَربَّ

َعٍة طوُلها m 1 ُتَسّمى َعًة ))square centimeter )cm2(، أو َوْحداٍت ُمَربَّ  cm 1 ُتَسّمى َسنْتيِمْتراٍت ُمَربَّ

ًعا  َعٍة طوُلها km 1 ُتَسّمى كيلوِمْتًرا ُمَربَّ ًعا ))square meter)m2(، أو َوْحداٍت ُمَربَّ   ِمْتًرا ُمَربَّ

 .)square kilometer )km2((

2 cm2 ِمساَحُة َأْرِض اْلَمْصَعِدِمساَحُة اْلُمْسَتطيِل ُتساوي 

1 m2 ُتساوي 

 ِمساَحُة اْلُْرُدنِّ ُتساوي

89342 km2 

A = l × w :ُيْمِكُن ِحساُب ِمساَحِة اْلُمْسَتطيِل بَِضْرِب الّطوِل في اْلَعْرِض

أَتََعلَُّم

90 m

90 m
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ِمثاٌل 1 

ــَبَكِة اْلُمجاِوَرِة cm 1، َأْحُســُب ِمساَحَة  ٍع َصغيٍر في الشَّ إِذا كاَن طوُل ِضْلِع ُكلِّ ُمَربَّ

ِع بَِطريَقَتْيِن.  نْتيِمْتِر اْلُمَربَّ اْلُمْسَتطيِل بِالسَّ

الطَّريَقُة 1: َأُعدُّ اْلُمَربَّعاِت.

ْكَل 6  تي ُتَغّطي الشَّ َعَدُد الُمَرّبعاِت الَّ

 6 cm2 إَِذْن: اْلِمساَحُة ُتساوي

الطَّريَقُة 2: َأْسَتْعِمُل اْلقانوَن.

بِما َأنَّ طوَل اْلُمْسَتطيِل 3 َوْحداٍت َوَعْرَضُه َوْحَدتاِن؛ فُيْمِكُن ِحساُب ِمساَحته بَِضْرِب الّطوِل في اْلَعْرِض.

 A = l × w قانوُن ِمساَحِة اْلُمْسَتطيِل     

ُض بِِكتاَبِة الّطوِل َواْلَعْرِض   2 × 3 =  ُأَعوِّ  

= 6 cm2       

6 cm2 إَِذْن: ِمساَحُة اْلُمْسَتطيِل ُتساوي

َّقُ مِنْ فَهْمِيَ: أَتَحَق

،1 cm َبَكِة اْلُمجاِوَرِة ٍع َصغيٍر في الشَّ  إِذا كاَن طوُل ِضْلِع ُكلِّ ُمَربَّ

ِع بَِطريَقَتْيِن. نْتيِمْتِر اْلُمَربَّ َأْحُسُب ِمساَحَة اْلُمْسَتطيِل بِالسَّ

ْلِع في َنْفِسِه ُع َعِن اْلُمْســَتطيِل بَِتســاوي َأْضالِعِه اْلَْرَبَعِة؛ لِذا، ِعنَْد ِحســاِب ِمســاَحتِِه َنْضِرُب طوَل الضِّ  َيْخَتِلُف اْلُمَربَّ

 .)A = s × s (

 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

َعًة طوُل ِضْلِعها cm 75؟ ُم ديكوٍر ِمْرآًة ُمَربَّ جاِج الَّذي َسَيْصنَُع ِمنُْه ُمَصمِّ ما ِمساَحُة َلْوِح الزُّ

A = s × s       ِع قانوُن ِمساَحِة اْلُمَربَّ  

ْلِع     75 × 75 = ُض طوَل الضِّ ُأَعوِّ  

= 5625 cm2        

5625 cm2 جاِج إَِذْن: ِمساَحُة َلْوِح الزُّ

َّقُ مِنْ فَهْمِيَ: أَتَحَق

ْوَحِة اْلَفنِّيَِّة اْلُمجاِوَرِة؟ ما ِمساَحُة اللَّ

45 cm

45 cm
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اْلَوْحَدُة 9

َمهاراُت التَّْفكيِر

ــَبَكِة اْلُمجاِوَرِة cm 1، َأْحُســُب ِمســاَحَة  ٍع َصغيٍر في الشَّ إِذا كاَن طــوُل ِضْلِع ُكلِّ ُمَربَّ

اْلَْشكاِل اْلتَِيِة: 

1    2  

24 m 17، َوَعْرُضُه m 3 َأْحُسُب ِمساَحَة ُمْسَتطيٍل طوُلُه 

19 cm 4 َأْحُسُب ِمساَحَة ُمَربٍَّع طوُل ِضْلِعِه 

َعْيِن طوُل ِضْلِع  ُن َمْلَعُب اْلُكَرِة الّطاِئَرِة ِمْن ُمَربَّ  5  اْلُكَرُة الّطائَِرُة: َيَتَكوَّ

ُكلٍّ ِمنُْهما m 9 ، َأْحُسُب ِمساَحَة َمْلَعِب اْلُكَرِة الّطاِئَرِة.

:7 m 10 َوَعْرُضُه m تِجاَرٌة: َمَحلٌّ تِجاِريٌّ َأْرِضيَُّتُه َعلى َشْكِل ُمْسَتطيٍل طوُلُه

؟  6 ما ِمساَحُة َأْرِضيَِّة اْلَمَحلِّ

؟ ِع ِمْن َأْرِضيَِّة اْلَمَحلِّ 500 ديناٍر، َفما ِسْعُر اْلَمَحلِّ  7 إِذا كاَن َثَمُن اْلِمْتِر اْلُمَربَّ

ٍع. َكْم َشْتَلًة   8  َبســاتيُن: ُبْستاٌن ُمَربٌَّع طوُلُه m 8، ُيريُد اْلُمزاِرُع ِزراَعَة َشْتَلٍة في ُكلِّ ِمْتٍر ُمَربَّ

َسَيْزَرُع؟

ُر إِجاَبتَِي. ٍع ِمساَحُتُه m2 49؟ ُأَبرِّ : ما طوُل ِضْلِع ُمَربَّ  9 َتَحدٍّ

24 km2 10 َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأْكُتُب طوَل َوَعْرَض ُمْسَتطيٍل ِمساَحُتُه 

ًعا ِمساَحُتُه   11  َتْبريٌر: َوَرَقٌة ُمْسَتطيَلٌة طوُلها cm 15 َوَعْرُضها cm 10، َقصَّ ِمنْها ساِمٌر ُمَربَّ

ُر إِجاَبتَِي. َيُة؟ ُأَبرِّ ًعا، ما ِمساَحُة اْلَوَرَقِة اْلُمَتَبقِّ 81 َسنْتيِمْتًرا ُمَربَّ

 12  َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: َتقوُل َكْوَثُر إِنَّ ِمســاَحَة ُمْســَتطيٍل طوُلُه m 20 َوَعْرُضُه m 10، ِهَي

ُر إِجاَبتَِي. ُهما َعلى صواٍب؟ ُأَبرِّ m2 60، َوَتقوُل الرا إِنَّها m2 200، َأيُّ

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

ُث: ما اْلَفْرُق َبْين ِحساِب ِمساَحِة اْلُمْسَتطيِل َوِحساِب ُمحيطِِه؟   َأَتَحدَّ

اْلِمساَحِة  ِقياِس  َوْحداِت  ِمْن 
ُع،  اْلُمَربَّ اْلِمّليِمْتُر  الّشــاِئَعِة: 
َواْلِمْتُر  ُع،  اْلُمَربَّ ــنْتيِمْتُر  َوالسَّ

ُع. ُع، َواْلكيلوِمْتُر اْلُمَربَّ اْلُمَربَّ

إْرشاٌد

ِقياٍس؛  َمْســَأَلِة  إِجاَبــِة  ِعنَْد 
َيِجــُب ِكتاَبُة َوْحــَدِة اْلِقياِس 
اْلُمْســَتْعَمَلِة َأِو اْلَمْطلوَبِة، إِْذ 

جاَبِة. إِنَّها ُجْزٌء ِمَن اْلِ

إْرشاٌد
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َأْسِئَلٌة َمْوضوِعيٌَّة

حيَحَة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:  َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ

قيَقِة، ُهَو:  1 َعَدُد الثَّواني في الدَّ

ب( 14 أ   ( 7   

د   ( 60 جـ( 24   

 2 َعَدُد اْلَّياِم في 3 َأسابيَع ُيساوي    َيْوًما:

ب( 30 أ   ( 15   

د   ( 21 جـ( 90   

 3 اْلِقَياُس الُمناِسُب لُِطوِل َرُجٍل هَو:

1.7 cm )ب   1.7 mm )    أ

1.7 km )  د   1.7 m   )جـ

 4 اْلِقَياُس الُمناِسُب لِِمساَحِة َباِب َمنِْزٍل هَو:

2 m2 )ب   2 mm2 )  أ

2 km2 )   د    2 cm2 )جـ

 5 ُمحيُط ُمَربٍَّع طوُل ِضْلِعِه m 7، ُهَو:

14 m )ب    49 m )   أ

28 m  )   د    21 m )جـ

حيَحِة، َو)✘( َأماًم اْلُجْمَلِة   6  َأَضُع )✔( َأماَم اْلُجْمَلِة الصَّ

حيَحِة في ما َيْأتي: َغْيِر الصَّ

ْتُر َوْحَدٌة لِِقياِس الّطوِل. )      ( أ   ( اللِّ

)      (  8000 kg 8 ُتساوي ton )ب

 ،10 cm 90 َوَعْرُضُه cm جـ(  ُمحيُط ُمْسَتطيٍل طوُلُه

)      ( 100 cm ُهَو

د    ( اْلكيلوِمْتُر َوْحَدٌة لِِقياِس اْلُكْتَلِة.  )      (

ِع ُيساوي َمْجموَع َأْطوالِ   هـ  (  ُمحيُط اْلُمَربَّ

َأْضالِعِه. )      (

َأْمَلُ اْلَفراَغ بِما ُهَو ُمناِسٌب:

 7 8 َدقاِئَق ُتساوي   ثانَِيًة.

 8 36 َشْهًرا ُتساوي  َسنَواٍت.

9  40 kg =  g

10  2000 mL =  L

11  1200 cm =  m

12  20 cm =  mm
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اْلَوْحَدُة 9

َأْسِئَلٌة ذاُت ِإجاَبٍة َقصيَرٍة

ٌد ســاَعَتْيِن في َتْقليِم َأْشجاِر َحديَقِة َمنِْزلِِه،   13  َعِمَل ُمَحمَّ

َفَكْم َدقيَقًة َعِمَل في التَّْقليِم؟

ُهمــا َأْطَوُل: َشــَجَرٌة طوُلها m 2 َأْم َشــَجَرٌة طوُلها  14  َأيُّ

cm 150؟

 15  َهْل َيتَِّسُع إِْبريٌق إِلى mL 1050 ِمَن اْلَعصيِر إِذا كاَنْت 

َسَعُتُه 1L؟

 16  َيْرَتِفُع ِجْســٌر َعْن شاِرٍع m 3، َفَهْل َتْســَتطيُع شاِحنٌَة 

اْرتِفاُعها cm 286 اْلُمروَر َأْسَفَل اْلِجْسِر؟

:3 m َعٌة طوُل َأْرِضيَّتِها ُغْرَفٌة ُمَربَّ

َعًة ِمساَحُتها 1m2 َيْلَزُمنا لَِتْغطَِيِة   17  َكْم َحصيَرًة َمّطاطِيًَّة ُمَربَّ

َأْرِضيَِّة اْلُغْرَفِة كاِمَلًة.

 18  إِذا كاَن َثَمُن اْلَحصيَرِة اْلَمّطاطِيَِّة اْلواِحَدِة 5 َدنانيَر، َفما 

َتْكِلَفُة َتْغطَِيِة َأْرِضيَِّة اْلُغْرَفِة بِاْلَمّطاِط.

ْوِليَِّة َتْدريٌب َعلى اْلْخِتباراِت الدَّ

ًعا، ما طوُل  َل ِمنُْه هاِشٌم ُمَربَّ  19  ِسْلٌك طوُلُه cm 44، َشكَّ

ِضْلِع اْلُمَربَِّع؟

22 cm )ب   40 cm )   أ

4 cm )   د   11 cm )جـ

َعْت بِالتَّســاوي في ٌة فيها L 2 ِمــَن اْلَعصيِر، ُوزِّ  20  ُعُبــوَّ

4 ُعَلٍب، َفَكْم ِمّليِلْتًرا ِمَن اْلَعصيِر في اْلُعْلَبِة؟

ب( 500 أ   ( 50   

د   ( 5000 جـ( 2   

ا َيْأتي إَِلى الَوْحَدِة الُمَبيَّنَِة: ُل ُكلًّ ِممَّ ُأَحوِّ

21  1 m =  mm

22  ton =  g
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اْلَوْحَدُة

اْلِْحصاُء َواْلْحِتماُل1010

يَُّة هِذِه اْلَوْحَدِة؟   ما َأَهمِّ

َأْحتــاُج إِلى َجْمــِع اْلبياناِت َوَتْمثيِلهــا َبيانِيًّا 

بَِطراِئَق ُمْخَتِلَفٍة، ُتســاِعُد َعلى َتْفســيِرها َقْبَل 

َوهذا  اْلْستِنْتاجاِت  َعَمِل  َأْو  اْلَقراراِت  اتِّخاِذ 

ْحصاُء. َسَأَتَعلَُّم في هِذِه الَوْحَدِة اْلَكثيَر  ُهَو اْلِ

ْحصاِئيَّــِة َواْلْحتِمالِيَِّة، ما  ِمَن اْلَمهــاراِت اْلِ

ُيســاِعُدني َعلى اتِّخــاِذ َقراراٍت َســليَمٍة في 

َحياتَِي.

َتَعلَّْمُت ساِبًقا:

ِة،    َجْمَع الَبياناِت َوَتْمثيَلها بِاْلَجداِوِل التَّْكراِريَّ
َوِر َواْلَْعِمَدِة. َوبِالصُّ

  ِقراَءَة َبياناٍت ُمَمثََّلٍة َوَتْفســيَرها، َوَحلَّ َمساِئَل 
َعَلْيها.

ْمييَز اْلحاِدِث اْلُمْمِكِن َوَغْيِر اْلُمْمِكِن، َوَحلَّ    تَّ
َمساِئَل َعَلْيها.

َسَأَتَعلَُّم في هِذِه اْلَوْحَدِة:

  َتْمثيَل اْلَبيانــاِت بِالنِّقاِط، َواْلَْعِمــَدِة اْلُُفِقيَِّة، 
َوَأْشكاِل ِڤن، َوِقراَءَتها َوَتْفسيَرها.

َواْلُمْســَتحيَلِة  اْلُمْمِكنَــِة  اْلَحــواِدِث  َف   َتَعــرُّ
َدِة، في َمواِقَف مختلفة. َواْلُمَؤكَّ

  إِْجراَء َتجاِرَب َعْشواِئيًَّة، َوَتْسجيَل َنتاِئِجها.
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، الَّذي    َأْسَتِعدُّ َوُزمالِئَي لَِتنْفيِذ َمْشروِعَي اْلخاصِّ

ُمُه في هِذِه اْلَوْحَدِة؛ ِلَُمثَِّل  َسَأْسَتْعِمُل فيِه ما َأَتَعلَّ

َبياناٍت َأْجَمُعها َحْوَل َأْلواِن اْلَمالبِِس.

ُخُطواُت َتْنفيِذ اْلَمْشروِع:

 1  َأْجَمــُع اْلَبياناِت: َأْجَمُع َبياناٍت َحــْوَل َأْلواِن اْلَمالبِِس 

. َوبِاْلِمْثِل،  في ِخزاَنتَِي، ُثمَّ ُأَنظُِّمها في َجْدَوٍل َتْكراريٍّ

َيْجَمــُع َصديِقَي )َأْو َأَحُد َأْفراِد ُأْســَرتَِي( َبياناٍت َحْوَل 

تي َيْمِلُكها  َأْلواِن اْلَمالبِِس الَّ

ْوُن التَّْكراُراْلِشاراُتاللَّ

تي   2  ُأَمثُِّل اْلَبياناِت بِالنِّقاِط: ُأَمثِّــُل َعَدَد ِقَطِع اْلَمالبِِس الَّ

َأْمِلُكها ِمْن ُكلِّ َلْوٍن بِالنِّقاِط َكما َيْأتي:

تي   3  ُأَمثُِّل اْلَبياناِت بِاْلَْعِمَدِة: ُأَمثُِّل َعَدَد ِقَطِع اْلَمالبِِس الَّ

َيْمِلُكها َصديِقَي ِمْن ُكلِّ َلْوٍن بِاْلَْعِمَدِة الُُفِقيَِّة.

 4  ُأَمثِّــُل اْلَبياناِت بَِأْشــكاِل ڤِــن: ُأَمثُِّل َأْلواَن َمالبِِســَي 

َوَأْلواَن َمالبِِس َصديِقَي بَِأْشــكاِل فِن؛ ِلَُبيَِّن اْلُمْشَتَرَك 

َواْلُمْخَتِلَف في اْلَْلواِن َبْيَن َمالبِِس ُكلٍّ ِمنّا.

 5  َتْفسيُر النَّتائِِج: َأْكتُب َتْعليًقا )َأْو َأْكثَر( َتْحَت ُكلِّ َتْمثيٍل.

ُيْمِكُن  تي  الَّ َأْكُتُب اْلَْلــواَن َجميَعها  اْلُمْمكِنَُة:   6  النَّواتُِج 

ُظهوُرها ِمْن َتْجِرَبِة اْختياِر ِقْطَعٍة ِمْن َمالبِِسَي َعْشوائيًّا،  

ًدا َوحاِدًثا ُمْسَتحياًل.  وَأْكُتُب حاِدًثا ُمْمِكنًا َوحاِدًثا ُمَؤكَّ

َعْرُض النََّتاِئِج: 

ــًة َأْعِرُض َعلى َصْفحاتِهــا اْلَجداِوَل،    ُم َمْطِويَّ ُأَصمِّ
اْلَبيانِيََّة، والنَّواتِــَج اْلُمْمِكنََة َجميَعها  َواْلتَّْمثيــالِت 
ِمْن َتْجِرَبِة اْختياِرَي، َواْلَحــواِدَث الثَّالَث اْلُمْمِكنََة 

َدَة َواْلُمْسَتحيَلَة . َواْلُمَؤكَّ

َمْشروُع اْلَوْحَدِة: َأْلواُن َمالِبِسَي

يَضُ أَبْ ُ رضَ أَخْ دُ وَ أَسْ
. نٍ لِّ لَوْ نْ كُ البِسِ مِ طَعِ الْمَ دُ قَ دَ عَ

َرُ أَمحْ
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ْرُس َتْمثيُل اْلَبياناِت ِبالنِّقاِطالدَّ 1
 َأْسَتْكِشُف

َســَأَلْت َرنيُم َبْعَض َصديقاتِها َعْن 

ْيَلِة  َعَدِد ســاعاِت َنْوِمِهنَّ فــي اللَّ

اْلواِحَدِة، َوَمثََّلــْت إِجاباتِِهنَّ َعلى 

َخــطِّ اْلَْعداِد اْلُمجــاِوِر. ما َعَدُد 

ديقاِت اللَّواتي َسَأَلْتُهنَّ َرنيُم؟ الصَّ

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

بِاْســتِْعماِل  يًَّة  َكمِّ َبيانــاٍت  ُأَمثِلُّ 

ُرها. النِّقاِط، َوُأَفسِّ

اْلُمْصَطَلحاُت

التَّْمثيُل بِالنِّقاِط. 

 التَّْمثيُل بِالنِّقاِط )dot plots( َطريَقٌة لَِعْرِض اْلَبياناِت بِاْستِْعماِل النِّقاِط؛ إِْذ ُيشيُر َعَدُد النِّقاِط إِلى َمّراِت َتْكراِر 

اْلُمشاِهِد بِاْستِْعماِل َتْدريٍج َيْعِرُض هِذِه اْلُمشاَهداِت.

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 

َقها في ُمباَرياتِِه، َفكاَنْت َكما َيْأتي ُأَمثُِّل اْلَبياناِت بِالنِّقاِط. َل َفريٌق لُِكَرِة اْلَقَدِم َعَدَد اْلَْهداِف الَّتي َحقَّ َسجَّ

2  ,1  ,  3  ,  5  ,  2  ,  5  ,  1  ,  1  ,  1  ,  2  ,  4  ,  1  ,  2  ,  3  ,  1  ,  1
  

1اْلُخْطَوُة َأْرُسُم َخطَّ َأْعداٍد َوَأَضُع َعَلْيِه َعَدَد اْلَْهداِف، بَِحْيُث َأْتُرُك َبْينَها َمسافاٍت ُمَتساِوَيًة.

1 2 3 4 5

6 6
1
27

. مِ دُ ساعاتِ النَّوْ دَ عَ
7 8 8

1
2

1
2

0 1 2

يًّا. مِ وْ ةِ التِّلْفازِ يَ دَ شاهَ دُ ساعاتِ مُ دَ عَ
3 4 5 6

3 َأْشخاٍص ُيشاِهدوَن 
التِّْلفاَز ساَعًة َيْوِميًّا.

ُتَمثُِّل ُكلُّ ُنْقَطٍة َعَدَد 
اْلَْشخاِص اْلُمقابَِل لِلتَّْدريِج.

ُيَمثُِّل التَّْدريُج اْلَبياناِت.
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اْلَوْحَدُة 10

2اْلُخْطَوُة  َأَضُع نِقاًطا ) • ( َفْوَق َخطِّ اْلَْعداِد بَِعَدِد َتْكراِر ُكلِّ َعَدٍد 

ِمَن اْلَْهداِف، ُثمَّ َأْكُتُب ُعنْواًنا ُمناِسًبا لِلتَّْمثيِل.

ُق ِمْن َفْهِمَي:   َأَتَحقَّ

ٌح َأْدناُه، ُأَمثُِّل اْلِقياساِت بِالنِّقاِط. َل اْلِقياساِت َكما ُهَو ُمَوضَّ ِة ُأْسبوَعْيِن َوَسجَّ قاَس َعِليٌّ َضْغَط َدِمِه َيْوِميًّا لُِمدَّ

135 , 135 , 135 , 140 , 135 , 135 , 140 , 145 , 150 , 150 , 145 , 145 , 145 , 150

 مِثالٌ 2: مِنَ الْحَياةِ

ُل  ُب رامي َعلى ِســباَحِة m 200 َصَدٍر َيْوِميًّا، َوُيَسجِّ ِســباَحٌة: َيَتَدرَّ

ُح َأْزِمنََة هِذِه  قائِِق، َفإِذا كاَن التَّْمثيــُل بِالنِّقاِط اْلُمجاِوُر ُيَوضِّ َمَن بِالدَّ الزَّ

اْلُمحاَوالِت َوَعَدَدها، َفُأجيُب َعِن اْلَْسئَِلِة اْلتَِيِة:

ًة َقَطَع فيها m 200 في 3 َدقائَِق؟  1 َكْم َمرَّ

 3 َدقاِئَق َأْعالها 4 نِقاٍط، إَِذْن: َقَطَعها 4 َمّراٍت.

 2 ما َأَقلُّ َزَمٍن َقَطَع فيِه َمساَفَة m 200، َوما َأْكَبُر َزَمٍن؟

 َأَقلُّ َزَمٍن ُيساوي 2.5 دقيقة، َوَأْكَبُر َزَمْن ُيساوي 4 َدقاِئَق.

َر َقْطُع َمساَفِة m 200 فيِه؟  3 ما َأْكَثُر َزَمٍن َتَكرَّ

 3.5 َدقاِئَق.

ُق ِمْن َفْهِمَي:   َأَتَحقَّ

َلْت َســميَرُة َعَدَد اْلَْمتاِر الَّتي َتْقِفُزها في َأْثناِء َتْدريباتِها َعلى الَوْثِب  ِرياَضٌة: َســجَّ

ُح َعَدَد هِذِه اْلُمحــاَوالِت، َفُأجيُب َعِن  الطَّويِل، َفــإِذا كاَن التَّْمثيُل بِالنِّقــاِط ُيَوضِّ

اْلَْسئَِلِة اْلتَِيِة:

43.53

. قائِقِ ةِ m 200 بِالدَّ سافَ طْعِ مَ نُ قَ مَ زَ
2.5

3 3.25 3.5

ةِ. زَ فْ تارِ في الْقَ َمْ ةُ بِاألْ قْطوعَ ةُ الْمَ سافَ الْمَ
3.75

1 2 3

. ياتِ بارَ دافِ في الْمُ َهْ دُ األْ دَ عَ
4 5

ُيْمِكنُني ِقراَءُة َبياناٍت ُمَمثََّلٍة بِالنِّقاِط؛ لِْلِجاَبِة َعْن َمساِئَل ِمَن اْلَحياِة.



106106

ًة َنَجَحْت في َقْفِز m 3؟  1 َكْم َمرَّ

 2 ما َأْكَبُر َمساَفٍة َقَفَزْتها بِاْلْمتاِر؟ َوما َأَقلُّ َمساَفٍة؟

تي َقَفَزْتها َأْكَثَر َعَدٍد ِمَن اْلَمّراِت؟  3 ما اْلَمساَفُة الَّ

 4 َكْم َيِقلُّ َعَدُد َمّراِت َقْفِزها m 3.75 َعْن َعَدِد َمّراِت َقْفِزها m 3.5؟

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

ُأَمثِّْل اْلَبياناِت اْلتَِيَة بِالنِّقاِط:
ِة 17 َيْوًما: تي َتْشَرُبها َسْلمى َيْوِميًّا لُِمدَّ  1 َعَدُد لِْتراِت اْلماِء الَّ

 1 , 1.5 , 1.5 , 2 , 2 , 1.5 , 2 , 1.5 , 1.5 , 1 , 2 , 1 , 1.5 , 1.5 , 1.5 , 2 , 2

ْحدى اْلَُسِر ِخالَل عاٍم بِالّديناِر: ِة ِلِ ْهِريَّ  2 قيَمُة فاتوَرِة اْلَكْهَرباِء الشَّ

. 20 , 20 , 15 , 15 , 20 , 15 , 15 , 20 , 20 , 20 , 25 , 25

َلْت َلْيلى َعَدَد اْلُمْخَتَبراِت في 4 َمداِرَس، َوَمثََّلْتُه بِالنِّقاِط   ُمْخَتَبراٌت: َسجَّ

ٌح. َأْسَتْعِمُل التَّْمثيَل فِي اِلجاَبِة َعْن الَْسئَِلِة التَيِة: َكما ُهَو ُمَوضَّ

 3 َكْم ُمْخَتبًرا في اْلَمْدَرَسِة )أ(؟  

تي فيها ُمْخَتَبراِن؟   4 ما اْلَمْدَرَسُة الَّ

 5 ما َأْكَثُر َعَدٍد ِمَن اْلُمْخَتبراِت َرَصَدْتُه َلْيلى؟ َوفي َأيِّ َمْدَرَسٍة؟  

 6 بَِكْم َيزيُد َعَدُد ُمْخَتبراِت اْلَمْدَرَسِة )أ( َعلى اْلَعَدِد في اْلَمْدَرَسِة )د(؟

د جـ ب
. سَ دارِ تَبراتِ في 4 مَ خْ دَ الْمُ دَ عَ

أ

ِمَن  اْلَكْهَربــاِء  إِْنتــاُج  َيتِــمٌّ 
اْلَكثيِر  في  ْمِســيَِّة  الشَّ الّطاَقِة 
؛  ِمــَن اْلَمنــاِزِل فــي اْلُْرُدنِّ
َعٌة  ُمَجمِّ َمرايــا  ُتْســَتْعَمُل  إِْذ 
ــْمِس، ما ُيْسِهُم  ِة الشَّ ِلَِشــعَّ
فاتوَرِة  قيَمــِة  َتْخفيــِض  في 

اْلَكْهَرباِء.

َمْعلوَمٌة
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اْلَوْحَدُة 10

َمهاراُت التَّْفكيِر

ا في  َلَبِة في 24 َصفًّ : َســَجلَّْت َرشــا َعَدَد الطَّ  10  َتَحدٍّ

بَِوْضِع  التَّْمثيِل  إِْكماَل  َنِســَيْت  َلِكنَّها  َمْدَرَســتِها، 

تي فيها  فــوِف الَّ تــي ُتَمثُِّل َعــَدَد الصُّ  النِّقــاِط الَّ

30  طالَِبًة. ُأْكِمُل التَّْمثيَل بَِوْضِع النِّقاِط النّاِقَصِة؟

جاَبُة َعنْها بِاْستِْعماِل التَّْمثيِل بِالنِّقاِط.  11 َأْطَرُح َمْسَأَلًة: َأْكُتُب َمْسَأَلًة َحياتِيًَّة ُيْمِكنُني اْلِ

تي  قاِئِق الَّ  12  َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: ُيَبيُِّن التَّْمثيُل اْلُمجاِوُر َعَدَد الدَّ

اْسَتْغَرَقها طالٌِب في َحلِّ واِجباتِِه ِخالَل ُأْسبوَعْيِن، قاَل 

 ساِئٌد إِنَّ َأْكَثَر َزَمٍن اْســَتْغَرَقُه الّطالُِب في َحلِّ اْلواِجِب

40  َدقيَقًة، َوقاَل َحَســٌن إِنَّ َأْكَثَر َزَمٍن اْسَتْغَرَقُه في َحلِّ 

ُر إِجاَبتَِي. ُهما َعلى َصواٍب؟ ُأَبرِّ اْلواِجِب 60 َدقيَقًة، َأيُّ

604025

. بِ لِّ الْواجِ قائِقِ حَ دُ دَ دَ عَ

ُث: َكْيَف ُأَمثُِّل َمْجموَعَة َبياناٍت بِالنِّقاِط؟   َأَتَحدَّ

َمَن الَّذي َيْحتاُج إَِلْيِه َعَدٌد  َل خالٌِد الزَّ َمْدَرَسٌة: َســجَّ

ِمْن ُزَمالئِِه في اْلُوصوِل إِلى اْلَمْدَرَسِة، َوَمثََّل النَّتائَِج 

بِالنِّقاِط. ُأجيُب َعِن اْلَْسئَِلِة اْلتَِيِة:

َلَبُة الَّذيَن َيْسَتْغِرقوَن 25 َدقيَقًة لِْلُوصوِل   7  َكْم َعَدُد الطَّ

إِلى اْلَمْدَرَسِة؟

َلَبِة الَّذيَن َيْسَتْغِرقوَن 5  َلَبِة الَّذيَن َيْســَتْغِرقوَن 30 َدقيَقًة، َوَعَدِد الطَّ  8  ما اْلَفْرُق َبْيَن َعَدِد الطَّ

َدقاِئَق لِْلُوصوِل إِلى اْلَمْدَرَسِة؟ 
َمُن الَّذي َيْسَتْغِرُقُه 4 َطَلَبٍة لِْلُوصوِل إِلى اْلَمْدَرَسِة؟  9  ما الزَّ

403530

. فِّ دُ الطّالِباتِ في الصَّ دَ عَ
25

302510

. قائِقِ ةِ بِالدَّ سَ رَ دْ صولِ إِلى الْمَ نُ الْوُ مَ زَ
5

َمْجموُع  بِالنِّقاِط،  التَّْمثيِل  في 
النِّقــاِط هــو اْلَعــَدَد اْلُكلِّيَّ 

لِْلَبياناِت اْلُمَمثََّلِة.

ِإْرشاٌد
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ْرُس َتْمثيُل اْلَبياناِت ِباْلَْعِمَدِةالدَّ

ْأِسيََّة َأِو اْلُُفِقيََّة؛ إِْذ ُيشيُر طوُل   الّتْمثيُل بِاْلَْعِمَدِة )bar graph( َطريَقٌة لَِعْرِض اْلَبياناِت، َأْسَتْعِمُل فيها اْلَْعِمَدَة الرَّ

اْلَعموِد إِلى َعَدِد َمّراِت َتكراِر اْلُمشاَهَدِة بِاْستِْعماِل َتْدريٍج ُمناِسٍب.

أَتََعلَُّم

 أَسْتَكْشِفُ

َل اْلُْرُدنُّ 98 حاَلَة ِشفاٍء ِمْن فايروس  َسجَّ

كورونا َيــْوَم اْلُجُمَعــِة 2020/9/25 

ٌح فــي اْلَجْدَوِل.  َعــًة َكما ُهَو ُمَوضَّ ُمَوزَّ

َكْيَف ُأَمثُِّل هذه اْلَبياناِت بِاْلَْعِمَدِة؟

َعَدُد اْلحاالِتاْلُمْسَتْشفى
15اْلَميُر َحْمَزُة

3اْلَمِلَكُة َعْلياُء

6خاصٌّ ُمْعَتَمٌد

74َمناطُِق اْلَعْزِل

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

ُأَمثُِّل َبياناٍت بِاْســتِْعماِل اْلَْعِمَدِة 

ُرها. اْلُُفِقيَِّة، َوُأَفسِّ

اْلُمْصَطَلحاُت

التَّْمثيُل بِاْلَْعِمَدِة. 

2
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ةُ لَ ضَّ فَ ةُ الْمُ الْفاكِهَ
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ةُ لَ ضَّ فَ ةُ الْمُ الْفاكِهَ

 الْكيوي

زُ وْ  الْمَ

تُقالُ  الْبُرْ

احُ التُّفّ

 الْعِنَبُ

 التّوتُ

خاصِ َشْ دُ األْ دَ عَ

ْأِسيَِّة التَّْمثيُل بِاْلَْعِمَدِة الرَّ

التَّْمثيُل بِاْلَْعِمَدِة اْلُُفِقيَِّة

التَّْكراُر َعلى 
ْأِسيِّ اْلِمْحَوِر الرَّ

التَّْكراُر َعلى 
اْلِمْحَوِر اْلُُفِقيِّ

اْلَبياناُت

اْلَبياناُت
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ِمثاٌل 1  

  ُأَمثِــُل بِاْلَْعِمَدِة اْلُُفِقيَّــِة اْلَبياناِت اْلَمْعروَضَة في اْلَجــْدَوِل اْلُمجاِوِر،

ُح َعَدَد اْلَْبقاِر في 3 َمزاِرَع ُمنْتَِجٍة لِْلَْلباِن. الَّتي ُتَوضِّ

عاُع اْلُُفِقيُّ ُيَبيُِّن  1اْلُخْطَوُة  َأْرُسُم ُشعاَعْيِن ُمَتعاِمَدْيِن؛ الشُّ

َتْدريًجا ُمناِســًبا لَِعَدِد اْلَْبقاِر، َواْلَعموِديُّ ُيَبيُِّن 

اْلَمْزَرَعَة. 

ــعاِع اْلُُفِقيِّ  2اْلُخْطَوُة  َأْكُتــُب َعــَدَد اْلَْبقاِر َعلــى الشُّ

، ُثمَّ َأْكُتُب  ــعاِع اْلَعمــوِديِّ َواْلَمْزَرَعَة َعلى الشُّ

ُعنْواًنا ُمناِسًبا لِلتَّْمثيِل.

3اْلُخْطَوُة  َأْرُسُم َعموًدا ُأُفِقيًّا ِعنَْد ُكلِّ َمْزَرَعٍة طوُلُه ُيقابُِل 

اْلَعَدَد الَّذي ُيساوي َعَدَد اْلَْبقاِر في اْلَمْزَرَعِة، 

َوَأْتُرُك َمسافاٍت َبْيَن اْلَْعِمَدِة. 

ُق ِمْن َفْهِمَي:      َأَتَحقَّ

ُيَبيُِّن اْلَجــْدَوُل اْلُمجاِوُر اْلَمســاَفَة الَّتــي َقَطَعها َكريــٌم بَِدّراَجتِِه 

بِاْلكيلومتراِت في 4 َأّياٍم. ُأَمثُِّل اْلَبياناِت بِاْلَْعِمَدِة اْلُُفِقيَِّة.

ْأِسيِّة، ُيفيد في َتسهيِل ِقراَءِة اْلَبياناِت َوَتْفسيِرها. ِكال التَّْمثيَلْيِن بِاْلَْعِمَدِة اْلُُفِقيِّة َوالرَّ

1

أ

ب

جـ

2 3 4 5 6 7

عِ الثَّالثِ زارِ َبْقارِ في الْمَ دُ األْ دَ عَ

َبْقارِ دُ األْ دَ  عَ

ُ ة عَ
رَ زْ

ْمَ ال
 

َعَدُد اْلَْبقاِراْلَمْزَرَعُة
6أ

7ب

4جـ

1

أ

ب

جـ

2 3 4 5 6 7

عِ الثَّالثِ زارِ َبْقارِ في الْمَ دُ األْ دَ عَ

َبْقارِ دُ األْ دَ  عَ

ُ ة عَ
رَ زْ

ْمَ ال
 

اْلَمساَفُة kmاْلَيْوُم
10اْلَخميُس

20اْلُجُمَعُة

ْبُت 15السَّ

5اْلََحُد
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 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

ِة في عاِم 2014 بِاْلالِف: َسَفٌر: ُيَبيُِّن التَّْمثيُل اْلتي َعَدَد اْلقاِدميَن إِلى اْلَمْمَلَكِة َعْبَر َبْعِض اْلَمعابِِر اْلُحدوِديَّ
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ةُ رَ وَّ دَ الْمُ

سورُ  الْجُ

ةُ   رَّ الدُّ

جابِرٌ  

. ةِ دودِيَّ عابِرِ الْحُ بْرَ بَعْضِ الْمَ ةِ عَ لَكَ مْ الْقادِمونَ إِلى الْمَ

ِ ر بَ عْ
ْمَ ال

مُ 
اسْ

. الفِ دُ الْقادِمينَ بِاآلْ دَ عَ

 1 ما َعَدُد اْلقاِدميَن إِلى اْلَمْمَلَكِة َعْبَر ُحدوِد جابٍِر؟ 

 اْلَعموُد اْلُُفِقيُّ الَّذي ُيَمثُِّل َعَدَد اْلقاِدميَن َعْبَر ُحدوِد جابٍِر ُيقابُِل اْلَعَدَد 200؛ إَِذْن: َعَدُد اْلقاِدميَن 200 َأْلِف ُمسافٍِر.

 2 ما اْلَمْعَبُر الَّذي َقِدَم َعْبَرُه 550 َأْلَف ُمسافٍِر؟

َرِة. اْلَعموُد اْلُُفِقيُّ الَّذي ُيقابُِل اْلَعَدَد 550 ألًفا ُهَو َعموُد ُحدوِد اْلُمَدوَّ

ِة؟ رَّ  3 بَِكْم َيزيُد َعَدُد اْلقاِدميَن إِلى اْلَمْمَلَكِة َعْبَر اْلَجسوِر َعلى اْلقاِدميَن َعْبَر ُحدوِد الدُّ

ِة 350 َأْلَف ُمسافٍِر.  رَّ َعَدُد اْلقاِدميَن َعْبَر اْلُجسوِر 850 َأْلَف ُمسافٍِر، َبْينَما َعَدُد اْلقاِدميَن َعْبَر ُحدوِد الدُّ

850000 – 350000 = 500000

إَِذْن: اْلَفْرُق َبْينَُهما 500000  ُمسافٍِر أو 500 َأْلِف ُمسافٍِر.

َرِة؟   ِة َواْلُمَدوَّ رَّ  4 ما َمْجموُع َعَدِد اْلقاِدميَن َعْبَر ُحدوَدي الدُّ

َرِة 550 َأْلَف ُمســافٍِر. َنْجَمُعها:  ِة 350 َأْلَف ُمســافٍِر، َوَعــَدُد اْلقاِدميَن َعْبَر ُحدوِد اْلُمَدوَّ رَّ  َعــَدُد اْلقاِدميَن َعْبَر ُحدوِد الدُّ

350000 + 550000 = 900000

إَِذْن: اْلَمْجموُع 900000 ُمسافٍِر أو 900 َأْلِف ُمسافٍِر.
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اْلَوْحَدُة 10

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

ُق ِمْن َفْهِمَي:      َأَتَحقَّ

ُح َعَدَد َبْعِض َأْنواِع الطُّيوِر في َمْزَرَعِة يوُسَف: ُطيوٌر: التَّْمثيُل اْلتي ُيَوضِّ

2

 دَجاجٌ

مامٌ  حَ

 بَطٌّ

4 6 8 10 12 14 16 18 20

فَ ةِ يوسُ عَ رَ زْ دادُ الطُّيورِ في مَ  أَعْ

دُ الطُّيورِ دَ  عَ

ِرُ ّائ ط
ال

 1 ما نوع الطيور القل عدًدا في اْلَمْزَرَعِة؟

 2 ما النَّْوُع الَّذي َعَدُدُه 20 طائًرا؟

 3  ما النَّْوُع الَّذي َيِقلُّ َعَدُدُه َعْن َعَدِد اْلَحماِم بـِ 5؟

 4 َكْم طائًرا في اْلَمْزَرَعِة؟

 5  إِذا اْشَترى يوُسُف َعَدًدا ِمَن اْلَببَّغاواِت َيِقلُّ َعْن َعَدِد اْلَبطِّ بـِ 6، َفَكم َببَّغاًء اْشَترى؟

ُأَمثُِّل ُكالًّ ِمَن اْلَبياناِت اْلتَِيِة بِاْلَْعِمَدِة اْلُُفِقيَِّة:

ِة: لَّ َقْتها َكوَثُر في 4 ُمباَرياٍت لُِكَرِة السَّ تي َحقَّ  1 َعَدُد النِّقاِط الَّ

الّرابَِعُةالّثالَِثُةالثانَِيُةاْلولىاْلُمباراُة
512810َعَدُد النِّقاِط

ِة في اْلَعَقَبِة ِخالَل 3 َأّياٍم:  2 َعَدُد ُزّواِر َمْتَحِف اْلَحياِة اْلَبْحِريَّ

ْبُتاْلَيْوُم اْلْثنَْيُناْلََحُدالسَّ
ّواِر 140125150َعَدُد الزُّ
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َدَرجاِت  اْلُمجــاِوُر  التَّْمثيــُل  ُيَبيِّــُن 

اْلَحراَرِة في 4 َأّياٍم ِمْن شهر َأْيلوَل في 

التَّْمثيِل،  اْلعاِصَمِة َعّماَن. بِنــاًء َعلي 

ُأجيُب َعِن اْلَْسئَِلِة اْلتَِيِة:

 3  مــا َدَرَجُة اْلَحراَرِة فــي ُكلِّ َيْوٍم ِمْن 

هِذِه اْلَّياِم اْلَْرَبَعِة؟

 4  َأيُّ اْلَيْوَمْيِن كاَن اْلَجوُّ َأْبَرَد؛ اْلَْربِعاُء 

َأِم اْلْثنَْيُن؟

 5 َكِم اْلَفْرُق َبْيَن َدَرَجِة اْلَحراَرِة َيْوَم اْلََحِد، َوَدَرَجِة اْلَحراَرِة َيْوَم الثُّالثاِء؟

 6 ما َدَرَجُة َحراَرِة َيْوِم اْلَخميِس؛ إِذا كاَنْت َأَقلَّ ِمْن َدَرَجِة َحراَرِة َيْوِم اْلَْربِعاِء بـِ 4 َدَرجاٍت؟

َمهاراُت التَّْفكيِر

َنًة ِمْن 7 َمراِحَل ل َيُجوُز التَّعاُدُل في َأيٍّ  : َتْلَعُب َشْيماُء َوإِْسراُء ُلْعَبًة إِلِْكتِرونيًَّة ُمَكوَّ  7  َتَحدٍّ

ِمْن َمراِحِلها. إِذا فاَزْت َشــيْماُء َعَلى إِْسراَء في َمْرَحَلَتْيِن، َأَحُسُب َكْم َمْرَحَلًة فاَزْت فيها 

إِْسراُء َعلى َشْيماَء، ُثمَّ ُأَمثُِّل َعَدَد َمراِحِل َفْوِز ُكلٍّ ِمنُْهَما بِاْلَْعِمَدِة. 

 8   َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: َقَرَأ ُكلٌّ ِمْن َكماٍل َوَحْمَزَة 

التَّْمثيــَل اْلُمجــاِوَر، َفقاَل َكمــاٌل إِنَّ َعَدَد 
 17 ّياُد  الَّتي صاَدهــا الصَّ َســَمِك اْلهاموِر 
ُهما  َســَمَكًة، َوقاَل َحْمَزُة إِنَّها 15 َسَمَكًة. َأيُّ

ُر إِجاَبتَِي. َعلى َصواٍب؟ ُأَبرِّ

كوِر   9   َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: ُأَمثُِّل بِاْلَْعِمَدِة َعَدَد الذُّ

نــاِث في ُأْســَرتَِي َوفي ُأَســِر َأْعماِمَي  َواْلِ
َوَأْخوالَِي.

ُث: ما اْلَفْرُق َبْيَن التَّْمثيِل بِاْلَْعِمَدِة َوالتَّْمثيِل بِالنِّقاِط؟   َأَتَحدَّ

24 28 32

دُ  َحَ األْ

نَيْنُ  ثْ االْ

بِعاءُ  َرْ األْ

الثُّالثاءُ 

لولَ نْ أَيْ امٍ مِ ةِ في 4 أَيّ رارَ ةُ الْحَ جَ رَ  دَ

ةِ رارَ ةُ الْحَ جَ رَ  دَ

مُ وْ
ْيَ  ال

9

18

27

هامورُدينيسُ 

هُ دُ دَ عَ صيدِ وَ كِ الْمَ مَ عُ السَّ  نَوْ

عُ  النَّوْ

دُ دَ
ْعَ ال

ــَمُك َمْصدًرا َطبيِعيًّا  ُيَعدُّ السَّ
ِمَن  َواْلعديــِد  لِْلبروتينــاِت 
تي  الَّ َواْلَمعاِدِن  اْلفيتامينــاِت 

َيْحتاُج إَِلْيها اْلِجْسُم.

َمْعلوَمٌة
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 أَسْتَكْشِفُ

ــذي ُيْمِكُن  ما التَّْمثيُل اْلُمناِســُب الَّ

ــَبِه َأْو  َعْن َطريِقــِه َتْوضيُح َوْجِه الشَّ

اْلْختاِلِف َبْيَن آثاِر َجَرَش َواْلَبْترا؟

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َأْقــَرُأ َبيانــاٍت ُمَمثََّلًة بَِأْشــكاِل ڤِن، 

َوُأَمثُِّل َبياناٍت بَِأْشكاِل ڤِن.

اْلُمْصَطَلحاُت
َأْشكاُل ڤِن.

َأْشكاُل ڤِن )Venn diagrams( َطريَقُة َتْمثيٍل لِْلَبياناِت؛ بَِتْحليِلها َوَتنْظيِمها في َمْجموَعَتْيِن َأْو َأْكَثَر بِاْستِْعماِل 

ًة ِمَن اْلَبياناِت، َوُيَمثُِّل اْلُجْزُء اْلُمَتداِخُل اْلَبياناِت اْلُمْشَتَرَكَة َبْيَن  ُل ُكلُّ داِئَرٍة َمْجموَعًة ُمْسَتِقلَّ َدواِئَر ُمَتداِخَلٍة، إْذ ُتَشكِّ

اْلَمْجموَعَتْيِن.

أَتََعلَُّم

اْلَمْجموَعُة الّثانَِيُة َفَقْط.اْلَمْجموَعُة اْلولى َفَقْط.

اْلُمْشَتَرَك َبْينَُهما.

َتْمثيُل اْلَبياناِت ِبَأْشكاِل ِڤن3

ِمثاٌل 1  

ْوِجيََّة َحّتى اْلَعَددِ   ُأَمثُِّل َمْجموَعَتي ُمضاَعفاِت اْلَعَدِد 3، َواْلَْعداَد الزَّ

  24 في َشْكِل ڤِن اْلُمجاِوِر. 

ُد َعناِصَر ُكلِّ َمْجموَعٍة. 1اْلُخْطَوُة ُأَحدِّ

ُمضاَعفاُت اْلَعَدِد 3 َحّتى اْلَعَدِد 24 ِهَي: 24 , 21 , 18 , 15 , 12 , 9 , 6 , 3

ْوِجيَُّة َحّتى اْلَعَدِد 24 ِهَي: 24 , 22 , 20 , 18 , 16 , 14 , 12 , 10 , 8 , 6 , 4 , 2 اْلَْعداُد الزَّ

دِ 3  فاتُ الْعدَ ضاعَ يَّةُمُ جِ وْ دادُ الزَّ َعْ األْ
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ُد اْلَعناِصَر اْلُمْشَتَرَكَة، َوَأَضُعها في ِمنَْطَقِة التَّداُخِل. 2اْلُخْطَوُة ُأَحدِّ

  ُألِحُظ َأنَّ اْلَْعداَد 24 , 18 , 12 , 6 ُمْشَتَرَكٌة َبْيَن ُمضاَعفاِت 

ْوِجيَِّة َحّتى 24؛ لِذا، َأَضُعها في ِمنَْطَقِة  اْلَعَدِد 3، َواْلَْعداِد الزَّ

التَّداُخِل.

ُد اْلَعناِصَر َغْيَر اْلُمْشَتَرَكِة. 3اْلُخْطَوُة ُأَحدِّ

ْوِجيَّــِة في اْلُجْزِء اْلَيميِن،    َأَضــُع ُمضاَعفاِت اْلَعَدِد 3 َغْيَر الزَّ

ْوِجيََّة ِمْن َغْيِر ُمضاَعفــاِت اْلَعَدِد 3 في اْلُجْزِء  َواْلَْعــداَد الزَّ

اْلَيساِر.

َّقُ مِنْ فَهْمِيَ:     أَتَحَق

 ُأَمثُِّل َمْجموَعَتي ُمضاَعفاِت اْلَعَدِد 6 َوُمضاَعفاِت اْلَعَدِد 4 اْلََقلِّ ِمْن

30 في ِشْكِل ڤِن اْلُمجاِوِر.

ــَبِه  ُل التَّْمثيُل بَِأْشــكاِل ِڤن اْلُمقاَرَنَة َبْيَن َمْجموعاِت اْلَبياناِت، َكما ُيســاِعُد َعلى َمْعِرَفِة اْلَعالقاِت َبْينَها َوَأْوُجِه الشَّ ُيَســهِّ

َواْلْختاِلِف.

 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

يَِّة في  َهبِيَِّة َواْلِفضِّ َوِل اْلَعَربِيَِّة َعلى َعَدٍد ِمَن اْلميدالِياِت الذَّ َحَصَلْت َبْعُض الدُّ

ُح  ْيِفيَّــِة في اْلبِرازيِل في عاِم 2016 م، وُيَوضِّ َدْوَرِة اْلَْلعاِب اْلُولِْمبِيَِّة الصَّ

َوِل اْلَعَربِيَِّة. ُمَخطَُّط ڤِن اْلُمجاِوُر َنتائَِج الدُّ

دِ 3  فاتُ الْعدَ ضاعَ يَّةُمُ جِ وْ دادُ الزَّ َعْ األْ

6

24

12

18

دِ 3  فاتُ الْعدَ ضاعَ يَّةُمُ جِ وْ دادُ الزَّ َعْ األْ

6

12

18

24

3

9

15

21
2

4

8

10

16
20

22 14

دِ 6 فاتُ الْعدَ ضاعَ دِ 4مُ دَ فاتُ الْعَ ضاعَ مُ

بِيَّةُ  هَ الْميدالِياتُ الذَّ

نُّ  دُ ُرْ نُ األْ يْ رَ الْبَحْ
طَرٌ قَ

زائِرُ  الْجَ

يَّةُ  ضِّ الْميدالِياتُ الْفِ
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اْلَوْحَدُة 10

أَتََدرَُّب
َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

َأْسَتْعِمُل ُمَخطََّط ڤِن، َوُأجيُب َعِن اْلَْسئَِلِة اْلتَِيِة:

، اْلَبْحَرْيُن. َهبِيَِّة؟ اْلُْرُدنُّ تي َحَصَلْت َعلى اْلميدالَِيِة الذَّ َوُل الَّ  1 ما الدُّ

يَِّة؟ اْلَجزاِئُر، َقَطٌر، اْلَبْحَرْيُن. تي َحَصَلْت َعلى اْلميدالَِيِة اْلِفضِّ َوُل الَّ  2 ما الدُّ

يَِّة َمًعا؟ اْلَبْحَرْيُن. َهبِيَِّة َواْلِفضِّ تي َحَصَلْت َعلى اْلميدالِياِت الذَّ َوُل الَّ  3  ما الدُّ

. َهبِيَِّة َفَقْط؟ اْلَْرُدنُّ تي َحَصَلْت َعلى اْلميدالَِيِة الذَّ َوُل الَّ  4 ما الدُّ

َّقُ مِنْ فَهْمِيَ:      أَتَحَق

بِناًء َعلى َتْمثيِل ڤِن اْلُمجاِوِر، َأْكُتُب:

فاِت اْلُمْشَتَرَكَة َبْيَن اْلَْسماِك َواْلحيتاِن.  1 الصِّ

 2 ِصَفًة في اْلَْسماِك َلْيَسْت في اْلحيتاِن.

 3 ِصَفًة في الحيتان َلْيَسْت في اْلَْسماِك.

ماكُ  َسْ الْحيتانُاألْ

. تَبيضُ

. فُ راشِ لَها حَ

. تَ الْماءِ سُ تَحْ تَنَفَّ تَ

. بَحُ تَسْ

. تَعيشُ في الْماءِ

. عانِفُ لَها زَ

. رٌ عْ لَها شَ

. لِدُ تَ

. واءِ سُ في الْهَ تَنَفَّ تَ

 1   ُأَمثُِّل ُمضاَعفــاِت اْلَعَدِد 3 َوُمضاَعفاِت اْلَعَدِد

2  َحّتى 20؛ في َشْكِل ِڤن اْلُمجاِوِر.

 2  َأْمَلُ اْلَفراغاِت في َشْكِل ِڤن اْلُمجاِورِ 

 بِما ُهَو ُمناِسٌب.

دِ 10 دَ لُ الْعَ وامِ دِ 15عَ دَ لُ الْعَ وامِ عَ

فاتُ 3 ضاعَ فاتُ 2مُ ضاعَ مُ
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بِناًء َعلى َتْمثيِل ڤِن اْلُمجاِوِر، َأْكُتُب: 

 3  ِصفاٍت ُمْشــَتَرَكًة َبْيــَن اْلَموادِّ الّســاِئَلِة َواْلَموادِّ 

ْلَبِة. الصُّ

ْلَبِة.  4  ِصَفًة في اْلَموادِّ الّساِئَلِة َلْيَسْت في اْلَموادِّ الصُّ

ْلَبِة َلْيَسْت في اْلَموادِّ الّساِئَلِة.  5  ِصَفًة في اْلَموادِّ الصُّ

َلَة َلدى  اْلُمَفضَّ ياَضــَة  الرِّ   ُيَبيُِّن ُمَخطَُّط ڤِن اْلتي 

ُل اْلُمَخطََّط، ُثّم  فِّ الّرابِــِع. َأَتَأمَّ َبْعِض َطَلَبِة الصَّ

ُأجيُب َعِن اْلَْسئَِلِة اْلتَِيِة:

ِة َفَقْط؟ لَّ لوَن ُكَرَة السَّ َلَبُة الَّذيَن ُيَفضِّ  6 َمِن الطَّ

لوَن ُكَرَة اْلَقَدِم َفَقْط ؟ َلَبُة الَّذيَن ُيَفضِّ  7 َمِن الطَّ

ِة َمًعا؟ لَّ لوَن ُكَرَة اْلَقَدِم َوُكَرَة السَّ َلَبُة الَّذيَن ُيَفضِّ  8  َمِن الطَّ

ُل ُكَرَة اْلَقَدِم َفْقَط؟  9 َكْم طالًِبا ُيَفضِّ

ِة َفْقَط؟ لَّ ُل ُكَرَة السَّ  10 َكْم طالًِبا ُيَفضِّ

ُح اْلَجْدَوُل اْلتي دوًل َعَربِيًَّة تطلُّ َعلى َبْحَرْيِن. ُأَمثُِّل اْلَمْعلوماِت بَِأْشكاِل   11  ُجْغرافيا: ُيَوضِّ

ِڤن. 

ُط اْلَبْحُر اْلَْحَمُراْلَبْحُر اْلَْبَيُض اْلُمَتَوسِّ

ِمْصُر، اْلَجزاِئُر، ليبيا، اْلَمْغِرُب، 

ُة. توُنُس، لِْبناُن، فَِلْسطيُن، سوِريَّ

، الّصوماُل،  ِمْصُر، الّسوداُن، اْلُْرُدنُّ

ُة، اْلَيَمُن. عوِديَّ السُّ

ةُ ائِلَ وادُّ السّ الْمَ

لُها  كْ يَّرُ شَ تَغَ يَ
. ناءِ ِ بَ اإلْ سْ حَ

؛  دٌ دَّ حَ لُها مُ كْ شَ
ذُ أْخُ فَال تَ

ناءِ. ِ لَ اإلْ كْ  شَ

. ها ثابِتٌ مُ جْ حَ

ا. يِّزً غَلُ حَ تَشْ

بَةُ لْ وادُّ الصُّ الْمَ

مِ دَ ةُ الْقَ رَ كُ

خالِدٌ 

رامي 

يٌّ  قُصَ

دٌ  مَّ حَ مُ

لِيٌّ  عَ

ياضٌ  رِ

مالٌ  جَ

ةِ  لَّ ةُ السَّ رَ كُ

َيْت َأْشــكاُل ِڤن نِْســَبًة  ُســمِّ
العالم  َوُهــَو  اْبَتَكَرها  لَِمــْن 

ْنِجليِزيُّ جون ِڤن. اْلِ

َمْعلوَمٌة

َقناُة الّســويِس َمَمرٌّ ماِئيٌّ في 
َيْبُلُغ  اْلَعَربِيَِّة،  ِمْصَر  ِة  ُجْمهوِريَّ
طوُلها km 193، َوَتِصُل َبْيَن 
ــِط  اْلُمَتَوسِّ اْلَْبَيِض  اْلَبْحَرْيِن 
فُن  السُّ ِمنْها  َوَتْعُبُر  َواْلَْحَمِر، 

َبْيَن آسيا َوأوروّبا.

َمْعلوَمٌة
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اْلَوْحَدُة 10

َمهاراُت التَّْفكيِر

َة َحّتى اْلَعَدِد 18، في  : ُأَمثُِّل َعواِمَل اْلَعَدِد12  َوُمضاَعفاِت اْلَعَدِد 3 َواْلَْعداَد اْلَفْرِديَّ  12  َتَحدٍّ

َشْكِل ِڤن اْلُمجاِوِر.

 13  َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: َيْعِرُض َشْكُل ِڤن اْلُمجاِوُر اْلَموادَّ 

ُق فيهــا ُأْخَتْيِن، قاَل فِــراٌس إِنَّ فاطَِمَة  تي َتَتَفوَّ الَّ

ُق  ُق في اْلُعلوِم، َوقاَل ســامي إِنَّ فاطَِمَة َتَتَفوَّ َتَتَفوَّ

ُهما  ِة. َأيُّ ْنِجليِزيَّ َغِة اْلِ ياِضّياِت َواللُّ في اْلُعلوِم َوالرِّ

ُر إِجاَبتَِي. َعلى َصواٍب؟ ُأَبرِّ

دِ 3 دَ فاتُ الْعَ ضاعَ مُ

دِ 12 دَ لُ الْعَ وامِ عَ ةٌ دِيَّ رْ دادٌ فَ أَعْ

ةُ  فاطِمَ

لومُ الْعُ بِيَّةُ  رَ ةُ الْعَ غَ اللُّ
يّاتُ  ياضِ الرِّ

لَيْلى 

ةُ يَّ ليزِ نْجِ ِ ةُ اإلْ غَ اللُّ

ُث: َكْيَف ُأَمثُِّل َبياناٍت ُمْعطاًة بِاْستِْعماِل َأْشكاِل ِڤن؟   َأَتَحدَّ

ِمَن  َمْجموعاٍت   3 َتْمثيِل  ِعنَْد 
َأْشكاِل  بِاْســتِْعماِل  اْلَبياناِت 
ِڤن، ُتَمثُِّل ُكلُّ داِئَرٍة َمْجموَعًة 
واِحَدة ِمــَن اْلَبياناِت، َوُيَمثُِّل 
اْلَمْجموعاِت  َبْيــَن  التَّداُخُل 
اْلَمْشــَتَرَكَة  اْلَبياناِت  الثَّالِث 
َبْيــَن اْلَمْجموعــاِت الثَّالِث 

َجميِعها. 

ارشاد
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اْسِتْكشاٌف: التَّْجِرَبُة اْلَعْشواِئيَُّة

ُل النَّتاِئَج اْلُمْمِكنََة َجميَعها. فِْكَرُة ااْلْستِْكشاِف: ُأْجري َتْجِرَبًة َعْشواِئيًَّة، َوُأّسجِّ

ُل النَّتائَِج اْلُمْمكِنََة َجميَعها. نَشاطٌ:  ُأْلقي َحَجَر َنْرٍد ُمنَْتظًِما َعْشوائِيًّا، َوُأّسجِّ

ُل َعَدَد النِّقاِط الّظاِهَرِة َعلى اْلَوْجِه  1اْلُخْطَوُة  ُأْلقي َحَجَر َنْرٍد ُمنَْتظًِما َعْشواِئيًّا، َوُأّسجِّ

. اْلُعْلِويِّ ِمْن َحَجِر النَّْرِد 

ْلقاِء الّسابِِق،  ُر إِْلقاَء اْلَحَجِر َحّتى َيْظَهَر لي َعَدُد نِقاٍط َعلى اْلَوْجِه اْلُعْلِويِّ ُمْخَتِلٌف عّما َظَهَر لي في اْلِ 2اْلُخْطَوُة  ُأَكرِّ

. ُل َعَدَد النِّقاِط الّظاِهَرِة  ُثمَّ ُأّسجِّ

ُر اْلُخْطَوَة 2 َحّتى ُأْكِمَل َتْسجيَل النَّتاِئِج اْلُمْمِكنَِة َجميِعها، ِعنَْد إِْلقاِء َحَجِر النَّْرِد:  3اْلُخْطَوُة  ُأَكرِّ

  ,  ,  ,  ,  , 

ُر:  ُأَفكِّ

  َأْكُتُب النَّواتَِج اْلُمْمكِنََة لِلتَّجاِرِب:

 1 إِْلقاُء 10 ُقروٍش ُمنَْتظَِمٍة إِْلقاًء َعْشواِئيًّا، َوَتْسجيُل اْلَوْجِه الّظاِهِر.

ٌح َأْدناُه ِمْن دوِن ُرْؤَيِة ما في داِخِلِه، َوَتْسجيُل َلْوِن اْلُكَرِة اْلَمْسحوَبِة.  2  َسْحُب ُكَرٍة ِمْن كيٍس فيِه ُكراٌت ُمَتماثَِلٌة َكما ُهَو ُمَوضَّ

 3  َأْكُتُب َتْجِرَبًة َعْشواِئيًَّة نواتجها اْلُمْمِكنَُة: َفْوٌز أو َخساَرٌة.



ْرُس الدَّ

119

التَّْجِرَبُة اْلَعْشواِئيَُّة َوَأْنواُع اْلَحواِدِث 4
 أَسْتَكْشِفُ

إِذا كاَن اْلَجوُّ غاِئًما في َشْهِر َأْيلوَل، 

َفَهْل ُيْمِكُن َتساُقُط اْلَمَطِر؟

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

اْلَعْشــوائِيََّة  التَّْجِرَبَة  ُف  َأَتَعرَّ

َوَأْنواَع اْلَحواِدِث.

اْلُمْصَطَلحاُت
َتْجِرَبٌة َعْشوائِيٌَّة، حاِدٌث، 

حاِدٌث ُمْمكٌِن، حاِدٌث 
ٌد. ُمْسَتحيٌل، حاِدٌث ُمَؤكَّ

تي ُيْمِكُن َأْن َتْظَهَر َقْبَل  التَّْجِرَبُة اْلَعْشــوائِيَُّة )randomized trial( َتْجِرَبٌة َنْسَتطيُع َأْن َنَتنَبََّأ فيها بِالنَّواتِِج َجميِعها الَّ

تي َتَقُع )َتْحُدُث( ِعنَْد إِْجراِء التَّْجِرَبِة  ها َســَيْظَهُر َحّتى ُنْجــِرَي التَّْجِرَبَة، َأّما النَّتيَجُة الَّ إِْجراِئها، لِكنَّنا ل َنْعَلُم َتْحديًدا َأيُّ

.)event( َفُتَسّمى حاِدًثا

ْقِم الَّذي َيِقُف َعَلْيِه؛ ُيَسّمى  ــِر في اْلُقْرِص اْلُمجاِوِر َوُمشــاَهَدِة الرَّ في َتْجِرَبِة َتْدويِر اْلُمَؤشِّ

ِر  ــِر ِعنَْد اْلَعَدِد 2  حاِدًثا ُمْمكِنًا )likely(، َلِكنَّ حاِدَث ُوقوِف اْلُمَؤشِّ حاِدُث ُوقوِف اْلُمَؤشِّ

ِعنْــَد اْلَعَدِد 5 ُهَو  حاِدٌث ُمْســَتحيٌل )impossible(، إِْذ إِنَّ النَّواتَِج اْلُمْمِكنََة ل َتْحَتوي 

َعلى اْلَعَدِد 5.

ِر ِعنَْد اْلَعَدِد 1  ِر في اْلُقْرِص اْلُمجاِوِر؛ َفإِنَّ حاِدَث ُوقوِف اْلُمَؤشِّ َأّما في َتْجِرَبِة َتْدويِر اْلُمَؤشِّ

ٌد )certain(، إِْذ ل يوَجُد َنتيَجٌة َغْيُرها. ُهَو  حاِدٌث ُمَؤكَّ

أَتََعلَُّم

1 2

2 1

1 1

1 1
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ِمثاٌل 1 

: في َتْجِرَبِة إِْلقاِء َحَجِر َنْرٍد ُمنَْتظٍِم َعْشوائِيًّا، َوَتْسجيِل َعَدِد النِّقاِط الّظاِهَرِة َعلى اْلَوْجِه اْلُعْلِويِّ

 1 َأْكُتُب النَّواتَِج اْلُمْمكِنََة َجميَعها لِلتَّْجِرَبِة.

تي ُيْمِكُن ُظهوُرها َعلى اْلَوْجِه اْلُعْلِويِّ ِهَي: 6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1  َأْعداُد النِّقاِط َجميُعها الَّ

حيَحِة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: حيَحَة واْلُجْمَلَة َغْيَر الصَّ ُد اْلُجْمَلَة الصَّ  2 ُأَحدِّ

  أ( َأْن َيكوَن َعَدُد النِّقاِط الّظاِهَرِة 4؛ حاِدٌث ُمْمِكٌن.    ✔ ِلَنَّ َحَجَر النَّْرِد فيِه َوْجٌه َيْحَتوي َعلى 4 نِقاٍط.

ٌد.   ✘  اْلحاِدُث ُمْسَتحيٌل؛ ل يوَجُد َوْجٌه فيِه َأْكَثُر ِمْن 6 نِقاٍط.  ب( َأْن َيكوَن َعَدُد النِّقاِط الّظاِهَرِة 8؛ حاِدٌث ُمَؤكَّ

ٌد.✔  ِلَنَّ َعَدَد النِّقاِط ِمْن 1 إِلى 6 َجميِعها َأَقلُّ ِمْن 7.      جـ( َأْن َيكوَن َعَدُد النِّقاِط الّظاِهَرِة َأَقلَّ ِمْن 7؛ حاِدٌث ُمَؤكَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:      َأَتَحقَّ

في َتْجِرَبِة اْختِياِر ُكَرٍة َعْشوائِيًّا ِمْن كيٍس َيْحَتوي َعلى 3 ُكراٍت َحْمراَء َوَبْيضاَء َوَسْوداَء َجميُعها ُمَتماثَِلٌة:

 1 َأْكُتُب النَّواتَِج اْلُمْمِكنََة َجميَعها لِلتَّْجِرَبِة.

حيَحِة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: حيَحَة َوَغْيَر الصَّ ُد اْلُجْمَلَة الصَّ  2 ُأَحدِّ

  أ( َأْن َتكوَن اْلُكَرُة اْلَمْسحوَبُة َزْرقاَء؛ حاِدٌث ُمْسَتحيٌل.

ٌد.  ب( َأْن َتكوَن اْلُكَرُة اْلَمْسحوَبُة َبْيضاَء؛ حاِدٌث ُمَؤكَّ

  جـ( َأْن َتكوَن اْلُكَرُة اْلَمْسحوَبُة َحْمراَء؛ حاِدٌث ُمْمِكٌن.

َأَتَعلَُّمَأَتَعلَُّم
اْختِياُر ُكَرٍة َعْشــواِئيًّا َيتِمُّ ِمْن دوِن َتْرتيٍب 

ْدَفِة، َوَتكوُن النَّتاِئُج  َأْو َتْخطيــٍط َبْل بِالصُّ

َجميُعها ُمَتساِوَيًة في إِْمكانِيَِّة اْلُحدوِث.
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 ِمثاٌل 2: ِمَن اْلَحياِة

، َأْحَمُر، َأْبَيُض: ِة َأْزهاِر َبتونيا َعْشوائِيًّا َأْلواُنها: َبنَْفَسِجيٌّ في َتْجِرَبِة اْختياِر َزْهَرٍة ِمْن ِعدَّ

 1 َأْكُتُب النَّواتَِج اْلُمْمكِنََة َجميَعها لِلتَّْجِرَبِة.

، َأْحَمُر، َأْبَيُض. ْهَرِة، ِهَي: َبنَْفَسِجيٌّ  اْلَْلواُن َجميُعها اْلُمْمِكنَُة لِلزَّ

َد َواْلُمْسَتحيَل في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: ُد اْلحاِدَث اْلُمْمكَِن َواْلُمَؤكَّ  2 ُأَحدِّ

ْهَرُة َحْمراَء.        أ( َأْن َتكوَن الزَّ

ْهَرُة َزْرقاَء.       ب( َأْن َتكوَن الزَّ

ْهَرُة َحْمراَء َأْو َبْيضاَء َأْو َبنَْفَسِجيٌَّة.        جـ( َأْن َتكوَن الزَّ

ُق ِمْن َفْهِمَي:      َأَتَحقَّ

َحَة َأْدناُه: ُمَثلَّجاٌت: َيبيُع َخليٌل َأْصناَف اْلُمَثلَّجاِت اْلَْرَبَعَة اْلُمَوضَّ

فانياّلَفراِوَلٌةُبْرُتقاٌل ُشوكول

 1 َأْكُتُب النَّواتَِج اْلُمْمكِنََة َجميَعها لَِتْجِرَبِة اْختِياِر َنْكَهِة ُمَثلَّجاٍت.

َد َواْلُمْسَتحيَل في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:  ُد اْلحاِدَث اْلُمْمكَِن َواْلُمَؤكَّ  2 ُأَحدِّ

  أ( اْختِياُر ُمَثلَّجاٍت بِنَْكَهِة اللَّْيموِن.

 ب( اْختِياُر ُمَثلَّجاٍت بِنَْكَهِة اْلفانياّل.

  جـ( اْختِياُر ُمَثلَّجاٍت بِإِْحدى النََّكهاِت اْلَْرَبِع.

ُه يوَجُد َأْزهاُر َبتونيا َحْمراُء ِضْمَن اْلِخياراِت. ُمْمِكٌن؛ ِلَنَّ

ُه ل يوَجُد َأْزهاُر َبتونيا َزْرقاُء ِضْمَن اْلِخياراِت. ُمْسَتحيٌل؛ ِلَنَّ

ــٌد؛ ِلَنَّ هِذِه اْلِخيــاراِت ُتَمثُِّل النَّواتِــَج اْلُمْمِكنََة  ُمَؤكَّ

َجميَعها لِلتَّْجِرَبِة.

َدَة َواْلُمْسَتحيَلَة فيها. َد اْلَحواِدَث اْلُمْمِكنََة َواْلُمَؤكَّ تي ُيْمِكُن َأْن ُنَحدِّ في َحياتِنا اْلَيْوِميَِّة اْلَكثيُر ِمَن التَّجاِرِب اْلَعْشواِئيَِّة الَّ

َأَتَعلَُّمَأَتَعلَُّم
ِعنَْد إِْجــراِء َتْجِرَبٍة َعْشــواِئيٍَّة؛ َفالنَّواتُِج 

اْلُمْمِكنَُة ِهَي ُكلُّ َنتيَجٍة ُيْمِكُن َأْن َتْحُدَث 

في َتْجِرَبــٍة، َواْلحاِدُث ُهَو ناتٌِج واِحٌد َأْو 

ُة َنواتَِج ِمَن النَّواتِِج اْلُمْمِكنَِة. ِعدَّ
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أَتََدرَُّب
في َتْجِرَبِة اْختِياِر َقميٍص َعْشوائِيًّا ْمِن َبْيِن ُقْمصاٍن َأْلواُنها )َأْسَوُد، َأْبَيُض، َأْزَرُق، َأْخَضُر(:َوأَُحلُّ الَْمسائَِل

 1 َأْكُتُب النَّواتَِج اْلُمْمِكنََة َجميَعها لِلتَّْجِرَبِة.

حيَحِة ِمْن ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:   حيَحَة َوَغْيَر الصَّ ُد اْلُجْمَلَة الصَّ  2 ُأَحدِّ

ٌد.  أ( َأْن َيكوَن اْلَقميُص َأْسَوَد؛ حاِدٌث ُمَؤكَّ

ب( َأْن َيكوَن اْلَقميُص َأْخَضَر؛ حاِدٌث ُمْمِكٌن. 

جـ( َأْن َيكوَن اْلَقميُص ُبنِّيًّا؛ حاِدٌث ُمْسَتحيٌل.

  د( َأْن َيكوَن اْلَقميُص َأْبَيَض؛ حاِدٌث ُمْسَتحيٌل.

ٌم اْمتِحاًنا لَِطَلَبتِِه َعالَمُتُه ِمْن 5 َمْدَرَسة: َأَعدَّ ُمَعلِّ

َلَبِة في اْلْمتِحاِن.  3 َأْكُتُب النَّواتَِج اْلُمْمِكنََة َجميَعها لَِعالماِت الطَّ

َد َواْلُمْسَتحيَل في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:  ُد اْلحاِدَث اْلُمْمِكَن َواْلُمَؤكَّ  4 ُأَحدِّ

َل طالٌِب َعلى اْلَعالَمِة 3  أ( َأْن ُيَحصِّ

َل طالٌِب َعلى َعالَمٍة َأَقلَّ ِمْن 6 ب( َأْن ُيَحصِّ

َل طالٌِب َعلى اْلَعالَمِة 10 جـ(  َأْن ُيَحصِّ

يٍّ ِمَن  ُة بِاْقتِــراِب ُمنَْخَفٍض قطبي َجوِّ يَّ ــتاِء، َتنبََّأِت اْلَْرصاُد اْلَجوِّ َطْقٌس: في َأَحِد َأّياِم الشِّ

. اْلُْرُدنِّ

َعِة في ذلَِك اْلَيْوِم.   5 َأْكُتُب النَّواتَِج اْلُمْمِكنََة َجميَعها لِحاَلِة الطَّْقِس اْلُمَتَوقَّ

َد َواْلُمْسَتحيَل في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:  ُد اْلحاِدَث اْلُمْمِكَن َواْلُمَؤكَّ  6 ُأَحدِّ

 أ( َأْن َتكوَن َدَرَجُة اْلَحراَرِة 50°

ماُء. ب( َأْن ُتْثِلَج السَّ

جـ( َأْن َيكوَن اْلَجوُّ باِرًدا.

ِمــْن  َمزيــٌج  اْلُْرُدنِّ  ُمنــاُخ 
اْلَبْحــِر  َحــْوِض  ُمناَخــي 
َواْلُمناِخ  ــِط  اْلُمَتَوسَّ اْلَْبيِض 
، َفالطَّْقــُس فيِه  ْحــراِويِّ الصَّ
َوَلطيٌف  َصْيًفــا  َوجافٌّ  حارٌّ 

َوَرطٌِب ِشتاًء.

َمْعلوَمٌة
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َمهاراُت التَّْفكيِر
 َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة:  ُأجيُب َعِن اْلَْسئَِلِة اْلتَِيِة؛ بِناًء َعلى اْلُقْرِص اْلُمجاِوِر:

 9  ُأْكِمــُل اْلُقْرَص بِِكتاَبِة اْلَْعــداِد اْلُمْمِكنَِة َعَلْيــِه؛ إِذا كاَنِت 

ــر َعْشــواِئيًّا،  النَّواتِــُج اْلُمْمِكنَُة َجميُعها ِعنَْد َتْدويِر اْلُمَؤشِّ

ِهَي: 3 ,2 ,1

 10 َأْكُتُب حاِدًثا ُمْمِكنًا. 

 11 َأْكُتُب حاِدًثا ُمْسَتحياًل. 

ًدا.   12 َأْكُتُب حاِدًثا ُمَؤكَّ

ُد ُهَو  : في اْلُقْرِص اْلُمجــاِوِر؛ إِذا كاَن اْلحاِدُث اْلُمَؤكَّ  13  َتَحــدٍّ

ــِر َعنَْد َتْدويِرِه َعلى اْلَعَدِد 3، َفُأْكِمُل اْلُقْرَص  ُوقوُف اْلُمَؤشِّ

بِِكتاَبِة اْلَْعداِد اْلُمناِسَبِة.

ُه ُمَعلِّــٌم؛ إِذا كاَن اْلُحصوُل َعلــى اْلَعالَمِة : ما اْلَعالَمــُة اْلُعْظمى ِلْمتِحــاٍن َأَعدَّ  14  َتَحــدٍّ

ــًدا، َواْلُحصوُل َعلى اْلَعالَمِة  16 ُمْســَتحياًل، َواْلُحصوُل َعلى َعالَمٍة َأَقلَّ ِمْن 16 ُمَؤكَّ

15 ُمْمِكنًا.  

3

ِد َواْلحاِدِث اْلُمْسَتحيِل؟ ُث: َكْيَف ُأَميُِّز َبْيَن اْلحاِدِث اْلُمْمِكِن َواْلحاِدِث اْلُمَؤكَّ   َأَتَحدَّ

َتْيِن، َوَتْسجيِل اْلِوْجَهْيِن الّظاِهَرْيِن. في َتْجِرَبِة إِْلقاِء ِقْطَعِة َنْقٍد ُمنَْتظَِمٍة َعْشوائِيًّا َمرَّ

 7 َأْكُتُب النَّواتَِج اْلُمْمِكنََة َجميَعها لِلتَّْجِرَبِة.

حيَحِة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: حيَحَة َوَغْيَر الصَّ ُد اْلُجْمَلَة الصَّ  8 ُأَحدِّ

َتْيِن؛ حاِدٌث ُمْمِكٌن.  أ(  ُظهوُر الّصوَرِة في اْلَمرَّ
ٌد. ؛ حاِدٌث ُمَؤكَّ ًة واِحَدًة َعلى اْلََقلِّ ب(  ُظهوُر اْلِكتاَبِة َمرَّ

جـ( ُظهوُر الّصوَرِة 3 َمّراٍت؛ حاِدٌث ُمْسَتحيٌل.

2

2

ُمنَظََّمِة  َنْقِد  ِقْطَعــِة  إِْلقاِء  ِعنَْد 
َتاٍن َعَلى ُكلِّ ِمْن َوْجَهْيُهَما  َمرَّ
ِكتاَبِة  َتنَبَُّه إَِلى  ِكتاَبٌة  َأْو  صوَرٌة 
 ، الُمْمِكنَِة  َاْلنَواتِــِج  َجميــِع 
َتْعنِي ناتٌِج  ِكتاَبٍة  َفَمَثاًل صوَرُة 

َبْينََما ِكتاَبُة صوَرِة ناتٍِج آَخَر .

ُر َأَتَذكَّ

َأنَّ  َيْعني  اْلُمْسَتحيُل  اْلحاِدُث 
َتْجِرَبٍة  في  اْلُمْمِكنَــَة  النَّواتَِج 
َعْشــواِئيٍَّة ما، ل َتْحَتوي َعلى 

اْلَعَدِد.

ُر َأَتَذكَّ
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ْرُس الدَّ

فِّ الّرابِِع ُمشــاَهَدَة  ُل 20 طالًِبا ِمْن َطَلَبِة الصَّ ُيَفضِّ

فِّ  ُل 30 طالًِبا ِمَن الصَّ ُمباَرياِت ُكَرِة اْلَقَدِم، َوُيَفضِّ

ُل 15 طالًِبا  ُمشــاَهَدَة َأْفالِم اْلَكْرتوِن، َبْينَمــا ُيَفضِّ

ُمشاَهَدَة ُمباَرياِت ُكَرِة اْلَقَدِم َوَأْفالِم اْلَكْرتوِن َمًعا. 

؟ فِّ ما َعَدُد َطَلَبِة الصَّ

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ

َأُحلُّ َمسائَِل بِاْستِْعماِل َشْكِل ڤِن.

ما ُمْعَطياُت اْلَمْسَأَلِة؟
لوَن ُمشاَهَدَة ُمباَرياِت ُكَرِة اْلَقَدِم.   20 طالًِبا ُيَفضِّ

لوَن ُمشاَهَدَة َأْفالِم اْلَكْرتوِن.   30 طالًِبا ُيَفضِّ

لوَن ُمشاَهَدَة ُمباَرياِت ُكَرِة اْلَقَدِم َوَأْفالِم اْلَكْرتوِن َمًعا.   15 طالًِبا ُيَفضِّ

أَفَْهُم 1

 ُيْمِكنُني َحلُّ اْلَمْسَأَلَة بَِرْسِم ُمْخطَِّط َشْكِل ِڤن.

أَُخطُِّط 2
1

1اْلُخْطَوُة  َأْرُسُم َشْكَل ِڤن ِمْن داِئَرَتْيِن ُمَتداِخَلَتْيِن، َوَأْكُتُب   

لوَن ُمشاَهَدَة ُمباَرياِت ُكَرِة  َلَبِة الَّذيَن ُيَفضِّ َعَدَد الطَّ

اْلَقَدِم َوَأْفالِم اْلَكْرتوِن َمًعــا في ِمنَْطَقِة التَّداُخِل 

)التَّقاُطِع( َأْي 15 

َلَبِة اْلُمَتَبّقيَن في  2اْلُخْطَوُة  َأْســَتْعِمُل الطَّْرَح؛ ِلَِجَد َعَدَد الطَّ

ُكلٍّ ِمَن الّداِئَرَتْيِن خاِرَج ِمنَْطَقِة التَّداُخِل. َوَأْكُتُب 

النّاتَِج في َشْكِل ِڤن.

أَُحلُّ 3

ُة َحلِّ اْلَمْسَأَلِة: اْسِتْعماُل َشْكِل ِڤن ُخطَّ 5

ما اْلَمْطلوُب؟
؟   فِّ َكْم َعَدُد َطَلَبِة الصَّ

لوَن ُمشاَهَدَة  ُيَفضِّ
ُمباَرياِت ُكَرِة اْلَقَدِم َفَقْط.

لوَن ُمشاَهَدَة َأْفالِم  ُيَفضِّ
اْلَكْرتوِن َفَقْط.

لوَن اْلْثنَْيِن َمًعا. ُيَفضِّ

15



125

اْلَوْحَدُة 10

؛ بِإيجاِد اْلَعَدِد اْلُكلِّيِّ في ُكلِّ َمْجموَعٍة. ِة اْلَحلِّ ُق ِمْن ِصحَّ  ُيْمِكنُني التََّحقُّ

5 + 15 = 20 لوَن ُمشاَهَدَة ُمباَرياِت ُكَرٍة اْلَقَدمِ  َلَبِة الَّذيَن ُيَفضِّ  َعَدُد الطَّ

لوَن ُمشاَهَدَة َأْفالِم اْلَكْرتونِ   30 = 15 + 15 َلَبِة الَّذيَن ُيَفضِّ  َعَدُد الطَّ

جاَبُة َصحيَحٌة. إَِذْن؛ اْلِ

أَتََحقَُّق 4

  1  َأْطفاٌل: لَحَظْت ُمَربِيَُّة َأْطفاٍل في إِْحدى اْلَحضاناِت، َأنَّ 8 َأْطفاٍل ُيِحّبوَن اْلَحليَب،

 َو11 ُيِحّبوَن اْلَعصيَر، َو 5 ِمنُْهم ُيِحّبوَن اْلَحليَب َواْلَعصيَر. ما َعَدُد اْلَْطفاِل في اْلَحضاَنِة؟

يِن، َفَوَجَد 12 طالًِبا زاَر  ْن زاَر َقْصَر اْلَمْشتى َأْو َقْصَر َعْمَرَة الََثِريَّ فِّ َعمَّ ٌم َطَلَبَة الصَّ ٌة: َسَأَل ُمَعلِّ  2  َمواِقُع َأَثِريَّ

؟ فِّ اْلَمْشتى، َو7 َطَلَبٍة زاَر َعْمَرَة، َو5 َطَلَبٍة ِمنُْهْم زاَر ِكال اْلَقْصَرْيِن. َكْم َعَدُد َطَلَبِة الصَّ

ياِضيَِّة َوَمْسَبٌح، إِذا اْسَتْعَمَل 10 زاِئريَن قاَعَة اْلَْجِهَزِة، َو9 زاِئريَن   3  ِرياَضٌة: ناٍد ِرياِضيٌّ فيِه قاَعٌة لِْلَْجِهَزِة الرِّ

اْلَمْسَبَح، َو3 ِمنُْهْم اْسَتْعَملوا قاَعَة اْلَْجِهَزِة ُثمَّ اْلَمْسَبَح، َفَكْم زاِئًرا زاَر النّادي في ذلَِك اْلَيْوِم؟

ياِضيِّ 18 طالًِبا، َوَيْشَتِرُك في َنشاِط اْلَمْسَرِح 14 طالًِبا، َبْينَما َيْشَتِرُك في   4  َأْنِشَطٌة: َيْشَتِرُك في النَّشاِط الرِّ

ياِضيِّ َفَقْط؟ َلَبِة اْلُمْشَتِركيَن في النَّشاِط الرِّ النَّشاَطْيِن َمًعا 4 َطَلَبٍة. ما َعَدُد الطَّ

أَتََدرَُّب

فِّ َجميًعا بَِجْمِع   3اْلُخْطَوُة  َأْحُسُب َعَدَد َطَلَبِة الصَّ

اْلَْعداِد النّاتَِجِة:

15 + 15 + 5 = 35

فِّ 35 طالًِبا. إَِذْن: َعَدُد َطَلَبِة الصَّ  15 20 - 15 = 530 - 15 = 15

َأْفالُم اْلَكْرتوِنُمباَرياُت ُكَرِة اْلَقَدِم
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حيَحَة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:  َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ

َلَبِة اْلُمشــاِركيَن في   1  ُيَمثُِّل َشــْكُل ِڤن َأْدناُه، َأْعداَد الطَّ

َلَبِة اْلُمشاِركيَن  . ما َعَدُد الطَّ ياِضيِّ النَّشاَطْيِن اْلِعْلِميِّ َوالرِّ

؟ في النَّشاِط اْلِعْلِميِّ

يُّ لْمِ يُّالنَّشاطُ الْعِ ياضِ النَّشاطُ الرِّ

1246

ب( 12    أ ( 8 

جـ( 16  د ( 10  

ــياِحيََّة الَّتي  ُيَبيِّــُن التَّْمثيــُل بِاْلَْعِمــَدِة َأْدنــاُه، اْلُمــُدَن السِّ

ــُل الطََّلَبُة ِزياَرَتها، َأْســَتْعِمُل التَّْمثيَل فــي اْلِجاَبِة َعِن  ُيَفضِّ

ؤاَلْيِن 2 َو 3 :  السُّ

4 8 12 16 20

ةُ لَ ضَّ فَ يَّةُ الْمُ ياحِ دينَةُ السِّ الْمَ

ُ ة ينَ
د مَ

ْ ال

بَةِ دُ الطَّلَ دَ عَ

لونُ جْ عَ

شُ رَ جَ

بَةُ قَ الْعَ

كُ رَ الْكَ

َلَبِة؟  2 ما اْلَمدينَُة اْلَْكَثُر َتْفضياًل َلدى الطَّ

ب( َجَرُش.    أ ( اْلَعَقَبُة. 

جـ( اْلَكَرُك.  د ( َعْجلوُن.  

لوَن ِزياَرَة اْلَعَقَبِة َعلى  َلَبِة الَّذيَن ُيَفضِّ  3  بَِكْم َيزيُد َعَدُد الطَّ

لوَن ِزياَرَة َعْجلوَن؟ َعَدِد الَّذيَن ُيَفضِّ

ب( 8    أ ( 5 

جـ( 11  د ( 16  

ُح التَّْمثيُل بِالنِّقاِط اْلتي، َعَدَد َمّراِت إِْنتاِج كيلوغراماٍت  ُيَوضِّ

ِمَن اْلَعْسِل في 20 َيْوًما:

1211.511

لِ نَ الْعَسَ ةِ مِ نْتَجَ دُ الْكيلوغراماتِ الْمُ دَ عَ
10.5

ًة َتمَّ إِْنتاُج kg 11؟  4 َكْم َمرَّ

ب( 6    أ ( 7 

جـ( 4  د ( 3  

 5  ما اْلَفْرُق َبْيَن َعَدِد َمــّراِت إِْنتاِج kg 11، َوَعَدِد َمّراِت 

إِْنتاِج kg 12؟

ب( 3    أ ( 4 
جـ( 2  د ( 1  
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َأْسِئَلٌة ذاُت ِإجاَبٍة َقصيَرٍة

 6  ُأَمثُِّل اْلَبياناِت اْلتَِيَة بِالنِّقاِط: 

8 , 7 , 8 , 8 , 7.5 , 8 , 7.5 , 8 , 7 , 7.5 , 8 , 7 , 8

ْكُل اْلتي َأْنواَع اْلَْشجاِر اْلُمْثِمَرِة في َمْزَرَعَتْيِن. ُيَبيُِّن الشَّ
ةُ 1 عَ رَ زْ الْمَ

احٌ فّ تُ

لَيْمونٌ

تينٌ

شٌتوتٌ مُ شْ مُ

زٌ لَوْ نَبٌ عِ

ةُ 2 عَ رَ زْ الْمَ

َجُر اْلُمْثِمُر اْلَمْزروُع في اْلَمْزَرَعِة 2 َوَغْيُر َمْزروٍع   7  ما الشَّ

في اْلَمْزَرَعِة 1؟

ــَجُر اْلُمْثِمُر اّلذي َتْشــَتِرُك اْلَمْزَرَعتاِن 1 و2 في   8  ما الشَّ

ِزراَعتِِه؟

َجُر اْلُمْثِمُر اْلَمْزروُع في اْلَمْزَرَعِة 1؟  9  ما الشَّ

لِيَّــَة َحّتى اْلَعَدِد َة َواْلَْعداَد اْلَوَّ  10  ُأَمثُِّل اْلَْعــداَد اْلَفْرِديَّ

19 في َشْكِل ِڤن َأْدناُه.

في َتْجِرَبِة َسْحِب بِطاَقٍة َعْشوائِيًّا َمْكتوٌب َعَلْيها اْسُم جائَِزٍة ِمَن 

ؤاَلْيِن 11 َو12: نْدوِق َأْدناُه. ُأجيُب َعِن السُّ الصُّ

 11 َأْكُتُب النَّواتَِج اْلُمْمِكنََة َجميَعها. 

ةٌ يّارَ سَ
ةٌ جَ ةٌثَالّ اجَ رّ دَ

َدًة َأْم ُمْسَتحيَلًة َأْم  ُد إِذا كاَنِت اْلَحواِدُث اْلتَِيُة ُمَؤكَّ  12  ُأَحدِّ

ُمْمِكنًَة:

  أ ( َسْحُب بِطاَقٍة ُكتَِب َعَلْيها َحظٌّ َأْوَفُر.
ب( َسْحُب بِطاَقٍة ُكتَِب َعَلْيها َثاّلَجٌة.  

جـ( َسْحُب جاِئَزٍة.  

ْوِليَِّة َتْدريٌب َعلى اْلْخِتباراِت الدَّ

ٌم َمْســًحا َحْوَل َعــَدِد الطََّلَبِة اْلُمْلَتِحقيَن بَِأْنِشــَطِة  َأْجرى ُمَعلِّ

َل النَّتائَِج بِاْلِشاراِت في اْلَجْدَوِل اْلتي: اْلَمْدَرَسِة، َوَسجَّ

ُكَرُة اْلَقَدِمالنَّشاُط
اْلُكَرُة 

الّطائَِرُة
ِة لَّ ْطَرْنُجُكَرُة السَّ الشَّ

 اْلِشاراُت

َعَدُد الطََّلَبِة

 13 ُأْكِمُل اْلَجْدَوَل.

 14  بِناًء َعلــى اْلَبياناِت في اْلَجْدَوِل، ُأْكِمُل التَّْمثيَل بِالنِّقاِط 

اْلتَي:

نْجُ طْرَ الشَّ ةُ رَ كُ
ةِ لَّ السَّ

ةُ رَ الْكُ
ةُ الطّائِرَ

ةُ رَ كُ
مِ دَ الْقَ

طَةِ َنْشِ بَةِ في األْ دُ الطَّلَ دَ عَ

دِيٌّ رْ دٌ فَ دَ لِيٌّعَ دٌ أَوَّ دَ عَ


