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َهّيا َنْعَمْل َمًعا!   

نشاطات وألعاب تتضمن عماًل مشترًكا   
حتى يتحقق مبدأ التعلم التعاوني.  
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الَعْرُض!

يقدم املفاهيم واملهارات واستراتيجيات حل    
املشكالت.   

م فهم التالميذ بطريقة غير  أسئلة ُتقوِّ  
رسمية. 
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التمهيد
األصدقاء! يحبون الرياضيات هي برنامج شامل لرياضيات مرحلة التعليم األساسي عنصره الرئيس 

النشاطات، وقد صمم خصيًصا للتالميذ ِفي األلفية الـجديدة.

تتبنى السلسـلة مدخل »الـملموس إلى الـمجرد« ِفي عرض الـمفاهيم والـمهـارات الرياضيـة  
واستراتيجيات حـل الـمشكـالت. فحني يألف التـالميذ األفكـار الَِّتي تدرس لهم يستطيعون التقــدم 
إلى مستــوى أرفـع وأكثر تـجــرًدا دون استــخــدام وسـائل مسـاعـدة ســواء يدويـة أو ميكانيكية. وقد 

أثبتت األبحـاث أن هذا الـمدخل ِفي العرض يساعد التالميذ على تكوين معرفة رياضية وعلى التفكير 
َسُه الـمعلم. ا فيما َدرَّ ملّيً

ُتْبَنى محتويات الصف السادس على ما مت حتصيله فى الصف اخلامس. يوجد توازن صحيح بني أسئلة 
التدريب وأسئلة مهارات التفكير العليا غير النمطية، مع التأكد على تعزيز املفاهيم الرياضية ومهارات 
حل املشكالت. التركيز هو على تنمية مهارات التفكير الناقد لدى التالميذ حتى يصبحوا ماهرين في 

حل املشكالت.

تـم تنظيم كل موضوع ِفي األصدقاء! يحبون الرياضيات على النحو التالي:
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ْب! َهّيا َنَتَدرَّ

أسئلة تدريب ومترين تساعد على   
تعزيز املفاهيم اجلديدة الَِّتي درست.

َعَمٌل ُمْسَتِقلٌّ
أسئلة ِفي كراسة التدريبات لتعزيز    

التعلم.   

َتْدِريُب حَتَدٍّ
أسئلة صعبة ِفي كراسة التدريبات   

لتوسيع تفكير التالميذ. 

  ‑

َحلُّ ُمْشِكالٍت
  أسئلة غير تقليدية ِفي كراسة 

التدريبات تشحذ مهارات حل 
املشكالت عند التالميذ.

ْفِكيِر! َعَة التَّ َضْع ُقبَّ  

مسائل غير تقليدية تتحدى التالميذ     
الستخدام مهارات التفكير والطرق   

التجريبية املناسبة ِفي حلها.   

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••

•••••••••••••••••••

َهّيا ُنراِجْع!

ملخص للمفاهيم األساسية الَِّتي   
تعلمها التالميذ، متبوعة بأسئلة   
الختبار معرفتهم بهذه املفاهيم.  
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ا: ْر َمِلّيً َفكِّ
  أمثلة محلولة متدرجة لتساعد على فهم 

طرق حل املشكالت وتنمية مهارات 
التفكير العليا لدى التالميذ. مت تضمني 

أسئلة مشابهة الختبار مدى استيعاب 
التالميذ للمهارات الَِّتي تعلموها. 
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الِحِظ اجَلْدَوَل اآلِتي. َأْوِجْد َعَدَد ُحُبوِب الُبُقوِل ِبَدالَلِة ن، ُثمَّ َأْوِجْد َعَدَد ُحُبوِب 
الُبُقوِل ِلِقيِم ن املُْعطاة.

ُيوَجُد 6 ُعَلب َعِصير ِفي ُصْنُدوٍق. إذا ُقِسَمْت ُعَلب الَعِصيِر ِبالتَّساِوي َبنْيَ     
، َكْم ُعْلَبًة يْأُخُذها ُكلُّ ِطْفٍل؟ ِطْفَلنْيِ  

3 = 2 ÷ 6  
َسْوَف َيأُخُذ ُكلُّ ِطْفٍل 3 ُعَلٍب.  

َعْت ُعَلِب الَعِصيِر ِبالتَّساِوي َبنْيَ    ُيوَجُد 12 ُعْلَبَة َعِصيٍر ِفي ُصْنُدوٍق. إذا ُوزِّ  
. َكْم ُعْلَبًة َيأُخُذها ُكلُّ ِطْفٍل؟ ِطْفَلنْيِ  

6 = 2 ÷ 12  
َسْوَف َيأُخُذ ُكلُّ ِطْفٍل 6 ُعَلٍب.  

ُيوَجُد م ُعْلَبة َعِصير ِفي ُصْنُدوٍق.
، َكْم ُعْلَبًة َيأُخُذها ُكلُّ ِطْفٍل؟ إذا ُقِسَمْت ُعَلب الَعِصيِر ِبالتَّساِوي َبنْيَ ِطْفَلنْيِ  

م ÷ 2  
َسْوَف َيأُخُذ ُكلُّ ِطْفٍل )م ÷ 2( ُعْلَبة.  

إذا ُقِسَمْت ُعَلب الَعِصيِر ِبالتَّساِوي َبنْيَ 3 َأْطفاٍل، َكْم ُعْلَبًة َيأُخُذها ُكلُّ ِطْفٍل؟  
م ÷ 3  

َسْوَف َيأُخُذ ُكلُّ ِطْفٍل )م ÷ 3( ُعْلَبة.  
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اْخَتِصر 4أ – 2أ.

= أ + أ 4أ – 2أ    
= 2أ     
= 2أ 4أ – 2أ    

اْخَتِصر 5أ – 2أ.

+         +         = 5أ – 2أ   
=     

اْخَتِصِر املَقاِديَر اجَلْبِريََّة اآلِتَيَة.
7أ – 3أ    4أ – أ         

10س – 6س  5س – 4س       
12ص – 7ص – ص 8ص – 3ص – 5ص      

اْخَتِصر 6أ + 3أ – 2أ.
َأْجِر الَعَمِلّياِت ِمَن الَيِمنِي إلى الَيساِر،

= 9أ – 2أ 6أ + 3أ – 2أ 
= 7أ     

اْخَتِصر 6أ – 2أ + 3أ.
َأْجِر الَعَمِلّياِت ِمَن الَيِمنِي إلى الَيساِر،

= 4أ + 3أ 6أ – 2أ + 3أ 
= 7أ     
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َمَع َسْلَمى س ِدينار، اْشَتَرْت ُفْستاًنا ِبَْبَلِغ 15 ِديناًرا َوَصَرَفِت الباِقي ِفي ِشراِء 3 َتذاِكر 
داِر َعْرٍض.

ْذِكَرِة الواِحَدِة ِبَدالَلِة س. َأْوِجْد َثَمَن ِشراِء التَّ  
إذا كاَنت س = 39، َفَكْم كاَن َثَمُن َتْذِكَرٍة واِحَدٍة؟  

َثَمُن 3 َتذاِكَر = )س – 15( ِدينار  

)س – 15( ÷ 3 =   

َثَمُن َتْذِكَرٍة واِحَدٍة       ِدينار.  

     =   

=   

8 =   
َثَمُن َتْذِكَرٍة واِحَدٍة 8 َدناِنيَر  

َمَع َرُجٍل ص ِدينار ِفي َمْحَفَظِتِه، َوَسَحَب 200 ِديناٍر ِمَن املَْصِرِف ُثمَّ َأْعَطى ِنْصَف 
ِتِه. الـَمْبَلِغ الُكلِّيِّ ِلَزْوَجَ

ي َمَعَه ِبَدالَلِة ص. َأْوِجِد املَْبَلَغ املَُتَبقِّ  
ي َمَعُه؟ إذا كاَنْت ص = 80، ما املَْبَلُغ املَُتَبقِّ  

املَْبَلُغ الُكلِّيُّ الَِّذي كاَن َمَعه = )       ( ِدينار  
باِقي َمَعُه )       ( ِدينار  

ي َمَعُه         ِدينار.         إذا كاَنْت ص = 80، ُيْصِبُح املَُتَبقِّ  

جـ

1
2

1

2

س – 15
3

س – 15
3

س – 15
3

15 – 39
3

24
3

د

1
2

1

2

⎧
⎩

⎧
⎩

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



ُحلَّ املَساِئَل اآلَتِيَة.
ُعْمُر واِئٍل اآلَن س َسَنة، ُعْمُر َشِقيِقِه 3 َأْمثاِل ُعْمِرِه. َوُعْمُر َشِقيَقِتِه َيِقّل 6 َسَنواٍت     

        َعْن ُعْمِر َأِخيِه.
َأْوِجْد ُعْمَر َأِخيِه ِبَدالَلِة س.   

َأْوِجْد ُعْمَر َشِقيَقِتِه ِبَدالَلِة س.   
إذا كاَنْت س = 5، ما ُعْمُر َشِقيَقِتِه؟   

اْشَتَرْت عايَدُة ِحزاًما َثَمُنُه س ِدينار َوَمْحَفَظًة َثَمُنها 4 َأْمثاِل َثَمِن احِلزاِم. َأْعَطِت     
ّراَف 100 ِدينار. الصَّ  

َأْوِجِد املَْبَلَغ الَِّذي َصَرَفْتُه عايَدُة ِبَدالَلِة س.   
ّراِف ِبَدالَلِة س. َمْتُه عايَدُة ِمَن الصَّ َأْوِجِد املَْبَلَغ الَِّذي َتَسلَّ   

ّراُف؟ إذا كاَنْت س = 15، َفَكْم َيُكوُن املَْبَلُغ الَِّذي َأعاَدُه إَلْيها الصَّ   

ياِضّياِت. َوَحَصَلْت فاِطَمُة َعَلى ِضْعِف َهذا    َحَصَل َبْدٌر َعَلى ع َدَرَجِة ِفي اْخِتباِر الرِّ  
ْقِدير. َحَصَلْت َكِرمَيُة َعَلى َتْقِديٍر َيِزيُد 8 َدَرجاٍت َعَلى فاِطَمَة. التَّ  

َرجاِت الَِّتي َحَصَلْت َعَلْيها فاِطَمُة ِبَدالَلِة ع. َأْوِجِد الدَّ   
َرجاِت الَِّتي َحَصَلْت َعَلْيها َكِرمَيُة ِبَدالَلِة ع. َأْوِجِد الدَّ   

َرجاِت الُكلِّيِّ ِللتَّالِميِذ الثَّالَثِة ِبَدالَلِة ع. َأْوِجْد َمْجُموَع الدَّ   

يِّداِت. أْثناَء    ِفي إْحَدى احَلَفالِت املُوِسيِقيَّة، ُيوَجُد ن َرُجاًل َوِضْعف الَعَدِد ِمَن السَّ  
االْسِتراَحِة، َتَرَك احَلْفَلة 5 ِرجاٍل، 4 ِنساٍء.  

َكْم َشْخًصا َتَرَك الـَحْفَل َأْثناَء االْسِتراَحِة؟   
َكْم َشْخًصا كاَن ِفي الـَحْفِل َبْعَد االْسِتراَحِة؟   

إذا كاَن ن = 500، َفَكْم َشْخًصا كاُنوا ِفي احَلْفَلِة َبْعَد االْسِتراَحِة؟   

َأْت 14 ِقْطَعَة َمْخُبوزاٍت ِفي ُكلِّ ِكيٍس َلداِئِنّي.    ْت ِسهاُم َبْعَض َمْخبوزاٍت. َعبَّ َأَعدَّ  
َعِت املَْخُبوزاِت ِبالتَّساِوي َبنْيَ َأْطفاِلها الثَّالَثة. َكْم   ُيوَجُد م ِكيس املَْخُبوزاِت َمًعا. َوزَّ  

ِقْطَعًة ِمَن املَْخُبوزاِت َأَخَذها ُكلُّ ِطْفٍل ِبَدالَلِة م؟  

ْلو 3 َأْمثاِل املاِء ِفي الُكوِب. َأْوِجْد    َيْحَتِوي َدْلٌو َوُكوٌب ص ِلْتًرا ِمَن املاِء. َيْحَتِوي الدَّ  
َحْجَم املاِء ِفي الُكوِب ِبَدالَلِة ص.  

أ

1
2
3

ب

1
2
3

جـ

1
2
3

د

1
2
3

هـ

و

 َتْدِريب
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ْب َمًعا! 1  جـ َهّيا َنَتَدرَّ
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ْكُل اآلِتي َلْم ُيْرَسْم ِبِْقياِس َرْسٍم. أ ب جـ ُمَثلٌَّث. أ ب د، أ جـ هـ ُمْسَتِقيماِن.  الشَّ
جـ ب د(. أ ب جـ(، ق )/ َأْوِجْد ق )/

˚35 – ˚180 = جـ ب د(  ق )/
˚145 =  

ْكُل اآلِتي َلْم ُيْرَسْم ِبِْقياِس َرْسٍم. ب جـ د ُمْسَتِقيم، أ ب جـ ُمَثلٌَّث ُمَتساِوي  الشَّ
جـ أ د(. أ جـ د(، ق )/ الّسـاَقـنْيِ َحْيُث أ ب = أ جـ. َأْوِجْد ق )/

أ جـ ب( =       ˚ ق )/      
أ جـ د( =       ˚ ق )/      

������

أ
دب

˚110 جـ
هـ

˚75

ِريَقة 2 الطَّ

˚110 – ˚180 = أ جـ ب(  ق )/
˚70 =  

˚70 – ˚75 – ˚180 = أ ب جـ(  ق )/
˚35 =  

ِريَقة 1 الطَّ

˚75 – ˚110 = أ ب جـ(  ق )/
˚35 =  

ك

أ

دب جـ
˚58˚36

ِريَقة 2 الطَّ

˚       = أ جـ د(  ق )/
˚       = جـ أ د(  ق )/

ِريَقة 1 الطَّ

˚       = أ جـ ب(  ق )/
˚       = جـ أ د(  ق )/

ل
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َهّيا َنْعَمْل َمًعا!

اْعَمْل ِضْمَن َفِريٍق ُثناِئّي.

ِفيما َيِلي 6 ُجَمٍل.   
ْكُل َلُه 4 َأْضالٍع. الشَّ ) أ (    

َزْوٌج ِمَن اأَلْضالِع الـُمَتقاِبَلِة ُمَتواٍز. )ب(    
وِل. ْلَعنْيِ اآلَخَريِن املَُتقاِبَلنْي ُمَتساٍو ِفي الطُّ َزْوُج الضِّ )جـ(    

وِل ُمَتواِزياِن. ْلعاِن املَُتساِوياِن ِفي الطُّ الضِّ ) د (    
وايا املَُتقاِبَلة ُمَتساِوَية ِفي الِقياِس. الزَّ )هـ(    

وِل. َجِميُع اأَلْضالِع اأَلْرَبَعِة ُمَتساِوَية ِفي الطُّ )و(    
اْقَرِإ اجُلْمَلَة اأُلوَلى. ُثمَّ َيْرُسُم ُكلٌّ ِمْنُكْم َشكاًل َيْنَطِبُق َعَلى الَوْصِف.   

ْكِل ِطْبًقا ِلَذِلَك. اْقَرِإ اجُلْمَلَة الّثاِنَيَة، ُثمَّ َأِعْد َرْسَم الشَّ   
ا َبْعَد ُكلٍّ ِمَن اجُلَمِل الباِقَيِة. ْكِل، إذا كاَن َضُروِرّيً اْسَتِمّر ِفي إعاَدِة َرْسِم الشَّ   

ْكَل الَِّذي َرَسْمَتُه َمَع َرْسِم َزِميِلَك. قاِرِن الشَّ   

ْكُل ُهَو        . الشَّ  

ِد اأَلْشكاَل َوَضع اْسًما ِلُكلٍّ ِمْنها. ٌن ِمن 7 َأْشكاٍل. َحدِّ املَُربَُّع اآلِتي ُمَكوَّ  

1أ

2

3

4

5

ب
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ْب َمًعا! 2 أ هّيا َنَتَدرَّ

َلْم ُتْرَسِم اأَلْشكاُل املَُبيَنُة ِبِْقياِس َرْسٍم.

أ ب د( = 134˚،  ب جـ د ُمَثلٌَّث. أ ب جـ، ب د و، جـ د هـ َخّطان ُمْسَتِقيماِن، ق )/  
ب جـ د(. هـ د و( = 85˚. َأْوِجْد ق )/ ق )/  

أ هـ ب( = 78˚،  أ ب جـ ُمَثلٌَّث ُمَتساِوي الّساَقنْيِ َحْيُث أ جـ = ب جـ، ق )/  
أ ب هـ(. جـ ب هـ( = 36˚. َأْوِجْد ق )/ ق )/  

ى س ص( = 142˚،  س ص ع ُمَثلٌَّث ُمَتساِوي الّساَقنْيِ ِفيِه س ص = س ع، ق )/  
س ص ع(. ى س ع( = 106˚. َأْوِجْد ق )/ ق )/  

بأ

د

جـ

وهـ
˚85

˚134

أ

جـب

د
هـ
˚78

˚36

ى
˚142

˚106
س

ص

ع

أ

ب

جـ
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م ن ع( = 68˚،  ك ل م ن ُمَتواِزي َأْضالٍع. ن ع ك، ق ع م ُمْسَتِقيمان، ق )/
م ق ل(. م ع ك( = 120˚. َأْوِجْد ق )/ ق )/

ص ع ل س ِشْبُه ُمْنَحِرٍف ِفيِه ص ع // س ل، ص ل س ُمَثلٌَّث ُمَتساِوي اأَلْضالِع، 
ص ل ع(. ص ع ل( = 35˚. َأْوِجْد ق )/ ق )/

ى س ص( = 54˚. َأْوِجْد  ، ى س ل م ُمَتواِزي َأْضالِع، ق )/ ى س ص ع ُمَعنيَّ
ص س ل(. س ص م(، ق )/ ق )/

ق

لم

ك ن
˚120 ˚68

ع

لس

ع ص
˚35

س

ل

صع

˚54

م

ى

د

هـ

و

 َتْدِريب
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اْعَمْل ِضْمَن َمْجُموعاٍت ِمْن َخْمَسِة تالِميَذ.

ًبا، َوُمَتواِزي ُمْسَتِطيالٍت، َوَمْنُشوًرا، َوَهَرًما. َسْوَف ُيْعِطي ُمَعلُِّمَك ُكلَّ َمْجُموَعٍة ُمَكعَّ  

ماِت: قاِرْن َهِذِه اأَلْزواَج ِمَن املَُجسَّ  
ٌب َوُمَتواِزي ُمْسَتِطيالٍت. ُمَكعَّ   

ٌب َوَمْنُشور. ُمَكعَّ   
ٌب َوَهَرم. ُمَكعَّ   

ُمَتواِزي ُمْسَتِطيالٍت َوَمْنُشور.   
ُمَتواِزي ُمْسَتِطيالٍت َوَهَرم.   

َمْنُشوٌر َوَهَرم.   
ْل إجاباَتَك ِفي َجْدَوٍل. اذكر َأْوُجَه التَّشاُبِه َواالْخِتالِف ِلُكلِّ َزْوٍج. َسجِّ  

ِمثاٌل:  

أ

1
2
3
4
5

ب

6

َأْوُجُه التَّشاُبِه / َأْوُجُه االْخِتالِف ُب  املَُكعَّ ُمتواِزي املُْسَتِطيالت   

َمنْيِ َلُه 6 َأْوُجٍه. ِكال املَُجسَّ َعَدُد اأَلْوُجهِ             6      6 

َشْكُل )َأْشكال( اأَلْوُجِه

َهّيا َنْعَمْل َمًعا!
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 َتْدِريب
1

ٍم ِفيما َيِلي: ِلُكلِّ ُمَجسَّ
َضْع اْسًما. ) أ ( 

اْذُكْر َعَدَد َأْوُجِهِه. )ب( 
اْذُكْر َشْكَل )َأْشكال( َأْوُجِهِه. )جـ( 

1

3

5

7

2

4

6

8

ْب َمًعا! 3 أ هّيا َنَتَدرَّ
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ماِت َوَشَبكاِتها. ِفيما َيِلي املَِزيُد ِمَن اأَلْمِثَلِة َعِن املَُجسَّ جـ

ُمَتواِزي ُمْسَتِطيالٍت

َشَبَكتاِن ملُِتواِزي املُْسَتِطيالِت

َمْنُشوٌر

َشَبَكتاِن ِللَمْنُشوِر
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َهَرم

َشَبَكتاِن ِللَهَرِم

. َضِع  ٍ ٍم ُمَبنيَّ َننْيِ ِلُكلِّ ُمَجسَّ ِد الَوْجَهنْيِ املَُلوَّ َحة ِفي       َوَحدِّ َبكاِت املُوضَّ اْنَسِخ الشَّ
الَعالَمة )×( َعَلى َهِذِه اأَلْوُجِه.

جـد

َهّيا َنْعَمْل َمًعا!

. اْعَمْل ِضْمَن َفِريٍق ُثناِئيٍّ
مات. َبكاِت الَِّتي َشَفْفَتها ِفي       َواْطِوَها ِلَتْكِويِن املَُجسَّ داْقَطِع الشَّ
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ْب َمًعا! 3 ب هّيا َنَتَدرَّ

ٍم. ٍم ِبَشَبَكِتِه )َشَبكاِتِه(. مُيِْكُن َأْن ُتوَجَد َأْكَثر ِمْن َشَبَكٍة ِلُكلِّ ُمَجسَّ ِصْل ُكلَّ ُمَجسَّ

ماُت املَُجسَّ

َبكاُت الشَّ

أ

1

3

2

4
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5

7

6

8

9

َتْدِريب 2

44]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



كاَن َمَع َخِديَجَة 15 ِديناًرا، وَمَع َزْيَنَب 21 ديناًرا.
ُقوِد َمَعُهما. َأْوِجْد إْجماِلّي َمْبَلِغ النُّ  

َأْوِجْد ِنْسَبَة َمْبَلِغ ُنُقوِد َخِديَجَة إلى َمْبَلِغ ُنُقوِد َزْيَنَب.  
ْر َعْن َمْبَلِغ ُنُقوِد َخِديَجَة ِفي ُصوَرِة َكْسٍر ِمْن َمْبَلِغ ُنُقوِد َزْيَنَب. َعبِّ  
ْر َعْن َمْبَلِغ ُنُقوِد َزْيَنَب ِفي ُصوَرِة َكْسٍر ِمْن َمْبَلِغ ُنُقوِد َخِديَجَة. َعبِّ  

َأْوِجْد ِنْسَبَة َمْبَلِغ ُنُقوِد َخِديَجَة إلى املَْبَلِغ الُكلِّيِّ َمَعُهما.  

ُعوا َبْعَض احُلُبوِب َبْيَنهم ِبِنْسَبِة 2 : 3 : 4. ، َوَوِليٌد، َوكاِمٌل َوزَّ َثالَثُة َأْطفاٍل َعِليٌّ
ْر َعْن َعَدِد ُحُبوِب َعِليٍّ ِفي ُصوَرِة َكْسٍر ِمَن الَعَدِد الُكلِّيِّ ِللُحُبوِب. َعبِّ  

ْر َعْن َعَدِد ُحُبوِب كاِمٍل ِفي ُصوَرِة َكْسٍر ِمَن َعَدِد ُحُبوِب َوِليٍد. َعبِّ  
ْسَبِة مِلَْجُموِع َعَدَدي ُحُبوب َعِليٍّ َوكاِمٍل؟ ما َكْسُر َعَدِد ُحُبوِب َوِليٍد ِبالنِّ  

ْسَبِة ِلَعَدِد ُحُبوِب كاِمٍل؟ ما َعَدُد َمّراِت ُحُبوِب َعِليٍّ ِبالنِّ  

ُكْتَلُة َجِميٍل      ُكْتَلِة َتْوِفيٍق.

ما ِنْسَبُة ُكْتَلِة َتْوِفيٍق إلى ُكْتَلِة َجِميٍل؟  
ما ِنْسَبُة ُكْتَلِة َجِميٍل إلى ُكْتَلِة َتْوِفيٍق؟  

ْر َعْن ُكْتَلِة َجِميل ِفي ُصوَرِة َكْسٍر ِمْن ُكْتَلِتهما َمًعا. َعبِّ  
يَّة؟ ْسَبِة ِللُكْتَلِة الُكلِّ ما ُكْتَلُة َتْوِفيٍق ِبالنِّ  
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َتْدِريب 1
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َمِك َكَحَيواناٍت َأِليَفٍة. ِنْسَبُة َعَدِد َسَمِك مَلْياَء ِإلى  َن ِبالسَّ مَلْياُء، َوَعْلياُء، َوِهَبَة َيْحَتِفظِّ
َعَدِد َسَمِك َعْلياَء 2 : 1، َوِنْسَبُة َعَدِد َسَمِك َعْلياَء ِإلى َعَدِد َسَمِك ِهَبَة 2 : 3.

َأْوِجْد ِنْسَبَة َعَدِد َسَمِك مَلْياَء ِإلى َعَدِد َسَمِك َعْلياَء ِإلى َعَدِد َسَمِك ِهَبَة.  
ِإذا كاَن َمَعُهْن َجِميًعا 27 َسَمَكًة، َكْم َسَمَكًة َمَع مَلْياَء َوَعْلياَء ِمًعا؟  

َسَمُك مَلْياء : َسَمُك َعْلياء      َسَمُك َعْلياء : َسَمُك ِهَبَة   
3 : 2             ×             ×     

ِنْسَبُة َعَدِد َسَمِك مَلْياء ِإلى َعَدِد َسَمِك َعْلياء ِإلى َعَدِد َسَمِك ِهَبَة        :        :       .

ِريَقة 1 الطَّ

الَعَدُد الُكلِّيُّ ِللَوَحداِت =
        َوْحَدة        َسَمَكة

َسَمَكة َمًعا. َمَع مَلياَء َوَعْلياءَ 

ِريَقة 2 الطَّ

َمِك =       : َسَمُك َعْلياَء : الَعَدُد الُكلِّيُّ ِللسَّ
َسَمُك مَلياَء =      ×

=        
َمِك =       : َسَمُك َعْلياَء : الَعَدُد الُكلِّيُّ ِللسَّ

َسَمُك َعْلياَء =      ×
=          

مَلياء َوَعْلياُء َمَعُهما        َسَمَكة َمًعا.
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ُكْتَلُة ماِجَدَة     ُكْتَلة َلْيَلى.
َأْوِجْد ِنْسَبَة ُكْتَلِة ماِجَدَة ِإلى ُكْتَلِة َلْيَلى.  

؟ ْسَبِة ِلُكْتَلَتي الِبْنَتنْيِ ما َكْسُر ُكْتَلِة َلْيَلى ِبالنِّ  
؟ ْسَبِة ِلُكْتَلَتي الِبْنَتنْيِ ما َكْسُر ُكْتَلِة ماِجَدَة ِبالنِّ  

ة 90 كجم، َأْوِجْد ُكْتَلَة ُكلِّ ِبْنٍت؟ يَّ ِإذا كاَنِت الُكْتَلُة الُكلِّ  

ُكْتَلُة الَبطاِطِس الَِّتي اْسَتْعَمَلْتها ِسهاُم ِفي املَْطَبِخ      ِمْن ُكْتَلِة اجَلَزِر الَِّذي اْسَتْعَمَلْته.
َأْوِجْد ِنْسَبَة ُكْتَلِة الَبطاِطِس املُْسَتْعَمَلة ِإلى ُكْتَلِة اجَلَزِر املُْسَتْعَمَلة ِإلى ُكْتَلِة     

ْوِليَفِة َمًعا. التَّ  
ْوِليَفِة؟ ِة ِللتَّ يَّ ْسَبِة ِللُكْتَلِة الُكلِّ ما َكْسُر ُكْتَلِة الَبطاِطِس ِبالنِّ  

إذا كاَنْت ُكْتَلُة الَبطاِطِس َتِزيُد 9 كجم َعَلى ُكْتَلِة اجَلَزِر املُْسَتْعَمَلة، َأْوِجِد الُكْتَلَة    
ْوِليَفِة. َة ِللتَّ يَّ الُكلِّ  

ْوِن اأَلْصَفِر 3  ْوَننْيِ اأَلْصَفر َوالُبنِّي، كاَنْت ِمساَحُة املِْنَطَقِة املُْطالة ِباللَّ مَتَّ ِطالُء حاِئٍط ِباللَّ
ْوِن الُبنِّي. َأْضعاِف ِمساَحِة املِْنَطَقِة املُْطالِة ِباللَّ

ْوِن اأَلْصَفِر إلى ِمساَحِة املِْنَطَقِة الـُمْطالة    ما ِنْسَبُة ِمساَحِة املِْنَطَقِة الـُمْطالة ِباللَّ  
ْوِن الُبنِّي؟ ِباللَّ  

ْوِن اأَلْصَفِر إلى ِمساَحِة ُكلِّ احلاِئِط؟ ما ِنْسَبُة املِساَحِة الـُمْطالة ِباللَّ  
ْوِن الُبنِّي؟ ما َكْسُر الـِمْنَطَقِة ِمَن الـحاِئِط الَِّتي ُطِلَيْت ِباللَّ  

ْوِن    ِمساَحُة احلاِئِط 7.2 م2. َأْوِجْد ِمساَحَة املِْنَطَقِة ِمَن احلاِئِط الَِّتي ُطِلَيْت ِباللَّ  
اأَلْصَفِر.  
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 َتْدِريب
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ْب َمًعا! 4 ب هّيا َنَتَدرَّ
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الَعْرُض!

ّياٍت ُمْخَتِلَفٍة  ّفاِح َواجَلواَفِة ِباْسِتْخداِم َكمِّ َنْت فاِطَمُة َخْمَسَة َأْنواٍع ِمْن َمِزيِج َعِصيِر التُّ َكوَّ
َلْتها ِفي َجْدَوٍل. ِمَن الَعِصيِر، َسجَّ

ِة َعِصيِر اجَلواَفِة ِفي ُكلِّ َمِزيٍج. يَّ ّفاِح ِإلى َكمِّ ِة َعِصيِر التُّ يَّ َأْوِجْد ِنْسَبَة َكمِّ

ماذا َتُقوُل َعِن النَِّسِب؟
ِإنَّها َنْفُس النِّْسَبة.

ّفاِح َوَعِصيِر اجَلواَفِة املُْسَتْخَدَمة ِفي َنْفِس التَّناُسب. ّيات َعِصيِر التُّ َنُقوُل ِإّن َكمِّ

ْت فاِطَمُة َخْمَسَة َأْنواٍع ِمْن َمِزيِج َعِصيِر الُبْرُتقاِل َواأَلناناِس. َأَعدَّ

ِة َعِصيِر اأَلناناِس املُْسَتْخَدَمة ِفي املَِزيِج. يَّ ِة َعِصيِر الُبْرُتقاِل إلى َكمِّ يَّ ُثمَّ َحَسَبْت ِنْسَبَة َكمِّ

ماذا َتْسَتِطيُع َأْن َتُقوَل َعْن َهِذِه النَِّسِب؟
ِإنَّها ُمْخَتِلَفٌة.

ناُسِب. ّياِت َعِصيِر الُبْرُتقاِل َوَعِصيِر اأَلناناِس املُْسَتْخَدَمة َلْيَست ِفي َنْفِس التَّ َنُقوُل ِإنَّ َكمِّ

ناُسُب3 ْسَبُة َوالتَّ النِّ

املَِزيُج                                          أ            ب         جـ           د           هـ
900       750      600       450       300           : ّفاِح )مل(  ُة َعِصيِر التُّ يَّ َكمِّ
ُة َعِصيِر اجَلواَفِة )مل( :           200       300       400      500       600 يَّ َكمِّ

املَِزيُج                                   أ             ب            جـ            د            هـ
ّفاِح:  ُة َعِصيِر التُّ يَّ َكمِّ
ُة َعِصيِر اجَلواَفِة: يَّ َكمِّ

2 : 3       2 : 3       2 : 3       2 : 3       2 : 3

املَِزيُج                                          أ           ب          جـ           د           هـ
ُة َعِصيِر الُبْرُتقاِل )مل(:         100       200       300      400       500 يَّ َكمِّ
ُة َعِصيِر اأَلناناِس )مل(:          50          50        100      200       200 يَّ َكمِّ

املَِزيُج                                   أ             ب            جـ            د             هـ
ُة َعِصيِر الُبْرُتقاِل:  يَّ َكمِّ
ُة َعِصيِر اأَلناناِس: يَّ َكمِّ

2 : 5       1 : 2       1 : 3       1 : 4       1 : 2
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ْمِل. َأْكِمِل  اْسَتْخَدَم َأْحَمُد اجَلْدوَل اآلِتي إلْعداِد َأْرَبَعِة َأْنواٍع ِمْن َخِليِط اأَلْسَمْنِت َوالرَّ
ا اإلجاَبة ِفي َأْبَسِط ُصوَرٍة. اجَلْدَوَل معطّيً

َهِل الُكُسوُر ِهَي َنْفُسها؟
ناُسِب )ُمَتناِسَبة(؟ ْمل املُْسَتْخَدَمة ِفي َنْفِس التَّ ّياُت اأَلْسَمْنِت َوالرَّ مِّ َهِل َكَ

َأَعدَّ َوِليٌد َأْرَبَعَة َأْنواٍع ِمْن ِطالٍء ِبَلْوٍن َرماِديٍّ ُمْسَتْخِدًما اجَلْدَوَل اآلِتي. َأْكِمِل اجَلْدَوَل.

َهِل الُكُسوُر ِهَي َنْفُسها؟
ناُسِب  الِء اأَلْسَوِد املُْسَتْخَدَمة ِفي َنْفِس التَّ الِء اأَلْبَيض َوالطِّ ُة الطِّ يَّ َهِل َكمِّ

)ُمَتناِسَبة(؟

جـ

َعَدُد ُعُبّواِت اأَلْسَمْنت:              4                8                    12                  16
ْمِل:                    3                6                     9                   12 َعَدُد ُعُبّواِت الرَّ

َعَدُد ُعُبّواِت اأَلْسَمْنت :
ْمِل:         :               :               :       4 : 3َعَدُد ُعُبّواِت الرَّ

َعَدُد ُعُبّواِت اأَلْسَمْنت
ْمِل َعَدُد ُعُبّواِت الرَّ

 
 

 
 

 
 

 
 

د

الِء اأَلْبَيِض                   3          4         5          7 َعَدُد ُعَلِب الطِّ
الِء اأَلْسَوِد                   1          3          2          4 َعَدُد ُعَلِب الطِّ

الِء اأَلْبَيِض َعَدُد ُعَلِب الطِّ
الِء اأَلْسَوِد َعَدُد ُعَلِب الطِّ
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َهّيا َنْعَمْل َمًعا!

اْعَمْل ِضْمَن َمْجُموعاٍت ِمْن َأَرْبَعٍة.
َسْوَف ُيْعِطي ُمَعلُِّمَك ُكلَّ َمْجُموَعٍة َبْعَض احُلُبوِب اخَلْضراء َواحَلْمراء.  

ْن َمْجُموعاٍت ُمْخَتِلَفٍة ِمَن احُلُبوِب بَحْيُث َتُكوُن ِنْسَبُة َعَدِد احُلُبوِب اخَلْضراء   َكوِّ   
ْل َنتاِئَجَك ِفي َجْدَوٍل. ِإلى َعَدِد الـُحُبوِب احَلْمراء ِفي ُكلِّ َمْجُموَعٍة 3 : 2. َسجِّ   

ِمثاٌل:   
الـَمْجُموَعة                                أ              ب               جـ                د   

َعَدُد احُلُبوِب اخَلْضراء       3   
َعَدُد احُلُبوِب احَلْمراء       2   

ًة َحْمراء ِفي َمْجُموَعٍة، َفَكْم َعَدُد احُلُبوِب اخَلْضراِء؟ ِإذا ُوِجَد 72 َحبَّ   

ُم ُكلَّ َمْجُموَعٍة ُكوًبا، َوِمْلَعَقًة، َوَبْرطماًنا فاِرًغا، وِإْبريَق ماٍء،    َسْوَف ُيْعِطي املَُعلِّ  
عاِم. ٍن ِللطَّ َوقاُروَرًة ِمْن ساِئٍل ُمَلوَّ  

عاِم َمَع 3 َأْكواِب ماٍء. ِن الطَّ اْخِلْط ِمْلَعَقًة ِمْن ُمَلوَّ   
ّياِت املاِء    ْل َكمِّ ز 3 َأْنواٍع ِمَن املَِزيِج. َسجِّ ناُسِب ِفي    ، َجهِّ ِباْسِتْخداِم َنْفِس التَّ   

عاِم املُْسَتْخَدم ِفي َجْدَول. ن الطَّ َوُمَلوَّ   
عاِم الَِّتي حَتْتاُجها ِإذا    ِن الطَّ ُة ُمَلوَّ يَّ ناُسِب ِفي    ، ما َكمِّ ِباْسِتْخداِم َنْفِس التَّ   

اْسَتْخَدْمنا 75 ُكوًبا ِمَن املاِء.   
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1
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1

1

ْب َمًعا! 4 جـ َهّيا َنَتَدرَّ
ْ َعَمَلَك. ُ َتناُسًبا َبنْيَ َأْعداِد الِبْلي اأَلْصَفِر َواأَلْخَضِر؟ َبنيِّ َأيُّ اجَلْدَوَلنْيِ اآلِتَينْيِ ُيَبنيِّ

اجَلْدَول 1
27       21   15 َعَدُد الِبْلي اأَلْصَفر                              3         12   
َعَدُد الِبْلي اأَلْخَضر                             2        4          6         8          10  

اجَلْدَول 2
َعَدُد الِبْلي اأَلْصَفر                               3           6          9        12        15
َعَدُد الِبْلي اأَلْخَضر                                2        4          6         8         10

أ
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ِر ِلَعَمِل َكْعَكٍة.  كَّ ِقيِق ِلُكّل 20 جم ِمَن السُّ َوى 90 جم ِمَن الدَّ َتْسَتْخِدُم َنْ
ِر الـُمْسَتْخَدِم. كَّ ِقيِق ِإلى ُكْتَلِة السُّ َأْوِجْد ِنْسَبَة ُكْتَلِة الدَّ  

َوى ِإذا اْسَتْخَدَمت   تاُجها َنْ ِر حَتْ كَّ ناُسِب، َكْم ِجراًما ِمَن السُّ ِباْسِتْخداِم َنْفِس التَّ  
ِقيِق؟ 270 جم ِمَن الدَّ  

َوى ِإذا اْسَتْخَدَمت   تاُجها َنْ ِقيِق حَتْ ناُسِب، َكْم ِجراًما ِمَن الدَّ ِباْسِتْخداِم َنْفِس التَّ  
ِر؟  كَّ 100 جم ِمَن السُّ  

ِر ِلُكّل 8 ُبْرُتقاالٍت إلْعداِد َعِصيِر ُبْرُتقاٍل. كَّ َتْسَتْخِدُم ُسعاُد 3 َمالِعَق َصِغيرة ِمَن السُّ
تاُجها ُسعاُد ِإذا    ِر حَتْ كَّ ناُسِب، َكْم ِمْلَعَقًة َصِغيرًة ِمَن السُّ ِباْسِتْخداِم َنْفِس التَّ  

اْسَتْخَدَمْت 24 ُبْرُتقاَلًة؟  
ناُسِب، َكْم ُبْرُتقاَلًة َتْسَتْخِدُمها ُسعاُد ِإذا اْسَتْخَدَمْت  ِباْسِتْخداِم َنْفِس التَّ  

ِر؟ كَّ 24 ِمْلَعَقًة َصِغيرًة ِمَن السُّ  

ِر إلْعداِد َمْشُروٍب إلْحَدى احَلَفالِت ِبنْسَبُة 5:2. كَّ اْسَتْخَدَمْت فاِطَمُة املاَء َوَشراَب السُّ
ر اْسَتْخَدَمْتها؟ كَّ ِإذا اْسَتْخَدَمْت 1.5 ِلْتٍر ِمَن املاِء، َكْم ِلْتًرا ِمَن السُّ  

راِب، َكْم ِلْتًرا ِمَن   ِر إلْعداِد ُكوٍب ِمَن الشَّ كَّ ِإذا اْحتاَجْت 0.2 ِلْتٍر ِمْن َشراِب السُّ  
راِب؟ تاُجها فاِطَمُة إلْعداِد 10 َأْكواٍب ِمَن الشَّ املاِء حَتْ  

َمَزَج هاِشٌم ِطالًء َأْزَرَق َمَع ِطالٍء َأْصَفر إلْنتاِج ِطالٍء َأْخَضر. ِعْنَد َمْزِج 4 ُعَلِب ِطالٍء 
َأْزَرق َمَع 5 ُعَلِب ِطالٍء َأْصَفر، َحَصَل َعَلى ِوعاِء ِطالٍء َأْخَضر.

الِء   الَئنْيِ اأَلْزَرق َواأَلْصَفر، َفَكْم ُعْلَبًة ِمَن الطِّ ِإذا اْسَتْخَدَم هاِشٌم 63 ُعْلَبًة ِمَن الطِّ  
اأَلْزَرِق اْسَتْخَدَمها؟  

الِء اأَلْخَضر َيْسَتِطيُع هاِشٌم الـُحُصوَل َعَلْيها ِإذا اْسَتْخَدَم  َكْم ِوعاًء ِمَن الطِّ  
الء اأَلْصَفر؟ الِء اأَلْزَرق، َو15 ُعْلبًة ِمَن الطِّ 12 ُعْلَبًة ِمَن الطِّ  

الء    الِء اأَلْصَفر َيْسَتْخِدُمها هاِشٌم ِإذا َصَنَع 5 َأْوِعَيٍة ِمَن الطِّ َكْم ُعْلَبًة ِمَن الطِّ  
اأَلْخَضِر؟  

جاِج، َو3 كجم َبطاِطس ِلُصْنِع َصْحَن َبطاِطس. ِإذا  َتْسَتْخِدُم فاِطَمُة 2 كجم ِمَن الدَّ
ْفِل ِزفاٍف. َأْوِجْد َصَنَعْت 45 َصْحًنا حِلَ

جاج الَِّتي َتْسَتْخِدُمها فاِطَمُة. َة ِمَن الَبطاِطِس َوالدَّ يَّ الُكْتَلَة الُكلِّ  
جاِج الَِّتي َتْسَتْخِدُمها فاِطَمُة. ُكْتَلَة الدَّ  

ُكْتَلَة الَبطاِطس الَِّتي َتْسَتْخِدُمها فاِطَمُة.  َتْدِريب 
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ِنْسَبُة َحْجِم املاِء ِفي الِوعاِء أ ِإلى َحْجِم املاِء ِفي الِوعاِء ب 2 : 5.
ْجَمي املاِء   ْسَبُة اجَلِديَدُة حِلَ ِإذا ُصبَّ ِنْصُف املاِء ِفي الِوعاِء أ ِإلى الِوعاِء ب، ما النِّ  

ِفي الِوعاِء أ ِإلى الِوعاِء ب؟  
ْجَمي املاِء   ْسَبُة اجَلِديَدُة حِلَ ِإذا ُصبَّ ِنْصُف املاِء ِفي الِوعاِء ب ِإلى الِوعاِء أ، ما النِّ  

ِفي الِوعاِء أ ِإلى الِوعاِء ب؟  
ْجَمي املاِء ِفي   ْسَبُة اجَلِديَدُة حِلَ ِإذا ُصبَّ      املاِء ِفي الِوعاِء أ ِإلى الِوعاِء ب، ما النِّ  

الِوعاِء أ ِإلى الِوعاِء ب؟  
اْسَتْخَدَم ساِمي َأْسَمْنًتا َوَرْماًل إلْعداِد َخِليٍط. كاَنْت ِنْسَبُة َعَدِد ُعُبّواِت اأَلْسَمْنِت 

ْمِل املُْسَتْخَدَمة 1 : 2. َحيَنِئٍذ َأضاَف ساِمي 8 ُعُبّواِت  املُْسَتْخَدَمة ِإلى َعَدِد ُعُبّواِت الرَّ
ْسَبُة 5 : 2. َأْسَمْنٍت ُأْخَرى َفَأْصَبَحِت النِّ

ما َعَدُد ُعُبّواِت اأَلْسَمْنِت الَِّتي اْسُتْخِدَمت ِفي الِبداَيِة؟  
ْمِل الَِّتي اْسُتْخِدَمت؟ ما َعَدُد ُعُبّواِت الرَّ  

َم  ُقوِد َمَع خالٍد 2 : 5. َبْعَد َأْن َتَسلَّ ُقوِد َمَع َكِرمٍي ِإلى َمْبَلِغ النُّ كاَنْت ِنْسَبُة َمْبَلِغ النُّ
ْسَبة 4 : 15 ما املَْبَلُغ الَِّذي كاَن َمَع ُكلٍّ  خالٌد 75 ِديناًرا ِمْن واِلَدِتِه، َأْصَبَحِت النِّ

ِمْنُهما ِفي الِبداَيِة؟
ة الَِّتي َمَع  ة الَِّتي َمَع َعّزام ِإلى َعَدِد الُعْمالِت املَْعِدِنيَّ كاَنْت ِنْسَبُة َعَدِد الُعْمالِت املَْعِدِنيَّ

ًة ِإلى َعّزام َواْنَتَهيا ِإلى َأنَّ َأْصَبَح َمَعُهما  عاِدٍل 3 : 7. أعطى عاِدٌل 42 ُعْمَلًة َمْعِدِنيَّ
ة الَِّتي كاَنْت َمَع ُكلٍّ  َنْفس الَعَدِد ِمَن الُعْمالِت املَْعِدِنيَّة. ما َعَدُد الُعْمالِت املَْعِدِنيَّ

ِمْنُهما ِفي الِبداَيِة؟
واِبِع ِبِنْسَبة 2 : 3. اْسَتْبَعَد َجماٌل ِنْصَف ما َمَعُه  كاَن َمَع ِهَبَة َوَجماٍل َبْعُض الطَّ

ْسَبة 4 : 3، ِإذا اْسَتْبَعَد َجماٌل 21 طاِبًعا، َفَكْم طاِبًعا كاَن َمَع ُكلٍّ ِمْنُهما  َفَأْصَبحِت النِّ
ِفي الِبداَيِة؟

ٍة ِبها َنْفُس احَلْجِم ِمَن الّساِئِل. َصبَّ هاِشٌم 210 مل ِمَن الّساِئِل  ُيوَجُد 3 َأْوِعَيٍة ُزجاِجيَّ
ِمَن الِوعاِء أ ِإلى الِوعاِء ج، َو150 مل ِمَن الّساِئِل ِمَن الِوعاِء ب ِإلى الِوعاِء ج. ِفي 

النِّهاَيِة، كاَنْت ِنْسَبُة َحْجِم الّساِئِل ِفي الِوعاِء أ ِإلى َحْجِم الّساِئِل ِفي الِوعاِء ب 3 : 8.
َكْم كاَن احَلْجُم النِّهاِئيُّ ِمَن الّساِئِل ِفي الِوعاِء أ؟  
َكْم كاَن َحْجُم الّساِئِل ِفي ُكلِّ ِوعاٍء ِفي الِبداَيِة؟  
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ْب َمًعا! 4 د َهّيا َنَتَدرَّ
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الَعْرُض!

ْسَبُة الـِمَئِويَُّة )1( النِّ
ْسَبُة الـِمَئِويَُّة النِّ  1

ِفي إْحَدى الـَحداِئِق، ُيوَجُد 100 َزْهَرٍة.  
75 ِمْنها َحْمراُء.  

      75 ِمن 100 ِمَن اأَلْزهاِر َحْمراء.
ْعِبيِر َعْن َهذا. ُيوَجُد 3 ُطُرٍق ِللتَّ  

أ

َنْقَرُأ 75%، 75 ِفي الـِمَئِة. 
75% َتْعِني 75 ِمن 100.

َكِنْسَبٍة ِمَئويٍَّةَكَعَدٍد َعْشِريٍَّكَكْسٍر عاِديٍّ
75

1000.75%75
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: ْر َعْن ُكلِّ ِنْسَبٍة ِمَئِويٍَّة َكَعَدٍد َعْشِريٍّ   َعبِّ

  = %4   2  = %38   1  

   =                =                    

  = 0.08   4 = 0.4   3  

%  =      %          =                   

ْر َعْن ُكلِّ ِنْسَبٍة ِمَئِويٍَّة َكَكْسٍر ِفي َأْبَسِط ُصوَرٍة:   َعبِّ

 = %64   2    = %8   1  

 =         =       

8
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64
100

2
25

16
25

ْر َعْن ُكلِّ ِنْسَبٍة ِمَئِويٍَّة َكَكْسٍر ِفي َأْبَسِط ُصوَرٍة:   َعبِّ

 = %88   2   = %94   1  

 =         =                    

: ْر َعْن ُكلِّ ِنْسَبٍة ِمَئِويٍَّة َكَعَدٍد َعْشِريٍّ   َعبِّ

 = %2   2   = %48   1  
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  اْسَتْخِدِم النَّماِذَج ِلـَحلِّ َهِذِه الـَمساِئِل.
ْر َعْن      َكِنْسَبٍة ِمئوية. 1   َعبِّ  

    4 َأْجزاءٍ       %100

    1 جُزْء        % =         %

    3 َأجْزاء       3 ×          % =         %
    عَلَيْهِ،       =    %

 

ْر َعْن      َكِنْسَبٍة ِمَئِويٍَّة. 2   َعبِّ  

    5 َأْجزاٍء         %100

    1 ُجْزء                 %

    2 ِمَن اأَلْجزاِء       %
%     َعَلْيِه،      =   

3
4

3
4

2
5

2
5

؟

%100

؟

%100

ْر َعْن ُكلِّ َكْسٍر َكِنْسَبٍة ِمَئِويٍَّة:   َعبِّ

%         ×        = أو     =     1  

%         =    %         =     

%         ×         = أو     =    2  

%       =    %         =     

3
5100

7
20100

3
5

3
5

7
20

7
20

جـ

ب
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َهّيا َنْعَمْل َمًعا!

ْب! 5 ب  َهّيا َنَتَدرَّ

. اْعَمْل ِضْمَن َفِريٍق ُثناِئيٍّ

الـَمْجُموَعة أ

الـَمْجُموَعة ب

410202550

2511122849

1   َيَتباَدُل الالِعباِن اأَلْدواَر ِلَتْكِويِن َكْسٍر َحِقيِقيٍّ ِباْخِتياِر الـَمقاِم ِمَن الـَمْجُموَعة أ
   َوالَبْسِط ِمَن الـَمْجُموَعة ب.

ُ ُكلَّ َكْسِر َكِنْسَبٍة ِمَئِويٍَّة. 2   اْرُسْم َنـُموذًجا ُيَبنيِّ
ِحيَحِة الـَمْرُسوَمِة. 3   الفاِئُز ُهَو الالِعُب الَِّذي َلُه َأْكَبُر َعَدٍد ِمَن النَّماِذِج الصَّ

ْر َعْن ُكلِّ َكْسٍر َكِنْسَبٍة ِمَئِويٍَّة. َعبِّ

ْر َعْن ُكلِّ َكْسٍر َكِنْسَبٍة ِمَئِويٍَّة. َعبِّ

أ

ب

%40 =        = 4
10

40
100

ِمثاٌل:

ِمثاٌل:

13
20224

2539
50

14
5

317
25

221
50

%40 = %100 ×        = 4
10

4
10
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ْر َعْن ُكلِّ ِمـّما َيْأِتي َكِنْسَبٍة ِمَئِويٍَّة. َعبِّ
12

3433
50

11
25

13
20

3
10

جـ

ْر َعْن ُكلِّ َكْسٍر َكِنْسَبٍة ِمَئِويٍَّة. َعبِّ د

178
200

2260
400

ُة الَِّتي باَعها ِمَن الَكْعِك؟ ْسَبُة الـِمَئِويَّ ِفي َأَحِد اأَلْفراِن، باَع الـَخّباُز        الَكْعِك. ما النِّ 2هـ
5

ُة ِمَن  ْسَبُة الـِمَئِويَّ اْشَتَرى َشِريُف 20 كجم ِمَن اأُلْرِز. اْسَتْخَدَم 7 كجم ِمْنها. ما النِّ
اأُلْرِز الَِّتي اْسَتْخَدَمها؟

ز

ُيوَجُد 900 ِتْلِميٍذ ِفي َمْدَرَسٍة، 540 ِمْنُهم َأْوالٌد.
ُة ِلأَلْوالِد ِفي الـَمْدَرَسِة؟ ْسَبُة الـِمَئِويَّ َكْم كاَنِت النِّ

ح

َدَهَن َأْيـَمُن        ِمْن َمْنِزِلِه.
ُة ِمَن الـَمْنِزِل الَِّتي َتـمَّ ِدهاُنها؟ ْسَبُة الـِمَئِويَّ         ما النِّ

ُة ِمَن الـَمْنِزِل الَِّتي َلْم َيِتْم ِدهاُنها؟ ْسَبُة الـِمَئِويَّ        ما النِّ

13و
25

1
2

ِفي إْحَدى الـَمداِرِس،        ِمَن التَّالِميِذ الَيْلَبُسوَن َنّظاراٍت.
ُة ِمَن التَّالِميِذ الَيْلَبُسوَن َنّظاراٍت؟ ْسَبُة الـِمَئِويَّ        ما النِّ

ُة ِمَن التَّالِميِذ َيْلَبُسوَن َنّظاراٍت؟ ْسَبُة الـِمَئِويَّ        ما النِّ

3ط
20

1
2

َتَتقاَضى َمْرَيـُم 800 د َشْهِرّيًا. َتْصِرُف ِمْنها 240 د َعَلى ِقْسِط املَْنِزِل.
ْسَبُة الـِمَئِويَُّة ِمن ُنُقوِدها الـَمْصروَفة َعَلى الِقْسِط؟        ما النِّ
ى َبْعَد َدْفِع الِقْسِط؟ ُة ِمْن ُنُقوِدها َتَبقَّ ْسَبُة الـِمَئِويَّ        ما النِّ

ى

َتْدِريب 2

1
2

83]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



87

 
45% ِمْن 2400 = %45 × 2400    100%         2400 د 
   1%           = 24 د                    =   × 2400  

  45%        45 × 24 = 1080 د                           = 45 × 24  
                        = 1080 د

ى َمَع ساِلٍم 1080 د.    َتَبقَّ

ِعْنَد َصباح 1200 َمْعَزٍة، َودجاَجًة، َوَبّطة ِفي َمْزَرَعِتها. 20% ِمَن الـَحَيواناِت   
ًة ُتوَجُد ِفي الـَمْزَرَعِة؟ كاَنْت َمِعيز، 45 % ِمَن الـَحَيواناِت َدجاج. َكْم َبطَّ

%  = %  ‑ %  ‑ %100  

 .    % ِمْن َحيواناِت َصباح 

ِريَقة 1 ِريَقة 2الطَّ الطَّ

ُقوِد  َيَتقاَضى ساِلٌم 2400 د َشْهِرّيًا. َيْصِرُف 25% ِمَن النُّ  

عاِم. ُقوِد َعَلى الطَّ َعَلى َقْسِط املَْنِزِل َو30% ِمَن النُّ
ْت؟ ِبِه َتَبقَّ ُة ِمْن ُمَرتَّ ْسَبُة الـِمَئِويَّ    ما النِّ

   ما الـَمْبَلُغ الباِقي َمَع ساِلٍم؟

1

%45 = %30 ‑ %25 ‑ %100   

ى 45% ِمْن ُمَرتَِّب ساِلٍم. َتَبقَّ   

2

هـ

د

1
2

%100

%25%30

؟

%55%45

؟

2400 د

2400
100

45
100
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% ِمْن 1200 =         %  1200       %100

1200 ×   =                               =                    %1

 ×          =                       =                  %  
  =                          

ة ِفي الـَمْزَرَعِة.    ُيوَجُد         َبطَّ

       100% ِمَن الَبْيِض =         ُصْنُدوق
 

. َتْسَتْخِدُم 75% ِمْنها ِلَعَمِل َكْعٍك.  َبِ   َمَع َمْرَيـم 450 مل ِمَن اللَّ
 

ُقوِد َوَيْصِرُف الباِقي. ِخُر 25% ِمَن النُّ   َيَتقاَضى فاُروُق 720 د َشْهرّيًا. َيدَّ

َهّيا َنْعَمْل َمًعا!

ِريَقة 1 ِريَقة 2الطَّ الطَّ

. اْعَمْل ِضْمَن َفِريٍق ُثناِئيٍّ
اْرُسْم َنـماِذَج ِلبياِن اآلِتي:  

أ  َمَع تاِجر 750 ُصْنُدوَق َبْيٍض. باَع 40% ِمَن الَبْيِض.

ب

جـ

88

1200

%20%45

؟

100

%

%

%
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  ُحلَّ الـَمساِئَل اآلِتَيَة:

ِر. اْسَتْخَدَمْت َهناُء 70% ِمْنها ِلَعَمِل َقْهَوٍة. َكْم ِجراًما  كَّ َتـْحَتِوي ُزجاَجٌة 560 جم ِمَن السُّ  
ِر اْسَتْخَدَمْتُه ِفي َعَمِل الَقْهَوِة؟ كَّ ِمَن السُّ  

عاِم. ، َصَرَفْت 30% ِمْن ُنُقوِدها َعَلى الطَّ َمْصُروُف ُمَنى الَيْوِمّي 15 د. ِفي َيْوِم اإلْثَننْيِ    

؟            1  ما الـَمْبَلُغ الَِّذي َصَرَفْتُه َيْوَم اإلْثَننْيِ
ى َمَعها؟         2  ما الـَمْبَلُغ الَِّذي َتَبقَّ

ْبت الـماِضي 450 ِطْفاًل ِفي َأْنِشَطِة الـَمْدَرَسِة. 40% ِمْنُهم كاُنوا َأْوالًدا. ما  اْشَتَرَك َيْوَم السَّ  

َعَدُد الَبناِت الالِتي اْشَتَرْكَن ِفي َأْنِشَطِة الـَمْدَرَسِة؟

جاِج. ما َعَدُد َبْيِض  ، 75% كاَن ِمْن َبْيِض الدَّ جاِج َوالَبطِّ ِعْنَد عاِطف 200 ِمْن َبْيِض الدَّ  
؟ الَبطِّ

َمَع عاِصم َمْبَلغ 900 د. َصَرَف 20% ِمْنُه َثَمًنا ِلـِمْذياٍع، َو45% ِمْنه َثَمًنا ِلساَعٍة، َوالباِقي     
َثَمًنا آلَلِة َتْصِويٍر.     

ْصِويِر؟ ُقوِد ُصِرَفْت َعَلى آَلِة التَّ ُة ِمَن النُّ ْسَبُة الـِمَئِويَّ                  1  ما النِّ

ْصِويِر؟                  2  َكْم كاَن َثَمُن آَلِة التَّ

ٌد 30 كجم ِمَن الُبروِتيناِت ِخالَل َشْهٍر. 15% ِمَن الُبروِتيناِت كاَن َسَمًكا،   َتناَوَل ُمَحمَّ   

60% كاَن َلـْحًما َوالباِقي َدجاٌج.   
ُة ِمَن الُبروِتيناِت كاَنْت َدجاًجا؟ ْسَبُة الـِمَئِويَّ                  1  ما النِّ

؟ جاِج الَِّتي ُأِكَلتَّ                  2  ما ُكْتَلُة الدَّ

ّكاُن ِفي ُبيوٍت ِمْن طاَبٍق واِحٍد، َأْو    ُيوَجُد 2500 َشْخٍص ِفي َأَحِد اأَلْحياِء. ُيِقيُم السُّ   

ّكان ِفي ُبُيوٍت ِمْن طاَبٍق واِحٍد، َوُيِقيُم 25% ِمَن   ، َأْو ُشَقٍق. ُيِقيُم 15% ِمَن السُّ طاَبَقنْيِ   
 . ّكاِن ِفي ُبُيوٍت ِمن طاَبَقنْيِ السُّ   

ّكاِن ُيِقيُموَن ِفي ُشَقٍق؟ ُة ِمَن السُّ ْسَبُة الـِمَئِويَّ                  1  ما النِّ

ّكاِن الَِّذيَن ُيِقيُموَن ِفي ُشَقٍق؟                  2  َكْم َعَدَد السُّ

ْب! 6 أ َهّيا َنَتَدرَّ

أ

ب

جـ

د

هـ

و

ز

َتْدِريب 1
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ِريَقة 1 الطَّ

ِريَقة 2 الطَّ

1

َمُن الـُمْعتاُد ِلـحاُسوٍب 2000 د. ِفي َأَحِد التَّْخِفيضاِت، اْشَتَرْت     الثَّ   
ُمَنى الـحاسوَب َبَتْخِفيض %15.   

ْخِفيِض الَِّذي ُأْعطى ملَُِنى؟           1  ما ِمْقداُر التَّ
         2  ما الـَمْبَلُغ الَِّذي َدَفَعْتُه َثَمًنا ِللحاُسوِب؟

        2  الـَمْبَلُغ الـَمْدُفوُع = 2000 د ‑ 300 د
                            = 1700د

   َدَفَعْت ُمَنى 1700 د َثَمًنا ِللحاُسوِب.

جـ

100%       2000 د  
1%               = 20 د  

15%        15 × 20 د = 300 د  
  

ْخِفيُض الَِّذي َحَصَلْت َعَلْيِه ُمَنى 300 د. التَّ  

2000
100

َمِن الـُمْعتاِد ْخِفيُض = 15% ِمَن الثَّ التَّ  
                =     × 2000 د

                = 300 د

ْخِفيُض الَِّذي َحَصَلْت َعَلْيِه ُمَنى 300 د. التَّ  

15
100

%100

2000 د

%15

َمُن الـُمْعتاُد الثَّ

َثَمُن التَّْخِفيضاِت
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ِريَقة 1 الطَّ

ِريَقة 2 الطَّ

1

الَجة 150 د. اْشَتَرْت فاِطَمُة َأْثناَء التَّْخِفيضاِت َزْوَج     َمُن الـُمْعتاُد ِلَزْوِج الزَّ    الثَّ
الَجة ِبَتْخِفيض %20.         الزَّ

ْخِفيِض؟ 1   ما ِمْقداُر التَّ   

الَجة؟ 2   َكْم َدَفَعْت َثَمًنا ِلَزْوِج الزَّ   

2    الـَمْبَلُغ الـَمْدُفوُع =         د ‑          د  
                             =         د

الَجة.     َدَفَعْت فاِطَمُة         د َثَمًنا ِلَزْوِج الزَّ

100%       د 

1%                    =          د 

  %          ×          د =          د

ْخِفيِض        د.    ِمْقداُر التَّ

ْخِفيُض =         % ِمْن         د التَّ  
                =       ×          د

                =         د

ْخِفيِض        د. ِمْقداُر التَّ  

د

د
%100

َمُن الـُمْعتاُد الثَّ

َثَمُن التَّْخِفيضاِت
%20
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ْب! 6 ب  َهّيا َنَتَدرَّ

ٍة 820 د. اْشَتَرى َمْحُموُد اآلَلَة َوَدَفَع َضِريَبَة َمِبيعاٍت  َثَمُن آَلِة َعْرِض أْسُطواناٍت َمْرِئيَّ  
ِريَبِة الَِّذي َدَفَعُه؟ َمِن. ما ِمْقداُر الضَّ 5% َعَلى الثَّ

َدَفَعْت َلْيَلى 150 د َثَمًنا ِلَوْجَبٍة ِهي َوُأْسَرتها. َوَدَفَعْت 5% َضِريَبَة َمِبيعاٍت َعَلى   
الَوْجَبِة.

ِريَبِة الَِّذي َدَفَعْتُه؟      1  ما َمْبَلُغ الضَّ
ِريَبِة؟      2  َكْم َدَفَعْت َثمًنا ِللَوْجَبِة َوالضَّ

ُم الـَمْصِرُف عاِئًدا 5% ُكلَّ عاٍم. ما ِمْقداُر  َأْوَدَع َحْمِدي 900 د ِفي الـَمْصِرِف. ُيَقدِّ  
العاِئِد الَِّذي َيْحُصُل َعَلْيِه َبْعَد َسَنٍة؟

اْشَتَرى َأْيـَمُن ِجهاَز َتْكييٍف َثَمُنُه 920 د. َدَفَع 5% َضِريَبَة َمِبيعاٍت َعَلى الـِجهاِز. َكْم   
َدَفَع ِللِجهاِز؟

ٍة 650 د. اْشَتَرى ياِسُر الَغّساَلة ِبَتْخِفيِض 5%. ما  َمُن الـُمْعتاُد ِلَغّساَلٍة َكْهُرباِئيَّ الثَّ  
الـَمْبَلُغ الَِّذي َدَفَعُه ِللَغّساَلِة؟

َذَهَب َصالُح ِللَغداِء َمَع َأْصِدقاِئِه. َثَمُن الَغداِء 240 د. َدَفُعوا 5% َضِريَبَة َمِبيعاٍت َعَلى   
ا ِللَغداِء؟ الَغداِء. َكْم َدَفُعوا َثَمًنا إْجماِلّيً

َتْدِريب 2

أ

ب

جـ

د

هـ

و

95

ْكِلَفِة.ب َيَتَكلَُّف ِمْقَعٌد 50 د. َيْكِسُب صاِحُب الـَمْصَنِع 30% َفْوَق التَّ  
اْرُسْم َنـُموَذًجا ِلَبياِن َتْكِلَفِة الـِمْقَعِد َوَثَمِن َبْيِعِه؟  

َمُن الـُمْعتاُد ِلِكتاٍب 16 د. َأْعَطى الباِئُع َتْخِفيًضا 10% َعْن َثَمِنه الـُمْعتاد. الثَّ  
َض ِللِكتاِب. َمَن الـُمَخفَّ َمَن الـُمْعتاَد َوالثَّ ُ الثَّ اْرُسْم َنـُموذًجا ُيَبنيِّ  

جـ

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



ْر َعِن ُكلٍّ ِمّا َيَأِتي ِفي ُصوَرِة ِنْسَبٍة ِمَئِويَّة. َعبِّ
18 ِمن 200 9 ِمن 100      

296 ِمن 400 165 ِمن 300      

ْر َعِن الَكْسِر ِفي ُصوَرِة ِنْسَبٍة ِمَئِويَّة. َعبِّ

ْر َعِن ُكلِّ َعَدٍد َعْشِريٍّ ِفي ُصوَرِة ِنْسَبٍة ِمَئِويَّة. َعبِّ
0.03    0.17    0.9  

0.104     0.005   0.028  

ْر َعِن الَكْسِر ِفي ُصوَرِة ِنْسَبٍة ِمَئِويَّة. َعبِّ

ْسَبِة املَِئِويَِّة ِفي ُصوَرِة َكْسٍر. ْر َعِن النِّ َعبِّ
%0.8     %5   %32  

. ْسَبِة املَِئِويَِّة ِفي ُصوَرِة َعَدٍد َعْشِريٍّ ْر َعِن النِّ َعبِّ
%7    %87   %55  

ُة ِللَمْبَلِغ الَِّذي َصَرَفْتُه ِمْن  ْسَبُة املَِئِويَّ َمَع ساِمَية 48 د. َصَرَفْت 36 د َعَلى الُكُتِب. ما النِّ
ُنُقوِدها؟

ُة ِللباِقي  ْسَبُة املَِئِويَّ َمَع َزْيَنَب َشِريٌط ُطولُه 4 م. اْسَتْخَدَمت 216 سم ِلَلفِّ َهِديٍَّة. ما النِّ
ِريِط؟ ِمَن الشَّ

َبِ ِفي ُكوٍب، َو130 مل ِفي  . َصبَّْت َلْيَلى 221 مل ِمَن اللَّ َبِ ِوعاٌء ِبه 780 مل ِمَن اللَّ
َبِ الباِقي ِفي الِوعاِء؟ ُة ِللَّ ْسَبُة املَِئِويَّ ُزجاَجٍة. ما النِّ

َنًة  ٌد ُعْلَبَة َأْقالٍم َوَدْفَع 4.83 د ُمَتَضمِّ كاَن َثَمُن َبْيِع ُعْلَبِة َأْقالٍم 4.60 د. اْشَتَرى ُمَحمَّ
ِريَبِة؟ ْسَبُة املَِئِويَُّة ِللضَّ ِريَبة. ما النِّ الضَّ
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اْشَتَرى ناِصُر ِكتاًبا ِبِسْعِر 12 د، َوباَعُه ِبِسْعِر 15 د.
ٍة ِمْن َثَمِن ِشراِء الِكتاِب. ْر َعْن َثَمِن الَبْيِع ِفي ُصوَرِة ِنْسَبٍة ِمَئِويَّ َعبِّ  

َمِن. ياَدِة ِفي الثَّ َة ِللزِّ ْسَبَة املَِئِويَّ َأْوِجِد النِّ  

%100 ×       = %100 ×      

%125 =            

راِء. َثَمُن الَبْيِع 125% ِمْن َثَمِن الشِّ  

ِريَقة 1 الطَّ  
َمِن = 15 د – 12 د ياَدُة ِفي الثَّ الزِّ  

     = 3 د

%25 = %100 ×     

َمِن %25 ياَدِة ِفي الثَّ ُة ِللزِّ ْسَبُة املَِئِويَّ النِّ  

ِريَقة 2 الطَّ  
%25 = %100 – %125  

َمِن %25 ياَدِة ِفي الثَّ ُة ِللزِّ ْسَبُة املَِئِويَّ النِّ  

َمُن العاِدي مِلِْنَضَدِة احلاُسوب 250 د. َأْثناَء التَّْخِفيضاِت، َأْعَطى ُسَلْيمان َتْخِفيًضا  الثَّ
75 د َعَلى ُكل ِمْنَضَدِة حاُسوٍب ُتباُع.

َكْم كاَن َثَمُن الَبْيِع ِلُكلِّ ِمْنَضَدِة حاُسوٍب؟  
َمِن العاِدي. ْر َعْن َثَمِن الَبْيِع َكِنْسَبٍة ِمَئِويٍة ِمَن الثَّ َعبِّ  

ْخِفيِض الـُمْعطاِة؟ كم كاَنْت ِنْسَبُة التَّ  
د.          د –    د =  

كاَن َثَمُن َبْيِع ِمْنَضَدِة احلاُسوِب    د.  

%   = %100 ×       

َمِن العاِدي. َثَمُن الَبْيعِ      % ِمَن الثَّ

و
1
2

1

2

َثَمُن الَبْيع
راِء َثَمُن الشِّ
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اْعَمْل ِضْمَن َمْجُموَعٍة ِمن 4 َتالِميَذ.
وَرة َهْنَدِسّية. ة َوَسبُّ َسْوَف ُيْعِطي ُمَعلُِّمَك ُكلَّ َمْجُموَعٍة َبْعَض َأْرِبَطٍة َمّطاِطيَّ

. َة ِلَتْكِويِن ُمْسَتِطيَلنْيِ اْسَتْخِدِم اأَلْرِبَطَة املَّطاِطيَّ  
ِمثاٌل:  

ْل ِإجاباِتَك ِفي َجْدَوٍل. اْحُسْب ِمساَحَة َوُمِحيَط ُكلِّ ُمْسَتِطيٍل. َسجِّ  
ِمثاٌل:  

ْر َعن: ِباْسِتْخداِم اجَلْدَوِل، َعبِّ  
ٍة ِمْن ِمساَحِة الـُمْسَتِطيِل ب. ِمساَحِة الـُمْسَتِطيِل أ َكِنْسَبٍة ِمَئِويَّ ) أ (   
ٍة ِمْن ِمساَحِة الـُمْسَتِطيِل أ. ِمساَحِة الـُمْسَتِطيِل ب َكِنْسَبٍة ِمَئِويَّ )ب(   

ٍة ِمْن ُمِحيِط الـُمْسَتِطيِل ب. ُمِحيِط الـُمْسَتِطيِل أ َكِنْسَبٍة ِمَئِويَّ )جـ(   

ٍة ِمْن ُمِحيِط الـُمْسَتِطيِل أ. ُمِحيِط الـُمْسَتِطيِل ب َكِنْسَبٍة ِمَئِويَّ )د(   

3

ِريَقة 1 الطَّ
%          = %100 ×  

ْخِفيِض         %. ُة ِللتَّ ْسَبُة املَِئِويَّ النِّ

ِريَقة 2 الطَّ
%          = %          – %  
ْخِفيِض         %. ُة ِللتَّ ْسَبُة املَِئِويَّ النِّ

 
 

َهّيا َنْعَمْل َمًعا!

الـُمْسَتِطيُل    الـِمساَحُة      الـُمِحيُط
أ

ب

1

2

3
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اْعَمْل ِضْمَن َمْجُموَعٍة ِمن 4 َتالِميَذ.
وَرة َهْنَدِسّية. ة َوَسبُّ َسْوَف ُيْعِطي ُمَعلُِّمَك ُكلَّ َمْجُموَعٍة َبْعَض َأْرِبَطٍة َمّطاِطيَّ

. َة ِلَتْكِويِن ُمْسَتِطيَلنْيِ اْسَتْخِدِم اأَلْرِبَطَة املَّطاِطيَّ  
ِمثاٌل:  

ْل ِإجاباِتَك ِفي َجْدَوٍل. اْحُسْب ِمساَحَة َوُمِحيَط ُكلِّ ُمْسَتِطيٍل. َسجِّ  
ِمثاٌل:  

ْر َعن: ِباْسِتْخداِم اجَلْدَوِل، َعبِّ  
ٍة ِمْن ِمساَحِة الـُمْسَتِطيِل ب. ِمساَحِة الـُمْسَتِطيِل أ َكِنْسَبٍة ِمَئِويَّ ) أ (   
ٍة ِمْن ِمساَحِة الـُمْسَتِطيِل أ. ِمساَحِة الـُمْسَتِطيِل ب َكِنْسَبٍة ِمَئِويَّ )ب(   

ٍة ِمْن ُمِحيِط الـُمْسَتِطيِل ب. ُمِحيِط الـُمْسَتِطيِل أ َكِنْسَبٍة ِمَئِويَّ )جـ(   

ٍة ِمْن ُمِحيِط الـُمْسَتِطيِل أ. ُمِحيِط الـُمْسَتِطيِل ب َكِنْسَبٍة ِمَئِويَّ )د(   

ْر َعن 252 سم ِفي ُصَوِرة ِنْسَبٍة ِمَئِويٍَّة ِمن 5.6 م. َعبِّ
ُة لـ 30 ث ِمن 2 د؟ ْسَبُة املَِئِويَّ ما النِّ

ْر َعن 324 مل َعَلى ُصوَرِة ِنْسَبٍة ِمَئِويٍَّة ِمن 1.2 ِلتر. ِعبِّ
ِة 750 جم ِمن 2.5 كجم؟ يَّ ُة ِللَكمِّ ْسَبُة املَِئِويَّ ما النِّ

ْر َعن 4.75 كم َكِنْسَبٍة ِمَئِويٍَّة ِمن 2.5 كم. ِعبِّ
ُة  ْسَبُة املَِئِويَّ َل ِمْنُهم 12 ِللنِّهاِئي. ما النِّ هاِم، َتَأهَّ اْشَتَرك 40 ِتْلِميًذا ِفي ُمناَفَسِة َرْشِق السِّ

ُلوا ِللنِّهاِئّي؟ ِللتَّالِميِذ الَِّذيَن تَأهَّ
َمِن؟ ياَدِة ِفي الثَّ ُة ِللزِّ ْسَبُة املَِئِويَّ زاَد َثَمُن َموُسوَعٍة ِمن 280 د ِإلى 350 د. ما النِّ

ٍة 480 ِكتاًبا. َأعاَر َجِميٌل َبْعَض الُكُتِب ِللَمْكَتَبِة َفزاَد َعَدُد  ُيوَجُد ِفي َمْكَتَبٍة َمْدَرِسيَّ
ياَدِة ِفي َعَدِد الُكُتِب؟ ُة ِللزِّ ْسَبُة املَِئِويَّ الُكُتِب ِإلى 540 ِكتاًبا. َكْم كاَنِت النِّ

َمُن العاِدي ِلَزْوٍج ِمَن اأَلْحِذَيِة 20 د. ِبْيَع َزْوُج اأَلْحِذَيِة ِفي َمْوِسِم التَّْخِفيضاِت  كاَن الثَّ
ِبِسْعر 15 د.

َمِن العاِدي. ٍة ِمَن الثَّ ْر َعْن َثَمِن الَبْيِع َكِنْسَبٍة ِمَئِويَّ َعبِّ  
َمِن العاِدي. ٍة ِمَن الثَّ ْخِفيَض َكِنْسَبٍة ِمَئِويَّ َأْوِجِد التَّ  
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َصَرَفْت َسْلَوى 400 د َوَصَرَفْت َبْسَمُة 500 د؟
ْسَبِة ِللَمْبَلِغ الَِّذي َصَرَفْتُه َبْسَمُة؟ ُة ِللَمْبَلِغ الَِّذي َصَرَفْتُه َسْلَوى ِبالنِّ ْسَبُة املَِئِويَّ ما النِّ  

ٍة ِمَن املَْبَلِغ الَِّذي َصَرَفْته َسْلَوى. ْر َعْن َمْبَلِغ ِبْسَمَة ِفي ُصوَرِة ِنْسَبٍة ِمَئِويَّ َعبِّ  

ُد َأنَّ ُموَذِج، َنِ ِمَن النَّ  
         د                    %

املَْبَلُغ الَِّذي َصَرَفْتُه َسْلَوى        % ِمَن املَْبَلِغ الَِّذي َصَرَفْتُه َبْسَمُة.  

ُد َأنَّ ُموَذِج، َنِ ِمَن النَّ  
         د                    %

املَْبَلُغ الَِّذي َصَرَفْتُه َبْسَمُة         % ِمَن املَْبَلِغ الَِّذي َصَرَفْتُه َسْلَوى.  
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ِة اآلِتَيِة. ْفِظيَّ لِّ املَساِئِل اللَّ اْرُسْم َناِذَج حِلَ
َنِة. ًة ِفي َسَنٍة. َقَرَأ َخِليٌل 60 ِكتاًبا ِفي َنْفِس السَّ َقَرَأ ساِلٌم 45 ِقصَّ  

ٍة ِمْن َعَدِد الُكُتِب  ْر َعْن َعَدِد الُكُتِب الَِّتي َقَرَأها ساِلٌم ِفي ُصوَرِة ِنْسَبٍة ِمَئِويَّ َعبِّ   
الَِّتي َقَرَأها َخِليُل.   

ْسَبِة ِلَعَدِد الُكُتِب الَِّتي ُة ِلَعَدِد الُكُتِب الَِّتي َقَرَأها َخِليُل ِبالنِّ ْسَبُة املَِئِويَّ ما النِّ   
َقَرَأها ساِلٌم؟   

ل.   جاِج. اْسَتْعَمَلْت 1.3 كجم إلْعداِد َطَبِقها املَُفضَّ اْشَتَرْت َرْحَمُة 2.5 كجم ِمَن الدَّ  
جاِج الَِّتي َبِقَيْت؟ ُة ِلُكْتَلِة الدَّ ْسَبُة املَِئِويَّ ما النِّ  

َمِن العاِدي.  ٍة َثَمُنها 810 د. َهذا ُيساِوي 90% ِمَن الثَّ اْشَتَرى ُحساُم آَلَة َتْصِويٍر َرْقِميَّ  
ْخِفيُض؟ َكْم كاَن التَّ  

َأْثناَء َمْوِسِم التَّْخِفيضاِت، َصَرَفْت َلـْمياُء 72 د. َصَرَفْت كاِمَلُة 25% أْزَيَد َعَلى ما     
َصَرَفْتُه َلـْمياُء. َكْم َصَرَفْت كاِمَلُة؟  

َرجاِت ِزياَدًة َعَلى   ياِضّياِت، َحَصَلْت ُسعاُد َعَلى 10% ِمَن الدَّ ِفي َأْحِد اْخِتباراِت الرِّ  
ُنَورا. ِإذا كاَنْت َدَرجاُت ُسعاَد 77 َدَرَجًة، َكْم كاَنْت َدَرجاُت ُنَورا؟  

باَع َمْجِدي َأثاَثُه ِبِسْعِر 1800 د. باَعْت ُنوُر َأثاَثها ِبِسْعٍر َيِقلُّ 33% َعْن ِسْعر َأثاِث     
َمْجِدي. ِبَكْم باَعْت ُنور َأثاَثها؟  

أ

ب

جـ

د

هـ

و

1

2

 َتْدِريب
3

110

ْب! 7 جـ  َهّيا َنَتَدرَّ

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



116

ِق. َصَرَفْت َفْوِزيَُّة ُكلَّ ُنُقوِدها َبْيَنما َيِقلُّ ما َصَرَفْتُه فاِطَمُة  ُة َوفاِطَمُة ِللتََّسوُّ َذَهَبْت َفْوِزيَّ
25% َعْن َفْوِزيََّة. ِإذا َصَرَفْت فاِطَمُة 75 د، َفما الـَمْبَلُغ الَِّذي َصَرَفْتُه َفْوِزيَُّة؟

َمُن العاِدي إلْبِريِق الّشاي 45 د. اْشَتَرْت َخِديَجُة اإلْبِريَق ِفي َمْوِسِم التَّْخِفيضاِت  الثَّ
َمِن العاِدي. َكْم َدَفَعْت َخِديَجُة َثَمًنا ِلإلْبِريِق؟ ِبَثَمٍن َيِقلُّ 18% َعِن الثَّ

باِح 24˚ س. َبْعَد 5 ساعاٍت، زاَدْت َدَرَجُة احَلراَرِة  كاَنْت َدَرَجُة َحراَرِة احُلْجَرِة ِفي الصَّ
.%12

ياَدُة ِفي َدَرَجِة احَلراَرِة؟ َكْم كاَنِت الزِّ  
َكْم َأْصَبَحْت َدَرَجُة َحراَرِة الـُحْجَرِة َبْعَد 5 ساعاٍت؟  

ٌد َثالَجًة َجِديَدًة. ِعْنَد َتْشِغيِل الثَّالَجة كاَنْت َدَرَجُة َحراَرِتها 16˚ س.  اْشَتَرى ُمَحمَّ
َبْعَد 10 ساعاٍت، اْنَخَفَضْت َدَرَجُة الـَحراَرِة 80%. َكْم كاَنْت َدَرَجُة َحراَرِة الثَّالَجة 

َبْعَد َتْشِغيِلها 10 ساعاٍت؟

َمِن  َمِن َيِقلُّ 10% َعِن الثَّ جاِج 5.40 ِدينار. كاَن الثَّ كاَن َثَمُن َبْيِع 1 كجم ِمَن الدَّ
العاِدي.

جاِج؟ َمُن العاِدي ِللدَّ َكْم كاَن الثَّ  
َمِن العاِدي، َكْم َسَيُكوِن َثَمُن َبْيِع   جاج ِبَثَمٍن َيِزيُد 8% َأْكَثر ِمَن الثَّ ِإذا ِبْيَع الدَّ  

جاِج؟ الدَّ  

ْعَبة الَِّتي َجَمَعها. ِإذا  ْعَبة َمَع ياِسر 14 َعَلى َعَدِد الّطاِئراِت اللُّ ّياراِت اللُّ َيِزيُد َعَدُد السَّ
َعِب طاِئراٍت. كاَن 36% ِمَن اللُّ

ّياراِت الَِّتي كاَنْت َمَع ياِسر؟ ما َعَدُد السَّ  
َعِب الَِّتي كاَنْت َمَع ياِسر؟ ما َعَدُد َجِميِع اللُّ  
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 09: 30     192            ِبْنغاِزي    05 :08   

اْعَمْل ِضْمَن َفِريٍق ُثناِئّي.
ٍة. ُكلٌّ ِمْنُكما َسْوَف َيْسَتْخِدُم الَكِلماِت اآلِتَيَة ِلِكتاَبِة َمْسَألٍة َلْفِظيَّ أ 

واِجٌب َمْنِزِليٌّ فاِطَمة   35 :20      1 س َو45 د  
  َبَدَأْت   اْنَتَهْت        ما الَوْقُت    اْسَتْغَرَقت

َتباَدْل َمْسَأَلَتَك َمَع َزِميِلَك َوَأْوِجِد اإلجاَبَة.
ُ اجَلْدَوُل اآلِتي ساعاِت ُمغاَدَرِة الّطاِئراِت املُْخَتِلَفة ِمْن َمطاِر َطراُبلس َوَأْوقاِت  ُيَبنيِّ

ُوُصوِلها ِإلى ِجهاٍت ُمْخَتِلَفة.
ب

ْحَلة ِمن َطراُبلس ِإلى ِبْنغاِزي؟ َكْم َتْسَتْغِرُق الرِّ

اْسَتَقلَّْت ِهْنُد الّطاِئَرَة َرْقم 112 ِمن َطراُبلس ِإلى ِسْرت. َواْسَتَقلَّْت والَدُتها طاِئَرًة 
َبْعَدها َوَصَلْت ِسْرت الّساَعة 35 :21. ما الَوْقُت الَِّذي َأْقَلَعْت ِعْنَدُه الّطاِئَرُة الَِّتي 

ْتها واِلَدُتها ِمْن َمطاِر َطراُبلس؟ اْسَتَقلَّ

ِة 45 َدِقيَقًة. ِفي َأيِّ َوْقٍت َوَصل ِإْبراِهيُم  َرْت طاِئَرُة ِإْبراِهيَم ِإلى القاِهَرة مِلُدَّ َتَأخَّ
َأِخيًرا ِإلى القاِهَرِة؟

ْحَمن َوَأْصِدقاؤُه َعَلى َمْتِ الّطاِئَرِة املُساِفَرِة ِإلى ُتوِنس ِعْنَدما ُأْخِبُروا  كاَن َعْبُد الرَّ
ِة َوَأنَُّهم َسْوَف َيِصُلوَن َبْعَد الَوْقِت الـُمَتَوقَّع. أِخيًرا َوَصُلوا ِإلى  يَّ ِبُسوِء احلاَلِة اجَلوِّ

ْحَلُة؟ ُتوِنس الّساَعة 15 :15. َكِم اْسَتْغَرقِت الرِّ

َهّيا َنْعَمْل َمًعا!

َفِر َوْقُت اإلقالِع ِمن ِجَهُة السَّ
َطراُبلس

الَوْقت املَُتَوقَّع 
ِللوُصوِل جِلهة الْسَفر ْحَلِة َرْقُم الرِّ

14: 50    5638               ُتونس    25 :13   
16: 05     112             ِسْرت              10 :15   
19: 30     630         القاِهَرة        05 :17   
20: 00     368                الـَجزاِئر            35 :18   
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َفِر َمساَفة 120 كم. اْحُسْب ُسْرَعَتُه؟  َيْسَتْغِرُق ساِئُق َسّياَرٍة 80 َدِقيَقًة ِللسَّ

اْطَلَقْت ِنهاُد َفْجَأًة البالُوَنَة الَِّتي كاَنْت مَتِْسُك ِبها. اْرَتَفَعِت البالُوَنة 42 م ِفي  
ْرَعة الَِّتي كاَنْت َتْرَتِفُع ِبها البالُوَنة؟ 8 َثواٍن. ما السُّ

َسَقَط ُجْنِديُّ املَِظالِت ِبُسْرَعِة 3200 م/د. ما املَساَفُة الَِّتي َيْهِبُطها املَِظلِّيُّ ِفي 
4 َدقاِئَق؟

َيراَن ِبُسْرَعة 48 كم/س. َكْم َدِقيَقًة َيْسَتْغِرُقها ِلَيِطيَر  َيْسَتِطيُع اخُلّفاُش الطَّ
َمسافة 8 كم؟

َيِسيُر َجالٌل ِمْن َمْدَرَسِتِه ِإلى َمْنِزِلِه ِبُسْرَعة 3 كم/س. َيْسَتْغِرُق 20 َدِقيَقًة 
َمَن  ل الزَّ َحتَّى َيِصَل ِإلى َمْنِزِلِه. ما املَساَفُة َبنْيَ َمْدَرَسِته َوَمْنِزِله؟ )ِإْرشاٌد: َحوِّ

ِمْن َدقاِئَق ِإلى ساَعٍة(

املَساَفُة َبنْيَ َطراُبلس َوَمِديَنة ُمْصراته 210 كم.
َمِن    َكْت حاِفَلٌة ِبُسْرَعة 60 كم/س، َكْم َسْوَف َتْسَتْغِرُق ِمَن الزَّ رَّ ِإذا حَتَ  

َفِر ِمن َطراُبلس ِإلى َمِديَنِة ُمْصراته؟ ِللسَّ  
َفِر ِمن َطراُبلس ِإلى َمَدِيَنِة ُمْصراته،  إِذا اْسَتْغَرَقِت احلاِفَلة 140 َدِقيَقًة ِللسَّ

ما ُسْرَعة احلاِفَلة؟ َضْع إجاَبَتَك بـ: كم/د.
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ْحَلِة، ُثمَّ قاَد  ساَفَر كاِمٌل ِمَن الَقْرَية أ ِإلى الَقْرَية ب. اْسَتْغَرَق ساَعَتنْيِ ِفي َقْطِع      الرِّ
َمساَفَة 270 كم الباِقَيَة ِفي 3 ساعاٍت.

َأْوِجْد ِإْجماِليَّ املَساَفِة الَِّتي َقَطَعها كاِمٌل.  
ْحَلِة ُكلِّها. َطَة ِللرِّ ْرَعَة املَُتَوسِّ َأْوِجِد السُّ  

3 َوَحداٍت          270 كم  
1 َوْحَدة                    = 90 كم  

4 َوَحداٍت           4 × 90 = 360 كم  
ِإْجماِليُّ املَساَفِة الَِّتي َقَطَعها كاِمٌل 360 كم  

3 + 2 = ْحَلِة ُكلِّها  َمُن املُْسَتْغَرُق ِفي الرِّ الزَّ  
= 5 س    

ْحَلِة ُكلِّها =  َطُة ِفي الرِّ ْرَعُة املَُتَوسِّ السُّ  

 =    

= 72 كم/س    
َطُة 72 كم/س. ْرَعُة املَُتَوسِّ السُّ  

1جـ
4

1
2

1

2

270
3

360
5

270 كم
؟ كم

؟ كم

بأ
3 ساعات ساعتان

ِإْجماِلّي املَساَفِة
َمِن ِإْجماِلّي الزَّ
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َرِكَبْت راْنيا َدّراَجَتها ِمْن َمْنِزِلها ِإلى الّشاِطئ. اْسَتْغَرَقْت 4 دقاِئَق ِفي َقْطِع      املَساَفِة 
َواْسَتْغَرَقْت 12 َدِقيَقة ُأْخَرى ِفي َقْطِع 1584 م الباِقَية.

َأْوِجِد املَساَفَة َبنْيَ َبْيِت راْنيا َوالّشاِطئ.  
ْحَلة ُكلِّها. طة ِخالَل الرِّ َأْوِجْد ُسْرَعَتها املَُتَوسِّ  

         َوَحدات                 م
املَساَفُة َبنْيَ َمْنِزِل راْنيا َوالّشاِطئ         م.  

ْحَلِة =         د َمِن ِللرِّ ِإْجماِليُّ الزَّ  
َطُة ِلْلَمساَفِة ُكلِّها =         م/د ْرَعُة املَُتَوسِّ السُّ  
ْحَلِة ُكلِّها =         م/د. َطُة ِللرِّ ُسْرَعُتها املَُتَوسِّ  

1د
3

م
؟ م

؟ م

الّشاِطئاملَْنِزل
د د

1
2

1

2
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َطٍة 90 كم/س.  ِة 6 ساعاٍت ِمَن َطراُبلس ِإلى َغداِمَس ِبُسْرَعٍة ُمَتَوسِّ قاَد ُعَمُر َسّياَرَتُه مِلُدَّ
َطٍة 80 كم/س؟ َمِن ِلَقْطِع َنْفِس املَساَفِة ِإذا قاَد ُعَمُر ِبُسْرَعٍة ُمَتَوسِّ َكْم َيْسَتْغِرُق ِمَن الزَّ

َطة 4.5  ْقَطِة ب ِبُسْرَعٍة ُمَتَوسِّ ْقَطِة أ ِإلى النُّ اْسَتْغَرَقْت ساَرُة 20 ثاِنَيًة ِلَتْقَطَع املَساَفَة ِمَن النُّ
َطَة  ْرَعَة الـُمَتَوسِّ م/ث. َواْسَتْغَرَقْت 18 ثاِنَيًة ِلَقْطِع َمساَفِة الَعْوَدِة ِمن ب ِإلى أ. َأْوِجِد السُّ

ْقَطة أ. ْقَطة ب ِإلى النُّ ِلساَرة ِعْنَدما َسَبَحْت ِمَن النُّ
ْحَلِة ِمَن الَقْرَيِة ص ِإلى الَقْرَيِة ع. َوَقَطَعِت  ّياَرِة ِلَتْقَطَع     الرِّ اْسَتْغَرَقْت َلْيَلى ساَعًة ِبالسَّ

َمساَفَة 180 كم الباِقَية ِفي 4 ساعاٍت.
ْحَلِة؟ ِل ِمَن الرِّ َكْم كاَنْت ُسْرَعُة َلْيَلى ِفي اجُلْزِء اأَلوَّ  

ما الَوْقُت الَِّذي اْسَتْغَرَقْتُه ِفي ِإْجماِلّي املَساَفة املَْقُطوَعة؟  
ْحَلِة ُكلِّها. َطَة ِخالَل الرِّ َأْوِجْد ُسْرَعَة َلْيَلى املَُتَوسِّ  

َقَطَع راِكُب َسّياَرٍة املَساَفَة ِمَن املَِديَنة أ ِإلى املَِديَنة جـ ِفي 4 ساعاٍت. َقَطَع املَساَفَة ِمَن 
املَِديَنة أ ِإلى املَِديَنة ب الَِّتي َتَقُع َبنْيَ املَِديَنَتنْيِ أ، جـ ِفي ساَعٍة واِحَدٍة. املَساَفُة َبنْيَ املَِديَنة 

أ َواملَِديَنة ب ُتساِوي     املَساَفِة َبنْيِ املَِديَنَتنْيِ أ، جـ. ِإذا كاَن ِإْجماِليُّ املَساَفِة املَْقُطوَعة 
ْحَلِة ِمَن املَِديَنة ب إلى املَِديَنة جـ. ّياَرِة ِخالَل الرِّ 360 كم، َأْوِجْد ُسْرَعَة ساِئِق السَّ

َطٍة  ّراَجِة ِبُسْرَعٍة ُمَتَوسِّ اْسَتْغَرَقْت فاِطَمُة 30 َدِقيَقًة ِلَتْقَطَع املَساَفَة َبنْيَ َمْنِزِلها َواملَْزَرَعِة ِبالدَّ
ْحَلِة ِبُسْرَعة 150 م/د، َأْوِجْد ُسْرَعَتها  َل ِمَن الرِّ 200 م/د. ِإذا َقَطَعِت النِّْصَف اأَلوَّ

ْحَلِة. َطة ِخالَل النِّْصف الّثاِني ِمَن الرِّ املَُتَوسِّ

ّياَرِة ِمَن املَِديَنة م  ِإلى املَِديَنِة ن. ِفي الِبداَيِة، كاَنْت  َقَطع واِئٌل َمساَفة 118 كم ِبالسَّ
َطٍة 56 كم/س. ِإذا  ِة 30 َدِقيَقًة ِبُسْرَعٍة ُمَتَوسِّ ياَرَة مِلُدَّ ُسْرَعُتُه 60 كم /س ُثمَّ قاَد السَّ

غاَدَر واِئُل املَِديَنة م الّساَعة 00 14، َفَمَتى َيِصُل ِإلى املَِديَنة ن؟
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اْسَتْخِدِم الِفْرجاَر ِفي َرْسِم داِئَرٍة، َوَضْع اْسًما مِلَْرَكِزها )م(. اْرُسْم 4 َأْنصاِف َأْقطاٍر      
ِللّداِئَرِة َوَضْع َأْسماًء َلها م أ، م ب، م جـ، م د. َأْوِجْد ُطوَل ُكلِّ ِنْصِف ُقْطٍر        

ًبا ِلَرْقٍم َعْشِريٍّ واِحٍد. ماذا َتُقوُل َعْن م أ، م ب، م جـ، م د؟ ْنِتيِمْتراِت ُمَقرِّ ِبالسَّ    

اْرُسْم داِئَرًة ُطوُل ِنْصِف ُقْطِرها 5 سم.    

ِقس 5 سم َعَلى املِْسَطَرِة ِبالِفْرجاِر.    

اْرُسِم الّداِئَرَة.    

م أ = م ب = م جـ = 5 سم    

اْرُسْم داِئَرًة ُطوُل ِنْصِف ُقْطِرها    
6 سم 4 سم           

ْمِز م ِللَمْرَكِز. ِلُكلِّ داِئَرٍة، اْرُسم َأْنصاَف اأَلْقطاِر م أ، م ب بَحْيُث َيُكوُن  اْرُمْز ِبالرَّ    
أ م ب َخطٌّ ُمْسَتِقيٌم. ما ُطوُل أ ب ِلُكلِّ داِئَرٍة؟    

ب

جـ

د

اخُلْطَوة 1
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 5
سم

 5
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. َطَوى َجِميٌل َوَرَقًة داِئِريًَّة إلى ِنْصَفنْيِ    

ى ِنْصَف داِئَرٍة. ُثمَّ َبَسَطها. ُكلُّ ِنْصٍف ُيَسمَّ    

َطَوى باِسٌم َوَرَقًة داِئِريًَّة إلى َأْرباٍع.    

ى ُرْبًعا. ُثمَّ َبَسَط الَوَرَقَة الّداِئِريََّة. ُكلُّ ُجْزٍء ُيَسمَّ    

ل

م

َطيٌّ

ِنْصُف داِئَرٍة

ِنْصُف داِئَرٍة

ُل يُّ اأَلوَّ يُّ الّثاِنيالطَّ الطَّ

ُرْبٌع

ُرْبٌع

ُرْبٌع

ُرْبٌع
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َهّيا َنْعَمْل َمًعا!

1

2

ُقِسَمِت الّداِئَرُة إلى َأْرباٍع.1ن     
ْد ْكَل ُثمَّ َحدِّ اْنُقِل الشَّ     

ْوِن اأَلْحَمِر ِنْصَف داِئَرٍة ِباللَّ  )i(     
ْوِن اأَلْزَرِق ُرْبَع داِئَرٍة ِباللَّ  )ii(     

إذا كاَن ُمِحيُط الّداِئَرِة ُيساِوي 26 سم، ما ُطوُل      
ُرْبِع الّداِئَرِة  )ii( ِنْصِف الّداِئَرِة        )i(     

2

اْعَمْل ِضْمَن َفِريٍق ُثناِئّي.   
ُمْسَتْخِدًما ِفرجاًرا، اْرُسْم داِئَرًة َمْرَكُزها م َوُطوُل ِنْصِف ُقْطِرها 6 سم َعَلى ِقْطَعِة َوَرٍق.    

اْرُسِم الُقْطَر أ ب ِفي الّداِئَرِة.    
ماذا ُتالِحُظ؟    

ُقْطُر الّداِئَرِة َيْقَطُعها إلى  ِنْصف داِئَرٍة    

)3.14 = π ْكُل ِمن ِنْصِف داِئَرٍة واِحٍد َوالُقْطر أ ب. اْحُسْب ُمِحيَطُه )ُخْذ َهذا الشَّ    

ا َعَلى أ ب. ِفي الّداِئَرِة ِفي     ، اْرُسْم ُقْطًرا جـ د َعُموِدّيً    
ماذا ُتالِحُظ؟    

الُقْطراِن املَُتعاِمداِن ِفي داِئَرٍة َيْقَطعاِن الّداِئَرَة إلى  َأْرباٍع.    

1

بأ
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أ

أ

جـ

و

ب

أ

و

ب

ب

أ

و
جـ

ْب َمًعا! 9 أ هّيا َنَتَدرَّ

1

2

3

4

5

ْكُل َأَحَد اأَلْرباِع، َوِنْصَفي الُقْطَرْيِن و أ، و ب. ُ َهَذا الشَّ ُيَبنيِّ    
    )3.14 = π اْحُسْب ُمِحيَطُه. )ُخْذ    

ٌن ِمْن ِنْصِف داِئَرٍة، َوُرْبٍع واِحٍد، َوِنْصَفي ُقْطَرْين و أ، و جـ. ْكُل ُمَكوَّ َهذا الشَّ    
)3.14 = π اْحُسْب ُمِحيَطُه. )ُخْذ    

ْكِل و َمْرَكُز الّداِئَرِة، أ و ب ُمْسَتِقيٌم. ِفي الشَّ    
و أ، و ب، و جـ  ِفي الّداِئَرِة.     

أ ب  ِفي الّداِئَرِة.     
و أ =  =      

أ ب =  × و جـ     
 × π = ُمِحيُط الّداِئَرِة     
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ِطالءٌ

42 سم
63 سم

28 سم
 24.5

سم

) 22
7

 = π اْحُسْب ُمِحيَط ُكلِّ داِئَرٍة. ) ُخْذ    

ًبا اجَلواَب ألْقَرِب َرْقٍم َعْشِريٍّ واِحٍد. اْحُسْب ُمِحيَط ُكلِّ داِئَرٍة ُمَقرِّ    
)3.14 = π ُخْذ(    

ُطوُل الُقْطِر = 16 سم ُطوُل الُقْطِر = 9 سم          
ُطوُل ِنْصِف الُقْطِر = 5.5 سم ُطوُل ِنْصِف الُقْطِر = 1.5 سم        

ُطوُل ُقْطِر ِغطاِء ُعْلَبِة ِطالٍء َعَلى َشْكِل داِئَرة ُيساِوي 20 سم. اْحُسْب ُمِحيَط الِغطاِء.     
)3.14 = π ُخْذ(    

ُمِحيُط الَقَمِر ُيساِوي املَساَفَة َحْوَل داِئَرٍة ُطوُل ِنْصِف ُقْطِرها ُيساِوي 1736 كم       
َتْقِريًبا. اْحُسْب ُمِحيَط الَقَمِر ألْقَرِب:    

َأْلف ِكيُلوِمْتٍر َعَشَرة ِكيُلوِمْتراٍت           

) 22
7

 = π ُخْذ (     

ب

12

34

جـ

12

34

د

هـ

12

َتْدِريب 
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جـ

د

هـ

) 22
7

 = π َأْوِجْد ِمساَحَة داِئَرٍة ُطوُل ِنْصِف ُقْطِرها 21 سم. ) ُخْذ    

= π × ُطوِل ِنْصِف الُقْطِر × ُطوِل ِنْصِف الُقْطِر    ِمساَحُة الّداِئَرةِ     

21 × 21 × 22
7

 =       

 21 × 66 =       
= 1386 سم2       

.π ُقْرٌص داِئِريٌّ ُطوُل ُقْطِره 18 سم. َأْوِجْد ِمساَحَة الُقْرِص ِبَدالَلِة    
ُطوُل ِنْصِف ُقْطِر الّداِئَرِة = 18 ÷ 2    

9 =         
  9 × 9 × π = ِمساَحُة الُقْرِص     

81 × π =       
= π 81 سم2       

) 22
7

 = π َأْوِجْد ِمساَحَة ُكلِّ داِئَرٍة. ) ُخْذ    
ُطوُل ِنْصِف الُقْطِر = 7 سم     

ُطوُل ِنْصِف الُقْطِر = 21 سم     
ُطوُل الُقْطِر = 28 سم     

1

2

3

21 سم
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اْعَمْل ِضْمَن َفِريٍق ُثناِئّي.    
ٍة   ِباْسِتْخداِم الِفْرجاِر، اْرُسْم داِئَرًة ُطوُل ِنْصِف ُقْطِرها 5 سم َعَلى َشَبَكٍة َتْرِبيِعيَّ     

. ٌ َكما ُهَو ُمَبنيَّ     
ْكِل. ِد الُقْطَرْيِن املَُتعاِمَدْيِن )ِباأَلْحَمر( ِبُوُضوٍح ِفي الشَّ َحدِّ     

اْحُسْب َعَدَد املَُربَّعاِت ِفي املَُربَِّع الُعْلِويِّ ِجَهَة الَيِمنِي:     
َمُع َكُمَربَّعاٍت كاِمَلٍة. املَُربَّعاُت اأَلْكَبر ِمَن النِّْصِف ُتْ  •     

َمُع. املَُربَّعاُت اأَلْصَغُر ِمَن النِّْصِف ال ُتْ  •     
ْبِع؟ ما ِمساَحُة الرُّ     

اْسَتْخِدْم إجاَبَتَك ِفي إيجاِد ِمساَحِة الّداِئَرِة.     

ِخًذا π = 3.14، َأْوِجْد ِمساَحَة الّداِئَرِة ُمْسَتْخِدًما القاِعَدَة: ُمتَّ     
املِساَحة = π × ُطوِل ِنْصِف الُقْطِر × ُطوِل ِنْصِف الُقْطِر     

ِريَقتاِن ُتْعِطياِن َنْفَس املِساَحِة؟ َهِل الطَّ     
؟ ِريَقَتنْيِ َتْعَتِقُد َأنَّها ُتْعِطي إجاَبًة َأَدقَّ َأيُّ الطَّ     

1

2

3

4

1 سم

1 سم

َهّيا َنْعَمْل َمًعا!
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)3.14 = π ًبا اجَلواَب ألْقَرِب َرْقٍم َعْشِريٍّ واِحٍد. )ُخْذ َأْوِجْد ِمساَحَة ُكلِّ داِئَرٍة ُمَقرِّ    

، َأْوِجْد ِمساَحَة ُكلِّ ِنْصِف داِئَرٍة. 22
7

 = π ِخًذا ُمتَّ    

ِخًذا π = 3.14، َأْوِجْد ِمساَحَة ُكلِّ ُرْبٍع ألْقَرِب َرْقٍم َعْشِريٍّ واِحٍد. ُمتَّ    

أ

12

34

12

12

4 سم2 سم

12 سم6 سم

7 سم

7 سم

14 سم14 سم

8 سم

5 سم

ب

جـ

ْب َمًعا! 9 ب َهّيا َنَتَدرَّ
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.π ِل ِبَدالَلِة ْغَرى. َأْوِجْد ِمساَحَة اجُلْزِء املَُظلَّ م َمْرَكُز الّداِئَرِة الَكِبيَرِة، م أ ُقْطُر الّداِئَرِة الصُّ    

 . ِغيَرَتنْيِ م َمْرَكُز الّداِئَرِة الُكْبَرى، أ ب ُقْطٌر ِفيها. م أ، م ب ُقْطراِن ِلِنْصَفي الّداِئَرَتنْيِ الصَّ    

) 22
7

 = π ِل. ) ُخْذ إذا كاَن أ ب = 28 سم، َأْوِجْد ِمساَحَة اجُلْزِء املَُظلَّ    

ِل. ، َأْوِجْد ِمساَحَة اجُلْزِء املَُظلَّ 22
7

 = π ِخًذا ْكُل َثالَث َأْنصاِف َدواِئَر. ُمتَّ ُ الشَّ ُيَبنيِّ    

14 سم

م

م

أ

ب

14 سم14 سم

د

هـ

و

أ

َتْدِريب 
2]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



163

َهّيا ُنراِجْع َمًعا!

اآلَن، اْخَتِبْر َنْفَسَك:   

ْكِل اآلِتي، م َمْرَكُز الّداِئَرِة. ِفي الشَّ    

اْذُكر 3 َأْنصاِف َأْقطاٍر ِللّداِئَرِة.     
م أ =  =       

اْذُكْر ُقْطًرا ِفي الّداِئَرِة.     
م جـ =  ÷ 2     

  × π = ُمِحيُط الّداِئَرِة     
 ×  × π = ِمساَحُة الّداِئَرِة     

 × π =  × π
2

ُمِحيُط ِنْصِف الّداِئَرِة =      
 ×  × π ِمساَحُة ِنْصِف الّداِئَرِة =      

 × π
2

 =  × π
4

ُمِحيُط ُرْبِع الّداِئَرِة =      
 ×  × π ِمساَحُة ُرْبِع الّداِئَرِة =      

ْمَت َأن: َتَعلَّ
ي َمْرَكَز الّداِئَرِة، َوأْنصاَف َأْقطاِرها، َوَأْقطاِرها، َوُمِحيَطها. َد َوُتَسمِّ حُتَدِّ  •

َف ِنْصَف الّداِئَرِة َوُرْبَع الّداِئَرِة َتَتَعرَِّ  •
َتْذُكَر َأنَّ ُمِحيَط الّداِئَرِة ُيساِوي π × ُطول الُقْطِر  •

َتْذُكَر َأنَّ ِمساَحَة الّداِئَرِة ُتساِوي π × ُطول ِنْصِف الُقْطِر × ُطول ِنْصِف الُقْطِر  •

أ

ب

جـ

م

أ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ْفِكيِر! َعَة التَّ ْفِكيِر!َضْع ُقبَّ َعَة التَّ   َضْع ُقبَّ

َتْدِريُب حَتَدٍّ

أ

ب

املَساَفُة الَِّتي َقَطَعْتها َعَجَلُة َدّراَجٍة ِعْندما داَرْت َدْوَرًة كاِمَلًة ُتساِوي أ ب.    
إذا كاَن ُطوُل ُقْطِر الَعَجَلِة 56 سم، أْوِجْد ِباأَلْمتاِر املَساَفَة الَِّتي َتْقَطُع ِفيها     

) 22
7

 = π الَعَجَلُة 500 َدْوَرٍة كاِمَلٍة. ) ُخْذ    

ْكُل اآلِتي داِئَرًة ُطوُل ِنْصِف ُقْطِرها 7 سم َوَأْرَبعَة َأْرباٍع ُمَتطاِبَقٍة.  ُ الشَّ ُيَبنيِّ    

) 22
7

 = π َنِة. ) ُخْذ َة ِلأَلْجزاِء املَُلوَّ يَّ َأْوِجِد املِساَحَة الُكلِّ    

7 سم7 سم

7 سم

7 سم

 بأ
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الَعْرُض!

% 100 َسْطُح اأَلْرِض  
% 70 املِياه    
% 30 الياِبَسُة   

ُة الِقطاعاُت الّداِئِريَّ
َفْهُم الِقطاعاِت الّداِئِريَِّة 1

70 % ِمْن َسْطِح اأَلْرِض ِمياه. الباِقي َوُهَو 30 % ِمْن َسْطِح اأَلْرِض ياِبَسٌة. َنْسَتِطيُع      
َبياَن َهِذِه احَلِقيَقِة ِفي َجْدَوٍل.    

ى الِقطاعاِت الّداِئِريَّة. َنْسَتِطيُع َأْيًضا َبياَن َذِلَك ِبَشْكٍل َبياِنيٍّ ُيَسمَّ    

 % 100 = % 30 + % 70    
الّداِئَرُة كاِمَلٌة ُتساِوي 100 % داِئًما.    

ِلنَي ِفي إْحَدى املَداِرِس.   َة ِللتَّالِميِذ املَُسجَّ ْسَبَة املَِئِويَّ ُ الِقطاعاُت الّداِئِريَُّة اآلِتَيُة النِّ ُتَبنيِّ    
ُة ِللَبناِت ِمَن التَّالِميِذ؟ ْسَبُة املَِئِويَّ ما النِّ    

أ

ياِبَسٌة 30 %
ِمياه 70 %

الَبناُت اأَلْوالُد 45 %

ب
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َة إْنَفاِق َشْيماَء مِلَْصُروِفها اأُلْسُبوِعّي الباِلغ 15 د. ْكُل الَبياِنيُّ ِبالِقطاعاِت َكْيِفيَّ ُ الشَّ ُيَبنيِّ    
َخراِت ِمْن َمْصُروِفها اأُلْسُبوِعّي؟ ُل املُدَّ ما الَكْسُر الَِّذي مُيَثِّ     

ِق ِمْن  َسوُّ ما الَكْسُر الَِّذي مُيَثُِّل ما ُتْنِفُقُه َعَلى التَّ     
َمْصُروِفها اأُلْسُبوِعّي؟     

عاِم َواملَْشُروباِت ِمْن  َكْم ُتْنِفُق َعَلى الطَّ     
َمْصُروِفها اأُلْسُبوِعّي؟     

ِخُر ِمْن َمْصُروِفها اأُلْسُبوِعّي؟ َكْم َتدَّ     

َفْصٌل ِبه 40 ِتْلِميًذا، َيْحَتِفُظ 15 ِمْنُهم ِبَسَمِك ِزيَنٍة، َوَيْحَتِفُظ 5 ِمْنُهم ِبُطيوِر ِزيَنٍة      
ْكُل الَبياِنيُّ   ُ الشَّ َوَيْحَتِفُظ 4 َتالِميَذ ِبِقَطٍط َوالباِقي ال َيْحَتِفُظوَن ِبَأيِّ َحيواناٍت. ُيَبنيِّ    

ِبالِقطاعاِت َهِذِه املَْعُلوماِت.    
َكْم ِتلِميًذا ال َيْحَتِفُظ ِبَأيِّ َحَيواناٍت؟     

ما الَكْسُر ِمَن التَّالِميِذ الَِّذي َيْحَتِفُظ ِبَسَمِك ِزيَنٍة؟     
ما الَكْسُر ِمَن التَّالِميِذ الَِّذي َيْحَتِفُظ ِبُطُيوِر ِزيَنٍة؟     

ُة ِللتَّالِميِذ الَِّذيَن َيْحَتِفُظوَن ِبالِقَطِط؟ ْسَبُة املَِئِويَّ ما النِّ     

16 = 24 – 40     
16 ِتْلِميًذا ال َيْحَتِفُظوَن ِبَأيِّ َحَيواناٍت.     

     3
8

 = 15
40

    

3 ِمَن التَّالِميِذ َيْحَتِفُظوَن ِبَسَمِك ِزيَنٍة.
8

    
1
8

 = 5
40

    

1 التَّالِميِذ َيْحَتِفُظوَن ِبُطُيوِر ِزيَنٍة.
8

    

% 10 = % 100 × 1
10

 = % 100 × 4
40

    

10 % ِمَن التَّالِميِذ َيْحَتِفُظوَن ِبِقَطٍط.     

1

د

2

3

4

َخراٌت ُمدَّ

ٌق َتَسوُّ

َطعاٌم 
َوَمْشُروباٌت

1
3

الَحَيوانات
َسَمٌك
15

ِقَطٌط
4

ُطُيوٌر
5

هـ

1

2

3

4

1

2

3

4

24 = 4 + 5 + 15

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



169

ْب َمًعا! 10 َهّيا َنَتَدرَّ

ْثَرى ُكمِّ
 

ماْنُو
 12

ُتّفاح
 18

ُبْرُتقال 

ِرجاٌل 

َأْطفاٌل
 % 35

ِنساٌء
 % 45

. ْكُل اآلِتي َأْنواَع الفاِكَهِة الَِّتي باَعْتها فاِطَمُة َصباَح َأَحِد َأّياِم اإلْثَننْيِ ُ الشَّ ُيَبنيِّ    

    
ما َأْكُثر َنْوٍع ِمَن الفاِكَهِة باَعْتُه؟     

َكْم ُبْرُتقاَلًة باَعْتها؟     
ّفاِح َعَلى َعَدِد الُبْرُتقاِل؟ ِبَكْم َيِزيُد َعَدُد التُّ     

ما ِمْقداُر ما باَعْتُه ِمَن الفاِكَهِة؟     

ْكُل اآلِتي احُلُضوَر ِفي إْحَدى احَلَفالِت املَْدَرِسيَّة. ُ الشَّ ُيَبنيِّ    

ُة ِللنِّساِء َواأَلْطفاِل ِمْن َمْجُموِع احلاِضِريَن؟ ْسَبُة املَِئِويَّ ما النِّ     
جاِل ِمْن َمْجُموِع احلاِضِريَن؟ ُة ِللرِّ ْسَبُة املَِئِويَّ ما النِّ     

إذا كاَن َعَدُد اأَلْطفاِل ِفي احَلْفَلِة 280، َفَكْم كاَن َعَدُد النِّساِء؟     

أ

ب

1

2

3

4

1

2

3

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



170

اْسِتماُع املُوِسيَقى 

َأْلعاُب 
حاُسوٍب

ُمشاَهَدُة 
ُعُروٍض

1
3

الِقراَءُة
1
6

َمْكَسب
 8

َتعاُدل
 3

َخساَرة
 1

1

2

3

4

َلَة مِلَْجُموَعٍة ِمن 84 ِتْلِميًذا. ْكُل الِهواياِت املَُسجَّ ُ الشَّ ُيَبنيِّ    

ما َعَدُد التَّالِميِذ الَِّذيَن َيْهُوون الِقراَءَة؟     
ما َعَدُد التَّالِميِذ الَِّذيَن َيْهُوون املُوِسيقا؟     

ُل الَِّذيَن َيْهُوون َأْلعاَب احلاُسوِب؟ مُيَثِّ ما الَكْسُر الَِّذي       
َلة ِضْعَف ُأْخَرى؟ ما الِهواَيُة املَُفضَّ     

ُل ِفي َدْوِري ُكَرِة الَقَدِم. ْكُل اآلِتي َنتاِئَج ُمباَرياٍت َلِعَبها الَفِريُق اأَلوَّ ُ الشَّ ُيَبنيِّ    

َكْم ُمباراًة َلِعَبها الَفِريُق؟     
ما الَكْسُر ِمَن املُباَرياِت الَِّتي َكَسَبها الَفِريُق؟     

ما الَكْسُر ِمَن املُباَرياِت الَِّتي َتعاَدَل ِفيها الَفِريُق؟     
َد 3 ِنقاٍط ِللَفْوِز، ُنْقَطًة ِللتَّعاُدِل، ال َشيء ِللَخساَرِة، َفما َعَدُد النِّقاِط الَِّتي  إذا حَتَدَّ     

َأْحَرَزها الَفِريُق؟     

جـ

د

1

2

3

4
َتْدِريب 1 ، 2 
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َهّيا ُنراِجْع َمًعا!

اآلن، اْخَتِبر َنْفَسَك:   

ِة اأَلْلواَن املُْخَتِلَفة  ْكُل الَبياِنيُّ ِبالِقطاعاِت الّداِئِريَّ ُ الشَّ ُيَبنيِّ   
ألْعواٍد ِفي ُحْزَمٍة.   

ْوِن؟ ما الَكْسُر ِمَن اأَلْعواِد َأْصَفُر اللَّ    
ْوِن؟ ما الَكْسُر ِمَن اأَلْعواِد َأْزَرُق اللَّ    

ْوِن؟ ْسَبُة ِمَن اأَلْعواِد َلْيَسْت َحْمراَء اللَّ ما النِّ    
ْوِن؟ ْسَبُة ِمَن اأَلْعواِد َلْيَسْت َصْفراَء َأْو َحْمراَء اللَّ ما النِّ    

ة الَِّتي َيْشَتِرُك ِفيها َتالِميُذ  ْكُل الَبياِنيُّ ِبالِقطاعاِت اأَلْنِشَطَة املَْنَهِجيَّ ُ الشَّ ُيَبنيِّ   
فِّ الّساِدِس اأَلساِسّي. َيْشَتِرُك ُكلُّ ِتلِميٍذ ِفي َنشاٍط واِحٍد َفَقْط. الصَّ   

ْسِم؟ ُل َأْعضاَء ناِدي الرَّ ما الَكْسُر ِمْن َعَدِد التَّالِميِذ الَِّذي مُيَثِّ    
ُة ِللتَّالِميِذ ِفي َجماَعِة املُوِسيَقى؟ ْسَبُة املَِئِويَّ ما النِّ    

ما َعَدُد َجِميِع التَّالِميِذ؟    
ما َعَدُد تالِميِذ الَكّشاَفِة؟    

ياَضِة إلى  ما ِنْسَبُة َمْجُموِع َجماَعَتْي الَكّشاَفِة َوالرِّ    
َعَدِد َجِميِع التَّالِميِذ؟    

ْمَت َأن: َتَعلَّ
ْمِثيِل الَبياِنّي. َة َنْوع آَخَر ِللتَّ ْكَل الَبياِنيَّ ِبالِقطاعاِت الّداِئِريَّ الشَّ  •

ُل 100 % َأْو 1 كلَّ الّداِئَرِة مُيَثِّ  •
َر الِقطاعاِت الّداِئِريَِّة. َتْقَرَأ َوُتَفسِّ  •

4

3

2

1

5

َأْخَضر
1
5

َأْحَمر

َأْصَفر
َأْزَرق

َأْبَيض
1
6

َتْدِريُب حَتَدٍّ

ْسُم الرَّ
42 ياَضة الرِّ

58
املُوِسيَقى

الَكّشاَفة

1

2

3

4

ْفِكيِر! َعَة التَّ ْفِكيِر!َضْع ُقبَّ َعَة التَّ   َضْع ُقبَّ
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ْكُل ِنْصَفي داِئَرَتنْيِ ِفي ُمْسَتطِيٍل ُطولُُه 40 سم َوَعْرُضُه 28 سم. َأْوِجدْ  ُ الشَّ ُيَبنيِّ    

) 22
7

 = π ِل. ) ُخْذ ِمساَحَة َوُمِحيَط اجُلْزِء املَُظلَّ    

ِمساَحُة املُْسَتطِيِل = 40 × 28 = 1120 سم2    
= ِمساَحُة داِئَرٍة ِمساَحُة ِنْصَفي الّداِئَرةِ     

14 × 14 × 22
7

 =         
= 616 سم2         

 616 – 1120 = ِمساَحُة اجُلْزِء املَُظلَّلِ     
= 504 سم2        

= ُمِحيُط داِئَرٍة ُمِحيَطي ِنْصَفي الّداِئَرَتنْيِ     
28 × 22

7
 =           

= 88 سم          
40 + 40 + 88 = ِمساَحُة اجُلْزِء املَُظلَّلِ     

= 168 سم        

ْكُل ُرْبَعنْيِ ِفي ُمَربٍَّع ُطوُل ِضْلِعه 12 سم. َأْوِجْد ِمساَحَة َوُمِحيَط اجُلْزِء ُ الشَّ ُيَبنيِّ    

) 22
7

 = π ِل. ) ُخْذ املَُظلَّ    

ِمساَحُة املَُربَِّع =  سم2    
ْبَعنْي = ِمساَحُة ِنْصِف داِئَرٍة =  سم2     ِمساَحُة الرُّ    

ِل =  سم2 ِمساَحُة اجُلْزِء املَُظلَّ    
= ُمِحيُط ِنْصِف داِئَرٍة ْبَعنْيِ  ُمِحيُط الرُّ    

=  سم       
ِل =  سم ُمِحيُط اجُلْزِء املَُظلَّ    

ز

28 سم

40 سم

12 سم

7 سم

7 سم

12 سم

َتْدِريب 
3

ح
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أ

ْب َمًعا! 11 َهّيا َنَتَدرَّ

ْكِل. َأْوِجْد ِمساَحَة َوُمِحيَط الشَّ    

8 سم 4 سم

6 سم

3 سم

اْعَمْل ِضْمَن َفِريٍق ُثناِئّي.   
ُهما. اْرُسِم املُْسَتِطيَل َواملَُربََّع َعَلى ِقْطَعٍة ِمَن الَوَرِق ُثمَّ ُقصَّ    

َبِة. ْن َهِذه اأَلْنواَع الثَّالَثة ِمَن اأَلْشكاِل املَُركَّ ِباملُْسَتِطيِل َواملَُربَِّع، َكوِّ    

َبة؟ َماذا مُيِْكُن َأْن َتُقوَل َعْن ِمساحاِت َهِذه اأَلْشكاِل املَُركَّ     
َأْوِجْد ِمساَحَة ُكلِّ َشْكٍل.     

ِمْن ُدوِن ِقياٍس، َهْل َتْسَتِطيُع إيجاَد ُمِحيِط ُكلِّ َشْكٍل؟     
َأْوِجِد امُلِيَط َحْيُث َأْمَكْن.     

1

2

1

2

َشْكل 3َشْكل 2َشْكل 1

3 سم

3 سم 7 سم

2 سم

َهّيا َنْعَمْل َمًعا!
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ُمَربَّعان ُطوُل ِضْلِع ُكلٍّ ِمْنُهما 2 سم ُفِصال ِمْن ُمْسَتِطيٍل ُبْعداه 10 سم، 5 سم.    
ْكِل الباِقي. َأْوِجْد ِمساَحَة َوُمِحيَط الشَّ    

ٌن ِمْن ُمْسَتِطيَلنْيِ ُبْعدا ُكلٍّ ِمْنُهما 7 سم، 3 سم َوُمَربٍَّع ُطوُل ِضْلِعه ْكُل ُمَكوَّ الشَّ    
ْكِل. 4 سم. َأْوِجْد ِمساَحَة َوُمِحيَط الشَّ    

َة   ٍث َوَأْوِجْد ِمساَحَتْيِهما. ُثمَّ َأْوِجْد ِمساَحَ ْم ِشْبَه املُْنَحِرِف إَلى ُمْسَتِطيٍل َوُمَثلَّ َقسِّ     
ِشْبِه املُْنَحِرِف.     

، َأْوِجْد ِمساَحَتُه. َثنْيِ ِبَتْقِسيِم ِشْبِه املُْنَحِرِف إَلى ُمَثلَّ     

ب

جـ

1د

2

5 سم
2 سم

2 سم

10 سم

7 سم

7 سم

3 سم
3 سم

4 سم

6 سم

9 سم12 سم

16 سم

4.5 سم

10 سم
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هـ

و

َثنْي قاِئَميَّ الّزاِوَيِة َوَأْوِجْد ِمساَحَتيِهما، ُثمَّ َأْوِجْد ِمساَحَة   ْكَل إَلى ُمَثلَّ ِم الشَّ َقسِّ     
ْكِل. الشَّ     

ْكِل. َأْوِجْد ُمِحيَط الشَّ     

َثنْي أ جـ د، ب جـ د داِخَل ُمَربٍَّع ُطوُل ِضْلِعه 8 سم. َأْوِجْد ِمساَحَة   ْكُل ُمَثلَّ ُ الشَّ ُيَبنيِّ    
ِل. اجُلْزِء املَُظلَّ    

ٌ ِفيما َيِلي.   ٌن ِمْن ِنْصَفي داِئَرَتنْي َوِضْلَعي ُمْسَتِطيٍل َكما ُهَو ُمَبنيَّ ِمْضماُر َجْرٍي ُمَكوَّ    
َأْوِجْد ُمِحيَط املِْضماِر.    

) 22
7

 = π ُخْذ (    

ِخًذا π = 3.14، اْحُسْب ِمساَحَة َوُمِحيَط   ْكُل ُرْبَعي داِئَرٍة ِفي ُمْسَتِطيٍل. ُمتَّ ُ الشَّ ُيَبنيِّ    
ِل. اجُلْزِء املَُظلَّ    

1

2

12 سم

12 سم

5 سم

5 سم

8 سم

3 سم

أ

ب

دجـ

ز

ح

70 سم

90 سم

8 سم
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َهّيا ُنراِجْع َمًعا!

: َتَعلَّْمت َأنَّ
َد ِمساَحَة َوُمِحيَط اأَلْشكاِل املُْرَتِبَطِة ِبَُربَّعاٍت، َوُمْسَتِطيالِت،  َتِ   •

ثاٍت، َوَدواِئَر. َوُمَثلَّ  

1أ

2

اآلَن اَْخَتِبْر َنْفَسَك:   

ْكِل. َأْوِجْد ُمِحيَط الشَّ     
ْكِل. ْكِل؟ َأْوِجْد ِمساَحَة الشَّ َكْيَف َتْسَتِطيُع إيجاَد ِمساَحِة َهذا الشَّ     

. ُطوُل ُقْطِر الّداِئَرة 14 سم. ْكُل اآلِتي داِئَرًة َوُرْبَعنْي ُمْنَطِبَقنْيِ ُ الشَّ ُيَبنيِّ    
ِل.  َأْوِجْد ِمساَحَة َوُمِحيَط اجُلْزِء املَُظلَّ    

) 22
7

 = π ُخْذ (    

7 سم

7 سم

6 سم

10 سم

8 سم

14 سم

7 سم

ب
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ْفِكيِر! َعَة التَّ ْفِكيِر!َضْع ُقبَّ َعَة التَّ   َضْع ُقبَّ
أ

ب

ثاِن ْ مِلاذا املَُثلَّ أ ب جـ د ُمْسَتِطيٌل ُبْعداه 12 سم، 8 سم، ب هـ = هـ د. َبنيِّ    
أ ب هـ، أ د هـ ُمَتساِوياِن ِفي املِساَحِة؟     

  

ق اخُلُطوُط  ٌن ِمْن ُرْبَعنْي ِفي داِئَرٍة ُطوُل ِنْصِف ُقْطِرها 10 سم. ُتَطوِّ ْكُل ُمَكوَّ الشَّ    
ْكِل. َطُة ُمْسَتِطياًل ُبْعداُه 8 سم، 6 سم. َأْوِجْد ِمساَحَة َوُمِحيَط الشَّ املَُنقَّ    

)3.14 = π ُخْذ(    

َحلُّ ُمْشِكالٍتَتْدِريُب حَتَدٍّ

10 سم
6 سم

10 سم

8 سم

أ

جـب

د

هـ
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ِب  = 216 سم3 َحْجُم املَُكعَّ    
 ×  ×  =       

=  سم ُطوُل ُكلِّ َحْرٍف     

َحْجُم ُمَتواِزي املُْسَتِطيالِت = 128 سم3    

 
 ×  = ولُ  الطُّ    

   
=  سم      

ٌن ِمن 2 ِمْن ُمَتواِزي املُْسَتِطيالِت. ُم ُمَكوَّ املَُجسَّ    

4 سم

جـ

؟

د

8 سم

وُل ؟ الطُّ

هـ
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ُم؟ ُن َهذا املَُجسَّ ِمَّ َيَتَكوَّ    

ٍب ُطوُل َحْرِفِه 5 سم، َوُكْتَلٍة َعَلى َشْكِل ُمَتواِزي ُمْسَتِطيالٍت.  ٌن ِمْن ُمَكعَّ ُم ُمَكوَّ املَُجسَّ    
ِم. َأْوِجْد َحْجَم املَُجسَّ    

ُطوُل الُكْتَلِة 11 سم، َعْرُضها 5 سم، َواْرِتفاُعها 6 سم.    

6 × 5 × 11 = ِة   َحْجُم الُكْتَلِة اخَلَشِبيَّ    
= 330 سم3              

   
5 × 5 × 5 = ِب  َحْجُم املَُكعَّ    
= 125 سم3        

125 + 330 = مِ  َحْجُم املَُجسَّ    
= 455 سم3       

و

ز

5 سم

5 سم

6 سم

6 سم

5 سم

5 سم

5 سم

6 سم
5 سم

6 سم
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َن َبْعَد َقْطِع ُكْتَلٍة َعَلى َشْكِل ُمَتواِزي ُمْسَتِطيالٍت َأْبعاُدُه 4 سم، ُم َتَكوَّ َهذا املَُجسَّ    
ِم. ٍب ُطوُل َحْرِفِه 9 سم. َأْوِجْد َحْجَم املَُجسَّ 4 سم، 9 سم ِمْن ُمَكعَّ    

ِب – َحْجَم الُكْتَلِة املُْنَفِصَلِة = َحْجَم املَُكعَّ مِ  َحْجُم املَُجسَّ    
9 × 4 × 4 – 9 × 9 × 9 =       

144 – 729 =       
= 585 سم3       

ُصِنَع ُثْقٌب َأْبعاُدُه 5 سم، 5 سم، 5 سم ِفي ُمَتواِزي ُمْسَتِطيالٍت ِمَن اخَلَشِب ُطولُُه     
15 سم، َوَعْرُضُه 15 سم، َواْرِتفاُعُه 5 سم. ما َحْجُم اخَلَشِب الباِقي؟    

ْقِب َحْجُم اخَلَشِب الباِقي = َحْجَم ُمَتواِزي املُْسَتِطيالِت – َحْجَم الثُّ    
         =  سم3

9 سم

4 سم4 سم

ح

15 سم

5 سم

15 سم

ط
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أ

ْب َمًعا! 12 أ َهّيا َنَتَدرَّ

1

2

ُمَتواِزي ُمْسَتِطيالٍت ُطولُه 12 سم، َوَعْرُضُه 8 سم، َواْرِتفاُعُه 9 سم. َأْوِجْد      
َحْجَمه.     

ُمَتواِزي ُمْسَتِطيالٍت آخر ُطولُُه 16 سم، َوَعْرُضُه 6 سم َلُه َنْفُس احَلْجِم ِمْثل      
ُمَتواِزي املُْسَتِطيالِت الّساِبق. َأْوِجْد اْرِتفاَعه.     

اْعَمْل ِضْمَن َفِريٍق ُثناِئّي.   
اْنُقِل اجَلْدَوَل َوَأْكِمْلُه.    

ِب ِعْنَدما َيَتضاَعُف ُطوُل ُكلِّ َحْرٍف؟ ماذا َتْسَتِطيُع َأْن َتْسَتْنِتَج َعْن َحْجِم املَُكعَّ    
اْذُكْر اْسِتْنتاَجَك كاآلِتي:    

ٍب، َيُكوُن احَلْجُم  َمّراٍت ِمْن َحْجِم  ِعْنَدما َيَتضاَعُف ُطوُل ُكلِّ َحْرٍف ِفي ُمَكعَّ    
ِب اأَلْصِلي. املَُكعَّ    

ياَدُة ِفي احَلْجِم إذا َتضاَعَف ُطوُل ُكلِّ َحْرٍف؟ ٍب 27 سم3. ما الزِّ َحْجُم ُمَكعَّ    

9 سم

12 سم
8 سم

ِب )سم( ِب )سم3(ُطوُل َحْرِف املَُكعَّ َحْجُم املَُكعَّ
1

2

4

8

16

أ

ب

َهّيا َنْعَمْل َمًعا!
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ِب؟ ٌب ُطوُل َحْرِفِه 8 سم. ما َحْجُم املَُكعَّ ُمَكعَّ     

ِب الّساِبِق. َأْوِجْد ُطوَل َحْرِفِه. 1 َحْجِم املَُكعَّ
8

ٍب آَخَر  َحْجُم ُمَكعَّ     

باٍت ُطوُل َحْرِف ُكلٍّ ِمْنها  ٍن ِمْن ُمَكعَّ الُكْتَلُة َعَلى َشْكِل ُمَتواِزي ُمْسَتِطيالٍت ُمَكوَّ    
2 سم. َأْوِجْد َحْجَمُه.    

باٍت ُطوُل َحْرِف ُكلٍّ ِمْنها 3 سم. ُوِضَعْت ِفي َأَحِد  ٌن ِمن ُمَكعَّ ُم اآلِتي ُمَكوَّ املَُجسَّ    
َأْركاِن ُحْجَرٍة.    

ِم. َأْوِجْد َحْجَم املَُجسَّ     
ِم الَِّتي مَتَسُّ اأَلْرَض. َأْوِجْد ِمساَحَة قاِعَدِة املَُجسَّ     

8 سم

ب

جـ

د

1

2

1

2

َتْدِريب 
1
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َخّزاٌن َعَلى َشْكِل ُمَتواِزي ُمْسَتِطيالٍت َأْبعاُده 80 سم، 50 سم، 45 سم، ُمِلَئ ِباٍء      
ِل 9 ِلترات ُكلَّ َدِقيَقٍة. َكْم َيْسَتْغِرُق َملُء اخَلّزاِن َحتَّى   َيْنَسِكُب ِمْن ُصْنُبوٍر ِبَُعدَّ    

3 َسَعِتِه؟ )1 ل = 1000 سم3(
4

   

َحْجُم املاِء ِفي اخَلّزاِن =  ل     
1 د 9 ل       

    ل    د 
َمُن الالِزُم =  َدقاِئق الزَّ    

80 سم
50 سم

45 سم

و

َهّيا َنْعَمْل َمًعا!
. اْعَمْل ِضْمَن َفِريٍق ُثناِئيٍّ   

َمْطُلوٌب ِمْنَك ُصْنَع ِوعاٍء َعَلى َشْكِل ُمَتواِزي ُمْسَتِطيالٍت من ُدوِن ِغطاٍء َسَعِتِه 1 ِلْتر ِبقاِعَدٍة    
ُتها 100 سم2. ِمساَحَ   

ْنِتيِمْتراِت. ة ِمَن السَّ يَّ ُطوُل َوَعْرُض الِوعاِء َأْعداٌد ُكلِّ   
اْنُقِل اجَلْدَوَل اآلِتي َواْكُتِب الِقياساِت املُْمِكَنة مِلَُتواِزي املُْسَتِطيالِت اخلاصِّ ِبَك.   

ِة املُْسَتْخَدَمة ِلِصناَعِتِه؟ ٍة ِمَن املادَّ يَّ َأيُّ َهِذِه اأَلْوِعَيِة َيْحتاُج َأَقّل َكمِّ   

َعة )ل( وُل )سم(االْرِتفاُع )سم(ِمساَحُة القاِعَدِة )سم2(  السَّ الَعْرُض )سم(الطُّ
1100
1100
1100
1100
1100
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اآلن، اْخَتِبْر َنْفَسَك:   
أ ُصْنُدوٌق َعَلى َشْكِل ُمَتواِزي ُمْسَتِطيالِت َأْبعاُدُه 20 سم، 12 سم، 9 سم.    

ِب  ُوِضَعْت ِقْطَعتاِن ِمَن اإلْسَفْنِج، ُسْمُك ُكلٍّ ِمْنُهما 4 سم، ِبُطوِل َوْجَهنْيِ ِمْن َأْوِجِه املَُكعَّ    
. ٌ َكما ُهَو ُمَبنيَّ    

َأْوِجْد َحْجَمي ِقْطَعَتي اإلْسَفْنٍج.     
، ُسْمُك ُكلٍّ ِمْنُهما 2 سم، َوُوِضَعْت   ُثمُّ ُقِطَعْت ُكلُّ ِقْطَعِة إْسَفْنَج إلى ِنْصَفنْيِ     

ْنُدوِق. ْنُدوِق. َأْوِجْد َحْجَم الَفراِغ الباِقي ِفي الصُّ ِبُطوِل اأَلْوُجِه اأَلْرَبَعِة ِللصُّ     

ْكِل ُطوُل َحْرِفِه 15 سم ُمِلَئ َحتَّى ُثْلِثِه ِباملاِء، ُثمَّ ُصبَّ املاُء ِفي َخّزاٍن  ُب الشَّ َخّزاٌن ُمَكعَّ    
آَخَر فاِرٍغ َعَلى َشْكِل ُمَتواِزي ُمْسَتِطيالٍت ُطولُه 15 سم، َوَعْرُضُه 10 سم. َأْوِجْد     

اْرِتفاَع ُمْسَتَوى املاِء ِفي اخَلّزاِن اآلَخر.    

ْمَت َأن: َتَعلَّ
ٍب َوُمَتواِزي ُمْسَتِطيالٍت. ُتوِجَد َحْجَم ُمَكعَّ  •

باٍت َوُمَتواِزياِت ُمْسَتِطيالِت. َنٍة ِمْن ُمَكعَّ ماٍت ُمَكوَّ ُتوِجَد َحْجَم ُمَجسَّ  •
ُتوِجَد َحْجَم َسواِئَل ِفي َأْوِعَيٍة َعَلى َشْكِل ُمَتواِزي ُمْسَتِطيالِت.  •

4 سم

9 سم
12 سم

20 سم

4 سم

أ

1

2

ب

15 سم
15 سم

10 سم

االْرِتفاُع ؟
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ْكِل، َيِزيُد ما ِبِه ِمن ماٍء 9 ِلْتراٍت َعَلى َخّزاٍن َعَلى َشْكِل ُمَتواِزي    ِوعاٌء ُأْسُطواِنيُّ الشَّ   
ُمْسَتِطيالٍت ُبْعدا قاِعَدِتِه 25 سم، 20 سم. ِعْنَدما ُصبَّ 3 ِلْتراِت ماٍء ِمَن اخَلّزاِن    

َة َحْجِم املاِء ِفي اخَلّزاِن. َأْوِجِد  إلى اأُلْسُطواَنِة، َأْصَبَح َحْجُم املاِء ِفي اأُلْسُطواَنِة 11 َمرَّ   
اْرِتفاَع املُْسَتَوى اجَلِديد ِللماِء ِفي اخَلّزاِن.   

َحلُّ ُمْشِكالٍتَتْدِريُب حَتَدٍّ

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



196

ا ْر َمِلّيً َفكِّ
يَُّة اأَلْعداُد الُكلِّ 1

ُعْمُر َتْوِفيٍق اآلَن ُمضاَعٌف ِللَعَدِد 5. َبْعَد َسَنٍة واِحَدٍة، َسْوَف ُيْصِبُح ُعْمُرُه ُمضاَعًفا      
، َسْوَف ُيْصِبُح ُعْمُرُه ُمضاَعًفا ِللَعَدِد 11. إذا كاَن ُعْمُره َيِقلُّ  ِللَعَدِد 7. َوَبْعَد َسَنَتنْيِ    

َعْن 60 َسَنة، َفما ُعْمُر َتْوِفيٍق اآلَن؟    

ُحلَّ املَْسَأَلَة ُخْطَوًة ُخْطَوًة.    

، َسْوَف َيُكوُن ُعْمُر َتْوِفيق 22 َسَنًة.  َبْعَد َسَنَتنْيِ    
ُعْمُر َتْوِفيق اآلَن 20 َسَنًة.    

أ

الُعْمُر املُْمِكُن ِلَتْوِفيقاخُلْطَوُة
اْسُرْد ُمضاَعفاِت 5 اأَلْصَغر ِمن 60  55 ،50 ،45 ،40 ،35 ،30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5
إليجاِد الُعْمِر َبْعَد َسَنٍة، أِضْف 1    

إَلى ُكلِّ ُمضاَعفاِت الَعَدد 5  56 ،51 ،46 ،41 ،36 ،31 ،26 ،21 ،16 ،11 ،6

ْد ُمضاَعفاِت الَعَدد 7 َحدِّ  56 ،21
، أِضْف   إليجاِد ُعْمِرِه َبْعَد َسَنَتنْيِ  

1 ِلُكلِّ ُمضاَعِف الَعَدد 7  57 ،22

ْد ُمضاَعفاِت الَعَدد 11 َحدِّ  22

1

3

2

4

5
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أ

ْب َمًعا! 12 جـ َهّيا َنَتَدرَّ

1

ُعْمُر َأِميَنَة َأَحد َعواِمل 30. ِفي العاِم القاِدِم ُسْوَف َيُكوُن ُعْمُرها عاِماًل ِللَعَدِد     
32. َبْعَد َسَنَتنْي، َسْوَف َيُكوُن ُعْمُرها عاِماًل ِللَعَدِد 40. ما ُعْمُر َأِميَنة اآلن؟    

ِفي إْحَدى َدْوراِت ُكَرِة الَقَدِم، ُيوَجُد 6 ِفَرٍق. َيْلَعُب ُكلُّ َفِريٍق ُمباَرَتنْيِ َمَع ُكلٍّ ِمَن      
الِفَرِق اأُلْخَرى. ما َعَدُد َجِميِع املُباَرياِت الَِّتي لُِعَبْت؟    

َحَضَر 8 َأْعضاء ِفي إْحَدى اللِّجاِن اْجِتماًعا. إذا صاَفَح ُكلُّ ُعْضٍو ُكال ِمَن اأَلْعضاِء     
اآلَخِريَن، ما َعَدُد َجِميِع املُصاَفحاِت؟    

ُيراُد َتْوِزيع َحِقيَبة ُكراٍت َبنْيَ َعَدٍد ِمَن اأَلْطفاِل. إذا َأَخَذ ُكلُّ ِطْفٍل 4 ُكراٍت، َيْبَقى 3     
تاُج ُكَرَتنْيِ ِزياَدًة: ُكراٍت. إذا َأَخَذ ُكلُّ ِطْفٍل 5 ُكراٍت، َنْحْ    

ما َعَدُد اأَلْطفاِل؟     
ما َعَدُد الُكراِت؟      

ْمل 10 كجم. ِعْنَدما مُيْأُل ِباملاِء، َتُكوُن الُكْتَلُة  ُة ِلِوعاٍء َمْعِدِنيٍّ َمُْلوٍء ِبالرَّ يَّ الُكْتَلُة الُكلِّ    
ْمِل 3 َأْمثاِل ُكْتَلِة املاِء، َفَأْوِجْد ُكْتَلَة الِوعاِء. 4 كجم. إذا كاَنْت ُكْتَلة الرَّ    

يور اأَلِليَفة. َطَلَب ِمْن َصِديَقِتِه َمْرمَيَ   َيْحَتِفُظ َجماٌل ما َمْجُموُعه 16 ِمَن الَعناِكِب َوالطُّ    
. ما   ُيوِر الَِّتي مَيَْتِلُكها ِبأن َذَكَر َلها َأنَُّه ُيوَجُد 92 ساًقا َكُكلٍّ َتْخِمنَي َعَدَد الَعناِكِب والطُّ    

ُيوِر اأَلِليَفة؟  َعَدُد احَليواناِت َوالطُّ    
ْن قاِئَمًة. َكوِّ    

ِعْنَد َجماٍل 6 ُطُيوِر َو10 َعناِكَب.    

2

ب

جـ

د

هـ

197

ُيوِر يقاِنَعَدُد الطُّ يقاِنَعَدُد احَلَيواناِت اأَلِليَفةَعَدُد السِّ يقاِنَعَدُد السِّ إْجماِلّي َعَدِد السِّ
816 = 2 × 8864 = 8 × 880 = 64 + 16
71497286
612108092

ب
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   3
5

جاِل  1 ُزّواِر َحِديَقِة احَليواناِت ِمَن اأَلْطفاِل، َوكاَن َعَدُد الرِّ
3

ِفي َيْوِم ُجُمَعٍة، كاَن     
اِئِرين 1860، َفَكْم َعَدُد النِّساِء؟ َعَدِد النِّساِء. إذا كاَن َعَدُد الزَّ    

1 ُعْمِر واِلِدِه ِعْنَدما كاَن ُعْمُر واِلِدِه 48 عاًما. َبْعَد َكْم َسَنٍة َسْوَف 
4

ُعْمُر َجِميل     
1 ُعْمِر واِلِدِه؟

3
ُيْصِبُح ُعْمر َجِميل     

 2
3

ِق. اْشَتَرْت َزْوًجا ِمَن اأَلْحِذَيِة َثَمُنُه 30.000 ديناًرا َوَصَرَفت  َسوُّ َذَهَبْت َأَمُل ِللتَّ    
ُقوِد الَِّتي كاَنْت َمَعها ِفي الِبداَيِة. َكْم كاَن  1 النُّ

5
ِقيَبِة َيٍد. َأْصَبَح َمَعها  الباِقي َثَمًنا حِلَ    

َمَع َأَمَل ِفي الِبداَيِة؟    

1 َعَدِد اأَلْوالِد. إذا كاَن َعَدُد َتالِميِذ املَْدَرَسِة
2

3 َعَدِد الَبناِت ِفي َمْدَرَسٍة ُيساِوي 
4

   
1420، َفَكْم َعَدُد اأَلْوالِد؟    

2 َتالِميِذ َأَحِد الُفُصوِل َوَعَدُدهم 40 كاُنوا ِمَن اأَلْوالِد. َبْعَد َأْن َتَرَك الَفْصَل َبْعُض 
5

   
. َكْم ِتْلِميًذا َتَرَك   1

3
ُل َعَدَد اأَلْوالِد ِفي الَفْصِل َأْصَبَح  التَّالِميِذ، َفإنَّ الَكْسَر الَِّذي مُيَثَّ    

الَفْصَل؟    

أ

جـ

د

هـ

ب

ْب َمًعا! 12 د َهّيا َنَتَدرَّ
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ْت إمياُن ِفي َعَدٍد. ِعْنَدما َأضاَفْت إلْيِه 22.5، ُيْصِبُح الّناِتُ 11 ِضْعَف الَعَدِد. ما  َفَكرَّ    
َرْت ِفيه إمياُن؟ الَعَدُد الَِّذي َفكَّ    

َتِزيُد ُكْتَلُة َشْيماَء 5.6 كجم َعَلى ُكْتَلِة ُمَنى. َوَتِزيُد ُكْتَلُة ُمَنى 3.8 َعَلى ُكْتَلِة     
َلْيَلى. إذا كاَنْت ُكْتَلُتُهن َمًعا 124.2 كجم، فَأْوِجْد ُكْتَلَة ُكلِّ ِبْنٍت.    

َتِويه ُأْسُطواَنة 11.6 ِلْتٍر ِمَن املاِء َعَلى ما َيْحَتويِه َخّزاُن ماٍء. ِعْنَدما ُصبَّت   َيِزيُد ما حَتْ    
3.2 لتر ماٍء ِمَن اخَلّزان إَلى اأُلْسُطواَنِة، أْصَبَح ما ِفي اأُلْسُطواَنِة 11 ِضْعَف ما َبِقَي ِفي     

ُة املاِء الَِّتي َبِقَيْت ِفي اخَلّزاِن؟ يَّ اخَلّزان ِمَن املاِء. ما َكمِّ    

جـ

د

هـ
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ْحِم إَلى َعَدِد َفطاِئِر اخُلضاِر ِفي َأَحِد املَتاِجِر 1 : 3. إذا  كاَنْت ِنْسَبُة َعَدِد الَفطاِئِر ِباللَّ    
2 َفطاِئِر اخَلْضراواِت، َوَبِقَي َفَقْط 35 َفِطيَرَة َخْضراواِت. َفَكْم كاَن َعَدُد َفطاِئِر 

9
ِبيَع     

ْحِم ِفي املَْتَجِر؟ اللَّ    

ُقوِد َمَع َوِليد 1 : 2 ِفي الِبداَيِة. َبْعَد َأْن  ُقوِد َمَع َمْرمَيَ إَلى َمْبَلِغ النُّ كاَنْت ِنْسَبُة َمْبَلِغ النُّ    
1 ُنُقوِدِه ِلـَمْرمَيَ، َأْصَبَح َمْبَلُغ َوِليٍد َيِقّل 42 ديناًرا َعْن َمْبَلِغ َمْرمَيَ. َكْم 

3
َأْعَطى َوِليٌد     

َأْصَبَح َمَع ُكلِّ َشْخٍص ِفي النِّهاَيِة؟    

ة ِفي إْحَدى صاالِت  ّياراِت الياباِنيَّ ِة إَلى َعَدِد السَّ ّياراِت اأُلوُروبِّيَّ كاَنْت ِنْسَبُة َعَدِد السَّ    
ْوِع )ب(. َعَدُد   ْوِع ) أ ( َأْو النَّ ُة كاَنْت إّما ِمَن النَّ ّياراُت الياباِنيَّ الَعْرِض 3 : 4. السَّ    

ْوِع )ب(. إذا كاَن َعَددُ  ّياراِت ِمَن النَّ 2 َعَدِد السَّ
3

ّياراِت ِمَن النَّوِع ) أ (  السَّ    
ْوِع ) أ ( ّياراِت ِمَن النَّوِع )ب( َيِزيُد 52 َعَلى النَّ السَّ    

ّياراِت؟ ما َعَدُد َجِميِع السَّ     
ّياراِت اأُلوُروبِّيَّة؟ َكْم كاَن َعَدُد السَّ     

ْبَدِة َوَشطاِئُر ِبِنْسَبِة 5 : 2 ِفي الِبداَيِة. باَع 18 َفِطيَرًة     َمَع ُسَلْيماَن َفطاِئُر ِبالزُّ    
طاِئر    َوَأَعدَّ 15 ِفِطيَرًة ُأْخَرى. ِفي النِّهاَيِة، َوَجَد َأنَّ َعَدَد الَفطاِئِر ِمْثل َعَدِد الشَّ    

ِعْنَدُه.    
َكْم كاَن َعَدُد الَفطاِئِر ِعْنَدُه ِفي الِبداَيِة؟     

طاِئر الَِّتي َأْصَبَحْت ِعْنَدُه ِفي النِّهاَيِة؟ َكْم َعَدد الشَّ     

يَنِة ِفي احَلْوِض   يَنِة ِفي احَلْوِض ) أ ( إَلى َعَدِد َسَمِك الزِّ كاَنْت ِنْسَبُة َعَدِد َسَمِك الزِّ    
)ب( 8 : 19. ِعْنَدما َنَقَل خاِلٌد 4 َسَمكاٍت ِمَن احَلْوِض )ب( إَلى احَلْوِض ) أ (،      

َمِك ِفي احَلْوِض )ب(.   َمِك ِفي احَلْوِض ) أ ( َيِقلُّ 36 َعْن َعَدِد السَّ َأْصَبَح َعَدُد السَّ    
َكْم َسَمَكًة كاَنْت ِفي ُكلِّ َحْوٍض ِفي الِبداَيِة؟    

أ

جـ

د

هـ

ب
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1

2

ْب َمًعا! 12 و َهّيا َنَتَدرَّ
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و

1

2

1

2

ز

ٍد    ُقوِد َمَع ُمَحمَّ ُقوِد. كاَنْت ِنْسَبُة َمْبَلِغ النُّ ٍد َوَأْحَمَد َواْنِتصاَر َبْعُض النُّ َمَع ُكلٍّ ِمْن ُمَحمَّ    
ٌد 48 ديناًرا إَلى اْنِتصاَر  ُقوِد َمَع َأْحَمد 7 : 3 ِفي الِبداَيِة. َأْقَرَض ُمَحمَّ إَلى َمْبَلِغ النُّ   

ُقوِد    ٍد ِمَن النُّ َواْقَتَرَض َأْحَمٌد 172 ديناًرا ِمن اْنِتصاِر. ِفي النِّهاَيِة، َأْصَبَح ما َمَع ُمَحمَّ    
ُقوِد. ُمساِوًيا مِلا ما َمَع َأْحَمَد ِمَن النُّ   

ما املَْبَلُغ الَِّذي كاَن َمَع َأْحَمَد ِفي الِبداَيِة؟      
ٍد َوَأْحَمَد ِفي النِّهاَيِة؟ َكْم َأْصَبَح َمَع ُكلٍّ ِمن ُمَحمَّ     

ة ِفَئة 20 هـ، َوِفَئة 50 هـ ِبِنْسَبة 3 : 2. َصَرَف َبْعًضا ِمَن   َمَع َكِرمٍي َبْعُض الُعْمالِت املَْعِدِنيَّ    
ٍة     الُعْمالِت ِفَئة 20 هـ َوَلِكن َأْعَطْتُه ُأْخُتُه َبْعَض الُعْمالِت ِفَئة 50 هـ ِبِقيَمٍة إْجماِليَّ    
ُقوِد الَِّذي َصَرَفُه، َفَأْصَبَحْت ِنْسَبُة َعَدِد الُعْمالِت ِفَئة 20 هـ  إَلى َعَدِد     ُتساِوي َمْبَلَغ النُّ   

الُعْمالِت ِفَئة 50 هـ 5 : 6. إذا كاَن َمْبَلُغ َكِرمٍي َيِقّل َعن 2 دينار، فَأْوِجْد:   
ُقوِد الُكلِّيِّ الَِّذي َمَعُه. َمْبَلَغ النُّ     

َعَدَد الُعْمالِت ِفَئة 20 هـ الَِّتي َصَرَفها.     
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ِعْنَد َعَليٍّ ِجهاَزي حاُسوٍب ِمْن َنْفِس النَّوع. باَع َأَحَدُهما ِبَْبَلٍغ َيِزيُد 40 % َعَلى َثَمِن     
راِء. اْسَتَلَم 2200 ِديناٍر َثَمًنا ِلَبْيِع  راِء، َوباَع الّثاِني ِبَْبَلٍغ َيِقّل 20 % َعْن َثَمِن الشِّ الشِّ    

اجِلهاَزْيِن. ما َثَمُن ِشراِء ُكلِّ ِجهاٍز؟    

باَع ُمْصَطفى 3 ُقْمصاٍن ِبَْبَلِغ 720 ديناًرا. باَع َأَحَدها ِبَْبَلٍغ َيِزيُد 25 % َعَلى       
راِء، َوباَع الّثاِلَث ِبَْبَلٍغ َيِقّل  راِء، َوباَع الّثاِني ِبَْبَلٍغ َيِزُيد 45 % َعَلى َثَمِن الشِّ َثَمِن الشِّ    

راِء. إذا كاَن َثَمُن ِشراِء َجِميِع الُقْمصاِن ِبَنْفِس املَْبَلِغ. 10 % َعّن َثَمِن الشِّ    
ما َثَمُن ِشراِء ُكلِّ َقِميٍص؟     

ما َمْكَسُبُه ِمْن َبْيِع الُقْمصاِن الثَّالَثِة؟     

َفْصٌل ِدراِسيٌّ ِبِه 35 ِتْلِميًذا. 20 % ِمْنُهم َأْوالٌد. َبْعَد َأن الَتَحَق ِبالَفْصِل 5 َتالِميَذ     
آَخِريَن، زاَد َعَدُد اأَلْوالِد ِفي الَفْصل 25 %. ما َعَدُد اأَلْوالِد الَِّذيَن الَتَحُقوا ِبالَفْصِل؟    

َمِك ِفي َمْتَجِرِه ) أ ( ، )ب(. 60 % ِمَن  ِعْنَد َعِليٍّ 240 ِمْن َنْوَعنْيِ ِمَن السَّ    
ْوَعنْيِ ) أ (، )ب( كاَن   ْوِع ) أ (. َبْعَد َأْن باَع 80 َسَمَكًة ِمَن النَّ َمِك كاَن ِمَن النَّ السَّ    

ْوِع ) أ ( باَعها؟ َمِك الباِقي ِمَن الّنْوِع ) أ (. َكْم َسَمَكًة ِمَن النَّ 55 % ِمَن السَّ    

َزَرَع ِزياٌد 240 َشَجَرَة ِمْشِمش، وَبَلٍح، وَجْوِز ِهْند ِفي َمْزَرَعِتِه. 25 % ِمَن     
اأَلْشجاِر كاَن َأْشجاَر َبَلٍح. كاَن َعَدُد َأْشجاِر املِْشِمِش 4 َأْمثاِل َعَدِد َأْشجاِر َجْوِز     

الِهْند. إذا كاَن َعَدُد َأْشجاِر املِْشِمِش َيِزيُد 84 َعَلى َعَدِد َأْشجاِر الَبَلِح، َفَكْم     
كاَن َعَدُد َأْشجاِر َجْوِز الِهْند؟    

1

2

ْب َمًعا! 12 ز َهّيا َنَتَدرَّ
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َكْت فاِطَمُة ِبَسّياَرِتها ِمَن املَِديَنة ) أ ( إلى املَِديَنة )ب( ِبُسْرَعِة 50 كم/س،    رَّ حَتَ    
ِريِق ِبُسْرَعِة  َك َجماٌل ِبَسّياَرِتِه ِمَن املَِديَنِة )ب( إلى املَِديَنِة ) أ ( َعَلى َنْفِس الطَّ رَّ َوحَتَ    

70 كم/س. ِكالُهما َبَدَأ ِرْحَلَتُه الّساَعة 11:00 صباًحا. إذا كاَنِت املَساَفُة َبنْيَ     
املَِديَنِة ) أ ( َواملَِديَنِة )ب( 360 كم َفِفي َأيِّ َوْقٍت َسْوَفَ َيْلَتِقياِن؟     

ُ اجَلْدَوُل اآلِتي  َقَطَعْت فاِطَمُة ِفي ُكلَّ ساَعٍة 50 كم َبْيَنما َقَطَع َجماُل 70 كم. ُيَبنيِّ    
ٍة ُمْعَطاة.  َمَن املُْسَتْغَرق َواملَساَفَة املَْقُطوَعَة ِمن فاِطَمة َوَجمال ِفي ُكلِّ َفْتَرٍة َزَمِنيَّ الزَّ    

ُة املَْقُطوَعة ِمْن فاِطَمة َوَجمال َبْعَد 3 ساعاٍت ِهي يَّ ِمَن اجَلْدَوِل، كاَنِت املَساَفُة الُكلِّ    
360 كم. ِبا َأنَّ َهِذِه ِهي املَساَفُة َبنْيَ املَِديَنَتنْيِ ) أ ( َو )ب( َفَهذا َيْعِني َأنَُّهما       

َسَيَتقاَبالِن َبْعَد 3 ساعاٍت َبْعَد الّساَعِة 11:00 ص.    

إَذن، َسْوَف َيَتقاَبالِن الّساَعة 2:00 م    

د

َمُن املُْسَتْغَرُق املَساَفُة الَِّتي َقَطَعْتها الزَّ
فاِطَمُة

املَساَفُة الَِّتي َقَطَعها 
َجماُل

ُة  يَّ املَساَفُة الُكلِّ
املَْقُطوَعُة

120 كم70 كم50 كم1 س
240 كم140 كم100 كم2 س
360 كم210 كم150 كم3 س

املَِديَنة ) أ (                      املَِديَنة )ب(

360 كم

70 كم/س50 كم/س
َجمالفاِطَمة

3 س
1 س1 س1 س

11:00 ص 12:00 م 1:00 م 2:00 م
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َأنا َخْلَف ساِمي 
َمساَفة 30 كم َبْعَد 

ساَعٍة واِحَدٍة.

هـ

َمُن َبْعَد ُمْغاَدَرِة املَِديَنة أ املَساَفُة الَِّتي َيْسِبُق ساِمي ِبها ُسهاالزَّ
30 كم1 س
60 كم2 س

ِريِق.   غاَدَر ُسها َوساِمي املَِديَنة ) أ ( إلى املَِديَنة )ب( الّساَعة 7:00 ص َعَلى َنْفِس الطَّ    
ِعْنَدما َوَصَل ساِمي املَِديَنة )ب( الّساَعة 9:00 ص كاَنْت ُسها َقْد َأْكَمَلْت     

َطٍة َتِقلُّ 30 كم/س َعْن ُسْرَعِة ساِمي. َكْت ُسها ِبُسْرَعٍة ُمَتَوسِّ رَّ ْحَلِة. حَتَ 3 الرِّ
4

ِلَتْوها     

؟ َأْوِجِد املَساَفَة َبنْيَ املَِديَنَتنْيِ     
َطَة ِلُكلٍّ ِمْنُهما؟ ْرَعَة املَُتَوسِّ َأْوِجِد السُّ     

َمُن الَِّذي اْسَتْغَرَقُه ساِمي ِلْقَطِع املَساَفة َبنْيَ املَِديَنَتنْي ) أ ( َو ) ب( = 2 ساَعة  الزَّ     
َطة 30 كم/س َأْسَرع ِمْن ُسْرَعِة ُسها. ِلَذِلَك ِفي ُكّل ساَعِة،  ُسْرَعة ساِمي املَُتَوسِّ     

َيْسِبُق ساِمي ُسها َمساَفة 30 كم.     

ُ اجَلْدَوُل اآلِتي الَفْرَق ِفي املَساَفِة الَِّتي ُقِطَعْت ِمْن ُكلِّ َشْخٍص ِفي َفَتراٍت    ُيَبنيِّ     
ٍة ُطولُها 1 س َبْعَد َتْرِك املَِديَنة ) أ (. َزَمِنيَّ     

، َوَصَل ساِمي املَِديَنة )ب(، َوكاَنْت ُسها َخْلَفُه ِبَساَفِة 60 كم. َبْعَد ساَعَتنْيِ     
60 كم 1 وحدة        

4 × 60 = 240 كم 4 وحدات        
كاَنِت املَساَفُة َبنْيَ املَِديَنَتنْيِ 240 كم     

240 كم 2 س        
240 ÷ 2 = 120 كم 1 س        

كاَنْت ُسْرَعُة ساِمي 120 كم/س      
120 – 30 = 90 كم/س     

كاَنْت ُسْرَعُة ُسها 90 كم/س     

1

2

1

2
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ْب َمًعا! 12 ح َهّيا َنَتَدرَّ

أ
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د
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ب

كاَن ُطوُل ِمْضماِر اجَلْري ِفي اْستاٍد 400 ِمْتر. َجَرى َمَروان َوَخْيِري َحْوَل املِْضماِر     
َطٍة 8 م/ث. َبَدَأ َخْيِري َجْرَيُه َبْعَد 5 َثواٍن،  ًة واِحَدًة. َجَرى َمَروان ِبُسْرَعٍة ُمَتَوسِّ َمرَّ    

َوَوَصَل ِكالُهما ُنْقَطَة النِّهاَيِة ِفي َنْفِس الَوْقِت.    
ْري 400 م.  َمَن الَِّذي اْسَتْغَرَقُه َخْيِري جِلَ َأْوِجِد الزَّ     

َأْوِجْد ُسْرَعَة َجْري َخْيِري. َأْوِجِد اإلجاَبَة ألْقَرِب َرْقٍم َعْشِريٍّ واِحٍد.     

قاَد راِمي َوهاِني َسّياَرَتْيِهما 210 كم ِمَن املَِديَنة ) أ ( إلى املَِديَنة )ب( َعَلى َنْفِس      
ِريِق. غاَدَر راِمي املَِديَنة ) أ ( الّساَعة 8:05 م، َوغاَدَر هاِني املَِديَنة ) أ ( الّساَعة  الطَّ    

َك راِمي  رَّ 8:35 م ، َوَلِكن َوَصَل ِكالُهما املَِديَنة )ب( ِفي َنْفِس الَوْقِت. حَتَ    
َطَة ِلهاِني. ْرَعة املَُتَوسِّ َطٍة 60 كم/س. َأْوِجِد السُّ ِبُسْرَعٍة ُمَتَوسِّ    

َكْت  رَّ َك ِبَدّراَجِتها ِمْن َمْنِزِلها إلى الّشاِطئ الّساَعة 7:48 ص. حَتَ َحرُّ َبَدَأْت َعِبيُر التَّ    
َطٍة 12 كم/س، َوَوَصَلِت الّشاِطئ الّساَعة 8:28 ص َوَبِقَيْت َعَلى  ِبُسْرَعٍة ُمَتَوسِّ    

َطٍة 10 كم/س. 1 2 ساَعة ُثمَّ عاَدْت مِلَْنِزِلها ِبُسْرَعٍة ُمَتَوسِّ
2

الّشاِطئ     
َأْوِجِد املَساَفَة َبنْيَ َمْنِزِلها َوالّشاِطئ.     

َمَتى َوَصَلْت َمْنِزَلها؟     

َك ساِئٌق ِبَسّياَرٍة ِبُسْرَعة 72 كم/س ِمَن املَِديَنة أ إلي املَِديَنة ب. ِمَن املَِديَنة  رَّ حَتَ    
َطة 88 كم/س. َبَدَأ ِرْحَلَتُه ِمَن   ب إلى املَِديَنة ج قاَد 3 ساعاٍت ِبُسْرَعٍة ُمَتَوسِّ    

ة  يَّ املَِديَنة أ الّساَعة 2:30 م َوَوَصَل املَِديَنة ج الّساَعة 7:30 م. َأْوِجِد املَساَفَة الُكلِّ    
الَِّتي َقَطَعها الّساِئُق؟    

غاَدَر َعْبُد اهلل املَِديَنَة أ إَلي املَِديَنِة ب الّساَعة 7:00 ص. ِبُحُلوِل الّساَعة 8:00 ص     
َكْت ِبُسْرَعٍة  رَّ كاَن َقْد َقَطَع 60 كم. ِفي الّساَعة 8:00 ص، غاَدَرْت َمْرمَيُ املَِديَنة أ َوحَتَ    
ِريِق. َوَصَل ِكالُهما املَِديَنة ب ِفي َنْفِس الَوْقِت.  َطٍة 80 كم/س َعَلى َنْفِس الطَّ ُمَتَوسِّ    

؟ َأْوِجِد املَساَفَة َبنْيَ املَِديَنَتنْيِ    

َك 220 كم إلى املَِديَنِة ب. قاَد َسّياَرَتُه    رَّ غاَدَر َجِميٌل املَِديَنَة أ الّساَعة 09:00 َوحَتَ    
َطٍة 70 كم/س. َبْعَد ساَعٍة، غاَدَرْت ُهَدى املَِديَنة ب إلى املَِديَنِة أ،    ِبُسْرَعٍة ُمَتَوسِّ    

ِريِق ِبُسْرَعة 80 كم/س. َعَلى َأّي ُبْعٍد ِمَن املَِديَنِة أ َيَتقاَبالِن؟ َكًة َعَلى َنْفِس الطَّ ُمَتَحرِّ    
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