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الرمز البريدي CB28BS، المملكة المتحدة. 

تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جزًءا من الجامعة. 

وللمطبعة دور في تعزيز رسالة الجامعة من خالل نشر المعرفة، سعًيا

وراء تحقيق التعليم والتعلم وتوفير أدوات البحث على أعلى مستويات التميز العالمية .

© مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. 

قانوًنا  به  المسموح  التشريعي  والنشر، ويخضع لالستثناء  الطباعة  لقانون حقوق  الكتاب  يخضع هذا 

وألحكام التراخيص ذات الصلة. 

جامعة  مطبعة  من  المكتوب  اإلذن  على  الحصول  دون  من  الكتاب  هذا  من  جزء  أي  نسخ  يجوز  ال 

كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. 

الطبعة األولى 2018م

ُطبعت في سلطنة ُعمان

الخامس - من سلسلة كامبريدج  الرياضيات الصف  الطالب -  ت مواءمتها من كتاب  تمَّ هذه نسخة 

للرياضيات في المرحلة األساسية للمؤلفة إيما لو. 

تمت مواءمة هذا الكتاب بناًء على العقد الموقع بين وزارة التربية والتعليم ومطبعة جامعة كامبريدج 

رقم 45/ 2017. 

ال تتحمل مطبعة جامعة كامبريدج المسؤولية تجاه توفُّر أو دقة المواقع اإللكترونية المستخدمة في هذا 

الكتاب، وال تؤكد بأن المحتوى الوارد على تلك المواقع دقيق ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك.

جميع حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية والتعليم،

 وال يجوز الـطـبع أو الـتصوير أو إعـادة نسخ الـكتاب كــاماًل أو مــجزًأ 

 أو ترجمته أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات  بهدف تجاري بأي شكل من األشكال

 إال بإذن كتابي مسبق من الوزارة، وفي حالة االقتباس القصير يجب ذكر المصدر.

تم إدخال التعديالت والتدقيق اللغوي والرسم في مركز إنتاج الكتاب المدرسي

بالمديرية العامة لتطوير المناهج

تم تطوير الكتاب بموجب القرار الوزاري رقم )76/ 2019م( واللجان المنبثقة منه
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تقديم
وصحبه  آله  وعلى  محمد  سيدنا  المرسلين  خير  على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  الحمدلله 

أجمعين. وبعد ،،،
المختلفة  ومجاالتها  جوانبها  في  التعليمية  المنظومة  تطوير  على  والتعليم  التربية  وزارة  حرصت 
كافة؛ لتلبي متطلبات المجتمع الحالية، وتطلعاته المستقبلية، ولتتواكب مع المستجدات العالمية 
من  التعليمية  المخرجات  تمكين  إلى  يؤدي  بما  المختلفة،  الحياتية  والعلوم  المعرفة،  اقتصاد  في 

المشاركة في مجاالت التنمية الشاملة للسلطنة.
بمراجعة  التعليمية  المنظومة  باعتبارها مكوًنا أساسيًّا من مكونات  الدراسية  المناهج  وقد حظيت 
التدريس،  وطرائق  الدراسية،  المقررات  من  بدًءا  المختلفة؛  نواحيها  في  شامل  وتطوير  مستمرة 
وأساليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتتناسب مع الرؤية المستقبلية للتعليم في السلطنة، ولتتوافق مع 

فلسفته وأهدافه. 
التطور  اهتماًما كبيًرا يتالءم مع مستجدات  العلوم والرياضيات  الوزارة مجال تدريس  وقد أولت 
العلمي والتكنولوجي والمعرفي، ومن هذا المنطلق اتجهت إلى االستفادة من الخبرات الدولية؛ 
اتساًقا مع التطور المتسارع في هذا المجال من خالل تبني مشروع السالسل العالمية في تدريس 
لدى  والتقصي واالستنتاج  البحث  مهارات  تنمية  أجل  الدولية؛ من  المعايير  المادتين وفق  هاتين 
المسابقات  في  التنافسية  قدراتهم  وتطوير  المختلفة،  العلمية  للظواهر  فهمهم  وتعميق  الطالب، 

العلمية والمعرفية، وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية.
التعليم  أهداَف  محقًقا  جاء  واتجاهات  وقيم  ومهارات  معارف  من  يحويه  بما  الكتاب  هذا  إن 
وصور  أنشطة  من  يتضمنه  بما  للبلد  الثقافية  والخصوصية  العمانية،  للبيئة  وموائًما  السلطنة،  في 
المصادر  من  غيره  إلى  باإلضافة  الطالب  لتعلم  الداعمة  المعرفة  مصادر  أحد  وهو  ورسومات، 

المختلفة. 
متمنية ألبنائنا الطالب النجاح، ولزمالئنا المعلمين التوفيق فيما يبذلونه من جهود مخلصة لتحقيق 
أهداف الرسالة التربوية السامية؛ خدمة لهذا الوطن العزيز تحت ظل القيادة الحكيمة لموالنا حضرة 

صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه.
والله ولي التوفيق

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم





يعــزز كتــاب الطالب هــذا تعلــم الرياضيات 
ويدعمه. وهو يشــكل وســيلة تعليميــة مفيدة 
للطالب؛ حيث إنه يوفر النقاط الرئيسة للنقاش 
الصفي بهدف تطوير مهارات حل المشــكالت 

والتعلم من خالل االستقصاء. 

ســيكون مثاليًّا بدء الحصة بالنشــاط األساسي 
المناســب من دليل المعلــم ومطالبة الطالب 
بالنظــر إلى الصفحــة ذات الصلة فــي كتابهم 
كمرجع بصري أو إرشــادي لهــم. يتوفر أحياًنا 
بعض األسئلة أو النشاطات البسيطة التي يمكن 
الطالب. ويرافق  للتحقق من فهم  اســتخدامها 
ذلك توجيهات للمعلم حول النشــاط األساسي 

في »دليل المعلم«. 

يتــم تقديــم العديد مــن األفــكار والمقترحات 
المساعدة للطالب والتي تظهر على الشكل اآلتي:

اكتب الئحة بأزواج 
األعداد لمساعدتك

الرجــاء االنتباه إلــى وجوب اســتعمال كتاب 
الطالب إلى جانب دليل المعلم دائًما.

لقد جــرى تصميم هــذا الكتاب وفــق مناهج 
المرحلة  فــي  الرياضيات  لتعليــم  كامبريــدج 
األساســية والتي تدمج بشــكل مبتكر المنهاج 
مــع مصادر صممــت خصيًصا لدعــم كل من 
المعلميــن والطلبــة؛ وذلك من خــالل تقديم 
أفضل الممارسات الدولية في تعليم الرياضيات 
ومقاربــات حــل المشــكالت. فهــذه الكتب 
تكرس مســاعدة المدارس على تنمية مهارات 
الطلبة ليكونوا واثقين من أنفســهم، مسؤولين، 
متفكرين، مبدعين ومشــاركين. وقد تم التركيز 
على تزويــد الطلبة بمهارات حل المشــكالت 
بفاعلية، وتطبيق المعرفة الرياضية، و تطوير فهم 

شمولي للموضوع. 

تقــدم الكتب أفضــل دعم صفــي لمقاربة حل 
التربوية  الممارســات  خالل  من  المشــكالت 

األفضل المستقاة من المدارس حول العالم . 

تشمل عناصر المنهاج ما يأتي:

دليــل المعلم )نســخة ورقيــة وقرص  •
مدمج(.

كتاب الطالب. •

كتاب النشاط. •

مقدمة كتاب الطالب
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لعب كلٌّ من فريقي المستقبل والسالم خمس عشرة مباراًة خالل موسٍم 
واحٍد. أحرز فريق المستقبل ثالثة أهداف في كل مباراة من المباريات 

األربع األولى التي لعبها.

 هل يمكنك استخدام المعلومات  أعاله لإلجابة عن السؤال:

أيُّ فريق كرة قدٍم أفضل: فريق المستقبل  أو فريق السالم؟

البيانات معالجة 
   

لنستكشف
اختر الفرضيَّة التي تودُّ استكشافها.

اكتــب المعلومــات التــي قــد تحتاجهــا وكيفيــة جمــع تلــك 
المعلومــات.

15-1 األسئلة واالستبيانات
الفرضيَّــة: هــي تخميــن يســتند 

إلــى المعرفــة والمنطــق.
البيانــات: هــي حقائــق تــزودك 
بمعلومــات عــن شــيٍء مــا. 
ــل تلــك  ومــن الممكــن أن ُتمثَّ
البيانــات فــي صــورة أعــداد أو 

ــوٍر. ــاٍت أو ص كلم
ورقة جمع البيانات: 

ــك  ــبًقا يمكن ة ُمس ــدَّ ــة مع ورق
اســتخدامها لتجميــع البيانات. 

علــى ســبيل المثــال:

1- هل أنت ذكر أم أنثى؟
 ذكر  أنثى

2- هل أنت أيمٌن أم أعسٌر؟
 أيمن  أعسر

ــا،  ــيٍء م ــأت بش ــؤ: إذا تنبَّ التنبُّ
ــا  ــول م ــك تق ــي أن ــذا يعن فه
ــى  ــيحدث. عل ــه س ــد أن تعتق
ــى  ــر إل ــال، بالنظ ــبيل المث س
متتاليــة األعــداد اآلتيــة: 4، 
16يمكنــك   ،13  ،10  ،7
ــأن  ــؤ ب ــط للتنبُّ ــتخدام النم اس
ــن التالييــن همــا: 19 و  العددي

.2 2
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)1

لعب كلٌّ من فريقي المستقبل والسالم خمس عشرة مباراًة خالل موسٍم 
واحٍد. أحرز فريق المستقبل ثالثة أهداف في كل مباراة من المباريات 

األربع األولى التي لعبها.

 هل يمكنك استخدام المعلومات  أعاله لإلجابة عن السؤال:

أيُّ فريق كرة قدٍم أفضل: فريق المستقبل  أو فريق السالم؟

البيانات معالجة 
   

لنستكشف
اختر الفرضيَّة التي تودُّ استكشافها.

اكتــب المعلومــات التــي قــد تحتاجهــا وكيفيــة جمــع تلــك 
المعلومــات.

15-1 األسئلة واالستبيانات
الفرضيَّــة: هــي تخميــن يســتند 

إلــى المعرفــة والمنطــق.
البيانــات: هــي حقائــق تــزودك 
بمعلومــات عــن شــيٍء مــا. 
ــل تلــك  ومــن الممكــن أن ُتمثَّ
البيانــات فــي صــورة أعــداد أو 

ــوٍر. ــاٍت أو ص كلم
ورقة جمع البيانات: 

ــك  ــبًقا يمكن ة ُمس ــدَّ ــة مع ورق
اســتخدامها لتجميــع البيانات. 

علــى ســبيل المثــال:

1- هل أنت ذكر أم أنثى؟
 ذكر  أنثى

2- هل أنت أيمٌن أم أعسٌر؟
 أيمن  أعسر

ــا،  ــيٍء م ــأت بش ــؤ: إذا تنبَّ التنبُّ
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16يمكنــك   ،13  ،10  ،7
ــأن  ــؤ ب ــط للتنبُّ ــتخدام النم اس
ــن التالييــن همــا: 19 و  العددي
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لــة لزمالئــه؛  1(  جمــع خالــد بيانــاٍت حــول الحيوانــات المفضَّ
ــي: ــدول التال ــي الج ــجلها ف ــم س ث

لنستكشف
؟ ماذا يمثِّل هذا الرسم البيانيُّ

15-2 فحص البيانات

الرسم البياني العمودي:
ـــة  ـــة العمودي ـــوم البياني ـــبه الرس تش
أنهـــا  إالَّ  البيانيـــة،  األعمـــدة 
تســـتخدم الخطـــوط لعـــرض 
ـــدة  ـــن األعم ـــداًل م ـــات ب المعلوم

ــة. العريضـ

الرمايةالمشي
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كرة
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كرة
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النشاط
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5

0

ــدوث  ــرات ح ــدد م ــرار: ع التك
ــا. ــيٍء م ش

جـــدول التكـــرار: هـــو جـــدوٌل 
بيانـــات  لتســـجيل  ُيســـتخَدم 

التكـــرار.
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)  أ  ( انسخ الجدول وأكمل خانة التكرار.
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طائر الصفرد

القطَّة
الببغاء

مك السَّ
العقعق

حلية السِّ
األرنب

المجموع

ر في وضع عنواٍن،  فكِّ
ومسمياٍت للمحاور وأسئلٍة 
يمكن طرحها واإلجابة عنها 

من خالل البيانات.

لــة لزمالئــه؛  1(  جمــع خالــد بيانــاٍت حــول الحيوانــات المفضَّ
ــي: ــدول التال ــي الج ــجلها ف ــم س ث

لنستكشف
؟ ماذا يمثِّل هذا الرسم البيانيُّ

15-2 فحص البيانات

الرسم البياني العمودي:
ـــة  ـــة العمودي ـــوم البياني ـــبه الرس تش
أنهـــا  إالَّ  البيانيـــة،  األعمـــدة 
تســـتخدم الخطـــوط لعـــرض 
ـــدة  ـــن األعم ـــداًل م ـــات ب المعلوم

ــة. العريضـ

الرمايةالمشي
بالسهم

كرة
المضرب

كرة
القدم

النشاط

رار
لتك

ا

10

5

0

ــدوث  ــرات ح ــدد م ــرار: ع التك
ــا. ــيٍء م ش

جـــدول التكـــرار: هـــو جـــدوٌل 
بيانـــات  لتســـجيل  ُيســـتخَدم 

التكـــرار.

 الوحدة 2ب: النشاط األساسيُّ 15-2 فحص البيانات

)  أ  ( انسخ الجدول وأكمل خانة التكرار.
نها خالد في االستبيان؟ )ب( ما إجمالي عدد الحيوانات التي ضمَّ

16

ُمفردات الدرس

التكرارعالمات العّدالحيوان
طائر الصفرد

القطَّة
الببغاء

مك السَّ
العقعق

حلية السِّ
األرنب

المجموع

ر في وضع عنواٍن،  فكِّ
ومسمياٍت للمحاور وأسئلٍة 
يمكن طرحها واإلجابة عنها 

من خالل البيانات.



تخبز سلمى الكعك لبيعه في المقهى.   )2
يظهر التمثيل بالصور اآلتية، عدد الكعك الذي خبزته على مدار أربعة أياٍم:

= 10 كعكات عدد الكعك المخبوز على مدار أربعة أيام.

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

كم يبلغ إجمالي عدد الكعك الذي خبزته سلمى؟

ل لديهم. في أحد االستبيانات، اختار طلبة مدرسة ما، شراب الفاكهة المفضَّ  )3
ُيظهر الرسم البيانيُّ أدناه نتائج االستبيان:

ليمون
المانجو
البرتقال

األناناس

ب
شرا

ع ال
نو

0  50  100  150
عدد الطالب

رشاب الفاكهة املفضل لدى جمموعة من الطالب

استخدم الرسم البيانيَّ لإلجابة عن هذه األسئلة:
)  أ  ( كم عدد الطلبة الذين اختاروا شراب المانجو؟

)ب( بكم يزيد عدد الطلبة الذين اختاروا شراب البرتقال عن الطلبة الذين اختاروا شراب األناناس؟
) ج ( كم عدد الطلبة الذين شاركوا في االستبيان؟
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ــدد  ــل ع ــيُّ المقاب ــم  البيان ــر الرس 4(  ُيظِه
ممارســة  اختــاروا  الذيــن  الطــالب 
أربعــة أنشــطٍة خــالل إجــازة نهايــة 

األســبوع.
الموجــودة  المعلومــات  اســتخدم 
ــارة  ــد العب ــيِّ لتحدي ــم البيان ــي الرس ف
الصحيحــة مــن تلــك العبــارات. أجــب 
عمــا يأتــي بكتابــة »صحيــح« أو »خطأ«:

اجات يعادل تقريًبا ثالثة أضعاف الطلبة الذين اختاروا  )  أ  (  عدد الطلبة الذين اختاروا ركوب الدرَّ
السباحة.

اجات هو النشاط األكثر رواًجا. )ب( ركوب الدرَّ
) ج ( عدد الطلبة الذين شاركوا في اختيار كلِّ األنشطة يزيد عن 20 طالبا.

)  د  (  عدد الطلبة الذين اختاروا اإلبحار يساوي تقريًبا ضعف عدد طلبة الذين اختاروا الجري.
ـ ( اختار 35 طالًبا تقريًبا السباحة. ) ه

ُيظِهر الرسم البيانيُّ اآلتي درجة الحرارة في منتصف نهار كلِّ يوٍم من أيام األسبوع:  )5

درجة الحرارة بالوحدة 
السيليزية

30
25
20
15
10

5
0

أيام األسبوع

األحد اإلثنين   الثالثاء   األربعاء   الخميس   الجمعة   السبت  

درجة الحرارة في منتصف النهار على مدار أسبوٍع واحٍد

)  أ  ( بكم ترتفع درجة الحرارة يوم األربعاء عن يوم السبت؟
 . )ب( اكتب خمسة أسئلٍة يمكن اإلجابة عنها باستخدام المعلومات الموجودة في الرسم البيانيِّ

ل تلك األسئلة مع زميلك، وأجب عن أسئلته. بدِّ
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األنشطة الُمختارة في عطلة نهاية األسبوع
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الجدول اآلتي يبين قياس أطوال ثالث طالبات:  )6

الطول )سم(الطالبة
138فريدة
121عبير
154سناء

د الرسَم البيانيَّ الذي يعرض بيانات الجدول بشكٍل أفضل:  حدِّ
اشرح إجابتك.

م(
)س

ول 
لط

ا

الطالبة

فريدة عبري  سناء 

1600
1400
1200
1000

800
600
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الرسم البيانيُّ )1(

م(
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ا

الطالبة

فريدة عبري  سناء 
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الرسم البيانيُّ )3(الرسم البيانيُّ )2(

م(
)س

ول 
لط

ا

الطالبة

فريدة عبري  سناء 

400
350
300
250
200
150
100

50
0

ــن اســتجابوا ألحــد  ــة لمجموعــة مــن األشــخاص الذي الجــدول اآلتــي يوضــح مقاســات األحذي  )7
ــات: ــذه  البيان ــرض ه ــا لع ــًما بيانيًّ ــم رس ــتبيانات. ارس االس

التكرارمقاس الحذاء
385
398
4011
4118
4215
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. لدى مازن خمسة قمصان، إذا اختار من بينهم قميًصا بشكٍل عشوائيٍّ  )1
ح اختياره؟ ما القميص المرجَّ

أجأبأ

لنستكشف
أمامك قرص دّوار على شكل ُمضلَّع سداسيٍّ ُمنتظٍم.

اًرا  يشبه القرص المقابل.  اصنع لنفسك قرًصا دوَّ

اكتب 1 أو 2 أو 3 في كلِّ قسٍم من القرص بحيث:
ح األكبر. تتساوى فرصة 1 و 2 ويكون 3 هو المرجَّ  •

16-1 االحتمال

الوحدة 2ب: النشاط األساسيُّ 16-1 االحتمال 20

االحتمال: قياس فرصة حدوث شيٍء ما.
يمكنك استخدام خط األعداد لعرض فرص حدوث أمٍر ما.

مؤكد مرجح متساو غير مرجح مستحيل

ظهور الرقم 7 عند رمي 
حجر ندر سداسي األوجه

اختيار كرة لونها أحمر من كيس 
مملوء بالكرات الحمراء

ُمفردات الدرس
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ُمفردات الدرس
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ار. يدور السهم في كلِّ دوَّ  )2
ح استقرار السهم  ار المرجَّ ما الدوَّ

فيه على الرقم 2؟ 

ــح« لتحديــد احتمــال حــدوث كل حــدث مــن األحداث  ــح« و »غيــر مرجَّ اســتخدم الكلمــات »مرجَّ  )3
اآلتيــة:

)  أ  (  حصولك على عدد أقل من 6 عند رمي حجر النرد.
)ب( فقدان شخٍص ما في فصلك لحذائه.

) ج ( سقوط أمطاٍر اليوم.
ر احتمال حدوثها. ن ثالث عباراٍت من مخّيلتك وقرِّ كوِّ

اكتب حدًثا ُيحتمل حدوثه بشكل متساٍو. واشرح كيف عرفت ذلك؟  )4

تملك سارة قرًصا دّواًرا على هيئة ُمضلٍَّع ثمانيِّ األضالع منتظٍم.  )5
استخدم أحد هذه المصطلحات:

)مستحيل       ،       غير مرجح       ،       متساو      ،        مرجح       ،       مؤكد( 
إليجاد احتمال الحصول على شكل:

)ب( مربَّع.  )  أ  ( دائرة.   
)  د  ( ُمثلَّث. ) ج ( ُمضلَّع ُثمانّي األضالع. 

اســتخدم ســامر خــط االحتمــال)                                                                                           (  والقــرص الــدوار    )6
ــي:  ــد احتمــال ُكلٍّ ممــا يأت لتحدي

)  أ  ( حصوله على عدد فردي؟
)ب( حصوله على عدد زوجي؟

) ج ( حصوله على عدد أقل من 5؟
)  د  ( حصوله على عدد أقل من 6؟

ترمي سهام حجر نرد ذي ستة أوجه. ما احتمال:  )7
)ب( ظهور العدد 10؟ )  أ  ( ظهور الرقم 6؟   

)  د  ( ظهور مضاعفات الرقم 3؟ ؟   ) ج ( ظهور عدٍد زوجيٍّ

مؤكد مرجح متساو غير مرجح مستحيل
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َمِرَضْت فاطمة خالل شهر مارس.  )1
وُيمثِّل الرسم البيانيُّ اآلتي مخطَّط درجة حرارتها:

40
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36

التاريخ في شهر مارس
5        6         7         8          9       10      11     12      13      14      15      16      17      18

مخطَّط درجة الحرارة اليومّي

ة زيَّ
يلي

لس
جة ا

در
 بال

ارة
حر

ة ال
رج

د

)  أ  ( إذا كان المعّدل الطبيعي لدرجة حرارة جسم اإلنسان هي 37 °س. فما التاريخ الذي مرضت فيه فاطمة؟
)ب( ما أعلى درجة حرارة وصلت إليها فاطمة؟

ل الطبيعي؟  ) ج ( كم عدد األيام الذي استغرَقْتُه حتى عادت درجة حرارتها إلى الُمعدَّ
) ابدأ العدَّ من التاريخ الذي وصلت فيه درجة الحرارة إلى أعلى نقطٍة لها(.

ة فــي إحــدى المــدن  2(  فيمــا يأتــي درجــات الحــرارة فــي منتصــف النهــار ممثَّلــًة بالوحــدة الســيليزيَّ
ــات. ــك المعلوم ــرض تل ــا لع ــا خطيًّ ــًما بيانيًّ ــم رس ــر. ارُس ــهر يناي ــي ش ــا ف ــدار 12 يوًم ــى م عل

123456789101112التاريخ
ة 0-2-4-6-5-2114102درجة الحرارة بالدرجة السيليزيَّ

 )3

لنستكشف
. اكتب قصًة يمكن تمثيلها في هذا الرسم البيانيِّ

17-1 الرسم البياني الخّطي

اكتب مسميات المحاور أواًل.

: رســٌم  الرســم البيانــيُّ الخطــيُّ
ــا لعــرض  بيانــيٌّ يســتخدم خطًّ
ــر فــي قيمــة شــيٍء  مــدى التغيُّ
ــن  مــا، حيــث يصــل الخــط بي

دة. نقــاٍط محــدَّ

زية
يلي

لس
جة ا

در
 بال

ارة
حلر

جة ا
در
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ر بعض الطالب الذهاب إلى إحدى المزارع كلَّ يوم ثالثاء ولمدة ستة أسابيع. قرَّ

لوا  بعّد مقدار ما جمعوا من كلِّ صنف وسجَّ قاموا  الموز والمانجو، ثم  وجمعوا خاللها بعض ثمار 
النتائج على الرسم البيانيِّ اآلتي:

عدد األصناف

60

40

20

0 1 2 3 4 5 6

الموز  
المانجو  

األصناف التي تمَّ جمعها كلَّ أسبوٍع

االسبوع

ًحا سبب عدم قدرتك على ربط النقاط مًعا.  اشرح موضِّ
ُيظِهر الرسم البيانيُّ اآلتي درجة الحرارة في البيوت الزجاجيَّة:  )4

صباًحا صباًحا        10  مساًء          11  مساًء          12   1

درجة الحرارة بالدرجة 
السيليزيَّة

40

30

20

10

الوقت

درجة حرارة البيت الزجاجّي خالل اليوم

)  أ  ( ما مقدار كلِّ جزٍء على المحور العمودي؟
)ب( ما مقدار كلِّ جزٍء على المحور األفقّي؟

) ج ( كم كان الوقت حينما وصلت درجة الحرارة إلى 20 °س؟
)  د  ( كم كانت درجة الحرارة عند الساعة العاشرة صباًحا؟

ـ ( ِصف ما يحدث لدرجة الحرارة خالل اليوم.  ) ه
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ُيظِهر الرسمان البيانيَّان أدناه عدد الطلبة في الصفِّ الخامس خالل أسبوٍع واحٍد:  )5
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عدد طلبة الصفِّ الخامس

عدد الطلبة

األحد اإلثنين  الثالثاء  األربعاء  الخميس 

- يعرض أحد الرسمين البيانات بطريقٍة غير مناسبٍة. 
د الرسم البيانيَّ غير المناسب.  )أ( حدِّ

)ب( ناقش السبب مع زميلك، ثم اْكُتبه.
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- يعرض أحد الرسمين البيانات بطريقٍة غير مناسبٍة. 
د الرسم البيانيَّ غير المناسب.  )أ( حدِّ

)ب( ناقش السبب مع زميلك، ثم اْكُتبه.
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يعرض الرسم البيانيُّ أدناه مقدار طول الشمعة أثناء فترة احتراقها:  )6

18
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10

8
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0

الساعات

طول الشمعة )سم(

طول الشمعة أثناء فترة احتراقها

 1 2 3 4

ل مرٍة؟ )  أ  ( كم يبلغ طول الشمعة عندما تمَّ إشعالها أوَّ
ل ساعٍة؟ )ب( كم عدد السنتيمترات المحترقة من الشمعة في أوَّ

) ج ( كم أصبح طول الشمعة بعد مرور ساعتين؟
)  د  ( ما المدة التي استغرقتها الشمعة في االحتراق لِيقّل طولها من 18سم إلى 4سم؟ 
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لنستكشف
اكتـب عـدًدا في كلِّ ُمربَّع مـن الُمربَّعات اآلتيـة بحيث يكون 

المنـوال لمجموعة األعداد الخمسـة هو العدد 10

18-1 إيجاد المنوال
الــذي  العنصــر  المنــوال: 
ــة  ــي مجموع ــًرا ف ر كثي ــرَّ يتك

البيانــات.
على سبيل المثال:

المنوال هو 1
يكــون هنــاك أكثــر مــن قيمــٍة 

واحــدٍة للمنــوال.
على سبيل المثال:

8  ،7  ،5  ،5 ،4  ،3  ،3  ،2
المنوال هو 3 و 5

لت النتيجــة فــي كل  1(  رمــت ريــم حجــر النــرد 10 مــراٍت وســجَّ
ــراٍت: ــع م ــك أرب ــت بذل ــث قام ــرة، حي م

حّدد قيمة المنوال لكلِّ مجموعٍة:

)  أ  ( 
? المنوال = 

)ب( 
? المنوال = 

) ج ( 
? المنوال = 

)  د  ( 
? المنوال = 

2(  يشير الرسم البياني إلى عدد األطفال في
العائالت التي لديها طالب  في الصّف

الخامس.
ما هو منوال عدد األطفال؟

6
5
4
3
2
1

عدد األطفال

رار
تك

ال

1 2 3 4 5 6

عدد األطفال في العائالت التي لديها طلبة في الصفِّ الخامس

ــن أنَّ  ــد مـ ـ ــب أن تتأكَّ يجـ
العـــدد 10 هـــو العـــدد 

األكثـــر تكـــراًرا.

?  ?  ?  ?  ?  
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أوجد المنوال لكل مجموعة من البيانات اآلتية:  )3
)  أ  ( 2، 5، 3، 2، 4، 10
)ب( 2، 3، 0، 10، 4، 5

) ج ( أحمر، أصفر، أزرق، أحمر، أخضر.
)  د  ( الفيل، األسد، النمر، الفيل، القرد.

ـ ( -2، 4، 0، 1، -4 ) ه
)  و  ( 1، 3 ، -1، -3، 1، 3

لة. طلب ناصر إلى بعض الطالب إخباره بحيواناتهم المفضَّ  )4
ُيظهر الجدول المجاور نتائج االستبيان الذي قام به.

حدد قيمة المنوال.

ــدد  ــة ع ــة المقابل ــدة البياني ــر األعم 5(  ُتظه
ــمَّ  ــي ت ــة الت ة المختلف ــوَّ ــى المحش َم الدُّ
بيعهــا فــي أحــد المتاجــر األســبوع 

الماضــي.
بشكٍل  بيعها  تمَّ  التي  المحشيَّة  الُدمية  ما 

أكبر خالل األسبوع الماضي؟

التكرارالحيوان
4الزرافة
10الفيل
4القرد
9األسد
7الكنغر
8الباندا

مية
الُد

الزرافة

األرنب

الباندا

الدب

الفيل

عدد الُدَمى التي تمَّ بيعها
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ــي  ــوا ف ــم وقع ــل، ولكنه ــي الفص ــياء ف ــض األش ــاس بع ــى قي ــس عل ــف الخام ــة الص ــل طلب 1(  يعم
ــة: ــاس خاطئ ــدات قي ــى وح ــاتهم عل ــض قياس ــتملت بع ــث اش ــاء، حي ــن األخط ــة م مجموع

)  أ  ( ما األشياء الموجودة في الفصل التي تشتمل قياساتها على وحداٍت خاطئٍة؟
)ب( اكتب قياسات كلِّ عنصٍر مقرونًة بوحداتها الصحيحة.

د قيــاس العنصــر األول  ) ج (  اختــر ثالثــة عناصــَر مــن العناصــر الموجــودة فــي غرفــة الصف. وحــدِّ
بالمليمتــر، والثانــي بالســنتيمتر، والثالــث بالمتر.

لنستكشف
كانت بسمة بحاجة إلى خيٍط طوله 5 م.

وكان لديهــا العديــد مــن الخيــوط، يبلــغ طــول الواحــد منهــا 
ــت  ــث كان ــا حي ــن مًع ــط خيطي ــرة ترب ــي كل م ــم، وف 50 س

تســتخدم 50 ملــم مــن كلِّ خيــٍط لعمــل عقــدٍة.

كــم خيًطــا طولــه 50 ســم تحتاجــه بســمة للحصــول علــى  
خيــٍط طولــه 5 م؟

19-1 قياس الخطوط ورسمها

تســـتطيع إجـــراء العمليَّـــات الحســـابيَّة 
ـــنتيمتر  ـــر أو الس ـــا بالمليمت ـــة نتائجه وكتاب
ـــن أنَّ كلَّ  ـــد م ـــى التأكُّ ـــر، وال تنس أو المت

ـــدة. ـــس الوح ـــا نف ـــات له القياس
ـــوٍط.  ـــِة خي ـــِة أو أربع ـــود ثالث ـــل وج تخيَّ
ــا  ــد ربطهـ ــيحدث عنـ ــا سـ ــر فيمـ ـ فكِّ
ــى  ــذا علـ ــاعدك هـ ــل سيسـ ــا. هـ مًعـ

المشـــكلة؟ إدراك 

الوحدة 2ج: النشاط األساسيُّ 19-1 قياس ورسم الخطوط

)١( القياس 
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ــي  ــوا ف ــم وقع ــل، ولكنه ــي الفص ــياء ف ــض األش ــاس بع ــى قي ــس عل ــف الخام ــة الص ــل طلب 1(  يعم
ــة: ــاس خاطئ ــدات قي ــى وح ــاتهم عل ــض قياس ــتملت بع ــث اش ــاء، حي ــن األخط ــة م مجموع

)  أ  ( ما األشياء الموجودة في الفصل التي تشتمل قياساتها على وحداٍت خاطئٍة؟
)ب( اكتب قياسات كلِّ عنصٍر مقرونًة بوحداتها الصحيحة.

د قيــاس العنصــر األول  ) ج (  اختــر ثالثــة عناصــَر مــن العناصــر الموجــودة فــي غرفــة الصف. وحــدِّ
بالمليمتــر، والثانــي بالســنتيمتر، والثالــث بالمتر.

لنستكشف
كانت بسمة بحاجة إلى خيٍط طوله 5 م.

وكان لديهــا العديــد مــن الخيــوط، يبلــغ طــول الواحــد منهــا 
ــت  ــث كان ــا حي ــن مًع ــط خيطي ــرة ترب ــي كل م ــم، وف 50 س

تســتخدم 50 ملــم مــن كلِّ خيــٍط لعمــل عقــدٍة.

كــم خيًطــا طولــه 50 ســم تحتاجــه بســمة للحصــول علــى  
خيــٍط طولــه 5 م؟

19-1 قياس الخطوط ورسمها

تســـتطيع إجـــراء العمليَّـــات الحســـابيَّة 
ـــنتيمتر  ـــر أو الس ـــا بالمليمت ـــة نتائجه وكتاب
ـــن أنَّ كلَّ  ـــد م ـــى التأكُّ ـــر، وال تنس أو المت

ـــدة. ـــس الوح ـــا نف ـــات له القياس
ـــوٍط.  ـــِة خي ـــِة أو أربع ـــود ثالث ـــل وج تخيَّ
ــا  ــد ربطهـ ــيحدث عنـ ــا سـ ــر فيمـ ـ فكِّ
ــى  ــذا علـ ــاعدك هـ ــل سيسـ ــا. هـ مًعـ

المشـــكلة؟ إدراك 
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4(      لديك مجموعة من الخطوط اآلتية:

)  أ  (

)ب(

) ج (

)  د  (

ـ ( ) ه

)  و ( 

ر طول كلِّ خٍط، واكتب التقدير في الجدول. انسخ الجدول اآلتي، ثم قدِّ  
ِقس كلَّ خٍط وأكمل الجدول.

القياس بالتقريب إلى القياس بالسنتيمترالقياس بالمليمترالتقدير بالسنتيمترخط
أقرب سنتيمتر

)  أ  (
)ب(
) ج (
)  د  (
ـ ( ) ه
)  و  (

ارُسم خطوًطا مستقيمًة قياُسها:  )٥
)  أ  ( 3.2 سم

)ب( 89 ملم
) ج ( 67 ملم

)  د  ( 10.3 سم
ـ ( 128 ملم ) ه
)  و  ( 9.1 سم

29

استخدم قلَم رصاٍص مسنوًنا.
ق من مقياس المسطرة. تحقَّ

المســـطرة  علـــى  الصفـــر  موقـــع  حـــدد 
ــاس  ــا لقيـ ــي تحتاجهـ ــة التـ ــك النقطـ وكذلـ

الصحيـــح. الطـــول 

4(      لديك مجموعة من الخطوط اآلتية:

)  أ  (

)ب(
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)  د  (

ـ ( ) ه

)  و ( 

ر طول كلِّ خٍط، واكتب التقدير في الجدول. انسخ الجدول اآلتي، ثم قدِّ  
ِقس كلَّ خٍط وأكمل الجدول.

القياس بالتقريب إلى القياس بالسنتيمترالقياس بالمليمترالتقدير بالسنتيمترخط
أقرب سنتيمتر
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)ب(
) ج (
)  د  (
ـ ( ) ه
)  و  (

ارُسم خطوًطا مستقيمًة قياُسها:  )٥
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)ب( 89 ملم
) ج ( 67 ملم

)  د  ( 10.3 سم
ـ ( 128 ملم ) ه
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29

استخدم قلَم رصاٍص مسنوًنا.
ق من مقياس المسطرة. تحقَّ

المســـطرة  علـــى  الصفـــر  موقـــع  حـــدد 
ــاس  ــا لقيـ ــي تحتاجهـ ــة التـ ــك النقطـ وكذلـ

الصحيـــح. الطـــول 

29

إذا لـم يكن لديك مؤقٌِّت أو سـاعٌة يمكنك محاولة 
عّد الثواني لقياس الوقـت بالطريقة المقابلة.

فـي اللغة العربيـة المنطوقة، يسـتغرق نطـق معظم 
األعـداد األقـل مـن 100 أقـلَّ مـن ثانيـٍة واحـدٍة. 
لـذا فمـن الممكن أن تسـتخدم كلمـًة إضافيَّـًة بعد 

الثوانـي  عـدُّ  ليكـون  عـدٍد  كلِّ 
الكلمـات  وتلـك  دقـًة،  أكثـر 
العـدد  ـا كان  أيًّ تتغيـر مطلًقـا  ال 
»ثـم«،  مثـل:  يسـبقها.  الـذي 
و»مسـتطيالت«. و»مصبـاح«، 

2(  عــّد مــن 1 إلــى 20 واطلــب إلى زميلك حســاب الوقــت الــذي اســتغرْقَتُه باســتخدام ســاعة توقيٍت. 
ب اســتخدام الكلمــات: »ثــم«، و »مصبــاح«،  و »مســتطيالت«،  لجعــل العــّد أكثــر دقــًة.  جــرِّ

ما الكلمة التي تجعل عّد 20 ثانيًة أكثر دقًة؟  

ب كلماٍت أخرى. هل يمكنك إيجاد كلماٍت تجعل العدَّ دقيًقا بشكٍل أكبر بالنسبة لك؟ ٣(  جرِّ

صنعت منار وفرح ساعًة مائيًَّة عن طريق استخدام زجاجتي شراب فارغتين.  )4
ت فرح عدد القطرات. وضعت  استخدمت منار ساعة توقيٍت لحساب وقت نزول القطرات في حين عدَّ
ت فرح القطرات  منار عالماٍت في الّزجاجة السفلية تشير إلى مستوى الماء بعد مرور كلِّ دقيقٍة. عدَّ

ووجدت أنَّ الماء قد قطَّر 48 مرًة في كلِّ مرٍة رسمت فيها فرح خطًّا. 
ــكلِّ  ــرة ل ل قط ــدَّ ــن الُمع ــرع م ــاء أس ــر الم ل تقطي ــدَّ ــل كان ُمع )  أ  (  ه

ــه؟ ــٍة أو أبطــأ من ثاني
)ب(  كــم بلــغ مقــدار الوقــت الــذي مــرَّ فــي الخــط الثانــي؟ وكــم عدد 

القطــرات التــي ســقطت خالله؟
ــي  ــود ف ــت الموج ــي المؤقِّ ــا ف ــتغَرق تقريًب ــت المس ــا الوق ) ج (  م

الصــورة المقابلــة؟ وكــم عــدد القطــرات التــي ســقطت؟
ــا بــك.  ــا خاصًّ ــا أو رمليًّ ًتــا مائيًّ )  د  (  1( بمســاعدة زميلــك اصنــع مؤقِّ

ــت عنــد مــرور كلِّ دقيقــٍة. 2( َضــع عالمــًة علــى المؤقِّ
          ٣( استخدم المؤقِّت لحساب وقت حدث ما بالفصل.

الثقب

أبق الغطاء 
على الزجاجة
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إذا لـم يكن لديك مؤقٌِّت أو سـاعٌة يمكنك محاولة 
عّد الثواني لقياس الوقـت بالطريقة المقابلة.

فـي اللغة العربيـة المنطوقة، يسـتغرق نطـق معظم 
األعـداد األقـل مـن 100 أقـلَّ مـن ثانيـٍة واحـدٍة. 
لـذا فمـن الممكن أن تسـتخدم كلمـًة إضافيَّـًة بعد 

الثوانـي  عـدُّ  ليكـون  عـدٍد  كلِّ 
الكلمـات  وتلـك  دقـًة،  أكثـر 
العـدد  ـا كان  أيًّ تتغيـر مطلًقـا  ال 
»ثـم«،  مثـل:  يسـبقها.  الـذي 
و»مسـتطيالت«. و»مصبـاح«، 

2(  عــّد مــن 1 إلــى 20 واطلــب إلى زميلك حســاب الوقــت الــذي اســتغرْقَتُه باســتخدام ســاعة توقيٍت. 
ب اســتخدام الكلمــات: »ثــم«، و »مصبــاح«،  و »مســتطيالت«،  لجعــل العــّد أكثــر دقــًة.  جــرِّ

ما الكلمة التي تجعل عّد 20 ثانيًة أكثر دقًة؟  

ب كلماٍت أخرى. هل يمكنك إيجاد كلماٍت تجعل العدَّ دقيًقا بشكٍل أكبر بالنسبة لك؟ ٣(  جرِّ

صنعت منار وفرح ساعًة مائيًَّة عن طريق استخدام زجاجتي شراب فارغتين.  )4
ت فرح عدد القطرات. وضعت  استخدمت منار ساعة توقيٍت لحساب وقت نزول القطرات في حين عدَّ
ت فرح القطرات  منار عالماٍت في الّزجاجة السفلية تشير إلى مستوى الماء بعد مرور كلِّ دقيقٍة. عدَّ

ووجدت أنَّ الماء قد قطَّر 48 مرًة في كلِّ مرٍة رسمت فيها فرح خطًّا. 
ــكلِّ  ــرة ل ل قط ــدَّ ــن الُمع ــرع م ــاء أس ــر الم ل تقطي ــدَّ ــل كان ُمع )  أ  (  ه

ــه؟ ــٍة أو أبطــأ من ثاني
)ب(  كــم بلــغ مقــدار الوقــت الــذي مــرَّ فــي الخــط الثانــي؟ وكــم عدد 

القطــرات التــي ســقطت خالله؟
ــي  ــود ف ــت الموج ــي المؤقِّ ــا ف ــتغَرق تقريًب ــت المس ــا الوق ) ج (  م

الصــورة المقابلــة؟ وكــم عــدد القطــرات التــي ســقطت؟
ــا بــك.  ــا خاصًّ ــا أو رمليًّ ًتــا مائيًّ )  د  (  1( بمســاعدة زميلــك اصنــع مؤقِّ

ــت عنــد مــرور كلِّ دقيقــٍة. 2( َضــع عالمــًة علــى المؤقِّ
          ٣( استخدم المؤقِّت لحساب وقت حدث ما بالفصل.
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ــٍة بالوقــت فــي مجموعــٍة مــن الغرف،  1(  يشــارك بــدٌر فــي حــلِّ أحــد األلغــاز. توجــد ســتة ألغــاٍز خاصَّ
ولكــن ال يمكــن لبــدٍر االنتقــال إلــى الغرفــة التاليــة إال بعــد حــلِّ لغــز الغرفــة الموجــود فيهــا. 

)  أ  (  غــادر بــدر الغرفــة األخيــرة عنــد الســاعة العاشــرة وأربــع دقائــق. تشــير الســاعات فــي الغــرف 
إلــى وقــت دخــول بــدٍر لــكلِّ غرفــٍة. مــا المــدة التــي اســتغرقها بــدٌر فــي حــلِّ كلِّ لغــٍز؟
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ــذي  ــت ال ــة الوق ــاعة لمعرف ــتخدم الس ــدٌر. اس ــا ب ــام بحله ــي ق ــت الت ــاز الوق ــي ألغ ــذه ه )ب(  ه
ــٍة. ــرب دقيق ــب ألق ــع التقري ــٍز م ــل كلِّ لغ ــتغرقه لح ستس

اللغز 1
هــذه الســاعة معكوســٌة بشــكٍل أفقــيٍّ 

فــي مــرآٍة. 
ما الوقت الصحيح؟

اللغز 2
ــي  ــاعة 180° ف ــذه الس ــر ه ــم تدوي ت

ــاعة.  ــارب الس ــاه عق اتِّج
ما الوقت الصحيح؟

اللغز ٣
ــرة 18 دقيقــًة. مــا  هــذه الســاعة متأخِّ

الوقــت الصحيــح؟

اللغز 4
بشــكٍل  معكوســٌة  الســاعة  هــذه 

مــرآٍة.  فــي  رأســيٍّ 
ما الوقت الصحيح؟

اللغز ٥
 °180 الســاعة  هــذه  تدويــر  تــم 
الســاعة.  عقــارب  اتِّجــاه  عكــس 

ما الوقت الصحيح؟

اللغز 6
مــة 24 دقيقــًة. مــا  هــذه الســاعة متقدِّ

الوقــت الصحيــح؟
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ــٍة بالوقــت فــي مجموعــٍة مــن الغرف،  1(  يشــارك بــدٌر فــي حــلِّ أحــد األلغــاز. توجــد ســتة ألغــاٍز خاصَّ
ولكــن ال يمكــن لبــدٍر االنتقــال إلــى الغرفــة التاليــة إال بعــد حــلِّ لغــز الغرفــة الموجــود فيهــا. 

)  أ  (  غــادر بــدر الغرفــة األخيــرة عنــد الســاعة العاشــرة وأربــع دقائــق. تشــير الســاعات فــي الغــرف 
إلــى وقــت دخــول بــدٍر لــكلِّ غرفــٍة. مــا المــدة التــي اســتغرقها بــدٌر فــي حــلِّ كلِّ لغــٍز؟
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ــذي  ــت ال ــة الوق ــاعة لمعرف ــتخدم الس ــدٌر. اس ــا ب ــام بحله ــي ق ــت الت ــاز الوق ــي ألغ ــذه ه )ب(  ه
ــٍة. ــرب دقيق ــب ألق ــع التقري ــٍز م ــل كلِّ لغ ــتغرقه لح ستس

اللغز 1
هــذه الســاعة معكوســٌة بشــكٍل أفقــيٍّ 

فــي مــرآٍة. 
ما الوقت الصحيح؟

اللغز 2
ــي  ــاعة 180° ف ــذه الس ــر ه ــم تدوي ت

ــاعة.  ــارب الس ــاه عق اتِّج
ما الوقت الصحيح؟

اللغز ٣
ــرة 18 دقيقــًة. مــا  هــذه الســاعة متأخِّ

الوقــت الصحيــح؟

اللغز 4
بشــكٍل  معكوســٌة  الســاعة  هــذه 

مــرآٍة.  فــي  رأســيٍّ 
ما الوقت الصحيح؟

اللغز ٥
 °180 الســاعة  هــذه  تدويــر  تــم 
الســاعة.  عقــارب  اتِّجــاه  عكــس 

ما الوقت الصحيح؟

اللغز 6
مــة 24 دقيقــًة. مــا  هــذه الســاعة متقدِّ

الوقــت الصحيــح؟
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إذا لـم يكن لديك مؤقٌِّت أو سـاعٌة يمكنك محاولة 
عّد الثواني لقياس الوقـت بالطريقة المقابلة.

فـي اللغة العربيـة المنطوقة، يسـتغرق نطـق معظم 
األعـداد األقـل مـن 100 أقـلَّ مـن ثانيـٍة واحـدٍة. 
لـذا فمـن الممكن أن تسـتخدم كلمـًة إضافيَّـًة بعد 

الثوانـي  عـدُّ  ليكـون  عـدٍد  كلِّ 
الكلمـات  وتلـك  دقـًة،  أكثـر 
العـدد  ـا كان  أيًّ تتغيـر مطلًقـا  ال 
»ثـم«،  مثـل:  يسـبقها.  الـذي 
و»مسـتطيالت«. و»مصبـاح«، 

2(  عــّد مــن 1 إلــى 20 واطلــب إلى زميلك حســاب الوقــت الــذي اســتغرْقَتُه باســتخدام ســاعة توقيٍت. 
ب اســتخدام الكلمــات: »ثــم«، و »مصبــاح«،  و »مســتطيالت«،  لجعــل العــّد أكثــر دقــًة.  جــرِّ

ما الكلمة التي تجعل عّد 20 ثانيًة أكثر دقًة؟  

ب كلماٍت أخرى. هل يمكنك إيجاد كلماٍت تجعل العدَّ دقيًقا بشكٍل أكبر بالنسبة لك؟ ٣(  جرِّ

صنعت منار وفرح ساعًة مائيًَّة عن طريق استخدام زجاجتي شراب فارغتين.  )4
ت فرح عدد القطرات. وضعت  استخدمت منار ساعة توقيٍت لحساب وقت نزول القطرات في حين عدَّ
ت فرح القطرات  منار عالماٍت في الّزجاجة السفلية تشير إلى مستوى الماء بعد مرور كلِّ دقيقٍة. عدَّ

ووجدت أنَّ الماء قد قطَّر 48 مرًة في كلِّ مرٍة رسمت فيها فرح خطًّا. 
ــكلِّ  ــرة ل ل قط ــدَّ ــن الُمع ــرع م ــاء أس ــر الم ل تقطي ــدَّ ــل كان ُمع )  أ  (  ه

ــه؟ ــٍة أو أبطــأ من ثاني
)ب(  كــم بلــغ مقــدار الوقــت الــذي مــرَّ فــي الخــط الثانــي؟ وكــم عدد 

القطــرات التــي ســقطت خالله؟
ــي  ــود ف ــت الموج ــي المؤقِّ ــا ف ــتغَرق تقريًب ــت المس ــا الوق ) ج (  م

الصــورة المقابلــة؟ وكــم عــدد القطــرات التــي ســقطت؟
ــا بــك.  ــا خاصًّ ــا أو رمليًّ ًتــا مائيًّ )  د  (  1( بمســاعدة زميلــك اصنــع مؤقِّ

ــت عنــد مــرور كلِّ دقيقــٍة. 2( َضــع عالمــًة علــى المؤقِّ
          ٣( استخدم المؤقِّت لحساب وقت حدث ما بالفصل.

الثقب

أبق الغطاء 
على الزجاجة

مصباح واحد، مصباحان اثنان، مصابيح ...

واحد ... اثنان ... ثالثة ...
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استخدم التقويم لإلجابة عن األسئلة اآلتية:  )1
)  أ  ( ما اليوم الذي سيوافق 28 من أكتوبر؟

)ب( ما تواريخ كلِّ أيام الثالثاء التي تقع في شهر أكتوبر؟
ل من نوفمبر؟ ) ج (  ما اليوم الذي سيوافق األوَّ

)  د  ( ما تواريخ كلِّ أيام الجمعة التي تقع في شهر نوفمبر؟
ـ ( ما اليوم الذي سيوافق الرابع من ديسمبر؟ ) ه

)  و  (  ما اليوم الذي سيوافق اليوم األخير من شهر ديسمبر؟

ما مقدار الفترات الزمنيَّة التي تقع بين التواريخ في كل مما يأتي:   )2
اكتب إجابتك باألسابيع واأليام.  

)  أ  ( 6 من أكتوبر إلى 28 من أكتوبر.
)ب( 14 من يونيو إلى 30 من يونيو.

) ج ( 31 من مارس إلى 26 من أبريل.
)  د  ( 7 من يناير إلى 7 من فبراير.

أكتوبر

29613األحد

30714اإلثنين

1815الثالثاء

29األربعاء

310الخميس

411الجمعة

512السبت

مثال
2 من مايو إلى 19 من مايو = أسبوعين و٣ أيام

ابـــدأ العـــد مـــن 
البدايـــة،  تاريـــخ 

نـــه فـــي  وال ُتضمِّ
. العـــدِّ

لنستكشف
ــوم  ــر ي ــهر يناي ــن ش ــوم األول م ــق الي يواف

ــًة. ــت كبيس ــنة ليس ــك الس ــاء، وتل الثالث

ل  مــا اليــوم الــذي يوافــق األوَّ
مــن ديســمبر؟

20-2 استخدام التقويمات

ـــق  ـــبوع المواف ـــوم األس ـــتنتج ي ـــا أن تس إمَّ
أن  أو  شـــهٍر،  كلِّ  مـــن  ل  األوِّ لليـــوم 
ـــن  ـــع بي ـــي تق ـــهر الت ـــام الش ـــع كلَّ أي تجم
ل مـــن ديســـمبر  ل مـــن ينايـــر واألوَّ األوَّ

الســـتنتاج اليـــوم.
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ما مقدار الفترات الزمنيَّة التي تقع بين التواريخ في كل مما يأتي:   )2
اكتب إجابتك باألسابيع واأليام.  
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ــوم  ــر ي ــهر يناي ــن ش ــوم األول م ــق الي يواف

ــًة. ــت كبيس ــنة ليس ــك الس ــاء، وتل الثالث

ل  مــا اليــوم الــذي يوافــق األوَّ
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استنتج تاريخ عيد ميالد كلِّ طالب في الصورة اآلتية: )اكتب اليوم والتاريخ(  )٣

تاريخ اليوم

 )أ(
عيد ميالدي بعد ٣ أسابيع 

تماًما من اليوم!

 )ب(
عيد ميالدي بعد أسبوعين و٣ أيام.

1
األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد

مارس

8 7 6
1٣
20
27

22
1٥

 )ج(
عيد ميالدي بعد أسبوع و6 أيام.

 )د(
عيد ميالدي بعد ٣ أسابيع و4 أيام.

 )و(
عيد ميالدي بعد ٥ أسابيع و٥ أيام.

 )هـ(
عيد ميالدي بعد 4 

أسابيع.

4(  يســتخدم عــالء الديــن المســافر عبــر الزمــن ســاعة ســفٍر زمنيَّــٍة 
ــٍة تنقلــه إلــى الماضــي أو المســتقبل؛ حيــث يَضــع عــدد  خاصَّ
الســنوات والشــهور التــي يريــد الســفر خاللهــا فــي الماضي أو 
المســتقبل، ثــم يضغــط علــى الــزر، فتنقلــه الســاعة إلــى هنــاك.

)  أ  ( وصل عالء الدين في شهر إبريل لعام 2028 
 انظر إلى العرض في ساعة السفر الزمنيَّة الستنتاج تاريخ بداية السفر.

)ب( يريد عالء الدين االنتقال من إبريل 2028 إلى يناير 2001.
ما التغيير الذي يجب عليه إجراؤه في عرض الساعة؟

ــاعة  ــرض الس ــي ع ــهر« ف ــنوات و4 أش ــداره »5 س ــالب مق ــًرا بالس ــن تغيي ــالء الدي ــرى ع ) ج (  أج
ــر 2001. ــن يناي ــًة م بداي

ما الزمن الذي سينتقل عالء الدين إليه؟
)  د  ( يريد عالء الدين الذهاب إلى شهر مايو 2005. 

ما التغيير الذي يجب عليه إجراؤه في عرض الساعة؟

٣٣

0  2  0  6
الشهورالسنوات
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لنستكشف
الصــفِّ  طلبــة  استكشــف 
التلويــن  أقــالم  الخامــس 
بهــا  فظلَّلــوا  المختلفــة، 
ــدت  ــى نف ــتطيالت حت المس

األلــوان مــن األقــالم.

ما القلم الذي غطَّى مساحًة 
أكبر؟

21-1 المساحة )2(

ـــر أنَّـــه يمكـــن اســـتنتاج مســـاحة  تذكَّ
المســـتطيل عـــن طريـــق ضـــرب طولـــه 

ــه. ــي عرضـ فـ

استنتج مساحة كلِّ غرفٍة في المخطَّط اآلتي:  )1

غرفة الطعام

5 م

3 م

2 م
1 م

3 م

3 م

2 م

4 م

1 م

المطبخ
غرفة المعيشة

غرفة 
المرافق

       الردهة
5 م

غرفة النوم

ِقس أطوال أضالع المستطيالت اآلتية وعرضها مع التقريب إلى أقرب سنتيمتٍر، واستنتج مساحتها.  )2

) ج ()ب()  أ  (

الوحدة 2ج: النشاط األساسيُّ 21-1 المساحة )2( ٣4

غطى قلمي العريض مستطياًل 
بطول 12 سم وعرض 7سم

غطى قلمي ذو السن الناعم مستطياًل 

بطول 10 سم وعرض 9 سم

غطى قلمي ذو السن الرفيع مستطياًل 
بطول 11 سم وعرض 8 سم

لنستكشف
الصــفِّ  طلبــة  استكشــف 
التلويــن  أقــالم  الخامــس 
بهــا  فظلَّلــوا  المختلفــة، 
ــدت  ــى نف ــتطيالت حت المس

األلــوان مــن األقــالم.

ما القلم الذي غطَّى مساحًة 
أكبر؟

21-1 المساحة )2(

ـــر أنَّـــه يمكـــن اســـتنتاج مســـاحة  تذكَّ
المســـتطيل عـــن طريـــق ضـــرب طولـــه 

ــه. ــي عرضـ فـ

استنتج مساحة كلِّ غرفٍة في المخطَّط اآلتي:  )1

غرفة الطعام

5 م

3 م

2 م
1 م

3 م

3 م

2 م

4 م

1 م

المطبخ
غرفة المعيشة

غرفة 
المرافق

       الردهة
5 م

غرفة النوم

ِقس أطوال أضالع المستطيالت اآلتية وعرضها مع التقريب إلى أقرب سنتيمتٍر، واستنتج مساحتها.  )2

) ج ()ب()  أ  (

الوحدة 2ج: النشاط األساسيُّ 21-1 المساحة )2( ٣4

غطى قلمي العريض مستطياًل 
بطول 12 سم وعرض 7سم

غطى قلمي ذو السن الناعم مستطياًل 

بطول 10 سم وعرض 9 سم

غطى قلمي ذو السن الرفيع مستطياًل 
بطول 11 سم وعرض 8 سم
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استخدم أمجد بالطاٍت زرقاء وحمراء لتكوين نمٍط فسيفسائيٍّ كما في الشكل اآلتي:  )٣
حيث كان عرض كل قطعة بالط يساوي 2 سم 

وطولها 3 سم:
 

لم يتم رسم البالطات بالحجم الصحيح؛ لذا لن تستطيع قياسها لإلجابة عن األسئلة:
)  أ  ( ما مساحة البالطة الواحدة؟

)ب( ما عرض النمط ككلٍّ وما طوله؟
) ج ( ما مساحة النمط األزرق؟
)  د  ( ما مساحة النمط األحمر؟

ـ ( ما مساحة النمط كلِّه؟ ) ه

4(  أعلنــت المدرســة للطالب عــن مســابقة تصميم 
ــوم  ــال بي ــبة االحتف ــٍد بمناس ــوٍر جدي ــتل زه مش

ــجرة. الش
وكان المشتل على شكل مربٍَّع مساحته 49م2.

صنعه  الذي  التصميم  هو  المقابل  والتصميم 
الطالب أمجد، حيث كان عرض كل مستطيل من 

المستطيالت الحمراء والصفراء فيه متًرا واحًدا:
)  أ  (  مــا قياســات طــول وعــرض المشــتل 

بأكملــه؟
)ب(  ماذا ينبغي أن يكون القياس في »؟ م«؟

ما المساحة التي تغطِّيها:
) ج ( الزهور الحمراء؟
)  د  (  الزهور الصفراء؟
ـ ( الزهور الزرقاء؟ ) ه

)  و ( الزهور األرجوانيَّة؟
ــد مــن أنَّ مجموعهــم  ــق مــن إجاباتــك عــن األســئلة مــن ) ج ( إلــى ) و ( مــن خــالل التأكُّ ) ز (  تحقَّ

يســاوي إجمالــي مســاحة المشــتل.

5 m

? m
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21-2 المحيط )2(

لنستكشف
ن الشــكل المقابــل مــن  يتكــوَّ
مضلَّعــاٍت سداســيٍَّة منتظمــٍة، 

محيــط كلٍّ منهــا 30 ســم. 

ما محيط الشكل  بأكمله؟

ـــٍع  ـــول كلِّ ضل ـــب أوالً ط احس
ــيَّة  مـــن الُمضلَّعـــات السداسـ

المنتظمـــة.
الشـــكل  رســـم  يمكنـــك 
ـــوال  ـــميات لألط ـــة مس وإضاف

ــا. ــي تعرفهـ التـ

استخدم حقائق جدول الضرب لحساب محيط كلِّ شكٍل من األشكال المنتظمة اآلتية:  )1
)  أ  ( ُمضلٍَّع خماسيٍّ منتظٍم طول ضلعه 5 سم.
)ب( ُمضلٍَّع سداسيٍّ منتظٍم طول ضلعه 9 سم.

) ج ( مربٍَّع طول ضلعه 8 سم.
)  د  ( ُمثلٍَّث متطابق األضالع طول ضلعه 10 سم.

ـ ( ُمضلَّع ثمانيِّ األضالع منتظم طول ضلعه 6 سم. ) ه

احسب محيط كلِّ مستطيٍل فيما يأتي:  )2

2.9 سم

4.6 سم

3.5 سم

1.7 سم

1.1 سم

5.8 سم

)ب()  أ  ( 

) ج (

ارُسم ثالثة مستطيالٍت مختلفٍة، محيط كلٍّ منها 22 سم.  )٣

كيفية حساب محيط شكٍل 
منتظٍم لحساب محيط شكٍل 

منتظٍم، اضرب عدد األضالع 
في طول ضلٍع واحٍد.

الوحدة 2ج: النشاط األساسيُّ 22-2 المحيط )2( ٣6
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ــٍر  ــرب مليمت ــى أق ــا إل ًب ــه مقرَّ ــٍع ب ــول كلِّ ضل ــه وط ــي، نوع ــا يأت ــي م ــٍث ف ــت كلِّ ُمثلَّ ــب تح اكت  )4
وكذلــك  محيطــه:

) ج ()ب()  أ  (

ـ ()  د  ( ) ه

٥(  ارسم مستطياًل مساحته 20 سم2 ، ومحيطه 24 سم.

6(  ارسم مستطياًل مساحته 36 سم2 ، ومحيطه 26 سم. 

ــع السداســيِّ المنتظــم اآلتــي الــذي يتكــون مــن مثلثــات متطابقــة األضــالع  7(  احســب محيــط الُمضلَّ
محيــط كل منهــا    24 ســم.

٣737



الوحدة 3أ: النشاط األساسيُّ 22-1 استخدام اإلستراتيجيات الذهنيَّة

لنستكشف
في الشكل المجاور:

ل وطبِّق هذا النمط على  ادرس النمط الموجود في الصفِّ األوَّ
الصفوف األخرى الستنتاج اإلجابات. 

22-1 استخدام االستراتيجيات الذهنية

استخدم مهاراتك الذهنية؛ كي تساعدك في عمليَّات االستقصاء.

الضرب في العدد 11  )1
286 = 11 × 26 
352 = 11 × 32 

نًة من رقمين في 11.  اضرب أعداًدا أخرى مكوَّ
 هل ترى أيَّ أنماٍط؟

 ناقش النتائج مع زميٍل. 
 هل يمكنك إيجاد طريقٍة سريعٍة للضرب في 11؟

ما العدد الذي ُأفِّكر فيه؟  )2
 اعمل مع زميلك إليجاد األعداد في ُكلٍّ مما يأتي:

ر في عدٍد ما، عندما أضاعفه يصبح 38«. )  أ  ( تقول فاطمة: »أفكِّ
ر فيه فاطمة؟  ما العدد الذي تفكِّ

ر في عدٍد ما، عندما أقسمه نصفين، يصبح 42«. )ب( يقول أحمد: »أفكِّ
ر فيه أحمد؟  ما العدد الذي يفكِّ

ر في عدٍد ما، عندما أضاعفه ثم أضيف إليه 4، يصبح 88«. ) ج (  يقول أمجد: »أفكِّ
ر فيه أمجد؟ ما العدد الذي يفكِّ

ر في عدٍد ما، عندما أضاعفه ثم أضاعفه مرًة أخرى، يصبح 60«. )  د  (  تقول ياسمين: »أفكِّ
ر فيه ياسمين؟  ما العدد الذي تفكِّ

األعداد

38

5 1260

17 25

19 13
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األعداد
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إجمالي الحلقات  )3
 انسخ المخطَّط المجاور واكتب األعداد من 1 إلى 12 في 

الدوائر. استخدم كلَّ عدٍد مرًة واحدًة فقط.
الخارجيَّة  الحلقة  في  األعداد  مجموع  يكون  أن  يجب   

مساوًيا لمجموع األعداد في الحلقة الداخليَّة.
 اعمل مع زميلك وناقش طرًقا مختلفة لحل المسألة.

3939



الوحدة 3أ: النشاط األساسيُّ 23-1 التعامل مع األعداد العشرية والكسور العشرية

لنستكشف
ثالًثا من بطاقات األعداد، في الشكل المجاور:

اختر بطاقتين منها إلكمال الشبكة اآلتية، ثم أوجد أقرب عدٍد كامٍل له:

‚
ا مختلًفا يمكن تكوينه؟ كم عدًدا عشريًّ   

ما أقرب عدٍد كامٍل مختلٍف حصلَت عليه؟  

46 5

23-1 التعامل مع األعداد العشرية والكسور العشرية

الشكل اآلتي جزٌء من خط األعداد. ما العدد الذي سيوَضع في الُمربَّع؟  )1

998 999

؟

ب ُكالًّ من األعداد العشرية اآلتية ألقرب عدٍد كامٍل: قرِّ  )2
) ج ( 6.65 )ب( 9.52  )  أ  ( 5.01 

ح الجدول المجاور كتلة مجموعة من األطفال عند  يوضِّ  )3

          والدتهم: 
)  أ  ( َمْن أثقل طفٍل؟

)ب(  رتِّب كتل األطفال من األخفِّ إلى األثقل.

4(    مــا العــدد العشــري الــذي يقــع فــي المنتصــف بيــن ســتة وخمســة مــن عشــرة، وســتة وســتة مــن 
عشــرة؟

الكتلة )كغم(الطفل
4.35موسى

4.78نيِّرة
3.81زياد

5.61فريدة
4.54فاطمة

40

مثال:

64 ‚5
أقرب عدٍد كامٍل
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اكتب العالمة الصحيحة > أو < بين كلِّ مجموعٍة ثنائيٍَّة من األعداد، فيما يأتي:  )5
؟ 4.2 )ب( 4.14  ؟ 3.8     )  أ  ( 3.03 
؟ 0.13 )  د  ( 0.3  ؟ 6.87     ) ج ( 6.78 

رتِّب األعداد العشرية اآلتية من األصغر إلى األكبر:  )6
5.55  5.51    5.15    5.5 )  أ  ( 5.05   
)ب( 3.13   3.03   3.33   3.31   3.01
) ج ( 3.13   31.3   3.11   13.1   31.1

أيُّ الكسور العشرية اآلتية أقرب قيمًة للعدد 0.1؟  )7
0.9  0.11  0.2  0.5  0.01 

رتِّب األعداد العشرية اآلتية من األكبر إلى األصغر:  )8
4.2  4  4.4  4.24  4.04 

لدى أحمد البطاقات اآلتية:  )9

5 3 2‚
ما األعداد التي يمكنه تكوينها بين 0 و40 باستخدام البطاقات األربع كلِّها؟

فيما يأتي أربٌع من بطاقات األرقام:  )10

46
7 2

استخدم البطاقات األربع كلَّها لتكون العمليَّة الحسابيَّة اآلتية صحيحة.

؟ = 10 ؟ ‚  ؟ +  ؟ ‚   

4141



لنستكشف
أيُّ هذه القيم أكبر؟

50% من 100

100% من 50

لت إلى اإلجابة. اشرح لزميلك كيف توصَّ

24-1 النسب المئويَّة

ة الوحدة 3أ: النشاط األساسيُّ 24-1 النسب المئويَّ

بالمائة:
ــد  ــي توج ــزاء الت ــدد األج ع

ــة. ــي المائ ف
ة )%(: النسبة المئويَّ

ــة.  ــن المائ ــزاء م ــدد األج ع
ــل.  ــات مظلَّ ــن الُمربَّع  م

25
100

ــبكة  ــن الش ــإن 25% م ــذا ف ل
ــل. مظلَّ ة المظلَّلة من كلِّ مخطَّط؟ ما النسبة المئويَّ  )1

)  أ  (  

) ج (   )ب(    

ة اآلتية: ارُسم مخطَّطات لعرض النسب المئويَّ  )2
)  د  ( %1 ) ج ( %10   )ب( %75   )  أ  ( %50  

ة: اكتب الكسور التالية في صيغة نسٍب مئويَّ  )3
7

10
ـ (  ) ه  1

10
)  د  (   78

100
) ج (   23

100
)ب(   13

100
 )  أ  ( 
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4(  حصــل 55 % مــن طــالب الصــفِّ علــى الدرجــة النهائيَّــة فــي مــادة الرياضيَّــات. مــا نســبة الطــالب 
ــة؟ الذيــن لــم يحصلــوا علــى الدرجــة النهائيَّ

فاز 80% من طالب الصفِّ الخامس بجائزة لإلجادة وحسن السلوك في جميع الدروس.  )5
 يوجد 100 طالٍب في الصف. كم عدد الطالب الذين حصلوا على الجائزة؟

أوجد 10% من الكميات اآلتية:  )6
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4(  حصــل 55 % مــن طــالب الصــفِّ علــى الدرجــة النهائيَّــة فــي مــادة الرياضيَّــات. مــا نســبة الطــالب 
ــة؟ الذيــن لــم يحصلــوا علــى الدرجــة النهائيَّ

فاز 80% من طالب الصفِّ الخامس بجائزة لإلجادة وحسن السلوك في جميع الدروس.  )5
 يوجد 100 طالٍب في الصف. كم عدد الطالب الذين حصلوا على الجائزة؟

أوجد 10% من الكميات اآلتية:  )6
)  د  ( 120 كغم ) ج ( 20 ريااًل  )ب( 70 سم  )  أ  ( 40 

ــة  ــا عالم ــوع عليه ــعار الموض ــت األس ــات ُخفِّض ــروض التخفيض ــد ع ــي أح 7(  ف
ــة؟ ــلع اآلتي ــن الس ــُيخَصم م ــذي س ــغ ال ــا المبل ــبة 10%. م بنس

)  أ  ( كتاب يبلغ سعره 7.500 ريال.
)ب( ُسترة يبلغ سعرها 65 رياالً.

8(  ركــب فــي القطــار 160 راكًبــا، إذا نــزل 25% مــن الــركاب فــي المحطــة. كــم عــدد الــركاب 
المتبقيــن فــي القطــار؟
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شارك محمد في اختباٍر يحتوي على أسئلة عن المعلومات العامة وأسئلة فنيَّة.  )10
 حصل على 60% من اإلجابات الصحيحة في أسئلة المعلومات العامة و80% من اإلجابات الصحيحة 

في األسئلة الفنيَّة:
)  أ  ( إذا أجــاب محمــد عــن 10 أســئلة مــن أســئلة المعلومــات العامــة، فكــم عــدد األســئلة التــي 

أجــاب عنهــا إجابــًة صحيحــًة؟
)ب( إذا أجــاب محمــد عــن 20 ســؤااًل مــن األســئلة الفنيَّــة، فكــم عــدد األســئلة التــي أجــاب عنهــا 

ــًة صحيحًة؟ إجاب
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الوحدة 3أ: النشاط األساسيُّ 24-3 األعداد الكسرية والكسور غير االعتيادية

مــا العــدد الــذي تعبــر عنــه المخطَّطــات التاليــة؟ اكتــب   )1
كســري. وعــدٍد  اعتيــادي  غيــر  كســٍر  صــورة  فــي  إجاباتــك 
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لنستكشف
دّون ثالثة أعداٍد كسريٍة مختلفٍة بحيث:

 يقع عدٌد بين 1 و2.
 يقع عدٌد بين 1 و2 لكنه أقرب للعدد 2 من العدد 1.

  يقــع عــدٌد بيــن 1 و2 لكنــه أقــرب للعــدد 2 مــن العــدد 1 ويكــون 
ا. المقــام فــي الكســر عــدًدا فرديًّ

0 1 2 3

24-3 األعداد الكسرية والكسور غير االعتيادية

استعن بخط األعداد.

الكسر االعتيادي:

هــو الكســر الــذي يكــون فيــه 
ــام.  ــن المق ــر م ــط أصغ البس

. 1
ــال 2 علــى ســبيل المث

العدد الكسري:

ن مــن  هــو العــدد الــذي يتكــوَّ
ــادي  ــٍر اعتي ــٍل وكس ــدٍد كام ع
.13

مًعــا. علــى ســبيل المثــال 4

الكسر غير االعتيادي:

هــو عبــارٌة عــن كســٍر يكــون 
فيــه البســط أكبــر مــن المقــام 
ســبيل  علــى  يســاويه.  أو 

ــن: ــدُّ كلٌّ م ــال، ُتع المث

5 )خمسة أثالٍث(، 
3 

3 و)ثالثة أثالٍث(. 
3

كسوًرا غير اعتيادية. 
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استعن بخط األعداد.

الكسر االعتيادي:

هــو الكســر الــذي يكــون فيــه 
ــام.  ــن المق ــر م ــط أصغ البس

. 1
ــال 2 علــى ســبيل المث

العدد الكسري:

ن مــن  هــو العــدد الــذي يتكــوَّ
ــادي  ــٍر اعتي ــٍل وكس ــدٍد كام ع
.13

مًعــا. علــى ســبيل المثــال 4

الكسر غير االعتيادي:

هــو عبــارٌة عــن كســٍر يكــون 
فيــه البســط أكبــر مــن المقــام 
ســبيل  علــى  يســاويه.  أو 

ــن: ــدُّ كلٌّ م ــال، ُتع المث

5 )خمسة أثالٍث(، 
3 

3 و)ثالثة أثالٍث(. 
3

كسوًرا غير اعتيادية. 
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تمَّ تقطيع ثالث فطائر بيتزا إلى أرباٍع. كم عدد القطع الموجودة؟  )2

ل الكسور غير االعتيادية فيما يأتي إلى أعداٍد كسريٍة. حوِّ  )3

 7
3

ـ (  6   ) ه
4

10   )  د  ( 
3

9   ) ج ( 
5

7   )ب( 
4

)  أ  ( 

ارُسم خط أعداٍد من 0 إلى 3 وَضع عليه األعداد الكسرية اآلتية:  )4

0 1 2 3
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أوجد ناتج كلٍّ مما يأتي:  )1
) ج ( 787 7 + 498 1 )ب( 483 + 978 1  )  أ  ( 837 4 + 927 1 

)  و ( 184 6 - 982 ـ ( 876 9 - 142 7  ) ه )  د  ( 138 4 - 467 2 

احسب ما يأتي:  )2
) ج ( 13.41 + 4.39 )ب( 12.46 + 1.31  )  أ  ( 28.2 + 13.4 
) و ( 34.29 - 7.41 ـ ( 123.1 - 47.3  ) ه )  د  ( 28.2 - 13.8 

ُحلَّ كل مسألة من المسائل اآلتية:  )3
)  أ  ( أوجد حاصل جمع 48.9 و34.2
)ب( أوجد الفرق بين 78.56 و65.87

) ج ( مع فاطمة 7.250 رياالت. ُأعطيت 115.500 رياالً
 كم أصبح لديها من المال اآلن؟

ــا  م خصًم ــدِّ ــث يق ــٍض حي ــرض تخفي ــر ع ــد المتاج ــدى أح 4(  ل
المالبــس  تكلفــة  مــن  الريــاالت  مــن   2.250 بمقــدار 

أمامــك: المعروضــة 
)  أ  (  مــا تكلفــة كلِّ قطعــة مــن المالبــس أثنــاء عــرض 

؟ لتخفيــض ا
)ب(   مــا إجمالــي تكلفــة قطــع المالبــس األربــع أثنــاء 

العــرض؟

الوحدة 3أ: النشاط األساسيُّ 25-1 الجمع والطرح )2(

25-1 الجمع والطرح )2(

لنستكشف
الء وإحراز 600 نقطة بالضبط. في أحد األنشطة المدرسية، يجب على مروة رمي أربع كراٍت في الدِّ

12520075150300

كيف يمكن لمروة إحراز 600 نقطة بالضبط؟ هل يمكنك إيجاد أكثر من طريقٍة؟
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دأ
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 6.650
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ج

رياال15.500ً 

 16.350
رياالً
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استخدم األرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 إلكمال عمليَّة الجمع اآلتية:   )5

؟  ؟   ؟    

؟  ؟   ؟    

؟ ؟   ؟    +

 9   9   9  

استخدم األرقام 2، 3، 5، 8 إلكمال العمليَّة الحسابيَّة اآلتية:  )6
؟  ؟   4   ‚   

6 ؟ ‚      1   +
؟  ‚  9     4   

أوجد حاصل جمع األعداد األربعة اآلتية: 256، 79، 089 1، 540 8.  )7

انسخ وأكمل هذا الجدول:  )8

الفرقالجمع

1 147
و

8 577
فيما يأتي خمسة أعداٍد مختلفٍة:  )9

5 700   4 700   3 700   2 700   1 700

استخدم ثالثًة من هذه األعداد لجعل العمليَّة الحسابيَّة اآلتية صحيحًة.

؟  = 100 13 ؟  +   ؟  +  

استخدم األرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 إلكمال عمليَّة الطرح اآلتية:  )10
؟  ؟   ؟       
؟  ؟   ؟    -
؟  ؟   ؟       
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الوحدة 3أ: النشاط األساسيُّ 25-2 الكسور والقسمة

25-2 الكسور والقسمة

ل سائق شاحنته بالطرود.  حمَّ  )1
حيث تبلغ ُكتلة كلِّ طرٍد 8 كغم.

كانت أقصى ُكتلة يمكن للشاحنة حملها تبُلغ 804 كغم.
ما أكبر عدٍد من الطرود يمكن للشاحنة حملها؟

وظَّفت شركٌة 56 موظًفا.   )2
د. وأعطت كلَّ موظٍف ثالثة قمصان كجزٍء من الزيِّ الموحَّ

نٍة من 10 قمصان. كم عدد مجموعات القمصان التي تحتاجها الشركة؟ ُتباع القمصان في مجموعٍة مكوَّ

طلب المعلِّم إلى طالبه تدوين العمليَّة الحسابيَّة 28 مقسومة على 4.  )3
فيما يأتي خمس إجاباٍت. بعض اإلجابات صحيحٌة وبعضها غيُر صحيٍحة.

ن كلَّ اإلجابات الصحيحة.  دوِّ

4 ÷ 2828 ÷ 4 4
28

28
4284

ما قيمة ما يأتي؟  )4
) ج ( ُثلث العدد 21. )ب( ُخمس العدد 45.  )  أ  ( ُعْشر العدد 350. 

) ج (  13 من 15 ريااًل )ب(  18 من 32 سم  أوجد: )  أ  ( 14 من 24 كغم   )5

لنستكشف
ينتج عن األعداد أدناه باٍق مقداره 1 عند قسمتها على 4:

41 513

  أوجد مزيًدا من األعداد التي ينتج عنها باٍق مقداره 14 عند قسمتها على 4.

 أوجد بعض األعداد التي ينتج عنها باٍق مقداره 34 عند قسمتها على 4.

 . 1
4

يمكن كتابة الباقي بالصيغة 

1 1
4

مثال: 5 ÷ 4 = 
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) ج ( 35 العدد 40 7 العدد 60  
)ب( 12 أوجد ما يأتي: )  أ  ( 23 العدد 24    )6

ما المقدار األكبر؟   )7

4 من 35 خرزة.
5

3 من 36 خرزة أم 
4

)ب(  1 من 18 رياالً.   
2

2 من 15 رياالً أم 
3

)  أ  ( 

2 من 36 سم.
3

7 من 40 سم، أم 
10

) ج ( 

لدى يوسف 20 صورًة في إحدى صفحات الكتاب.  )8

1 من الصور تعرض مبانَي.
4

 

1 من الصور تعرض حيواناٍت.
2

 

 باقي الصور تعرض أشخاًصا. 

 كم عدد الصور التي تعرض أشخاًصا؟

1 النقود التي كانت معه. فكم أنفق من النقود؟
5

أخذ أحمد معه 40 رياالً للتسوق، فأنفق    )9

ــرز  ــن الخ ــع م ــراء، وأرب ــرز حم ــاع الخ ــة أرب ــإذا كان ثالث ــرزًة، ف ــن 24 خ ن م ــوَّ ــد مك ــاك ِعْق 10(  هن
ــاء.  ــرز بيض ــي الخ ــوداء، وباق س

فكم عدد الخرز البيضاء؟

لدى سارة شريٌط طوله 5 أمتاٍر.   )11
ت الشريط إلى قطٍع يبلغ طولها 30 سنتيمتًرا. قصَّ

ها من الشريط  ما الحد األقصى لعدد القطع التي تستطيع سارة قصَّ
الذي يبلغ طوله 5 أمتاٍر؟

فيما يأتي خمسة أعداٍد:  )12

4.3   4 3
5   4 3

10
   4.6   4 6

10 
دّون كلَّ األعداد التي تعطي نفس القيمة الناتجة عن قسمة 23 على 5 من األعداد أعاله.
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الوحدة 3أ: النشاط األساسيُّ 25-3 استخدام العمليَّات العكسيَّة واألقواس

صل بين العمليات الحسابية التي لها اإلجابة نفسها.  )1

10 × 2

10 × 5

10 - 2

10 ÷ 2

10 - 5

5 ÷ 10

5 - 10

5 × 10

2 ÷ 10
2 - 10

5 + 10

2 + 10

10 + 2

10 ÷ 5 

2 × 10

10 + 5

احسب ما يأتي:  )2
)ب( )3 × 6( + 4 )  أ  ( )5 + 2( × 3     
)  د  ( )8 - 6( × 4 ) ج ( 3 × )8 - 5(    

) و ( )12 + 6( ÷ 3 ـ ( )3 + 7( ÷ 10      ) ه

لنستكشف
اســتخدم كلَّ األعــداد 3 و3 و4 و8 بــأيِّ عالمــة عمليَّة 

أو أقــواٍس للحصــول علــى اإلجابة 24.

اآلن حاول استخدام هذه األعداد:
1 و2 و2 و7، ثم األعداد 1 و2 و5 و6

ة واألقواس ات العكسيَّ 25-3 استخدام العمليَّ

فّكـــر فـــي عدديـــن يتـــمُّ ضربهمـــا 
ــاول  ــدد 24. حـ ــن العـ ــا لتكويـ مًعـ
ــتخدام  ــداد باسـ ــذه األعـ ــن هـ تكويـ

ــة. ــداد األصليَّـ األعـ

52

األقــواس: مجموعــة ثنائيَّــة مــن الرمــوز ُتســتخَدم كــي تحيــط بأقســام العبــارة الرياضيــة، ويتمُّ حســاب 
الجــزء الــذي يقــع بيــن القوســين أواًل. علــى ســبيل المثــال: )2 + 7( - 4 = 9 - 4 = 5.

ترتيب العمليَّات: هو الترتيب الذي يجب إجراء العمليَّات به. 

ُمفردات الدرس
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ضع عالمة > أو < أو = لجعل ُكلٍّ من العبارات اآلتية صحيحة:   )3
؟ 10 × )6 ÷ 2( )ب( )10 × 6( ÷ 2  ؟ )2 × 3( + 4    )  أ  ( 2 × )3 + 4( 

عدد إذا ُضِرب في 5 يساوي 200. فما هذا العدد؟  )4

ما األعداد المفقودة؟  )5
؟ ÷ 5 = 12 )ب(  ؟ + 37      )  أ  ( 12 × 5 = 

ٍة ُتعطي العدد المطلوب. استخدم + و - و × و ÷ واألقواس لتكوين جمٍل عدديَّ  )6
مثال:  3 و 4 و 6 والعدد المطلوب 42     اإلجابة  )3 + 4( × 6

)ب( 3، 5، 6          العدد المطلوب 21 )  أ  ( 2، 5، 6          العدد المطلوب 40   
)  د  ( 2، 7، 10        العدد المطلوب 6 ) ج ( 3، 4، 6          العدد المطلوب 12   
) و ( 3، 6، 15         العدد المطلوب 3 ـ ( 4، 6، 10        العدد المطلوب 1    ) ه

ر فيها الطلبة. استنتج األعداد التي يفكِّ  )7
مه على 10؛ ر طارق في عدٍد ما، أضاف 7 إلى هذا العدد، ثمَّ َقسَّ مثال: يفكِّ

ر فيه طارق؟ وكانت اإلجابة 1. ما العدد الذي يفكِّ

 
1

؟   ؟  

  10  3
ر فيه طارق هو 3 العدد الذي يفكِّ

7 +

7 -

10 ÷

10 ×

ر سهام في عدٍد ما، أضافت 5 إلى هذا العدد، ثمَّ قسمته على 2؛ وكانت اإلجابة 6.    )  أ  (  تفكِّ
ر فيه سهام؟ ما العدد الذي تفكِّ

ر خالد في عدٍد ما، ضرب العدد في 3، ثمَّ طرح 2؛ وكانت اإلجابة 4.   )ب(  يفكِّ
ــد؟ ــه خال ــر في ــذي يفكِّ ــدد ال ــا الع م

ر ليلى في عدٍد ما، قسمت العدد على 3، ثمَّ أضافت 11؛ وكانت اإلجابة 14.   ) ج (  تفكِّ
ــر فيــه ليلــى؟ مــا العــدد الــذي تفكِّ

أكِمل األعداد الناقصة.  )8
؟ × 90 = 720 ) ج (  ؟ × 9 = 0.63  )ب(  ؟ = 4.8  )  أ  ( 6 × 
؟ ÷ 10 = 3.6 ) و (  ؟ = 9  ـ ( 81 ÷  ) ه ؟ ÷ 4 = 6  )  د  ( 
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الوحدة 3أ: النشاط األساسيُّ 26-1 النسبة والتناسب

انظر إلى الخرز في الُعقد.  )1
)  أ  ( ما الكسر الذي يمثِّل عدد الخرز األحمر؟
)ب( ما الكسر الذي يمثِّل عدد الخرز األزرق؟

) ج ( ما نسبة الخرز األحمر إلى الخرز األزرق؟

م مجوهراٍت، ارُسم تصميمات لمجوهرات ُتطابق الوصف اآلتي: افترض أنَّك مصمِّ  )2

1 الخرز باللون األصفر.
4

)  أ  ( ِعْقد يكون فيه 

. )ب( ِسوار يحتوي على خرزتين باللون الوردي مقابل كل 5 خرزاٍت باللون األرجوانيِّ
) ج ( زوج من األقراط يحتوي على 3 خرزاٍت باللون األزرق مقابل كلِّ خرزتين باللون األخضر.

لنستكشف
ــه. أيُّ  ــج نفس ــة المثلَّ ــر الفاكه ــال عصي ــن األطف ــٌة م ــف ثالث يِص

ــًة؟ ــًة مختلف ــف وصف ــال يِص األطف
ج أ  

ب  د

26-1 النسبة والتناسب
النســبة: ُتســتخَدم لمقارنــة 

ــر. ــزٍء آخ ــزٍء بج ج
ــة  التناســب: ُيســتخَدم لمقارن

 . جــزٍء بالــكلِّ
يمكــن اســتخدام الكســور 

التناســب. لوصــف 

مـــن  ثمـــرة  كل  مقابـــل 
التـــوت البـــري توجـــد 3 
ـــق. ـــوت الُعلَّي ـــن ت ـــرات م ثم

ـــوي  ـــج يحت ـــر المثلَّ ـــن العصي م
  
3
ـــق.4 ـــوِت العلي ـــى ت عل

مـــن العصيـــر المثلَّـــج 
 
1
4. يحتـــوي علـــى تـــوٍت بـــريٍّ

ــرات  ــع ثمـ ــل كل أربـ مقابـ
مـــن تـــوت العليـــق توجـــد 
ثمـــرة مـــن التـــوت البـــري.
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لنستكشف
ــه. أيُّ  ــج نفس ــة المثلَّ ــر الفاكه ــال عصي ــن األطف ــٌة م ــف ثالث يِص

ــًة؟ ــًة مختلف ــف وصف ــال يِص األطف
ج أ  

ب  د

26-1 النسبة والتناسب
النســبة: ُتســتخَدم لمقارنــة 

ــر. ــزٍء آخ ــزٍء بج ج
ــة  التناســب: ُيســتخَدم لمقارن

 . جــزٍء بالــكلِّ
يمكــن اســتخدام الكســور 

التناســب. لوصــف 

مـــن  ثمـــرة  كل  مقابـــل 
التـــوت البـــري توجـــد 3 
ـــق. ـــوت الُعلَّي ـــن ت ـــرات م ثم

ـــوي  ـــج يحت ـــر المثلَّ ـــن العصي م
  
3
ـــق.4 ـــوِت العلي ـــى ت عل

مـــن العصيـــر المثلَّـــج 
 
1
4. يحتـــوي علـــى تـــوٍت بـــريٍّ

ــرات  ــع ثمـ ــل كل أربـ مقابـ
مـــن تـــوت العليـــق توجـــد 
ثمـــرة مـــن التـــوت البـــري.
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3(  بعــد مــرور ألــف عــاٍم فــي المســتقبل، اشــترك ســكان كوكــب األرض فــي 
ــة بالمجموعــة الشمســية. ــة كــرة قــدٍم خاصَّ ل بطول أوَّ

النتائج

ُزحل 1    األرض 1المريخ 3    الزهرة 2
األرض 4    المريخ 2الزهرة 1    ُزحل 3

المريخ 6    ُزحل 2األرض 4     الزهرة 1

أيُّ العبارات اآلتية صحيحٌة؟ وأيُّها خاطئٌة؟
1 األهداف.

2
)  أ  ( في المباراة التي جمعت بين كوكب األرض وُزحل، أحرز العبو كوكب ُزحل 

ــن  ــرة هدفي ــب الزه ــو كوك ــرز العب ــرة، أح ــخ والزه ــن المري ــت بي ــي جمع ــاراة الت ــي المب )ب(  ف
ــخ. ــو المري ــا العب ــداٍف أحرزه ــل كلِّ 3 أه مقاب

1 األهداف.
4

) ج ( في المباراة التي جمعت بين الزهرة واألرض، أحرز العبو كوكب الزهرة 

4(  يعمــل والــد حــازم مهنــدس ديكــوٍر ويريــد المســاعدة فــي خلــط لــوٍن جديــٍد. خَلــط لتــًرا واحــًدا 
ى )أج(. ــمَّ ــٍد ُيس ــوٍن جدي ــل ل ــون ) ج ( لعم ــن الل ــراٍت م ــع 3 لت ــون )  أ  ( م ــن الل م

 
أ

اللوناللوناللون
اللون

اللون
جب

د
هـ

ــدد  ــم ع ــده. ك ه وال ــدَّ ــذي أع ــط )أج( ال ــف الخلي ــازم نص ــكب ح ــٍد، س ــن دون قص  )  أ  (  لك
اللتــرات التــي يحتــاج إلــى خلطِهــا مــن اللــون )  أ  ( واللــون ) ج ( كــي تحــلَّ محــل المقــدار 

ــكوب؟ المس
ــض  ــون )  د  ( وبع ــن الل ــٍب م ــع 3 عل ــون )ب( م ــن الل ــا م ــًة ونصًف ــازم علب ــد ح ــط وال  خل
نهــا مــن  ــٍد. إجمالــي العلــب التــي كوَّ ـ ( للحصــول علــى لــوٍن جدي العلــب مــن اللــون ) هــ

ــٍب. ــاوي 8 عل ــد يس ــون الجدي الل
ـ (؟ )ب(  كم عدد العلب التي استخدمها من اللون ) ه

) ج ( كم عدد العلب التي سيحتاجها من كلِّ لوٍن لتكوين 16 علبًة من اللون الجديد؟
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الهندسة

وايا الوحدة 3ب: النشاط األساسيُّ 27-1 الزَّ

لنستكشف
أيُّ ثالٍث من القطع اآلتية تتناسب مًعا لتكوين دائرٍة كاملٍة؟

وايا 27-1 الزَّ

ة:  اوية الحادَّ الزَّ

اوية المنفرجة:  الزَّ

اوية القائمة: هي زاويٌة قياسها يساوي 90° بالضبط. الزَّ
اوية المستقيمة:  حيــن تلتقــي الخطــوٍط لتكويــن خــطٍّ مســتقيٍم  الزَّ

، فهــذا يكــّون زاويــًة قياســها يســاوي °180

أ

°75°110

ب

°95

ج

°135
د

°155
هـ

أقل من °90

ٌ أكبر من °90

وأقل من °180
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لنستكشف
أيُّ ثالٍث من القطع اآلتية تتناسب مًعا لتكوين دائرٍة كاملٍة؟

وايا 27-1 الزَّ

ة:  اوية الحادَّ الزَّ

اوية المنفرجة:  الزَّ

اوية القائمة: هي زاويٌة قياسها يساوي 90° بالضبط. الزَّ
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أ

°75°110

ب

°95

ج

°135
د

°155
هـ

أقل من °90

ٌ أكبر من °90

وأقل من °180

56

ُمفردات الدرس

°180

الخط بالخط أ



هذه منقلٌة 360°. يمكنك استخدام احلروف املوجودة حول املنقلة لكتابة رموٍز رسّيٍة.
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  في اتِّجاه عقارب الساعة عكس اتِّجاه عقارب الساعة

ج
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ذ
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ض ث أ

ر رموز منقلة 360° لإلجابة عن هذه األسئلة: استخدم ُمَفسِّ  )1
)  أ  ( ما الحرف الموجود عند 150° في اتِّجاه عقارب الساعة؟

)ب( ما الحرف الموجود عند 250° عكس اتِّجاه عقارب الساعة؟
نة من 0° إلى ي في اتِّجاه عقارب الساعة؟ اوية المتكوِّ ) ج (  ما الزَّ

نة من 0° إلى ي في عكس اتِّجاه عقارب الساعة؟ اوية المتكوِّ )  د  (  ما الزَّ
ـ (  ابدأ عند 0°  واتَّبع هذه التعليمات.  ) ه

لكلِّ نقطٍة جديدٍة في هذه التعليمات، ابدأ حيث انتهيت الدور السابق.
ن كلَّ حرٍف تقف عنده بعد كلِّ واحدٍة من هذه التعليمات.  دوِّ

1- أدر بمقدار 35° في اتِّجاه عقارب الساعة.

2- أدر بمقدار 75° في اتِّجاه عقارب الساعة.
3- أدر بمقدار 230° عكس اتِّجاه عقارب الساعة.

4- أدر بمقدار 15° في اتِّجاه عقارب الساعة.
5- أدر بمقدار 125° في اتِّجاه عقارب الساعة.

6- أدر بمقدار 80° عكس اتِّجاه عقارب الساعة.
نها الحروف الستة؟ ما الكلمة التي تكوِّ

)  و  (  اختــر كلمــًة خاصــة بــك. اكتــب تعليمــاٍت لتكويــن الكلمــة باســتخدام مفتــاح رمــوز المنقلة. 
اطلــب إلــى زميلــك فــك رمــوز الكلمــة.
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وايا الوحدة 3ب: النشاط األساسيُّ 27-1 الزَّ

وايا استقصاء الزَّ  )2
اتَّبع هذه التعليمات.

ًة أو الحافة المنحنية في المنقلة لرسم نصف دائرٍة. 1-  استخدم أداًة دائريَّ
2-  ارُسم نقطًة في أيِّ مكاٍن على الحافة المنحنية لنصف الدائرة.

3-  استخدم مسطرًة لرسم خطوٍط تنطلق من »نهايتي« نصف الدائرة إلى النقطة.
اة )  أ  ( و)ب( و) ج (.  وايا الثالث المسمَّ 4- قس الزَّ

أ°

ج°ب°

ر الخطوات نفسها مع تمييز النقطة في مواضَع مختلفٍة على الحافة المنحنية لنصف الدائرة. كرِّ
انسخ الجدول اآلتي وأكمله للقياسات الثالثة التي تمَّ إجراؤها للنقاط الخمس.

اوية )أ( اوية)ب(قياس الزَّ اوية )ج(قياس الزَّ قياس الزَّ

النقطة )1(
النقطة )2(
النقطة )3(
النقطة )4(
النقطة )5(

وايا.  اكتب جملًة لوصف أيِّ نمٍط وجدته في الزَّ
شارك أيَّ أنماٍط تجدها مع زميلك.

وايا58 الوحدة 3ب: النشاط األساسيُّ 27-1 الزَّ

وايا استقصاء الزَّ  )2
اتَّبع هذه التعليمات.

ًة أو الحافة المنحنية في المنقلة لرسم نصف دائرٍة. 1-  استخدم أداًة دائريَّ
2-  ارُسم نقطًة في أيِّ مكاٍن على الحافة المنحنية لنصف الدائرة.

3-  استخدم مسطرًة لرسم خطوٍط تنطلق من »نهايتي« نصف الدائرة إلى النقطة.
اة )  أ  ( و)ب( و) ج (.  وايا الثالث المسمَّ 4- قس الزَّ

أ°

ج°ب°

ر الخطوات نفسها مع تمييز النقطة في مواضَع مختلفٍة على الحافة المنحنية لنصف الدائرة. كرِّ
انسخ الجدول اآلتي وأكمله للقياسات الثالثة التي تمَّ إجراؤها للنقاط الخمس.

اوية )أ( اوية)ب(قياس الزَّ اوية )ج(قياس الزَّ قياس الزَّ

النقطة )1(
النقطة )2(
النقطة )3(
النقطة )4(
النقطة )5(

وايا.  اكتب جملًة لوصف أيِّ نمٍط وجدته في الزَّ
شارك أيَّ أنماٍط تجدها مع زميلك.
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 )3
 °110           °80           °35

 °20                 °170

°125           °65           °150 ة حادَّ منفرجة

)  أ  (  ارُسم مخطَّط ڤـن.
ٍة« و»زاويٍة منفرجٍة«.  وايا الموجودة في اإلطار األخضر إلى »زاويٍة حادَّ صنِّف الزَّ

)ب( اختر زاويتين حادتين وزاويتين منفرجتين. 
ارُسم أفضل تقديٍر لكلِّ زاويٍة دون استخدام المنقلة. 

ضع مسمى لكلِّ زاويٍة وفًقا لتقديرك. 
وايا التي رسمتها.  ق من حجم الزَّ استخدم المنقلة للتحقُّ

يضع سليمان خطًة لعرض زاوية كّشافات ملعب المدرسة.  )4
وايا المفقودة )ال تقسها( أ، ب، ج، د. استنتج الزَّ

حامل  اإلنارة

الكشافات

أ° °105
°55°80°30

د°ج°ب°

5959



ثات )2( 28-1 الُمثلَّ

الوحدة 3ب: النشاط األساسيُّ 28-1 الُمثلَّثات )2(

وايــا: هــو  ُمثلَّــث حــاد الزَّ
زوايــا  ثــالث  بــه  ُمثلَّــث 

ٍة. حــادَّ
اويــة :  هــو  ــث منفــرج الزَّ ُمثلَّ

ــث بــه زاويــٌة منفرجــٌة. ُمثلَّ

لنستكشف
اختر الُمثلَّث المختلف في هذه المثلثات. 

ح كيف يختلف هذا الُمثلَّث عن الُمثلَّثات األخرى.  وضِّ

استخدم مصطلحات رياضيَّة.

أكمل كلَّ جملٍة من هذه الجمل لوصف خصائص كلِّ ُمثلٍَّث:  )1
)ب( الُمثلَّث متطابق الضلعين هو .../  )  أ  ( الُمثلَّث متطابق األضالع هو .../ 

)  د  ( الُمثلَّث مختلف األضالع هو .../ ) ج ( الُمثلَّث قائم الزاوية هو .../ 

اكتب »صحيحة« أم »خاطئة« أمام كلِّ واحدٍة من هذه العبارات.   )2
ًثا ليطابق العبارة. إذا كانت العبارة صحيحًة، فارسم ُمثلَّ

يمكن أن يكون الُمثلَّث متطابق 
وايا. ًثا حاد الزَّ األضالع ُمثلَّ

)  أ  (

يمكن أن يكون الُمثلَّث متطابق 
وايا. ًثا حاد الزَّ الضلعين ُمثلَّ

)ب(

يمكن أن يكون الُمثلَّث متطابق 
اوية. ًثا منفرج الزَّ األضالع ُمثلَّ

) ج (

يمكن أن يكون الُمثلَّث متطابق 
اوية. ًثا منفرج الزَّ الضلعين ُمثلَّ

)  د  (

يمكن أن يكون الُمثلَّث متطابق 
اوية. ًثا قائم الزَّ األضالع ُمثلَّ

ـ ( ) ه

يمكن أن يكون الُمثلَّث متطابق 
اوية. ًثا قائم الزَّ الضلعين ُمثلَّ

) و (
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نة.  تحتاج نادية إلى قطعتين إضافيتين من الزجاج إلنهاء النافذة الزجاجية الملوَّ  )3
القطعة األولى:

يجب أن يكون طول جوانبها 4.3 سم و5 سم و2.4 سم.  •
بها زوايا قدرها 95° و60° و25° )إلى أقرب °5(.  •

القطعة الثانية:
يجب أن يكون طول جوانبها 3.6 سم و3.2 سم و1.6 سم.  •

بها زوايا قدرها 90° و65° و25° )إلى أقرب °5(.  •
استخدم مسطرًة ومنقلًة للعثور على قطعتين من الزجاج تحتاجهما نادية إلكمال النافذة.
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الوحدة 3ب: النشاط األساسيُّ 28-2 التماثل في الُمضلَّعات

لكل شكل من األشكال اآلتية أوجد:

)  د  () ج ()ب()  أ  (

ـ ( ) ز ()و() ه

لنستكشف
هذا َعَلم جامايكا. 

ما نوع التماثل الموجود به؟

ــب  ــا ترتي ــل. م ــك المفض ــي َعَلم ــر ف فكِّ
التماثــل الدورانــي؟ كــم عــدد خطــوط 

التماثــل االنعكاســيِّ بــه؟

28-2 التماثل في الُمضلَّعات

: حدود الشكل المقلوب تطابق شكله األصلي. التماثل الدورانيُّ
: عدد مرات تطابق حدود الشكل المقلوب في الدورة الكاملة. رتبة التماثل الدورانيٍّ

ــم  ، ثـ ــفٍّ ــة شـ ــتخدام ورقـ ــكال باسـ ــف األشـ ِشـ
ــة.  ــكال األصليـ ــى األشـ ــا أعلـ أدرهـ

ــوط  ــاد خطـ ــف إليجـ ــة الشـ ــي ورقـ ــك طـ يمكنـ
. التماثـــل االنعكاســـيِّ

هذا النمط به  رتبة تماثل دورانيِّ قدرها 3.
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. رتبة التماثل الدورانيِّ  )1
عدد خطوط التماثل االنعكاسّي.  )2
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. رتبة التماثل الدورانيِّ  )1
عدد خطوط التماثل االنعكاسّي.  )2
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إذا تم عكس نمط البالط اآلتي في خطّي ِمرآة، فماذا سيكون لون هذه الُمربَّعات؟  )1
)  د  ( د ) ج ( ج  )ب( ب  )  أ  ( أ 

) ز ( ز ) و ( و  ـ  ـ ( ه ) ه
على ورق ُمربَّعاٍت، أِعد رسم هذا النمط وتلوين باقي النمط كما تم عكسه في خطّي الِمرآة.

أ

ج

وهـ

زد

ب

لنستكشف
إذا تم عكس نمط البالطة في خطوط الِمرآة. 

فما لون الُمربَّع الموضوع عليه عالمة "X"؟

28-3 التماثل في األنماط
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الوحدة 3ب: النشاط األساسيُّ 28-4 األشكال الثالثية األبعاد والشبكات

نه كلُّ شبكٍة. ن الشكل ثالثي األبعاد الذي يمكن أن تكوِّ دوِّ  )1

)  أ  (
)ب(

) ج (

)  د  (

ـ ( ) ه

) ز () و (

28-4 األشكال ثالثية األبعاد والشبكات

المنشور: هو شكلٌّ ثالثيُّ
األبعاد له قاعدتان متطابقتان 

ومتوازيتان؛ وكلُّ أوجهه 
الجانبية على شكل مستطيالت.

 على سبيل المثال، 

المنشور السداسيٌّ

ثالثــيُّ  شــكلٌّ  هــو  الهــرم: 
األبعــاد بــه قاعــدة مضلَّعــة 
عبــارة  جانبيــة  أوجــه  ولــه 
عــن مثلثــات تلتقــي فــي نقطــٍة 
علــى  الهــرم.  رأس  ُتســمى 

المثــال:  ســبيل 

الهرم الخماسيٌّ

لنستكشف
ــن  ــوٌع م ــيٌّ مصن ــوٌر ثالث ــد منش ــدى فه ل

ــال.  الصلص

ٍة ونظر  قــصَّ فهــد المنشــور بســكينٍة حــادَّ
إلــى وجهــّي الشــكلين الجديدين. 

أن  يمكــن  ال  مــن هــذه األشــكال  أيٌّ 
يكــون أحــد وجــوه األشــكال الجديــدة؟

ُمثلَّث  مستطيل  شبه منحرف  معيَّن
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أيٌّ من هذه الشبكات يمكن طيَّها لتكوين منشوٍر؟  )2

3(  اكتــب مجموعــًة مــن التعليمــات لمســاعدة شــخٍص ليقــرر مــا إذا كان يمكنــه طــي الشــبكة 
لتكويــن منشــوٍر أم ال.

أيٌّ من هذه الشبكات يمكن طيَّها لتكوين هرٍم؟  )4

) ج ()ب()  أ  (

ر مــا إذا كان يمكنــه طــي الشــبكة  5(  اكتــب مجموعــًة مــن التعليمــات لمســاعدة شــخٍص ليقــرِّ
لتكويــن هــرٍم أو ال.

)  أ  (

)ب(

) ج (
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الوحدة 3ب: النشاط األساسيُّ 29-1 اإلحداثيَّات والتحويالت الهندسيَّة

1(  لــكلِّ ســؤاٍل مــن األســئلة اآلتيــة، حــاول أن 
ــم  ــكاس أواًل، ث ــيكون االنع ــن س ر أي ــوَّ تتص

ــق.  ــفاف للتحقُّ ــرآًة أو ورق ش ــتخدم م اس
اكتــب إحداثيَّــات األشــكال الناتجــة مــن 

انعــكاس:
ــط  ــول خ ــن ح ــق الضلعي ــٍث متطاب )  أ  (  ُمثلَّ

ــرآة. الِم
)ب( ُمربَّــٍع حول خط الِمرآة.

) ج ( ُمضلٍَّع سداسيٍّ حول خط الِمرآة.

ات والتحويالت الهندسيَّة 29-1 اإلحداثيَّ

لنستكشف
د موضع )2، 1( و )4، 3( على الشبكة. حدِّ

5

4

3

2

1

0

0 1 2 3 4 5

ًعــا  نــان ُمربَّ أوجــد نقطتيــن أخرييــن علــى الشــبكة تكوِّ
باســتخدام النقطتيــن الســابقتين.

. يوجد أكثر من حلٍّ

التحويل الهندسي:
ــم  ــع أو حج ــر موض ــو تغيي ه
طريــق  عــن  مــا  جســٍم 
ــحاب أو  ــكاس أو االنس االنع

التكبيــر. أو  التدويــر 
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2(  استخدم االنسحاب لتحريك المضلع السداسيِّ خالل المتاهة حتى المخرج. اكتب مجموعًة 
من التعليمات.

اعمل مع زميلك.   )3
م تعليمــات انســحاب  اًدا علــى جــزٍء مــن شــبكة المتاهــة أعــاله. تحــدَّ زميلــك ليقــدِّ )  أ  (  َضــع عــدَّ

اد. ــٍع سداســيٍّ خــالل المتاهــة وصــوالً إلــى العــدَّ لتحريــك ُمضلَّ
م تعليمــات متعلِّقــة  اًدا فــي المتاهــة. واآلن حــان دورك لتقــدِّ )ب(  اطلــب إلــى زميلــك أن يَضــع عــدَّ

اد. باالنســحاب لتحريــك ُمضلَّــع سداســيٍّ خــالل المتاهــة وصــوالً إلــى العــدَّ
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)٢( القياس 

اة من أ إلى ك. )  أ  (  اقرأ المقياس على األسهم المسمَّ  )1

ل القياسات الموجودة من اللتر إلى مليلتر. )ب( حوِّ

لنستكشف
التـي  المـاء  مـن  زجاجـاٌت  توجـد 
يمكنـك جمعهـا فـي كلِّ مسـاٍر مـن 

المتاهـة.  هـذه  مسـارات 

أوجد مساًرا يمكنك جمع
 600 3 مل من الماء خالله.

30-1 الحجم والسعة والُكتلة

1.2 لتر

0.5 لتر

1.8 لتر

1.1 لتر

1.9 لتر

0.8 لتر

0.6 لتر
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التــي  الكميــة  الســعة: 
يمكــن أن يســتوعبها وعــاء 

ــا.  م
الحيــز  الســائل:  حجــم 
الســائل. يشــغله  الــذي 

لقيــاس  وحــدة  اللتــر: 
الســعة وحجــم الســائل.

المليلتــر: يوجــد 000 1 
ــر. ــي اللت ــر ف مليلت

000 1 مل = 1لتر
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ب كلَّ قياٍس من القياسات اآلتية باللتر إلى أقرب لتر: قرِّ  )2
8.2 لترات ) ج (  9.9 لتر  )ب(  )  أ  ( 6.1 لتر 
5.4 لترات ) و (  ـ ( 11.5 لتًرا  ) ه )  د  ( 0.7 لتر 

هذه وصفة سميرة لطهي الخضراوات. تكفي هذه الوصفه ألربعة أفراٍد.   )3

صينية الخضروات

طريقة التحضير

ــحوق  ــا ومس ــزر والبطاط ــس والج ــوم والكرف ــل والث ــِل البص 1(  اْق
ــق. ــدة 5 دقائ ــدة لم ــي الزب ــر ف ــل األحم الفلف

2( أضف الفاصولياء والحساء والحليب ومعجون الطماطم.

3( ضعــه علــى نــار عاليــة ليغلــي، ثــم علــى نــار منخفضــة لمــدة 20-
ــا. 30 دقيقــة أو حتــى تجــده طريًّ

4(  قلــب دقيــق الــذرة مــع القليــل مــن المــاء وأضفــه إلــى الصينيــة، ثم 
قلــب حتــى يصبح ســميًكا.

تكفي 4 أفراد

المكونات:

بصل 450 غم  

ثوم 10 غم 

جزر 225 غم  

كرفس 160 غم 

بطاطا 400 غم  

مسحوق الفلفل األحمر 30 مل 

زبدة 25 غم 

علبة فاصولياء حمراء 425 غم  

حساء خضروات 300 مل  

حليب 450 مل  

معجون الطماطم 30 مل  

دقيق ذرة 30 مل  

ــدة التــي  ــة الزب ــة خضــار مــن أجــل 8 أشــخاٍص، كــم كمي )  أ  (  إذا أرادت ســميرة أن تصنــع صيني
تحتاجها؟ 

)ب( إذا أرادت أن تصنع هذه الوصفة لشخصين، كم مقدار الحليب الذي تحتاجه؟
) ج ( إذا أرادت أن تصنع هذه الوصفة لنفسها فقط، كم كمية الكرفس الذي تحتاجه؟

)  د  ( تقيم سميرة حفلًة لعدد 32 شخًصا.
نات بالكميات الالزمة لعدد 32 شخًصا. اكتب قائمة المكوِّ

ح كيف قمت بزيادة الكميات الالزمة من 4 أشخاٍص إلى 32. )هـ( وضِّ
32 = 8 × 4
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لنستكشف
ك عوديــن مــن أعــواد الثقــاب لتجعــل الســاعة »الرابعة وخمســة  حــرِّ

وأربعيــن دقيقــة« بنفــس الشــكل الــذي تكــون عليــه باألرقام.

ال تقم بوضع األعواد فوق بعضها.

31-1 المزيد عن الوقت

توجد مجموعة من الساعات في متحف الساعات:  )1

الســـاعة  اإلجابـــة فـــي ترقيـــم 
ســـاعًة.  12 بنظـــام  الرقميـــة 

XII

VI

IX
X

I
II
III

IV
VVII

VIII

XI
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ساعة طائر الوقواق

ساعة الجد

ساعة رقمية

ساعة حائط

ساعة السكة الحديدية
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)  أ  ( اكتب األوقات الظاهرة على كلِّ ساعٍة بالكلمات.
ــن  ــًة، فمــا الفــرق بي ــا صباحيَّ ــر الوقــواق وســاعة الجــّد تعرضــان أوقاًت )ب(  إذا كانــت ســاعة طائ

ــاعتين؟ ــى الس ــن عل ــن الظاهري الوقتي
) ج (  إذا كانــت ســاعة الجــّد تظهــر وقًتــا صباحيًّــا وســاعة طائــر الوقــواق تعــرض وقًتــا مســائيًّا، فمــا 

الفاصــل الزمنــي بيــن الوقتيــن الظاهريــن على الســاعتين؟
ل فــي توقيــت إحــدى الســاعات المعروضــة بحيــث تتقــدم عنهــا ســاعتين فــي التوقيــت  )  د  (  عــدِّ
بمــا ال يزيــد علــى ثــالث ســاعات، وتتأخــر عنهــا الســاعتان األخريــان بمــا اليقــل عــن ثــالث 

ســاعات. مــا الوقــت الفعلــي؟

2(  الحــظ عمــر أن صنبــور الحّمــام يقــوم بتســريب المــاء، وتســاءل عــن مقــدار الماء الــذي تــم إهداره 
كلَّ يــوٍم؛  فوَضــع إنــاء تحــت الصنبــور لحفــظ القطــرات. وقــد قــام عمــر بذلــك عنــد الســاعة 10 

ج ســت مــراٍت أثنــاء اليــوم.  صباًحــا. ســكب عمــر المــاء الــذي تــم جمعــه فــي مخبــار مــدرَّ
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الوحدة 3ج: النشاط األساسيُّ 31-1 المزيد عن الوقت

ج في كلِّ مرٍة من المرات الست التي يضيف عمر  ح الشكل أدناه حجم الماء في المخبار المدرَّ يوضِّ
فيها المزيد من الماء.
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د موضــع النقــاط علــى  . حــدِّ )  أ  (  انســخ الرســم البيانــي اآلتــي بحــرٍص علــى ورقــة رســم بيانــيٍّ
الشــبكة لعــرض كميــة المــاء التــي جمعهــا عمــر. 
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الوقت بالساعات منذ 10 صباًحا

الحجم بالمليلتر

الماء الذي تم جمعه منذ الساعة 10 صباًحا

حــدد النقــاط التــي توصــل إليهــا عمــر فــي ورقــة الرســم البيانــي، ثــم صلهــا ببعضهــا لتكويــن 
ــح مقــدار المــاء المتزايــد أثنــاء اليــوم. خــطٍّ بيانــيٍّ يوضِّ

)ب(  استخدم الرسم البيانيَّ لمعرفة كمية الماء التي تم جمعها الساعة 13:00
) ج ( كم كانت الساعة عندما تم جمع 550 مل من الماء؟

)  د  (  كم المدة التي استغرقها عمر لجمع لتٍر واحٍد من الماء؟ كم كانت الساعة حينها؟
ــر  ــه عم ــن أن يجمع ــذي يمك ــاء ال ــدار الم ــب مق ــبة، احس ــول النس ــه ح ــا تعرف ــتخدام م ـ (  باس ) ه

ــي. ــاح التال ــى الســاعة الواحــدة فــي الصب ــو اســتمر حت فيمــا ل
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1(   قامت مريم بفرد العجين. على شكل مستطيل أبعاده 20 سم و30 سم:

30 سم

20 سم

)  أ  ( ما مساحة عجين مريم؟
)ب(  قامــت مريــم بفــرد العجيــن بالعــرض. الطــول كمــا هــو ولكــنَّ العــرض زاد بمقــدار 8 ســم. 

مــا مســاحة العجيــن اآلن؟
) ج (  وأخيــًرا، قامــت مريــم بفــرد العجيــن بالطــول. وفــي هــذه المــرة ظــلَّ العــرض كمــا هــو ولكنَّ 

الطــول زاد بمقــدار 6 ســم. ما مســاحة العجيــن اآلن؟

لنستكشف
أوجد مستطياًل يكون محيطه ضعف مساحته بالسنتيمتر المربع.

32-1 المساحة والمحيط

ـــاد  ـــرى إليج ـــتطيالٍت أخ ب مس ـــرِّ ج
ـــق  ـــنتيمتر يتواف ـــه بالس ـــتطيٍل طول مس
ـــع  ـــر أنَّ الُمربَّ ـــارة. تذكَّ ـــذه العب ـــع ه م

ـــا. ـــتطيٌل أيًض ـــو مس ه

؟
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ـــق  ـــنتيمتر يتواف ـــه بالس ـــتطيٍل طول مس
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؟
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2(  ســتقوم مريــم بصنــع فطائــر فــي كلِّ إنــاٍء مــن هــذه األوانــي،  وســتزيِّن الحــوافَّ الُعليــا مــن الفطائــر 
بأشــكاٍل مصنوعــٍة مــن العجيــن: 

)  أ  (  استنتج محيط كلِّ إناء فطائر بإمكان مريم التخطيط لتزيينه.

)ب()أ(
)ج(

18 سم

40 سم

38 سم20 سم26 سم

)ب( أيُّ إناٍء من أواني الفطائر يحتاج إلى مساحة أكبر من العجين لتغطية السطح؟

ِقس محيط كلِّ شكٍل  فيما يأتي ألقرب مليمتر:  )3

ــا مــن  نــت مريــم ســطح الفطائــر بأشــكال العجيــن ورســمت خطًّ 4(  زيَّ
عجينة السكر حول التزيين. 

السكر  الوردي على هذه األنماط كيف وضعت عجينة  الخط  يعرض 
خط  طول  لحساب  المعجنات  قطع  قياسات  استخدم  التزيين.  حول 

عجينة السكر الورديِّ على كلِّ تزييٍن.

ر فيما تعرفه حول خصائص األشكال  فكِّ
ف على التماثل. الثنائية األبعاد والتعرُّ

إذا كان جانبان من الشكل متساويين في 
الطول، فستحتاج إلى قياس أحدهما فقط.

)  أ  (

)ب(

)ب()  أ  (

) ج (
)  د  (

ـ ( ) ه
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