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المقّدمة

انطالًقا من إيمان المملكة األردنية الهاشــمية الراسخ بأهمية تنمية قدرات اإلنسان األردني، وتسليحه بالعلم والمعرفة؛ 

ســعى المركز الوطني لتطوير المناهج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إلى تحديث المناهج الدراســية وتطويرها، لتكون 

معينًــا للطلبة على االرتقاء بمســتواهم المعرفي، ومجاراة أقرانهم في الدول المتقدمة. ولّمــا كانت الرياضيات إحدى أهّم 

المواّد الدراســية التي تنّمي لــدى الطلبة مهارات التفكير وَحلِّ المشــكالت، فقد َأْولى المركز هــذا المبحث عنايًة كبيرًة، 

وحرص على إعداد كتب الرياضيات وفق أفضل الطرائق الُمتََّبعة عالميًّا على يد خبراء أردنيين؛ لضمان انســجامها مع القيم 

الوطنية الراسخة، وتلبيتها الحتياجات أبنائنا الطلبة والمعلِّمين. 

روعي في إعداد كتب الرياضيات تقديم المحتوى بصورة سلســة، ضمن ســياقات حياتية شــائقة، تزيد رغبة الطلبة في 

التعلُّم، وُوظِّفت فيها التكنولوجيا لُتســِهَم في جعل الطلبة أكثر تفاعاًل مــع المفاهيم الُمقدمة لهم. كما ُعنِي بإبراِز خطة َحلِّ 

ب على أنواع مختلفة من هذه الخطط وتطبيقها في مسائل متنوعة. لقد  المســألة، فأفرَد لها دروًسا مســتقلة تتيح للطلبة التدرُّ

ب المكثَّف  احتوت الكتب على مشروع لكل وحدة؛ لتعزيز تعلُّم الطلبة للمفاهيم والمهارات الواردة فيها وإثرائها. وألنَّ التدرُّ

على َحلِّ المســائل ُيَعدُّ إحدى أهم  طرائق ترســيخ المفاهيم الرياضية وزيادة الطالقة اإلجرائية لدى الطلبة؛ فقد ُأِعدَّ كتاب 

م للطلبة ورقة عمل في كل درس، ُتَحلُّ بوصفها واجًبا منزليًّا، أو داخل الغرفة الصفية إن توافر الوقت  التمارين على نحٍو ُيقدِّ

الكافي. وألّننا ندرك جيًدا حرص المعلِّم األردني على تقديم أفضل ما لديه للطلبة؛ فقد جاء كتاب التمارين أداًة مساعدًة ُتوفِّر 

عليه جهد إعداد أوراق العمل وطباعتها.

من المعلوم أنَّ األرقام العربية ُتستخَدم في معظم مصادر تعليم الرياضيات العالمية ، وال سيَّما على شبكة اإلنترنت، التي 

م محتًوى تعليميًّا تفاعليًّا ذا فائدة كبيرة. وحرًصا منّا على أاّل يفوت  ًة؛ لما تزخر به من صفحات ُتقدِّ أصبحت أداًة تعليميًة ُمِهمَّ

ة بين طلبتنا والمحتوى الرقمي العلمي،  أبناءنا الطلبة أيُّ فرصة، فقد اســتعملنا في هذا الكتاب األرقام العربية؛ لَجســر الُهوَّ

الذي ينمو بتسارع في عاَلم يخطو نحو التعليم الرقمي بوتيرة متسارعة.

ونحن إذ نقــّدم الطبعة األولى )التجريبية( من هذا الكتاب، نأمل أن تنال إعجاب أبنائنا الطلبة ومعلميهم، وتجعل تعليم 

الرياضيات وتعّلمها أكثر متعًة وسهولًة، ونعدهم بأن نستمرَّ في تحسين هذا الكتاب في ضوء ما يصلنا من مالحظات.

المركز الوطني لتطوير المناهج
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ما أَهميَُّة هذِه الوحدِة؟

للتناُســِب تطبيقــاٌت حياتيٌة كثيــرٌة، فهَو 
ُيســتخَدُم في تحديِد كّميــِة الموادِّ األوليِة 
الطّبيِة،  أِو  الغذائيــِة  الموادِّ  لصنِع  الالزمِة 
وُيستخَدُم أيًضا في تقسيِم الميراِث وتوزيِع 
األرباِح بيَن شــركاَء ِحصُصُهــْم مختلفٌة، 
والضريبِة،  الخصــِم  وفي حــلِّ مســائِل 
الدوليِة  والسياحِة  التجارِة  أعماِل  وتسهيِل 

بالتحويِل بيَن العمالِت المختلفِة.

6

الوحدُةالوحدُة

التناُسُب وتطبيقاتُُه55

تعلَّمُت ساِبًقا:

 كتابَة النسبِة بُِصوٍر مختلفٍة.
 إيجاَد نَِسٍب مكافئٍة لنِسٍب معطاٍة.

 تطبيَق معدِل الوحدِة في مواقَف حياتيٍة.
  حلَّ مســائَل حياتيٍة على النسبِة والنسبِة 

المئويِة.
  حلَّ مســائَل في البيِع والشــراِء تتطلُب 

وعربيٍة  محليٍة  عمــالٍت  بيَن  تحويالٍت 
وأجنبيٍة.

سأتعلَُّم في هذِه الوحدِة:

 إيجاَد معدِل الوحدِة ِمْن نَِسٍب كسريٍة. 
 حلَّ مسائَل باستخداِم مفهوِم التناُسِب.
. ، والعكسيِّ  تمييَز التناُسَبيِن: الطرديِّ

  توظيَف التقســيِم التناُســبيِّ لحلِّ مسائَل 
حياتيٍة.

 تحديــَد الســعِر األفضِل لســلعٍة ُعرَفْت 
أسعاُرها في دولَتيِن أْو أكثَر بُعمالتِها.
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مشروُع الوحدِة: التناُسُب في الحياِة اليوميِة 

 أســتعدُّ ومجموعتي لتنفيِذ مشــروِعنا الخاصِّ اّلذي 
ِن ِمْن َمَهمَتيِن.  نطّبُق فيِه ما نتعلُمُه في هذِه الَوحدِة والمكوَّ

الَمهمُة )1(: التناُسُب في السوِق

خطواُت تنفيِذ المشروِع:

 1 أبحُث عْن ُعبّواِت مياٍه صّحيٍة ُتنتُجها شركٌة واحدٌة َوبِِسعاٍت 

مختلفٍة، وأقرُأ ما تحويِه ِمْن معادَن، ثمَّ أختاُر أحَد المعادِن 
)صوْديوَم، بوتاْسيوَم، كاْلسيوَم،...( وأمأُل الجدوَل اآلتَي:

)x( سعُة الُعبّوِة )y( كتلُة المعِدِن y
x

0.25 L

0.5 L

1.5 L

. y = kx على الصورِة  y و x 2 أكتُب العالقَة بيَن 

 3 أّمثُل العالقَة بيانيًّا، وأحدُد نوَع التناُسِب ِمَن الرسِم.

عرُض النتائِج:

تعرُض المجموعاُت جداوَلها، وتناقُش كيفيَة اختياِر الشركِة 

وِر اّلتــي الُتِقَطْت لعبوات المياِه،  وقراءِة كتلِة المعِدِن والصُّ

. والعملياِت الحسابيَة والتمثيَل البيانيَّ

الَمهمُة )2(: تجارٌة في مقِصِف المدرسِة  

خطواُت تنفيِذ المشروِع:

 1  أختاُر ومجموعتي منتجاٍت ُتباُع في مقِصِف المدرسِة 

)عصيًرا، أْو قطَع بسكويٍت، أْو ساندويشاٍت( وأكتُب 
أسمائها في الجدوِل اآلتي:

الُمنتُج  تكلفُة الٌمنتِج سعُر البيِع  الربُح

خصٌم على سعِر بيِع الُمنَتِج السابِق

الُمنَتُج  سعُر البيِع 
القديُم

سعُر البيِع 
الجديُد  الخصُم نسبُة 

الخصِم
الربُح بعَد 

الخصِم

 2 أحدُد سعَر البيِع لكلِّ ُمنَتٍج.

 3 أحدد تكلفة المنتج.

 4 أحدُد نسبَة الخصِم لزيادِة مبيعاِت الُمنَتِج.

 5 أِجُد السعَر الجديَد والربَح بعَد الخصِم.

عرُض النتائِج:

تعرُض المجموعُة جداوَلها، وتناقــُش كيفيَة اختياِر الُمنَتِج 
وتحديِد نســبِة الخصِم علْيــِه، وأيَة أعماٍل ُأخــرى وّثَقْتها 

المجموعُة.
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المعدل ومعدل الوحدة   مفهوٌم أساسيٌّ 

1الدرُس
  أستكشُف

ُتعدُّ ســمكُة الزعنفِة الشراعيِة أسرَع أنواِع أسماِك 

 275 km القــرِش، إْذ ُيمكنُها أْن تقطَع مســافَة

في ســاعتيِن ونصٍف. َكْم كيلومتــًرا ُيمكُن لهذِه 

األسماِك أْن تقطَع في 8 ساعاٍت؟

ُل الِوحدِة معدَّ

َوِمْن معدالت الوحدة الشــائعِة في الحياِة اليوميِة عدُد الكيلومتراِت المقطوعِة لكلِّ ساعٍة 

.)JD/kg( وثمُن الكيلوغراِم الواحِد ،)km/h(

ِل الِوحدِة برسِم  ُه ُيمكُن إيجاُد معدَّ ِل َأْو مقاُمُه َأْو كالُهما كســًرا؛ فإنَّ إذا كاَن َبْســُط المعدَّ

مخّطٍط َأْو قسمِة الَبْسِط على المقاِم كما في قسمِة الكسوِر.

مثال 1 

ُل المسافِة اّلتي يقطُعها في الساعِة الواحدِة؟ 1 ، فما معدَّ
4

 h 3 كل
2

 km يمشي ليٌث مسافَة

الطريقُة 1: أرسُم مخّطًطا.

1 ، أرسُم مستطياًل يعّبُر عِن 
4

 h 3 كل
2

 km بما أنَّ ليًثا يمشي

الساعِة الكاملِة، وأقسُمُه إلى أربعِة أجزاٍء. 

ُل الِوحدِة( ُيساوي: ُل المسافِة اّلتي يقطُعها ليٌث في الساعِة الواحدِة )معدَّ معدَّ
3
2

 km × 4 = 6 km/h

km?
1
4

 h 1
4

 h 1
4

 h 1
4

 h

3
2

 km

َل (rate) هو نسبُة تقارُن بيَن كّميَتيِن لُهما ِوحدتاِن مختلفتاِن. • بالكلمات المعدَّ

.(unit rate) َل الِوحدِة ُه ُيسّمى معدَّ ِل لُيصبَح مقاُمُه 1 ِوحدٍة ، فإنَّ عنَد تبسيِط المعدَّ

km 2• مثال

1 min
km 12 معدل الوحدة: الَمقاُم ُيساوي1   

6 min
المعدل: الِوحدتاِن مختلفتاِن  

أتـذكـــرأتـذكـــر

ــِن  ــَن كّميَت ــٌة ب ــبُة مقارن النس
ــُب  ــمِة، وُتكَت ــتعامِل القس باس

ــورِة:  ــى ص ــوِز ع بالرم

 a:b أو a

b

فكرُة الدرِس

َل الِوحدِة ِمْن نَِسٍب  َأِجُد معدَّ
كسريٍة. 

المصطلحاُت

ُل الِوحدِة. ُل، معدَّ المعدَّ
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الوحدُة 5

الطريقُة 2: أستخدُم قسمَة الكسوِر.

 
 3

2
 km

1
4

 h
 = 3

2
 ÷ 1

4
َل عى شكِل مسألِة قسمٍة أكتُب املعدَّ

= 3
2

 × 4
1

، 1
4

 أرِضُب يف النظرِي الرضيبِّ للعدِد 

ثمَّ أقسُم عى العوامِل املشرَتكِة.

= 6 km
1 h

أرِضُب الَبْسَطِن وامَلقاَمِن 

 6 km
1 h

ُل الِوحدِة ُيساوي  إذن، معدَّ

   أتحقُق من فهمي:

َل ما َيطليِه منذٌر ِمَن  3 . َأِجُد معدَّ
4

 h 1 7 ِمْن مســاحاِت األوُجِه الداخليِة لبيتِِه فــي
2

 m2 ُيمكُن لمنذٍر طِالُء : عمــٌل منزليٌّ

الُجدراِن في الساعِة الواحدِة.

1

2

ِل الِوحدِة في تطبيقاٍت حياتيٍة متعددٍة. ُيمكنُنا استخداُم معدَّ

2: مَن الحياِة     مثال 

. 2
3

 min صحٌة: قاَس ممرٌض دّقاِت قلِب مريٍض فوجَدها 52 دقًة في 

أستعمُل هذا القياَس في إيجاِد عدِد دّقاِت قلِب المريِض في نصِف ساعٍة. 

َل الِوحدِة: 1اْلُخْطــَوُة َأِجُد معدَّ

 52 beat
2
3

 min
 = 52 ÷ 2

3
َل عى شكِل مسألِة قسمٍة أكتُب املعدَّ

= 52
1

 × 3
2

، 2
3

 أرِضُب يف النظرِي الرضيبِّ للكرس 

ثمَّ أقسُم عى العوامِل املشرَتكِة.

 = 78 beat
1 min

ُأَبّسُط

78 beat
1 min

ُل الِوحدِة لدقات قلب المريض  إذْن، معدَّ

َل الِوحدِة في إيجاِد عدِد نَبضاِت قلِب المريِض في نصِف ساعٍة: 2اْلُخْطــَوُة أستخدُم معدَّ

78 ×30 = 2340 َل الِوحدِة يف عدِد دقائِق نصِف الساعِة، ثمَّ َأِجُد الناتَج: أرِضُب معدَّ

إذن عدد دقات قلب المريض في نصف ساعة 2340 دقة.

26

1

أتعـلـمأتعـلـم

beat تعني دقة
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    أتحققُ من فهمي:

1 ، َفَكْم كيلومتًرا يقطُع هذا 
6

 h 8 فــي km يِل يقطُع مســافَة حيواناٌت: إذا كاَن األرنُب الُقْطنِيُّ الذَّ

النوُع ِمَن األرانِب في 3 ساعاٍت؟

ِل الِوحدِة إلجراِء المقارناِت بسهولٍة في مواقَف حياتيٍة كثيرٍة. ُيمكنُنا استعماُل معدَّ

3: مَن الحياِة     مثال 

يحتوي g 50 ِمَن الجّوافِة علــى mg 114 ِمْن فيتاميِن C، ويحتوي g 12.5 ِمَن الُفلُفِل 

األصفِر على mg 30 ِمْن هذا الفيتاميِن. أيُّ الّصنَفيِن ُيَعدُّ مصدًرا أفضَل لفيتاميِن C؟

َل الِوحدِة لكّميِة فيتاميِن C في الغراِم الواحِد ِمَن الجّوافِة: 1اْلُخْطــَوُة َأِجُد معدَّ

114 mg
50 g

َل عى صورِة كرٍس أكتُب املعدَّ

= 
114 mg ÷ 50

50 g ÷ 50
ُأقّسُم الَبْسَط وامَلقاَم عى 50

 = 2.28 mg
1 g

َأِجُد الناتَج

 2.28 mg
1 g

ُل الِوحدِة لكّميِة فيتاميِن C في الغراِم الواحِد ِمَن الجّوافِة ُهَو  إذْن، معدَّ

َل الِوحدِة لكّميِة فيتاميِن C في الغراِم الواحِد ِمَن الُفلُفِل األصفِر: 2اْلُخْطــَوُة َأِجُد معدَّ

30 mg
12.5 g

َل عى صورِة كرٍس أكتُب املعدَّ

= 30 ÷ 12.5 َل عى شكِل مسألِة قسمٍة أكتُب املعدَّ

 = 30 ÷ 
25
2 أكتُب الكرَس العرشيَّ عى صورِة كرٍس غرِي فِعيلٍّ

 = 
30
1

 × 
2

25
25
2

أرِضُب يف النظرِي الرضيبِّ للعدِد 

 = 2.4 mg
1 g

َأِجُد الناتَج يف أبسِط صورٍة

 2.4 mg
1 g

ُل الِوحدِة لكّميِة فيتاميِن C في الغراِم الواحِد ِمَن الُفلُفِل األصفِر ُهَو   إذْن، معدَّ
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َل الِوحدِة لكلٍّ مّما يأتي: َأِجُد معدَّ

2 كوٍب ِمَن الماِء إلى ثلث كوٍب ِمْن ُمرّكِز عصيِر البرتقاِل.
3

 1 

 2 قراءُة 5 صفحاٍت ِمْن كتاٍب في نصِف ساعٍة.

3 ِمَن الّليموِن.
5

 kg ثمُن JD 0.75 3 

َل  1 ، َأِجُد معدَّ
12

 h 3 في
5

 km 4  ســباُق الَجْرِي: ُيمكُن لمتسابٍق جرٍي بطيٍء قطُع مسافِة 

ما يقطُعُه المتسابُق في الساعِة الواحدِة.  

 .JD 3.6 5  تجارٌة: يقّدُم أحُد الَمحالِّ التجاريِة َعرًضا لَبيِع 12 عبوًة ِمَن المياِه المعدنيِة بِـ 

َأِجُد سعَر الُعبوِة الواحدِة.

 6  نباتاٌت: ينمو نباُت الكودزو بمعدل cm 7.5 في h 6 ، َكْم ســنتيمتًرا ينمو هذا النباُت 

في اليوِم الواحِد؟

 . 2 1
2

 h 7  شعاراٌت: يطبُع ناٍد رياضيٌّ 300 شــعاٍر على ُقمصاِن ُمنتِسبيِه ومشّجعيِه في 

5 h َأِجُد عدَد الشعاراِت اّلتي يطبُعها في

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

معلومٌة

الكودزو نباٌت ِمْن فصيلِة 
البازالِء، موطنُُه األصيلُّ 

الياباُن، ينمو بعشوائية 
وبوتريٍة رسيعٍة؛ لذا، ُيسّمى 

)الوحُش الكلوروفييل(. 

الوحدُة 5

َلِي الِوحدِة:  3اْلُخْطــَوُة أقارُن معدَّ

 2.28 mg < 2.4 mg َلِ الِوحدِة كرساِن هلاُم امَلقاُم نفُسُه، أقارُن الَبْسَطِن فقْط. بام أنَّ معدَّ

ِل الِوحدِة لفيتاميِن C في الجّوافِة،  ل الِوحدِة لفيتاميِن C في الُفلُفِل األصفِر أكبُر ِمْن البسط في معدَّ وبما أنَّ البسط في معدَّ

.C يكوُن الُفلُفُل األصفُر مصدًرا أفضَل لفيتاميِن

    أتحقُق من فهمي:

5 ِمَن التفاِح األخضِر بمبلِغ JD 1.25 . أيُّ َنوَعِي التفاِح 
8

 kg َو JD 1.2 4 ِمَن التفاِح األحمِر بمبلِغ
5

 kg  اشــتَرْت ميساُء

سعُرُه أعلى؟
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مهاراُت التفكيِر الُعليا

َل ما يمكن لِوداُد أن تمشيِه   1 1 . َأِجُد معدَّ
2

 h 1 7 في
2

 km 8  رياضٌة: ُيمكُن لِِوداَد مشُي 

في ساعٍة واحدٍة.

َبنِة. أحدُد وزَن العلبِة ذاِت سعِر   9  يبّيُن الجدوُل اآلتي أثماَن 3 علٍب مختلفِة الكتلة ِمَن اللَّ

: الِوحدِة األقلِّ

َبنِة أسعاُر اللَّ )kg( كتلة العلبِة 1
1
2

1
4

)JD( السعُر 2.8 1.5 0.8

ِل 2 ، والثاني بمعدَّ
3

 h 3 فــي
4

 m3 ِل  10  مــاٌء: خّزانا ماٍء متماثــالِن ُيمأَلُ األوُل بمعــدَّ

1 . أيُّ الخّزاَنيِن سيمتلُئ أواًل؟
2

 h 5 في
8

 m3

:100 km ِّ10.6 لكل L ُل استهالِك الَوقوِد إلحدى السّياراِت َوقوٌد: إذا كاَن معدَّ

ُل الِوحدِة الستهالِك السّيارِة ِمَن الَوقوِد؟  11  ما معدَّ

 12  ما كمية الوقود التي تستهلكها السّيارُة إذا قطَعْت مسافَة km 50؟

 13  ما المسافُة اّلتي ُيمكُن للسّيارِة أْن تقطَعها بِـ L 100 ِمَن الَوقوِد؟

 14 أسماٌك: أعوُد إلى فقرِة )أستكشُف( بدايَة الدرِس وأحلُّ المسألَة.

تبريٌر: ُأبّيُن ما إذا كاَنِت كلٌّ ِمَن العباراِت اآلتيِة صحيحًة دائًما َأْم صحيحًة أحياًنا َأْم غيَر 

صحيحٍة أبًدا، موضًحا ذلَك بأمثلٍة مناسبٍة.

ٍل نسبٌة.  ٌل.    16  كلُّ معدَّ  15  كلُّ نسبٍة معدَّ

ِل الِوحدِة 1.  17  كل معّدل ِوحدٍة نسبٌة.   18  ال ُيمكُن أْن يكوَن بسُط معدَّ

x (JD) ؟ أعِط مثاًل يوضُح ذلَك. 
z kg

ُل  تبريٌر: أي الحالتين اآلتيَتيِن يزداُد فيها المعدَّ

 x وال تتغير z 20 عندما تزداد   . z وال تتغير x 19 عندما تزداد 

ِل الِوحدِة.  21 مسألٌة مفتوحٌة: أكتُب مسألًة حياتيًة ُأحّوُل فيها النسبَة إلى معدَّ

َل الِوحدِة ِمْن نَِسٍب كسريٍة؟ أكتُبأكتُب  كيَف َأِجُد معدَّ   22 

معلومٌة

ُتَعدُّ السياراُت اهلجينُة 
والكهربائيُة البديَل األمثَل 

لتقليِل استهالِك الَوقوِد.

إرشاد

 ،15-18 املسـائَل  ألحـلَّ 
النسـبِة  تعريفـاِت  أوظـُف 
الِوحـدِة. َومعـدِل  َواملعـدِل 
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التناُسُبالدرُس 2
  أستكشُف

يحتــوي كوباِن ِمَن الحليِب علــى mg 560 ِمَن 

الكالســيوِم، تقوُل ديمُة إنَّ كّميَة الكالســيوِم في 

كوٍب ونصٍف ِمَن الحليِب تساوي mg 420، هْل 

ديمُة على صواٍب؟

حليب

ِل الِوحدِة لكلٍّ منُهما، َأْو تبسيطِِهما، ثمَّ مقارنِة الناتَجيِن. ُيمكنُنا تحديُد إْن كاَنْت النسبتاِن متكافئَتيِن بإيجاِد معدَّ

مثال 1 هْل تمثُل كلُّ نسبَتيِن مّما يأتي تناُسًبا أْم ل؟

1  6: 8 ,  18:24

َل الِوحدِة للنّسبَتين.  الطريقُة 1: َأِجُد معدَّ

1اْلُخْطــَوُة  أجد معدل الوحدة 
للنسبة األولى

6

8
 = 

6 ÷ 8

8 ÷ 8

= 0.75

2اْلُخْطــَوُة  أجد معدل الوحدة 
للنسبة الثانية

18

24
 = 

18 ÷ 24

24 ÷ 24

= 0.75

معدلــي  3اْلُخْطــَوُة  أقــارن 
الوحدة

0.75 = 0.75  ✔

بما أنَّ معدَلِي الِوحدِة متساوياِن، إذْن، النسبتاِن تمّثالِن تناُسًبا، أْي أنَّ 18:28 = 6:8

فكرُة الدرِس

أمّيُز التناُسَب ِمْن ِخالِل نِسبَتيِن 
ُه. معلومَتيِن، وَأُحلُّ

المصطلحاُت

التناُسُب، طَرفا التناُسِب، نسبتاِن 
متكافئتاِن، وَسطا التناُسِب، 

، حلُّ التناُسِب. الضرُب التبادليُّ

التناسب والنسب المتكافئة   مفهوٌم أساسيٌّ 

 التناُســُب (proportion) ُهــَو مســاواٌة َبْيــَن نِســبَتيِن. وفي هذِه الحالِة ُتســّمى النســبتاِن• بالكلمات
.(equivalent ratios) نسبَتيِن متكافئَتيِن

a  أو a ∶ b = c ∶ d• بالرموز
b

 = c
d

 , b ≠ 0, d ≠ 0

 ،(extremes) طرَفِي التناُسِب   a, d وُيسّمى العدداِن 

.(mean) وسَطِي التناُسِب  b, c والعدَديِن

a : b = c : d

طرفي التناسب

وسطي التناسب

a  أو 
b

 = c
d

طرف

طرف

وسط

وسط



14

الطريقُة 2: ُأَبّسُط النسبَتيِن:

6
8

    =    3
4

÷2

÷2

أقّسُم الَبْسَط وامَلقاَم عى العامِل املشرَتِك األكرِب 2

18
24

    =    3
4

÷6

÷6

ُأقّسُم الَبْسَط وامَلقاَم عى العامِل املشرَتِك األكرِب 6

بما أنَّ النسبَتيِن متساويتاِن بعَد التبسيِط، إذْن، َفُهما تشّكالِن تناُسًبا.

    أتحقُق من فهمي:

2  5:3  , 25: 15    3  1: 4 , 3: 16

 ، a×d = b×c يكوُن حاصُل ضرِب طرَفِي التناُســِب مســاوًيا لحاصِل ضرِب وسَطِي التناُسِب a

b
 = 

c

d
في أي تناســٍب 

.)cross multiplication( َّوُتسّمى هذِه الخاّصيِة الضرَب التبادلي
a

b
   =   

c

d

 إذا كاَن أحــَد أطراِف التناُســِب غيَر معروٍف فإنَّــُه ُيمكنُنا اســتعماُل خاّصيِة الضــرِب التبادليِّ إليجاِدِه، وهذا ما ُيســّمى

.)solve proportion( حلَّ التناُسِب

مثال 2 

أحلُّ كاًل ِمَن التناسباِت اآلتيِة: 
1  

7

8
 = 

a

40

a × 8 = 7 × 40 خاّصيُة الرضِب التبادلِّ

8a = 280 أرضُب
8a
8

 = 280
8

ُأقّسُم طريَفِ املعادلِة عى 8

a = 35 ُأَبّسُط
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الوحدُة 5

2  63

28
 = 9

y

y × 63 = 9 × 28 خاّصيُة الرضِب التبادلِّ
63 y = 252 أرضُب
63y
63

 = 252
63

ُأقّسُم طريَفِ املعادلِة عى 63

y = 4 ُأَبّسُط

3  12

x - 2
 = 32

x + 8

32(x - 2) = 12(x + 8) خاّصيُة الرضِب التبادلِّ

32x - 64 = 12x + 96
       -12x               -12x 

خاّصيُة التوزيِع

20x - 64 = 96
                  +64     +64  

أطرُح 12x ِمَن الطرَفِن

20x = 160
                 ÷20      ÷20     

أمجُع 64 لِِكال الطرَفِن

x = 8 ُأقّسُم طريَفِ املعادلِة عى 20

   أتحقُق من فهمي:

4  
d

5
 = 1

35    5  7
b

 = 28
3    6  

x

12 - x
 = 10

30

3: مَن الحياِة     مثال 

شــركاٌت: في إحدى شركاِت الحواسيِب، كاَنْت نسبُة العامليَن في قسِم البرمجِة إلى 

العامليَن في قسِم التسويِق 8 : 3، فإذا كاَن عدُد المبرمجيَن 27، فما عدُد العامليَن في 

قسِم التسويِق؟

. x ُه، وأفرُض أنَّ عدَد العامليَن في قسِم التسويِق أكتُب تناسًبا وأُحلُّ

3
8    =   

27
x

العاملوَن في قسِم التسويِق

العاملوَن في قسِم البرمجِة
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هْل ُتمثُل كلُّ نسبَتيِن مّما يأتي تناسًبا َأْم ل؟ أبّرُر إجابتي.

1   3
7 

 , 15
35 

  2   7.5
3 

 , 30
12 

  3   44
11 

 , 18
4 

 

 4  دفَع أشرٌف JD 2.4 ثمنًا لِـ  kg 3 ِمَن البرتقاِل، ثمَّ دفَع JD 4 ثمنًا لِـ kg 5 ُأخرى. 

 5 kg 3 ِمَن البرتقاِل مَع ما دفَعُه ثمنًا لِـ kg  أتحقُق ِمْن تناُسِب ما دفَعُه أشرٌف ثمنًا لِـ

للبرتقاِل، وأبّرُر إجابتي.

أحلُّ كالًّ ِمَن التناُسباِت اآلتيِة:

5   21
84 

 = a
12 

  6   5
3 

 = 
65
y 

  7   
d
3 

 = 1
18 

8   4
b 

 = 24
3 

  9   5
15 

 = x
x + 8 

  10   x - 3
x + 7 

 = 1
3 

: نسبُة الِملِح إلى الماِء في سائٍل ِهَي 1:5، إذا احتوى السائُل على g 60 ِمَن الماِء،   11  علوٌمِ

َفَكْم غراًما ِمَن الِملِح يحوي السائُل؟  

 100 mL 150 ِمْن عصيِر البرتقاِل مَع mL  12  عمٌل منزلي: ُتِعدُّ سمُر عصيَر فواكَه بِمزِج 

ِمْن عصيِر الجزِر. إذا استعمَلْت ســمُر mL 600 ِمْن عصيِر البرتقاِل، فما كّميُة عصيِر 

الجزِر اّلذي استعمَلْتُه؟ 

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

أتذكر

معادلــٍة  حــلُّ  يمكنُنــي 
حتتــوي عــى متغــرٍي واحــٍد 
يف أحــِد طرَفْيها بِاســتخداِم 

خصائــِص املســاواِة.

3 x = 8 × 27 خاّصيُة الرضِب التبادلِّ

3 x = 216 أرضُب
3x

3
 = 

216

3
ُأقّسُم عى 3

x = 72 ُأَبّسُط

إذْن، عدُد العامليَن في قسِم التسويِق 72 عاماًل.

    أتحقُق من فهمي:

في أحِد الصفوِف األساســيِة، كاَنْت نســبُة الطالِب إلى الطالباِت 6 : 5، فإذا كاَن عدُد الطالباِت في الصفِّ 18، َفَكْم عدُد 

الطالِب؟
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مهاراُت التفكيِر الُعليا

 13  علوٌم: المرأُة اّلتي طوُلها cm 164 يكوُن َعرُض َكتَِفْيها cm 42 تقريًبا. َأِجُد طوَل امرأٍة 

42.6 cm َعرُض َكتَِفْيها

 14  محيطاٌت: نسبُة مساحِة المحيِط الهادي إلى مســاحِة سطِح األرِض ِهَي 3:10، َأِجُد 

510072000 km2 مساحَة المحيِط الهادي إذا كاَنْت مساحُة سطِح األرِض

،115 g تســاوي AA إِذا كاَنْت ُكتلُة 5 بطارياٍت ِمْن نوِع 

َأِجُد ُكتلَة كلٍّ مّما يأتي:

 15 بطاريٍة واحدٍة.

 16 8 بطارياٍت.

 17  حليٌب: أعوُد إلى فقرِة ) أستكشُف( بدايَة الدرِس وأحلُّ المسألَة.

 18  تبريٌر: مزَج أربعُة طلبٍة في حصِة الفنِّ اللوَن 

على  للحصوِل  األزرَق  واللــوَن  األحمَر 

، ويبّيُن الجدوُل المجاوُر  اللوِن األُرجوانيِّ

طالٍب. كلٌّ  اســتخدَمها  اّلتــي   الكّمياِت 

أيُّ الطلبِة حصَل علــى درجٍة مختلفٍة ِمَن 

؟ أبّرُر إجابتي. اللوِن األُرجوانيِّ

ا فيِه تناُسٌب مبّيًنا السبَب، ثمَّ أشرُح كيَف أجعُل الموقَف   19  مسألٌة مفتوحٌة: أكتُب موقًفا حياتيًّ

ال يشّكُل تناُسًبا.

أكتُبأكتُب  كيَف أحدُد إْن كاَنْت نسبتاِن تمّثالِن تناُسًبا؟   20 

الطالُب   اللوُن األحمُر
) كوب(

 اللوُن األزرُق
) كوب(

سامي 1 1
3 

2
3 

ليُن 2 1
2 

1 1
4 

وليٌد 4 1
2 2

سمُر 5 2 1
2 

معلومٌة

 71% حواَلْي  الميــاُه  ُتغطي 
ِمْن سطِح األرِض، والمحيُط 
الهــادي أكبُر مســطٍَّح مائيٍّ 

على سطِح األرِض.

معلومٌة

كان مصدر اللون األرجواني 
القديمة نوع من  العصور  في 
المحار الــذي ينتج إفرازات 

ذات صبغة أرجوانية.

الوحدُة 5
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العالقاُت التناُسبيُةالدرُس 3
  أستكشُف

نشاٌط: يبّيُن الشــكُل المجاوُر ارتفاَع 3 أعمدٍة 

ِمْن ِقطٍع بالستيكيٍة. أمأُل الجدوَل المجاوَر، ثمَّ 

ُأجيُب َعِن السؤاَليِن اآلتَييِن:

1) أصُف ما أالحُظُه.

2)  أكتــُب عالقــة تربُِط بيــَن عــدِد القطِع 

البالســتيكيِة في أحِد األعمــدِة وارتفاِع 

ذلَك العموِد.

10  5 15
21

 m
m

14
 m

m

7 
m

m

 

ُل الِوحدِة نفُســُه. وُيمكُن  عالقُة التناُســِب )proportional relationship(: ِهَي عالقٌة بيَن كّميَتيِن لجميع نســبِِهما معدَّ

تحديُد ذلَك باستخداِم جدوٍل يمّثُل تلَك العالقَة.

1: مَن الحياِة     مثال 

قراءٌة: سجَلْت سلوى الدقائَق اّلتي تحتاُجها لقراءِة عدٍد ِمَن الصفحاِت في 

الجدوِل المجاوِر، هْل توَجُد عالقُة تناُسٍب بيَن عدِد الصفحاِت والزمِن؟ 

َل الِوحدِة لكلِّ نسبٍة في الجدوِل. لتحديِد وجوِد عالقِة تناُسٍب بيَن عدِد الصفحاِت والزمِن، َأِجُد معدَّ

  = 2.5 ,   = 2.5 , = 2.5
عدد الصفحات

عدد الدقائق
5
2

15
6

45
18

الِت الِوحدِة لجميِع النِّسِب متساويٌة، إذْن، توَجُد عالقُة تناُسٍب بيَن عدِد الصفحاِت والزمِن. بما أنَّ معدَّ

    أتحققُ من فهمي:

أعماٌر: يبّيُن الجدوُل المجاوُر العالقَة بيَن طوِل اإلنســاِن وُعُمِرِه بالسنواِت، 

هْل هذِه عالقُة تناُسٍب؟ أبّرُر إجابتي.

(min) عدُد الدقائِق 2 6 18

عدُد الصفحاِت 5 15 45

(yr) الُعُمُر 4 6 9 12

(m) الطوُل 1 1.1 1.3 1.5

ُل الِوحدِة  معدَّ
لرتفاِع 
القرِص

عدُد األقراِص
ارتفاُع 

 المجموعِة 
)mm( بالـ

57

1014

1521

فكرُة الدرِس

أتعرف عالقة التناسب، 
وأمثلها في المستوى 

اإلحداثي.

المصطلحاُت

عالقُة التناُسِب
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الوحدُة 5

الِت  وُيمكنُنا أيًضا تحديُد ما إذا كاَنِت العالقُة بيَن كّميَتيِن تمثل عالقَة تناُســٍب بإنشاِء جدوٍل لتنظيم قيم العالقَة، وإيجاِد معدَّ

الِوحدِة لكلِّ نسبٍة في الجدوِل.

2: مَن الحياِة     مثال 

1 ، أبّيُن 

2
 h َّ12 كل 

1

2
 km رياضٌة: اشترَك باســٌل في سباٍق للدّراجاِت الهوائيِة، فكاَن يقطُع

إذا كاَنِت العالقُة بيَن المسافِة اّلتي يقطُعها باسٌل وعدِد الساعاِت تمّثُل عالقَة تناُسٍب.  

، وكذلَك تزيُد كلُّ مسافٍة مقطوعٍة َعِن اّلتي قبَلها  1
2

 h كلُّ مدٍة زمنيٍة تزيُد َعِن اّلتي قبَلها بمقدار

12 1
2

 km بمقداِر

1اْلُخْطــَوُة ُأنشُئ جدواًل يربُط بيَن المسافِة المقطوعِة وعدِد الساعات:

)h(  عدُد الساعاِت  1
2 

1 1 1
2 

2

)km(  المسافُة المقطوعُة 12 1
2 

25 37 1
2 

50

: َل الِوحدِة لكلِّ نسبٍةِ 2اْلُخْطــَوُة أكتُب النِّسَب على شكِل ُكسوٍر، ثمَّ َأِجُد معدَّ

  = 25 ,   = 25 ,   = 25 , = 25
المسافُة المقطوعُة

عدُد الساعاِت
25
1

50
2

12 1
2

1
2

37
1
2

1
2

1

الِت الِوحدِة لجميِع النِّسِب متساويٌة، إذْن، العالقُة بيَن المسافِة المقطوعِة والزمِن تمّثُل عالقَة تناُسٍب. بما أنَّ معدَّ

    أتحقُق من فهمي:

تّدِخُر لميُس ِمْن َمصروفِها 3 دنانيَر كلَّ أسبوَعيِن. أبّيُن إذا كاَنِت العالقُة بيَن ما تّدِخُرُه لميُس وعدُد األسابيِع يمّثُل عالقَة 

تناُسٍب. 

3: مَن الحياِة    مثال 

إذا كاَنْت تذِكرُة الدخوِل ألحِد الُمنتَجعاِت الســياحيِة العائلية JD 7 للفرد إضافًة إلى JD 3 بدَل خدماٍت للعائلة، أبّيُن إذا 

كاَنِت العالقُة بيَن عدِد أفراد العائلة والمبلِغ تمّثُل عالقَة تناُسٍب.

1اْلُخْطــَوُة ُأنشُئ جدواًل يربُط بيَن عدِد أفراد العائلة والمبلِغ:

عدد األفراد 1 2 3 4

)JD( المبلُغ 10 17 24 31



20

َل الِوحدِة لكلِّ نسبٍة: 2اْلُخْطــَوُة أكتُب النِّسَب على شكِل ُكسوٍر، ثمَّ َأِجُد معدَّ

  = 10 , = 8.5 ,   = 8 , = 7.75
عدد األفراد

المبلغ
17
2

10
1

31
4

24
3

الِت الِوحدِة لجميِع النِّسِب غيُر متساويٍة، إذْن، العالقُة بيَن عدِد أفراد العائلة والمبلِغ ال تمّثُل عالقَة تناُسٍب. بما أنَّ معدَّ

  أتحقُق من فهمي:

عمٌل: يتقاضى عامٌل َعْن كلِّ ساعِة عمٍل JD 5 إضافًة إلى JD 4  بدَل وجبِة طعاٍم، هِل العالقُة بيَن ما يتقاضاُه العامُل وعدِد 

ساعاِت عمِلِه عالقُة تناُسٍب؟ أبّرُر إجابتي.

وُيمكنُنا أيًضا تحديُد ما إذا كاَنِت العالقُة بيَن كّميَتيِن عالقَة تناُســٍب بتمثيِلها في المســتوى اإلحداثي.  فتكوُن العالقُة عالقَة 

تناُسٍب إذا كاَن تمثيُلها البيانيُّ مستقيًما يمرُّ في نقطِة األصِل.

   مثال 4: مَن الحياِة

ِل L 6 كلَّ دقيقٍة. هْل تمّثُل العالقُة بيَن عدِد الدقائِق وكّميِة الماِء الُمضافِة إلى  ماٌء: َيُصبُّ ُصنبوٌر في خّزاِن ماٍء بمعدَّ

الخّزاِن عالقَة تناُسٍب؟

1اْلُخْطــَوُة ُأنشُئ جدواًل يربُط بيَن كّميِة الماِء والزمِن:

)min( الزمُن 1 2 3 4 5

)L( كّميُة الماِء 6 12 18 24 30

بٍة: 2اْلُخْطــَوُة أكتُب النِّسَب في الجدوِل على شكِل أزواٍج مرتَّ

األزواج المرتبة: (30 ,5 ) , (24 ,4 ) , (18 ,3 ) , (12 ,2 ) , (6 ,1) 

بَة في المستوى اإلحداثي، وَأِصُل بينَها بِمستقيٍم. 3اْلُخْطــَوُة أمّثُل األزواَج المرتَّ

 بما أنَّ التمثيَل البيانيَّ مستقيٌم يمرُّ في نقطِة 

 األصِل، إذْن، العالقُة بيَن كّميِة الماِء والزمِن

تمّثُل تناُسًبا.  
6

12

18

24

30

36

1O 2 3 4 5 6

y

x

(min) الزمن

(L
ء (

املا
ية 

كم

إرشـــادإرشـــاد

 x املِحـوِر  الزمـَن عـى  أضـُع 
y املِحـوِر  املـاِء عـى  وكّميـَة 
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أحدُد أيَّ العالقاِت المبيَّنِة في الجداوِل اآلتيِة تمّثُل عالقَة تناُسٍب، وأبّرُر إجابتي:

1   )m( المسافُة)s( الزمُن
21

42

84

الثمُن)JD(عدُد القطِع   2  
13

35

57

الزمُن )h(المبلُغ   3

2
1
2

82

123

  4   )m( الطوُل)JD(الثمُن
22.5

33.5

44.5

أحدُد  أيَّ التمثيالِت البيانيِة اآلتيِة تمّثُل عالقَة تناُسٍب، وأبّرُر إجابتي:

5   y

x

(hr)

(k
m

)

 6   y

x

(hr)

(k
m

)

7   y

x

(k
m

)

(hr)

 8   y

x

(k
m

)

(hr)

 9  تطَبُع سعاُد 45 كلمًة في الدقيقِة الواحدِة. هل توَجُد عالقُة تناُسٍب بيَن عدِد الكلماِت 

اّلتي تطبُعها سعاُد والزمُن؟ أبّرُر إجابتي.

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

أتذكر

متثُل العالقُة عالقَة تناُسٍب إذا 
كاَن متثيُلها البياينُّ مستقياًم يمرُّ 

يف نقطِة األصِل.

الوحدُة 5

    أتحققُ من فهمي:

أشــجاٌر: يبّيُن الجدوُل المجاوُر العالقَة بيــَن تزاُيِد ُقطِر جذِع إحدى 

األشــجاِر بُِمروِر السنواِت. أستخدُم التمثيَل البيانيَّ ألبّيَن ما إذا كاَنِت 

العالقُة تمّثُل عالقَة تناُسٍب، وأبّرُر إجابتي.

)yr( الزمُن 0 10 20 30 50

)cm( الُقطُر 10 14 18 22 30
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مهاراُت التفكيِر الُعليا

. ُأكمُل الجدوَل  1
4

 h ُيمكُن لعامٍر حلُّ 6 مسائَل ِمْن ماّدِة الرياضياِت في :  10  واجٌب منزليٌّ

اآلتَي اّلذي يمّثُل العالقَة بيَن عدِد المســائِل اّلتي ُيمكُن لعامٍر حلَّها في كلِّ مدٍة زمنيٍة، 

ثمَّ أبّيُن ما إذا كاَنِت العالقُة تمّثُل عالقَة تناُسٍب.  

(h) الزمُن 1
4

1
2

3
4 1

عدُد المسائِل 6

 11  ُيبّيُن الجدوالِن اآلتياِن المسافاِت اّلتي قطَعْتها سّيارتاِن. أيُّ السيارَتيِن تمّثُل العالقُة 

بيَن المسافِة اّلتي قطَعْتها والزمِن عالقَة تناُسٍب؟  أبّرُر إجابتي.

السّيارُة األولى
)h(الزمُن 2 3 5 6

)km( المسافُة 140 210 350 420

السّيارُة الثانيُة
)h(الزمُن 1 3 4 6

)km( المسافُة 60 135 280 360

درجاُت حرارٍة: لتحويــِل درجاِت الحرارِة ِمْن ِمئويٍّ إلــى فِهِرْنهاْيتيٍّ أضِرُب الدرجَة 

9  ثمَّ أجمُع C°32 إلى الناتِج.
5

الِمئويَة في 

 12 ُأكمُل الجدوَل المجاوَر:

 13  هْل توَجُد عالقُة تناُسٍب بيَن 

درجاِت الحرارِة المئويِة والدرجاِت الِفهِرْنهاْيتيِة؟

 14  أكتشُف الخطَأ: يقوُل خليٌل: إنَّ الجدوَل المجاوَر يمّثُل 

عالقَة تناُسٍب؛ ألنَّ كالًّ ِمَن السعِر وعدِد الحّباِت يزداُد 

بمقدار ثابت.

ًبا ِمْن هذِه   15  تبرير: إذا علمت أن هناَك عالقَة تناُســٍب بيَن كّميَتيــِن، وُأعطيُت زوًجا مرتَّ

ًبا آخَر؟ أبّرُر إجابتي. العالقِة غيَر )0 ,0(، فكيَف َأِجُد زوًجا مرتَّ

 16  مسألٌة مفتوحٌة: أكتُب مسألًة حياتيًة تمّثُل عالقَة تناُسٍب، وأمّثُلها بيانيًّا.

َل الِوحدِة ألحدَد إْن كاَنِت العالقُة عالقَة تناُسٍب؟ أكتُبأكتُب  كيَف أستخدُم معدَّ   17 

°C الدرجاُت المئويُة 0 10 20 30

الدرجاُت الِفهِرْنهاْيتِيُة

السعر )JD(عدد الحبات
41

62

83

104

معلومة

إتقـاُن مهـاراِت حـلِّ  يتطلـُب 
مسـائل الرياضيات قـدًرا كبرًيا 
مـن الصرِب َوامُلثابـرِة َوالتدّرِب.

أفكر

عالقـِة  وجـوَد  أحـّدُد  كيـَف 
جـدوٍل  طريـِق  َعـْن  تناُسـٍب 

العالقـَة؟ تلـَك  يمّثـُل 

معلومة

 F5 فينوم هينييس  سّيارُة  ُتَعدُّ 
أرسَع سيارٍة يف العاَلِ يف الوقِت 
نحَو  رسعُتها  تبلُغ  إِْذ   ، احلالِّ

. 484 km/h
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التناسُب الطرديُّالدرُس 4
 أستكشُف

يبّيُن الشــكُل المجاوُر العالقُة بيــَن الُكتلِة على 

األرِض والُكتلِة على القمِر.

1)  هل توَجُد عالقُة تناُســٍب بيــَن الُكتلِة على 

األرِض والُكتلِة على القمِر؟

2)  ما ُكتلُة شــخٍص على القمِر إذا كاَنْت ُكتلُتُه 

على األرِض km 60؟

ا )direct variation( إذا كاَنِت النســبُة بيــَن جميِع ِقَيِمِهما  تمّثــُل العالقُة بيَن الكّميَتيــِن المتغّيرَتيِن  x َو y تناســًبا طرديًّ

 k بحيــُث تؤدي الزيادُة فــي إحدى الكّميَتيــِن إلى زيــادِة األُخرى والعكِس، و ُيســّمى ،k ≠ 0 حيــُث k ثابتــًة، وْلتُكــْن

َل الِوحدِة. ثابَت التناُسِب )constant of variation(، وُهَو يمّثُل معدَّ

مثال 1  

: y و x يمّثُل الجدوُل المجاوُر عالقًة بيَن المتغّيَريِن

.k ا، ثمَّ َأِجُد ثابَت التناُسِب أبّيُن أنَّ x َو y متناسَبيِن طرديًّ

y لجميِع القيِم المتناظرِة:
x

َأِجُد النسبَة 

 = 8 , = 8 , = 8 
y

x
16
2

8
1

24
3

. k = 8  ا، وثابت التناُسِب النسبُة y : x ثابتٌة، إذن x َو y متناسباِن طرديًّ

yx

81

162

243

?10

1 

2

4

6

8

10

6O 12 18 24 30

y

x

(kg) الكتلة عىل األرض

(k
g)

مر
الق

ىل 
ة ع

كتل
ال

التناسب الطردي

التناسب الطردي هو عالقة بين المتغيرين x و y تكون فيها النسبة y : x ثابتة.• بالكلمات

k = y  حيث  k ≠ 0• بالرموز
x

.  وتمّثُل المعادلُة y = k x معادلَة التناُسِب الطرديِّ

  مفهوٌم أساسيٌّ 

فكرُة الدرِس

 ، أمّيُز التناُسَب الطرديَّ
وأكتُب معادلَتُه بإيجاِد ثابِت 

التناُسِب.

المصطلحاُت

ثابُت التناُسِب، التناُسُب 
. الطرديُّ
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، ثم َأِجُد القيمَة المجهولَة في الجدوِل. أكتُب معادلَة التناُسِب الطرديِّ

y = 8x  

 y = 8x  أكتُب معادلَة التناُسِب الطرديِّ

  = 8(10) ُأعّوُض x =10 يف املعادلِة

  = 80 َأِجُد الناتَج

   أتحققُ من فهمي:

: y و x يمّثُل الجدوُل المجاوُر عالقًة بيَن المتغّيَريِن

.k ا، ثمَّ َأِجُد ثابَت التناُسِب أبّيُن أنَّ x و y متناسباِن طرديًّ

، ثم َأِجُد القيمَة المجهولَة في الجدوِل. أكتُب معادلَة التناُسِب الطرديِّ

2 

yx

13

26

39

?12

3 

4 

2: مَن الحياِة     مثال 

 يمّثُل الجدوُل المجاوُر عالقَة تناُسٍب بيَن عدِد السّياراِت في محطِة غسيٍل 

للسّياراِت َوالمبلِغ المستَحقِّ مقابَل تقديِم الخدمِة: 

.k ا، ثمَّ َأِجُد ثابَت التناُسِب أبّيُن أنَّ عدَد السّياراِت والمبلَغ متناسباِن طرديًّ

 = 4,  = 4,  = 4,  = 4
)JD( المبلُغ

عدد السيارات
40
10

20
5

60
15

80
20

.k = 4 ا، وثابُت التناُسِب النسبُة بيَن جميِع الِقَيِم ثابتٌة، إذْن، المبلُغ وعدُد السّياراِت متناسباِن طرديًّ

. أكتُب معادلَة التناُسِب الطرديِّ
y = 4x  

    أتحققُ من فهمي:

 يبّيُن الجدوُل المجاوُر عالقَة تناُسٍب بيَن الزمِن بالثواني الالزِم لضخِّ عدٍد 

ِمْن لتراِت البنزيِن في إحدى محطاِت الَوقوِد:

.k ا، ثمَّ َأِجُد ثابَت التناُسِب أبّيُن أنَّ عدَد اللتراِت والزمَن متناسباِن طرديًّ

. أكتُب معادلَة التناُسِب الطرديِّ

)JD( عدد السياراتالمبلغ
205

4010

6015

8020

1 

2 

عدد اللترات )s( الزمن
9.25 74

10.5 84

12 96

17 136

3 

4 

أتـذكـــــرأتـذكـــــر

َل  يمّثـُل ثابـُت التناُسـِب معـدَّ
الِوحـدِة للعالقـِة.
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الوحدُة 5

ِل  ُيمكنُنا إيجاُد ثابِت التناُســِب لعالقِة تناُســٍب طرديٍّ ممثَّلٍة بيانيًّا، وذلِك بتحديِد قيمِة  y عنَدما تكوُن x = 1، أْو إيجاِد معدَّ

. الِوحدِة أليِّ نقطٍة على التمثيِل البيانيِّ

مثال 3 

ــعراِت الحراريِة اّلتي  يبّيُن التمثيُل البيانيُّ المجاوُر العالقَة بيَن الزمِن بالدقائِق والسُّ

يحرُقها شخٌص في أثناِء ممارستِِه التماريَن الرياضيَة: 

ا. أبّيُن أنَّ العالقَة تمّثُل تناسًبا طرديًّ

؛ ألنَّ النقاَط   تمّثُل العالقُة في التمثيل البياني المجاوِر عالقَة تناُسٍب طرديٍّ

الممثَّلَة تقع على مستقيم يمرُّ بنقطِة األصِل.

.k َأِجُد ثابَت التناُسِب

 .x = 1 عنَدما y أحدُد قيمَة ،k الطريقُة 1: إليجاِد  ثابِت التناُسِب

.k = 10 إذْن، ثابُت التناُسِب

 .k الطريقُة 2: أختاُر النقطَة (20 ,2)، ثمَّ َأِجُد منها ثابَت التناُسِب

 k = 
y

x
أكتُب معادلَة التناُسِب الطرديِّ

 = 20
2

  x = 2 , y = 20 ُأعّوُض

 = 10 َأِجُد الناتَج

أكتُب معادلَة التناُسِب الطردي

y = 10x

    أتحققُ من فهمي:

يبّيــُن التمثيــُل البيانيُّ المجــاوُر العالقَة بيــَن عدِد أكــواِب الطحيِن 

 وعــدِد أكــواِب الحليِب فــي وصفٍة إلعــداِد الكعِك. أكتــُب معادلًة 

لهذا التناُسِب.

10

20

30

1O 2 3 4 5

y

x

ية 
رار

احل
ت 

عرا
لس

 ا

(min) الزمن 

1 

10

20

30

1O 2 3 4 5

y

x

رية
حلرا

ت ا
عرا

لس
 ا

(min) الزمن 

2 

3 

1

2

O 1 2 3 4

y

xب
حللي

ب ا
كوا

د أ
عد

عدد أكواب الطحني
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   مثال 4: مَن الحياِة 

 ُرِصَد ارتفاُع الثلوِج على قمِة أحِد الجباِل في أثناِء عاصفٍة ثلجيٍة، 

ُه يزداُد بمقداِر cm 2 كلَّ ساعٍة. َفُوجَد أنَّ

أمّثُل العالقَة بيانيًّا.

بٍة.  ُأنشُئ جدواًل، وأكتُب النَِّسَب فيِه على شكِل أزواٍج مرتَّ

(h) الزمُن 1 2 3 4

(cm) ارتفاُع الثلوِج 2 4 6 8

األزواج المرتبة: (8 , 4) ,(6 , 3) ,(4 , 2) ,(2 , 1)

ا. أبّيُن أنَّ العالقَة تمّثُل تناسًبا طرديًّ

ــا؛ ألنًّ النقــاَط الممثِّلــَة لهــا تقــع علــى مســتقيم يمــرُّ   تمّثــُل العالقــُة تناُســًبا طرديَّ

بنقطــِة األصــِل.

. أكتُب معادلَة التناُسِب الطرديِّ

.k = 2 إذْن، ُيمكُن إيجاُد معادلٍة لها. وباستخداِم النقطِة )2 ,1( نجُد أنَّ ثابَت التناُسِب ،  بما أنَّ هذِه عالقَة تناُسٍب طرديٍّ

y = 2x :إذْن، المعادلُة 

َأِجُد ارتفاَع الثلِج بعَد مروِر 10 ساعاٍت.

y = 2 × 10 x =10 ُأعّوُض
 = 20 َأِجُد الناتَج

20 cm إذْن، ارتفاُع الثلِج بعَد مروِر 10 ساعاٍت ُهَو 

     أتحققُ من فهمي:

يزداُد طوُل نبتٍة بمقدار  cm 1.5 كلَّ ُأسبوٍع:

ا. أبّيُن أنَّ العالقَة تمّثُل تناسًبا طرديًّ

أكتُب معادلًة لهذِه العالقِة.

y

x

5

5

10

O

(k
m

) 
اع 

رتف
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ا، وإْن كاَنــْت كذلَك َأِجُد ثابَت  أحــدُد أيَّ العالقاِت الخّطيِة اآلتيِة تمّثُل تناُســًبا طرديًّ

التناُسِب َلها:  

1   yx

52

104

156

  2   yx

60185

32235

40275

3   yx

63

84

105

  4   yx

64

85

106

أكتُب معادلَة التناُسِب الطرديِّ في كلٍّ مّما يأتي:

5   

15

30

45

1O 2 3 4 5 6

y

x

عدد القطع

من
الث

 6   

1
2

2

3

1

4

5

6

O 1 2 21
2

1
2

1 3

y

x

(hr) الزمن

(m
ة  (

ساف
امل

 B َو A تاِن طائراٌت: انطلَقْت طائرتاِن عموديَّ

في الوقِت نفِسِه، ويمّثُل الشكُل المجاوُر العالقَة 

بيَن ارتفاِع كلٍّ منُهما باألمتاِر والزمِن بالدقائِق.

 7  هل توَجُد عالقُة تناُسٍب طرديٍّ بيَن ارتفاِع كلِّ 

طائرٍة والزمِن؟ أبّرُر إجابتي.

ا؛ َأِجُد   8  إذا كاَنــِت العالقُة تمّثُل تناُســًبا طرديًّ

ثابَت التناُسِب لكلِّ طائرٍة.

.B بصورٍة أسرَع ِمَن الطائرِة A 9  أوّضُح سبَب ارتفاِع الطائرِة 

يمّثُل كلٌّ ِمَن الجدوَليِن اآلتَييِن عالقَة تناُسٍب طردّيٍة. َأِجُد الِقَيَم المجهولَة في كلٍّ منُهما:

10   1262x

3010y

 11   16108x

1812y

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1

(2, 5)

(4, 10)

(3, 4)

(6, 8)

(9, 12)

(6, 15)

A

B

(8, 20)

O 2 3 4 5 6 7 8 9 10

y

x

(min) الزمن

(m
ع  (

تفا
الر

ا

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

معلومٌة

يبلُغ متوســُط سرعِة الطائراِت 
إاّل   ،  260 km/h العموديــِة 
تبلُغ  أنَّ أســرَع طائرٍة عموديٍة 

.416 km/h سرعُتها

إرشاد

لتبرير  التناسب  بثابت  أستعين 
إجابتي.

الوحدُة 5
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مهاراُت التفكيِر الُعليا

 12  رحالٌت: نّظِمْت مدرسُة رّياَن رحلًة إلى غاباِت جرَش وعجلوَن، بحيُث يرافُق كلَّ 

14 طالًبا معلٌم واحٌد. أكتُب معادلًة تمّثُل هذِه العالقَة وأمّثُلها بيانيًّا.

يبّيُن الشــكُل المجاوُر عدَد ضربــاِت أجنحِة طائِر 

:)s( الطنّاِن بالنسبِة للزمِن بالثواني

 13  ماذا تمّثُل النقطُة (160 ,2) ؟

 14  أكتُب معادلًة تمّثُل هذِه العالقَة.

 15  َأِجُد عدَد ضرباِت الجناِح بعَد مروِر 6 دقائَق.

بيَن الزمِن بالساعاِت  يمّثُل الشكُل المجاوُر العالقَة 

(h) والمســافِة بالكيلومتراِت اّلتي يقطُعها متسابُق 

رياضِة تسّلِق جباٍل:

 16  أكتُب معادلًة تمّثُل هذِه العالقَة.

 17  َكْم ساعًة يحتاُج المتسابُق لقطِع مسافِة km 30؟

6 km 18  مسألٌة مفتوحٌة: أكتُب مسألًة حياتيًة يكوُن ثابُت التناُسِب فيها 

 19  تبريٌر: إذا كاَن ثابُت تناُسِب العالقِة الطرديِة الممثَّلِة 

 في الجدوِل المجاوِر يساوي 5. َأِجُد الِقَيَم المجهولَة 

في الجدوِل، وأبّرُر خطواِت الحلِّ جميَعها.

؟ أكتُبأكتُب  كيَف أحدُد إذا كاَنِت العالقُة بيَن متغّيَريِن تمّثُل عالقَة تناُسٍب طرديٍّ   20 

y

x
1 2 3 4 5 6

80

160

240

320

400

480

(s)

y

x
5 10 15

4

8

12

16

20

(h)

(k
m

)

)JD( السعر(h) الزمُن
x10

y20

150z

معلومٌة

ُيَعدُّ طائــُر النحلِة الطنّاُن أصغَر 
طائٍر على وجِه األرِض، إِْذ يبلُغ 

.5 cm 1.8 َوطوُلُه g وزُنُه

معلومٌة

الجباِل  تســلِق  رياضــُة  تلقى 
؛  اهتماًمــا متزايًدا فــي األردنِّ
لتوافِر البيئِة الجبليِة المناســبِة 

في العديِد ِمَن المحافظاِت. 

إرشاد

أوظُف ثابَت التناُســِب َوحلَّ 
الِقَيِم  إيجــاِد  في  المعادالِت 

المجهولِة.
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مــعــمــل مــعــمــل 

برمـجـيـــة برمـجـيـــة 

التناُسُب الطرديُّ جيـوجـبـراجيـوجـبـرا

ا َأْم ال. ُيمكنُني استخداُم برمجيِة جيوجبرا )GeoGebra(  لتمثيِل عالقِة تناُسٍب بيانيًّا وتحديِد إْن كاَنْت تمّثُل تناُسًبا طرديًّ

نشاط 1 

 يمّثُل الجدوُل المجاوُر عالقًة بيَن المتغّيَريِن x َو y ، أستخدُم برمجيَة جيوجبرا ألحدَد 

ا، َوإذا كانا كذلَك َأِجُد معادلَة التناُسِب   ما إذا كاَن المتغيرين x َو y متناسَبيِن طرديًّ

ثمَّ أحدُد ثابَتُه.

بٍة: 1اْلُخْطــَوُة  أكتُب النَِّسَب المعطاة في الجدوِل على شكِل أزواٍج مرتَّ

   (1, 2) ,(2, 4) ,(3, 6) ,(4, 8)    

بَة في المستوى الحداثي: 2اْلُخْطــَوُة  أمّثُل األزواَج المرتَّ

•  أختاُر أيقونَة  ِمْن شريِط األدواِت. 

بِة. •  أنُقُر بالمؤشِر على مواقِع األزواِج المرتَّ

3اْلُخْطــَوُة  أِصُل بيَن النقاِط بمستقيٍم:

•  أختاُر أيقونَة  ِمْن شريِط األدواِت. 

•  أنُقُر بالمؤشِر على نقطَتيِن ِمَن النِّقاِط الممثَّلِة؛ لرسِم مستقيٍم يصُل 

بينَُهما. 

  أالحُظ أنَّ المستقيَم يمرُّ بجميِع نقاِط العالقِة إضافًة إلى نقطِة األصِل. إذْن، تمّثُل 

ا. العالقُة تناسًبا طرديًّ

4اْلُخْطــَوُة  َأِجُد معادلَة عالقِة التناُسِب وثابَتُه:

→ 2x-y = 0 •  تظهُر معادلُة التناُسِب في شريِط اإلدخاِل وبجانبِها سهٌم صغيٌر. 

k = 2 عندها نالحظ أن ثابُت التناُسِب ،y = 2x   َوُيمكنُنا كتابُة المعادلِة على الصورِة  

4321x

8642y

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818

-1-1

11

22

33

44

55

66

77

88

99

00

AA

BB

CC

DD

-2-2 -1-1 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616

-1-1

11

22

33

44

55

66

77

88

99

00

ff

AA

BB

CC

DD

يمّثُل كلُّ جدوٍل فيما يأتي عالقًة بيَن المتغّيَريِن x َو y. أستخدُم برمجيَة جيوجبرا ألمّثَل 
العالقــَة بيانيًّا، وأحدَد ما إذا كاَنْت تمّثُل عالقَة تناُســٍب طرديٍّ أم ل، وإْن كاَنْت تمّثُلها 

َأِجُد معادلَة العالقِة وثابَت التناُسِب َلها.

1   4321x

161284y

 2   4321x

0246y

أَتـدرُبأَتـدرُب
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  أستكشُف

ما ارتفْعنا َعْن ســطِح البحِر  تتناقُص درجــاُت الحرارِة كلَّ

ِل0.65    حّتى نهايِة الطبقِة األولى ِمَن الغالِف الجويِّ بمعدَّ

درجــًة مئويًة لكلِّ m 100. إذا كاَن ارتفــاُع قلعِة عجلوَن 

 m 1050 َعْن ســطِح البحِر، فكيَف ُيمكُن حساُب الفرِق 

بيَن درجِة الحرارِة عنَد قلعِة عجلوَن وسطِح البحِر؟ 

فكرُة الدرِس

 ، أمّيُز التناُسَب العكسيَّ
وأكتُب معادلَتُه بِإيجاِد 

ثابِت التناُسِب.

المصطلحاُت

. التناُسُب العكسيُّ

الدرُس

التناسب العكسي   مفهوٌم أساسيٌّ 

التناُسُب العكِسيُّ 5

مثال 1 

 : y و x يمّثُل الجدوُل المجاوُر عالقًة بيَن المتغّيَريِن

.k متناسَبيِن عكسيًّا، ثمَّ َأِجُد ثابَت التناُسِب y َو x َّأبّيُن أن

َأِجُد x × y لجميِع الِقَيِم المتناظِرِة:

x × y         5 × 20 =100, 10 ×10 =100, 25 × 4 = 100

بِة، إذْن، توَجُد عالقُة تناُســٍب عكســيٍّ بيَن المتغّيَريِن x َو y، وثابُت   أالحُظ أنَّ ناتَج x×y متســاٍو لجميِع األزواِج المرتَّ

.k = 100 التناُسِب

5025105x

?41020y 1 

إذا ُوجَدْت عالقُة تناُسٍب عكسيٍّ بيَن المتغّيَريِن x َو y فإنَّ ناتَج ضربِِهما يساوي ثابًتا k.• بالكلمات

x × y = k  ، حيث k ≠ 0• بالرموز

. y = k معادلَة التناُسِب العكسيِّ
x

وتمّثُل 

عالقُة التناُسِب العكسيِّ )inverse variation(: ِهَي عالقٌة بيَن كّميَتيِن بحيُث تؤدي زيادُة الكميِة األولى إلى نقصاِن الكّميِة الثانيِة.  
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الوحدُة 5

، ثم َأِجُد القيمَة المجهولَة في الجدوِل. أكتُب معادلَة التناُسِب العكسيِّ

y = 100
x

y = 100
x أكتُب معادلَة التناُسِب العكيسِّ

 = 100
50

ُأعّوُض x = 50 يف املعادلِة

 = 2 َأِجُد الناتَج

   أتحققُ من فهمي:

: y و x يمّثُل الجدوُل المجاوُر عالقًة بيَن المتغّيَريِن

.k متناسباِن عكسيًّا، ثمَّ َأِجُد ثابَت التناُسِب y َو x َّأبّيُن أن 

، ثم َأِجُد القيمَة المجهولَة في الجدوِل.  أكتُب معادلَة التناُسِب العكسيِّ

2 

12963x

?4612y
3 

4 

2: مَن الحياِة     مثال 

ِل السرعِة والزمِن الالزِم لقطِع المسافِة بيَن  يمّثُل الجدوُل المجاوُر العالقَة بيَن معدَّ

:180 km عّماَن والطفيلِة  اّلتي تساوي

.k َل السرعِة والزمِن متناسباِن عكسيًّا، ثمَّ َأِجُد ثابَت التناُسِب أبّيُن أنَّ معدَّ

 180 = 45 × 4 ,180 = 60 × 3 ,180 = 72 × 2.5 ,180 = 90 × 2  معدل السرعة × الزمُن

.k = 180 ُل السرعِة َوالزمُن متناسباِن عكسيًّا، وثابُت التناُسِب  أالحُظ أنَّ ناتَج الضرِب متساٍو لجميِع الِقَيِم المتناظِرِة؛ إذْن، معدَّ

أكتُب معادلَة العالقِة.

y = 
180

x   

    أتحققُ من فهمي:

يمّثُل الجدوُل اآلتي العالقَة بيَن عدِد الُعّماِل َوالزمِن الالزِم لبناِء سوٍر:

.k أبّيُن أنَّ عدَد الُعّماِل َوالزمَن متناسباِن عكسيًّا، ثمَّ َأِجُد ثابَت التناُسِب 

 أكتُب معادلَة العالقِة.

)km/h(ِ ُل السرعة الزمُن )h(معدَّ
902

722.5

603

454 1 

2 

)h( عدُد الُعّماِلالزمُن
122

64

46

38

3 

4 
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مثال 3  

: y َو x يبّيُن الشكُل المجاوُر عالقًة عكسيًة بيَن المتغّيَريِن

: k َأِجُد ثابَت التناُسِب

ًبا على التمثيِل البيانيِّ للعالقِة، مثل )1 , 2(،    أختاُر زوًجا مرتَّ

. وأعّوُضُه في معادلِة التناُسِب العكسيِّ
y = k

x أكتُب معادلَة التناُسِب العكيسِّ

1 = k
2

x = 2, y = 1 ُأعّوُض

k = 2 بالرضِب التبادلِّ

k = 2 إذن ثابت التناسب

  : أكتُب معادلَة التناُسِب العكسيِّ

y = 2
x

    أتحققُ من فهمي:

:y َو x يبّيُن الشكُل المجاوُر عالقًة عكسيًة بيَن المتغّيَريِن

.  َأِجُد ثابَت التناُسِب k .    4  أكتُب معادلَة التناُسِب العكسيِّ

1

11-
1-

2-

2-3- 2 3 4 5 6

2

3

4

5

6

y

x
O

1 

2 

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

2 31O 4 5 6 7 8 9 10 11 12

y

x

3 

   مثال 4: مَن الحياِة 

محيطاٌت: يبّيُن الجدوُل المجاوُر العالقَة بيَن ُعمِق الماِء َودرجاِت الحرارِة في المحيِط 

 : األطلسيِّ

. أحدُد ما إذا كاَنِت العالقُة تمّثُل عالقَة تناُسٍب طرديٍّ َأْم عكسيٍّ

ُه كّلما ازداَد الُعمُق انخفَضــْت درَجُة الحرارِة؛ لذا، ال ُيمكُن أْن   أالحــُظ َمَن الجدوِل أنَّ

ا. تمثَِّل العالقُة تناسًبا طرديًّ

درجة الحرارة 
(°F)

العمق 
(ft)

28500

141000

72000
1 

، وتعويِض قيمِة  ُيمكنُنا إيجاُد ثابِت التناُسِب لعالقِة تناُسٍب عكسيٍّ ممثَّلٍة بيانيًّا، وذلَك بتحديِد زوٍج مرتٍَّب على التمثيِل البيانيِّ

. x َو y في معادلِة التناُسِب العكسيِّ

أتـعــلـــمأتـعــلـــم

قيـاس  وحـدات  مـن  القـدم 
ft بالرمـز  لـه  ويرمـز  الطـول 
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ها تمّثُل تناسًبا عكسيًّا: ا وأيُّ أحدُد أيَّ العالقاِت اآلتيِة تمّثُل تناسًبا طرديًّ

1   642-2x

321-1y
 2   6310.5x

0.5136y

3   20852x

12.5410y
 4   11842x

8.25631.5y

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

الوحدُة 5

أختبُر إذا كاَنِت العالقُة تمّثُل تناسًبا عكسيًّا:
14000 = 7 × 2000 ,14000 = 14 × 1000 ,14000 = 28 × 500  درجة الحرارة × العمق

 أالحُظ أنَّ ناتَج الضرِب متساٍو لجميِع الِقَيِم المتناظِرِة، إذْن، درجُة الحرارِة َوُعمُق الماِء متناسباِن عكسيًّا، وثابُت التناُسِب 
. k = 14000

. أكتُب معادلَة التناُسِب العكسيِّ

y = 14000
x

أمّثُل عالقَة التناُسِب بيانيًّا.

أمثــل األزواج المرتبة في الجدول في المســتوى اإلحداثي، ثم أرســم خًطا 

منحنًيا يمر بها جميًعا.

:7000 ft  َأِجُد درجَة الحرارِة على ُعمِق

 y = 14000
x أكتُب معادلة التناُسِب العكيسِّ

  = 14000
7000

x = 7000 ُأعّوُض

  = 2 َأِجُد الناتَج

2°F 7000  تساوي ft إذن درجة الحرارة على عمق
    أتحققُ من فهمي:

يبّيُن الجدوُل المجاوُر العالقَة بيَن عدِد الُعّماِل والزمن اّلذي يستغرقوَنُه في طاِلِء أحِد المنازِل:

.  أحدُد ما إذا كاَنِت العالقُة تمّثُل عالقَة تناُسٍب طرديٍّ َأْم عكسيٍّ

 أمّثُل العالقَة بيانيًّا.

 َأِجُد الزمَن اّلذي يحتاُجُه 5 ُعّماٍل لطالِء المنزِل.

2 

7

14

21

28

35
42

20
00

10
00

O

30
00

(500, 28)

(1000, 14)

(2000, 7)

40
00

y

x

(˚
F

ة (
رار

احل
جة 

در
 

(ft) العمق 

3 

4 

)h( عدد العمالالزمن
42

24

18

5 

6 

7 
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ا  ها ل يمّثل أيًّ ها تمّثُل تناُسًبا عكسيًّا، وأيُّ ا وأيُّ أحدُد أيَّ العالقاِت اآلتيِة تمّثُل تناسًبا طرديًّ

منُهما، مبرًرا إجابتي:

5    

1

1-1
-1

-2

-2-3 2 3

2

3

y

x

 6    

1

1-1
-1

-2

-2-3 2 3

2

3

y

x

 7    
y

x
1 3 5

1

3

5

ا  ها ل يمّثُل أيًّ ها تمّثُل تناسًبا عكسيًّا، وأيُّ ا وأيُّ أحدُد أيَّ العالقاِت اآلتيِة تمّثُل تناسًبا طرديًّ

منُهما، مبرًرا إجابتي:

8   xy = 8   9   y - x = 0

10   y - 2 = 7
x

   11   2y = 3
x

12   y = x + 9   13   y = 5
2x

أكتُب معادلَة التناُسِب العكسيِّ في كلٍّ مّما يأتي:

14   y

x
1 32 4 5 6

1
2

3

4

5
6   15   y

x
2 64 8 10 12

2
4

6

8

10
12

 16  يمّثــُل الجدوُل المجــاوُر العالقــَة بيَن عــدِد العّماِل 

وساعاِت العمِل الالزمِة لتعبئِة إنتاِج بستاٍن ِمَن البرتقاِل 
في صناديَق. أبّيُن ما إذا كانت العالقة بين عدُد الساعاِت 

وعدُد الُعّماِل تمثل تناسًبا عكسيًّا.

 .120 m2 17  قطعُة أرٍض مستطيلُة الشكِل مساحُتها 

ُأكمُل الجدوَل المجاوَر اّلذي يمّثُل العالقَة بيَن طول 
ا. القطعِة وعرضها، ثمَّ أحدُد نوَع التناُسِب وأمّثُلُه بيانيًّ

)h( عدُد الُعّماِلالزمُن
481

242

86

412

طوُل قطعِة 
) y( األرِض

عرُض قطعِة 
)x( األرِض

304

6

8

10

معلومة

تعد ثمار الحمضيات المنتجة 
في األردن من أفضل األنواع 
على مســتوى العلــم حيث 
تتميز بجودة عالية مما جعلها 

تنافس في جميع األسواق.
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مهاراُت التفكيِر الُعليا

في كلٍّ ِمــَن الجدوَليِن اآلتَييِن يتناَســُب المتغيِّراِن x َو  y عكســيًّا. أكتُب معادلَة كلِّ 

تناُسٍب، ثمَّ َأِجُد الِقَيَم المجهولَة.

18   0.53x

144124y

 19   220x

4043y

ًبا اإلجابَة ألقرِب جزٍء ِمْن عشرٍة.   20  أعوُد إلى فقرِة )أستكشُف( بدايَة الدرِس وأحلُّ المسألَة مقرِّ

: يتناســُب الزمُن )t( اّلذي يســتلُم فيِه الزبائُن طلباتِِهْم ِمْن أحِد المطاعِم عكسيًّا  تحدٍّ

ِع عدِد العامليَن) n(. إذا احتاج َزبوٌن 20 دقيقًة لســتالِم طلبِِه عنَدما كان عدُد  مــَع مربَّ

العامليَن 4. فُأجيُب عّما يأتي:

.n بداللِة t 21  أكتُب معادلًة ُتعطي 

بوُن ِمَن الوقِت الستالِم الطلِب.  22 إذا أصبح عدد العاملين 2n ، َكْم سيوّفُر الزَّ

تبريــٌر: يمّثُل أحــُد التمثيَليــِن البيانّييِن 

المجاوريِن p َو q  تناســًبا طردًيا ويمّثُل 

اآلخُر تناسًبا عكسيًّا.

 23  أكتُب معادلًة لكلٍّ منُهما.

 24  أصُف التغّيــَر اّلذي يطرُأ علــى y عنَدما 

تتغيُر x في كلِّ حالٍة. أبّرُر إجابتي.

 25  مسألٌة مفتوحٌة: أكتُب وأمّثُل بيانيًّا عالقَتْي تناُسٍب إحداُهما طرديٌة واألُخرى عكسيٌة 

لُهما ثابُت التناُسِب نفُسُه.

 26  تبريٌر: إذا كاَنِت النقطتاِن (8 ,3) َو (y ,2) تقعاِن على ُمنحنى العالقِة العكسيِة نفِسِه، 

.y فَأِجُد قيمة

؟ أكتُبأكتُب  كيَف أمّيُز التناُسَب العكسيَّ باستعماِل التمثيِل البيانيِّ   27 

1

2

3

4

5
6

7

8

9

2 31O 4 5 6 7

(4,2)

p

q

8 9 10 11

y

x

إرشاد

ِمَن النقطِة  يمكُن االســتفادُة 
(2 ,4) اّلتــي تقــُع على ِكال 

المنحنَييِن فــي إيجاِد معادلِة 
كلٍّ ِمنُْهما.

الوحدُة 5
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التقسيِم التناُسبيِّالدرُس 6
  أستكشُف

اشترَك حسٌن وسعيٌد وسليٌم في تجارٍة، فدفَع حسٌن 

JD 2000 ، ودفَع ســعيٌد JD 4000، ودفَع ســليٌم 

JD 1000 ، وفــي نهايِة العــاِم بلَغْت أربــاُح هذِه 

ُع األرباُح بيَنُهْم؟  التجارِة  JD 1400 ، كيَف ستوزَّ

مثال 1 

قسم عمر وســامي قطعُة أرٍض مســاحُتها m2 1600 بينهما بِنسبِة 3 ∶ 2، َأِجُد 

 . مساحَة الجزِء اّلذي سيحصُل علْيِه كلُّ منُهما، وأتحقُق ِمْن صحِة الحلِّ
2 + 3 = 5 َأِجُد عدَد األجزاِء مجيِعها

1600
5

 = 320 m2 َأِجُد قيمَة اجلزِء الواحِد بالقسمِة عى عدد األجزاء

 وإليجاِد مســاحِة الجزِء اّلذي سيحصُل علْيِه كلٌّ ِمْن ُعَمَر َوســامي؛ َأضرُب النسبَة الخاصَة بكلِّ منُهما في مساحِة الجزِء 

الواحِد: 
2 × 320 = 640 m2 مساحُة اجلزِء اخلاصِّ بُِعمَر ِمْن قطعِة األرِض
3 × 320 = 960 m2 مساحُة اجلزِء اخلاصِّ بسامي ِمْن قطعِة األرِض

: أتحقُق ِمْن صحِة الحلِّ
640 m2 + 960 m2 = 1600 m2 أمجُع املساحتن

1600 m2 = 1600 m2    ✔  الطرفاِن متساوياِن، إذْن، احللُّ صحيٌح

    أتحقُق من فهمي:

ُأقّسُم مبلَغ JD 1400 بيَن ُسهى وجميٍل بنسبٍة 3:7  

?

التقسيُم التناُسبِيُّ )proportional division(: ُهَو تقسيُم كّميٍة َأْو شيٍء بِنَِسٍب معلومٍة، 

مثُل تقســيِم مبلٍغ ِمَن الماِل على َوَرثٍة َأْو تقســيِم أرباِح تجارٍة على ُشركاَء حسَب مساهمِة 

كلِّ واحٍد منُهْم.

أتــذكــــرأتــذكــــر

ُيمكُننـا رضُب النَِّسـبِ بالعدِد 
نفِسـِه  للحصـوِل عـى نَِسـٍب 

. ِفئٍة مكا

فكرُة الدرِس

أوّظُف التقسيَم التناُسبِيَّ 
في حلِّ مسائَل حياتيٍة.

المصطلحاُت

. التقسيُم التناُسبِيُّ
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الوحدُة 5

مثال 2 

اشترَك ثالثُة أشخاٍص في تجارٍة، دفَع األوُل JD 18000 في رأِس الماِل، ودفع الثاني 

 .JD 7000 وفي نهايِة العاِم كاَن صافي األرباِح ،JD 15000 ودفَع الثالُث JD 9000

َعِت األرباُح حسَب مســاهمِة كلٍّ منُهْم في رأِس ماِل التجارِة، َأِجُد نصيَب كلِّ  إذا ُوزِّ

. واحٍد منُهْم ِمَن األرباِح، وأتحقُق ِمْن صحِة الحلِّ
إليجاِد نصيِب كلٍّ منُهْم ِمْن أرباِح التجارِة، أّتبُع الخطواِت اآلتيَة:

1اْلُخْطــَوُة أجد عدد أجزاء الربح المتساوية التي يحصل عليها كل شخص.

18000 : 9000 : 15000 األوُل إىل الثاين إىل الثالث

 6 : 3 : 5 ُأقّسُم عى )ق.م.أ( للمبالِغ َوُهَو 3000

إذن نصيب الشخص األول 6 أجزاء من األرباح، والشخص الثاني 3 أجزاء، والشخص الثالث 5 أجزاء.

2اْلُخْطــَوُة َأِجُد مقداَر الجزِء الواحِد ِمَن الربِح 

 6 + 3 + 5 = 14 َأِجُد  عدَد األجزاِء مجيِعها

7000
14

 = 500 ُأقّسُم الربَح عى عدِد األجزاِء

.JD 500 إذْن، قيمُة الجزِء الواحِد ِمَن الربِح تساوي

3اْلُخْطــَوُة َأِجُد نصيَب كلِّ واحٍد ِمَن األشخاِص الثالثِة، بضرِب عدِد أجزاِئِه في قيمِة الجزِء الواحِد: 

6 × 500 = 3000 نصيب األول من األرباح

 3 × 500 = 1500 نصيب الثاين من األرباح

5 × 500 = 2500 نصيب الثالث من األرباح

: أتحقُق ِمْن صحِة الحلِّ

 JD 3000 + JD 1500 + JD 2500 = JD 7000 أمجُع نصيَب كلٍّ منُهْم ِمَن األرباِح

JD 7000 = JD 7000    ✔ الطرفاِن متساوياِن، إذْن، احللُّ صحيٌح

    أتحقُق من فهمي:

 اشــترَك ثالثُة أشــخاٍص في شــراِء ســيارِة أجرٍة بِمبلــِغ JD 45000، واّتفقوا على أنَّ نَِســَب ُملكيِة الســيارِة بينَُهْم

األوُل إلى الثاني إلى الثالُث بالشكِل 2 : 4 : 3، وأْن يدفَع كلٌّ منُهْم ِمْن َثَمنِها حسَب نسبِة ملكّيتِِه. َأِجُد المبلَغ اّلذي دفَعُه 

. كلٌّ منُهْم، وأتحقُق ِمْن صحِة الحلِّ

?

أتـذكــــرأتـذكــــر

)ق. م . أ( هو 
اختصار القاسم 
املشرتك األكرب.
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مثال 3 

1 التَِّركِة، 
8

َي رجٌل َوترَك JD 20000 لورثتِِه، وَلُه زوجٌة وولداِن وبنٌت، أحِسُب نصيَب كلٍّ ِمَن الَوَرثِة علًما بأنَّ للزوجِة  ُتُوفِّ

وللذكِر مثل حظِّ األُنثَييِن بعَد أخِذ ِحصِة الزوجِة.

1اْلُخْطــَوُة َأِجُد نصيَب الزوجِة ِمَن التَِّرَكِة:

20000 × 1
8  = 2500 1 ، َوُأَبّسُط

8
أرِضُب املبلَغ يف 

JD 2500 إذن نصيب الزوجة

2اْلُخْطــَوُة َأِجُد ما تبّقى ِمَن التَِّرَكِة بعَد أْن أخَذِت الزوجُة نصيَبها: 

    20000 - 2500 = 17500 أطرُح نصيَب الزوجِة ِمَن املبلِغ

3اْلُخْطــَوُة ُأوّزُع ما تبّقى ِمَن التَِّرَكِة على الولَدْيِن َوالبنِت بحيُث تكوُن النَِّسُب 2:2:1  

2+ 2+ 1 = 5 َأِجُد عدَد األجزاِء مجيِعها
 17500 ÷ 5 = 3500 َأِجُد قيمَة اجلزِء الواحِد بالقسمِة عى عدد األجزاء
3500 × 2 = 7000 َأِجُد نصيَب كلِّ ولٍد بالرضِب يف 2

.JD 7000 ونصيُب كلِّ ولٍد ،JD 3500 إذْن، نصيُب البنِت ُهَو الجزُء الواحُد

: أتحقُق ِمْن صحِة الحلِّ
JD 3500 + JD 7000 + JD 7000 + JD 2500 = JD 20000 أمجُع نصيَب كلٍّ منُهْم ِمَن املرياِث

JD 20000 = JD 20000 ✔ الطرفاِن متساوياِن، إذْن، احللُّ صحيٌح

    أتحقُق من فهمي:

َي رجٌل وترَك JD 30000 لورثتِِه وهم: ولٌد، وثالُث بناٍت، إذا أوصى بُِســُدِس َتِرَكتِِه للجمعياِت الخيريِة، فأحسُب  ُتُوفِّ

نصيَب كلٍّ ِمَن الَوَرثِة.

?

مثال 4 

حّضَر الطلبُة في مختبِر الكيمياِء محلوًل ِمْن ُمذيٍب َوُمذاٍب بنســبِة 5:1 ، إذا كاَنْت 

كّميُة المحلوِل mL 216 ، فما كّميُة كلٍّ ِمَن الُمذيِب والُمذاِب؟
5 + 1 = 6 َأِجُد عدَد األجزاِء مجيِعها

216 ÷ 6 = 36 َأِجُد مقداَر اجلزِء الواحِد بالقسمِة عى 6
36 × 5 = 180 mL َأِجُد كّميَة امُلذيِب بالرضِب يف عدِد أجزاِئِه

36 mL 180 وكّميُة الُمذاِب mL إذْن، كّميُة المذيِب في المحلوِل
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 1 طعاٌم: ُوّزَع َطَبُق بيتزا مكّوٌن ِمْن 14 جزًءا متماثاًل بيَن شخَصيِن بنسبِة 3:4، َأِجُد نصيَب 

كلِّ واحٍد منُهما. 

ثُة الشــكِل، النسبُة بيَن أطواِل أضالِعها 5 : 4 : 3، فإذا كاَن محيُطها   2 حدائُق: حديقٌة مثلَّ

m 120، أحسُب أطواَل أضالِع هذِه الحديقِة.

، مــا كّميُة كلٍّ ِمَن  1
4

 : 1
7

ٌن ِمْن نحاٍس وفضٍة بنســبِة   3 معادُن:معــِدٌن ُكتلُتُه g 187 مكوَّ

النحاِس والفضِة في المعِدِن؟

 4 مشــاريُع صغيرٌة: اشترَكْت ثالُث سّيداٍت في مشــروٍع بيتيٍّ لصناعِة الصابوِن وَبيِعِه، 

فدفَعِت األولــى JD 500، والثانيُة JD 300 والثالثُة JD 400، وفــي نهايِة العاِم كاَن 
صافــي األرباِح JD 2400. َأِجُد نصيَب كلِّ واحدٍة منُهنَّ إذا ُوّزَعِت األرباُح حســَب 

. مساهمِة كلٍّ منُهنَّ في رأِس ماِل المشروِع، وأتحقُق ِمْن صحِة الحلِّ

، َأِجُد نصيَب كلِّ واحٍد  1
4  : 1

2  5  ُقّســَم مبلُغ JD 2800 بيَن عامٍل َوفّنيٍّ َومهندٍس بنسبِة 1: 

منُهْم ِمَن المبلِغ.

 ،JD 18000  6 ميراٌث: ُتُوّفَيْت ســيدٌة، وترَكْت لَِوَرَثتِها، َوُهــْم زوٌج وولٌد وبنٌت، مبلَغ 

1 التَِّرَكِة، َوللولِد ِمْثَلِي البنِت.
4

أحسُب نصيَب كلٍّ ِمَن الَوَرثِة علًما بأنَّ للزوِج 

َع أنبوٌب بالستيكيٌّ طوُلُه m 1.2 إلى ثالثِة أجزاٍء بنسبِة 2 : 3 : 5، َأِجُد طوَل كلِّ جزٍء   7  ُقطِّ

بالّسنتيمتِر.

 8  هندسة: مثلٌث متطابُق الّضلَعيِن، نسبة طوِل أحِد الّضلَعيِن المتطابَقيِن إلى طوِل الّضلِع 

ِث cm 70، َأِجُد أطواَل أضالِعِه. الثالِث ِهَي 3 : 2، إذا كاَن محيُط المثلَّ

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

معلومة

أّسَســْت   1995 فــي عــاِم 
العبدالله  رانيا  الملكِة  جاللُة 
الَّتي  األردنَّ  نهــِر  مؤسســَة 
تهــدُف إلــى توفيــِر فرِص 
ِمَن  تمكنُُهنَّ  لِلسيداِت  عمٍل 
 ، تحسيِن مســتوى معيشتِِهنَّ
ُقُدراتِِهنَّ  بنــاِء  إلــى  إِضافًة 
فــي مجاِل إدارِة المشــاريِع 

َوتطويِرها.

الوحدُة 5

: أتحقُق ِمْن صحِة الحلِّ
180 mL + 36 mL = 216 mL أمجُع كّميَة كلٍّ ِمَن امُلذيِب َوامُلذاِب

216 mL = 216 mL    ✔ الطرفاِن متساوياِن، إذْن، احللُّ صحيٌح

    أتحقُق من فهمي:

إذا كاَنْت نسبُة الُمذيِب إلى الُمذاِب في محلوٍل  3:2، وكاَنْت كّميُة المحلوِل mL 250، َأِجُد كّميَة كلِّ ِمَن الُمذيِب َوالُمذاِب.

?
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مهاراُت التفكيِر الُعليا

 9 طقٌس: إذا كاَنْت نســبُة عدِد األياِم العاصفِة إلى عدِد األياِم الُمشِمســِة إلى عدِد األياِم 

الماطرِة في شهِر َنيساَن ِهَي 3:2:5، َأِجُد عدَد األياِم العاصفِة، َوعدَد األياِم الماطرِة.

ٍث 1:2:3، َأِجُد قياساِت زواياه.  10  إذا كاَنِت النسبُة بيَن قياساِت زوايا مثلَّ

 11  أعوُد إلى فقرِة )أستكشُف( بدايَة الدرِس وأحلُّ المسألَة.

ٌن ِمْن ثالثِة ألواٍن: األحمِر، واألزرِق، واألبيِض، بِنَِســٍب  أكتشــُف الخطَأ: خليٌط مكوَّ
3:2:1 ، كّميُتــُه mL 660 . لتحديــِد الكّميِة المســتخَدمِة ِمْن كلِّ لــوٍن في الخليِط، 

استخدَم سليٌم طريقَتيِن، وحصَل على إجابٍة خاطئٍة في كلٍّ منُهما.

األحمر 220 = 3 ÷ 660
األزرق 330 = 2 ÷ 660
األبيض 660 = 1 ÷ 660

الطريقة 2

 

الطريقة 1
3 + 2 + 1 = 6

660 ÷ 6 = 110

األحمر 220 = 110 × 2
األزرق 110 = 110 × 1
األبيض 330 = 110 × 3

 12 أوّضُح الخطَأ اّلذي وقَع فيِه سليٌم في كلِّ طريقٍة.

 13 ما اإلجابُة الصحيحُة؟

: قطعُة أرٍض مستطيلُة الشكِل، نســبُة طولِها إلى َعرِضها 5:3، فإذا كاَن محيُطها   14 تحدٍّ

m 160، َأِجُد مساحَتها. 

نجبيَل   15 تبريٌر: أعدَّ رامــي خليًطا ِمَن العصيِر الطبيعيِّ يحتوي البرتقــاَل والليموَن والزَّ

ناِت نفِسها ولكْن بالنسبِة 10:2:1 أيُّ  ْت َمْيُس خليًطا ِمَن المكوِّ بالنسبِة 9:1 :40، وأعدَّ
نجبيِل؟ أبّرُر إجابتي. الخليَطيِن فيِه نسبٌة أكبَر ِمَن الزَّ

: أقّسُم شبكَة المرّبعاِت المجاورَة إلى ثالثِة أجزاٍء   16 تحدٍّ

 مستخِدًما خطَّيِن، بحيُث تكوُن النسبُة بيَن المساحاِت 
الناتجِة 2:3:4

أكتُبأكتُب  كيَف أوّظُف التقســيَم التناُســبِيَّ في حلِّ مســائَل   17 

حياتيٍة؟

إرشاد

3 مناطَق  أقّسُم الشــبكَة إلى 
. مستعِماًل التقسيَم التناُسبِيَّ



41

تطبيقاٌت ماليٌة الدرُس 7
  أستكشُف

 ،SAR 140 ســعُر ُعلبِة ِعطٍر في مدينة الّرياِض

َوسعُرها في السوِق الُحّرِة في مطاِر الملكِة علياَء 

 ، JD 25 وسعُرها في عّماَن ، USD 32 ِّولي الدَّ

أيُّ األسعاِر أفضُل لمسافٍر يريُد أْن يشترَي ُعلبَة 

ِعطٍر ِمْن هذا النوِع؟

فكرُة الدرِس

ُأِعدُّ تقاريَر ماليًة لمشاريَع 
تتضمُن: البيَع والشراَء، 

ومقارنَة األسعاِر.
المصطلحاُت

التكُلفُة، سعُر البيِع، الربُح، 
الخسارُة، التكلفة الكلية، 

سعُر الصرِف.

توَجــُد تطبيقاٌت ماليٌة عديدٌة في حياتِنا اليوميــِة مثُل: الربُح (profit(P))، والخســارُة )loss(، وهناَك مصطلحاٌت عديدٌة 

مرتبطٌة بالربِح والخسارِة منها: التكُلفُة )cost(: َوِهَي ما يدفُعُه البائُع ثمنًا للسلعِة، َوالتكُلفُة الكّليُة (total cost(TC)) َوِهَي 

مجموُع تكُلفِة السلعِة َوما ينفُقُه البائُع ِمْن مصاريَف ُأخرى على السلعِة، مثَل أجوِر نقٍل وتخزيٍن وضرائَب، وغيِرها.

أّما سعُر البيِع sale price(SP)) َفُهَو المبلُغ اّلذي يقبُِضُه البائُع عنَد بيِع سلعٍة.

: P = SP - TC. ويخسُر البائُع عنَدما يكوُن سعُر البيِع  ويحقُق البائُع الربَح عنَدما يكوُن ســعُر البيِع أكبَر ِمَن التكُلفِة، أْي أنَّ

أقلَّ ِمَن التكُلفِة.

مثال 1 

  اشــترى تاجٌر سيارًة بمبلِغ JD 12500 ودفَع رسوَم تسجيٍل َلها JD 350، ثمَّ باَعها بسعِر JD 14000، هْل ربَح التاجُر َأْم 

خسَر في عمليِة البيِع؟ َأِجُد مقداَر الربِح َأِو الخسارِة.

1اْلُخْطــَوُة َأِجُد تكُلفَة السيارِة الكّليَة، وِهَي سعُر الشراِء مضاًفا إليِه رسوُم التسجيِل:

 12500 + 350 = 12850 (TC) تكُلفُة السيارِة الكليُة

بما أنَّ سعَر البيِع أكبُر ِمَن التكُلفِة الكّليِة؛ إذْن، ربَح التاجُر.

2اْلُخْطــَوُة َأِجُد الربَح بطرِح التكُلفِة الكّليِة ِمْن سعِر البيِع:

 14000 – 12850 = 1150 P = SP - TC

.JD 1150 إذْن، ربَح التاجُر مبلَغ

1 
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  اشــترى حساٌم ثالجًة بِمبلِغ JD 980، ودفَع أجوَر نقٍل وتركيٍب َلها JD 65، ثمَّ باَعها بسعِر JD 1000. هْل ربَح حساُم َأْم 

خسَر في عمليِة البيِع؟ َأِجُد مقداَر الربِح َأِو الخسارِة.

1اْلُخْطــَوُة َأِجُد تكُلفَة الثالجِة الكّليَة، َوِهَي سعُر الشراِء مضاًفا إليِه أجوُر النقِل والتركيِب:

 980 + 65 = JD 1045 (TC) تكُلفُة الثالجِة الكّليُة

بما أنَّ سعَر البيِع أقلُّ ِمَن التكُلفِة الكّليِة؛ إذْن، خسَر حساٌم.

2اْلُخْطــَوُة َأِجُد الخسارَة بطرِح سعِر البيِع ِمَن التكُلفِة الكّليِة:

1045 – 1000 = JD 45

.JD 45 إذْن، خسَر حساٌم مبلَغ
    أتحقُق من فهمي:

اشــترى تاجٌر 30 كيَس أرزٍّ بســعِر JD 5 للكيِس الواحِد، ودفَع أجرَة نقلِها JD 16، وقبَض JD 180 ثمَن بيِع الكّميِة 

كلِّها، هْل ربَح التاجُر َأْم خسَر في عمليِة البيِع؟ َأِجُد مقداَر الربِح َأِو الخسارِة.

2 

ُتستخَدُم النسبُة المئويُة كثيًرا في التطبيقات الحياتية مثِل تحديِد سعِر سلعٍة بعَد إضافِة ضريبِة المبيعاِت.

مثال 2 

ا مضاًفا إلْيِه ضريبٌة   اشترَكْت ليلى في إنترنِْت منزليٍّ بِمبلِغ  JD 300 سنويًّ

مقداُرها %16، َكْم ستدفُع ليلى شهريًّا؟

1اْلُخْطــَوُة َأِجُد قيمَة الضريبِة بضرِب نسبِة الضريبِة في المبلِغ:

 16
100

 × 300 = 48 قيمُة الرضيبِة

: 2اْلُخْطــَوُة أجمُع قيمَة الضريبِة إلى قيمِة االشتراِك ألَِجَد المبلَغ الكّليَّ

 300 + 48 = 348 املبلُغ الكيلُّ يساوي االشرتاُك مضافا إليه الرضيبُة

ا: 3اْلُخْطــَوُة َأِجُد المبلَغ المستحقَّ شهريًّ

 348 ÷ 12 = 29 ُأقّسُم املبلَغ الكيّلَّ عى 12 )عدِد أشهِر السنِة(

.JD 29  إذْن، مبلُغ االشتراِك الشهريِّ اّلذي ستدفُعُه ليلى

أتــذكــــــرأتــذكــــــر

املئويـِة  النسـبِة  كتابـُة  ُيمكـُن 
مثـاًل:  العرشيـِة،   بالصـورِة 
الكرسيـِة َأِو   ،  5% = 0.05 

4% = 4
100

 = 1
25
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الوحدُة 5

َوُيمكنُنا استخداُم النسبِة المئويِة في تحديِد سعِر سلعٍة بعَد الخصِم.

،USD 1 = JD 0.705 فمثاًل .B بالُعملِة A ُهَو قيمُة ِوحدٍة ِمَن الُعملِة :B بالُعملِة A للُعملِة )exchange rate( سعُر الصرِف 

 . JD 1 = USD 1.41 َوكذلَك 

y = k × x أستخدُم المعادلَة B إلى ُعملِة A لَِكْي أحّوَل ِمْن ُعملِة

y = k × x

B المبلُغ بالعملِة A المبلُغ بالعملِة

B بالعملِة A سعُر صرِف العملِة

َلِع في ُدَوٍل مختلفٍة. ُيستخَدُم سعُر الصرِف للتحويِل بيَن الُعمالِت والمقارنِة بيَن أسعاِر السِّ

     أتحقُق من فهمي:

 اشــترى عليٌّ إطاراٍت لســّيارتِِه بمبلــِغ JD 205، ما المبلُغ اّلذي ســيدفُعُه علــيٌّ ثمنًا لإلطاراِت علًما بأنَّ نســبَة 

الضريبِة %10؟

مثال 3 

، ما سعُر سلعٍة بعَد الخصِم إذا كاَن سعُرها   أعلَن َمتجٌر َعْن خصٍم نسبُتُه %20 على جميِع محتوياِت المحلِّ

األصليُّ JD 85؟

1اْلُخْطــَوُة َأِجُد مقداَر الخصِم بضْرِب نسبِة الخصِم في سعِر السلعِة:

 20
100

 × 85 = 17 (D) مقداُر اخلصِم

2اْلُخْطــَوُة َأِجُد السعَر بعَد الخصِم:

85 – 17 =  68 SP = MP - D

.JD 68 إذن سعر السلعة بعد الخصم

     أتحقُق من فهمي:

ترغُب مريُم في شــراِء ِمكنَســٍة كهربائيٍة ثمنُها JD 90، إذا كاَنْت نسبُة الخصِم على الِمكنَســِة %15، ما المبلُغ اّلذي 

ستدفُعُه مريُم ثمنًا للِمكنَسِة؟

أتـعــلــمأتـعــلــم

sale price(SP) :السعر بعد اخلصم
marked price(MP) :السعر األصيل

discount(D) :مقدار اخلصم

أتــذكــــــرأتــذكــــــر

JD: دينار أردين

USA: دوالر أمريكي

SAR: ريال سعودي
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 1 زراعٌة:قطَف مزارٌع 82 صندوًقا ِمَن التفاِح ِمْن بســتانِِه، ودفــَع JD 106 أجرَة ُعّماٍل 

ونقٍل. إذا تلَف صندوقاَن أثناَء النقِل وباَع الباقي بســعِر JD 3 للصندوِق الواحِد، َأِجُد 
صافَي ربِح المزارِع ِمَن التفاِح.

 2  هاتف: إذا كاَن سعُر الشحِن الشهريِّ لهاتِف سماَح JD 8، يضاف إلْيِه %15 ضريبًة، َأِجُد 

المبلَغ السنويَّ اّلذي تدفُعُه سماُح.

 3  سيارة: اشترى تاجٌر سّيارًة بمبلِغ JD 14000، ودفَع JD 150 مقابَل تسجيٍل ونقِل ملكيٍة، 

. وباَعها بمبلِغ JD 15848. َأِجُد ربَح التاجِر في هذِه السيارِة، َوأتحقُق ِمْن صحِة الحلِّ

 4  مكنسة: سعُر ِمكنَسٍة كهربائيٍة في األردنِّ JD 50 ، وسعُرها في الياباِن 7045 َينًّا يابانيًّا، 

وسعُرها في اليوناِن 64 يورو، َأِجُد أيَّ األسعاِر أفضَل لشخٍص يريُد شراَء ِمكنَسٍة ِمْن 

هذا النوِع، إذا علْمُت أنَّ سعَر صرِف الَينِّ اليابانيِّ بالديناِر األردنيِّ 0.0068، واليورو 

بالديناِر األردنيِّ 0.84 ) ُأقّرُب اإلجابَة ألقرِب عدٍد صحيٍح(.

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

معلومة

تســمى عملــة اليابــان الين 
ويرمز لها بالرمز (¥).

مثال 4 

سعُر حاسوٍب محموٍل في األردنٍّ JD 500 ، وسعُرُه في أمريكا USD 648.6، وسعُرُه في المملكِة المتحدِة 504 £، 

أحدُد أيَّ األسعاِر أفضَل لشخٍص يريُد شراَء جهاِز حاسوٍب ِمْن هذا النوِع، إذا علْمُت أنَّ سعَر صرِف الدولِر األمريكيِّ 

بالديناِر األردنيِّ 0.71، والجنيِه السترلينيِّ بالديناِر األردنيِّ 0.99 ) ُأقّرُب اإلجابَة ألقرِب عدٍد صحيٍح(.

y = k × x :ألتمكَن ِمَن المقارنِة ُأحّوُل سعَر الحاسوِب ِمَن الُعمالِت األُخرى إلى الديناِر األردنيِّ باستعماِل المعادلة

JD 648.6 × 0.71 ≈ JD 461 ُأحّوُل سعَر احلاسوِب ِمَن الدوالِر األمريكيِّ إىل الديناِر األردينِّ

JD 504 × 0.99 ≈ JD 499 ُأحّوُل سعَر احلاسوِب ِمَن اجلنيِه االسرتلينيِّ إىل الديناِر األردينِّ

.USD 648.6 أي ، JD 461 أالحُظ أنَّ أقلَّ سعِر ُهَو

    أتحقُق من فهمي:

 (AED) َفَكْم درهُما إماراتيًّا ،JD 200 زاَر سائٌح إماراتيٌّ مدينَة البترا األثريِة، واشترى أشياَء تراثيًة ِمَن البيئِة األردنيِة بقيمِة

دفَع علًما بأنَّ سعَر صرِف الديناِر األردنيِّ مقابَل الدرهِم اإلماراتيِّ 5.18؟
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مهاراُت التفكيِر الُعليا

ا قيمَة JD 1450؟ ا، َأِجُد َكْم ديناًرا كويتيًّ  5  ُصِرَف JD 200  بِـ 86 ديناًرا كويتيًّ

 6  استورَد تاجٌر أردنيٌّ بضاعًة ِمَن الصيِن بقيمِة 89700 يواٍن صينيٍّ ودفَع 5382 يواًنا أجرَة 

شحٍن، ثمَّ باَعها بمبلِغ JD 12720، َأِجُد ربَح التاجِر )سعُر صرِف اليواِن الصينيِّ بالديناِر 

األردنيِّ 0.10(.

 7 ُعطوٌر: أعوُد إلى فقرِة )أستكشُف( بدايَة الدرِس َوأحدُد أفضَل سعر لعلبة العطر.

 8  أكتشــُف المختلَف: القيمُة األولى فــي كلِّ زوٍج مّما يأتي، ِهَي ســعُر البيِع األصليِّ 

لسلعٍة، والقيمُة الثانيُة ِهَي سعُر بيِعها بعَد التنزيالت. أحدُد الزوَج اّلذي نسبُة التنزيالت 

فيِه مختلفٌة َعْن باقي األزواِج، وأبّرُر إجابتي.

JD 16, JD 12
 

JD 28, JD 21
 

JD 30, JD 25
 

JD 48, JD 36

تبرير: معطف ثمنه JD 25 وفي موســم التنزيالت خفض بنسبة %20 من ثمنه. أوجد 

كل من محمود وعلي ثمن المعطف بطريقة مختلفة كاآلتي:

علي
80

100
 × 25 = 20

JD 20 ثمن المعطف

  

محمود
20

100
 × 25 = 5

25 – 5 = 20

JD 20 ثمن المعطف

 9  ما الفرق بيــن طريقة علي وطريقة محمود في إيجاد ثمــن المعطف؟ هل طريقة كل 

منهما صحيحة؟

 10  هل يمكن استخدام طريقة علي إليجاد ثمن أي سلعة بعد الخصم؟ أبرر إجابتي.

 11  تبريٌر: باَع تاجٌر سيارَتيِن بسعِر JD 8700 لكلٍّ منُهما، فإذا ربَح في األولى %20 وخسَر 

في الثانية %20 ، فهْل خسَر َأْم ربَح َأْم استردَّ رأَس مالِِه ِمْن هذِه التجارِة؟ أبّرُر إجابتي.

أكتُبأكتُب  كيَف أحدُد الربَح َأِو الخسارَة في عملياِت البيِع والشراِء؟  12 

معلومة

الِعطِر  رائحــُة  تختلــُف 
آخَر؛  إلــى  شــخٍص  ِمْن 
باِت  اِلختالِف نَِسِب الُمركَّ
لِلجلِد  نِة  المكوِّ الكيمائيِة 

ِمْن شخٍص آِلخَر.

الوحدُة 5
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أختاُر رمَز اإلجابِة الصحيحِة لكلٍّ مّما يأتي:

َل  ــدَّ ــُد مع ــٍة. َأِج 1 دقيق

3
ــي  ــًة ف 3 صفح

8
ــاٌد  ــرَأ عم  1  ق

ــٍة. ــكلِّ دقيق ــِة ل ــاٍد بالصفح ــراءِة عم ــدِة لق الِوح

a) 4

11
  b) 9

8
  c) 1

8
  d) 8

9

ِل cm 0.5 في اليوِم الواحِد، َأِجُد َكْم   2 تنمو نبتٌة بمعدَّ

:10 cm يوًما تحتاُج لتنُمَو بمقدار

a) 5  b) 10  c) 20  d) 24

:  9
12

 = x
8

 3 أحلُّ التناُسَب  

a) 10 2
3

   b) 13 1
2

c)  7    d) 6

 4 أحدُد أيَّ اآلتيِة يشّكُل تناسًبا:

a) 3.5
14

 , 2
8

   b) 18
10

 , 5.1
3

c) 9
3.6

 , 10
4.2

   d) 7
16

 , 3
7

 5  تستهلُك شاحنٌة L 80 ِمَن الّديزِل لقطِع مسافِة 

km 280، َكِم المسافُة بالكيلومتِر اّلتي تقطُعها بِخّزاٍن 

ممتلٍئ سعُتُه L 100؟

a) 300  b) 320  c) 350  d) 380

 6  تحتــاُج مروُة g 210 ِمَن الّســمِن لعمِل 12 قطعًة ِمَن 

البسكويِت، َأِجُد َكْم غراًما تحتاُج لعمِل 18 قطعًة ِمَن 

البسكويِت نفِسِه.

a) 140  b) 250  c) 300  d) 315

 7  ُيمكُن لستِة أشــخاٍص أْن يقطِفوا ثماَر َكْرِم عنٍب في 

10 أياٍم. َأِجُد َكْم عدَد األشــخاِص اّلذيــَن يمكنُُهْم 

قطُف ثماِر الكْرِم في 12 يوًما.

a) 7  b) 5  c) 4  d) 8

 8  يّتسُع رفٌّ لِـ 30 كتاًبا ُسْمُك الواحِد منها cm 2، َأِجُد 

َكْم كتاًبا ُسْمُك الواحِد منها cm 5  ُيمكُن وضُعها في 
. هذا الرفِّ

a) 12  b) 6  c) 15  d) 23

 9  يقّســُم معّلٌم زمَن ِحصتِــِه الصفيــِة للتدريِس وحل 

المسائل بنســبِة 2:3. إذا كاَن زمُن الحصِة 45  دقيقًة، 
َأِجُد زمَن حل المسائل بالدقيقِة:

a) 9  b) 18  c) 27  d) 24

 10  اشترَك حمزُة َوأخوُه حسٌن َوأخُتُه سارُة في تجارٍة. إذا 

كاَنْت أرباُحُهْم في نهايــِة العاِم JD 12000 َوُوّزَعِت 
األرباُح بالنسبِة 5:2:3، َأِجُد نصيَب سارَة بالديناِر.

a) 1200   b) 2400

c)  3600   d) 6000

 11  سعُر حذاٍء JD 25. إذا كاَنْت نسبُة الخصِم %26 فإنَّ 

سعَر الحذاِء بعَد الخصِم: 

a) 18.5   b) 18

c)  17.5   d) 17

اختباُر الوحدِة
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 12  ُأكمُل الجــدوَل اآلتَي اّلذي يمّثــُل العالقَة بيَن طوِل 

  .(y) ومحيطِِه ،(x) ضلِع المضلَِّع الخماسيِّ المنتظِِم

x طول الضلع8754

y محيط الشكل

َل  أمّثُل العالقَة بيانيًّا، وأحدُد نوَع التناُســِب، ثمَّ َأِجُد معدَّ

. الِوحدِة ِمَن التمثيِل البيانيِّ

لصــاِل المســتخَدمِة في صنِع   13  تتناَســُب كّميــُة الصَّ

ِب ارتفاع التحفة. إذا اسُتخِدَم  ا مَع مكعَّ التُّحِف طرديًّ

لصاِل في صنِع تحفــٍة ارتفاُعها  cm3 500 ِمــَن الصَّ

لصــاِل الالزمِة لعمِل تحفٍة  cm 10، َأِجــُد كّميَة الصَّ

مماثِلٍة ارتفاُعها مثلي ارتفاِع التحفِة األولى.

 14  ُيمكــُن لِمصعٍد أْن يحمَل 9 أشــخاٍص بأمــاٍن بُِكَتٍل 

وســطها الحســابي kg 72 . َأِجُد َكٍم شــخًصا بُِكَتٍل 
وسطها الحسابي km 81 يمكُن أْن يحمَلُهُم الِمصعُد 

بأماٍن. 

ٍن ِمَن  ْت ســهاُم خليًطا ِمَن العصيِر الطبيعيِّ مكوَّ  15  أعدَّ

البرتقاِل والجزِر والَموِز بالنسبِة 10:4:1. إذا كاَن لدى 
سهاَم L 2.5 فقْط ِمَن البرتقاِل، َأِجُد الكّميَة المطلوبَة 

َنيِن اآلَخَريِن لعمِل الخليِط.  ِمَن المكوِّ

 .JD 40 ُّ16  يريُد سعيُد شراَء حقيبِة َسَفٍر ِسعُرها األصلي 

 JD 6 يوَجــُد عرضاِن ِمَن التنزيــالِت؛ األوُل: خصُم
َعِن المشترياِت اّلتي تزيُد َعْن JD 30، َوالثاني: خصُم 

ِة مشتَرياٍت. أيُّ العرَضيِن أفضُل؟ %20 على أيَّ

تدريٌب على االختباراِت الّدوليِّة

 17  قطَع ســائُق دّراجٍة هوائيٍة m 1800 في 5 دقائَق. َأِجُد 

َل سرعتِِه بالمتِر لكلِّ ثانيٍة. معدَّ

a) 30    b) 6

c) 72    d) 360

 18  يوَجُد 100 ُســعٍر حراريٍّ في mL 250 ِمْن مشروِب 

 200 mL عراِت الحراريِة في مياٍه غازّيٍة، َأِجُد عدَد السُّ
ِمْن هذا المشروِب.  

a) 50    b) 125

c) 20    d) 80

 19  في موســم التزيالت انخفض ســعر جهاز حاسوب 

 ،JD 800 بمقدار %20. إذا كان سعره قبل التنزيالت

أجد سعره بالدينار بعد التنزيالت.

a) 780   b) 700

c) 640   d) 160

 2 m2 84، يزرُع صاحُبها m2 20  حديقٌة منزليٌة مساحُتها 

بالــوروِد مقابَل كلِّ m2 5 مزروعًة باألشــجاِر. َأِجُد 
مســاحَة األرِض المزروعــِة وروًدا. أبّيــُن خطواِت 

. الحلِّ

الوحدُة 5



ما أَهميَُّة هذِه الوحدِة؟

لِتشاُبِه األشكاِل الهندســيِة َوتطابِقها أهميٌة 

كبيرٌة في حياتِنا، َفِهَي ُتســتعَمُل في كثيٍر ِمَن 

المباني،  ارتفاعاِت  معرفِة  مثِل  اْلَمجاالِت؛ 

َوتصميــِم نماذَج فنّيٍة مكبَّــرٍة مثِل الِمبَخرِة 

الجميلِة المقامِة عنَد مدخِل مدينِة ســحاَب 

والتي تعد األكبر في العالم.

48

الوحدُةالوحدُة

تعلَّمُت ساِبًقا:

  حلَّ مسائَل بِاستخداِم مفهوِم التناُسِب.

الداخليِة  الزوايــا  قياســاِت    مجمــوَع 
للمثلث والمضلع.

  رسَم انسحاٍب َودوراٍن َوانعكاٍس لِشكٍل 
. في المستوى اإلحداثيِّ

سأتعلَُّم في هذِه الوحدِة:

المتناظِرِة  َوالزوايا  األضالِع  بيَن    العالقَة 
في شكَليِن متشابَهيِن.

  العالقَة بيَن األضــالِع َوالزوايا المتناظِرِة 
في شكَليِن متطابَقيِن.

  حلَّ مسائَل بِاستعماِل مقياِس الرسِم. 

  رسَم شكٍل هندسيٍّ تحَت تأثيِر تكبيٍر.

التطابُق َوالتشابُه66
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مشروُع الوحدِة: نموذُج قصِر الحرّانِة 

 أســتعدُّ َوزمالئــي لتنفيِذ مشــروِعنا الخــاصِّ الَّذي 
سنُوظِّف فيِه ما نتعلُمُه في هذِه الَوحدِة. 

هدُف المشروِع:

تنميُة مهاراتي، َوتعزيُز معرفتي بِتطابِق األشــكاِل الهندســيِة 
َوتشــابِهها َومقياِس النموذِج، َواستعمالِها في تصميِم نموذٍج 

لِقصِر الحّرانِة.

خطواُت تنفيِذ المشروِع:

 1  أبحُث في اإلنترنت َعْن أبعاِد قصِر الحّرانِة، َوأبحُث 

َعْن ُصَوٍر َلُه ِمَن الداخِل َوالخارِج.

 2  أجّهــُز األدواِت َوالمــوادَّ الالزمــَة لِصنــِع النمــوذِج، 

مســتغالًّ قــدَر اإلمــكاِن المــوادَّ المتوافــرَة فــي البيئــِة 

ِمــْن حولــي.

 3  أختاُر مقياَس نموذٍج مناســٍب، َوأســتعمُلُه لِتحديِد 

أبعاِد القصِر في النموذِج.

ــي  ــِة ف ــيِة المتطابق ــكاِل الهندس ــض األش ــّدُد بع  4  أح

. ــيِّ ــِر الحقيق القص

ــي  ــابهِة ف ــيِة المتش ــكاِل الهندس ــض األش ــّدُد بع  5  أح

. ــيِّ ــِر الحقيق القص

عرُض النتائِج:

أصّمُم مطويًة مبتَكرًة َوأكتُب فيها:

اّلتــي    َوالنتائــَج  المشــروِع  عمــِل  خطــواِت 
إليهــا. توصْلــُت 

ــِم النمــوذِج،    ــي اســتعمْلُتها فــي تصمي ت المــوادَّ الَّ
ــْن  ــِة ِم ــي البيئ ــوادِّ ف ــَن الم ــتفادتي ِم ــدى اس َوم

ــي.  حول

ــاِء العمــِل علــى    معلومــًة جديــدًة عرْفُتهــا فــي أثن
ــروِع. ــعِة المش ــا لِتوس ــروِع َومقترًح المش

بعـَض الصعوبـاِت اّلتـي واجَهْتني في أثنـاِء العمِل   
علـى المشـروِع، َوكيَف تغّلْبـُت عليها.

الصــف،    أمــام  والنمــوذج  المطويــة  أعــرض 
النمــوذج. بأبعــاد  وأخبرهــم 
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1الدرُس
  أستكشُف

التنغرام لعبٌة صينيٌة ُعُمُرها 1000 سنة، تحتوي 

ُع  مجموعًة ِمَن األشــكاِل بِمقاساٍت ثابتٍة ُتَجمَّ

مًعا لِتشكيِل شكٍل معّيٍن. أيُّ األشكاِل الهندسيِة 

في اللعبِة َلها الشكُل َوالقياُس نفُسهما؟

التطابُق

درست سابًقا أنَّ الشكِل األصليِّ َوصورتِِه تحَت تأثيِر التحويالت الهندسية)الّدوراِن، واالنعكاس، واالنسحاب( لها الشكل 

، يمكنُنا التحقُق ِمْن تطابِق شكَليِن، بِإجراِء انسحاٍب، َأْو َدَوراٍن، َأِو انعكاٍس  َوالمقاَس نفَســُهما، إذْن، َفُهما متطابقاِن، َوِمْن ثمَّ

أِلحِدِهما َوالتأكِد ِمِن انطباِقِه على الشكِل اآلَخِر تماًما.

انسحاب
انعكاسدوران

المضلعــاُت المتطابقــُة )congruent polygons( مضلعاٌت أجزاُؤها المتقابلــُة متطابقٌة، َفاألضالُع المتقابلُة ُتســّمى 

.)corresponding angles( َوالزوايا المتقابلُة ُتسّمى الزوايا المتناظِرَة ،)corresponding sides( األضالَع المتناظِرَة

ويستعمل الرمز )≅( للداللة على أن الشكلين متطابقين.

فكرُة الدرِس

أميُز المضلَّعاِت المتطابقَة، َوأحلُّ 
مسائَل تعتمُد على مفهوِم التطابِق.

المصطلحاُت

األضالُع المتناظِرُة، الزوايا 
المتناظِرُة، مضلَّعاٌت متطابقٌة.

المضلعاُت المتطابقُة   مفهوٌم أساسيٌّ 

يكوُن المضلعاِن متطابَقيِن إذا كاَنِت األضالُع المتناظِرُة متطابقًة َوالزوايا المتناظِرُة متطابقًة.  بالكلمات

إذا كان ABCD ≅ EFGH فإن:  ِبالرّموِز

∠A ≅ ∠E ,  ∠B ≅ ∠F ,  ∠C ≅ ∠G , ∠D ≅ ∠H :الزوايا المتطابقُة

AB ≅ EF ,  BC ≅ FG , CD ≅ GH , DA ≅ HE :األضالُع المتطابقُة

HD

EA
FB

GC
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الوحدُة 6

مثال 1 

أكتُب ُجمَل التطابِق لِكلٍّ ِمْن أزواِج المضلعاِت المتطابقِة اآلتيِة:
1  MP

LQR N

 

1اْلُخْطــَوُة  أستخدُم عدًدا متساوًيا ِمَن األقواِس لِلداللِة على الزوايا 

الخطوِط  ِمَن  َوعدًدا متســاوًيا  المتطابقــة،  المتناظرِة 

الصغيرِة لِلداللِة على األضالِع المتناظرِة المتطابقة.

2اْلُخْطــَوُة أكتُب ُجَمَل التطابِق:

∠M ≅ ∠P , ∠L ≅ ∠Q , ∠N ≅ ∠R الزوايا المتناظرة:

ML ≅ PQ , LN ≅ QR , MN ≅ PR األضالع المتناظرُة:

   أتحقُق من فهمي:

2  
ND

OC

KB LA

ME

  3  

D

C Q

R
S

P
B

A

 

MP

LQR N

ُيمكنُني استخداُم خواصَّ تطابِق المضلعاِت إِليجاِد قياساِت زوايا َوأضالٍع مجهولٍة.

مثال 2 

فــي الشــكِل المجــاوِر FCDE ≅ NOPM، وكان 

CD = 7 cm ، m∠P = 104° ، فأجد:

.∠D قياُس 

بما أنَّ D∠ َو P∠ متناظرتاِن فــي مضلَعيِن متطابَقيِن، 

m∠D = 104° إذْن، َفُهما متطابقتاِن. َومنُه

P

O N

M

DC

F E

1 
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. OP  طوَل 

بِما أنَّ OP َو CD  متناظراِن في مضلَعيِن متطابَقيِن، إذْن، َفُهما متطابقاِن.

OP = 7 cm َومنُه

   أتحققُ من فهمي:

في الشكِل المجاوِر ABC ≅ ∆XYZ∆، َأِجُد:

∠A قياَس 

 XY  طوَل 

2 

Y

B
C

A

Z

X

40°

56°

5.5 cm

3 

4 

يمكُن استعماُل مجموِع قياساِت زوايا المضلِع في إيجاِد زوايا مفقودٍة.

مثال 3 

. m∠V َأِجُد ، ∆WYS ≅ ∆MKV في الشكِل المجاوِر 

 m∠S 1اْلُخْطــَوُة َأِجُد قياَس الزاويِة

 m∠Y + m∠W + m∠S = 180° جمموُع قياساِت زوايا املثلِث
 35° + 62° + m∠S = 180° m∠Y= 35° و m∠W= 62° أعّوُض
 97° + m∠S = 180° أمجُع
 m∠S = 83° أطرُح °97 ِمَن الطرَفنِي

2اْلُخْطــَوُة أستخدُم خواصَّ المثلثاِت المتطابقِة. 

m∠V = 83°  متناظرتاِن في مضلَعيِن متطابَقيِن، إذْن، َفُهما متطابقتاِن، َوِمنُْه ∠S َو ∠V َّبِما أن

   أتحققُ من فهمي:

. m∠A فأجد ، ∆CAB ≅ ∆ZXY في الشكِل المجاوِر 

KY

VW MS

35°

65°

1 

XA

YB ZC

66°
35°

2 

أتــذكــــرأتــذكــــر

الرمز OP يعني طول القطعة 
 OP املستقيمة
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أَتـدرُبأَتـدرُب
أكتُب ُجَمَل التطابِق لِكلِّ من أزواج المضلعاِت المتطابقِة اآلتيِة:وأحلُّ املسائَل

1          2 

  

 ،m∠Y = 60° إشاراُت مروٍر: يبّيُن الشكُل المجاوُر إشارَتْي مروٍر متطابقَتيِن، إذا كاَن

و ZX = 55 cm  ، َفَأِجُد:

∠S 3 قياَس 

TR 4 طوَل 

GB

CA

DE

FH

KJ
BC

M

L K

J

X R

ZY TS

معلومٌة

ضوئيٍة  إشارٍة  أوُل  َعْت  اخُتِ
 1868 العاِم  املروِر يف  لِتنظيِم 
أفراُد  لِيتمّكَن  بريطانيا؛  يف 
مروِر  تنظيِم  ِمْن  الرشطِة 
ها اخليوُل ال  العرباِت اّلتي جترُّ

سّيام يف فتاِت الّليِل.

الوحدُة 6

مثال 4  

،ABCD ≅ PQRS في الشكِل المجاوِر 

َأِجُد كاًل ِمّما يأتي:

. x قيمَة المتغيِر 

بما أن A, ∠P∠  متناظرتان في شكلين متطابقين، إذن،  °(2x + 4)  تساوي 100°

 2x + 4 = 100 أكتب املعادلة
أطرُح 4 ِمَن الطرَفنِي 4 -      4-        

2x = 96

أقّسُم عىل 2 2÷    2÷         
x = 48 أجد الناتج

إذن قيمة x تساوي 48

   أتحقُق من فهمي:

  y قيمَة المتغيِر 

SB RA

PC QD
100°

80°(2x+4)°

(3y-3)

12

10

1 

2 

يمكُن استعماُل المعادالت في إيجاد قياسات زوايا وأضالع مجهولة في المضلعات المتطابقة.
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ًما إلى 17 مثلًثا: يبّيُن الشكُل اآلتي مضلًعا سداسيًّا منتظًما مقسَّ

A

B

C

D

E

F

G H

I

J K

L

M

N

O

P

Q

. C 5  أحّدُد المثلثاِت جميَعها المتطابقَة مَع المثلِث 

 6  أيُّ المثلثاِت يتطابُق مَع المثلِث D؟

 7  أيُّ المثلثاِت يطابُق المثلَث H؟ 

الشكِل المجاوِر ABC ≅ ∆NML∆ ، َفَأِجُد:

∠M 8 قياَس 

BC 9 طوَل 

AB 10 طوَل 

في الشكِل المجاوِر ABCD ≅ ZWXY ، َفَأِجُد:

WX 11 طوَل 

∠W 12 قياَس 

∠X 13 قياَس 

A C

B

M

N

L

66°

45° 45°

69°
4.3 cm

5.7 cm

5.5 cm

A

C

B

D

Y

X

W

Z

140°
4 cm2.5 cm

6.5 cm

أتذكر

مضلٌع  ُهَو  املنتظُم  ُع  املضلَّ
ِلميِع أضالِعِه الطوُل نفُسُه، 
القياُس  الداخليِة  َولِزواياُه 

نفُسُه.

أتذكر

املثلث  زوايا  قياسات  جمموع 
تساوي 180°
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:y و x فَأِجُد قيمَة كلٍّ ِمَن المتغيَِّريِن ، ABCD ≅ HEFG 14 في الشكل اآلتي إذا كان 

  

 15  تبريــٌر: في الشــكِل المجــاوِر إذا كان ABCM ≅ XYKM ، َأِجُد  m∠KMC  مبرًرا 

إجابتي.
K

YB

C

XA M

53°

 16  أكتشُف الخطَأ: أحّدُد الخطَأ في الحلِّ اآلتي َوأصحُحُه:

∆QRS ≅ ∆XZY

∠S ≅ ∠Z

m∠S ≅ m∠Z

m∠S ≅ 42°

✘ YR

XQ ZS

42°

: فيما يلي وصٌف ABC∆ َو ZXW∆ قائَمِي الزاويِة.  17  تحدٍّ

∆ABC

طوُل الوَتِر cm 10، َوطوُل أحِد 

6 cm أضالِعِه    

∆ZXW

طوُل الوَتِر cm 10 َوقياسا زاويَتيِن 

فيِه °25 و 65°

أحّدُد في ما إذا كاَن المثلثاِن ABC∆ َو ZXW∆ متطابَقيِن، مبرًرا إجابتي.

أكتُبأكتُب  كيَف أحّدُد في ما إذا كاَن مضلعاِن متطابقيِن َأْم ال؟   18 

E

F

GHD

C
B

A

135°

(10x + 65)°
(4y - 4)°

28°

مهاراُت التفكيِر الُعليا

إرشاٌد

عنـــد البحـــُث يف تطابـــِق 
مثلَثـــنِي ُيمكنُنـــا رســـِمِهام 

أواًل.

أتذكر

جمموُع قياسات الزوايا 

املتجاورِة عىل مستقيٍم 

يساوي 180°

الوحدُة 6
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الدرُس

  أستكشُف

مدرســة  ملعِب  طوُل  كاَن  إذا 

 ،9 m َوَعرُضُه   ،12 m فــراس 

َوَأراَد رســَم الملعِب بِحيــُث يقابُل كلُّ 

cm 1 على الرســِم m 3 في الحقيقــِة، َفما أبعاُد 

سِم؟ الملعِب على الرَّ

ُيستعَمُل مقياُس الرسِم )scale drawing( لِرسِم أشكاٍل ثنائيِة األبعاِد بِشكٍل مشابٍِه لِلشكِل األصليِّ بِمقاٍس أكبَر َأْو أصغَر.

يمّثُل مقياُس الرســِم َأْو مقياُس النموذُج نسبًة تقارُن بيَن قياساِت الرســِم َأِو النموذِج َوقياساِت األشياِء الحقيقيِة،  َفقياساُت 

الرسِم َأِو النموذِج تتناسُب َمَع القياساِت الحقيقيِة.

مثال 1 

ُيســتعَمُل ما يقارُب 700000 زهرٍة لِتشيكِل سجادٍة مســتطيلِة الشكِل في الميداِن 

موَن  الرئيِس في مدينة بروكســل مرًة كلَّ عاَميِن، َوقبَل ُصنِع الســجادِة ُيِعدُّ المصمِّ

مقياَس رســٍم لِلســجادٍة. إذا كاَن َعرُض الســجادِة الحقيقيُّ m 40 َوعرُضها على 

الرسِم cm 20، َفَأِجُد مقياَس الرسِم.

، ثمَّ أبسط  إِليجاِد مقياِس الرسِم َأِجُد النسبَة بيَن الطوِل على الرسِم َوالطوِل الحقيقيِّ

النسبة بحيث يصبح البسط يساوي 1:

20 cm
40 m

في الرسِم

في الحقيقِة   

20 cm
40 m

1

2

أقسم عىل 20    

1 cm
2 m أبّسُط     

1 cm : 2 m إذْن، مقياُس الرسِم ُهَو

مقياُس الرسِم 2
فكرُة الدرِس

أحلُّ مسائَل مستعماًل مقياَس 
الرسِم.

المصطلحاُت

مقياُس الرسِم، مقياُس 
النموذِج، عامل المقياس.
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الوحدُة 6

    أتحقُق من فهمي:

إذا كاَن الطوُل الحقيقيُّ لِقطعِة أرٍض m 15، َوطوُلها على الرسِم cm 30، َأِجُد مقياَس الرسِم.

مثال 2 

كِل الُمَجاوِر َخريطُة المملكِة األردنيِة الهاشميِة: َتظهُر في الشَّ

 َأِجُد المسافَة الحقيقيَة بيَن عّماَن َوالعقبَة.

بيَن  المسافِة  إِليجاِد  السنتيمتراِت  1اْلُخْطــَوُة  أستعمُل مسطرَة 

 3.3 cm تبلُغ  َواّلتي  َوالعقبَة على الخريطِة،  عّماَن 

تقريًبا.

2اْلُخْطــَوُة  أفترُض أنَّ المســافُة الحقيقيُة بيَن عّمــاَن َوالعقبَة 

تساوي x، ثّم أكتُب تناُسًبا مستعِماًل مقياَس الرسِم.

المقياس الطول

على الخريطِة 1 cm

100 km
 = 

3.3 cm

x

على الخريطِة

المسافُة الحقيقيُة المسافُة الحقيقيُة

1 × x = 100 × 3.3 خاّصيُة الرضِب التباديلِّ
x = 330 أبّسُط

إذْن، المسافُة الحقيقيُة بيَن عّماَن َوالعقبَة تساوي km 330 تقريًبا.

   أتحقُق من فهمي:

َأِجُد المسافَة الحقيقيَة بيَن عّماَن َوالرويشِد.

مقياس الرسم: 
1 cm : 100 km

1 

يمكُن استعماُل مقياِس الرسِم إِليجاِد المسافِة الفعليِة بيَن منطقَتيِن بِاستعماِل الخريطِة.
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مثال 3 

1 cm : 5 m يبّيُن الشكُل المجاوُر نموذًجا لِصاروِخ فضاء اسُتعِمَل لِتصميِمِه مقياُس النموذِج

فإذا كاَن ارتفاُع الصاروِخ m 20 ، أجد ارتفاع نموذج الصاروخ.

أفترُض أنَّ ارتفاع نموذج الصاروخ يساوي x، ثمَّ أكتُب تناُسًبا مستعِماًل مقياَس النموذِج.

   الطوُل    المقياُس

على النموذِج 1 cm

5 m
 = 

x cm

20 m

على النموذِج

في الحقيقيِة في الحقيقيِة

5 × x = 1 × 20 خاّصيُة الرضِب التباديلِّ

x = 4 أبّسُط

4 cm إذْن، ارتفاَع نموذِج الصاروِخ

   أتحقُق من فهمي:

7 m َأِجُد طول جناح الصاروِخ إذا كاَن طول الجناح في النموذج

مثال 4 

1 cm : 0.5 m َأِجُد عامَل المقياِس لِنموذِج سيارٍة إذا كاَن مقياُس النموذِج

1 cm

0.5 m
 = 

1 cm

50 cm
cm إىل m أحّوُل ِوحدَة

= 
1

50
أخترُص الِوحداِت املشَتكِة

إذْن، عامُل المقياِس 50 : 1 

ُيستعَمُل مقياُس النموذِج )scale model( لِتصميِم نموذٍج ثالثيِّ األبعاِد مشابٍِه لِشيٍء ُيراُد تكبيُرُه َأْو تصغيُرُه.

يمكُن كتابُة مقياِس الرســِم َأْو مقياِس النموذِج دوَن ِوحداٍت إذا كاَن للقياساِت في الحقيقِة َوفي الرسِم الِوحداُت نفُسها، 

. (scale factor) َوعنَدئذ ُتسّمى النسبة بينهما عامَل المقياِس

مقياس مع وحداتمقياٌس دوَن ِوحداٍت

1 cm : 2 m  
1 cm

2 m
  

1 cm

200 cm
   1: 200
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 1  صّمَم حساٌم نموذًجا لِمبنى، إذا كاَن االرتفاع الحقيقي له m 7، َوارتفاُعُه في النموذج 

cm 14، َفَأِجُد مقياَس النموذِج.

مقياُس رســٍم يمّثُل كلُّ cm 1 فيِه cm 8 في الحقيقِة، َأِجُد المسافاِت في الحقيقِة اّلتي 

تمّثُلها المسافاُت اآلتيُة على الرسِم:

2  7 cm  3  4.5 cm  4  25 cm  5  4 cm

 6  خريطُة: أســتعمل الخريطة المجاورة ألجد المســافَة بيَن 

مدينَتْي عّماَن َوالرياَض. أستعمُل المسطرَة لِلقياِس.

أكتُب عامَل المقياِس لِكلٍّ ِمّما يأتي:

 cm  7 1 على الخريطِة تقابُل m 0.4 في الحقيقِة.

 cm 8 2 على الخريطِة تقابُل m 2 في الحقيقِة.

 cm 9 5 على الخريطِة تقابُل m 25 في الحقيقِة.

 ،15 m 28 َوَعرُضُه m طوُلُه (NBA) 10  رياضٌة: ملعٌب لِكرِة السّلِة في دوري المحتِرفيَن 

1 cm : 4 m َأِجُد أبعاَد الملعِب في الرسِم إذا كاَن مقياُس الرسِم

 11  مســجٌد: صّمَم مهندٌس نموذًجا لِمســجِد )األســماُء الُحســنى( بِمقيــاِس نموذٍج 

cm : 2 m 1 ، إذا كاَن طوُل قطعِة األرِض اّلتي ُبنَِي عليها المســجُد m 72 َوَعرُضها 

m 45، َفَأِجُد أبعاَد قطعِة األرِض في النموذِج.

مقياس الرسم: 
1 cm : 750 km

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

معلومٌة

يقُع مسجُد )األسامُء احلُسنى( 

ذو الـ 99 قبًة عىل حاَفِة شاطِئ 

َومتّثُل  إندونيسيا،  يف  لوساكار 

ِقباُبُه عدَد أسامِء اهللِ احلُسنى. 

الوحدُة 6

    أتحقُق من فهمي:

5 cm أستعمُل عامَل المقياِس في السؤاِل السابِق ِليجاِد الطول الحقيقي للسيارة إذا كاَن طوُلها في النموذِج
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 12  نملٌة: يبّيُن الشــكُل المجاوُر رســًما لِنملِة النّجاِر، إذا 

كاَن مقيــاُس رســِم النملــِة mm :1 cm 2.5 ، َأِجُد 
الطوَل الحقيقيَّ لِرأِس النملِة، َوصدِرها، َوبطنِها. 

ــَم نموذٌج لِشــرياٍن بِمقياِس رســٍم   13  شــرياٌن: ُصمِّ

mm :1 cm 0.3، إذا كاَن ُقْطُر الشــرياِن الحقيقيُّ 

mm 2.7، َفَأِجُد ُقطَر الشرياِن في النموذِج.

? ? ?

رأسصدربطن

معلومٌة

األَْبَـُر )الَوتنُي( ُهـَو الرشياُن 

اإلنسـاِن،  جسـم  يف  األكـُر 

 2.5 cm ُقطـُرُه  َويقـارُب 

معلومٌة

تتواجُد  نملٌة  النّجاِر  نملُة 
ِمْن  العديِد  بِشكٍل طبيعيٍّ يف 
لِبناِء  َوتفّضُل  العاَلِ،  أنحاِء 
الرطَب  اخلشَب  أعشاِشها 

غرَي املستعمِل.

أتذكر

النســبِة  خــواصَّ  أوّظــُف 

النموذَجــنِي  أيِّ  لِتحديــِد 

أكــُر.

تبريٌر:  يبّيُن الصندوُق اآلتي أربعَة ُمعاِمالِت مقاييَس مختلفٍة.

1:50    1:10000    1:10    1:10000000

أختار من الصندوق عامَل المقياِس. المناسِب لِكلِّ مما يأتي مبرًرا إجابتي:

 14  خريطِة العاَلِم     15 خريطِة مدينٍة

 16 خريطِة مدرسٍة     17 نموذِج بركاٍن

ِم نفِســِه بِاستعماِل معاملي مقياس مختلَفيِن،  : صّمَمْت زينُب نموذَجيِن لِلمجسَّ  18  تحدٍّ

األوِل 1:50 ، َوالثاني 1:100 ، أيُّ النموذَجيِن أكبُر؟ أبّرُر إجابتي.

 19  مســألٌة مفتوحٌة: أكتُب مقياَس نموذٍج لمجســم أبعاُدُه أصغُر 20 مرًة ِمْن أبعاِد الشيِء 

 . الحقيقيِّ

أكتُبأكتُب   كيَف يمكنُني إيجاُد عامَل المقياِس لِمقياِس رسٍم؟  20 

مهاراُت التفكيِر الُعليا
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معــمـــُل معــمـــُل 

برمجــيــِة برمجــيــِة 

جيوجـبـراجيوجـبـرا
استكشاٌف: األشكاُل المتشابهُة

الهدُف: أستكشُف العالقَة بيَن أطوال األضالع وقياسات الزوايا المتناظرِة في شكَليِن متشابَهيِن بِاستعماِل برمجيِة جيوجبرا.

نشاط  

1اْلُخْطــَوُة  أرسم مثلثين

أرســُم ABC ∆ اّلــذي إحداثياُت رؤوِســِه A(2, 1), B(3, 4), C(6, 1)، َوذلَك بِاختياِر أيقونِة  ِمْن شــريِط   
 ، بِة اّلتي تقُع عنَدها رؤوُس المثلِث في المســتوى اإلحداثيِّ األدواِت، ثمَّ أنقر بالمؤشــر على مواقِع األزواِج المرتَّ

َوأغلُق الشكَل بِالنقِر على الرأِس األوِل مرًة ُأخرى.
أرسُم DEF ∆ اّلذي إحداثياُت رؤوِسِه D(8, 1), F(12, 5), E(16, 1)،ماذا أالحُظ؟ما العالقُة بيَن المثلَثيِن؟  

2اْلُخْطــَوُة  أجد أطوال األضالع في المثلثين وقياسات زواياهما

َأِجــُد أطواَل أضــالِع ABC ∆  َوDFE ∆، َوذلَك   
بِاختياِر أداِة قياِس أطواِل األضالِع  ِمْن شريِط 
األدواِت، ثمَّ أنقر على الضلِع المطلوِب، َوأســجُل 

النتائَج في الجدوِل المجاور:

َأِجُد قياســاِت زوايا ABC ∆ َو DEF ∆ ، َوذلَك بِاختياِر أداِة قياِس الزوايا  ِمْن شريِط األدواِت، ثمَّ النقِر على   
ضلَعِي الزاويِة المطلوبِة، َوأسجُل النتائَج في الجدوِل.

3اْلُخْطــَوُة  أجد النسب بين أطوال األضالع المتناظرة

أكتُب أطواَل األضالِع المتناظرِة في المثلَثيِن على شكِل نسبٍة بِأبسِط صورٍة:  

DE

AB
 = _____      

DF

AC
 = _____    

EF

BC
 = _____

أحلُّل النتائَج:

معتمًدا على الجدوِل اّلذي أنشْأُتُه، أجيُب َعِن األسئلِة اآلتيِة:
ما العالقُة بيَن قياساِت زوايا المثلثين وأطوال أضالعهما.  
ماذا أالحُظ حوَل النسبِة بيَن أطواِل األضالِع المتناظرِة في المثلَثيِن؟  
  ∆ABC  َو ∆DEF أقترُح اسًما مناسًبا يصُف العالقَة بيَن

أفّكُر:

أرسُم مثلَثيِن قائَمِي الزاويِة َلُهما الشكُل نفُسُه َوالنِّسُب بيَن أضالِعِهما المتناظرِة متساويٌة.  

∆DEF∆ABC

m∠D =DE =m∠A =AB =

m∠F =DF =m∠B =AC =

m∠E =EF =m∠C =BC =



62

الدرُس

المضلعاُت المتشابهُة   مفهوٌم أساسيٌّ 

WV

X

Y Z

U

B

A

FE

C

D

∆VUW ال يشابُه المثلَث  ∆XYZ(∆ABC ~ ∆EDF) ∆EDF يشابُه المثلَث ∆ABC

  أستكشُف

الفراكتالت أشكاٌل هندسيٌة يمكُن تقسيُمها إلى أجزاٍء 

أصغَر ِمَن الكلِّ َمَع المحافظِة على الشكِل نفِسِه.

أحوُط مثلَثيِن بِمقاَســيِن مختلَفيِن َلُهما شكُل 

المثلِث الكبيِر نفُسُه. 

يكون الشــكالن شكَليِن متشابَهيِن (similar figures) إذا كاَن َلُهما الشكُل نفُســُه، ليَس بِالضرورِة أْن يكوَن َلُهما المقاُس 

نفُسُه.  َوُيستخَدُم الّرمُز (~)  لِلداللِة على أنَّ الشكَليِن متشابهاِن.

المضلعاُت المتشابهُة (similar polygons) مضلعاٌت زواياها المتناظرُة متطابقٌة، َوأطواُل أضالِعها المتناظرِة متناسبٌة.

 إذا تشابَه مضلعاِن َفإنَّ زواياُهما المتناظرَة متطابقٌة،  بالكلمات

َوأطواُل أضالِعِهما المتناظرِة متناسبٌة.

إذا كان ABCD ~ EFGH فإن:  ِبالرّموِز

∠A ≅ ∠E ,  ∠B ≅ ∠F ,  ∠C ≅ ∠G , ∠D ≅ ∠H :الزوايا المتطابقُة
EF

AB
 = FG

BC
 = GH

CD
 = HE

DA
 = 2

1
النسبُة بيَن أطواِل األضالِع المتناظرِة متساويٌة: 

6

5 5.4 10.8

12

10

4

8

F

GH

E
B

CD

A

التشابُه 3
فكرُة الدرِس

أمّيُز المضلعاِت المتشابهَة، َوأحلُّ 
مسائَل تعتمُد على مفهوِم التشابِه. 

المصطلحاُت

أشكاٌل متشابهٌة، مضلعاٌت متشابهٌة.



63

الوحدُة 6

مثال 1 

∆RST ~ ∆XYZ في الشكِل المجاوِر

 أكتُب أزواَج الزوايا المتناظرِة:

 ∠R ≅ ∠X , ∠S ≅ ∠Y , ∠T ≅ ∠Z

  َأِجُد النسبَة بيَن طوَلْي ُكلِّ ضلَعيِن متناظَِريِن بِأبسِط صورٍة، ثمَّ أكتُب جملَة التناُسِب:

   RS
XY

 = 20
12

 = 5
3

  ST
YZ

 = 30
18

 = 5
3

  TR
ZX

 = 25
15

 = 5
3

  RS
XY

 = ST
YZ

 = TR
ZX

إذْن، جملُة التناُسِب ِهَي  

   أتحققُ من فهمي:

:ABCD ~ EFGH في الشكِل المجاوِر

 أكتُب أزواَج الزوايا المتناظرِة.

 َأِجُد النسبَة بيَن طوَلْي كلِّ ضلَعيِن متناظَِريِن بِأبسِط صورٍة، ثمَّ أكتُب جملَة التناُسِب.

Z
T

Y
S20

12

25 1530 18

X
R

1 

2 

H

D

4 m8 m

5 m
10 m

2.5 m5 m
3 m

6 m

G

C
F

B

EA

3 

4 

مثال 2 

  أبّيُن في ما إذا كاَن المثلثاِن المجاوراِن متشــابَهيِن، ثمَّ َأِجُد 

عامَل المقياِس:

1اْلُخْطــَوُة أجد قياس الزاوية الثالثة في كل من المثلثين:

m∠A + m∠B + m∠C = 180° جمموُع قياساِت زوايا املثلِث
30° + m∠B + 90° = 180° m∠C= 90° و m∠A= 30° أعّوُض

m∠B + 120° = 180° أمجُع
m∠B = 60° أطرُح °120 ِمَن الطرَفنِي

إذْن، قياُس الزاويِة B∠ يساوي 60°

C

B

A E

F

D
30°

9

6
12

6√3

4.5 √34.5

30°

1 

ُتسّمى النسبُة بيَن طوَلِي الضلَعيِن المتناظَِريِن في المضلَعيِن المتشابَهيِن عامَل المقياِس.
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مثال 3 

 x َأِجُد قيمَة المتغيِِّر ، ∆DEF ~ ∆MNP في الشكِل المجاوِر

 MP
DF

 = NP
EF

أكتُب تناُسًبا

 16
12

 = 20
x

MP = 16 , DF = 12 , NP = 20 أعّوُض

 16x = 240 خاّصيُة الرضِب التباديلِّ
 x = 15 أبّسُط

x

D

E

F M P

N

20

16

12

12

9

m∠E + m∠D + m∠F = 180° جمموُع قياساِت زوايا املثلِث
m∠E + 30°+ 90° = 180° m∠D = 30° و m∠F = 90° أعّوُض

m∠E + 120° = 180° أمجُع
m∠E = 60° أطرُح °120 ِمَن الّطرَفنِي

إذْن، قياُس الزاويِة E∠ يساوي 60°

 ∠B ≅ ∠E , ∠A ≅ ∠D , ∠C ≅ ∠F َوِمنُْه

إذْن، الزوايا المتناظرُة متطابقٌة.

2اْلُخْطــَوُة َأِجُد النسبَة بيَن طوَلْي ُكلِّ ضلَعيِن متناظَِريِن:

AB
ED

 = 12
9

 = 4
3

   AC
FD

 = 6 √3
4.5 √3

 = 4
3

   BC
EF

 = 6
4.5

 = 4
3

النِّسُب متساويٌة، إذْن، أطواُل األضالِع المتناظرِة متناسبٌة.
4
3

بِما أنَّ الزوايا المتناظرَة متطابقٌة، َواألضالَع المتناظرَة متناسبٌة، إذْن، ABC ~ ∆DEF∆، َوعامُل المقياِس يساوي 

   أتحققُ من فهمي:

  أبّيُن في ما إذا كاَن المستطيالِن المجاوراِن متشابَهيِن، 

ثمَّ َأِجُد عامَل المقياِس:
GH

FEA B

D C

90135

3045

2 

يمكُن استعماُل خواصِّ المضلَّعاِت المتشابهِة في إيجاِد القياساِت المجهولِة.
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محيُط المضلعاِت المتشابهِة   مفهوٌم أساسيٌّ 

إذا تشابَه مضلعاِن فإنَّ النسبَة بيَن محيَطْيِهما تساوي النسبَة بيَن األضالِع المتناظرِة.  بالكلمات

إذا كان  KLMN ~ PQRS  فإن:  بالرموز
PQ + QR + RS + SP

KL + LM + MN + NK
 = PQ

KL
 = QR

LM
 = RS

MN
 = SP

NK

Q
L

S
N

P
K

RM

إذا تشابَه مضّلعاِن َوكاَن عامُل المقياِس َلُهما يساوي k، َفإِنَّ النسبَة بيَن محيَطيِهما تساوي k أيًضا.

الوحدُة 6

   أتحققُ من فهمي:

m َأِجُد قيمَة المتغيِِّر ، ABCD ~ WXYZ في الشكِل المجاوِر

Z

W

X

m

24

15

C

B
A

12

10

13

D

   مثال 4: مَن الحياِة 

مسبٌح في صالٍة رياضيٍة، طوُلُه m 50 َوَعرُضُه m 25، ُبنَِي مسبٌح آَخُر في 

الصالِة مشابٌه لِلمسبِح القديِم طوُلُه m 40. َأِجُد محيَط المسبِح الجديِد.

1اْلُخْطــَوُة َأِجُد عامَل المقياِس:

بِما أنَّ المسبَح األوَل يشابُه المسبَح الثاني َفإنَّ عامَل المقياِس يساوي النسبَة بيَن األضالِع المتناظرِة، 
4
5

40 ، إذْن، عامُل المقياِس 
50

 = 4
5

2اْلُخْطــَوُة َأِجُد محيَط المسبِح القديِم:

P = 2l + 2w حميُط املستطيِل
= 2(50) + 2(25) l = 50, w = 25 أعّوُض
= 150 َأِجُد الناتَج

150 m إذْن، محيُط المسبِح القديِم

25 m

50 m
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أكتــُب أزواَج الزوايا المتناظــرِة، ثمَّ َأِجُد عامَل المقياِس لــكل من أزواج المضلعاِت 

المتشابهة اآلتيِة:

1  J

K

L

H

12

12 6

6
8

44

8
97°

97°97°97°D B

A

C

2  

    

K

LM

J
1410

V

ST

U

16.8

36

24

12

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

أتذكر

ِمـَن  املتسـاوي  العـدد 
األقـواِس يدل عـىل الزوايا 

املتطابقـة املتناظـرِة 

3اْلُخْطــَوُة َأِجُد محيَط المسبِح الجديد بِاستعماِل عامل المقياس:

x
150

 = 4
5

النسبُة بنَي حميَطْي مضلَعنِي متشاَبنِي 
 5x = 4 × 150 بِالرضِب التباديلِّ
5x = 600 أبّسُط

x = 120 أقّسُم عىل 5

120 m إذْن، محيُط المسبِح الجديِد

   أتحققُ من فهمي:

، َأِجُد  نافذتاِن زجاجيتاِن متشابهتاِن على شكِل مضلٍَّع خماسيٍّ

محيَط النافذة الصغيرة.

G
B

C

DE

x

10 m
15 m

18 m

15 m

12 m

9 m

H

JK

F
A
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معلومة

لِقطـِع  نـامذَج  أقـدُم  ترجـُع 
علْيـِه  املتعـاَرِف  األثـاِث 
اليـوَم إىل مـا ترَكـُه املرصيوَن 

القدمـاُء.

إرشاد

عامـِل  كتابـُة  أيًضـا  يمكـُن 
كـٍر  املقيـاِس عـىل صـورِة 

. يٍّ عـرش

أتذكر

القـدم مـن وحـدات قيـاس 
ft الطـول ويرمـز لـه بالرمـز

أبّيـُن مـا إذا كاَن كلُّ َزوٍج ِمـَن المضلعـاِت اآلتيـِة متشـابَهيِن، ثـمَّ َأِجـُد عامـَل القياِس 

منها: لِلمتشـابِِه 

3  
EA

D C
H G

FB7

7

6

6

56 56

4  

  

W

X

U

M

R

P

12
8

4
10 15 6

 5 َأِجُد قيمَة كلٍّ ِمَن المتغيَِّريِن  y و x في َزوٍج المضلعاِت المتشابِه اآلتي:

O

N

L

M

(x-4)°(y+30)°

60°

98°

87°

I

JG

H

 6  أثــاٌث: يبّيــُن الشــكُل المجاوُر 

إِحداُهما  متشــابهَتيِن  طاولَتيــِن 

َواألُخرى  لأِلطفــاِل  صــٌة  مخصَّ

لِلكباِر. َأِجُد طوَل طاولِة األطفاِل.

 7  حديقــٌة: وقَفْت َمياُر بِجانــِب لعبٍة في 

 ،5 ft الحديقــِة. إذا كاَن طــوُل ميــاَر

ظِلِّ  َوكاَن طــوُل   ،4 ft ظِلِّهــا  َوطوُل 

َفَأِجُد ارتفــاَع اللعبِة،   ،4.8 ft اللعبــِة 

علًما أنَّ المثلثاِت متشابهٌة.

90 cm

60 cm40 cm

x cm

4.8 ft

5 ft

4 ft

5 ft

الوحدُة 6
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إرشاد

املتشـابِة  املضّلعـاِت  أبعـاُد 
عامـَل  َوتسـاوي  متناسـبٌة 

ملقيـاِس. ا

مهاراُت التفكيِر الُعليا

في الشكِل المجاوِر JKLM ~ EFGH ، َأِجُد:

 8 عامَل المقياِس.

.x َو y َو z 9 قيمة كلٍّ ِمَن المتغيِّراِت 

 10 محيَط كلِّ مضلٍع.

: مستطيالِن متشابهاِن، النسبُة بيَن أضالِعِهما المتناظرِة ِهَي 4 : 1. َأِجُد النسبَة بيَن   11  تحدٍّ

مساحَتيِهما.

الخطَأ،  أحّدُد  الخطَأ:   12  أكتشُف 

إيجاِد  كيفيــِة  في  َوأصحُحــُه 

أنَّ  علًمــا   ،∆ZWY محيــِط 

ABC∆ َو ZWY∆ متشابهاِن.

 13  تبريــٌر: في الشــكِل المجاوِر، أغّيــُر موقَع رأٍس 

واحٍد في الشكِل (1) لِيصبَح الشكالِن (1) و (2) 

متشابَهيِن. أبّرُر إجابتي.

 14 تبريٌر: أبّيُن صحَة العبارِة اآلتيِة، مبرًرا إجابتي.

أيُّ مضلَعيِن منتظَميِن َلُهما العدُد نفُسُه ِمَن األضالِع متشابهاِن.

 ، ∆TPR~∆XPZ 15  تبريٌر: في الشكِل المجاوِر 

َأِجُد طوَل PS ، َوأبّرُر إجابتي.

أكتُبأكتُب كيَف أحّدُد إذا كاَن مضلعاِن متشابَهيِن َأْم ال؟   16 

J

GH
M

LKFE x

3065°

z°

y
20

3

11

8

✘ 10

5

12

6

A

BC
Z

WY

 5
10

 = 28
x

 5x = 280

 x = 56

الشكل (1)

الشكل (2)
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Z
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التكبيُرالدرُس 4
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1

O 1

x

y

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(2, 1) (5, 1)

(5, 2.5) (12.5, 2.5)

  أستكشُف

اســتعمَل مصّمــٌم برمجيَة حاســوٍب 

لِتعديــِل قياســاِت الصــورِة الصغيرِة 

في الشــكِل المجاوِر. مــا العالقُة بيَن 

الصورَتيِن؟

التكبيُر (enlargement) تحويٌل هندسيٌّ تزيُد فيِه أبعاُد الشكِل األصليِّ بِنسبٍة ثابتٍة، 

َوُيسّمى الشــكُل الجديُد صورًة. َوصورُة الشكِل تحَت تأثيِر التكبيِر مشابهٌة لِلشكِل 

، ما يعني أنَّ األضالَع المتناظرَة متناسبٌة، َوالزوايا المتناظرَة متطابقٌة. األصليِّ

تسمى النسبُة بيَن طوِل ضلِع الصورِة َوطوِل الضلِع المناظِِر َلُه في الشكِل األصليِّ ُمعامُل التكبيِر (scale factor)، َوقيمُتُه k، َوُهَو 

يدلُّ على عدِد مراِت تكبيِر الصورِة. أما مركُز التكبيِر (center of enlargement) فهو النقطُة الثابتُة اّلتي ُيَكبَّر منها الشكُل. 

يمكُن رسُم صورِة شكٍل تحَت تأثيِر تكبيٍر بِاستعماِل شبكِة المربَّعاِت.  

مثال 1 

أرسُم صورًة CBD∆ تحَت تأثيِر تكبيٍر مركُزُه النقطُة A َوُمعاِمُلُه 2

2اْلُخْطــَوُة 

أقيُس المســافَة بيَن مركِز التكبيِر َوكلِّ رأٍس ِمْن رؤوِس 

المثلِث بِاستعماِل المسطرِة، ثمَّ أضرُب القياسات اّلتي 

حصْلُت عليها في 2 ) ُمعاِمُل التكبيِر(.

1اْلُخْطــَوُة

خطــوٍط  بِرســِم   أبــدُأ 

بِاستعماِل المسطرِة ابتداًء 

ِمْن مركــِز التكبيِر بِحيُث 

يمرُّ كلُّ منها بأحد رؤوِس 

المثلــِث، َوَأمدُّ الخطوَط 

على استقامتِها.
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D'
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A

B
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B

DC

B'

Q'

Q

R
P

C R'

P'

2

5

فكرُة الدرِس

أرسُم شكاًل تحَت تأثيِر تكبيٍر 
بِمعامٍل صحيٍح موَجٍب.

المصطلحاُت

 تكبيٌر، ُمعامُل التكبيِر،
مركُز التكبيِر.
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التكبيُر في المستوى اإلحداثيِّ   مفهوٌم أساسيٌّ 

4اْلُخْطــَوُة

النقاِط،  بيــَن  َأِصُل 

المثلــَث  َوأســّمي 

 B'C'D' الجديَد

3اْلُخْطــَوُة

الجديــدَة  المســافاِت  أقيــُس 

علــى الخطــوِط اّلتي رســْمُتها 

في الخطــوِة 1 ابتــداًء ِمْن مركِز 

التكبيِر، َوأحّدُد عالمًة لِكلٍّ ِمنها.

   أتحققُ من فهمي:

أنســُخ المضلَع المرسوَم جانًبا على ورقة مربَّعاٍت، ثمَّ أرســُم صورته تحَت تأثيِر تكبيٍر مركُزُه 

النقطُة O َوُمعاِمُلُه 3.

A

B

DC B

D
D'

C

C'

A

A

A

B

DC

B

DC

B'

A

B

DC B

D
D'

C

C'

A

A

A

B

DC

B

DC

B'

O

يمكن أيًضا استعمال إحداثيات رؤوس الشكل لرســم صورته في المستوى اإلحداثيِّ تحَت تأثيِر تكبيٍر مركُزُه نقطُة األصِل 

. k َوُمعاِمُلُه

إِليجاِد صورِة شــكٍل تحــَت تأثيِر تكبيٍر مركــُزُه نقطُة األصِل   بالكلمات

َوُمعاِمُلــُه k، أضــرُب إحداثيَّْي كلِّ رأٍس ِمْن رؤوِس الشــكِل 

األصليِّ فــي ُمعاِمِل التكبيِر k حيــث k > 1، َوذلَك ألحصل 

على إحداثيات رؤوِس الصورِة.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10 y

x
0

A'(4, 8)

C'(8, 6)

B'(6, 2)

B(3, 1)

C(4, 3)
A(2, 4)

(kx, ky) → (x, y)  بالرموز

مثال 2 

 أرســُم المضلَع ABCD اّلــذي إحداثياُت رؤوِســِه A(-1, 2), B(3, 1), C(2, -1), D(-1, -1) في المســتوى 

، ثمَّ أرسُم صورته تحَت تأثيِر تكبيٍر مركُزُه نقطُة األصِل َوُمعاِمُلُه 3. الحداثيِّ

: 1اْلُخْطــَوُة   أرسُم المضلَع ABCD في المستوى اإلحداثيِّ

1 

1-1
-1

1

2-2

-2

2

3-3

-3

3
y

x

A

D C

B
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الوحدُة 6

3اْلُخْطــَوُة 

.  أرسُم المضلَع 'A'B'C'D في المستوى اإلحداثيِّ

2اْلُخْطــَوُة  

 x َِّأِجُد إحداثيات رؤوس الصورة بِضرِب اإلحداثي

َواإلحداثيِّ y لِكلِّ رأٍس ِمْن رؤوِس الشكل األصلي 

في 3.

 إحداثياُت
الصورِة

إحداثياُت رؤوِس 

الشكِل األصليِّ

 (3x, 3y)→(x, y)

 A'(-3, 6)→A(-1, 2)

 B'(9, 3)→B(3, 1)

 C'(6, -3)→C(2, -1)

 D'(-3, -3)→D(-1, -1)

   أتحقُق من فهمي:

، ثمَّ أرسُم صورته   أرســُم ABC∆ اّلذي إحداثياُت رؤوِسِه A(0, 2), B(2, -1), C(-2, -1) في المستوى الحداثيِّ

تحَت تأثيِر تكبيٍر مركُزُه نقطُة األصِل َوُمعاِمُلُه 4.

1-1
-1

1

2-2

-2

2

3-3

-3

3

4-4

-4

4

5-5

-5

5

6

6

7

7

8

8

9 10

y

x

A'

A

D'

D

C'

C

B'

B

1 

بِما أنَّ الشــكَل َوصورَتُه الناتجَة َعْن تكبيٍر مركُزُه نقطُة األصِل َومعاِمُلُه k متشابهاِن، فإنه يمكُن إيجاُد معامِل التكبيِر k بِإيجاِد 

النســبِة بيَن أطوال األضالِع المتناظرِة، َأْو بِإيجاِد النســبِة بيَن اإلحداثيِّ x َأِو اإلحداثيِّ y أِلحِد رؤوِس الشــكِل بعَد التكبيِر 

. َواإلحداثيِّ المناظِر َلُه في الشكِل األصليِّ

مثال 3 

يبّيُن الشكُل المجاوُر المثلَث OAB∆ َوصورَتُه OCD∆ الناتجَة َعْن تكبيٍر مركُزُه 

نقطُة األصِل:

َأِجُد معامَل التكبيِر.  

الطريقُة 1:  بِما أنَّ OAB ~ ∆OCD∆ َفإنَّ النسبَة بيَن طوَلْي أيِّ ضلَعيِن متناظَريِن 
OC
OA

 = 4
2

تساوي معامَل التكبيِر:  2 = 

إذْن، معامُل التكبيِر 2 

x

y

C(0, 4)

A(0, 2)

B(3, 0) DO
1 
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y
C

y
A

 = 4
2

الطريقُة 2: َأِجُد النسبَة بيَن اإلحداثيِّ y لِلرأِس C َواإلحداثيِّ y للرأِس A المناظر له:   2 = 

إذْن، معامُل التكبيِر يساوي 2 

. D َأِجُد إحداثيَِّي الرأِس

ينتج إحداثيي الرأِس D َعْن ضرِب إحداثياِت الرأِس B المناظر له في معامِل التكبيِر:
(3, 0)→(3×2, 0×2)→(6, 0)

. D(6, 0) ،إذْن

   أتحققُ من فهمي:

يبّيُن الشكُل المجاوُر UOV∆ َوصورَتُه XOY∆ الناتجَة َعْن تكبيٍر 

مركُزُه نقطُة األصِل، َأِجُد:

. X معامَل التكبيِر.     3  إحداثيَِّي الرأِس 

1 

xX yU(-9, 0)

Y(0, -12)

V(0, -3)
O

2 

   مثال 4: مَن الحياِة 

. إذا كاَن  ُتظهُر العدســُة المكبِّرُة المجاورُة األجســاَم أكبَر بِـ 5 مراٍت ِمْن حجِمها األصليِّ

عسوقِة. عسوقِة المجاورِة تحَت العدسِة cm 3.9 ، َفَأِجُد الطوَل الحقيقيَّ لِلدُّ طوُل الدُّ

3.9 = 5× l طوُل الصورِة يساوي معامُل التكبرِي× الطوُل احلقيقيُّ
0.78 = l أقّسُم طريَفِ املعادلِة عىل 5

 0.78 cm عسوقِة إذْن، الطوُل الحقيقيُّ لِلدُّ

   أتحقُق من فهمي:

ُتظهُر العدســُة المكبِّرُة المجاورُة األجساَم أكبَر بِـ 7 مراٍت ِمْن حجِمها 

 ،1.75 cm إذا كاَن طوُل بِذرِة التفاِح المجاورِة تحَت العدسِة . األصليِّ

َفَأِجُد الطوَل الحقيقيَّ لِبذرِة التفاِح.

1.75 cm1.75 cm
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أنسُخ كلَّ مضلٍع ِمّما يأتي على ورقة مربَّعاٍت، ثمَّ أرسُم صورته تحَت تأثيِر تكبيٍر مركُزُه 

النقطُة O، مستعِماًل معامِل التكبيِر المعطى أسَفَلُه:

 1         2 

        

O

     O

       معامُل التكبيِر 4               معامُل التكبيِر 3

َأِجُد معامَل التكبيِر في كل مما يأتي:

3        4       5   

                      

أنســُخ كلَّ مضلٍع ِمّما يأتي على ورقة مربَّعاٍت، ثم أرســُم صورًة له تحَت تأثيِر تكبيٍر 

مركُزُه نقطُة األصِل، مستعِماًل قيمَة معامِل التكبيِر المعطاِة أسفَلُه:

6       7 

    

   

y

x

2 3-2-3

2

3

1

1

-2
-3

-1-1

معامُل التكبيِر 3
   

y

x

1

1

2
3
4

5

2 3

-2

-2-3
-1

-1

معامُل التكبيِر 4

يبّيُن الشــكُل المجاوُر المثلَث OKL∆ َوصورَتــُه OMN∆ الناتجَة َعْن تكبيٍر مركُزُه 
نقطُة األصِل، َأِجُد:

 8 معامَل التكبيِر.  

. K 9 إحداثيَِّي الرأِس 
x

y

M(0, 16)

L(-12, 0)N(-24, 0)

K

O

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

الوحدُة 6
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مهاراُت التفكيِر الُعليا

 10  عدساٌت: ُتظهُر العدسُة المكبِّرُة المجاورُة األجساَم

. إذا كان طوُل  أكبَر بِـ 2  مرًة ِمْن حجِمها األصليِّ

 ،2.5 cm بصمِة اإلبهاِم المجاورِة تحَت العدسِة

. َأِجُد طوَل البصمِة الحقيقيَّ

: أنشــَأ مصّمٌم الشــعاَر المجاوَر   11  تصميــٌم جرافيكيٌّ

لِشــركِة عقاراٍت، َولكنُّه يحتاُج إلى جعِلِه أكبَر مرَتيِن 

اِلستخداِمِه على الفتٍة. أرسُم الشعاَر تحَت تأثيِر تكبيٍر 

مركُزُه نقطُة األصِل َومعامُلُه 2 .

تبريٌر: مثلٌث إحداثياُت رؤوِســِه A(1, 2), B(1, 0), C(3, 1)، ُكبَِّر بِاستعماِل نقطِة 

األصِل َكمركٍز لِلتكبيــِر. إذا كان إحداثّيا أحِد رؤوِس الصورِة (6 ,18)، َأِجُد كاًل ِمّما 

يأتي مبرًرا إجابتي:

 12 معامَل التكبيِر.

 13 إحداثياِت الرؤوِس األُخرى. 

 14  أكتشُف الخطَأ: رسَم عدناُن مستطياًل طوُلُه 3cm َوَعرُضُه cm 2، ثمَّ أوجَد صورًة َلُه 

تحَت تأثيِر معامِل تكبيٍر قيمُتُه 5، َفكاَن َعرُض المستطيِل الجديِد cm 15، أبّيُن الخطَأ 

اّلذي وقَع فيِه عدناُن، َوُأصحُحُه.

: ُيظهُر الشــكُل المجاوُر صورًة إِلحدى   15  تحدٍّ

لِلّدميِة تحَت  ُدمى الماتريوشكا. أرسُم صورًة 

تأثيِر تكبيٍر معامُلُه 2 َومركُزُه نقطُة األصِل.

أكتُبأكتُب  كيَف َأِجُد معامَل التكبيِر لِشــكٍل    16 

؟ مرسوٍم في المستوى اإلحداثيِّ

y

x

2

2
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3

4

4

5 6

5
6

1

1

0

( 1, 6)

y

x

( 2, 2)

( 1, 0)

(1, 6)

(2, 2)

(1, 0)

معلومٌة

الماتريوشــكا ُدميٌة روســيٌة 

شــهيرٌة علــى شــكِل امرأٍة 
تحــوي بِداخِلها ُدًمى ُأخرى 
َلها الشكُل نفُسُه َولكْن أصغَر 

حجًما.

أفكر

أيُّ األزواِج المرتبــِة يقابــُل 
الزوَج المرّتَب (6 ,18)؟

معلومٌة

مميِّزٌة  بصمُة اإلصبِع عالمٌة 
وُتعتَمُد في  لِكلِّ شــخٍص، 
ِة الشخِص،  التعرِف إلى ُهِويَّ
َوعــادًة ما تســتعمل بصمَة 

اإلبهاِم.



75

معــمـــُل معــمـــُل 

برمجــيــِة برمجــيــِة 

جيوجـبـراجيوجـبـرا
التكبيُر

يمكنُني استعماُل برمجيِة جيوجبرا لِتكبيِر صورتي الشخصيِة َمَع المحافظِة على َجودِة الصورِة َوهيَئتِها.

نشاط  

1اْلُخْطــَوُة  ألتقُط صورًة:

ألتقُط لِنفسي صورًة بِالهاتِف المحموِل، َوَأحفُظها في ملفٍّ على جهاِز الحاسوِب.  

: 2اْلُخْطــَوُة  ُأدرُج الصورَة في المستوى الحداثيِّ

أختاُر أيقونَة  ِمْن شريِط األدواِت، ثمَّ أختاُر الصورَة اّلتي حفْظُتها.  

ُأعّدُل موقَع الصورِة، َوأختاُر مقاًسا مناسًبا َلها بِتحريِك النقطَتيِن A َو B الّلَتيِن َتظهراِن عليها.    

3اْلُخْطــَوُة  أحّدُد الصورَة بِنقاٍط، َوأحّدُد مركَز التكبيِر:

أختاُر أيقونَة  ِمْن شــريِط األدواِت، ثمَّ أنقُر على الرأَسيِن اآلَخَريِن لِلصورِة لِتظهَر نقطٌة عند كلِّ رأٍس، ثم أنقُر   
على نقطِة األصِل.

أرسُم مستطياًل حوَل الصورِة، َوذلَك بِاختياِر أيقونِة  ِمْن شريِط األدواِت، ثمَّ النقِر على النقاِط األربعِة اّلتي تظهُر   
على رؤوِس الصورِة. َوإِلغالِق الشكِل أنقُر على النقطِة األولى مرًة ُأخرى.

4اْلُخْطــَوُة  ُأَكبُِّر الصورَة:

أختاُر أيقونَة  ِمْن شريِط األدواِت.  

أنقُر وسَط الصورِة، ثمَّ أنقُر على مركِز التكبيِر )نقطِة األصِل(.  

ِع الحواِر اّلذي يظهُر، ثمَّ أنقُر    أحدُد معاِمَل التكبيِر اّلذي أريُد في مربَّ
على 

أتدرُب:

 1  ألتقُط صوًرا ُأخرى، َوأحفُظها على جهاِز الحاســوِب، ثمَّ ُأَكبُِّرها تحَت تأثيِر تكبيٍر مركُزُه نقطُة األصِل، بِاختياِر معامِل 

التكبيِر اّلذي أريُد.
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خطُة حلِّ المسألِة )الرسُم( الدرُس

امُلعطياُت: 
 7.6 m 0.9 ، َوطوُل ظِلِّ املبنى m ِه    طوُل حممٍد m 1.8 َوطوُل ظِلِّ

ِه متشاباِن. ِه َوطوِل املبنى َوطوِل ظلِّ    املثلثاِن الناجتاِن ِمْن طوِل حممٍد َوطوِل ظِلِّ

املطلوُب: إجياُد طوِل املبنى.

. x أرسُم شكاًل أثّبُت عليِه معطيات المسألِة مفترًضا أنَّ طوَل المبنى المراَد إيجاُدُه

أعّوُض قيمَة x في التناُسِب أِلتحقَق ِمْن تساوي النسبَتيِن.

 x = 15.2 أعّوُض 
15.2

1.8
 = 

7.9

0.9

✔ 8.4 = 8.4 الطرفاِن متساوياِن، إذْن، احللُّ صحيٌح

?

بما أنَّ المثلَثيِن متشابهاِن، إذْن، أطوال األضالِع المتناظرُة متناسبٌة.

 أكتُب تناسًبا
x

1.8
 = 

7.6

0.9

0.9x = 1.8×7.6 خاّصيُة الرضِب التباديلِّ

0.9x = 13.68أرضُب

x = 15.2 أقّسُم عىل 0.9

15.2 m إذْن، يبلُغ المبنى

أفهُم

أخطُِّط

أحّل

أتحّقُق

11

22

33

44

: أراَد محمد معرفَة طوِل مبنًى قريٍب ِمْن منزلِِه، َفقّرَر استعماَل المثلثاِت المتشابهِة  ظِلٌّ

ِه َفوجَدُه m 0.9 ، َوقاَس طوَل ظِلِّ المبنى في الوقِت نفِســِه  في ذلَك، َفقاَس طوَل ظِلِّ

َفوجَدُه m 7.6 ، إذا كان طوُل محمٍد m 1.8 أحسُب طوَل المبنى.

0.9 m7.6 m

1.8 m

x

5
فكرُة الدرِس

حلُّ المسألِة بِاستخداِم ُخطِة 
)الرسِم(.
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 ، 3 m 11 َوَعرُضُه m 1  شــاحنٌة: صندوُق شــاحنٍة قاعدُتُه على شكِل مســتطيِل طوُلُه 

ًبا إجابتي  َم نموذٌج مشــابٌه َلُه َعرُض قاعدتِِه m 0.4 .  َأِجُد طــوَل النموذِج، مقرِّ ُصمِّ

أِلقرِب عدٍد صحيٍح.

 2  تِنٌْس: طاولُة تِنٍْس على شكِل مســتطيٍل طوُله m 2.5 َوَعرُضه m 1.5، َوملعِب تِنٍْس 

حقيقيٌّ طوله m 23.5 َوَعرُضُه m 11. هِل الملعُب َوالطاولُة متشابهاِن؟ أبّرُر إجابتي.

 3  أبراٌج: يبلُغ ارتفاُع لعبٍة في مدينِة األلعاِب m 25، َوطوُل ظِلِّها m 9 . َأِجُد طوَل َرجٍل 

. 70 cm ِه في الوقِت نفِسِه طوُل ظِلِّ

 4  غرفٌة: غرفة طعام على شــكل مســتطيل طوُلها m 5 َوَعرُضهــا m 4 ، أّما طوُلها في 

مخطَِّط المنزِل cm 20 ، َأِجُد َعرَض غرفِة الطعاِم في المخطَِّط. 

 5  ســيارٌة: صّمَمْت شركُة ســّياراٍت نموذَج لعبٍة مشابٍه إِلحدى ســياراِت السباِق اّلتي 

ُتنتُِجها، َفإذا كاَن طوُل الســّيارِة الحقيقيِة m 5 َوَعرُضها m 1.8، َوكاَن َعرُض اللعبِة 

cm 6.3 . َأِجُد طوَل اللعبِة.

 6  لوحٌة إعالنيٌة: قّرَرْت شركٌة تكبيَر شــعاِرها الخاصِّ َوتحويَلُه إلى لوحٍة إعالنيٍة، َفإذا 

كاَن الشعاِر مستطيل الشكل طوله cm 6 َوَعرُضُه cm 4، وكاَن طوُل اللوحِة اإلعالنيِة 

m 2.5 . َأِجُد محيَط اللوحِة.

 7  أرٌض: قطعُة أرِض مستطيلة الشكل محيُطها m 72 ، َوطوُلها m 18، تتشابُه َمَع قطعِة 

أرٍض ُأخرى محيُطها m 120، َأِجُد َعرَض قطعِة األرِض الثانية.

أكتُبأكتُب   أكتــُب مســألًة يمكنُنــي حلُّهــا بِاســخداِم خطــِة حلِّ المســألِة )الرســِم(،    8 

ــمَّ أحلُّها. ث

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

معلومٌة

أيًضا  الطاولِة  تِنِس  عىل  يطَلُق 
بِسبِب  َوذلَك  بونج(؛  )بينج 
َعْن  الناتِج  االرتطاِم  صوِت 
ُثمَّ  بِاملرِضِب  الكرِة  تصاُدِم 

بِالطاولِة اّلتي تلعُب َعَلْيها

معلومٌة

حوايَلْ  السيارِة  تصميُم  يستمرُّ 

بدايِة  َويف  سنواٍت،  ثالَث 

َد  جمرَّ السّيارُة  تكوُن  التصميِم 

فكرَة  توّضُح  بسيطٍة  رسمٍة 

شكِل السّيارِة ِمَن اخلارِج.

الوحدُة 6
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أختاُر رمَز الجابِة الصحيحِة لكلٍّ مّما يأتي:

 1  إذا كاَن 

 ∆DEF ≅ ∆LMN

أيُّ اآلتيِة ِهَي جملُة 
تطابٍق صحيحٌة: 

a) DE ≅ LN  b) FE ≅ NL

c) ∠N ≅ ∠F  d) ∠M ≅ ∠F

 2 إذا كاَن الشكالِن اآلتيان متشابَهيِن َفإنَّ طوَل TQ يساوي:

QA

TD SC

RB 69

15

12

a) 8   b) 12   c) 6   d) 18

 3  مستطيٌل طوُلُه cm 8 إذا رسمت صورة له تأثير تكبيِر 

معامُلُه 2 ، َفإنَّ طول الصورة يساوي:

a) 4 cm   b) 10 cm

c) 12 cm   d) 16 cm

َر CDE∆ إلى 'C' D' E∆، إذا كاَن    4  ُكبِّ

 ، D′E′ = 3.25 cm ،CD = 2.5 cm

C′D′ = 7.5 cm َفإنَّ طوَل DE يساوي:

a) 1.08 cm   b) 5 cm

c) 9.75 cm   d) 19 cm

 5 إذا كاَن ABC ~ DEF، َفإنَّ m∠A يساوي:

a) m∠B   b) m∠D

c) m∠E   d) m∠F

 6  إذا كان ارتفــاُع بــرٍج m 160 ، وُصّمَم َلــُه نموذٌج 

بِمقياِس 2000 : 1 ، َفإنَّ ارتفاَع نموذَج البرِج:

a) 0.16 m   b) 0.8 m

c) 0.08m   d) 320000 m

 7 مقياُس الرسِم اّلذي يعطي أكبَر نموذٍج ُهَو:

a) 1 : 4000   b) 1 : 300

c) 1 : 200   d) 1 : 100

 8  إذا كان الشــكالن اآلتيــان متشــابهين، أجــد قيمــة كل 

. y و x مــن

40
.5

 c
m

18 cm

10 cm

x

y cm

4 cm

إذا كاَن ABC مثلًثا قائَم الزاويِة في B، َوكاَن 

 AB = 21 cm, َوكاَن ،∆ABC ~ ∆DEF

BC = 15 cm DE = 7 cm، َأِجُد:

∆DEF 10 مساحة   EF 9 طوَل 

اختباُر الوحدِة

L

M

N
D F

E
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 ΔABC ≅ ΔLMN 11  في الشــكِل المجاوِر، إذا كاَن 

m∠ACD :َأِجُد ، BD يوازي  AE َوكاَن
A E

D
CBNM

70°

40°
L

أنســُخ كلَّ مضلٍع ِمّما يأتي على ورِق مربَّعاٍت، ثمَّ أرسُم 

صورًة َلُه تحَت تأثيِر تكبيٍر مركُزُه النقطُة O، ومعامله 3:

12     

  

1

1-1
-1

-2

-2

-3 2 3

2

3

4

5
y

T

W
Q

R
O

x

 

13  

 

1

1-1
-1

-2
-3

-2-3 2 3

2

3
y Q

R

P
O

x

 14 إذا كان المثلثين اآلتيين متطابقين. 

c cm

11.5 cm

31°31°

b cm

a cm

8 cm

5 cm

.c و b و a أجد قيمة كل من

 15  طابع بريد طوله cm 4، وعرضه cm 3، إذا تم تكبيره 

ليصبــح عرضــه cm 11.5، أجد طــول الطابع بعد 
التكبير، أقرب إجابتي ألقرب جزء من عشرة.

 16  صّمـَم معاويـُة نموذًجـا لِديناصـوٍر، َفـإذا كاَن طـوُل 

لِلديناصـوِر  الحقيقـيُّ  َوالطـوُل   ،  5.2 m النمـوذِج 
m 13، َأِجـُد مقيـاَس النمـوذِج.

تدريٌب على االختباراِت الّدوليِّة

 17 في المربِع EFGH، أيُّ العباراِت اآلتيِة غير صحيحة؟

a) المثلثاِن  EIF, EIH  متطابقاِن

b) المثلثاِن GHF, GHI متطابقاِن

c) المثلثاِن EFH, EGH متطابقاِن

d) المثلثاِن EIF, GIH متطابقاِن

َفــإنَّ  متطابَقيــِن،   ABC, DEF المثلثــاِن  كاَن   18  إذا 

m∠AGD يساوي:

    a) 100° b) 80°

    c) 60°    d) 40°

 19  إذا كاَن المثلثاِن اآلتيان متشــابهان، َفإنَّ قيمة المتغيِِّر 

x تساوي:

    a) 4.2   b) 4.65

    c) 5.6   d) 8.4

G

F

I

E

H

A
G

D

FCEB
60°40°

x m

12 m
3.1 m

2.8 m

4 m 9.
3 

m

51°

44°
51°

85°
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الوحدُةالوحدُة

المساحاُت والُحجوُم77

تعلَّمُت ساِبًقا:

الثنائيِة  األشــكاِل  مســاحاِت   حساَب 
األبعاِد.

  فهَم الدائرِة، َوتعّرَف عناصِرها، َورسَمها.

 فهــَم العالقِة بيــَن َزوايــا المضلَّعاِت 
َوأضالِعها.

سأتعلَُّم في هذِه الوحدِة:

  حساَب مساحِة الدائرِة َومحيطِها.

 إيجاَد المســاحِة الكّليِة وحجوِم أشكاٍل 
ثالثيِة األبعاِد.

  توظيَف قوانيِن المساحِة الكّليِة َوالُحجوِم 
في حلِّ مسائَل رياضيٍة َوتطبيقاٍت حياتيٍة.

ما أَهميَُّة هذِه الوحدِة؟

ِمْن أكثِر  ُتَعدُّ دراسُة المساحاِت والُحجوِم 

الرياضياِت،  علِم  في  أهميًة  الموضوعاِت 

لِما َلها ِمِن اســتعماالٍت حياتيٍة، وال سّيما 

المهندســوَن  يوّظُف  إِْذ  العمارة،  في علِم 

والحجوِم  المساحاِت  قوانيَن  المعمارّيوَن 

في فنِّ الِعمــارِة مثَلما يظهــُر في تصميِم 

المبانــي الجميلــِة فــي منطقــِة بوليفارْد 

. العبدليِّ
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مشروُع الوحدِة: صناعُة الصابوِن 

َوزمالئــي  أســتعدُّ   
لتنفيــِذ مشــروِعنا الخــاصِّ 
مــا  فيــِه  ســنُوظِّف  ــذي  الَّ
نتعلُمــُه فــي هــذِه الَوحــدِة 

ــِة  ــكاِل الثالثي ــوِم لألش ــاحاِت والُحج ــاِب المس ــوَل حس ح
األبعــاِد.

خطواُت تنفيِذ المشروِع:

 1 أبحُث في الشــبكِة العالميِة للمعلوماِت )اإلنترنت( 

َعــْن طريقــة تصنيِع مــادِة الصابــوِن فــي المنزِل، 
 ، َوأســّجُل الموادَّ الالزمَة وكّمياتِها مثَل: زيٌت نباتيٌّ
ناٌت  ، َوملوِّ َوهيدروكســيُد الصوديوِم، َوزيٌت ِعطريٌّ
طبيعيٌة، وغيُرها، موظًفا قوانيَن التناُسِب عند الحاجة 
لمضاعفِة الكّمياِت المطلوبة فــي التصنيِع. ُيمكنُني 

إضافُة موادَّ طبيعيٍة مفيدٍة للَبْشرِة.

الالزمَة  األدواِت  ُر   2  ُأحضِّ

لتصنيــِع الصابوِن مثَل: 
َوملعقٌة  مــدّرٌج،  كأٌس 
َوُقفــازاٌت  خشــبيٌة، 
لليَديِن، َوقوالُب لتشكيِل 

الصابــوِن، مراعيًّا توفيَر قوالَب ســهلِة االســتخداِم 
الّسيليكون بِأشكاٍل متنوعٍة وأحجاٍم  ِمَن  َكالمصنوعٍة 
ــماِت الَّتي سأدرُســها في هذِه  مختلفٍة تمّثُل المجسَّ

الَوحدِة.

 3  أبدُأ عمليــَة تصنيِع الصابوِن بمســاعدِة أحــِد أفراِد 

عائلتــي، مَع الحــذِر والتنّبــِه جيًدا عنَد اســتخداِم 
األدواِت َوالغاِز.

تي أصنّعها، َوأحســُب   4  ُأعطي أرقاًما لِقطِع الصابون الَّ

ل  ن ما أتوصَّ حجَم كلِّ قالٍب َومســاحَة سطِحِه، وأدوِّ

إلْيِه في الجدوِل اآلتي:

 مساحُة سطِح
الصابوِن الكّليُة

حجُم 
القالِب

شكُل القالِب 

الهندسيُّ
رْقُم 

القالِب

 5  أحدُد ســعًرا لكلِّ قالٍب اعتماًدا على حجِمِه ومساحِة 

سطِحِه الكّليِة، وأغّلُفُه تغليًفا َجمياًل. 

 6  أصّمــُم مطويًة تحوي ُصَوًرا لقوالــِب الصابوِن الَّتي 

أعدْدُتهــا، وفوائَدها الصحيــَة للَبَشــرِة، إضافًة إلى 
معلومــاٍت َعْن حجِم كلِّ قالٍب ومســاحِة ســطِحِه 

الكّليِة. 

عرُض النتائِج:

أحدُد َمَع معّلمي َومديِر مدرستي يوًما مفتوًحا لعرِض  	
منتوجاتِنا َوَبْيِعها في المدرسِة، بحيُث يمكُن أْن يحضَر 

. فيِه أهالي الطلبِة والمجتمُع المحليُّ

واِر مراحَل تصنيِع الصابوِن والموادَّ الالزمَة  	 أوضُح للزُّ
تي أعدْدُتها. في تصنيِعِه، وأزّوُدُهْم بالمطويِة الَّ
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 الهدُف: أستكشُف العالقَة بيَن محيِط الدائرة وُقْطِرها، 

(GeoGebra) باستعماِل برمجيِة جيوجبرا

نشاط 1 

1اْلُخْطــَوُة  أرسُم ثالَث دوائَر بِأنصاِف أقطاٍر مختلفٍة:

 •  أختاُر أيقونَة  ِمْن شريِط األدواِت.

.A أنقُر زرَّ الفأرِة األيسَر َمَع السحِب لرسِم دائرٍة مركُزها  • 

  •  أكّرُر الخطوة الســابقة؛ ألرســَم دائرَتيِن مركُز كلٍّ منُهما

B و C على الترتيِب.

2اْلُخْطــَوُة  َأِجُد طوَل ُقطِر كلِّ دائرٍة:

 •  أختاُر أيقونَة  ِمْن شريِط األدواِت. 

 •  أرســُم قطًرا للدائرة A بالنقر عليها لتظهــَر نقطٌة، ثمَّ أنقُر 

ألحــدَد نقطًة ُأخرى علــى الدائرة؛ بحيُث تمــرُّ القطعُة 

المستقيمُة الواصلُة بيَن النقطَتيِن في المركِز. 

 •  أختاُر أيقونَة  ِمْن شريِط األدواِت، ثمَّ أنقُر على الُقْطِر 

اّلذي رسْمُتُه، ليظهَر طوُلُه.  

 • أكرر الخطوتين السابقتين ألرسم قطًرا لكلٍّ من الدائرتين B و C، وأجد طوله.
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)pi( استكشاُف النسبِة التقريبيِّة

معـمــُل معـمــُل 

 برمجـيـِة برمجـيـِة

جيوجبراجيوجبرا

أتــذكـــــرأتــذكـــــر

املحيطُ
طرِ نصفُ القُ

طرُ القُ

املركزُ 
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 •  أسّجُل أطواَل أقطاِر الدوائِر الثالِث في الجدوِل اآلتي: 

c
d

)c( محيُط الدائرِة)d( الدائرُةُقْطُر الدائرِة

A

B

C

3اْلُخْطــَوُة  َأِجُد محيَط كلِّ دائرٍة:

 •  أختاُر أيقونَة    ِمْن شريِط األدواِت. 

 •  أنقُر على الدائرِة؛ ليظهَر محيطِها. 

 •  أكتُب محيَط كلِّ دائرٍة في الجدوِل. 

4اْلُخْطــَوُة  َأِجُد النسبَة بيَن المحيِط َوالُقْطِر:

 )d ( على الُقْطِر )c( أستخدُم اآللَة الحاســبَة أِلجَد النسبَة بيَن المحيِط َوالُقْطِر، بقسمِة المحيِط  • 

لكلِّ دائرٍة. 

 •  أقّرُب الناتَج ألقرِب جزٍء ِمْن مئٍة. 
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Circumference of c = 13.97

أحلُّل النتائَج: 

c اّلتي حصُلُت عَلْيها؟
d

•  معتمًدا على الجدول اّلذي أنشْأُتُه، ماذا أالحُظ حوَل النَِّسِب 

•  أكتُب قاعدًة تربُط بيَن محيِط الدائرِة وطول ُقْطِرها.

أستعمُل قاعدَة المحيِط اّلتي حصْلُت عَلْيها في إيجاِد:

 4 cm 1 محيِط دائرٍة ُقْطُرها 

   9.42 cm 2 طول ُقْطِر دائرٍة محيُطها 

ا؟ أبّرُر إجابتي.               3 هْل طوُل ُقْطِر الدائرِة َومحيُطها متناسباِن طرديًّ

أَتـدرُبأَتـدرُب
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محيُط الدائرِة   مفهوٌم أساسيٌّ 

1الدرُس
  أستكشُف

أراَدْت ُعال شــراَء خاَتٍم، إذا كاَن محيُط 

الخاَتَميــِن  أيُّ   ،59 mm إصَبِعهــا 

المجاوَريِن سيناسُبها؟

 تعلْمــُت في استكشــاِف هذا الــدرِس أنَّ نســبَة محيِط أيِّ دائــرٍة إلى ُقْطِرها تســاوي تقريًبا 3.14، َويســّمى هــذا العدُد

النسبَة التقريبيَة )pi(، ويعبَُّر عنُْه بالرمِز اإلغريقيِّ )π(، وقيمُة π تساوي ....3.1415926، فالمنازُل العشريُة فيِه ال تنتهي؛ لذا، 

22 ، وُتستعَمُل هذِه النسبُة إليجاِد محيِط الدائرِة.
7

ُيمكُن استخداُم قيمٍة تقريبيٍة َلُه َوِهَي 3.14  َأْو 

محيُط الدائرِة )circumference( ُهَو المسافُة حوَل الدائرِة.

محيُط الدائرِة

مثال 1 

َأِجُد محيَط كلِّ دائرٍة مّما يأتي، َوأستعمُل اآللَة الحاسبَة ألتحّقَق ِمْن صحِة إجابتي:

: π ≈ 22
7

بما أنَّ 14 أحُد مضاعفاِت 7، إذْن، أستعمُل 
1  

14 cm     c = πd  صيغُة حميِط الدائرِة

        ≈ 22

7
 × 14 d =14 و π ≈ 22

7
ُأعّوُض 

محيُط الدائــرِة )c( يســاوي ناتَج ضرِب طــول الُقْطِر ) d( • بالكلمات

 )r(َأْو يســاوي ِمْثَلْي ناتِج ضرِب طول نصِف الُقْطِر ،)π(في

.)π( في

• بالنماذج

c

d
r

c = πd أو c = 2πr• بالرموز

17 mm19 mm

فكرُة الدرِس

أحسُب محيَط الدائرِة.

المصطلحاُت

محيُط الدائرِة، النسبُة 
التقريبّيُة.
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الوحدُة 7

   ≈ 22

7
أقّسُم عىل العوامِل املشرَتَكِة  14 × 

َأِجُد الناتَج  44 ≈   

إذْن، محيُط الدائرِة يساوي cm 44 تقريًبا.

أستعمُل اآللَة الحاسبَة ألتحّقَق ِمْن صحِة إجابتي على النحو اآلتي:

π ×SHIFT 14 = s⇔d 43.98229715

َوعنَد تقريِب اإلجابِة أِلقرِب جزٍء ِمْن عشرٍة، يكوُن المحيُط cm 44 تقريًبا. إذْن، إجابتي صحيحٌة.

2  
5 mm

     c = 2πr   صيغُة حميِط الدائرِة

        ≈ 2 × 3.14 × 5  r = 5 و π ≈ 3.14 ُأعّوُض

َأِجُد الناتَج   31.4 ≈         

إذْن، محيُط الدائرِة يساوي mm 31.4 تقريًبا.

أستعمُل اآللَة الحاسبَة ألتحّقَق ِمْن صحِة إجابتي على النحو اآلتي:

π ×SHIFT 52 = s⇔d 31.41592654

َوعنَد تقريِب اإلجابِة ألقرِب جزٍء ِمْن عشرٍة، يكوُن المحيُط mm 31.4 تقريًبا. إذْن، إجابتي صحيحٌة.

   أتحقُق من فهمي:

3  

7 cm

   4  

4 km

2

1
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مثال 2 

: π ≈ 3.14 18.84، أستعمُل cm َأِجُد طوَل نصِف ُقْطِر دائرٍة محيُطها  

c = 2πr صيغُة حميِط الدائرِة
 18.84 = 2 × 3.14 × r c =18.84 و π ≈ 3.14 ُأعّوُض

 18.84

2 × 3.14
 = 2×3.14×r

2 × 3.14
أقّسُم الطرَفنِي عىل 3.14 × 2 

3 = r ُط ُأبسِّ

 3  cm إذْن، طوُل نصِف ُقْطِر الدائرِة

: π ≈ 3.14 62.8، أستعمُل m َأِجُد طوَل ُقْطِر دائرٍة محيُطها  

c = πd صيغُة حميِط الدائرِة
62.8 = 3.14 × d c = 62.8 ، π ≈ 3.14 ُأعّوُض

 62.8

3.14
 = 3.14 × d أقّسُم الطرَفنِي عىل3.14 

20 = d ُط ُأبسِّ

  20 m إذْن، طوُل ُقْطِر الدائرِة يساوي

  أتحقُق من فهمي:

. π ≈ 3.14 75.36، أستعمُل cm َأِجُد طوَل نصِف ُقْطِر دائرٍة محيُطها  

. π ≈ 3.14 47.1، أستعمُل km َأِجُد طوَل ُقْطِر دائرٍة محيُطها  

1 

2 

3 

4 

ُيمكُن استعماُل قانوِن محيِط الدائرِة في مواقف حياتية متنوعة وكثيرة.

3: مَن الحياِة     مثال 

 تحرَكْت حافلٌة َحوَل دّواٍر ُمروريٍّ طوُل ُقْطِرِه m 30، َأِجُد المسافَة اّلتي 

قطَعْتها الحافلُة بعَد أْن ساَرْت حوَل التقاُطِع مرًة واحدًة.

ُه على شكِل   المسافُة اّلتي تقطُعها الحافلُة تساوي محيَط التقاُطِع، َوبما أنَّ

دائرٍة َفينبغي َأْن َأِجَد محيَط الدائرِة.

30 m

ُيمكُن إيجاُد طوِل نصِف ُقْطِر الدائرِة َأْو طوِل ُقْطِرها إذا علْمُت محيَطها، باستعماِل ُخطواِت حلِّ المعاَدلِة.
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الوحدُة 7

c = πd صيغُة حميِط الدائرِة

 ≈ 3.14 × 30 d = 30 و π ≈ 3.14 ُأعّوُض

 ≈ 94.2 َأِجُد الناتَج

94.2 m إذْن، المسافُة اّلتي قطَعْتها الحافلُة تساوي

  أتحققُ من فهمي:

45 cm َأِجُد محيَط ِمقَوِد سّيارًة إذا كاَن ُقْطُرُه

َأِجُد محيَط كلِّ دائرٍة مّما يأتي، َوأســتعمُل اآللَة الحاســبَة ألتحّقَق ِمْن صحِة إجابتي: 

)أقّرُب إجابتي ألقرِب جزٍء ِمْن عشرٍة(.

1           2           3 

 

13cm

 

18 km

    

5 dm

π ≈ 3.14 94.2، أستعمُل cm 4  َأِجُد طوَل نصِف ُقْطِر دائرٍة محيُطها 

π ≈ 3.14 36.11، أستعمُل m 5 َأِجُد طوَل ُقْطِر دائرٍة محيُطها 

 6  َأِجُد محيَط الشكِل المجاوِر اّلذي يمّثُل ثالثَة أرباِع 

  3.6 cm دائرٍة طول نصف ُقْطِرها

 7 ساعٌة: يبلُغ ُقْطُر ساعِة بيْغ بِْن البريطانيِة m 7، َأِجُد المسافَة اّلتي يقطُعها رأُس عقرِب 

الدقائِق في اليوِم الواحِد. 

3.6 cm

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

معلومٌة

بـدَأ عمُل سـاعِة بيـْغ بِْن الشـهريِة 
يف لنـدَن عـاَم 1859 م، َوبيـْغ بِـْن 
اسـُم جَرِسـها الضخِم اّلـذي يدقُّ 

ساعٍة. كلَّ 
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 8  سياٌج: صّمَم عليٌّ حديقًة على شكِل نصِف دائرٍة ُقْطُرها 

m 8، َوأراَد إحاَطَتها بِسياٍج؛ إِلغالِقها. ما طوُل السياِج 

اّلذي يلزُمُه إلغالِق الحديقِة؟ إذا كاَن سعُر المتِر الواحِد 

ِمَن السياِج JD 4، َأِجُد تكُلفَة السياِج.

 9  خيٌط: َبَكَرُة خيوٍط على شكِل ُأسُطوانٍة طوُل ُقْطِرها 

cm 6، إذا ُلفَّ خيٌط حوَلها 150 مرًة. َأِجُد  طوَل 

الخيِط.

 10  َعجلٌة: يبّيُن الشــكُل المجــاوُر دّراجَتيــِن من ذواِت 

الَعجلٍة الواحــدٍة. إذا كاَن طول نصــِف ُقْطِر الدّراجِة 

األولى cm 48، وطــول نصِف ُقْطِر الدّراجــِة الثانيِة 

cm 33. بَِكْم تزيُد المسافُة اّلتي تقطُعها الَعجلُة األولى 

َعِن المسافِة اّلتي تقطُعها الَعجلُة الثانيُة في الدورِة الواحدِة لكلٍّ منُهما؟ ُأقّرُب إجابتي 

ألقرِب َسنتيمتٍر.

ًما يشبُِه شعاَر دورِة األلعاِب األولومبيِة   11  صّمَمْت فاِديُة مجسَّ

 ، ِمْن حَلقاٍت بالستيكيٍة صنَعْتها باستعماِل أنبوٍب بالستيكيٍّ

بحيُث كاَن طول نصِف ُقْطِر كلِّ حَلقٍة دائريٍة cm 75، َكْم 

َسنتيمتًرا ِمَن األنبوِب استعمَلْت فاِديُة؟

 12  يتكّوُن الشكُل المجاوُر ِمْن 3 أنصاِف دوائَر، إذا علْمُت أنَّ 

نصَفِي الدائرَتيِن الصغيرَتيِن متطابقاِن، َأِجُد محيَط الشكِل 

مقّرًبا إجابتي أِلقرِب جزٍء ِمْن عشرٍة.  

 13  خواتُِم: أعوُد إلى فقرِة )أستكشُف( بدايَة الدرِس َوأحلُّ المسألَة.

8 m

6 cm

20 cm

معلومٌة

ــيِج  ــوِط النس ــُة خي ــدَأْت صناع ب
اهلنــِد  يف  القديمــِة  العصــوِر  يف 
َوالصــنِي َومــَر، إِْذ ُعرَفــْت فيهــا 
زراعــُة القطــِن َوإنتــاُج الَغــْزِل 

والنســيِج.

معلومٌة

ترِمــُز احلَلقــات اخلمــُس املتشــابِكُة 
يف شــعاِر دورِة األلعــاِب األولومبيِة 
ــنَي  ــّوِة ب ــِن َواألخ إىل روِح التضام
ــُل كلُّ حَلقــٍة  ســكاِن األرِض، إِْذ ُتثِّ

قــاّرًة ِمــْن قــاّرات العــاَلِ.
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الوحدُة 7

مهاراُت التفكيِر الُعليا

 24 m 4 أقلَّ َأْم أكبَر ِمْن m 14  تبريــٌر: أحدُد ما إذا كاَن محيُط دائرٍة طول نصــِف ُقْطِرها 

دون إجراِء الحساباِت، َوأبّرُر إجابتي.

 15  تبريٌر: ركَض محموٌد على طوِل المســاِر األزرِق، وركَضْت سميرُة على طوِل المساِر 

ُهما قطَع مسافًة أكبَر: محموٌد َأْم سميرُة؟ أبّرُر إجابتي. األحمِر، أيُّ

، مـا تأثيـُر ذلك في   16  تبريـر:إذا أصبـَح طـوُل ُقطـِر دائـرٍة ِمْثَلـْي طـوِل ُقطِرهـا األصلـيِّ

محيطِهـا؟ أبـرر إجابتي

المظلَُّل  ُن الشــكُل   17  أكتشــُف الخطَأ: يتكوَّ

المجاوُر ِمْن نِصَفْي دائرٍة، طول قطر الدائرة 

الصغيــرة cm 20، وطــول قطــر الدائرة 

cm 30. تقوُل ريمــا: إّن محيَط  الكبيــرة 

المنطقــِة المظللــِة cm 88.5، أّما عاصٌم 

فيقوُل: إنَّ محيَطها cm 78.5، فأيٌّ منُهما على صواٍب؟ أبّرُر إجابتي.

أكتُبأكتُب  كيَف َأِجُد محيَط دائرٍة علْمُت نصَف ُقْطِرها؟   18 

30 cm

20 cm

إرشاد

أالحـظُ أنَّ املسـاراِت مكونـٌة ِمـْن 
جمموعـٍة ِمـْن أنصـاِف الدوائِر.
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قانوُن مساحِة الدائرِة

. π الهدُف: أستكشُف قانوَن مساحِة الدائرِة، وعالقَتُه بالنسبِة التقريبّيِة

نشاط 1 

1اْلُخْطــَوُة   اقسم قرًصا دائرًيا إلى أجزاء متطابقة:

ا 4 مراٍت ِمَن المنتَصِف؛ ألكّوَن 16 جزًءا متطابًقا.  •   َأثني ُقرًصا دائريًّ

 •   أختاُر أحَد األجزاِء، َوأقسُمُه جزَأيِن متطابَقيِن.

c َومحيَط الدائرِة r أسّمي نصَف ُقْطِر الدائرِة   • 

2اْلُخْطــَوُة   أكون مستطياًل:

  •  أقصُّ األجزاَء، َوُأعيُد ترتيَبها لتكّوَن مستطياًل مثَلما 

 . في الشكِل المجاوِرِ

  •  يمّثُل ............................ طوَل المستطيِل، 

ويمّثُل ............................ عرَضُه

3اْلُخْطــَوُة  أجد مساحة المستطيل الذي كونته:

  •  ُأعّوُض قيمَتِي الطوِل َوالعرِض الجديدَتيِن، الّلَتيِن حصْلُت 

، A = l × w علْيِهما ِمَن الخطوِة 2، في قاعدِة مساحِة المستطيِل 

ألحصَل على قاعدٍة جديدٍة َوِهَي: ..........................

 •  ُأعّوُض 2πr بداًل ِمْن c في المعاَدلِة، َوأبّسُط المعاَدلَة، ثمَّ َأِصُف الناتَج.

C
1
2

r

C
1
2

r = العرض

الطول = 

نصفنصف

أستعمُل قاعدَة المساحِة اّلتي حصْلُت عَلْيها في إيجاِد:

4 cm 1 مساحِة دائرِة طوُل نصِف ُقْطِرها 

12 km 2  مساحُة دائرٍة طوُل ُقْطِرها 

 3  هِل العالقِة بيَن ُقْطِر الدائرِة َومساحتِها عالقُة تناُسٍب؟ أبّرُر إجابتي.

أَتـدرُبأَتـدرُب

استكشاٌفاستكشاٌف

أتــذكـــــــرأتــذكـــــــر

مساحُة املستطيِل = الطوُل × العرُض 
A = l × w :َوبالّرموِز

 حيُث  l: الطوُل ، w : العرُض ،
A: املساحُة.
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مساحُة الدائرِة2الدرُس

  أستكشُف

أعلَن محلُّ بيِع فطائَر َعْن عرٍض لِبيِع َفطيرِة بيتزا 

 ،JD 7.99 30 بِســعِر cm كبيرٍة طــول قطرها

طَتيْن طول قطر كلُّ واحدٍة  َوفطيَرَتْي بيتزا متوسِّ

cm 20 بِسعِر JD 7.99، أيُّ العرَضيِن َأفضُل؟

توّصْلُت في االستكشــاِف اّلذي يسبُق هذا الدرِس إلى صيغٍة لِحساِب مســاحِة الدائرِة )area of a circle(، مستعِماًل فيها 

. π النسبَة التقريبّيَة

فكرُة الدرِس

أحسُب مساحَة الدائرِة.

المصطلحاُت

مساحُة الدائرِة

مساحة الدائرة   مفهوٌم أساسيٌّ 

مثال 1 

َأِجُد مساحَة كلِّ دائرٍة مّما يأتي، َوأستعمُل اآللَة الحاسبَة ألتحّقَق ِمْن صحِة إجابتي:
1  

A = πr 2 صيغُة مساحِة الدائرِة

≈ 3.14 × (12)
2

r = 12 و π ≈ 3.14 ُأعّوُض

≈ 452.16 َأِجُد الناتَج

إذْن، مساحة الدائرِة تساوي m 2 452.16 تقريًبا.

12 m

 مساحُة الدائرِة (A) يساوي ناتَج ضرِب π • بالكلمات

ِع نصِف الُقْطِر. في مربَّ

• بالنماذج

r

A = πr 2• بالرموز
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مثال 2 

  π ≈ 3.14 1256، أستعمُل cm2 َأِجُد طوَل نصِف ُقْطِر دائرٍة مساحُتها  

 A = πr 2     صيغُة مساحِة الدائرِة

 1256 = 3.14×r 2    A = 1256 و π ≈ 3.14 ُأعّوُض

 1256

3.14
 = 3.14 × r 2

3.14
أقّسُم الطرَفنِي عىل 3.14    

 400 = r 2     ُط ُأبسِّ

 20 = r      20 × 20 = 400

20 cm إذْن، طول نصِف ُقْطِر الدائرِة يساوي

  أتحقُق من فهمي:

. π ≈ 3.14 113.04، أستعمُل cm2 َأِجُد طوَل نصِف ُقْطِر دائرٍة مساحُتها  

. π ≈ 3.14 153.86، أستعمُل m2 َأِجُد طوَل ُقْطِر دائرٍة مساحُتها  

1 

2 

3 

يمكُن إيجاُد طوِل نصِف ُقْطِر دائرٍة َأْو طوِل ُقْطِرها إذا علْمُت مساحَتها، باستعماِل خطواِت حلِّ المعاَدلِة.

أستعمُل اآللَة الحاسبَة ألتحّقَق ِمْن صحِة إجابتي على النحِو اآلتي:

π ×SHIFT 12 x2 = s⇔d 452.3893421

اإلجابُة قريبٌة. إذْن، إجابتي صحيحٌة.

   أتحقُق من فهمي:

2  

4 cm

      3  

6 dm
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الوحدُة 7

ُيمكُن استخداُم قانوِن مساحِة الدائرِة في مواقَف حياتيٍة متنوعٍة وكثيرٍة.

3: مَن الحياِة     مثال 

 يبلُغ ُقْطُر القطعِة النقديِة ِمْن فئِة الخمسِة ُقروٍش mm 26 تقريًبا، َأِجُد مساحَة الوجِه 

الظاهِر منها، َوأقّرُب إجابتي أِلقرِب عدٍد صحيٍح.

 13 mm 26. إذْن، طول نصِف ُقْطِرها mm قطُر القطعِة النقديِة

  A = πr 2    صيغُة مساحِة الدائرِة

  ≈ 3.14 × (13)2   r = 13 َو π ≈ 3.14 ُأعّوُض

َأِجُد الناتَج    530.66 ≈  

أقّرُب اإلجابة أِلقرِب عدٍد صحيٍح     531 ≈  

إذْن، مساحُة الوجِه الظاهِر ِمَن القطعِة النقديِة يساوي mm2 531 تقريًبا. 

  أتحققُ من فهمي:

 يبلُغ ُقْطُر إشارِة منِع التدخيِن المجاورِة cm 20، َأِجُد مساحَتها، َوأقّرُب إجابتي 

أِلقرِب عدٍد صحيٍح.

أَتـدرُبأَتـدرُب
َأِجُد مساحَة كلِّ دائرٍة مّما يأتي، َوأستعمُل اآللَة الحاسبَة ألتحّقَق ِمْن صحِة إجابتي:وأحلُّ املسائَل

1     2    3 

 

80 mm

  

3 cm

  

6 m

π ≈ 3.14 314، أستعمُل cm2 4 َأِجُد طوَل نصِف ُقْطِر دائرٍة مساحُتها 

 5 َأِجُد مساحَة نصِف الدائرِة الظاهرِة في الشكِل المجاوِر.

5 cm
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 6  صحٌة: إذا كاَن طوُل ُقْطِر الزجاجِةالدائريِة في جهاِز

قياِس ضغِط الدِم cm 18، َأِجُد مساحَتها.

: تتكــّوُن الِمروحــُة المجــاورُة ِمــْن 4   7  َمــراوُحُ

أجــزاٍء متطابقــٍة كلُّ جــزٍء منهــا علــى شــكِل ُرْبــِع 

ــطِح  ــاحَة س ــُد مس ــٍة، َأِج ــرٍة داخلي ــرٍة، ودائ دائ

. ــيِّ ــِة الخارج الِمروح

مساحَة  َأِجُد  لها،  كاملٍة  دورٍة  كلِّ  في   197 cm مسافَة  دّراجٍة  َعجلُة  تقطُع   8  دّراجٌة: 

الَعجلِة. أقّرُب إجابتي أِلقرِب عدٍد صحيٍح.

ــتعماِل  ــًدا بِاس ــاُس ِعق ــْت ريم ــٌد: صنَع  9  ِعق

دائرَتيــِن. لّوَنــْت جــزًءا ِمــَن الِعقــِد باللــوِن 

الشــكِل  فــي  يظهــُر  مثَلمــا  األصفــِر 

المجــاوِر، أحســُب مســاحَة الجــزِء اّلــذي 

ــْن  ــزٍء ِم ــرِب ج ــي أِلق ــا إجابت ــُه مقرًب لّوَنْت

ــرٍة. عش

ــرِب  ــي أِلق ــّرُب إجابت ــاوِر. أق ــكِل المج ــي الش ــِة ف ل ــِة المظلَّ ــاحَة المنطق ــُد مس  10  َأِج

ــْن عشــرٍة. جــزٍء ِم

7.2 cm

9.6 cm

 11  فطائُر: أعوُد إلى فقرِة )أستكشُف( بدايَة الدرِس َوأحلٌّ المسألَة.

12 cm

12 cm

20 cm

29 cm

إرشاد

يف السـؤاَلنِي 9 َو 10، مـا العالقـُة 

لـِة  املظلَّ املنطقـِة  مسـاحِة  بـنَي 

كلِّ  يف  الدائرَتـنِي  َومسـاحَتِي 

؟ شـكٍل

إرشاد

ضغـُط الـّدِم ُهـَو قـّوُة دفـِع الـّدِم 

َمويـِة  الدَّ األوعيـِة  ُجـدراِن  عـىل 

اّلتـي ينتقـُل خالهَلـا إِلِمـداِد كاّفـِة 

أنسـجِة اجلسـِم َوأعضائِِه بِالغذاِء.
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إرشاد

أالحـظُ أنَّ أسـامَة قـّرَب إجاباَتـُه 

أِلقـرِب عـدٍد صحيـٍح.

أتذّكر

1  × طوِل 
2

ِث =  مساحُة املثلَّ

القاعدِة × االرتفاِع

مهاراُت التفكيِر الُعليا

تبريٌر: أتأّمُل العبارَتيِن اآلتيَتيِن، ثمَّ أصُفُهما بما يالئُمهما مّما بيَن القوَسيِن )صحيحٌة   

دائًما، صحيحٌة أحياًنا، ليَسْت صحيحًة( مبّرًرا إجابتي َمَع تدعيِمها بأمثلٍة داّلٍة:

 12  محيُط الدائرِة أكبُر ِمْن ُقْطِرها. 

1 cm2 13  مساحُة الدائرِة أكبُر ِمْن 

فكاَنْت  َومساحَتها،   12.4 cm ُقْطِرها  طول  دائرٍة  محيَط  أسامُة  أوجَد  الخطَأ:   14  أكتشُف 

إجابته كما يأتي:

c = πd
c = π × 12.4
    = 39.0 cm

12.4 cm
A = πr 2

A = π × 6.22

    = π × 12.4
    = 39.0 cm

أبّيُن الخطَأ اّلذي وقَع فيِه، َوأصّحُحُه.

: يبّيُن الشــكُل المجاوُر 4 دوائَر متماّســٍة طول نصُف   15  تحدٍّ

ُقْطِر كلٍّ منها cm 6، وصَلْت مراكُز الدوائِر األربعِة لتشّكَل 

ًعا. َأِجُد مساحَة المنطقِة المظلَّلِة.  مربَّ

 . AC يبّيُن الشكُل المجاوُر دائرًة ُقْطُرها :  16  تحدٍّ

َأِجُد مساحَة المنطقِة المظلَّلِة. 

أكتُبأكتُب  كيَف َأِجُد مساحَة دائرٍة علْمُت ُقْطَرها؟   17 

A C

B

11 cm

الوحدُة 7
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  أستكشُف

مقياُس المطِر أداٌة ُتســتخَدُم لِقياِس كّميِة األمطاِر اّلتي 

تسقُط في مكاٍن معّيٍن في مدٍة زمنيٍة محددٍة، َويتكّوُن ِمْن 

ُأنبوٍب على شكِل ُأســطوانٍة يعلوها ُقْمٌع. ما كّميُة الماِء 

اّلتي ســتمأُل مقياَس مطٍر ارتفاُعُه cm 50 وطول نصِف 

ُقْطِر قاعدتِِه cm 2.5؟

َبِة. الحجُم )volume( ُهَو الحّيُز اّلذي يشَغُلُه الجسُم في الفضاِء، َوُيقاُس بِالوحداِت المكعَّ

طوِح، َلُه قاعدتاِن متوازيتاِن َومتطابقتاِن، وأوجُهُه الجانبيُة مستطيالُت. َويسّمى المنشوُر  ٌم كثيُر السُّ المنشوُر )prism( مجسَّ

بحسِب شكِل قاعدتِِه. 

مثال 1  

َأِجُد حجَم كلِّ منشوٍر مّما يأتي:
1  

    V = Bh    حجُم املنشوِر

    = (l × w)h   B = l × w ،القاعدُة مستطيٌل، إذْن
    = (7.5 × 2) × 4    l = 7.5, w = 2, h = 4 ُأعّوُض
َأِجُد الناتَج    60 =    

60 cm3 إذْن، حجُم المنشوِر يساوي

4 cm

2 cm
7.5 cm

فكرُة الدرِس

َأِجُد حجَم المنشوِر 
َواألُسطوانِة.

المصطلحاُت

الحجم، المنشور

الدرُس

حجُم المنشوِر   مفهوٌم أساسيٌّ 

حجُم المنشوِر ) V( يساوي ناتَج ضرِب • بالكلمات

.)h( في ارتفاِعِه )B( مساحِة قاعدتِِه

• بالنماذج

B

h
h

B

V = Bh• بالرموز

حجُم المنشوِر َواألُسطوانِة 3
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2  

        V = Bh   حجُم املنشوِر

     = ( 1
2

 × 4 × 3)h B = 1
2

القاعدُة مثلٌَّث، إذْن، 3 × 4 × 

     = ( 1
2

 × 4 × 3) × 6   h = 6 ُأعّوُض

َأِجُد الناتَج   36 =     

36 cm3 إذْن، حجُم المنشوِر يساوي

   أتحقُق من فهمي:

3  
7 cm

15 cm
8 cm

     4  4 mm 10 mm

15 mm

3 cm

4 cm

6 cm

الوحدُة 7

عٍة. َوُيمكنُنا استخداُم قانوِن حجِم المنشوِر في مواقَف حياتيٍة كثيرٍة ومتنوِّ

3: مَن الحياِة     مثال 

نٍة ِمْن طوابَق متعددٍة ُيستغنى فيها  ُع فيها رأسيًّا في مباٍن ُمكوَّ الزراعُة الرأسيُة ِهَي زراعٌة ُيتوسَّ

َعِن التربِة الزراعيِة. إذا كاَن أحُد هذِه المباني على شكِل منشوٍر قاعدُتُه مربعُة الشكِل طوُل 

ِضلِعِها m 60، َوارتفاُعُه m 111، َأِجُد حجَم المبنى.

   V = Bh   حجُم املنشوِر

   = (l 2 )h   B = l 
القاعدٌة مربعٌة، إذْن، 2

        = (60)
2
×111   l = 60, h = 111 ُأعّوُض

َأِجُد الناتَج   399600 =      

399600 m3 إذْن، حجُم المبنى

   أتحققُ من فهمي:

  َأِجُد حجَم َحوِض األسماِك المجاوِر. 

10 dm

14 dm 6 dm
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حجُم األُسطوانِةِ   مفهوٌم أساسيٌّ 

حجُم األُسطوانِة ) V( اّلتي نصُف ُقْطِرها )r( يساوي ناتَج • بالكلمات

 )h( في ارتفاِعها )B( ضرِب مساحِة قاعدتِها

• بالنماذج

r

h
V = πr 2 h  أو  V = Bh• بالرموز

مثال 3 

 َأِجُد حجَم األُسطوانِة المجاِورِة َوُأقّرُب إجابتي لِقرِب جزٍء ِمْن عشرة.

      V = πr 
2 
h   حجُم اأُلسطوانِة

    = π(82 )(12.5)  r = 8, h = 12.5 ُأعّوُض

π ××SHIFT 12.5x28 = s⇔d 2513.274123 أستعمُل اآللَة الحاسبَة   

إذْن، حجُم األُسطوانِة يساوي cm3 2513.3  تقريًبا.

   أتحققُ من فهمي:

َأِجُد حجَم األُسطوانِة المجاِورِة، َوُأقّرُب إجابتي أِلقرِب جزٍء ِمْن مئٍة. 

12.5 cm

8 cm

7.8 cm

13.25 cm

ــٌم َلُه قاعدتاِن دائريتاِن متطابقتاِن َومتوازيتاِن، ترتبطاِن مًعا بسطٍح ُمنَحٍن، َوارتفاُع األسطوانِة  األُسطوانُة )cylinder(: مجسَّ

.)r( ُهَو المسافُة العموديُة بيَن قاعَدَتْيها، َويسّمى نصُف ُقطِر القاعدِة نصَف ُقطِر األُسطوانِة )h(

ٌن ِمْن قاعدَتيِن، َوَلْو قّسْمنا المنشوَر  َمْيِن مكوَّ عنَد المقارنة بين ُأسطوانٍة َومنشــوٍر َلُهما االرتفاُع نفَسُه، نالحُظ أنَّ كال المجسَّ

َواألُســطوانَة إلى طبقاٍت َلوجْدنا أنَّ مساحَة سطِح كلِّ طبقٍة مساٍو لمســاحِة القاعدِة، َوبما أنَّ ارتفاَع الطبقاِت مساٍو الرتفاِع 

ُه ُيمكُن حســاُب حجِم األُسطوانِة بطريقٍة مشابهٍة لِطريقِة حســاِب حجِم المنشوِر، َوذلَك  المنشــوِر واألُسطوانِة، نستنتُج أنَّ

بِضرِب مساحِة قاعدتِها في ارتفاِعها.

االرتفاع

القاعدة

االرتفاع

القاعدة
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الوحدُة 7

عٍة. ُيمكنُنا استخداُم قانوِن حجِم األُسطوانِة في مواقف حياتية كثيرة ومتنوِّ

   مثال 4: مَن الحياِة 

ٌز لِتخزيِن الُحبوِب َوحفظِها في مكاٍن آمٍن   الّصومعُة األُسطوانيُة مبنًى مجهَّ

 بعيٍد َعْن أسباِب اإلتالِف. َأِجُد حجَم صومعٍة يبلُغ ارتفاُعها m 30 َوطول  

ُقطِرها m 20 َوُأقّرُب إجابتي أِلقرِب جزٍء ِمْن عشرة.

       V = π r 
2 h  حجُم األُسطوانِة

       = π(10
2 
)(30) r = 10 , h = 30 ُأعّوُض

أستعمُل اآللَة احلاسبَة 9424.8 ≈       

إذْن، حجُم الصومعِة يساوي m3 9424.8 تقريًبا.

  أتحققُ من فهمي:

ًبا ِمَن القهوِة يّتسُع َلُه الكوُب المجاِوُر.   َكْم َسنتيمتًرا مكعَّ

7 cm

8 cm

َأِجُد حجَم كلِّ مجسم مّما يأتي:

1         2 

    

6cm

8cm
5cm

     

2 m

3 m
6 m

3 m

3 m

4 m

5 m

? cm
8 cm

10.8 cm

8.8 cm
? cm

? cm

9 cm

13 cm

2 cm

6 cm

? cm

12.5 cm
5 cm

? cm

3         4  

    

7 cm11 cm 12 cm

11 cm
13 cm

10 cm

16 cm
12 cm

10 cm

1 cm

11 cm
13 cm

15 cm

12 cm
14 cm 7 cm

16 cm
12 cm

10 cm

9 cm

1 cm

12 m

9 m 16 cm

16 cm

0.5 m

25 m

8 m

1.6 m

10 cm

10.2 cm

22 m

10.9 m

12 cm
14 cm

9 cm

11 cm

8 cm

9 cm

         

7 cm11 cm 12 cm

11 cm
13 cm

10 cm

16 cm
12 cm

10 cm

1 cm

11 cm
13 cm

15 cm

12 cm
14 cm 7 cm

16 cm
12 cm

10 cm

9 cm

1 cm

12 m

9 m 16 cm

16 cm

0.5 m

25 m

8 m

1.6 m

10 cm

10.2 cm

22 m

10.9 m

12 cm
14 cm

9 cm

11 cm

8 cm

9 cm

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

أتذكر

إذا ل تتوفـر اآللـة احلاسـبة يمكنني 
 )π( لــ  تقريبـة  قيمـة  اسـتعامل 

3.14 وهـي 
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ٍم مّما يأتي: َأِجُد حجَم كلِّ مجسَّ

 15 m 4، َوارتفاُعُه m 5 منشوٌر قاعدُتُه مربعٌة طوُل ِضلِعها 

 33.7 dm 21.4 َوارتفاُعها dm 6 ُأسطوانٌة طول قطرها 

حـوُض مـاٍء: يبّيـن الشـكُل المجـاوُر حـوَض 

سـباحٍة علـى شـكِل ُأسـطوانٍة، طـوُل قطرهـا 

 120 cm َوارتفاُعُهـا   ،5.4 m

 7 َأِجُد حجَم الحوِض. 

 8 ما كّميُة الماِء بِالّليتِر اّلتي ُيمكُن أْن يّتسَع َلها الحوُض؟

 9  ما المدُة الزمنّيُة اّلتي يحتاُجها الحوُض حّتى يمتلَئ إذا كاَنْت سرعُة تعبئتِِه L/min 50؟

ٍم مّما يأتي: َأِجُد حجَم كلِّ مجسَّ

10       11  

حَة على كلِّ شكٍل مّما يأتي إليجاِد الُبعِد المفقوِد: أستعمُل المعلوماِت الموضَّ

12      13  

 

2 m

3 m
6 m

3 m

3 m

4 m

5 m

? cm
8 cm

10.8 cm

8.8 cm
? cm

? cm

9 cm

13 cm

2 cm

6 cm

? cm

12.5 cm
5 cm

? cm

   

  V = 608 cm3    V = 110 cm3

 14  أمطاٌر: أعوٌد إلى فقرِة )أستكشُف( بدايَة الدرِس، َوأحلُّ المسألَة.

ر أتذكَّ

1000 L  1  تساويm3 ُّكل

إرشاد

ٍم مرّكٍب أفّكُك  ِجَد حجَم جمسَّ أِلَ
امٍت أعرُفها َوَأِجُد  أجزاَءُه إىل جمسَّ
حجَم كلِّ جزٍء ، ثم أجد جمموع 

احلجوم التي أوجدهتا.

8 m
9 m

7 m

12 m

10 cm

2 cm20 cm

16 cm
5 cm

5 cm

6 cm 2 cm

15 cm

2 cm 4 cm

10 cm

13 cm

2 cm3 cm

7.5 cm

4 cm10 cm

4 cm 5 cm
2 cm

9 cm

4 cm 6 cm

2 m

3 m
6 m

3 m

3 m

4 m

5 m

? cm
8 cm

10.8 cm

8.8 cm
? cm

? cm

9 cm

13 cm

2 cm

6 cm

? cm

12.5 cm
5 cm

? cm

أتذكر

 مساحُة ِشبِه املنحِرِف

1  × جمموِع طوَلِ القاعدَتنِي 
2

 =

املتوازيَتنِي × االرتفاُع
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مهاراُت التفكيِر الُعليا

َب كماٌل منشــوًرا ِمــَن الّشــْمِع أبعاُدُه   15  تبريــٌر: ذوَّ

cm, 9 cm, 20 cm 10  لتشــيكِل شــمعاٍت على 

ثٌة كما في الشكِل المجاوِر.  شكِل منشــوٍر قاعدُتُه مثلَّ

َكْم شــمعًة يســتطيُع كماٌل أْن يصنَع ِمْن كّميِة الشمِع 

اّلتي َلَدْيِه؟ أبّرُر إجابتي.

 16  تبريــٌر: أتأمل الشــكِل المجاوِر، ثــمَّ أصُف كيَف 

ُيمكنُني إيجاُد حجِم الجسِم المغموِر بِالماِء، مبرًرا 

وَرِق  إجابتي، علًما بــأنَّ طوَل نصف ُقطِر قاعدِة الدَّ

cm 1.5، ثمَّ َأِجُدُه.

 17  تبريٌر: تتكــّوُن كلُّ مجموعٍة ِمــْن أوراِق 

500 ورقٍة. هْل  التذكيِر المجــاورِة ِمــْن 

يوَجُد اختالٌف بيَن حجَمِي المجموعَتيِن؟ 

أبّرُر إجابتي، ثّم َأِجُد حجَم كلِّ مجموعٍة، 

 6 cm, 6 cm, 0.02 cm  علًما بِأنَّ أبعاَد الورقِة الواحدِة

: منشــوٌر قاعدُتــُه علــى شــكِل مســتطيٍل،   18  تحــدٍّ

أوُجِهــِه  َومســاحاُت  كّليــٌة،  أعــداٌد  َوأبعــاُدُه 

cm2, 40 cm2, 48 cm2 30 َأِجــُد حجــَم المنشــوِر 

. ًحــا ُخطــواِت الحــلِّ موضِّ

؟ أكتُبأكتُب  كيَف َأِجُد حجَم منشوٍر ثالثيٍّ   19 

6 cm
8 cm

10 cm

2 cm

40 cm2

48 cm2

30 cm2

أفكر

ما العالقُة بنَي حجِم احلجِر 

َوحجِم املاِء امُلزاِح؟

إرشاد

أستخدم خطة التخمني والتحقق 

إلجياد أبعاد املنشور.



102

حجُم الَهرَِم استكشاٌفاستكشاٌف

الهدُف: أستكشُف العالقَة بيَن حجَمْي َهَرٍم َومنشوٍر تتساوى فيِهما مساحُة القاعدِة َواالرتفاُع.

الَهَرُم )pyramid(: شكٌل ثالثيُّ األبعاِد، قاعدُتُه مضلٌَّع، َوأوُجُهُه الجانبيُة مثلَّثاٌت تشترُك في نقطِة تسّمى الرأَس.

نشاط 1 

1اْلُخْطــَوُة  أصمم شبكة مكعب وهرم:

ــٍب مفتوٍح ِمــَن األعلى طوُل   •   أصّمُم شــبكَة مكعَّ

8 cm ِضلِعِه

 •  أصّمُم شبكَة َهَرٍم رباعيٍّ برسِم 4 مثلَّثاٍت متطابقِة 

  8 1
2

 cm 8 وارتفاُعُه cm لَعيِن طوُل قاعدِة كلٍّ منها الضِّ

2اْلُخْطــَوُة   أنشئ هرًما ومكعًبا:

ُم َهَرٍم   •  أقصُّ الشبكاِت، َوُألصُق الحوافَّ مًعا، لِينتَج مجسَّ

ٌب َكما في الشكل المجاور. رباعيٍّ َومكعَّ

َميِن. ماذا أالحُظ؟ َب على الطاولِة أمامي، َوأقارُن ارتفاَعِي المجسَّ  •  أضُع الَهَرَم الرباعيَّ َوالمكعَّ

َميِن، ماذا أالحُظ؟ ِب، َوأقارُن قاعدَتِي المجسَّ  •  أضُع قاعدَة الَهَرِم على سطِح المكعَّ

3اْلُخْطــَوُة   أستعمل الرمل للمقارنة بين حجم الهرم وحجم المنشور:

ِب،   •  أمأُل الَهَرَم الرباعيَّ بالّرمِل َوُأفِرُغُه في المكعَّ

ُب.  َوأكّرُر العمليَة حّتى يمتلَئ المكعَّ

أحلُّل النتائًج: 

ِب؟  •  َكْم مرًة مأُلُت الَهَرَم لِتعبئِة المكعَّ

 •  ما العالقُة بيَن حجِم الَهَرِم َوحجِم المنشوِر اّلذي يتساوى مَعُه في القاعدِة َواالرتفاِع.

8 cm

8 cm

8 cm 8 cm

8      cm1
2

 27 cm3 1  َأِجُد حجَم َهَرٍم رباعيٍّ يتساوى في القاعدِة َواالرتفاِع َمَع منشوٍر رباعيٍّ حجُمُه 

 36 m3 2  َأِجُد حجَم َهَرٍم ثالثيٍّ يتساوى في القاعدِة َواالرتفاِع َمَع منشوٍر ثالثيٍّ حجُمُه 

أَتـدرُبأَتـدرُب
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الدرُس

حجُم الَهَرِم   مفهوٌم أساسيٌّ 

  أستكشُف

يعوُد بناُء َهَرِم خوفو إلى العاِم 2560 قبَل الميالِد تقريًبا، 

إذا علْمــُت أنَّ ارتفاَع هذا الهــَرِم  m 139تقريًبا، 

 ،230 m َوقاعدَتُه مربعُة الشكِل طوُل ِضلِعها

َفَكْم حجُمُه؟

توصْلُت في االستكشــاِف اّلذي يسبُق هذا الدرِس إلى أنَّ حجَم الَهَرِم يســاوي ُثُلَث حجِم المنشوِر الُمساوي َلُه في مساحِة 

القاعدِة َواالرتفاِع.

مثال 1 

َأِجُد حجَم كلِّ َهَرٍم مّما يأتي، َوأقّرُب إجابتي أِلقرِب جزٍء ِمْن مئٍة:

1 

        V = 1
3

 Bh  حجُم اهلََرِم

     = 1
3

 (l × w)h B = l × w ،القاعدُة مستطيٌل، إذْن

     = 1
3

 (8 × 5) × 10  l = 8 , w = 5 , h = 10 ُأعّوُض

َأِجُد الناتَج  133.33 ≈     

إذْن، حجُم الَهَرِم يساوي cm3 133.33 تقريًبا.

10 cm

8 cm

5 cm

5 cm

8 cm

 حجُم الَهَرِم ( V) يساوي ُثُلَث مساحِة قاعدتِِه (B)  • بالكلمات

 (h) في ارتفاعِه

• بالنماذج

B

h

 = V• بالرموز
1
3  Bh

فكرُة الدرِس

َأِجُد حجَم الَهَرِم 
َوالمخروِط.

المصطلحاُت

المخروُط

حجُم الَهرَِم َوالَمخروِط 4
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   أتحقُق من فهمي:

2  
14 cm

10 cm 7 cm

  3  

15 cm12 cm

10 cm

عٍة. ُيمكنُنا استخداُم قانوِن حجِم الَهَرِم في مواقَف حياتيٍة كثيرٍة ومتنوِّ

2: مَن الحياِة     مثال 

 تتكّوُن محميُة موتارت لِلنباتاِت في كندا ِمْن 4 بيوٍت زجاجيٍة كلٌّ منها 

 على شكِل َهَرٍم قاعدُتُه مربعُة الشكِل، َويحتوي كلُّ بيٍت منها على ُمناٍخ 

 مختلٍِف َوأنواٍع متباينٍَة ِمَن النباتاِت. َأِجُد حجَم الَهَرِم األكبِر علًما بأنَّ 

25 m 24، َوطوَل ِضلِع قاعدتِِه المربعِة m ارتفاَعُه

      V = 1
3

 Bh   حجُم اهلََرِم

      = 1
3

 (l 2)h  B = l 
القاعدُة مربعٌة، إذْن، 2

      = 1
3

 (25)2×24   l = 25 , h = 24 ُأعّوُض

َأِجُد الناتَج    5000 =      

5000 m3 إذْن، حجُم الَهَرِم يساوي

  أتحقُق من فهمي:

َأِجُد حجَم أصغِر َهَرٍم في المحمّيِة علًما بأَن ارتفاَعُه m 18 َوطوَل ِضلِع قاعدتِِه المربعِة m 19.5. أقّرُب إجابتي أِلقرِب 

جزٍء ِمْن عشرٍة.
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المخروُط )cone(: شكٌل ثالثيُّ األبعاِد، َلُه قاعدٌة دائريٌة واحدٌة، َوسطٌح ُمنَحٍن يصُل القاعدَة بِالرأِس.

عالقُة حجِم المخروِط بِحجِم األُسطوانِة مثَل عالقِة حجِم الَهَرِم بِحجِم المنشوِر، أْي أنَّ حجَم المخروِط يساوي ُثُلَث حجِم 

األُسطوانِة المساويِة َلُه في مساحِة القاعدِة َواالرتفاِع.

h

مثال 3  

َأِجُد حجَم كلِّ مخروٍط مّما يأتي، َوأقّرُب إجابتي إلى أقرِب جزٍء ِمْن مئٍة:
1 

      V = 1
3

  πr 2h   حجُم املخروِط

    = 1
3

 π (5
2 )(12)  r = 5 , h = 12 ُأعّوُض

أستعمُل اآللَة احلاسبَة   314.16 ≈    

إذْن، حجُم المخروِط يساوي cm3 314.16  تقريًبا.

   أتحقُق من فهمي:

2  

5 cm

13 cm
   3  4 m

5 m

5 cm

12 cm

حجُم المخروِطمفهوٌم أساسيٌّ 

حجُم المخروط ( V) اّلذي طوُل نصِف ُقطِرِه (r) يساوي • بالكلمات

(h) في ارتفاِعِه (B) ُثُلَث مساحِة قاعدتِِه

• بالنماذج

r

h

V = 1• بالرموز
3

 πr 
2
 h   أو  V = Bh

الوحدُة 7
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عٍة. ُيمكنُنا استخداُم قانوِن حجِم الَهَرِم في مواقَف حياتيٍة كثيرٍة َومتنوِّ

   مثال 4: مَن الحياِة 

 تشتهُر مدينُة بانكوك في تايَلنَْد بِحقوِل الِمْلِح، حيُث ُتَشقُّ أقنيٌة 

 َوُتجَمُع فيها المياُه المالحُة في مسطَّحاٍت َوُتتَرُك لِتجفُّ تحَت 

 أشعِة الشمِس، ثّم ُيجَمُع الِمْلِح على شكِل أكواٍم مخروطيِة 

 ، 55 cm 120 َوارتفاُعها cm الشكِل. إذا كاَن طوُل ُقطِر الَكوَمِة 

فَأِجُد حجَمها َوأقّرُب إجابتي أِلقرِب جزٍء ِمْن مئٍة:

بما أنَّ َكوَمَة الِمْلِح على شكِل مخروٍط، إًذا َأِجُد حجَم المخروِط.

     V = 1
3

 πr2 h  حجُم املخروِط

      = 1
3

 π(602)(55)  r = 60 , h = 55 ُأعّوُض

أستعمُل اآللَة احلاسبَة  207345.12 ≈      

إذْن، حجُم َكوَمِة الِمْلِح يساوي cm3 207345.12  تقريًبا. 

  أتحقُق من فهمي:

في المثاِل الســابِق، إذا كاَن طول نصِف ُقطِر َكوَمِة ِمْلٍح cm 35، َوارتفاُعها cm 40، َأِجُد حجَم الَكوَمِة، َوأقّرُب إجابتي 

أِلقرِب جزٍء ِمْن عشرٍة.

َأِجُد حجَم كلِّ مجسم مّما يأتي، َوأقّرُب إجابتي أِلقرِب جزٍء ِمْن مئٍة:

1   2   3   

15 m

4 m5 m
10.3 cm 10 cm

12 cm

7 cm
4 cm

6 cm

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل
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الوحدُة 7

َأِجُد حجَم كلِّ مخروٍط مّما يأتي، َوأقّرُب إجابتي أِلقرِب جزٍء ِمْن عشرٍة:

4       5     6  

    

ٍم مّما يأتي، َوأقّرُب إجابتي أِلقرِب جزٍء ِمْن عشرٍة: َأِجُد حجَم كلِّ مجسَّ

18 cm2 5 َومساحُة قاعدتِِه dm 7  َهَرٌم ارتفاُعُه 

 6.5 mm 4 َوارتفاُعُه mm 8 مخروٌط طوُل نصِف ُقطِرِه 

 9  أكواٌب: يبّيُن الشكُل المجاوُر كوَبيِن، المنطقُة الداخليُة 

في كلٍّ منُهما على شــكِل مخروٍط. أيُّ الكوَبيِن يّتسُع 

لكّميٍة أكبَر ِمَن السائِل؟ أبّرُر إجابتي.

ٍم مّما يأتي، َوأقّرُب إجابتي أِلقرِب جزٍء ِِمْن مئٍة: َأِجُد حجَم كلِّ مجسَّ

10   11   12   1.5 m

2 m

3 m

5 cm8 cm

20 cm

5 m

3 m 2.5 m

8 m

 13  علوٌم: يبّيُن الشــكُل المجــاوُر ُقمَعيِن 

ُيســتخَدماِن فــي مختبــراِت العلوِم، 

مخــروٍط،  شــكِل  على  الُقمــُع )1( 

َمَع  مخروٍط  شــكِل  على  َوالُقمُع )2( 

الُقمَعيِن  أيُّ  بقاعدتِِه.  متِصَلِة  ُأسطوانٍة 

حجُمُه أكبُر؟ أبّرُر إجابتي.

5 m

12 m

10 mm

12 mm

4 cm

3 cm

5 cm

4 cm
3 cm

10 cm8 cm

الكوب األولالكوب الثاين

34 mm

20 mm

18 mm

(2)

48 mm

40 mm

(1)

إرشاد

ُه عىل توحيِد  يف السؤاِل 7 أتنبَّ

الِوحداِت قبَل إجياِد احلجِم.
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أفكر

كيـَف أوّظـُف حـلَّ املعـادالِت يف 

حـلِّ السـؤاِل 19؟

حَة على كلِّ شكٍل مّما يأتي إليجاد الُبعِد المفقوِد: أستعمُل المعلوماِت الموضَّ

14        15  

 16  أهراماُت ِمصَر: أعوُد إلى فقرِة )أستكشُف( بدايَة الدرِس َوأحلُّ المسألَة.

10 cm

x

V = 200 cm3

10 cm

V = 216π m 3

x
18 m

مهاراُت التفكيِر الُعليا

 19  تبريٌر: يبّيُن الشكُل المجاوُر مخروًطا َوُأسطوانًة

َلُهما الحجُم نفُسُه، ما عالقُة ارتفاِع المخروِط 

بِارتفاِع األُسطوانِة؟ أبّرُر إجابتي.

َميِن اآلتَييِن،  ٍم ِمَن المجسَّ  20  أكتشُف الخطَأ: أبّيُن الخطَأ في إيجاِد حجِم كلِّ مجسَّ

َوأصحُحُه.

12 cm

 21  تبريٌر: يسقُط الّرمُل في الساعِة الّرمليِة المجاورِة 

ِل cm3 50 لكلِّ دقيقٍة. َكْم ِمَن الوقِت يحتاُج   بِمعدَّ

؟ ُه في الجزِء السفليِّ الرمُل لِيسقَط كلُّ

أكتُبأكتُب  أصُف العالقَة بيَن حجِم الَهَرِم َوحجِم المنشوِر    22 

المساوي َلُه في القاعدِة َواالرتفاِع.

?

2x

x

y

30 mm

10 mm

24 mm

معلومة

أهراماُت مَر هي مقابُر َمَلكيٌة 

كلٌّ ِمْنها حيمُل اسَم املَلِك الَّذي 

بناُه ثمَّ ُدِفَن فيِه.

معلومة

اسـُتعِمَلِت السـاعُة الرمليُة قدياًم 

الرحـالِت  يف  الوقـِت  لِقيـاِس 

عـدًة  قروًنـا  ـْت  َوظلَّ البحريـِة، 

ـفِن. السُّ َمتـِن  ُتسـَتْخدُم عـىل 
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الدرُس

المساحُة الجانبيُة َوالكّليُة ِلسطِح المنشوِر   مفهوٌم أساسيٌّ 

5
  أستكشُف

يمّثــُل الجزُء األماميُّ ِمْن راصفــِة الطُُّرِق في 

  1.07 m الصورِة المجاورِة ُأســطوانًة طوُلها

َوطوُل ُقطــِر قاعدتِها الدائريــِة m 1.28، ما 

المســاحُة اّلتي ترصُفها اآلليُة ِمَن الطريِق في 

الدورِة الواحدِة؟

ٍم تساوي مجموَع مساحاِت جميِع أوُجِهِه. المساحُة الكّليُة )total surface area( لِسطِح أيِّ مجسَّ

المساحُة الجانبيُة )lateral area( )L.A( لِسطِح المنشوِر ِهَي مجموُع مساحاِت أوُجِهِه الجانبيِة.

مساحُة سطِح المنشوِر َواألُسطوانِة

المساحُة الجانبيُة (L.A) لِسطِح المنشوِر تساوي ناتَج ضرِب • بالكلمات
ارتفاِع المنشــوِر h في محيِط القاعدة P أّما المســاحُة الكّليُة 
(S.A) لِســطِح لِلمنشوِر َفُتساوي مجموَع مســاحتِِه الجانبيِة 

َومساحَتْي قاعدَتْيِه.

• بالنماذج

h

B

P

     L.A = Ph• بالرموز

S.A = L.A + 2B

مثال 1 

َأِجُد المساحَة الكّليَة لِسطِح كلِّ منشوٍر مّما يأتي:      1
 

20 cm

10 cm

14 cm 1اْلُخْطــَوُة  َأِجُد محيَط القاعدِة:

   P = 2l + 2w   P = 2l + 2w ،القاعدُة مستطيٌل، إذْن
   P = 2(20) + 2(14)  l = 20 , w = 14 ُأعّوُض
 َأِجُد الناتَج    68 =   

68 cm إذن، محيط القاعدة

فكرُة الدرِس

َأِجُد المساحَة الجانبيَة 
َوالمساحَة الكّليَة لِسطِح 

المنشوِر َواألُسطوانِة.

المصطلحاُت

المساحُة الجانبيُة للسطِح، 
المساحُة الكّليُة للسطِح.
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2اْلُخْطــَوُة  َأِجُد المساحَة الجانبيَة لِسطِح المنشوِر:

   L.A = Ph   املساحُة اجلانبيُة لِسطِح املنشوِر

   = 68 × 10   p = 68, h = 10 ُأعّوُض

َأِجُد الناتَِج   680 =   

    680 cm2 إذْن، المساحُة الجانبيُة لِسطِح المنشوِر

3اْلُخْطــَوُة  َأِجُد مساحَة القاعدِة:

   B = l × w   مساحُة املستطيِل

   = 20 × 14   l = 20, w = 40 ُأعّوُض

َأِجُد الناتَج   280 =   

280 cm2 إذن، مساحة قاعدة المنشور

4اْلُخْطــَوُة  َأِجُد المساحَة الكّليَة لِسطِح المنشوِر: 

   S.A = L.A + 2B   املساحُة الكّليُة لِسطِح املنشوِر

   = 680+2(280)  L.A = 680 , B = 280 ُأعّوُض

َأِجُد الناتَِج   1240 =   

1240 cm2 إذْن، المساحُة الكّليُة لِسطِح المنشوِر تساوي

   أتحقُق من فهمي:

2  

8 cm

5 cm

3 cm

  3  

6 cm

5 cm

4 cm

3 cm
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عٍة. ُيمكنُنا استخداُم قانوَنِي المساحِة الجانبيِة َوالمساحِة الكّليِة لِسطِح المنشوِر في مواقَف حياتيٍة كثيرٍة ومتنوِّ

الوحدُة 7

2: مَن الحياِة     مثال 

 ُيعدُّ مبنى مركِز باْلتمور التجاريِّ أعلى مبنًى خماسيٍّ منتظٍم في العاَلِم، َويبلُغ 

 ارتفاُعُه m 124 تقريًبا، َوطوُل ِضلِع قاعدتِِه الخماسيِة m 41 تقريًبا، 

َأِجُد المساحَة الجانبيَة لِسطِح المبنى.

 بما أنَّ قاعدَة المبنى على شكٍل خماسيٍّ منتظٍم، إذن، محيُط القاعدِة 

لِع الواحِد. يساوي ناتَج ضرِب عدِد األضالِع في طوِل الضِّ

       P = 5 × l  حميُط اخلاميسِّ املنتَظِم

       = 5 × 41 l = 41 ُأعّوُض

َأِجُد الناتَج   205 =         

       L.A = Ph   املساحُة اجلانبيُة لِسطِح املنشوِر

        = 205×124 p = 205, h = 124  ُأعّوُض

َأِجُد الناتَج  25420 =        

  25420 m2 إذْن، المساحُة الجانبيُة لِسطِح المنشوِر

  أتحقُق من فهمي:

 39200 m2  َأِجُد المساحَة الكّليَة لِسطِح مركز باْلتمور التجاريِّ إذا علْمُت أنَّ مساحة قاعدِة المبنى  

ُيمكنُنا إيجاُد المســاحِة الكّليِة لأُلسطوانِة َعْن طريِق شَبكتِها. َفِعنَد فتِح ُأســطوانة، َأِجُد أنَّ مساحَة المستطيِل الناتِج يساوي 

المساحَة الجانبيَة لأُِلسطوانِة، َوالمساحَة الكّليَة لِسطِحها يساوي مجموَع مساحتِها الجانبيِة َومساحَتِي القاعدَتيِن.

h h

r r

2πr

L.A S.A

r

B = πr2

مساحة القاعدة
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المساحُة الجانبيُة َوالمساحُة الكّليُة ِلسطِح األُسطوانِة   مفهوٌم أساسيٌّ 

مثال 3 

َأِجُد المساحَة الجانبيَة َوالمساحَة الكّليَة لِسطِح األُسطوانِة المجاورِة. أقّرُب إجابتي أِلقرِب جزٍء ِمْن مئة.

1 

     L.A = 2πrh   املساحُة اجلانبيُة لِسطِح األُسطوانِة

    = 2π(1)(3)   r = 1, h = 3 ُأعّوُض

أستعمُل اآللَة احلاسبَة   18.85 ≈      

      S.A = 2πrh + 2πr 2  املساحُة الكّليُة لِسطِح األُسطوانِة

     ≈ 18.85 + 2π (1)2  L.A = 18.85, r = 1 ُأعّوُض

أستعمُل اآللَة احلاسبَة   25.13 ≈     

إذْن، المساحُة الجانبيُة لِسطِح األُسطوانِة تساوي m2 18.85  تقريًبا، َوالمساحُة الكّليُة َلُه تساوي m2 25.13 تقريًبا.

   أتحقُق من فهمي:

2  

5 cm10
 c

m

    3  

6m

5m

1 m

3 m

المســاحُة الجانبيُة (L.A) لِســطِح األُســطوانِة ِهَي مساحُة • بالكلمات
سطِحها الُمنحني، َوتساوي حاصَل ضرِب محيِط قاعدتِها في 

ارتفاِعها. 
 أّما المســاحُة الكّليُة )S.A( لأُِلســطوانِة فتســاوي مجموَع 

مساحتِها الجانبيِة َومساحَتْي قاعدَتْيها. 

• بالنماذج

B

h

r

   L.A = πdh أو   L.A = 2πrh• بالرموز

S.A = 2πh + 2πr 2 أو S.A = L.A + 2B 
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ُيمكنُنا استخداُم قانوَنِي المساحِة الجانبيِة َوالمساحِة الكّليِة لِسطِح األُسطوانِة في مواقَف حياتيٍة كثيرٍة ومتنوعٍة.

   مثال 4: مَن الحياِة 

 أراَدْت لمياُء تغليَف الشمعِة المجاورِة لِصديَقتِها هديًة في عيِد ميالِدها. 

 َكْم َسنتيمتًرا مربًعا على األقلِّ تحتاُج لمياُء ِمَن ورِق التغليِف؟ 

أقّرُب إجابتي أِلقرِب جزٍء ِمْن عشرٍة.

بِما أنَّ التغليَف للشمعِة كاملًة، إذْن، َأِجُد المساحَة الكّليَة لِسطِح األُسطوانِة.

    L.A = 2πrh   املساحُة اجلانبيُة لِسطِح األُسطوانِة

       = 2π(4)(14)  r = 4 , h = 14 ُأعّوُض
أستعمُل اآللَة احلاسبَة   351.9 ≈       

       S.A = 2πrh + 2πr 2  املساحُة الكّليُة لِسطِح األُسطوانِة

        ≈ 351.9 + 2π (4)2 L.A = 351.9 , r = 4 ُأعّوُض
أستعمُل اآللَة احلاسبَة    452.4 ≈      

إذْن، تحتاُج لمياُء تقريًبا cm2 452.4 على األقلِّ ِمَن الورِق لِتغليِف الشمعِة. 

  أتحققُ من فهمي:

،7 cm ُينتُج مصنٌع علًبا ُأسطوانيَة الشكِل، ارتفاُع الواحدِة منها  

 َوطوُل ُقطِرها cm 5 . َأِجُد المساحَة الكّليَة لِسطِح الُعلبِة.

أقّرُب إجابتي أِلقرِب جزٍء ِمْن عشرٍة.

4 cm

14 cm

2.5 cm

7 cm

الوحدُة 7

أَتـدرُبأَتـدرُب
ٍم مّما يأتي:وأحلُّ املسائَل َأِجُد المساحَة الجانبيَة لِسطِح كلِّ مجسَّ

1   2   3   

 
8 m

15 m

7 m
3 cm

4 cm

6.5 m

12.5 m

أتذكر

املضلــِع  قاعــدِة  حميــُط 
ناتــَج  يســاوي  املنتظــِم 
ــالِع يف  ــدِد األض رضِب ع
لــِع الواحــِد. طــوِل الضِّ
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ٍم مّما يأتي: َأِجُد المساحَة الكّليَة لِسطِح كلِّ مجسَّ

4   5   6   

14m3.5m

3.5 m

6 mm

36 mm

8 m

10 m 9 m

6 m

ٍم مّما يأتي: َأِجُد المساحَة الكّليَة لِسطِح كلِّ مجسَّ

  8.5 cm 4، َوارتفاُعُه cm 6.2 َوعرُضها cm 7 منشوٌر قاعدُتُه مستطيلُة الشكِل، طوُلها 

 15 mm 5 َوارتفاُعها mm 8 ُأسطوانٌة طوُل نصِف  ُقطِرها 

 20 m 4، َوارتفاُعها m 9 ُأسطوانٌة طوُل ُقطِرها 

، طوُل   10 أقالٌم: قلُم تلويٍن على شكِل منشوٍر ُسداسيٍّ

 ِضلِع قاعدتِِه mm 4، َوارتفاُعُه mm 170، َأِجُد 
المساحَة الجانبيَة لِسطِح القلِم.

 11  ناطحاُت ســحاٍب: ناطحُة ســحاٍب على شكِل منشــوٍر  قاعدُتُه مربعُة الشكِل طوُل 

ِضلِعها m 64، َوارتفاُعُه  m 414، َأِجُد المساحَة الجانبيَة لِسطِح ناطحِة السحاِب.

مِة   12  أبراٌج: يبلُغ ارتفاُع ُبرِج الســاعِة في مّكَة المكرَّ

m 250 تقريًبا، َوُهَو على شــكِل منشــوٍر قاعدُتُه 

َأِجُد المساحَة   ،43 m مربعُة الشكِل طوُل ِضلِعها 

الجانبيَة لِسطِح الُبرِج.

 13  َأِجُد مساحَة الكرتوِن الالزمَة لُِصنِع األنبوِب اآلتي:

3 cm

3 m

معلومة

نــُة  امللوَّ األقــالُم  ُتصَنــُع 
ِمــَن اجلرافيــِت َمــَع إضافــِة 
احلشــوِة،  إىل  األصبــاِغ 
َوُتضــاُف لــه مــاّدٌة شــمعيٌة 
عــىل  حركتــه  لتســهل 

األســطح.

معلومٌة

ُتَعـدُّ السـاعُة الواقعـُة أعىل 
سـاعٍة  أكـَر  مّكـَة  ُبـرِج 
قـراءُة  َوُيمكـنُ  العـاَلِ،  يف 
ُبعـِد  ِمـْن  منهـا  الوقـِت 

كيلومـرًتا. عـَر  سـبعَة 
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الوحدُة 7

 14  ُعَلٌب: ُغلَِّفْت جوانُب ُعلبِة األقالِم المجاورِة 

 َوقاعدُتها بِورِق للتزييِن. َأِجُد مساحَة الورِق 

الالزمِة لِتغليِف الُعلبِة. 

 15  بيوٌت زجاجيٌة: يبّيُن الشكُل المجاوُر بيًتا

زجاجيًّا لِلنباتاِت، َأِجُد مساحَة الزجاِج اّلتي 

اسُتعِمَلْت في بناِء البيِت. 

 16  راصفُة ُطُرٍق: أعوُد إلى فقرِة )أستكشُف( بِدايَة الدرِس َوأحلُّ المسألَة.

16 cm

15 cm

2.5 m

5 m

3 m

10 m

4 m

معلومٌة

مبًنـى  الّزجاجـيُّ  البيـُت 
النباتـاِت  حِلاميـِة  ـمٌ  مصمَّ
غـرِي املوِسـميِة ِمَن الـُرودِة 

الشـديدِة. احلـرارِة  َأِو 

إرشاد

 ،18 َو   17 الســؤاَلنِي  يف 
أالحــُظ أنَّ هنــاَك جــزًءا 
ــديت كلِّ  ــْن قاع ــوًدا ِم مفق

. ــمٍ جمسَّ

أفكر

مــا عالقــُة جممــوِع أطــواِل 
أقطــاِر الكــراِت األربــِع 

ــطوانِة؟ ــاِع اأُلس بِارتف

إرشاٌد

ال يوجـد وجـٌه ُعْلـِويٌّ لُِعلبـِة 

األقـالِم.

مهاراُت التفكيِر الُعليا

ٍم مّما يأتي: : َأِجُد المساحَة الكّليَة لِسطِح كلِّ مجسَّ    تحدٍّ

17        18  

، َفما تأثيُر ذلَك في  ٍب ِمْثَلْي طولِها األصلــيِّ  19  تبريٌر: إذا أصبَحــْت أطواُل أضالِع مكعَّ

المساحِة الكّليِة لِسطِحِه؟ أبّرُر إجابتي.

ُه يكون َلُهما المساحُة   20  أكتشــُف الخطَأ: يقوُل سيٌف: إذا تساوى حجما ُأسطوانَتيِن، فإنَّ

الجانبيُة نفُسها، هْل ما يقوُلُه سيٌف صحيٌح، أبّرُر إجابتي.

: يبّيُن الشكُل المجاوُر 4 كراِت تِنٍس موضوعًة في ُعلبٍة ُأسطوانيِة  21  تحدٍّ

الشكِل. إذا كاَن ُقطُر كلِّ كرٍة ِمنْها cm 7، َفَأِجُد المساَحَة الجانبيَة لِسطِح 

الُعلبِة، َوأبّرُر إجابتي.

أكتُبأكتُب كيَف َأِجُد المساحَة الجانبيَة َوالمساحَة الكّليَة لِسطِح المنشوِر؟   22 

5 cm
4 cm

3 cm
2 cm

6 cm

6 cm

1 cm
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الهدُف: أستكشُف المساحَة الكّليَة لِسطَح المخروط.

  االرتفاُع الجانبيُّ (ℓ) (slant height) لِلمخروِط ُهَو المسافُة بيَن الرأِس

َونقطٍة على حافِة القاعدِة.

نشاط 1 

1اْلُخْطــَوُة  أحدد أبعاد المخروط من شبكته:

 •   ُأحِضُر مخروًطا وأحدُد أبعاَدُه.

 •   أقصُّ المخروَط على طوِل ارتفاِعِه 

، َوأفتُحُه لِتشكيِل شبكٍة. الجانبيِّ

2اْلُخْطــَوُة   أكون متوازي مستطيالت:

 • أقّسُم السطح المنحني للمخروط إلى 6 أجزاٍء متساويٍة.

َن   •  أقصُّ األجزاَء، َوأعيُد ترتيَبها لِتكوِّ

متوازي أضالٍع كما في الشكِل المجاوِر. 

 •  أكتُب تعبيــًرا رياضيًّا يمّثُل طــوَل متوازي 

األضالِع.

3اْلُخْطــَوُة  أجد مساحة متوازي األضالع الذي كونته:

 •  أستخدُم التعبيَر اّلذي حصْلُت علْيِه في الخطوِة 2؛ أِلكتَب قاعدًة لِمساحِة متوازي األضالِع 

اّلتي تمثُل المساحَة الجانبيَة لِسطِح المخروِط.

 •  أكتُب قاعدًة لِلمساحٍة الكّليِة لِسطِح المخروِط.

r

LA

C = 2πr

ℓ
ℓ

r

B

r

C = 2πr

LAℓ

C = 2πr

ℓ

 1  َأِجُد المســاحَة الجانبيَة لِســطِح مخروٍط طوُل نصِف ُقطِر قاعدتِِه cm 5، َوارتفاُعُه 

الجانبيُّ cm 7، أقّرُب إجابتي أِلقرِب جزٍء ِمْن عشرٍة.

 2  َأِجُد المســاحَة الكّليَة لِســطِح مخروٍط طوُل ُقْطِر قاعدتِــِه m 4، َوارتفاُعُه الجانبيُّ 

m 6.5، أقّرُب إجابتي أِلقرِب جزٍء ِمْن مئٍة.

أَتـدرُبأَتـدرُب

مساحُة سطِح المخروِط استكشاٌفاستكشاٌف
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الدرُس

المساحُة الجانبيُة َوالمساحُة الكّليُة ِلسطِح الَهَرِمِ   مفهوٌم أساسيٌّ 

  أستكشُف

ــدِة  ــدِة ِوح ــِر قاع ــِف ُقط ــوُل نص إذا كاَن ط

َوارتفاُعهــا    ،20 cm المجــاورِة  اإلنــارِة 

اّلتــي  المعــِدِن  مســاحَة  َأِجــُد   ،30 cm

اســُتخِدَمْت فــي تصنيــِع الِوحــدِة.

لَعيِن،  الَهَرُم المنتَظُم  )regular pyramid( َهَرٌم قاعدُتُه مضلٌَّع منتَظٌم، َوأوجُهُه الجانبيُة مثلَّثاٌت متطابقٌة كلٌّ منها متطابُق الضِّ

َوارتفاُع كلِّ مثلٍَّث ُيسّمى االرتفاَع الجانبيَّ (ℓ) (slant height ) لِلَهَرِم.

ُه عنَد إعادِة ترتيِب األوُجِه الجانبيِة لِلَهَرِم المنتَظِم؛ فإنَّها تشــّكُل نصَف مســتطيٍل طوُلُه يساوي محيَط قاعدِة الَهَرِم،  نالحُظ أنَّ

، َوعلْيِه، فإنَّ مســاحَة سطِح الَهَرِم الجانبيَة تســاوي نصَف محيِط القاعدِة في ارتفاِعِه  وعرُضُه ُمســاٍو الرتفاِع الَهَرِم الجانبيِّ

. الجانبيِّ

P = 4s

S S S S
S

S

S
S �

�

الَهَرِم المنتَظِم تســاوي • بالكلمات (L.A) لِســطِح  المســاحُة الجانبيُة 
 (ℓ) ِّمضروًبا في االرتفاِع الجانبي (P) نصَف محيــِط القاعدِة
المساحُة الكّليُة (S.A) لِسطِح الَهَرِم المنتَظِم تساوي مجموَع 

مساحتِِه الجانبيِة َومساحِة قاعدتِِه.

• بالنماذج

B P

�

L.A = 1• بالرموز
2

 Pℓ  

S.A = L.A + B

فكرُة الدرِس

أجد المساحِة الجانبيِة َوالمساحِة الكّليِة 
لِسطِح الَهَرِم المنتَظِم َوالمخروِط.

المصطلحاُت

َهَرٌم منتَظٌم، االرتفاُع الجانبيُّ لِلَهَرِم

مساحُة سطِح الَهرَِم َوالمخروِط 6



118

مثال 1 

 َأِجُد المساحَة الكّليَة لِسطِح كلِّ َهَرٍم منتَظٍم مّما يأتي:
1  

1اْلُخْطــَوُة  َأِجُد محيَط القاعدِة َومساحَتها:

   P = 4 × 5 = 20 cm   p = 4 × l :القاعدة مربعة، إذن

   B = 52 = 25 cm2  B = l 2 مساحُة القاعدِة

2اْلُخْطــَوُة  َأِجُد المساحَة الجانبيَة لِسطِح الَهَرِم المنتَظِم:

     L.A = 
1
2  Pℓ   املساحُة اجلانبيُة لِسطِح اهلََرِم

   = 
1
2  (20) × 8  P = 20, ℓ =8 ُأعّوُض

َأِجُد الناتَِج   80 =   

80 cm2 إذْن، المساحُة الجانبيُة لِسطِح الَهَرِم تساوي

3اْلُخْطــَوُة  َأِجُد المساحَة الكّليَة لِسطِح الَهَرِم المنتَظِم:

   S.A = L.A + B   املساحُة الكّليُة لِسطِح اهلََرِم

   = 80 + 25   L.A = 80 , B = 25 ُأعّوُض

َأِجُد الناتَج   105 =   

105 cm2 إذْن، المساحُة الكّليُة لِسطِح الَهَرِم المنتَظِم  تساوي

   أتحقُق من فهمي:

2  
12m

8m

B

    3  
8.7 m14 m

10 m

5 cm

8 cm

B
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الوحدُة 7

عٍة. ُيمكنُنا استخداُم قانوِن المساحِة الكّليِة لِسطِح الَهَرِم في مواقَف حياتيٍة كثيرٍة َومتنوِّ

2: مَن الحياِة     مثال 

 يظهُر في الشكِل المجاوِر سقُف منزٍل على شكِل َهَرٍم رباعيٍّ منتَظٍم، 

 ُيراُد تغطيُتُه بِقطٍع خشبيٍة، مساحُة كلِّ قطعٍة منها m2 2.5 . َكْم قطعًة 

خشبيًة نحتاُج لِتغطيِة السقِف.

َأِجُد المساحَة الجانبيَة لِسطِح الَهَرِم:

    P = 4 × 5.5 = 22 m  p = 4×l :القاعدة مربعة، إذن

    L.A = 1
2

 Pℓ    املساحُة اجلانبيُة لِسطِح اهلََرِم

    = 1
2

 (22)(4.5)   P = 22 , ℓ = 4.5 ُأعّوُض

َأِجُد الناتَج    49.5 =    

49.5 m2 إذْن، المساحُة الجانبيُة لِلسطِح تساوي

َوبما أنَّ القطعَة الخشــبيَة الواحدَة تغّطي مســاحَة m2 2.5، فإنَّ عدَد الِقطِع اّلتي نحتاُجها لتغطيِة السطِح ُيمكُن إيجاُدها 

بِقسمِة مساحِة السطِح على مساحِة القطعِة الخشبيِة الواحدِة:

 49.5 ÷ 2.5 = 19.8

إذْن، نحتاُج 20 قطعًة خشبيًة تقريًبا  لِتغطيِة سطِح المنزِل.

  أتحققُ من فهمي:

صّمَم يناٌل الَهَرَم المجــاوَر اّلذي يمّثُل األعمدَة األساســيَة لِنموذِج خيمٍة، َكْم 

مساحُة الُقماِش اّلتي يحتاُجها إِلكماِل النموذِج َوتغطيِة األعمدِة؟

4.5 m

5.5 m

18 cm

28 cm
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المساحُة الجانبيُة َوالمساحُة الكّليُة ِلسطِح المخروِط   مفهوٌم أساسيٌّ 

مثال 3 

  َأِجُد المساحَة الكّليَة لِسطِح كلِّ مخروٍط مّما يأتي، َوأقّرُب اإلجابَة أِلقرِب جزٍء ِمْن عشرٍة:
1  

25 cm

15 cm 1اْلُخْطــَوُة  َأِجُد المساحَة الجانبيَة لِسطِح المخروِط:

      L.A = πrℓ   املساحُة اجلانبيُة لِسطِح املخروِط

    = π(15)(25)  r = 15, ℓ = 25 ُأعّوُض

أستعمُل اآللَة احلاسبَة  1178.1 ≈    

1178.1 cm2 إذْن، المساحُة الجانبيُة لِسطِح المخروِط تساوي

2اْلُخْطــَوُة  َأِجُد مساحَة القاعدِة:

   B = πr2   مساحُة القاعدِة

   = π(152)   r = 15 ُأعّوُض

أستعمُل اآللَة احلاسبَة   706.9 ≈   

706.9 cm2 إذن مساحة القاعدة

المســاحُة الجانبيُة (L.A) لِسطِح المخروِط تساوي ناتَج ضرِب • بالكلمات
نصــِف محيِط قاعــدِة المخروِط طــوُل نصف ُقطِرهــا )r( في 

االرتفاِع الجانبيِّ )ℓ( َلُه. 
أّما المساحُة الكّليُة )S.A( لِســطِح المخروِط َفُتساوي مجموَع 

مساحتِِه الجانبيِة َومساحِة القاعدِة.

• بالنماذج

�

r

  L.A = πrℓ• بالرموز

S.A = L.A + B

توصْلُت في االستكشاِف اّلذي يسبُق هذا الدرَس إلى أنَّ المساحَة الجانبيَة لِلمخروِط تساوي نصَف محيِط قاعدتِِه في ارتفاِعِه 

، َوأنَّ مساحَتُه الكّليَة ِهَي مجموُع المساحِة الجانبيِة َومساحِة قاعدتِِه. الجانبيِّ
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3اْلُخْطــَوُة  َأِجُد المساحَة الكّليَة لِسطِح المخروِط:

   S.A = L.A + B   مساحُة سطِح املخروِط

   = 1178.1 + 706.9  L.A = 1178.1 , B = 706.9 ُأعّوُض

َأِجُد الناتَج   1885 =   

إذْن، المساحُة الكّليُة لِسطِح المخروِط تساوي cm2 1885 تقريًبا.

   أتحقُق من فهمي:

2  

10.6 m

15 m     3  

4 m

9 m

   مثال 4: مَن الحياِة 

 ُتستخَدُم في بعِض التجارِب الكيميائيِة أقماٌع على شكِل مخروٍط يوَضُع بِداخلِها ورُق ترشيٍح. 

َأِجُد مساحَة ورِق الترشيِح الالزمَة لِلُقمِع المجاوِر. أقّرُب إجابتي أِلقرِب جزٍء ِمْن عشرٍة.

َأِجُد المساحَة الجانبيَة لِسطِح المخروِط:

      L.A = πrℓ  املساحُة اجلانبيُة لِسطِح املخروِط

      = π (40)(60) r = 40, ℓ = 60 ُأعّوُض

أستعمُل اآللَة احلاسبَة  7539.8 ≈     

إذْن، مساحُة ورِق الترشيِح تساوي cm2 7539.8 تقريًبا.

  أتحققُ من فهمي:

 مخروُط مروٍر طوُل نصِف ُقطِر قاعدتِِه cm 25 َوارتفاُعُه الجانبيُّ cm 75. َأِجُد المساحَة 

الجانبيَة لِسطِح المخروِط. أقّرُب إجابتي أِلقرِب عدٍد صحيٍح.

60 mm

80 mm

الوحدُة 7

عٍة. ُيمكنُنا استخداُم قانوِن المساحِة الكّليِة لِسطِح المخروِط في مواقَف حياتيٍة كثيرٍة َومتنوِّ
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َأِجُد المساحَة الكّليَة لِسطِح كلِّ َهَرٍم منتَظٍم مّما يأتي:

1   2   

4 cm

6 cm 10 dm 13 dm

15 dm

َأِجُد المساحَة الكّليَة لِسطِح كلِّ مخروٍط مّما يأتي:

3   4   
  10 cm

7 cm

6 m

8 m

ٍم مّما يأتي: َأِجُد المساحَة الكّليَة لِسطِح كلِّ مجسَّ

  6 m ُّ5، َوارتفاُعُه الجانبي m 5 َهَرٌم رباعيٌّ منتَظٌم طوُل قاعدتِِه 

  28 m ُّ16، َوارتفاُعُه الجانبي m 6 مخروٌط طوُل نصِف ُقطِر قاعدتِِه 

 7  مصباُح طاولٍة: قاعدُة غطاِء مصباٍح الطاولِة المجاوِر 

على شكِل َهَرٍم ُسداسيٍّ منتَظٍم طوُل ِضلِعِه in 8 أقّدُر 

مساحَة الزجاِج الالزمِة لِصنِع الغطاِء.

 8  متاحُف: يحتوي َمتحُف الّلوَفِر في فرنسا على 

َهَرٍم زجاجيٍّ قاعدُتُه مربعُة الشكِل طوُل ِضلِعها 

m 35.3 تقريًبا، َوارتفاُعُه الجانبي m 28، َأِجُد 

مساحَة الزجاِج المستخَدمِة في تغطيِة الَهَرِم.

10 in.

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

معلومٌة

ــام  ــِر ع ــَرُم الّلوَف ــّيَد َه ُش
ــاِل  ــبِة احتف 1988م بمناس

فرنســا بِمــروِر قرَنــنِي عــىل 
ــيِة. ــورِة الفرنس الث

أتذكر

اهَلـَرُم املنتَظـمُ َهـَرٌم قاعدُتُه 
منتَظٌم ـعٌ  مضلَّ

أتذكر

inch وحدة قياس للطول.
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الوحدُة 7

أفكر

يف السؤاَلنِي 10 َو 11، َكْم 
قاعدًة للشكل َعَلَّ حساُب 

مساحتِها إِلجياِد املساحِة 
ٍم؟ الكّليِة لِسطِح كلِّ جمسَّ

ٍم مّما يأتي: َأِجُد المساحَة الكّليَة لِسطِح كلِّ مجسَّ

9        10  

ِمَن  المجــاوراِن  الُقمعــاِن  ـَع  ُصنِـّ  11  أقمــاٌع: 

مســاحَتِي  بيَن  الفــرَق  َأِجــُد  البالســتيِك، 

البالســتيِك المســتخَدمِة في ُصنِع القمَعيِن. 

أقّرُب إجابتي أِلقرِب جزٍء ِمْن عشرٍة.

 12  مصابيُح: أعوُد إلى فقرِة )أستكشُف( بدايَة الدرِس َوأحلُّ المسألَة.

10 cm

10 cm

4 cm

10 cm8.7 cm

6 cm

10 cm

20 cm

12 cm

8 cm

مهاراُت التفكيِر الُعليا

 13  أكتشُف الخطَأ: أوجَد جماٌل المساحَة الكّليَة لِسطِح

ُه َكاآلتي:  الَهَرِم المجاوِر، َوكاَن حلُّ

S.A = 402 + 1
2

 (160)(15)

       = 1600 + 1200

       = 2800 m2

أبّيُن الخطَأ اّلذي وقَع فيِه جماٌل، َوأصّحُحُه.

؟ أبّرُر إجابتي. ُهما أطوُل؛ ارتفاع الَهَرِم المنتَظِم، َأِم ارتفاُعُه الجانبيُّ  14  تبريٌر: أيُّ

 15  تبريٌر: إذا تقّلَص نصُف ُقطِر قاعدِة مخروٍط إلى النصِف َوبقَي االرتفاُع نفَسُه. ما تأثيُر 

ذلَك في المساحِة الجانبيِة لِسطِح المخروِط. أبّرُر إجابتي. 

أكتُبأكتُب كيَف َأِجُد المساحَة الكّليَة لِسطِح المخروِط؟   16 

25 m

40 m
40 m

15 m

إرشاد

يمكُنني تعويُض نصِف ُقطِر 
القاعدِة اجلديِد يف قاعدِة 

املساحِة اجلانبيِة، ثمَّ مالحظُة 
تأثرِيِه.

6.5 in

3.5 in4 in

8 in
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أختاُر رمَز اإلجابِة الصحيحِة لِكلٍّ مّما يأتي:

 1   الصيغُة اّلتي تعّبُر َعْن مساحِة الشكِل المجاوِر:

a) 2 πr  b) πr 2 

c) 
1
2  π  d) 

1
2  πr 2

 2  دائـرٌة محيُطهـا 20π cm، َفـإنَّ طـوَل نصـَف ُقطِرها 

يساوي:

a) 4.5 cm  b) 10 cm 

c) 20 cm  d) 17.5 cm

المنشـوِر  كاَن حجـُم   3  إذا 

المجاوِر يسـاوي 1، َفإنَّ 

x تسـاوي: قيمَة 

a) 
1
4      b) 

ℓ
4     c) ℓ    d) 4

ِم المجاوِر   4  حجُم المجسَّ

يساوي:

a) 24.5 m3  b) 20.5 m3

c) 48 m3  c) 49 m3

 5  المساحُة الكّليُة أِلُسطوانٍة ارتفاُعها cm 30.5 َوطوُل 

نصِف ُقطِرها cm 3، )مقّرًبا إجابتي ألقرِب جزٍء ِمْن 

مئٍة( تساوي:

a) 274.90 cm2 b) 603.19 cm2 

c) 631.14 cm2 c) 688.01 cm2

 6  المساحُة الكّليُة 

ندوِق المجاوِر: لِلصُّ

a) 380 mm2  b) 900 mm2 

c) 1100 mm2  c) 1800 mm2

 َأِجُد محيَط كلِّ شكٍل ِمَن الشكَليِن اآلتَييِن:

7  

20 mm

 8  

2 cm

8 cm

 9  َعجلٌة دائريٌة طوُل نصِف

 ُقطِرها cm 26.67، َكْم دورًة

 تدوُر الَعجلُة عنَدما تقطُع
السيارُة مسافَة m 335.28؟

 ،12 cm 10  َأِجُد الفــرَق بيَن محيِط مرّبٍع طــوُل ِضلِعِه 

َومحيــِط دائرٍة طوُل ُقطِرهــا cm 12، أقّرُب إجابتي 

أِلقرِب جزٍء ِمْن عشرٍة.

 11  َأِجُد مساحَة المنطقِة المظّللِة في الشكِل اآلتي:

9cm9cm

ℓ

x

4
ℓ

10 m

2.5 m

20 mm

5 mm

18 mm
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 ،4.2 m 12  منشــوٌر قاعدُتُه مســتطيلُة الشــكِل، طوُلُه 

َوعرُضُه m 3.2، َوحجُمُه m3 83.3، َأِجُد ارتفاَعُه.

 13  َأِجُد محيَط الشكِل اآلتي:

11 cm11 cm

41 cm

41 cm

علًما بأن الدوائر األربعة في الشكل متطابقة.

 14  َأِجُد حجَم المنزِل 

المجاوِر.

 33.5 m ُّ15  قّمُة ُبرٍج على شكِل مخروٍط ارتفاُعُه الجانبي 

َوطوُل نصِف ُقطــِر قاعدتِِه  m 15، َأِجُد المســاحَة 

الجانبيَة لِقّمِة الُبرِج. 

المجــاوُر   16  الشــكُل 

يبّيــُن خيمًة مصنوعًة 

ِمْن ُقمــاٍش لِلجهاِت 

األربعِة لِلخيمــِة إضافًة إلى األرضّيِة. َأِجُد مســاحَة 

الُقماِش الالزمَة لُِصنِع الخيمِة.

 17  مبنًى على شــكِل َهَرٍم ُسداســيٍّ منتَظٍم، طوُل ِضلِع 

قاعدتِِه m 8، َوارتفاُعُه الجانبيُّ m 14، َأِجُد المساحَة 

الجانبيَة لِسطِح المبنى.

ْوليِّة: تدريٌب على االختباراِت الدَّ

ِم   18  حجُم المجسَّ

المجاوِر يساوي:

a) 180 cm3  b) 1320 cm3 

c) 960 cm3  c) 1140 cm3

ٍب طوُل ِضلِعِه   19  أيُّ اآلتيِة ُيَعدُّ أفضَل تقديٍر لِحجِم مكعَّ

mm 18.79؟

a) 80 mm3  b) 800 mm3 

c) 8000 mm3  c) 80000 mm3

 15 cm 20  المساحُة الكّليُة لِسطِح ُأسطوانِة طوُل ُقطِرها 

َوارتفاُعها cm 2 تساوي:

a) 30 cm2  b) 117.8 cm2 

c) 353.4 cm2  c) 447.7 cm2

 21  المســاحة الكلية لســطح مخروط طول نصف قطر 

قاعدته cm 7، وارتفاعه الجانبي cm 11.4 تساوي:

a) 153.9 cm2  b) 250.7 cm2 

c) 272.7 cm2  c) 404.6 cm2

 22  المســاحُة الجانبيُة لِســطِح َهَرٍم رباعيٍّ منتَظٍم طوُل 

ِضلِع قاعدتِِه cm 5، َوارتفاُعُه الجانبيُّ cm 7 يساوي:

a) 17.5 cm2  b) 35 cm2 

c) 70 cm2  c) 95 cm2

 

12 m12 m

6 m

1.2 m

1.8 m 2.4 m

1.5 m

12 cm
10 cm

3 cm

8 cm



ما أَهميَُّة هذِه الوحدِة؟

َفُهَو  أهميٌة كبيــرٌة في حياتِنــا،  لإِلحصــاِء 

يســاعُد على تنظيــِم البيانــاِت َوتحليِلها، 

َواتخــاِذ القراراِت الصحيحــِة اعتماًدا على 

البياناِت المتاحِة. َوفي هِذِه الَوحدِة ســوَف 

َوتحليِلها  البياناِت  تمثيِل  الكثيَر حوَل  أتعلُم 

بِاســتعماِل مقاييِس النزعِة المركزيِة َوكتابِة 

استنتاجاٍت دقيقٍة. 
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الوحدُةالوحدُة

اإلحصاُء َواالحتماالُت88

تعلَّمُت ساِبًقا:

 تمثيَل البياناِت في جداوَل َتكراريٍة.

 .  حساَب الوسِط الحسابيِّ

 حساَب الوسيِط َوالمنواِل َوالمدى.

 حساَب احتماالِت الحوادِث البسيطِة.

سأتعلَُّم في هذِه الوحدِة:

 تمثيَل البياناِت باستعماِل الساِق َوالورقِة.

ذاِت  بِالجــداوِل  البيانــاِت   تمثيــَل 
االتجاَهيِن.

المناسِب  المركزيِة  النزعِة   تحديَد مقياِس 
لِوصِف البياناِت.

. َف االحتماِل النظريِّ َوالتجريبيِّ  تعرُّ
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مشروُع الوحدِة: ميزاُن األعداِد 

 أســتعدُّ َومجموعتي لِتنفيِذ مشــروِعنا الخاصِّ اّلذي 

نطّبــُق فيِه ما نتعلُمُه فــي هِذِه الَوحدِة لِتصميــِم ميزاِن أعداٍد 
. َواستعمالِِه لِحساِب الوسِط الحسابيِّ

خطواُت تنفيِذ المشروِع:

صنُع ميزاِن األعداِد

 40 cm 1  أصنُع قاعدًة خشبيًة مستطيلَة الشكَل طوُلها 

cm 20، ثمَّ أثّبُت قطعًة خشــبيًة بِشــكٍل  َوَعرُضها 

رأسيٍّ  في منتَصِفها. 

ذراًعــا   2  أثّبــُت 

طوُلــُه  خشــبيًة 

ِمــْن   70 cm

عنــَد  منتَصِفــِه 

قّمِة القطعِة الرأسيِة بحيُث يبقى متأرجًحا مثَل ِكّفَتِي 

الميزاِن.

 3  أرسُم تدريًجا على الذراِع المتأرجحِة كما في الشكِل 

المجاوِر. أترُك مسافَة cm 5  بيَن كلِّ رْقَميِن، َوأثّبُت 

مسماًرا أسفَل كلِّ عدٍد ِلعّلَق ُكَتًل عليها.

10 2020 3030 4040 5050 6060 7070 10

ُكَتٍل بِاســتعماِل قطٍع خشــبيٍة متســاويِة   10  4  أصنُع 

المقاِس والكتلــة، َوُأْحِدُث ثقًبا في كلٍّ ِمنْها ِلعّلَقها 

على المساميِر.

استعماُل ميزاِن األعداِد

ــزاِن  ــى مي ــٍة عل ــَن مختلف ــي أماك ــٍل ف ــُق 5 ُكَت  1  أعّل

العــداِد، بِحيــُث تبقــى الــذراُع المتحركــُة متوازنــًة 

ــِل.  ــِق الُكَت ــًة( بعــَد تعلي )أفقي

 2  مــا وجــُه الشــبِه بيــَن نقطــِة منتَصــِف الــذراِع الفقيِة 

؟ ــِط الحسابيِّ َوالوس

 3  ُأضيــُف 3 ُكَتــٍل ُأخــرى بِحيــُث تمّثــُل إحــدى هــِذِه 

ــُة  ــذراُع المتحرك ــى ال ــًة َوتبق ف ــًة متطرِّ ــِل قيم الُكَت

ــًة. متوازن

عرُض النتائِج:

، ثمَّ  أعرُض َوأعضــاَء مجموعتي ميزاَن العداِد أماَم الصفِّ

أعّلُق علْيِه 4 ُكَتٍل بِحيُث ال تكــوُن الذراُع متوازنًة، َوأطلُب 

ِمْن بقيِة طلبِة الصفِّ تحديَد موقِع الُكتلِة الخامســِة اّلتي َلْو 

أضيَفْت َستتوازُن الذراُع، ثمَّ أضيُفها ِلتحّقَق ِمْن إجابتِِهْم.

10 20
20

30
30

40
40

50

50

60

60

70

70
10
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20

15

10
13

5

1الدرُس
  أستكشُف

أنظر إلى التمثيــل بالعمدة المجاور، ثم 
أجيب؟

 1(  أجد مجمــوع أطوال الخطــوط الحمراء،

ثم أجد مجموع أطوال الخطوط الخضراء، 
ماذا أالحظ؟

2(  ماذا يمثل ارتفاع الخط المنقط بالنسبة لعدد الهواتف المبيعة؟

3(   إذا بيع يوم الخميس 50 هاتًفا، ما تأثير ذلك على الخط المنقط؟

الوسُط الحسابيُّ

ُتسّمى القيمُة اّلتي تصُف مركَز البياناِت مقياَس نزعٍة مركزيٍة (measure of central tendency) ، َوأكثُر مقاييِس النزعِة 

المركزيِة استخداًما الوســُط الحسابيُّ (mean) ، وهو القيمُة اّلتي مجموُع المســافاِت بينَها َوبيَن الِقَيِم الكبِر ِمنْها يساوي 

مجموَع المسافاِت بينَها َوبيَن الِقَيِم الصغِر منها. في الشكِل أدناُه، العدُد 7 هَو الوسُط الحسابيُّ لِلبياناِت.

َويمكُن إيجاُد الوسِط الحسابيِّ أيًضا بِجمِع الِقَيِم ثمَّ قسمِة الناتِج على عدِدها.

مثال 1 

َأِجُد الوسَط الحســابيَّ لِلبياناِت 22 ,23 ,3 ,19 ,18 ثمَّ أرسُم مخطًطا ِلبّيَن أنَّ مجموَع المسافاِت بيَن الوسِط الحسابيِّ 

َوالِقَيِم الكبِر ِمنُه يساوي مجموَع المسافاِت بينَُه َوبيَن الِقَيِم الصغِر ِمنُه.

18+19+3+23+22

5
ُمها َعىل عدِدها أمجُع الِقَيَم، َوأقسِّ

85
5

 = 17 ُأبّسُط

إذْن، الوسُط الحسابيُّ يساوي 17

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

جمموع املسافات إىل 
يمني الوسط احلسايب 

يساوي 13 وحدة 

جمموع املسافات إىل 
يسار الوسط احلسايب 

يساوي 13 وحدة  4
4
4

2

2

3
6

1

فكرُة الدرِس

أحسب الوسُط الحسابيِّ لبياناٍت 
مفردٍة َأْو منظَّمٍة في جداوِل َتكراريٍة.

المصطلحاُت

مقاييُس النزعِة المركزيِة، الوسُط 
فُة. ، القيمة المتطرِّ الحسابيُّ
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الوحدُة 8

عنَد تمثيِل البياناِت بِالنقاِط أالحُظ أنَّ مجموَع المسافاِت بيَن العدِد 17 َوالِقَيِم الكبِر ِمنُه يساوي 14 ، َومجموَع المسافاِت 

أيًضا بيَن العدِد 17 والقيمة الصغِر ِمنُه يساوي 14 ِمثَلما في الشكِل أدناُه.

12 1310 118 96543 7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

جمموع املسافات إىل 
يمني الوسط احلسايب 

يساوي 14 وحدة 

جمموع املسافات إىل 
يسار الوسط احلسايب 

يساوي 14 وحدة 
6

14

5

2

1

   أتحقُق من فهمي:

َأِجُد الوسَط الحسابيَّ لِلبياناِت 48 ,50 ,41 ,39 ,40 ,52 ,45 ، ثمَّ أرسُم مخطًطا ِلبّيَن أنَّ مجموَع المسافاِت بيَن الوسِط 

الحسابيِّ َوالِقَيِم الكبِر ِمنُه يساوي مجموَع المسافاِت بينَُه َوبيَن الِقَيِم الصغِر ِمنُه.

فًة (extreme value). أالحُظ في المثاِل السابِق أنَّ  ُتســّمى القيمُة الكبُر بِكثيٍر َأِو الصغُر بِكثيٍر ِمْن بقيِة البياناِت قيمًة متطرِّ

فُة. أالحُظ أيًضا أنَّ العدَد 3 أّدى إلى إزاحِة الوسِط الحسابيِّ نحَوُه  العدَد 3 أصغُر كثيًرا ِمْن بقيِة البياناِت؛ إذْن، َفُهَو قيمٌة متطرِّ

، َويجعُلُه أقلَّ دقًة عنَد وصِف مركِز  ُر في الوسِط الحسابيِّ فِة يؤثِّ )إلى اليساِر( بعيًدا َعْن معظِم الِقَيِم. إذْن، َفُوجوُد الِقَيِم المتطرِّ

البياناِت.

مثال 2 

: فَة في كلِّ مجموعِة بياناٍت ِمّما َيأتي، َوأصُف أثَرها في الوسِط الحسابيَّ أحّدُد القيمَة المتطرِّ

 93, 81, 94, 43, 89, 92, 94, 99

فَة سوَف  فٌة، َوعنَد حســاِب الوســِط الحسابيِّ َفإنَّ هِذِه القيمَة المتطرِّ القيمُة 43 أصغُر بِكثيٍر ِمْن بقيِة الِقَيِم؛ لذا، َفِهَي متطرِّ

ُر في قيَمتِِه َوتسحُبها نحَوُه )ِلسفَل( بِحيُث تصبُح أقلَّ ِمْن معظِم الِقَيِم. ثؤثِّ

 8 1
2

 , 6 5
8

 , 3 1
8

 , 5 3
4

 , 6 5
8

 , 5 5
8

 , 19 1
2

 , 4 7
8

فَة سوَف  فٌة، َوعنَد حســاِب الوسِط الحسابيِّ َفإنَّ هِذِه القيمَة المتطرِّ 1 19 أكبُر بِكثيٍر ِمْن بقيِة الِقَيِم؛ لِذا، َفِهَي متطرِّ
2

القيمُة 

ُر في قيَمتِِه َوتسحُبها نحَوُه )ِلعلى( بِحيُث تصبُح أعلى ِمْن معظِم الِقَيِم. ثؤثِّ

1 

2 
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   أتحقُق من فهمي:

 43, 37, 35, 30, 41, 23, 33, 31, 82, 21

 68, 55, 70, 6, 71, 58, 81, 82, 63, 79

3 

4 

يمكُن أيًضا حساُب الوسِط الحسابيِّ لِلبياناِت المنظَّمِة في جداوَل َتكراريٍة.

3: مَن الحياِة     مثال 

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

التَّكراريِّ المجاوِر. َأِجُد الوسَط الحسابيَّ لِهِذِه البياناِت.

الطريقُة 1: 

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

الناتَج على عدِد الِقَيِم )مجموِع التَّكراراِت(.

30 + 30 + 32 + 32 +32 + 34 +36 + 36 + 36 + 36

10
ُمها َعىل عدِدها أمجُع الِقَيَم، َوأقسِّ

= 334
10

 = 33.4 ُأبّسُط

إذْن، الوسُط الحسابيُّ يساوي 33.4

الطريقُة 2:

يمكُن إيجاُد مجموِع الِقَيِم بِضرِب كلٍّ ِمنْها في َتكراِرها. ُأضيُف عموًدا 

ا ِلكتَب فيه المجموَع. إلى الجدوِل ِلكتَب فيِه نواتَج الضرِب وصفًّ

334
10

 = 33.4
أقّسُم جمموَع نواتِج الرضِب عىل 

جمموِع التَّكراراِت

إذْن، الوسُط الحسابيُّ يساوي 33.4 ، َوِهَي القيمُة نفُسها اّلتي حصْلُت 

َعَلْيها في الطريقِة الولى.

مقاس الحذاءالتكرار
230

332

134

436

المقاُس التَّكراُرالتَّكراُر × المقاُس 
30 × 2 = 60230

32 × 3 = 96332

34 × 1 = 34134

36 × 4 = 144436

المجموُع33410



131

الوحدُة 8

   أتحققُ من فهمي:

 ، سأَلْت ســارُة 16 طالبًة في الصفِّ الســابِع َعْن عدِد أفراِد أسرِة كلٍّ ِمنُْهنَّ

َونّظَمِت البياناِت في الجدوِل التَّكراريِّ المجاوِر. َأِجُد الوســَط الحسابيَّ 

لِهِذِه لعدد أفراد السرة.

عدد أفراد السرةالتكرار
13

34

55

46

37

ُه ُيمكُن استعماُلها لِحساِب قيمٍة مجهولٍة في البياناِت. إذا علْمُت قيمَة الوسِط الحسابيِّ َفإنَّ

   مثال 4: مَن الحياِة 

عٍة. إذا كاَنْت أقطاُر 5 ِمْن هِذِه  نقوٌد: لدى باســمَة 6 قطٍع نقديٍة دائريٍة ِمْن ُبلداٍن ُمَتنوِّ

القطِع بِالسنتيمتراِت 2.9  ,5.1  ,3.1  ,4.9  ,2.4 َوالوسُط الحسابيُّ ِلقطاِر القطِع 

النقديِة الّستِة مًعا يساوي cm 3.5 ، َفما ُقْطُر القطعِة النقديِة السادسِة؟ 

1اْلُخْطــَوُة َأِجُد مجموَع أقطاِر القطِع النقديِة الستِة بِضرِب الوسِط الحسابيِّ في عدِد القطِع النقديِة جميِعها.

3.5 × 6 = 21 cm

2اْلُخْطــَوُة  أطرُح مجموع أقطاَر القطِع النقديِة الخمسِة المعلومِة 

ِمَن المجموِع اّلذي حصْلُت َعَلْيِه في الُخطوِة السابقِة.

21 – (2.4 + 4.9 + 3.1 + 5.1 + 2.9) = 2.6

2.6 cm إذْن، طوُل القطعِة النقديِة السادسِة يساوي

  أتحقُق من فهمي:

تتكوُن عائلُة سعٍد ِمْن 8 أشخاٍص، َوالوسُط الحسابيُّ ِلطوالِِهْم جميًعا يساوي cm 150 إذا كاَنْت أطواُل 7 أشخاٍص ِمَن 

العائلِة بِالسنتيمتراِت ِهَي 170 ,186 ,114 ,96 ,178 ,143 ,135  َفما طوُل الشخِص الثامِن؟

2.4 4.9 3.1 5.1 2.9 ?

21

3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
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َأِجُد الوســَط الحســابيَّ لِكلِّ مجموعِة بياناٍت ِمّما يأتي، ثمَّ أرســُم مخطًطا ِلبّيَن أنَّ 

مجموَع المســافاِت بيَن الوسِط الحسابيِّ َوالِقَيِم الكبِر ِمنُه يساوي مجموَع المسافاِت 

َبْينَُه َوبيَن الِقَيِم الصغِر ِمنُه:

1   

9585755545 65 105 115

مدة عمل البطارية

الساعات

2   

7060503020 40 80 90

أسعار الدراجات

دينار

فَة فــي كلِّ مجموعِة بياناٍت ِمّما يأتي، َوأصُف أثَرها في الوســِط  ُأحــّدُد القيمَة المتطرِّ

 : الحسابيِّ

3  97, 105, 88, 116, 92, 100, 97, 22, 100

4  -15, 13, -7, -9, -11, -13, -14, -14

5  1.2,  2.3,  -0.9,  0.8,  7.9,  0, 2.6,  1.7,  3.2

التَّكراريُّ المجاوُر عدَد أســماِك   6  يبّيُن الجــدوُل 

الزينِة في 50 حوًضا زجاجيًّــا معروضًة لِلبيِع في 

. َأِجُد الوسَط الحسابيَّ لِعدِد السماِك  أحِد المحالِّ

في الحواض الزجاجية.

 7 إذا كاَن الوسُط الحسابيُّ لِلِقَيِم 149 ,145 ,∆ ,142 ,161 يساوي 145، َفَأِجُد قيمَة ∆ .

 8  إذا كاَن الوســُط الحســابيُّ لِلِقَيــِم 14 ,32 ,□ ,77  ,17- ,52- يســاوي 11 ،

َفَأِجُد قيمَة □ .

عدُد السماِكالتَّكراُر
1518
919
320
421

1322
623

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

معلومٌة

أكواريوم  جورجيا  حوُض 
حوِض  أكرُب  ُهَو  أتلنتا  يف 
َسَمٍك يف العاَلِ، َويضمُّ نحَو 
املخلوقاِت  ِمَن  آالٍف   10

البحريِة، ِمنْها: أسامُك الِقرِش 
البحرّيُة،  َواحليتاُن  العملقُة، 

ا. َوكائناٌت حيٌة نادرٌة جدًّ
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مهاراُت التفكيِر الُعليا

أكتشــُف الخطَأ: يعمُل خالٌد مهندًســا، َوقْد أحصى عدَد الُحَفِر في عدٍد ِمَن الشوارِع 

الفرعيِة، َونّظَمها في الجدوِل التَّكراريِّ اآلتي:

عدُد الُحَفِر في الشارِع98765 

التَّكراُر53685

حسَب خالٌد الوسَط الحسابيَّ لِعدِد الُحَفِر في الشوارع بِاتباِع الُخطواِت اآلتيِة:

5 + 8 + 6 + 3 + 5 = 27

27

5
إذْن، الوسُط الحسابيُّ يساوي 

 9 هْل إجابُة خالٍد صحيحٌة؟ أبّرُر إجابتي.

 10  أكتُب تعليماٍت واضحًة يمكُن أْن يســتعمَلها خالٌد ِليجاِد الوســِط الحسابيِّ بِشكٍل 

صحيٍح.

 11  أكتشــُف الخطَأ: لــْم يحضْر هيثٌم 

ذهَب  ِلنَّــُه  الرياضيــاِت؛  حصَة 

لِيمّثــَل المدرســَة في المســابقِة 

العلميِة، لكنَُّه نســَخ دفتــَر زميِلِه. 

في اليوِم الّتالي شاهَد المعلُم دفتَر 

َنْســِخ  ُه أخطَأ في  َأنَّ َفأخبَرُه  هيثٍم، 

أحِد أعداِد الجدوِل المجاوِر، لكنَّ 

العدَديِن 25 َو 1.88 صحيحاِن. ما العدُد اّلذي أخطَأ هيثٌم في نسِخِه؟ أبّرُر إجابتي.

: إذا كان الوســُط الحسابيُّ لِعدَديِن يساوي 3 ، َوالوســُط الحسابيُّ لِثلثِة أعداٍد   12  تحدٍّ

ُأخرى يساوي 7، َأِجُد الوسَط الحسابيَّ لأِلعداِد الخمسِة مًعا. أبّرُر إجابتي. 

؟ أكتُبأكتُب  كيَف َأِجُد الوسَط الحسابيَّ لِبياناٍت ممثَّلٍة في جدوٍل َتكراريٍّ   13 

الوسطُ احلسايبُّ لِعددِ األهدافِ يساوي 1.88

4
7
6
3
3
1

25

0
1
2
3
4
5

املجموع

ها فريقُ كرةِ القدمِ يف 25 مباراةً تي أحرزَ عددُ األهدافِ الّ

عددُ األهدافِالتَّكرارُ

معلومة

املاِء  نتيجَة  الشوارِع  ُحفُر  تتكّوُن 

املوجوِد يف بنيِة تربِة الشارِع الذي 

ُتهُد  ُثمَّ  املساِر،  تربَة  ُيضعُف 

حركُة املروِر َفْوَق املنطقِة املصابِة 

سطَح السفلِت َوتكرُسُه.

إرشاٌد

َأِجُد أّواًل جمموَع عدِد الهداِف 

بِاستعامِل القيمَتنِي الّلَتنِي أعلُم 

اُم صحيحتاِن.  أنَّ

الوحدُة 8
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الوسيُط، َوالِمنواُل، َوالمدىالدرُس 2
  أستكشُف

تمّثُل العداُد اآلتيُة ُكَتَل غزالِن الريِم في حديقِة 

حيواناٍت. 

1( ما الكتلة التي تتوسط البيانات

2( ما عدد الكتل الكبر منها؟

  38, 22, 41, 29, 36, 40, 33

تعلْمُت في الدرِس السابِق الوســَط الحسابِيَّ َوكيفيَة اســتعمالِِه لِوصِف مركِز البياناِت، َويمكُن أيًضا وصَف مركِز البياناِت 

ا، َأْو ُهَو  ا َأْو تنازليًّا عنَدما يكوُن عدُدها فرديًّ بِة تصاعديًّ بِاستعماِل الوسيِط (median) ، َوُهَو العدُد الوسُط في البياناِت المرتَّ

الوسُط الحسابيُّ لِلعدَديِن الوسَطيِن عنَدما يكوُن عدُد البياناِت زوجيًّا.

عدُد البياناِت زوجيٌّ

2, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 15

  
5 + 9

2
الوسيُط ُهَو 7 = 

عدُد البياناِت فرديٌّ

1, 3, 3, 6, 7, 8, 9

الوسيُط يساوي 6

1: مَن الحياِة     مثال 

الرفــُق بِالحيواِن: يبّيُن الجدوُل المجاوُر عدَد الحيواناِت المريضِة اّلتي عالَجْتها جمعيٌة 

لِرعايِة الحيواناِت في 8 أشهٍر. َأِجُد الوسيَط َوالْمنواَل لِهِذِه البياناِت.

لِحساِب الوسيِط أّتبُع الُخطواِت اآلتيَة:

ا.  1اْلُخْطــَوُة أرّتُب البياناِت تصاعديًّ

29, 38, 38, 44, 47, 50, 56, 94

عدُد الحيواناِت المريضِة
38504429

94563847

أفــكــــرأفــكــــر

هْل يتأثُر الوسيُط بِالِقَيِم 
فِة؟ املتطرِّ

يمكُن أيًضا وصُف مركِز البياناِت بِاستعماِل الْمنواِل (mode) ، َوُهَو القيمُة الكثُر َتكراًرا في البياناِت.

فكرُة الدرِس

أحسب الوسيِط َوالِمنواِل 
َوالَمدى، وأحدد المقياِس 
النسِب لِوصِف البياناِت.

المصطلحاُت

الوسيُط، الِمنواُل، الَمدى
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2اْلُخْطــَوُة ُأحّدُد موقَع الوسيِط.

بِما أنَّ عدَد البياناِت زوجيٌّ َفإنَّ الوســيَط يقُع بيَن العدَديِن الوســَطيِن. ُأحّدُد العدَديِن الوســَطيِن، ثّم أحسُب الوسَط          

الحسابيَّ َلُهما.
29, 38, 38, 44, 47, 50, 56, 94

 44 + 47
2

 = 45.5

إذْن، الوسيُط يساوي 45.5

ِليجاِد الِمنواِل، ُأحّدُد القيمَة الكثَر َتكراًرا َوِهَي 38. إذْن، الِمنواُل يساوي 38 

    أتحقُق من فهمي:

عراِت الحراريِة في عدٍد ِمْن حّباِت الفاكهِة. َأِجُد الوسيَط َوالِمنواَل لهذه البيانات. تمّثُل البياناُت اآلتيُة عدَد السُّ

  38, 50, 44, 29, 94, 56, 38, 47

معلوٌم أنَّ الوســَط الحسابيَّ َوالوســيَط َوالِمنواَل مقاييُس نزعٍة مركزيٍة تصُف مركَز البياناِت بِطرائَق مختلفٍة، إاّل َأنَّها ال تقّدُم 
أيَّ معلومٍة حوَل تشــّتِت البياناِت َوتباُعِدها. ولقياس مقدار تشتُِّت البياناِت َوتباُعِدها نستعمل الَمدى (range) وهو يساوي 
الفرَق بين أكبِر ِقَيِم البياناِت َوأصغِرها. َوتدلُّ القيمُة الكبيرُة لِلَمدى على أنَّ البياناِت متباعدًة، أّما القيمُة الصغيرُة َلُه َفتدلُّ على 

أنَّ البياناِت قريبٌة ِمْن بعِضها بعًضا. 

2: مَن الحياِة    مثال 

يبين الجدول المجاور كتل الطفال الذين ولدوا في أحد المستشــفيات يومي 
الثلثاء والربعاء بالكيلوغرام.

أجد مدى كتــل المواليد في كل يــوم ، ثم أحدد اليوم الــذي كانت فيه كتل 
المواليد أكثر تجانًسا.

الثلثاء: أكبر قيم البيانات يوم الثلثاء هي 4.6 ، وأصغر القيم هي 2.9، إذن المدى هو: 1.7 = 2.9 – 4.6
الربعاء: أكبر قيم البيانات يوم الربعاء هي 4.8 ، وأصغر القيم هي 1.9، إذن المدى هو: 2.9 = 1.9 – 4.8

إذن كتل الطفال الذين ولدوا يوم الثلثاء أكثر تجانًسا، لن قيمة المدى لكتلهم أقل.

   أتحققُ من فهمي:

يبين الجدول المجاور أسعار عبوات عطور  بالدينار في محلين مختلفين.
أجد مدى أســعار عبــوات العطور في كل محل ، ثم أحــدد المحل الذي فيه 

أسعار عبوات العطور أكثر تجانًسا.

الربعاءالثلثاء
4.6 3.8 2.8

3.9 3.5 3.3

2.9 4.1

4.8 3.8 2.7

4.2 1.9 3.1

3.1 3.9

المحل الثانيالمحل الول
88 44 55

23 40 140

50 35

78 45 50

95 65 61

40 75
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مثال 3 

أحّدُد ما إذا كاَن يجُب اســتعماُل الوسِط الحسابيِّ َأِو الوسيِط َأِو الِمنواِل أو المدى في كلٍّ 
ِمَن المواقِف اآلتيِة:

 تحديُد لوِن الفاعي السامِة الكثِر شيوًعا:
ألواُن الفاعي بياناٌت غيُر عدديٍة، لِذلَك ال يمكُن وصُفها بِاستعماِل الوسِط الحسابيِّ َأِو الوسيِط 

َأِو الَمدى. إذْن، المقياُس الوحيُد اّلذي يمكُن استعماُلُه لِوصِف هِذِه البياناِت ُهَو الِمنواُل.

ُه الكثُر َتكراًرا. ِمنواُل هِذِه البياناِت ُهَو اللوُن الخضُر؛ ِلنَّ

  تحديُد الرياضيِّ اّلذي َرمياُتُه أكثَر تجانًسا

مِح: في لعبِة رمِي الرُّ

الّرميــاُت القريبُة ِمــْن بعِضها بعًضا ِهــَي الكثُر 

تجانًســا. أســتعمُل الَمدى ِلحّدَد مقــداَر تباُعِد 

الّرمياِت.

  وصُف مركِز الِقَيِم في الشكِل اآلتي َواّلتي تمّثُل رواتَب عشرِة موظَّفيَن، أحُدُهْم ُمديٌر.

100 150 200 250 300 350 400

فًة إلى أقصى اليميِن، َويبدو أنَّها راتُب المديِر. إذْن، استعماُل الوسيِط أنسُب في هِذِه الحالِة ِمِن  تحتوي البياناُت قيمًة متطرِّ
فِة للمناقشة. ُه ال يتأثُر بِالِقَيِم المتطرِّ ؛ ِلنَّ استعماِل الوسِط الحسابيِّ

   أتحقُق من فهمي:  

ها.  تريُد مريُم أْن تعرَف متوسَط لوِن العيوِن في صفِّ

 يريُد رّياُن إيجاَد متوسِط درجاِت ُزملِئِه في امتحاِن ماّدِة العلوِم.

15     18     15      12     15     17     14    15    15

1 

2 

3 

4 

5 

في بعِض الحياِن يكوُن اســتخداُم أحِد المقاييِس مناســًبا أكثَر ِمِن استخداِم المقاييِس الُخرى، َوذلَك بِحسِب نوِع البياناِت 

فٍة.    )عدديًة َأْو غيَر عدديٍة( َأْو بِحسِب تباُعِدها َواحتواِئها َعلى ِقَيٍم متطرِّ

أتـعــلـــمأتـعــلـــم

يمكن استعامل كلمة املتوسط 
لداللة عىل مقاييس النزعة املركزية 

)الوسط، والوسيط، واملنوال(.

أقرب رمية أبعد رمية

مد الرميات

أقرب رمية أبعد رمية

مد الرميات
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طقٌس: قاَســْت شــروُق كّميَة َهطِل المطاِر في حديقِة منزلِها خلَل 14 يوًما ِمْن شهِر 

كانوٍن الوِل، َوسّجَلِت الِقَيَم كما يأتي:

0.0 cm0.7 cm0.0 cm3.9 cm1.5 cm

0.0 cm4.7 cm3.4 cm2.4 cm5.9 cm

3.1 cm1.7 mm4.5 cm2.1 cm

َأِجُد:

 1 الوسيَط   2 الوسَط الحسابيَّ   3 الِمنواَل   4 الَمدى

ها َعْن عدِد إخوانهن، ثمَّ مّثَلِت الجاباِت َكما   5  أســرٌة: سأَلْت أسماُء بعَض طالباِت صفِّ

، ثمَّ أحّدُد أيَّهما أفضُل لِوصِف مركِز  في الشكِل أدناُه. َأِجُد الوسيَط َوالوسَط الحسابيَّ

هِذِه البياناِت.

54310 2 6 7

عدد األخوة الذكور

ًصا  عبُداللِه َوكِناُن ســّباحاِن يتنافســاِن دائًما في البطوالِت، َويبّيُن الجدوُل اآلتي ملخَّ

لِلنتائِج اّلتي أحرزاها في آِخِر 10 بطوالٍت. بناًء َعَلْيِه، أكمُل الجمَل اآلتيَة:

الوسيُط )بِالثواني(الَمدى )بِالثواني(

عبُداللِه3.972.3

كِناُن7.271.6

 6 ..................................... أسرُع بِالمتوسِط ِمْن ............................

ــي  ــِج اّلت ــَن النتائ ــَر ِم ــجمة أكث ــا ............................ منس ــي يحرُزه ــُج اّلت  7  النتائ

............................ يحرُزهــا 

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

أفكر

فِة:  ُهما يتأثُر بِالِقَيِم المتطرِّ أيُّ
َأِم   ، الحســابيُّ الوســُط 

الوسيُط؟

الوحدُة 8
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أحّدُد ما إذا كاَن يجُب استعماُل الوسِط الحســابيِّ أِم الوسيِط أِم الِمنواِل أم المدى في 

كلٍّ ِمَن المواقِف اآلتيِة:

 8 تريُد مناُر أْن تجَد مركَز الِقَيِم التاليِة َواّلتي تمّثُل أعماَر 7 ِمْن أفراِد عائلتِها:

12      34     25    18   32    88    5

 9 يريُد معلُم الرياضياِت تحديَد الدرجِة اّلتي نصُف درجاِت الطلبِة أقلُّ ِمنْها.

َأِجــُد الِقَيــَم الممكنــَة َجميَعهــا لِلعــدِد المجهــوِل علــى البطاقــِة الســابعِة فــي كلٍّ ِمــَن 

الحــاالِت اآلتيــِة:

13

17

18

?

12

10

16

 10 إذا كاَن وسيُط العداِد السبعِة يساوي 14

 11 إذا كاَن وسيُط العداِد السبعِة يساوي 16

 12 إذا كاَن وسيُط العداِد السبعِة يساوي 13 َوالَمدى يساوي 9

ا 12 ,8 ,▫ ,∆ ,3 ,2  يساوي 6، َفَأِجُد  بِة تصاعديًّ  13  تبريٌر: إذا كاَن الوســيُط لِلقيِم المرتَّ

الِقَيَم الممكنَة جميَعها لِكلٍّ ِمْن ∆ َو ▫ .

ــيُطها 29،  ــابيُّ 28، َووس ــُطها الحس ــداٍد وس ــَة أع ــُب مجموع ــٌة: أكت ــألٌة مفتوح  14  مس

ــا 18 . َوَمداه

 15  مســألٌة مفتوحٌة: أصُف موقًفا حياتيًّا ال يكوُن فيِه اســتعماُل الوسِط الحسابيِّ مناسًبا 

لِوصِف مركِز البياناِت. أحّدُد المقياَس النسَب لِوصِف هِذِه البياناِت.

 16  أكتب مثااًل لبيانات يكون فيها الوسط يساوي الوسيط ويساوي قيمة المنوال

أكتُبأكتُب  كيف أحدد المقياس النسب لوصف البيانات؟  17 

إرشاٌد

أالحـُظ َأنَّ عـدَد البيانـاِت 
؛ لِذا، َفإِنَّ الوسـيَط  زوجـيٌّ
احلسـايبَّ  الوسـَط  يسـاوي 

لِلعدَديـِن الوسـَطنِي.
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الدرُس

1

2

3

4

5 95430

60

210

5543

2

التمثيُل ِبالساِق َوالورقِة 3
  أستكشُف

رســَمْت رشــا الصــورَة المجــاورَة َوقاَلــْت 

ِمــْن  عــدًدا   15 فيهــا  )إنَّ  لِزميلتِهــا: 

ــداُد؟ ــِذِه الع ــا ه ــِن(. م منزلَتي

ــُم فيها كلُّ قيمٍة في البياناِت إلى  مخطُط الســاِق َوالورقِة (stem-and-leaf diagram) هو طريقٌة لِتنظيِم البياناِت تقسَّ

جزَئيِن ُهما: الساُق َوُهَو الرْقُم )َأِو الرقاُم( الَّذي في المنزلِة الكبرى، َوالورقُة َوِهَي الرقاُم الُخرى.

15, 16, 21, 23, 23, 26, 26, 30, 32, 41

1
2
3
4

5  6
1  3  3  6  6
0  2
1

الساق الورقة

طريقُة تمثيِل 
العدِد 32

1: مَن الحياِة     مثال 

تمّثُل العداُد اآلتيُة ُكَتَل عدٍد ِمْن طلبِة الصفِّ التاســِع. أمّثُل الُكَتَل بِاســتعماِل مخطِط 

الساِق َوالورقِة:
46  52  71  67  55  72  63  60  48  54

49  61  56  58  52  64  48  45  65  57

1اْلُخْطــَوُة  َأِجُد أكبَر َوأصغَر عدٍد في البياناِت، ثمَّ أحّدُد الرْقَم اّلذي في المنزلِة الكبرى لِكلٍّ ِمنُْهما:

أكبُر عدٍد 72، َوالرْقُم اّلذي في منزلتِِه الكبرى 7، َوأصغُر عدٍد 45، َوالرْقُم اّلذي في منزلتِِه الكبرى 4 

2اْلُخْطــَوُة  أرسُم خطًّا رأسيًّا َوآَخَر أفقيًّا، َوأكتُب كلمَتِي )الساُق( َو)الورقُة(  َكما في 

الشكِل المجاوِر، ثمَّ أكتُب السيقاَن ِمْن 4 إلى 7 
4
5
6
7

الساق الورقة

فكرُة الدرِس

أمّثُل البياناِت بِالساِق َوالورقِة. 
أختبُر صحَة فرضيٍة بِاالعتماِد على 

بياناٍت ُمعطاٍة.

المصطلحاُت

مخطُط الساِق والورقة، الفرضية.
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3اْلُخْطــَوُة  أكتُب الوراَق المناظِرَة لِكلِّ ســاٍق علــى الجانِب اليمِن ِمَن 

، َفمثًل  لِلعدِد 46 أكتُب الرْقَم 6 إلى يميِن الرْقِم 4. أكّرُر  الخــطِّ

الورقَة بِعدِد مّراِت ُظهوِرها في البياناِت.

ا، ثّم أضُع مفتاًحــا يوّضُح كيَف ُتقَرُأ  4اْلُخْطــَوُة  أرّتــُب الوراَق تصاعديًّ

البياناُت.

   أتحقُق من فهمي:

تمّثُل العداُد اآلتيُة أطواَل 16 طفًل زاروا طبيَب الطفاِل في أحِد الياِم، أمّثُل البياناِت بِاستعماِل مخطِط الساِق َوالورقِة:

58 cm   67 cm   91 cm   50 cm   72 cm   49 cm   61 cm   86 cm

72 cm   83 cm   97 cm   45 cm   70 cm   99 cm   57 cm   63 cm

4
5
6
7

6 8 9 8 5
2 5 4 6 8 2 7
7 3 0 1 4 5
1 2

الساق الورقة

4
5
6
7

5 6 8 8 9
2 2 4 5 6 7 8
0 1 3 4 5 7
1 2

المفتاح:  45 = 5|4

الدرس الورقة

ُه يمكُن تفسيُرها َووصُف توزيِعها، َويمكُن أيًضا إيجاُد الوسيِط َوالِمنواِل َلها  عنَد تمثيِل البياناِت بِمخطِط الســاِق َوالورقِة َفإنَّ

ا. بِسهولٍة؛ ِلنَّها مرتبٌة تصاعديًّ

مثال 2  

يمّثُل مخطُط الساِق َوالورقِة المجاوِر أعماَر ُرّكاِب حافلٍة سياحيٍة:

ّكاِب اّلذيَن تقلُّ أعماُرُهْم َعْن 30 سنًة؟  ما عدُد الرُّ

تي  تمّثُل ِقَيُم الســاِق 0 َو 1 َو 2 العماَر القلَّ ِمْن 30 ، َوعدُد الوراِق الَّ

تقابُلها يســاوي 7، إذْن، عدُد الّركاِب اّلذيَن يقلُّ ُعُمُرُهْم َعْن 30 ســنًة 

يساوي 7 
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المفتاح:  1 = 1|0
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1 

0
1
2
3
4
6

1 5
0 3 7
5 7
0 1 2 2 3 3 5 7 9 9
5 7
3 8 9 
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اختباُر الفَرضياِت    مفهوٌم أساسيٌّ 

نا عادًة نتبُع المراحَل الربعَة اآلتيَة: عنَد دراسِة ظاهرٍة ما َفإنَّ

المرحلُة )1(: نضُع فَرضيًة حوَل الظاهرِة. 

المرحلُة )2(: نجمُع بياناٍت مناِسبًة.

المرحلُة )3(:  نمّثُل البياناِت تمثيًل واضًحا، َوُنجري الحساباِت )مثًل: نحسُب الوسَط الحسابيَّ َأِو الَمدى(.

المرحلُة )4(: نكتُب استنتاجاٍت ومن خللها نقبل الفرضية أو نرفضها.

الوحدُة 8

 أجد المدى.

أكبر قيم البيانات 69، وأصغر القيم 1

المدى 68 = 1 - 69

   أتحققُ من فهمي:

 يمّثُل مخطُط الساِق َوالورقِة المجاوُر عدَد النقاِط اّلتي أحرَزها فريُق
كرِة السلِة المدرسيُّ في عدٍد ِمَن المبارياِت:

 ما عدُد المبارياِت اّلتي أحرَز فيها الفريُق أكثَر ِمْن 20 نقطًة؟

 َأِجُد الَمدى.      5 َأِجُد الوسيَط.

 أصُف توزيَع عدِد النقاِط اّلتي أحرَزها الفريُق.

2 

0
1
2
3

2
2 2 3 5 8
0 0 1 1 3 4 6 6 6 8 9
0 0 1 

المفتاح:  12 = 2|1

الساق الورقة

3 

4 

6 

الفَرضيــُة (hypothesis) ِهَي توقع حول ظاهرة معينة نريُد أْن نختبَر صّحَته بِجمِع بياناٍت مناســبٍة، َوتمثيِلها، َوتحليِلها، ثمَّ 

كتابِة استنتاجاٍت بِاالعتماِد على البياناِت.

3: مَن الحياِة     مثال 

كرُة قدٍم: يريُد مدّرُب فريِق كرِة قدِم َأْن يســتقصَي الّلياقَة البدنيَة لِلعبي 

فريِقِه، َفبدَأ بِوضِع الفَرضيِة اآلتيِة:

يمكُن ِلقلَّ ِمْن نصِف اللعبيَن َأْن يقطعوا المسافَة 

حوَل الملعِب ركًضا في أقلَّ ِمْن 60 ثانيًة.
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المفتاح:  45 = 5|4

الساق الورقة
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الممثَّلــِة في مخطِط   1  أكتُب جميَع العــداِد 

الساِق َوالورقِة المجاوِر.

أمّثُل كلَّ مجموعِة بياناٍت ِمّما يأتي بِاستعماِل مخطِط الساِق َوالورقِة:

2  56  57  59  61  64  65  67  69

70  75  77  77  79  81  82

3  19  21  45  35  53  26  38

27  36  34  52  35  33  41

4  13.1  12.5  14.7  12.8  13.6  13.4

15.2  12.5  13.4  14.3  14.8  13.9

7
8
9
10

5 9
0 2 6 7 7
1 7 8
2 6

المفتاح:  82 = 2|8

الساق الورقة
أَتـدرُبأَتـدرُب

وأحلُّ املسائَل

جمَع المدّرُب بياناٍت بِتســجيِل الزمِن اّلذي اســتغرَقُه كلُّ العٍب لِيقطَع 

المسافَة حوَل الملعِب ركًضا، َومّثَلها في مخطِط الساِق َوالورقِة المجاوِر. 

بناًء على هِذِه البياناِت، هِل الفَرضيُة اّلتي وضَعها المدّرُب صحيحٌة؟

عدُد اللعبيَن يســاوي 32، َوقطَع 17 ِمنُْهُم المسافَة في أقلَّ ِمْن 60 ثانيًة، 
َوهذا العدُد أكبُر ِمْن نصِف عدِد اللعبيَن. إذْن، أكثُر ِمْن نصِف عدِد اللعبيَن اســتطاَع َأْن يقطَع المســافَة في زمٍن أقلَّ ِمْن 

60 ثانيًة؛ لذا، َفإِنَّ الفَرضيَة اّلتي وضَعها المدّرُب ليَسْت صحيحًة.

   أتحقُق من فهمي:

أكتُب استنتاًجا حوَل صحِة الفَرضيِة اآلتيِة اعتماًدا على البياناِت:

أقلُّ ِمْن ُرُبِع اللعبيَن يحتاجوَن إلى 70 ثانيًة على القلِّ لِيقطعوا المسافَة حوَل الملعِب ركًضا. 
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المفتاح:  45 = 5|4

الساق الورقة
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معلومة

وجبـاٍت  تنـاوُل  ـُل  ُيفضَّ
خفيفـًة َوَغـَر َدِسـمٍة قبـَل 
ممارسـِة رياضِة اجلَـرِي َوال 
عاليـٍة  نسـبٍة  عـىل  حتتـوي 
احلرارّيـِة. ـعراِت  السُّ ِمـَن 

 5  رياضة: جمَع ســعٌد معلوماٍت َعْن عدِد الدقائِق 

ِه  اليوميِّ اّلتــي يقضيها 24 طالًبا ِمــْن طلبِة صفِّ
في ممارســِة رياضِة الَجْرِي، َونظََّم البياناِت في 
مخطِط الســاِق َوالورقِة المجاوِر. أكتُب فَرضيًة 
حوَل عدِد الدقائِق اليوميِّ اّلتي يقضيها الطلبُة في 
ممارسِة هِذِه الرياضِة، َوأختبُر صّحَتها بِاستعماِل 

البياناِت.

 6  وضَعْت مريُم الفَرضيَة اآلتيَة، َوتريُد َأْن تختبَر صّحَتها:

155 cm وسيط أطواِل طالباِت الصفِّ العاشِر

جمَعْت مريُم بياناٍت بِتسجيِل أطواِل عّينٍة عشوائيٍة 

تحتوي علــى 35 طالبًة في الصفِّ العاشــِر، ثمَّ 

مّثَلْتها في مخطِط الســاِق َوالورقِة المجاوِر. بناًء 

على هــِذِه البياناِت، هِل الفَرضيــُة اّلتي وضَعْتها 

مريُم صحيحٌة؟

حشراٌت: يبّيُن مخطُط الساِق َوالورقِة المجاوُر أطواَل 25 حشرًة.

 7 ما عدُد الحشراِت اّلتي طوُلها cm 4.5؟

 8 ما نسبُة الحشراِت اّلتي طوُلها أكبُر ِمْن cm 3.8؟

 9 ما َمدى أطواِل الحشراِت؟

 10 َأِجُد الِمنواَل ِلطواِل الحشراِت.

 11 َأِجُد الوسيَط ِلطواِل الحشراِت.
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المفتاح:  12 = 2|1
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المفتاح:  134 = 4|13

الساق الورقة
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1|2 = 1.2 cm  :المفتاح

الساق الورقة

معلومة

يف  حـرٍة  أطـوُل  توجـُد 
العـاَلِ غريِبَّ الصـنِي، َويبلُغ 

62.4 cm طوُلـا 

الوحدُة 8
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مهاراُت التفكيِر الُعليا

 14  أكتشــُف الخطَأ: رصَدْت منــاُر أطوال 

16 نبتة فــي حديقتها َومّثَلْتها في مخطِط 

الساِق َوالورقِة المجاوِر. هْل مّثَلْت مناُر 

درجاِت الحرارِة تمثيــًل صحيًحا؟ أبّرُر 

إجابتي.

 15  تبريــٌر: تقّدَم طلبــُة الصفِّ الســابِع اِلختباَرْي 

الســاِق  َويبّيــُن مخطُط  َوعلــوٍم،  رياضيــاٍت 

َوالورقــِة المجــاوُر درجاتِِهــْم فــي اختبــاَر 

الرياضياَت. إذا كاَن الوســُط الحسابيُّ َوالمدى 

 لِدرجاتِِهــْم فــي اختبــاِر العلــوِم َكمــا يأتي:  

،31% الَمــدى:   68%  : الحســابيُّ  الوســُط 

َفأقارُن بيَن درجاِت الطلبِة في ااِلختباَريِن، َوأبّرُر إجابتي. 

أكتُبأكتُب   كيَف َأِجُد الوسيَط لِبياناٍت ممثَّلٍة بِمخطِط الساِق َوالورقِة؟   16 
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المفتاح:  45 = 5|4

الساق الورقة
إرشاد

َأِجُد الوسـَط احلسـايبَّ َواملدى 
اختبـاِر  يف  الطلبـِة  لِدرجـاِت 

الرياضيـاِت.

كّمياِت  المجاورُة  الصورُة  تبّيُن  طقٌس: 

مختلِف  فــي  هطَلْت  اّلتــي  المطــاِر 

بِالمليمتِر ِخلَل أحِد  مناطِق المملكــِة 

المنخَفضاِت الجويِة:

 12 أمّثُل البياناِت بِمخطِط الساِق َوالورقِة.

َوالمدى  َوالِمنــواَل  الوســيَط   13  َأِجــُد 

لِكّمياِت المطاِر اّلتي هطَلْت.

كمية األمطار (ملم)
خالل المنخفض الجوي

المفرق
األغوار الشماليةإربد

عجلون

السلط

مادبا

الكرك

الطفيلة

المطار

الزرقاء
الصفاوي

25.2
6029.7

71

82.5

50

76.3
3.7

29.2

22.2
2.2
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ااِلحتماالُتالدرُس 4
  أستكشُف

1(  ما الكســُر اّلــذي يمّثُل الُكــراِت الخضراَء في 

الكيِس المجاوِر؟

2(  إذا أغمَض حســٌن عينَيِه َواختاَر كرًة َعشوائيًّا 

ِمَن الكيِس، َفهْل فرصُة اختيــاِر كرٍة برتقاليٍة 

مساويٌة لِفرصِة اختياِر كرٍة صفراَء؟

ِع حدوُثها عنَد إجراِء تجربٍة عشوائيٍة ما.  الفضاُء العينِيُّ )sample space( مجموعُة النواتِج المتوقَّ

َرِي الُقرَصيِن اآلتَييِن 5 نواتَج ممكنٌة، لِذلَِك َفإِنَّ الفضاَء العينِيَّ ُهَو {9 ,7 ,5 ,3 ,1}. لِكلٍّ ِمْن مؤشِّ

عنَد تدويِر مؤشِر القرِص A يكوُن لِكلِّ عدٍد فرصُة الظهوِر نفُسها، لِذلَِك ُتسّمى نواتُج هِذِه التجربِة نواتَج متساويَة ااِلحتماِل  	

)equally likely( ولذلك تسمى تجربة عادلة.

 عنــَد تدويِر مؤشــِر القــرِص B تكوُن ُفــَرُص ظهوِر العــداِد مختلفــًة، لِذلَِك ُتســّمى نواتُج هــِذِه التجربــِة نواتَج 	

.)not equally likely( غيَر متساويِة ااِلحتماِل

.A هــو ناتــٌج واحــٌد َأْو َأكثَر ِمــْن نواتــِج التجربــِة العشــوائيِة، َوُيرَمــُز َلُه بِأحــِد الحــرِف ِمثِل )event( الحــادُث 

 َواحتمــاُل الحادِث (event probability) ُهــَو فرصُة وقوِعِه، َوُيرَمُز َلُه بِالرمِز P(A) ، َفإذا كاَنْت نواتُج التجربِة العشــوائيِة 

.) متساويَة ااِلحتماليِة َفإنَّ احتماَل وقوِع أيِّ حادٍث يساوي نسبَة عدِد عناصِر الحادِث إلى عدِد النواتِج الممكنِة جميِعها )الفضاُء العينِيُّ

P(A) = 
عدُد عناصِر الحادِث

عدُد عناصِر الفضاِء العينيِّ

A B

1
9

7

35

19

7 3
5

فكرُة الدرِس

أحسب احتماالِت وقوِع الحوادِث.

المصطلحاُت

، متساوية االحتمال،  الفضاُء العينِيُّ
غير متساوية االحتمال، الحادُث، 

احتماُل الحادِث، الجدوُل ذو 
ااِلتجاَهيِن.
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تعني النسبُة %0 َأنَّ الحادَث ال يمكُن َأْن يقَع، َأّما النسبُة %100 َفتعني َأنَّ الحادَث سوَف يقُع بِالتأكيِد. َويكوُن احتماُل وقوِع 

أيِّ حادٍث بيَن هاَتيِن النسبَتيِن َكما يظهُر في مقياِس االحتماِل أدناُه:

مثال 1  

 لدى حنيَن كيٌس يحتوي على قطِع حلوى بِألواٍن مختلفٍة، إذا أغمَضْت حنيُن 

عينَْيها َوسحَبْت قطعَة حلوى عشوائيًّا ِمَن الكيِس، َفَأِجُد كلًّ مما يأتي: 

 احتماُل سحِب قطعِة حلوى حمراَء:

( لِهِذِه التجربِة العشوائيِة يساوي 12   عدُد النواتِج الممكنِة )الفضاُء العينِيُّ

َوعدُد عناصِر هذا الحادِث يساوي 5 ؛ ِلَنَّ الكيَس فيِه 5 قطِع حلوى حمراَء.

P(حمراء) = 5
12

 احتماُل سحِب قطعِة حلوى خضراَء َأْو برتقاليًة:

 عدُد عناصِر هذا الحادِث يساوي 4 ؛ ِلنَّ الكيَس فيِه 3 قطِع حلوى

خضراَء َوقطعُة حلوى برتقالية واحدٌة، َومجموُعها مًعا يساوي 4 .

P( خضراُء َأْو برتقاليٌة) = 4
12

 = 1
3

 احتماُل سحِب قطعِة حلوى ليَسْت بنفسجيًة:

 عدُد عناصِر هذا الحادِث يساوي 11؛ ِلَنَّ الكيَس

يحتوي11 قطعَة حلوى ليَسْت بنفسجيًة: 

P(ليَسْت بنفسجية) = 11
12

1 

2 

3 

متساوي االحتمالمؤكد

يقل االحتماليزداد االحتمال

مستحيل

مقياس االحتمال
0 0.5

50%

1
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احتماُل عدِم وقوِع الحادِث   مفهوٌم أساسيٌّ 

. 1-P(A) يساوي A َفإِنَّ احتماَل عدِم وقوِع الحادِث P(A) يساوي A إذا كاَن احتماُل وقوِع الحادِث

الوحدُة 8

 احتماُل سحِب قطعِة حلوى زرقاَء:

عدُد عناصِر هذا الحادِث يساوي 0 ؛ ِلَنَّ الكيَس ال يحتوي على قطعِة حلوى زرقاَء.

P(زرقاء) = 0
12

 = 0

   أتحقُق من فهمي:

 احتماُل سحِب قطعِة حلوى خضراَء.    6 احتماُل سحِب قطعِة حلوى صفراَء َأْو خضراَء.

احتماُل سحِب قطعِة حلوى ليَسْت حمراَء.   8 احتماُل سحِب قطعِة حلوى سوداَء.

4 

5 

7 

1 ، َويمكُن َأْن نكتَب هذا ااِلحتماَل على الصورِة 0.1 أو 10%
10

إِنَّ احتماَل اختياِر العدِد 4 ِمْن مجموعِة العداِد اآلتيِة يساوي 

1   2   3   4   5

6   7   8   9   10

لكْن إذا أرْدنا أْن نحسَب احتماَل عدِم اختياِر العدِد 4 َفإِنَّ ذلَك يعني احتماَل اختياِر أحِد العداِد 10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,3 ,2 ,1  

9 أو 0.9  َأْو 90%
10

َواّلذي يساوي 

1   2   3   4   5

6   7   8   9   10

أالحُظ َأنَّ 1 = 0.9 + 0.1

لِذلَِك َفإِنَّ 0.1 – 1 = 0.9
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مثال 2 

6 ، َفما احتماُل اختياِر طالٍب ليَس لديِه دراجٌة 
10

إذا كاَن احتماُل اختياِر طالٍب ِمَن الصفِّ السابِع لديِه دراجٌة هوائيٌة يساوي 

هوائيٌة؟

P (ليَس لديِه دراجٌة) = 1-P (لديِه دراجٌة)

= 1 - 6
10

= 4
10

= 2
5

إذا كاَن احتماُل َأْن يهطَل المطُر غًدا يساوي 0.7 ، َفما احتماُل َأاّل يهطَل غًدا؟

P (ال يهطُل المطُر) = 1-P (يهطُل المطُر)

= 1 - 0.7

= 0.3

   أتحقُق من فهمي:

 إذا إذا كاَن احتماُل خسارِة الفريِق في المباراِة 0.4 ، َفما احتماُل َأاّل يخسَر الفريُق المباراَة؟

1 ، َفما احتماُل اختياِر طالبٍة ال ترتدي نّظارًة؟
9

 إذا إذا كاَن احتماُل اختياِر طالبٍة ِمَن الصفِّ السابِع ترتدي نّظارًة يساوي 

1 

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

لديِه دراجٌةليَس لديِه دراجٌة

1

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

يهطل المطرال يهطل المطر

1

2 

3 

4 

مثال 3 

لدى مزارٍع 18 خروًفا مقسمًة َكما يأتي:

5 إناٍث بيضاُء  10 سوداءُ  9 ذكورٌ 

أنّظُم هِذِه البياناِت في جدوٍل ذي اتجاَهيِن.

يجُب َأْن ُيظهَر الجدوُل ما إذا كاَن الخروُف ذكًرا َأْو أنثى، َوإِْن كاَن أسوَد َأْم  أبيَض. 

ا آَخَر لإِْلناِث، َوَأْن أســتخدَم عموًدا  ا لِلذكوِر َوصفًّ لِذلَِك يمكُن َأْن أســتخدَم صفًّ

لِلخراِف البيضاِء َوعموًدا آَخَر لِلخراِف السوداِء. نحتاُج إلى صفٍّ َوعموٍد إضافيَّيِن لِنكتَب فيِهما المجموَع. 

أبيضأسودالمجموع

أنثى

ذكر

المجموع18

الجدوُل ذو ااِلتجاَهيــِن (two-way table) ُهَو جدوٌل َتكراريٌّ يعرُض بياناٍت تنتمي إلى فئَتيِن بينَهما عناصُر مشــتَركٌة، 

بِحيُث تظهُر الفئُة الولى في صفوفِِه َوالفئُة الثانيُة في أعمدتِِه.  
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الوحدُة 8

يمكننا اآلَن َأْن أكتَب البياناِت الُمعطاَة في السؤاِل في الجدوِل.

أستعمُل المجموَع الكّليَّ لِلخراِف ِلَِجَد الِقَيَم المجهولَة. 

   أتحقُق من فهمي:

مًة َكما يأتي: لدى أماني 32 بطاقًة مقسَّ

15 خضراُء   18 مستطيلٌة   5 حمراُء مربعٌة 

أنّظُم هِذِه البياناِت في جدوٍل ذي اتجاَهيِن.

أبيضأسودالمجموع
أنثى5

ذكر9
المجموع1810

أبيضأسودالمجموع
أنثى945
ذكر963

المجموع18108

ُتستعَمُل الجداوُل ذاُت االتجاَهيِن كثيًرا في حساِب ااِلحتماالِت. 

مثال 4 

ــِل َلُهــْم، َونظَِّمــْت إجاباُتُهــْم فــي  ُســئَِل 60 طفــًل َعــِن اللــوِن المفضَّ

ــدوِل المجاوِر: الج

إذا اْختيَر طفٌل عشــوائيًّا، َفمــا احتماُل َأْن يكوَن ولــدًا يفّضُل اللوَن 

الزرَق؟ 

عـدُد الوالِد اّلذيـَن يفضلـوَن اللـوَن الزرَق يسـاوي 12، َومجموُع 

عـدِد الطفـاِل اّلذيـن ُسـِئلوا يسـاوي 60 َوليجـاِد ااِلحتماِل ُأقّسـُم 

12 علـى 60 

P(ولٌد يفضُل اللوَن الزرَق) = 
عدُد الوالد الذين يفضلون اللون الزرق

العدد الكلي لألطفال

= 12
60

 = 1
5

 

أزرُقأحمُرأخضُر
ولٌد8812
بنٌت8168

1 

أزرُقأحمُرأخضُر
ولٌد8812
بنٌت8168
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أيُّ التجارِب العشوائيِة اآلتيِة نواتُجها متساويُة ااِلحتماِل؟ 

 1  اختياُر كرٍة زجاجيٍة ِمْن وعاٍء يحتوي على 5 كراٍت حمراَء 

َو5 كراٍت خضراَء.

 2  تدويُر مؤشِر القرِص المجاوِر.

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

إذا اختيَر طفٌل عشوائيًّا، َفما احتماُل َأْن يكوَن طفًل يفضُل اللوَن الزرَق؟ 

 ،12+8 يسـاوي  الزرَق  اللـوَن  يفضلـوَن  اّلذيـن  الطفـاِل  عـدُد 

َوليجـاِد ااِلحتمـاِل، أقّسـُم هذا العـدَد على عـدِد الطلبـِة جميِعِهْم.

P(طفٌل يفضُل اللوَن الزرَق) = 
عدُد الطفال الذين يفضلون اللون الزرق

العدد الكلي لألطفال

= 12 + 8
60

 = 20
60

 = 1
3

إذا اختيَر طفٌل عشوائيًّا، َفما احتماُل َأْن يكوَن ولًدا؟ 

عـدُد الوالِد يسـاوي 8+8+12 ، َوليجـاِد ااِلحتمـاِل، أقّسـُم هذا 

العـدَد على عـدِد الطلبـِة جميِعِهْم.

P(طفٌل ولد) = 
عدُد الطفال الوالد

العدد الكلي لألطفال

= 12 + 8 + 8
60

 = 28
60

 = 7
15

   أتحقُق من فهمي:

إذا اختيَر طفٌل عشوائيًّا، َفما احتماُل أْن تكوَن بنًتا تفضُل اللوَن الخضَر؟ 

 إذا اختيَر طفٌل عشوائيًّا، َفما احتماُل أْن يكوَن طفًل يفضُل اللوَن الحمَر؟ 

 إذا اختيَر طفٌل عشوائيًّا، َفما احتماُل أاّل تكوَن بنًتا؟ 

2 

أزرُقأحمُرأخضُر
ولٌد8812
بنٌت8168

3 

أزرُقأحمُرأخضُر
ولٌد8812
بنٌت8168

4 

5 

6 
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3 ، َفما احتماُل َأاّل 
7

 3  إذا كاَن احتماُل فوِز فريِق كرِة القدِم اّلذي تشــجعه ناديا يســاوي 

يفوَز الفريُق؟

8 ، َفمــا احتماُل َأْن تتأخَر 
11

 4  إذا كاَن احتمــاُل أَن تصَل الحافلُة في موعِدها يســاوي  

الحافلُة؟

أداَر فادي مؤشَر القرِص المجاوِر، َأِجُد احتماَل َأْن يقَف المؤشُر عنَد:

 5 قطاٍع أزرَق.

 6 قطاٍع يحمُل رْقًما سالًبا.

 7 قطاٍع لوُنُه ليَس أحمَر.  

 8 قطاٍع أصفَر يحمُل رْقًما زوجيًّا .

 9 قطاٍع يحمُل رْقًما أكبَر ِمْن 3 .

 10 قطاٍع يحمُل رْقًما أقلَّ ِمْن 10 .

 11 قطاٍع أصفَر َأْو يحمُل رْقًما أكبَر ِمْن 3  .

أكمُل الجدوَل اآلتَي اّلذي ُيظهُر أعداَد القراِص الملونِة المجاورِة َلُه َوألواَنها:

B

B

D

A

BBBBBB

A

C

DDDDDD

D

BBBBBB
D

B

C

C

C
C

DDDD
C

DDDDDDDDDD

CCCC
A

A

DDD

BBBB
CCCCCC

A

BBBBB

A
B

B

أزرُقورديٌّأصفُر
24A

B

1C
0D

إذا اختيَر قرٌص واحٌد عشوائيًّا ِمْن مجموعِة القراِص في المثاِل السابِق، َفَأِجُد:  

 12 احتماَل اختياِر حرِف A مكتوًبا على قرٍص أصفَر.

 13 احتماَل اختياِر قرٍص أزرَق.

. C 14 احتماَل اختياِر قرٍص مكتوٍب َعَلْيِه الحرُف 

1
2
3

45
6

8
7

أتذكر

الحادث  وقوع  عدم  احتمال 

1 - P(A) يساوي A

أفكر

أي الحــوادث في الســؤال 
المجاور حادث مؤكد، وأيها 

حادث مستحيل؟

الوحدُة 8
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اختيَر 38 شــخًصا ِمْن محافظَتِي الزرقاِء َوالعقبة لِلمشــاركِة في دراســٍة طّبيٍة، َوكاَن 

توزيُعُهــْم َكما يأتي، أنّظُم هِذِه البياناِت في جدوٍل ذي اتجاَهيِن، ثمَّ أســتعمُلُه لإِلجابِة 

َعِن السئلِة اآلتيِة:
18 شخًصا ِمْن محافظِة الزرقاِء ِمنُْهْم 7 رجاٍل. 

8 نساٍء ِمْن محافظِة العقبة.

 15 ما عدُد الشخاِص اّلذين شاركوا في الدراسِة ِمْن محافظِة العقبة؟

 16 ما عدُد الرجاِل اّلذين شاركوا في الدراسِة؟

 17 ما عدُد الرجاِل اّلذين شاركوا في الدراسِة ِمْن محافظِة العقبة؟

تبريٌر: يبّيُن الجدول المجاور عدَد قطِع 

فِة اّلتي  الحلــوى المغلَّفِة َوغيــِر المغلَّ

نكهاٍت  بِثلِث  َوِهَي  فدوى،  اشــتَرْتها 

مختلفٍة، إذا اختاَرْت فدوى قطعَة حلوى عشــوائيًّا، َفأكمُل الجمَل اآلتيَة بِما يناســُبها 

مبرًرا إجابتي:

 18 احتماُل أْن تكوَن قطعُة الحلوى اّلتي اختيَرْت مغلفًة َوبِنكهِة البرتقاِل يساوي ................

 19  احتمـاُل أْن تكـوَن قطعـُة الحلـوى اّلتـي اختيـَرْت غيـَر مغلفـٍة َوبنكهـِة الشـوكوالته 

...................... يسـاوي 

 20 احتماُل أْن تكوَن قطعُة الحلوى اّلتي اختيَرْت بِنكهِة الفراِولِة يساوي .......................

 21 ................................................................................................... يساوي 16%

 22 ............................................... َأْو ............................................... يساوي  48%

أكتُبأكتُب  ما الفرُق بيَن الحادِث َواحتماِل الحادِث؟   23 

برتقاٌلفراولٌةشكوالته
مغلفٌة243
غيُر مغلفٍة538

معلومٌة

الدراســُة الطّبيُة هي ممارسٌة 
دٌة  علميــٌة َلها ضوابــُط محدَّ
علــى  لِلحصــوِل  تهــدُف 
معلوماٍت َعن مرٍض معيٍَّن َأِو 

اختباِر علٍج ما.

مهاراُت التفكيِر الُعليا
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الدرُس

االحتماُل التجريبيُّ   مفهوٌم أساسيٌّ 

االحتماُل التجريبيُّ ُهَو االحتماُل اّلذي يعتمُد على عدِد مّراِت َتكراِر التجربِة. 	 ِبالكلماِت: 

P(A) = 
عدُد مّراِت وقوِع الحادث

عدُد مّراِت إجراِء التجربِة

االحتماُل التجريبيُّ 5
  أستكشُف: 

نشاٌط : أرمي قطعًة نقديًة 20 مرًة، َوأسّجُل النتائَج اّلتي أحصُل 
عليها في الجدوِل المجاوِر.

 1(  أقارُن النتائَج اّلتي أحصُل عليها َمَع نتائِج زملئي.

َهْل ِهَي متساويٌة؟
2(  َأِجُد الفرَق بيَن عدِد مّراِت ظهــوِر الكتابِة َوعدِد 

مّراِت ظهوِر الصورِة.
 3(  أعيُد التجربَة، َولكْن بِرمِي القطعِة النقديِة 100 مرٍة، 

ُثمَّ أجيُب َعِن السؤاِل 2 مرًة ُأخرى. ماذا أالحُظ؟

تعلْمــُت في الــدرِس الســابِق كيفيَة إيجــاِد احتماِل وقوِع حــادث، َوذلَك بِإيجاِد نســبِة عــدِد عناصِر حــادث إلى عدِد 

النواتــِج الممِكنِة جميِعهــا، َوُهَو ما ُيســّمى االحتماَل النظــريَّ )theoretical probability(، َأّمــا االحتماُل التجريبيُّ 

)experimental probability( لِحــادٍث ما َفُهَو تقديٌر لِلحتماِل النظــريِّ بِاالعتماِد على عدِد مّراِت وقوِع الحدِث عنَد 

إجراِء التجربِة عدَة مراٍت.

مثال 1  

ألَقْت نوُر حجَر النرِد المجاوِر 30 مرًة، َوســّجَلِت الرْقَم الظاهَر 

، َفكاَنِت النتائُج كما في الجدوِل المجاور: على الوجِه الُعلِويِّ

 َأِجُد االحتماَل التجريبيَّ لِظهوِر الرْقِم 4.

P(A) = 
عدُد مّراِت ظهوِر الرقِم 4

عدُد مّراِت إجراِء التجربِة

 = 
3

7+8+2+3+6+4
 = 

3

30
 = 

1

3

الرْقُم 654321

التَّكراُر463287

1 

صورٌةكتابٌة
التَّكراُر

فكرُة الدرِس

َأِجُد االحتماَل التجريبيَّ 
لِوقوِع حادث.

المصطلحاُت

،  االحتماُل النَظريُّ
. االحتماُل التجريبيُّ
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.  َأِجُد االحتماَل التجريبيَّ لِظهوِر عدٍد أّوليٍّ

    P(A) = 
عدُد مّراِت ظهوِر عدٍد أوليٍّ

عدُد مّراِت إجراِء التجربِة

       = 
8 + 2 + 6

30

       = 
16

30
 = 

8

15

   أتحققُ من فهمي:

َر ليٌث مؤشَر القرِص المجاوَر 10 مّراٍت، َفكاَنِت النتائُج َكما في الجدوِل اآلتي: دوَّ

َأِجُد االحتماَل التجريبيَّ لِتوّقِف المؤشِر عنَد الّلوِن الخضِر.

 َأِجُد االحتماَل التجريبيَّ لِتوّقِف المؤشِر عنَد الّلوِن الصفِر.

2 

الّلوُنأحمُرأصفُرأخضُر

التَّكراُر352

3 

4 

مثال 2  

ألقى كلٌّ ِمْن ريَم َورائٍد حجَر نرٍد 30 مرًة، َفكاَنِت النتائُج َكما في الجدوَليِن أدناُه:

رائٌد

الرْقُم 654321

التَّكراُر455466    

ريُم

الرْقُم 654321

التَّكراُر4103832

أقارن بين نواتج االحتمال النظري ونواتج االحتمال التجريبي لتجربة كل من ريم ورائد.

1اْلُخْطــَوُة َأِجُد االحتماَل النظريَّ لِظهوِر كلِّ رْقٍم على حجِر النرِد:

P(1) = 
1

6
 = 0.17, P(2) = 

1

6
 = 0.17, P(3) = 

1

6
 = 0.17, 

P(4) = 
1

6
 = 0.17, P(5) = 

1

6
 = 0.17, P(6) = 

1

6
 = 0.17

1 

يمكُن تحديُد ما إذا كاَنِت التجربُة العشــوائيُة عادلة َأْم ال بِمقارنِة ِقَيِم االحتماِل التجريبيِّ بِِقَيِم االحتماِل النظريِّ المقابلِة َلها؛ 

َفإذا كاَنِت الِقَيُم المتقابلُة جميُعها متقاربًة َفإِنَّ التجربَة العشوائيَة عادلة.
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الوحدُة 8

2اْلُخْطــَوُة َأِجُد االحتماَل التجريبيَّ لِظهوِر كلِّ رْقٍم على حجِر النرِد:

رائٌد  ريُم

P(1) = 
6

30
 = 0.2,   P(2) = 

6

30
 = 0.2, 

P(3) = 
4

30
 = 0.13, P(4) = 

5

30
 = 0.17, 

P(5) = 
5

30
 = 0.17, P(6) = 

4

30
 = 0.13

P(1) = 
2

30
 = 0.07, P(2) = 

3

30
 = 0.1, 

P(3) = 
8

30
 = 0.27, P(4) = 

3

30
 = 0.1, 

P(5) = 
10

30
 = 0.33, P(6) = 

4

30
 = 0.13

3اْلُخْطــَوُة أقارُن بيَن االحتماالِت النظريِة َوالتجريبيِة:

أالحُظ َأنَّ ِقَيَم االحتمــاِل التجريبيِّ في تجربِة ريَم ليَســْت قريبًة ِمْن ِقَيِم 

االحتماِل النظريِّ المقابلِة َلها. َأّما ِقَيُم االحتماِل التجريبيِّ في تجربِة رائٍد 

َفقريبٌة ِمْن ِقَيِم االحتماِل النظريِّ المقابلِة َلها.

أي منهما تعد تجربته العشوائية تجربة عادلة. أبرر إجابتي.

نواتج االحتمال النظري قريبة من نواتج االحتمال التجريبي في تجربة رائد، لذا تعد تجربته العشوائية تجربة عادلة.

   أتحققُ من فهمي:

يحتوي قرٌص دّواٌر أربعَة أقســاٍم مرقمًة ِمْن )4-1( ، َوعنَد تسجيِل الرقِم اّلذي يستقرُّ عنَدُه المؤشُر كاَنِت النتائُج َكما في 

الجدوِل اآلتي:

أبّيُن ما إذا كاَنِت التجربُة العشوائيُة عادلة َأْم ال.

2 

الرْقُم 4321

التَّكراُر1191010

أتعــلـــمأتعــلـــم

اّلـذي  النـرِد  حجـِر  أسـُطُح  تكـوُن  قـْد 
اسـتعمَلْتُه ريـُم غـَر منتظمـة؛  لِـذا، نتـَج 

االحتـامِل.  يف  تسـاٍو   عـدُم  عنهـا 

ها بناُء توّقعاٍت ِلحداٍث يصعُب حســاُب احتماالِت  يمكنُنا اســتعماُل االحتماِل النظريِّ في مواقــَف حياتيٍة كثيرٍة، ِمْن أهمِّ

ا. وقوِعها نظريًّ
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يبّيُن الجدوُل المجاوُر نتائَج َرمِي قطعٍة نقديٍة 100 مرٍة

. َأِجُد االحتماَليِن التجريبيَّيِن  َوتسجيَل الوجِه الُعلويِّ

اآلتَييِن:

 1 ظهوَر صورٍة.   2 ظهوَر كتابٍة.

صورٌة37

كتابٌة63

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

3: مَن الحياِة     مثال 

يأخُذ خبــراُء التفتيِش في المطاراِت َوالموانــِئ البحريِة عّيناٍت عشــوائيًة ِمَن البضاعِة 

المســتوَرَدِة اِلختباِر مدى مطابقتِها لِمواصفاِت ســوِق الّشراِء. َفإذا وجَد ضابُط الجودِة 

ُع  في 5 بناطيَل عيوًبا مصنعيًة ِمْن 200 بنطاٍل في أحِد صناديِق الشــحِن، َفَكْم بنطااًل ُيتوقَّ

وجوُد عيٍب مصنعيٍّ فيٍه في شحنٍة تحوي 5000 بنطاٍل؟

أستعمُل االحتماَل التجريبيَّ لِتوّقِع عدِد البناطيِل اّلتي يوجُد فيها عيوٌب مصنعيٌة في الشحنِة.

 : 1اْلُخْطــَوُة َأِجُد االحتماَل التجريبيَّ

    P(A) = 
عدُد مّراِت وقوِع الحادث

عدُد مّراِت إجراِء التجربِة

       = 
5

200
 = 

1

40

2اْلُخْطــَوُة أضرُب االحتماَل التجريبيَّ لِوجوِد بناطيِل فيها عيوٌب مصنعيٌة في عدِد البناطيِل التي تحويها الشحنِة:

     
1

40
 × 5000 = 125

ُع وجوُد 125 بنطااًل فيها عيوٌب مصنعيٌة في الشحنِة. إذْن، ُيتوقَّ

   أتحقُق من فهمي:

ُرِصَدْت عدُد الياِم الماطرِة في آخِر 12 يوًما ِمْن شهِر آذاَر َفُوِجَد َأنَّها يومان. إذا استمرَّ َهطُل المطاِر بِالمعدِل نفِسِه، َفَكْم 

ِع َأْن يكوَن ماطًرا في شهِر َنيساَن؟ يوًما ِمَن المتوقَّ
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مًة ِمْن )4-1(، أداَر  لدى كلٍّ ِمْن هاشٍم َوميســوَن قرٌص دّواٌر يحتوي أربعَة أقساٍم مرقَّ

كلٌّ ِمنُْهما قرَصُه َوسّجَل الرْقَم اّلذي استقرَّ عنَدُه َكما في الجدوَليِن اآلتَييِن:

هاشٌم

الرْقُم 4321

التَّكراُر15101411   

ميسوُن

الرْقُم 4321

التَّكراُر22281733

ًة أداَر كلٌّ ِمنُْهما قرَصُه؟  3 َكْم مرَّ

 4 َأِجُد االحتماَل النظريَّ لِتوّقِف المؤشِر عنَد كلِّ رْقٍم على القرِص الدّواِر.

 5 َأِجُد االحتماَل التجريبيَّ لِتوّقِف المؤشِر عنَد كلِّ رْقٍم على القرِص الدّواِر.

 6 أيٌّ ِمنُْهما تجربُتُه العشوائيُة عادلة؟ أبّرُر إجابتي.

يبّيــُن الجــدوُل المجــاوُر أنــواَع المركباِت 

َوأعداَدهــا اّلتــي رصَدْتها كاميــرا مراقبٍة عنَد 

مروِرها في أحِد الشــوارِع خلَل الفترِة الزمنيِة 

ِمْن p.m 5. حّتى .p.m 6، أستعمُل الجدوَل ِلَِجَد االحتماَل التجريبيَّ لِـ:

 7 مروِر سّيارٍة أماَم الكاميرا.

 8  مروِر دّراجٍة أماَم الكاميرا.

 9 مروِر شاحنٍة أماَم الكاميرا.

 10  بيٌض: فحَص تاجٌر 20 طبَق بيٍض َفوجَد َأنَّ 3 أطباٍق تحوي بيًضا مكســوًرا. َفَكْم طبَق 

ِع وجوُد بيٍض مكسوٍر فيِه ِمْن 1000 طبٍق؟ بيٍض ِمَن المتوقَّ

سّيارٌةدّراجٌةشاحنٌة

8819

معلومٌة

اخُتِرَعــْت في العــاِم 1973 
تعمُل  مراقبــٍة  كاميــرا  أوُل 

بُرقاقٍة صغيرٍة. 

الوحدُة 8
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مهاراُت التفكيِر الُعليا

يبّيُن التمثيُل بِالعمدِة المجاوُر نتائَج تجربِة إلقاِء حجِر نرٍد َوتسجيِل الرْقِم الظاهِر على 

، َأِجُد االحتماَل التجريبيَّ لِـ: وجِهِه الُعلويِّ

 11 ظهوِر الرْقِم 6 .

 12 عدِم ظهوِر الرْقِم 1 .

 13 ظهوِر رْقٍم أقلَّ ِمْن 3 .

 14 ظهوِر الرْقَميِن 2 َأْو 4 .

تبريٌر: سّجَل يوســٌف عدَد مّراِت فوِز َوخسارِة 

َوتعاُدِل فريِق كرِة السلِة اّلذي يشجُعُه في موسٍم 

واحٍد في الجدوِل المجاوِر:

 15 َأِجُد االحتماَل التجريبيَّ لِفوِز الفريِق.

ِع فوُز الفريــِق في المباراِة  ، َهــْل ِمَن المتوقَّ  16  معتمــًدا على نتائــِج االحتماِل التجريبيِّ
القادمِة؟ أبّرُر إجابتي.

تبريٌر: قرٌص دّواٌر يحتوي أربعَة أقســاٍم لُِكلٍّ ِمنْها لوٌن مختلٌِف. بيّبُن الجدوُل المجاوُر 

نتائَج تجربِة تدويِر مؤشِرِه 200 مرٍة: 

 أحمُر زهريٌّأزرُقأسوُد

التَّكراُر7236

االحتماُل التجريبي0.360.29ُّ

 17 أكمُل الجدوَل.

 18 أيُّ أقساِم القرِص َلها المقاُس نفُسُه؟ أبّرُر إجابتي.

أكتُبأكتُب  كيَف َأِجُد االحتماَل التجريبيَّ لِحادٍث ما؟  19 

2

4

6

12

10

8

1 2 3 654

مُ الرقْ

رارُ
ك تَّ
ال

فوٌزتعادٌلخسارٌة

192536

إرشاد

االحتمــاِل  نتائــَج  أكتــُب 
الصــورِة  التجريبــيِّ علــى 
عمليِة  لِتســهيِل  العشــريِة؛ 

المقارنِة. 

إرشاد

إلقاِء  مــّراِت  عدَد  أواًل  َأِجُد 
حجِر النّرِد، مستعينًا بِالتمثيِل 

. البيانيِّ
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أختاُر رمَز اإلجابِة الصحيحِة:

 1  جمَعــْت رنيُم المعلوماِت اآلتيَة َعْن عدِد الكتِب اّلتي 

قرَأْتها زميلُتها في العطلِة الصيفيِة:

1 2 5 4 0 2 3 4 0

0 10 8 4 7 3 1 6 4

أيُّ المقاييِس اآلتيِة يمّثُل 10 كتٍب؟

b( الوسيُط a( المتوسُط الحسابيُّ  

d( المدى c( الِمنواُل   

 2  الوسُط الحسابيُّ لِمجموعِة الِقَيِم 

70 ,100 ,80 , 90 , 70 , 80, 70  يساوي:

a) 280   b) 90

c) 80    d) 70

 3  مقياُس مقدار تشّتِت البياناِت َوتباعِدها ُهَو:

b( الوسيُط a( المتوسُط الحسابيُّ  

d( الِمنواُل c( المدى   

 4  إذا داَر مؤشُر القرِص المجاوِر 

ُع  600 مرًة، َكْم مّرًة تقريًبا ُيتوقَّ

َأْن يقَف على القطاِع الحمِر؟

a) 30    b) 40

c) 50    d) 60

 5  يوجــُد في مدرســٍة 1200 طالٍب ) ذكــوٍر َوإناٍث(، 

اختيَرْت عّينــٌة ِمْن 100 طالٍب عشــوائيًّا، َفكاَن عدُد 

الذكوِر فيها 45.

أيُّ العداِد اآلتيِة يمّثُل عدَد الذكوِر المحتَمِل في المدرسِة؟

a) 450  b) 500  c) 540  d) 600

يِن  يلخُص الجدوُل المجاوُر أعماَر حضوِر حفَليِن ِشعريَّ

بِالسنواِت: 

الحفُل )1(الحفُل )2(
الوسيُط3738

الوسُط الحسابي39.238.4ُّ
الَمدى4864

 6 أقارُن تباُعَد أعماِر حضوِر الحفَليِن. أفّسُر إجابتي.

 7  يريُد أحمُد َأْن يحّدَد الحفَل اّلذي حضَرُه ُأناٌس أصغُر 

سنًّا، َفما الصعوباُت اّلتي سوَف تواجُهُه؟ 

زراعٌة: يبّيُن مخطُط الساِق 

ُكَتَل  المجــاوُر  َوالورقــِة 

في  ُرِصــَدْت  25 تفاحــًة 

: مختبٍر زراعيٍّ

 8  ما عدُد التفاحاِت اّلتي تقلُّ ُكتلُتها َعْن g 100؟

 9  ما نسبُة التفاحاِت اّلتي ُكتلُتها بيَن g 120 و g 130؟

 10 ما ُكتلُة أثقِل تفاحٍة؟

 11 ما َمدى ُكَتِل التفاحاِت؟

 12 َأِجُد الِمنواَل لُِكَتِل التفاحاِت.

 13 َأِجُد الوسيَط لُِكَتِل التفاحاِت.

أرجواني

برتقالي

أخضر
أزرق

أحمر

9
10
11
12
13

2 4 5 6
0 2 4 5 5 8 8
1 1 4 4 4 7
2 3 5 6 8
1 4 9

9|2 = 92 g  :المفتاح

الساُق الورقُة

الوحدُة 8
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لدى هاني 20 بنطــاالً لِبعِضها زرُّ ِمَن المــاِم َولِبعِضها 

، َويبّيُن الجدوُل أدنــاُه أعداَد هِذِه  اآلَخــِر رباٌط مطاطــيٌّ

البناطيِل َوألواَنها:

أزرُقأسوُدبنيٌّ
بنطاٌل َلُه ِزرٌّ ِمَن الماِم453
بِنطاٌل َلُه رباٌط مطاطي323ٌّ

إذا اختاَر هاني بنطااًل عشوائيًّا، َفَأِجُد احتماَل: 

.  14 اختياِر بنطاٍل بِرباٍط مطاطيٍّ

 .  15 اختياِر بنطاٍل ُبنّيٍّ بِرباٍط مطاطيٍّ

 16 اختياِر بنطاٍل َأسوَد.

 .  17 اختياِر بنطاٍل بِرباٍط مطاطيٍّ لوُنُه أسوُد َأْو ُبنيٌّ

 .  18 اختياِر بنطاٍل أسوَد َأْو ُبنّيٍّ

ــدَد زّواِر  ــاُه عـ ــِة أدنـ ــاِق َوالورقـ ــُط السـ ــُن مخطـ يبّيـ

ــا: ــي 20 يوًمـ ــٍف فـ متحـ
20
21
22
23
24

5 6 8
0 1 5 5 8
1 3 5 6 7 8 9
3 7 8 
1 4

المفتاح:  250 = 5|20

 19  َأِجُد وسيَط عدِد الزّواِر. 

 20  َأِجُد الِمنواَل.

 21  َأِجُد الَمدى.

تدريٌب على االختباراِت الّدوليِّة

الِقَيــِم  وســيُط  كاَن  إذا  متعــّدٍد:  ِمــْن   22  اختيــاٌر 

َوالَمــدى   37 يســاوي    48, 56, 29, ▫, 42, 27

ِهــَي: المجهولــَة  القيمــَة  َفــإِنَّ   ،29 يســاوي 

a) 47  b) 37  c) 32  d) 41

تقّدَم طلبُة شعبَتيِن ِمَن الصفِّ السابِع اِلختباِر رياضياٍت، 

َوفي ما يأتي ملخٌص لِنتائِج الطلبِة: 

السابُع )ب(

55 : الوسُط الحسابيُّ

الوسيُط: 56

الَمدى: 48   

السابُع )أ(

65 : الوسُط الحسابيُّ

الوسيُط: 59

الَمدى: 72

إذا كاَن عدُد الطلبِة في كلِّ شعبٍة يساوي 30 طالًبا، َفأضُع 

إشارَة )✓( في المكاِن المناِسِب أماَم كلِّ جملٍة ِمّما يأتي:

متباعــدٌة  )أ(  الســابِع  الصــفِّ  طلبــِة   23  درجــاُت 

أكثــَر ِمــْن درجــاِت طلبِة الصــفِّ الســابِع )ب(.
خطٌأصحيٌح     

 24  درجــاُت طلبِة الصفِّ الســابِع )أ( أعلى ِمْن درجاِت 

خطٌأصحيٌح    طلبِة الصفِّ السابِع )ب(. 
 25  أقلُّ ِمْن نصِف طلبِة الصفِّ السابِع )ب( حصلوا على 

خطٌأصحيٌح    درجٍة أعلى ِمْن 50 . 

 26  مجموُع درجــاِت طلبِة الصــفِّ الســابِع )أ( أعلى 

ِمْن مجمــوِع درجاِت طلبــِة الصفِّ الســابِع )ب(. 
خطٌأصحيٌح     


