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تمت مواءمة الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 370 / 2017 واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة

لوزارة التربية والتعليم

الرمز البريدي CB2 8BS، 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. 
التشريعي  لالستثناء  ويخضع  والنشر،  الطباعة  حقوق  لقانون  الكتاب  هذا  يخضع 

المسموح به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة. 
من  المكتوب  اإلذن  على  الحصول  دون  من  الكتاب  هذا  من  جزء  أي  نسخ  يجوز  ال 

مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. 
الطبعة التجريبية 2018م

ُطبعت في سلطنة ُعمان
ت مواءمتها من كتاب الطالب - الرياضيات للصف السادس - من سلسلة  هذه نسخة تمَّ

كامبريدج للرياضيات في المرحلة األساسية للمؤلفة إيما لو. 
ومطبعة  والتعليم  التربية  وزارة  بين  الموقع  العقد  على  بناًء  الكتاب  هذا  مواءمة  تمت 

جامعة كامبريدج رقم 45/ 2017. 
اإللكترونية  المواقع  دقة  أو  توفُّر  تجاه  المسؤولية  كامبريدج  جامعة  مطبعة  تتحمل  ال 
دقيق  المواقع  تلك  الوارد على  المحتوى  بأن  تؤكد  الكتاب، وال  في هذا  المستخدمة 

ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك.
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النَّشيُد الَوَطنِي
لنا اْحــــَفــــْظ  ــا  ــ ــن ــ َربَّ ــا  ــْلـــطـــانيـ ـ َجـــــالَلـــــَة الـــسُّ

ــاْن ــ ــي األَْوطـ ــْعــَب ف ــزِّ واألَمــــــــانَوالــشَّ ــ ــِعـ ــ ــاْلـ ــ بِـ

ـــــًدا ــًداَوْلـــــــَيـــــــُدْم ُمـــــَؤيَّ ــ ــجَّ ــ ــَم ــ عـــــاِهـــــاًل ُم

بِالنُّفوِس ُيْفَتدى

ــَرِبيــا ُعماُن َنْحــُن ِمن َعْهــِد النَّبي ــَع ــن ِكـــراِم اْل ــاء ِم ــي َأوفِ

ــوُس جـــاْء ــابـ ــري قـ ــ ــِش ــ ــاءَأْب ــم ــسَّ ــُه ال ــاِرْكـ ــبـ ــُتـ ــْلـ َفـ

عاء َواْسَعدي وْلَتقيه بِالدُّ
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تقديم
الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين. وبعد ،،، 
 – انطالًقا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم 
تحقيق  أجل  من  السلطنة  في  التعليمية  للمسيرة  شامل  تقييم  إجراء  بضرورة   - ورعاه  الله  حفظه 
التطلعات المستقبلية، ومراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه، حرصت وزارة التربية والتعليم 
المجتمع  متطلبات  لتلبي  كافة؛  المختلفة  ومجاالتها  جوانبها  في  التعليمية  المنظومة  تطوير  على 
والعلوم  المعرفة،  اقتصاد  في  العالمية  المستجدات  مع  ولتتواكب  المستقبلية،  وتطلعاته  الحالية، 
الحياتية المختلفة، بما يؤدي إلى تمكين المخرجات التعليمية من المشاركة في مجاالت التنمية 

الشاملة للسلطنة. 
وقد حظيت المناهج الدراسية باعتبارها مكوًنا أساسيًّا من مكونات المنظومة التعليمية بمراجعة 
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. 
وقد أولت الوزارة مجال تدريس العلوم والرياضيات اهتماًما كبيًرا يتالءم مع مستجدات التطور 
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. 
إن هذا الكتاب بما يحويه من معارف ومهارات وقيم واتجاهات جاء محقًقا ألهداف التعليم في 
السلطنة، وموائًما للبيئة العمانية، والخصوصية الثقافية للبلد بما يتضمنه من أنشطة وصور ورسومات، 

وهو أحد مصادر المعرفة الداعمة لتعلم الطالب باإلضافة إلى غيره من المصادر المختلفة. 
مخلصة  جهود  من  يبذلونه  فيما  التوفيق  المعلمين  ولزمالئنا  النجاح،  الطالب  ألبنائنا  متمنية 
الحكيمة  القيادة  ظل  تحت  العزيز  الوطن  لهذا  خدمة  السامية؛  التربوية  الرسالة  أهداف  لتحقيق 

لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان المعظم، حفظه الله ورعاه.
والله ولي التوفيق

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
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والله ولي التوفيق

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
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يعــزز كتــاب الطالب هــذا تعلــم الرياضيات 
ويدعمه. وهو يشــكل وســيلة تعليميــة مفيدة 
للطالب؛ حيث إنه يوفر النقاط الرئيسية للنقاش 
الصفي بهدف تطوير مهارات حل المشــكالت 

والتعلم من خالل االستقصاء. 

ســيكون مثالًيا 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 تقديم العديــد مــن األفــكار والمقترحات 
المساعدة للطالب والتي تظهر على الشكل التالي :

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 والطالب؛ وذلك مــن خالل تقديم 
أفضل الممارسات الدولية في تعليم الرياضيات 
ومقاربــات حــل المشــكالت. فهــذه الكتب 
تكرس مســاعدة المدارس على تنمية مهارات 
الطالب ليكونوا واثقين من أنفسهم، مسؤولين، 
متفكرين، مبدعين ومشــاركين. وقد تم التركيز 
على تزويد الطالب 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 يلي:

دليــل المعلم )نســخة ورقيــة وقرص  •
مدمج(

كتاب الطالب. •

كتاب النشاط. •

مقدمة كتاب الطالب
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الوحدة 2ب: النشاط األساسيُّ 17-1 قياس الكتلة والسعة )1(

القياس

لنستكشف
لتٌر واحٌد من البنزين يزن حوالي 700 غم.

بلغــت ُكتلــة ســيارتي 228 1 كغــم عندمــا بــدأت الرحلــة، وأصبحت 
214.7 1 كغــم فــي نهايــة الرحلة.

إذا لــم ُأغيِّــر ُكتلــة الســيارة بــأيِّ طريقٍة، فيمــا عــدا اســتخدام البنزين، 
فكــم لتــًرا مــن البنزين اســتخدمت؟

17-1 قياس الكتلة والسعة )1(

السعة: المقدار الذي يمكن أن 
يحتويه وعاٌء. 

حجم السائل: المساحة التي 
يشغلها سائٌل.

الِلْتر: وحدة قياس السعة أو 
حجم السائل.

المليلتر: وحدة قياس السعة أو 
حجم السائل،

1 لتر = 000 1 مليلتر.
الُكتلة: مقدار المادة التي 

يحتويها الجسم.
الغرام: وحدة قياس الُكتلة.

الكيلوغرام: وحدة قياس 
الُكتلة،

1 كيلوغرام = 000 1 غرام.

ن وحرف الجهاز الذي ُيظهر مقدار المكون الغذائي. انظر إلى أدوات القياس في الصفحة المقابلة، اكتب رقم المكوِّ

 )3   )2   )1 

 

                    1.3 كغم                           850 مل                           950 غم

14

ُمفردات الدرس
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الوحدة 2ب: النشاط األساسيُّ 17-1 قياس الكتلة والسعة )1(

القياس

لنستكشف
لتٌر واحٌد من البنزين يزن حوالي 700 غم.

بلغــت ُكتلــة ســيارتي 228 1 كغــم عندمــا بــدأت الرحلــة، وأصبحت 
214.7 1 كغــم فــي نهايــة الرحلة.

إذا لــم ُأغيِّــر ُكتلــة الســيارة بــأيِّ طريقٍة، فيمــا عــدا اســتخدام البنزين، 
فكــم لتــًرا مــن البنزين اســتخدمت؟

17-1 قياس الكتلة والسعة )1(

السعة: المقدار الذي يمكن أن 
يحتويه وعاٌء. 

حجم السائل: المساحة التي 
يشغلها سائٌل.

الِلْتر: وحدة قياس السعة أو 
حجم السائل.

المليلتر: وحدة قياس السعة أو 
حجم السائل،

1 لتر = 000 1 مليلتر.
الُكتلة: مقدار المادة التي 

يحتويها الجسم.
الغرام: وحدة قياس الُكتلة.

الكيلوغرام: وحدة قياس 
الُكتلة،

1 كيلوغرام = 000 1 غرام.

ن وحرف الجهاز الذي ُيظهر مقدار المكون الغذائي. انظر إلى أدوات القياس في الصفحة المقابلة، اكتب رقم المكوِّ
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 وصفة شوربة الخضار 
لشخٍص واحٍد

نات الُمكوِّ
70 غم من الجزر
25 غم من البصل
20 غم من الفطر

اث 90 غم من الُكرَّ
225 غم من البطاطا

8 غم من الثوم
330 مل من الماء

15 مل من الزيت النباتي

الوحدة 2ب: النشاط األساسيُّ 17-2 قياس الكتلة والسعة )2(

هذه وصفة شوربة الخضار.   )1

ل الغرامات إلى  نات المطلوبة للوصفة لتكفي 20 شخًصا. حوَّ ٍن من الُمكوِّ احسب مقادير كلِّ مكوِّ
كيلوغراماٍت والمليمترات إلى لِْتراٍت.

16

17-2 قياس الكتلة والسعة )2(

زيت

Book 1.indb   16 12/13/18   2:35 PM

وصفة الفطيرة 
تصنع 15 فطيرًة

نات الُمكوِّ

كوبان من الدقيق

بيضتان

كوبان ونصف من الحليب

فيما يلي وصفة الفطائر المحاّلة.   )2

 اســـتخدم مقيـــاس التحويـــل للحصـــول 
ٍة تقريبيٍَّة. على قياساٍت متريَّ

كوب دقيق = 150 غم تقريًبا
كوب حليب = 240 مل تقريًبا

نــات المطلوبــة للوصفــة لتكفــي 30 شــخًصا مــع العلــم أن  ن مــن الُمكوِّ   احســب مقاديــر كلِّ مكــوِّ
ــاس. ــدات القي ــتخدام وح ــك باس ــِط إجابات ــدة. َأْع ــرة واح ــخص فطي ــكل ش ل
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الوحدة 2ب: النشاط األساسيُّ 18-1 تحويل الوقت

اكتب ما إذا كانت كلُّ عبارٍة من هذه العبارات صحيحًة أم خاطئًة.  )1
)  أ  ( األسبوع الواحد أكثر من 100 ساعٍة.

)ب( عدد األسابيع في السنة الواحدة أكبر من عدد األيام في شهرين. 
) ج ( يوجد أكثر من 000 85  ثانيًة في اليوم الواحد.

)  د  ( األسبوع الواحد أقل من 000 10 دقيقة.
ـ ( عدد األشهر التي تتكون من 30 يوًما فقط أكبر من عدد األشهر التي تتكون من 31 يوًما. ) ه

)  و  ( توجد أكثر من 750 ساعًة في الشهر الواحد.

لنستكشف
تدريــب  إلــى  تذهــب  أن  ريــم  تحتــاج 
كانــت  إذا   .20:25 الســاعة  الســباحة 
الســاعة تعــرض الوقــت الفعلــيَّ اآلن، فمــا 

ــي علــى التدريــب؟ الوقــت المتبقِّ

18-1 تحويل الوقت

توجد إجابتان.
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تنافس عشرة رياضيين في سباق ماراثون.  )2
هذه هي األوقات التي استغرقوها:  

141 دقيقًة و 32 ثانيًة فهد 
ساعتان و8 دقائق و 39 ثانيًة أحمد 

174 دقيقًة و 18 ثانيًة      هالل 
ساعتان و 302 1 ثانيًة فيصل 
158 دقيقًة و 55 ثانيًة سامح 

ساعتان و 554 ثانيًة بدر 
3 ساعاٍت ودقيقتان و 49 ثانيًة جمال 

159 دقيقًة و 5 ثواٍن جابر 
3 ساعاٍت و 183 ثانيًة يوسف 

127 8 ثانيًة سليمان 

ارُسم جدوالً يوضح النتائج بترتيب الوقت الُمستغَرق في سباق الماراثون من األسرع إلى األبطأ.

استخدم جدولك لتعرف ما فرق التوقيت بين:  )3
)  أ  ( فهد وفيصل
)ب( أحمد وبدر

) ج ( سليمان وهالل
)  د  ( يوسف وسامح
ـ ( أحمد ويوسف ) ه

ـــدة  ـــس وح ـــى نف ـــات إل ل كلَّ األوق ـــوِّ ح
ـــاس. القي

ـــر أنَّـــه توجـــد 60 دقيقـــًة فـــي  تذكَّ
الدقيقـــة. فـــي  ثانيـــةً   60 و  الســـاعة، 

19
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الوحدة 2ب: النشاط األساسيُّ 18-1 تحويل الوقت

اكتب ما إذا كانت كلُّ عبارٍة من هذه العبارات صحيحًة أم خاطئًة.  )1
)  أ  ( األسبوع الواحد أكثر من 100 ساعٍة.

)ب( عدد األسابيع في السنة الواحدة أكبر من عدد األيام في شهرين. 
) ج ( يوجد أكثر من 000 85  ثانيًة في اليوم الواحد.

)  د  ( األسبوع الواحد أقل من 000 10 دقيقة.
ـ ( عدد األشهر التي تتكون من 30 يوًما فقط أكبر من عدد األشهر التي تتكون من 31 يوًما. ) ه

)  و  ( توجد أكثر من 750 ساعًة في الشهر الواحد.

لنستكشف
تدريــب  إلــى  تذهــب  أن  ريــم  تحتــاج 
كانــت  إذا   .20:25 الســاعة  الســباحة 
الســاعة تعــرض الوقــت الفعلــيَّ اآلن، فمــا 

ــي علــى التدريــب؟ الوقــت المتبقِّ

18-1 تحويل الوقت

توجد إجابتان.
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الوحدة 2ب: النشاط األساسيُّ 18-2 المناطق الزمنيَّة )1(

ح هذه الخريطة بالتقريب المناطق الزمنية حول العالم. كما تعرض  توضِّ
ر الوقت بالساعات بالنسبة للتوقيت العالميِّ عند »0«. م أو تأخُّ مدى تقدُّ

لنستكشف
فرق التوقيت بين المكان الذي يعيش فيه جابر والمكان 
الذي يعيش فيه هالل 3 ساعات، حيث أن التوقيت عند 
ًما عن هالل. تحادثا جابر وهالل في مكالمًة  جابر متقدِّ
اعة  سمَّ هالل  وأغلق  دقيقًة.   18 و  ساعة  مدتها  هاتفيًة 

الهاتف الساعة 20:44.

فماذا كان الوقت عند جابر عندما أجرى االتصال؟

18-2 المناطق الزمنية )1(
المنطقة الزمنيَّة: منطقٌة من 
العالم ذات وقٍت مشترٍك. 

توجد 24 منطقًة زمنيًة.

: التوقيت  التوقيت العالميُّ
، ُيقاس في غرينتش   القياسيُّ

بإنجلترا، وُيسمى أحياًنا 
.)GMT( بتوقيت غرينتش
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ما فرق التوقيت التقريبيِّ بالساعات بين:  )1
)  أ  ( كيتو ولشبونة؟

)ب( أنكوريج وكولومبو؟
) ج ( كيب تاون وأوالن باتور؟

)  د  ( نواكشوط وسيدني؟

استخدم الخريطة لتقدير:  )2
)  أ  ( إذا كانت الساعة 9:21 في الغوس، فماذا سيكون الوقت في أومسك؟

)ب( إذا كانت الساعة 01:44 في أكابولكو، فماذا سيكون الوقت في بورت مورسبي؟
) ج ( إذا كانت الساعة 18:03 في ريو دي جانيرو، فماذا سيكون الوقت في أنقرة؟

)  د  ( إذا كانت الساعة 20:18 في مانيال، فماذا سيكون الوقت في كولومبو؟

3(  إذا كان التوقيت في كولومبو هو منتصف النهار، فما المدن على الخريطة التي يختلف التاريخ فيها عن 
كولومبو؟
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الوحدة 2ب: النشاط األساسيُّ 19-1 حساب المساحة والمحيط

ــٍة فــي الحــي، تحتــاج كلُّ أســرٍة إلــى وضــع بســاط كبيــر يكفــي جميــع أفــراد  1(  خــالل نزهــٍة جماعيَّ
ــا.  ــوس عليه ــرة للجل األس

)  أ  ( تحتاج عائلة فاطمة إلى 000 19 سم2.
)ب( تحتاج عائلة سالم إلى 800 14 سم2.

) ج ( تحتاج عائلة سامي إلى 900 15 سم2.
)  د  ( تحتاج عائلة خديجة إلى 300 15 سم2.
ـ ( تحتاج عائلة ماجدة إلى 600 13 سم2. ) ه

ستستخدم كلُّ عائلٍة بساطين. ما الُبُسط التي يجب وضعها مًعا لتكوين المساحة المناسبة لكل عائلة؟ 
ال يمكن استخدام البساط ألكثر من عائلة.

لنستكشف
نة من األحمر واألصفر  مساحة هذه البالطة المربعة الشكل المكوَّ

تساوي 36 سم2. ما مساحة الجزء األحمر من البالطة؟

19-1 حساب المساحة والمحيط

يمكنــك تخيُّــل قطــع األجــزاء الحمــراء مــن البالطــة ووضعهــا 
علــى المربــع األصفــر لمقارنــة المناطــق الحمــراء والصفــراء.

ـــرة  ـــاحة كلِّ حصي ـــاب مس ـــك حس يمكن
ــا  ــة كلِّ حصيرتيـــن مًعـ الً ثـــم إضافـ أوَّ
ــي  ــر التـ ــّي الحصائـ ــاب إجمالـ لحسـ

تحتاجهـــا كلُّ أســـرٍة.

22

بساط  ) أ (
 طوله 90 سم 
بساط  )ب( وعرضه 80 سم

طوله ِمْتر
 وعرضه 70 سم

بساط  )ج(
طوله 90 سم 

وعرضه 90 سم
بساط ) د (
طوله ِمْتر

 وعرضه ِمْتر

بساط  )هـ( 
عرضه 110 سم 

وطوله 90 سم

بساط  )ي( 
طوله متر 

وعرضه 60 سم

بساط  )ط( 
طوله 180 سم 
وعرضه 60 سم

بساط  )ح(
طوله 120 سم 

وعرضه 110 سم بساط ) ز (
طوله 80 سم 

وعرضه  70 سم

بساط  ) و (
طوله ِمْتر

وعرضه 80 سم
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اد  2(  ٌتبيــن الصــورة المقابلــة تكاليــف الِســجَّ
. محلــيٍّ بمتجــٍر  الموجــود 

ادة  )  أ  (  يريــد العميــل األول 30 م2 من الِســجَّ
الزرقــاء. فكــم ســتبلغ تكلفــة ذلك؟

ــراء  ادًة خض ــجَّ ــي ِس ــل الثان ــد العمي )ب(  يري
لتناســب غرفــًة مســتطيلًة طولهــا 7 م 
تكلفــة  ســتبلغ  فكــم  م.   4 وعرضهــا 

ادة؟ الِســجَّ
ادًة ُمخطَّطــًة  ) ج (  يريــد العميــل الثالــث ِســجَّ
م   5 طولهــا  ُمربَّعــًة  غرفــًة  لتناســب 
م   4 اللــون طولهــا  ــة  ورديَّ ادًة  وِســجَّ
وعرضهــا 3 م. فكــم ســتبلغ التكلفــة 

اإلجماليَّــة؟
ــراء  ادًة حم ــجَّ ــع ِس ــل الراب ــد العمي )  د  (  يري

ــة.   ــة المقابل ــب الغرف لتناس
ادة؟ فكم ستبلغ تكلفة الِسجَّ

ــي  ادًة تغطِّ ـ (  يريــد العميــل الخامــس ِســجَّ ) ه
الخريطــٌة  بالكامــل.  منزلــه  أرضيَّــة 
المنــزل  أجــزاء  ــح  توضِّ المقابلــة 
واأللــوان المطلوبــة لــكلِّ غرفــٍة. فكــم 

ســتبلغ التكلفــة اإلجماليَّــة؟
ادة  ــجَّ ــا الِس ــي به ــة الت ــط الغرف ــا محي )  و  (  م

ــراء؟ الحم
ادة  ــجَّ ــا الِس ــي به ــة الت ــط الغرف ــا محي )  ز  (  م

ــراء؟ الخض
ادة  ــجَّ ــا الِس ــي به ــة الت ــط الغرف ــا محي ) ح (  م

ــجية؟ البنفس

5 م

2 م 6 م

3 م

3 م

3 م

7 م4 م

7 م

7 م

9 م

4 م

2 م

2 م

4 م
5 م

ادة الخضراء الِسجَّ

السجادة البنفسجية
ادة الحمراء الِسجَّ

23

18 رياالً
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15 رياالً 
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اد  2(  ٌتبيــن الصــورة المقابلــة تكاليــف الِســجَّ
. محلــيٍّ بمتجــٍر  الموجــود 
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تكلفــة  ســتبلغ  فكــم  م.   4 وعرضهــا 

ادة؟ الِســجَّ
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ادة  ــجَّ ــا الِس ــي به ــة الت ــط الغرف ــا محي )  و  (  م

ــراء؟ الحم
ادة  ــجَّ ــا الِس ــي به ــة الت ــط الغرف ــا محي )  ز  (  م

ــراء؟ الخض
ادة  ــجَّ ــا الِس ــي به ــة الت ــط الغرف ــا محي ) ح (  م

ــجية؟ البنفس

5 م

2 م 6 م

3 م

3 م
3 م

7 م4 م

7 م

7 م

9 م

4 م

2 م

2 م

4 م
5 م

ادة الخضراء الِسجَّ

السجادة البنفسجية
ادة الحمراء الِسجَّ
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الوحدة 2ج: النشاط األساسيُّ 20-1 الجداول والرسومات البيانيَّة الخطيَّة

انسخ جدول تحويل العملة وأكمله.  )1

 

دوالر أمريكي )$(الريال العماني ).O.R(يورو )€(
2.2612.60

2
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20
50

100
)  أ  ( كم يساوي 20 ريال عماني باليورو؟  )2

)ب( كم يساوي 22.6 € بالدوالر األمريكي؟
) ج ( كم يساوي 13 $ بالريال العماني؟

)  د  ( كم يساوي 6 رياالت عمانية باليورو؟
ـ ( كم يساوي  45.2 €  بالدوالر األمريكي؟ ) ه

)  و  ( كم يساوي 130 $ بالريال العماني؟

البيانات معالجة 

لنستكشف
ب  ح الرسم البيانيُّ أدناه كمية الماء الذي سقط من صنبوٍر ُيسرِّ يوضِّ
الماء خالل خمس دقائق. استخدم الرسم البيانيَّ لتستنتج كمية الماء 

التي يمكن أن تسقط من الصنبور خالل ساعٍة.

ة الخطيَّة 20-1 الجداول والرسومات البيانيَّ

: رسٌم  الرسم البيانيُّ الخطيُّ
بيانيٌّ يستخدم خًطا واحًدا أو 

أكثر لربط النقاط التي ُتمثِّل 
معلوماٍت.

جدول التحويالت: جدول 
أعداٍد يتمُّ استخدامه للمساعدة 

في حساب الوحدات أو 
تحويلها.

0

800
700
600
500
400
300
200
100

0 1 2 3 4 5
الوقت )الدقائق(

ت(
ترا

ليل
 )م

ماء
ال

24

ُمفردات الدرس

Book 1.indb   24 12/13/18   2:35 PM

اختر أحد الخيارات األربعة التالية وقم بعمل رسم بياني خطي له:  )3
● رسٍم بيانيٍّ خطيٍّ لتحويل اليورو إلى ريال عماني،

● رسٍم بيانيٍّ خطيٍّ لتحويل اليورو إلى دوالر أمريكي،
● رسٍم بيانيٍّ خطيٍّ لتحويل الريال العماني إلى دوالر أمريكي.

● عملتين من اختيارك )ستحتاج إلى البحث عن هذا األمر في شبكة المعلومات!(

ــح الرســم البيانــيُّ الخطــيُّ أدنــاه المســافة التــي قطعتهــا مركبــٌة عنــد الســفر بســرعة  4(  يوضِّ
 30 كيلومتًرا في الساعة، مقارنًة بالسفر بسرعة 40 كيلومتًرا في الساعة.

1 2 3

30 كم/ساعة

40 كم/ساعة
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المسافة المقطوعة باستخدام سرعات مختلفة

ق من إجاباتك بالطريقة األخرى. استخدم الحسابات أو الرسم البيانيَّ الخطيَّ لحلِّ هذه األسئلة ثم تحقَّ
)  أ  ( ما المسافة التي ستكون قد قطعتها السيارة بعد ساعتين إن كانت تسير بسرعة 40 كم/ساعة؟

)ب( ما المسافة التي ستكون قد قطعتها السيارة خالل ساعتين ونصف إن كانت تسير بسرعة 30 كم/ساعة؟
) ج (  ما مقدار المسافة التي قطعتها السيارة بعد ساعة ونصف إن كانت تسير بسرعة 40 كم/ساعة بدالً 

من 30 كم/ساعة؟
)  د  (  كـم عـدد الكيلومترات التي سـتكون قد قطعتها السـيارة بعد 4 سـاعاٍت إن كانت تسـير بسـرعة 

ميل/ساعة؟  30
) هـ (  كم عدد الكيلومترات التي سـتكون قد قطعتها السـيارة بعد 10 سـاعات إن كانت تسـير بسـرعة 

40 كم/ساعة؟
؟ )  و  (  ما أفضل طريقة لحل هذا المثال؟ استخدام الحسابات أم القراءة من الرسم البيانيِّ

25

ــم  ــاس الرسـ ــار مقيـ ــر أن تختـ تذّكـ
ــر  ــتنتج أصغـ ــرٍص. اسـ ــيِّ بحـ البيانـ

الً. ــٍم أوَّ ــر قيـ وأكبـ

Book 1.indb   25 12/13/18   2:35 PM

الوحدة 2ج: النشاط األساسيُّ 20-1 الجداول والرسومات البيانيَّة الخطيَّة

انسخ جدول تحويل العملة وأكمله.  )1

 

دوالر أمريكي )$(الريال العماني ).O.R(يورو )€(
2.2612.60

2
5

10
20
50

100
)  أ  ( كم يساوي 20 ريال عماني باليورو؟  )2

)ب( كم يساوي 22.6 € بالدوالر األمريكي؟
) ج ( كم يساوي 13 $ بالريال العماني؟

)  د  ( كم يساوي 6 رياالت عمانية باليورو؟
ـ ( كم يساوي  45.2 €  بالدوالر األمريكي؟ ) ه

)  و  ( كم يساوي 130 $ بالريال العماني؟

البيانات معالجة 

لنستكشف
ب  ح الرسم البيانيُّ أدناه كمية الماء الذي سقط من صنبوٍر ُيسرِّ يوضِّ
الماء خالل خمس دقائق. استخدم الرسم البيانيَّ لتستنتج كمية الماء 

التي يمكن أن تسقط من الصنبور خالل ساعٍة.

ة الخطيَّة 20-1 الجداول والرسومات البيانيَّ

: رسٌم  الرسم البيانيُّ الخطيُّ
بيانيٌّ يستخدم خًطا واحًدا أو 

أكثر لربط النقاط التي ُتمثِّل 
معلوماٍت.

جدول التحويالت: جدول 
أعداٍد يتمُّ استخدامه للمساعدة 

في حساب الوحدات أو 
تحويلها.

0

800
700
600
500
400
300
200
100

0 1 2 3 4 5
الوقت )الدقائق(

ت(
ترا

ليل
 )م

ماء
ال

24

ُمفردات الدرس

Book 1.indb   24 12/13/18   2:35 PM

book 43 inside.indd   24 1/26/19   8:05 AM



الوحدة 2ج: النشاط األساسيُّ 20-1 الجداول والرسومات البيانيَّة الخطيَّة

انسخ جدول تحويل العملة وأكمله.  )1

 

دوالر أمريكي )$(الريال العماني ).O.R(يورو )€(
2.2612.60

2
5

10
20
50

100
)  أ  ( كم يساوي 20 ريال عماني باليورو؟  )2

)ب( كم يساوي 22.6 € بالدوالر األمريكي؟
) ج ( كم يساوي 13 $ بالريال العماني؟

)  د  ( كم يساوي 6 رياالت عمانية باليورو؟
ـ ( كم يساوي  45.2 €  بالدوالر األمريكي؟ ) ه

)  و  ( كم يساوي 130 $ بالريال العماني؟

البيانات معالجة 

لنستكشف
ب  ح الرسم البيانيُّ أدناه كمية الماء الذي سقط من صنبوٍر ُيسرِّ يوضِّ
الماء خالل خمس دقائق. استخدم الرسم البيانيَّ لتستنتج كمية الماء 

التي يمكن أن تسقط من الصنبور خالل ساعٍة.

ة الخطيَّة 20-1 الجداول والرسومات البيانيَّ

: رسٌم  الرسم البيانيُّ الخطيُّ
بيانيٌّ يستخدم خًطا واحًدا أو 

أكثر لربط النقاط التي ُتمثِّل 
معلوماٍت.

جدول التحويالت: جدول 
أعداٍد يتمُّ استخدامه للمساعدة 

في حساب الوحدات أو 
تحويلها.

0

800
700
600
500
400
300
200
100

0 1 2 3 4 5
الوقت )الدقائق(

ت(
ترا

ليل
 )م

ماء
ال

24

ُمفردات الدرس

Book 1.indb   24 12/13/18   2:35 PM

اختر أحد الخيارات األربعة التالية وقم بعمل رسم بياني خطي له:  )3
● رسٍم بيانيٍّ خطيٍّ لتحويل اليورو إلى ريال عماني،

● رسٍم بيانيٍّ خطيٍّ لتحويل اليورو إلى دوالر أمريكي،
● رسٍم بيانيٍّ خطيٍّ لتحويل الريال العماني إلى دوالر أمريكي.

● عملتين من اختيارك )ستحتاج إلى البحث عن هذا األمر في شبكة المعلومات!(

ــح الرســم البيانــيُّ الخطــيُّ أدنــاه المســافة التــي قطعتهــا مركبــٌة عنــد الســفر بســرعة  4(  يوضِّ
 30 كيلومتًرا في الساعة، مقارنًة بالسفر بسرعة 40 كيلومتًرا في الساعة.

1 2 3

30 كم/ساعة

40 كم/ساعة

الوقت )ساعات(

ت(
ترا

وم
كيل

)بال
عة 

طو
مق

ة ال
ساف

الم

0

140

120

100

80

60

40

20

0

المسافة المقطوعة باستخدام سرعات مختلفة

ق من إجاباتك بالطريقة األخرى. استخدم الحسابات أو الرسم البيانيَّ الخطيَّ لحلِّ هذه األسئلة ثم تحقَّ
)  أ  ( ما المسافة التي ستكون قد قطعتها السيارة بعد ساعتين إن كانت تسير بسرعة 40 كم/ساعة؟

)ب( ما المسافة التي ستكون قد قطعتها السيارة خالل ساعتين ونصف إن كانت تسير بسرعة 30 كم/ساعة؟
) ج (  ما مقدار المسافة التي قطعتها السيارة بعد ساعة ونصف إن كانت تسير بسرعة 40 كم/ساعة بدالً 

من 30 كم/ساعة؟
)  د  (  كـم عـدد الكيلومترات التي سـتكون قد قطعتها السـيارة بعد 4 سـاعاٍت إن كانت تسـير بسـرعة 

ميل/ساعة؟  30
) هـ (  كم عدد الكيلومترات التي سـتكون قد قطعتها السـيارة بعد 10 سـاعات إن كانت تسـير بسـرعة 

40 كم/ساعة؟
؟ )  و  (  ما أفضل طريقة لحل هذا المثال؟ استخدام الحسابات أم القراءة من الرسم البيانيِّ

25

ــم  ــاس الرسـ ــار مقيـ ــر أن تختـ تذّكـ
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ة الوحدة 2ج: النشاط األساسيُّ 20-2 المخطَّطات الدائريَّ

ح هذا المخطَّط الدائريُّ األسماك التي بيعت خالل أسبوٍع واحٍد في إحدى المتاجر. يوضِّ  )1
)  أ  ( ما أكثر نوع من األسماك تم بيعها؟

ر عدد كلِّ نوٍع من األسماك التي تمَّ بيعها. )ب(  إذا بيعت 50 سمكًة في ذلك األسبوع، فقدِّ
● سمكة الهامور.
● سمكة الكنعد.
● سمكة الصال.

لنستكشف
ــم.  ــاء عطلته ــه أثن ــا أرادوا فعل ــى م ــود عل ــاء محم ت أصدق ــوَّ ص
ــة. ــح اإلجاب ــتعينًا بمفاتي ــاح مس ــب كل مفت ــطة بجان ــب األنش أكت

طات الدائريَّة 20-2 المخطَّ

: رسٌم  المخطَّط الدائريُّ
مٍة  بيانيٌّ على شكل دائرٍة ُمقسَّ
حيث ُيمثِّل كلُّ قسٍم جزًءا من 

اإلجمالّي.
مفاتيح اإلجابة

●  كانــت الكــرة الطائــرة أكثــر 
الخيــل ركــوب  مــن  شــعبيًة 

ــر  ــى أكث ــباحة عل ــت الس ●  حصل
األصــوات. مــن   ٪  40 مــن 

ــاء  ●  أقــل مــن 10٪ مــن األصدق
ــى  ــز عل ــح القف ــوا لصال صوت

الِمنَطَّــة.

26

ُمفردات الدرس

أنشطة العطلة

المفتاح

أنواع األسماك التي تم بيعها

الصال

الكنعد

الهامور
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2(  كمــا يبيــع متجــر آخــر مجموعــة مــن األســماك. فيمــا يلــي مخطَّــٌط دائــريٌّ لألســماك 
التــي بيعــت فــي ذلــك األســبوع.

األسماك التي بيعت في المتجر

سمكة 
الصال
٪10 سمكة الجيذر

٪30

سمكة الصافي
٪20

سمكة الشعري
٪25

سمكة الخّباط
٪ 15

 تم بيع 200 سمكٍة. 
ارُسم أعمدة بيانية ُتمثل البيانات من هذا المخطَّط الدائرّي.
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ة الوحدة 2ج: النشاط األساسيُّ 20-2 المخطَّطات الدائريَّ

ح هذا المخطَّط الدائريُّ األسماك التي بيعت خالل أسبوٍع واحٍد في إحدى المتاجر. يوضِّ  )1
)  أ  ( ما أكثر نوع من األسماك تم بيعها؟

ر عدد كلِّ نوٍع من األسماك التي تمَّ بيعها. )ب(  إذا بيعت 50 سمكًة في ذلك األسبوع، فقدِّ
● سمكة الهامور.
● سمكة الكنعد.
● سمكة الصال.

لنستكشف
ــم.  ــاء عطلته ــه أثن ــا أرادوا فعل ــى م ــود عل ــاء محم ت أصدق ــوَّ ص
ــة. ــح اإلجاب ــتعينًا بمفاتي ــاح مس ــب كل مفت ــطة بجان ــب األنش أكت

طات الدائريَّة 20-2 المخطَّ

: رسٌم  المخطَّط الدائريُّ
مٍة  بيانيٌّ على شكل دائرٍة ُمقسَّ
حيث ُيمثِّل كلُّ قسٍم جزًءا من 

اإلجمالّي.
مفاتيح اإلجابة

●  كانــت الكــرة الطائــرة أكثــر 
الخيــل ركــوب  مــن  شــعبيًة 

ــر  ــى أكث ــباحة عل ــت الس ●  حصل
األصــوات. مــن   ٪  40 مــن 

ــاء  ●  أقــل مــن 10٪ مــن األصدق
ــى  ــز عل ــح القف ــوا لصال صوت

الِمنَطَّــة.

26

ُمفردات الدرس

أنشطة العطلة

المفتاح

أنواع األسماك التي تم بيعها

الصال

الكنعد

الهامور
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حيث ُيمثِّل كلُّ قسٍم جزًءا من 

اإلجمالّي.
مفاتيح اإلجابة

●  كانــت الكــرة الطائــرة أكثــر 
الخيــل ركــوب  مــن  شــعبيًة 

ــر  ــى أكث ــباحة عل ــت الس ●  حصل
األصــوات. مــن   ٪  40 مــن 

ــاء  ●  أقــل مــن 10٪ مــن األصدق
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2(  كمــا يبيــع متجــر آخــر مجموعــة مــن األســماك. فيمــا يلــي مخطَّــٌط دائــريٌّ لألســماك 
التــي بيعــت فــي ذلــك األســبوع.

األسماك التي بيعت في المتجر

سمكة 
الصال
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 تم بيع 200 سمكٍة. 
ارُسم أعمدة بيانية ُتمثل البيانات من هذا المخطَّط الدائرّي.
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الوحدة 2ج: النشاط األساسيُّ 21-1 المتوسط اإلحصائي

لنستكشف

82 5 ؟3

المتوسط اإلحصائي لألعداد الموجودة على هذه البطاقات هو 5.
ما العدد الموجود على البطاقة الخامسة؟

21-1 المتوسط اإلحصائي
المتوسط اإلحصائي: مقياس 

ُيستخدم إليجاد متوسط 
مجموعة من البيانات.

المنوال: أحد أنواع  المتوسط 
اإلحصائي، وهو القيمة 

التي تتكرر بشكل أكبر في 
مجموعة من البيانات.

أنواع  أحد   : الوسط الحسابيُّ
المتوسط اإلحصائي، ُيحسب 

بإيجاد إجمالّي كلِّ القيم 
في مجموعة من البيانات 
وقسمتها على عدد القيم.

الوسيط: أحد أنواع المتوسط 
اإلحصائي، وهو القيمة 

طة في مجموعة قيم  المتوسِّ
ُمرتَّبة من األصغر إلى األكبر.

المدى: الفرق بين أعلى قيمة 
وأدنى قيمة في مجموعة من 

البيانات.

قفز كل من عبير وشيخة وفاطمة وعزة بالحبل.   )1

لن عدد قفزاتهن على الحبل. أثناء اللعب سجَّ

هذه هي محاوالتهم:
عدد 

المحاوالت
المحاولة 

األولى
المحاولة 

الثانية
المحاولة 

الثالثة
المحاولة 

الرابعة
المحاولة 
الخامسة

المحاولة 
السادسة

المحاولة 
السابعة

65668117عبير
3038070شيخة
0010402فاطمة

4776254عزة

)  أ  ( انسخ هذا الجدول وأكمله:

الوسط الحسابّيالوسيطالمنوالالمدى
عبير

شيخة
فاطمة

عزة

األكثــر  كان  برأيــك  )ب(  مــن 
نجاًحــا فــي القفــز؟ 

ــتخدام  ــك باس ــرح إجابت اش
ــي  ــودة ف ــات الموج المعلوم

ــك. جدول

28

ُمفردات الدرس
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لت خديجــة وآيــة درجــات الحــرارة فــي الظــلِّ منتصــف النهــار يوميــًا علــى مدار ســتة أســابيع  2(  ســجَّ
خــالل العطلــة المدرســّية.

السبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألحد
26° س24° س20° س19° س20° س20° س25° سأسبوع 1
25° س31° س28° س27° س28° س25° س25° سأسبوع 2
20° س22° س24° س27° س27° س27° س28 ° سأسبوع 3
19° س15° س16° س19° س23° س19° س15° سأسبوع 4
28° س28° س25° س23° س20° س19° س18° سأسبوع 5
30° س28° س29° س27° س32° س32° س32° سأسبوع 6

ــم جــدوالً لتســجيل األنــواع الثالثــة للمتوســط اإلحصائــي والمــدى لــكلِّ أســبوٍع مــن  )  أ  (  صمِّ
العطلــة. أكمــل جدولــك بقيــم المتوســط اإلحصائــي والمــدى.

)ب( أيٌّ أسبوٍع سّجَل أعلى مدى لدرجات الحرارة؟
ــالل  ــا خ ــر دفَئ ــبوع األكث ــا األس ــح م ــك لتوضِّ ــي جدول ــودة ف ــات الموج ــتخدم المعلوم ) ج (  اس

ــة.  العطل
)  د  (  كانــت خديجــة وآيــة تشــاركان فــي مشــروع للمحافظــة علــى البيئــة كلَّ ثالثــاء أثنــاء العطلــة. 

مــاذا كان مــدى درجــات الحــرارة أيــام الثالثــاء؟ 
ماذا كان المتوسط اإلحصائي لدرجة الحرارة )المنوال والوسيط والوسط الحسابّي( في أيام الثالثاء؟

استخدم بعض هذه البطاقات لعمل مجموعات من البيانات ُتطابِق هذه المعّدالت.  )3

1416 15
17

181416 15
17

18
1919

)  أ  ( الوسط الحسابّي 16، المنوال 16، الوسيط 16
)ب( الوسط الحسابّي 17، المنوال 18، الوسيط 17.5

) ج ( الوسط الحسابّي 16، المنوال 15، الوسيط 15
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الوحدة 2ج: النشاط األساسيُّ 21-1 المتوسط اإلحصائي

لنستكشف

82 5 ؟3

المتوسط اإلحصائي لألعداد الموجودة على هذه البطاقات هو 5.
ما العدد الموجود على البطاقة الخامسة؟

21-1 المتوسط اإلحصائي
المتوسط اإلحصائي: مقياس 

ُيستخدم إليجاد متوسط 
مجموعة من البيانات.

المنوال: أحد أنواع  المتوسط 
اإلحصائي، وهو القيمة 

التي تتكرر بشكل أكبر في 
مجموعة من البيانات.

أنواع  أحد   : الوسط الحسابيُّ
المتوسط اإلحصائي، ُيحسب 

بإيجاد إجمالّي كلِّ القيم 
في مجموعة من البيانات 
وقسمتها على عدد القيم.

الوسيط: أحد أنواع المتوسط 
اإلحصائي، وهو القيمة 

طة في مجموعة قيم  المتوسِّ
ُمرتَّبة من األصغر إلى األكبر.

المدى: الفرق بين أعلى قيمة 
وأدنى قيمة في مجموعة من 

البيانات.

قفز كل من عبير وشيخة وفاطمة وعزة بالحبل.   )1
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السادسة
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السابعة
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)  أ  ( انسخ هذا الجدول وأكمله:

الوسط الحسابّيالوسيطالمنوالالمدى
عبير

شيخة
فاطمة

عزة

األكثــر  كان  برأيــك  )ب(  مــن 
نجاًحــا فــي القفــز؟ 

ــتخدام  ــك باس ــرح إجابت اش
ــي  ــودة ف ــات الموج المعلوم

ــك. جدول
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الوحدة 2ج: النشاط األساسيُّ 21-1 المتوسط اإلحصائي

لنستكشف

82 5 ؟3

المتوسط اإلحصائي لألعداد الموجودة على هذه البطاقات هو 5.
ما العدد الموجود على البطاقة الخامسة؟

21-1 المتوسط اإلحصائي
المتوسط اإلحصائي: مقياس 

ُيستخدم إليجاد متوسط 
مجموعة من البيانات.

المنوال: أحد أنواع  المتوسط 
اإلحصائي، وهو القيمة 

التي تتكرر بشكل أكبر في 
مجموعة من البيانات.

أنواع  أحد   : الوسط الحسابيُّ
المتوسط اإلحصائي، ُيحسب 

بإيجاد إجمالّي كلِّ القيم 
في مجموعة من البيانات 
وقسمتها على عدد القيم.

الوسيط: أحد أنواع المتوسط 
اإلحصائي، وهو القيمة 

طة في مجموعة قيم  المتوسِّ
ُمرتَّبة من األصغر إلى األكبر.

المدى: الفرق بين أعلى قيمة 
وأدنى قيمة في مجموعة من 

البيانات.

قفز كل من عبير وشيخة وفاطمة وعزة بالحبل.   )1

لن عدد قفزاتهن على الحبل. أثناء اللعب سجَّ

هذه هي محاوالتهم:
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المحاولة 
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65668117عبير
3038070شيخة
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)  أ  ( انسخ هذا الجدول وأكمله:

الوسط الحسابّيالوسيطالمنوالالمدى
عبير

شيخة
فاطمة

عزة

األكثــر  كان  برأيــك  )ب(  مــن 
نجاًحــا فــي القفــز؟ 

ــتخدام  ــك باس ــرح إجابت اش
ــي  ــودة ف ــات الموج المعلوم

ــك. جدول
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لت خديجــة وآيــة درجــات الحــرارة فــي الظــلِّ منتصــف النهــار يوميــًا علــى مدار ســتة أســابيع  2(  ســجَّ
خــالل العطلــة المدرســّية.

السبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألحد
26° س24° س20° س19° س20° س20° س25° سأسبوع 1
25° س31° س28° س27° س28° س25° س25° سأسبوع 2
20° س22° س24° س27° س27° س27° س28 ° سأسبوع 3
19° س15° س16° س19° س23° س19° س15° سأسبوع 4
28° س28° س25° س23° س20° س19° س18° سأسبوع 5
30° س28° س29° س27° س32° س32° س32° سأسبوع 6

ــم جــدوالً لتســجيل األنــواع الثالثــة للمتوســط اإلحصائــي والمــدى لــكلِّ أســبوٍع مــن  )  أ  (  صمِّ
العطلــة. أكمــل جدولــك بقيــم المتوســط اإلحصائــي والمــدى.

)ب( أيٌّ أسبوٍع سّجَل أعلى مدى لدرجات الحرارة؟
ــالل  ــا خ ــر دفَئ ــبوع األكث ــا األس ــح م ــك لتوضِّ ــي جدول ــودة ف ــات الموج ــتخدم المعلوم ) ج (  اس

ــة.  العطل
)  د  (  كانــت خديجــة وآيــة تشــاركان فــي مشــروع للمحافظــة علــى البيئــة كلَّ ثالثــاء أثنــاء العطلــة. 

مــاذا كان مــدى درجــات الحــرارة أيــام الثالثــاء؟ 
ماذا كان المتوسط اإلحصائي لدرجة الحرارة )المنوال والوسيط والوسط الحسابّي( في أيام الثالثاء؟

استخدم بعض هذه البطاقات لعمل مجموعات من البيانات ُتطابِق هذه المعّدالت.  )3
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)  أ  ( الوسط الحسابّي 16، المنوال 16، الوسيط 16
)ب( الوسط الحسابّي 17، المنوال 18، الوسيط 17.5

) ج ( الوسط الحسابّي 16، المنوال 15، الوسيط 15
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د 21-2 استخدام اإلحصاء

الوحدة 2ج: النشاط األساسيُّ 21-2 استخدام اإلحصاء

لنستكشف
تخطــط إدارة المدرســة لنقــل الطــالب مــن المدرســة وإليهــا. هــذا مــا اكتشــفوه حــول كيفيــة وصــول 

الطــالب البالــغ أعمارهــم 9 ســنواٍت و13 ســنًة إلــى المدرســة.

اإلحصاء: جمع البيانات 
وتنظيمها وعرضها وتفسيرها 

وتحليلها.

ــرة  ــالل الفت ــاف خ ــس الج ــان الطق ــع دول بمهرج ــل أرب 1(  تحتف
ــدول تشــجيع الســياح  ــو. وتحــاول هــذه ال ــى ماي ــر إل مــن يناي
ــة ســقوط األمطــار  ــح هــذه الرســوم البيانيَّ علــى زيارتهــا. توضِّ
ــة  ــهر الخمس ــالل األش ــي خ ــام الماض ــي الع ــٍة ف ــي كلِّ دول ف

ــان. للمهرج

وسيلة  في  االختالف  ِصف 
بين  المدرسة  إلى  الذهاب 
سنواٍت   9 عمر  في  الطالب 
والطالب في عمر 13 سنًة. ما 
التفسيرات لهذه االختالفات؟

30

ُمفردات الدرس

الدولة )2(

يناير فبرايريناير مارسفبراير إبريلمارس مايوإبريل مايو

110

120

100

90

80

110

120

100

90

80

الدولة )1(

متِر
ملي

 بال
طار

ألم
ط ا

قو
س

متِر
ملي

 بال
طار

ألم
ط ا

قو
س

يناير فبرايريناير مارسفبراير إبريلمارس مايوإبريل مايو

الدولة )4(

110

120

100

90

80

110

120

100

90

80

الدولة )3(

متِر
ملي

 بال
طار

ألم
ط ا

قو
س

متِر
ملي

 بال
طار

ألم
ط ا

قو
س

المفتاح
المشي

الحافلة

السيارة

الدراجة

وسيلة أخرى

المفتاح
المشي

الحافلة

السيارة

الدراجة

وسيلة أخرى

خارطة الطالب في عمر 13 سنةخارطة الطالب في عمر 9 سنوات

Book 1.indb   30 12/13/18   2:35 PM

2(  مــا المعــّدل )المنــوال أو الوســيط أو الوســط الحســابّي( األفضــل لــكلِّ دولــٍة لإلعــالن عــن أقــل 
ــم؟ ــي الموس ــار ف ــقوط األمط ل لس ــدَّ مع

3(  بالتعاون مع مجموعٍة من الطالب، اختر شيًئا تعتقد أنَّه يجب      
 أن يتغيَّر في مدرستك أو منطقتك.

يمكن أن يكون التغيير فيما يلي:
●  أماكن اللعب

●  جمال البيئة المحيطة
● االستراحات

●  المنشآت الرياضيَّة
●  شيء آخر في مدرستك أو منطقتك يمكن تغييره لألفضل.

اجمع البيانات مع مجموعٍة من زمالئك لُتبيِّن الحالة 
الراهنة، مثال:

●  استبيان حول آراء الطالب اآلخرين أو تجاربهم
●  استبيان حول وجود عدٍد/كميٍة من شيٍء ما، مثل عدد المكتبات      

في منطقتك.
نظِّم البيانات في جدول. إذا كان مالئًما لمشروعك،

 أوجد المنوال والوسيط والوسط الحسابي والمدى.
اختر رسًما بيانيًّا أو لوحًة لُتمثِّل البيانات بفعاليَّة.

اكتب عباراٍت مقنعة عن البيانات لدعم ما تريد تغييره.
اعرض المشروع.
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د 21-2 استخدام اإلحصاء

الوحدة 2ج: النشاط األساسيُّ 21-2 استخدام اإلحصاء

لنستكشف
تخطــط إدارة المدرســة لنقــل الطــالب مــن المدرســة وإليهــا. هــذا مــا اكتشــفوه حــول كيفيــة وصــول 

الطــالب البالــغ أعمارهــم 9 ســنواٍت و13 ســنًة إلــى المدرســة.
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ــة ســقوط األمطــار  ــح هــذه الرســوم البيانيَّ علــى زيارتهــا. توضِّ
ــة  ــهر الخمس ــالل األش ــي خ ــام الماض ــي الع ــٍة ف ــي كلِّ دول ف

ــان. للمهرج

وسيلة  في  االختالف  ِصف 
بين  المدرسة  إلى  الذهاب 
سنواٍت   9 عمر  في  الطالب 
والطالب في عمر 13 سنًة. ما 
التفسيرات لهذه االختالفات؟
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الوحدة 2ج: النشاط األساسيُّ 22-1 لغة االحتمال

22-1 لغة االحتمال

لنستكشف
؟ ار السداسيِّ ما فرصة ظهور رقم »3« على الدوَّ

؟ ار الخماسيِّ ما فرصة ظهور رقم »6« على الدوَّ

؟ ار السداسيِّ ما فرصة ظهور رقم »2« على الدوَّ

الفرصة: إمكانية حدوث نتيجٍة معيَّنٍة.
االحتمال: قياس مدى فرصة حدوث شيٍء ما.

المستحيل: حدث ليس له فرصة للحدوث، احتمال وقوعه يساوي 0.
د: حدٌث سيحدث بالتأكيد، احتمال وقوعه يساوي 1. الُمؤكَّ

 و1.
1
2

ح: حدٌث من المحتمل أن يحدث، احتمال وقوعه بين  الُمَرجَّ
 . 1

2
ح: حدٌث من المحتمل أالَّ يحدث، احتمال وقوعه بين 0 و  غير الُمَرجَّ

 . 1
2

الفرص المتساوية: حدٌث تتساوى فرصة حدوثه مع فرصة عدم حدوثه، احتمال وقوعه يساوي 
 االحتماالت المتساوية: عندما تتساوى فرصة حدوث النتائج المختلفة، على سبيل المثال، 

العدد الذي سيظهر عندما تلقي حجر نرٍد.

مؤكد مرجح متساو غير مرجح مستحيل

1

2
11

22
6 6

66
6

 كويكٌب يمكن أن يرضب 
األرض عام 2036 

سوف يمر كويكٌب عرضه 100 مرٍت بالقرب من 
كوكب األرض عىل ُبعد مسافة 30 ألف كم. 

الفرصٌة ضئيلٌة أن يصطدم بنا اآلن، ولكن هناك 
فرصة »ضعيفة ولكن حقيقيٌَّة« أن يصطدم بنا يف عام 

.2036

تتضاعف مخاطر حوادث الطرق إذا كان األطفال 
بعمر 11 و12 سنة

ض لإلصابة أو املوت عىل الطرق يرتفع عندما  تشري األبحاث إىل أنَّ خطر التعرُّ
يبدأ األطفال الذين كان ويل أمرهم يصطحبهم من املدرسة وإليها يف السابق، يف 

الذهاب للمدرسة بمفردهم.

32

ُمفردات الدرس
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اقرأ مقاالت الصحف.   )1
اكتب الكلمات الواردة في المقاالت المستخدمة لوصف االحتماالت.

ــٍد«. َضــع عالمــًة علــى الخــط  2(  ارُســم خــط مقيــاس لالحتمــال ابتــداًء مــن »مســتحيٍل« إلــى »مؤكَّ
ــف: ــاالت الصح ــا لمق ــداث، وفًق ــذه األح ــدوث ه ــال ح ــح احتم توضِّ

د. ● فرصة االنتهاء من المدرسة الجديدة في الوقت المحدَّ
●  فرصة اصطدام الكويكب باألرض عام 2036.

●  فرصة الركود االقتصادي.
●  فرصة سقوط الثلوج على باريس.

أكمل فقاعات الكالم لكلِّ شخٍص باستخدام المعلومات  )3
من مقاالت الصحف.

ُيقال إن ...مرجح أن يحدث أكثر 
من ...

احتماٌل كبيٌر أن يغطي الثلج باريس في رأس السنة 
الميالدية 

سقوط  أخيًرا  باريس  شهدت  الشهر،  معظم  الحرارة  درجات  اعتدال  بعد 
الثلوج في  إلى سقوط  اآلن  التوقُّعات  الثلوج هذا األسبوع. وتشير  بعض 

ٍد. رأس السنة الميالدية، رغم أنَّ هذا ال يزال غير مؤكَّ

»فرصة مؤكدة بنسبة %100« 
 لحدوث الركود االقتصادي

توجد مخاطر كبيرٌة تلوح في األفق ال ينتبه العالم إليها؛ 
وهناك فرصة كبيرة أن يحدث ركود تام في العالم كله جراء 

ذلك. 

كيف تتجنَّب اإلصابة باألنفلونزا عبر هاتفك؟
ورغم  مرات  بعدة  الحذاء  من  اتساًخا  أكثر  المحمولة  الهواتف  أن  الخبراء  يقول 
ذلك، فمن النادر أن تنتقل اإلنفلونزا عبر هاتفك. المشكلة الحقيقيَّة هي الجراثيم 
باإلنفلونزا عن طريق  بتقليل خطر اإلصابة  الموجودة على يديك. ينصح األطباء 

غسل يديك قبل لمس هاتفك.

االلتزام بالموعد النهائيِّ الجديد لبناء 
ح« لكن   المدرسة »غير ُمَرجَّ

»غير ُمْسَتِحيل«
قال أحد الخبراء أن اإلطار الزمنيَّ إلكمال إحدى المدارس الجديدٍة 
ليس  لكنَّه  للغاية،  ُمستبَعٌد  »أمٌر  لعامين  يمتد  والذي  المقترحٍة 
ما يصل  عادًة  النوع سيستغرق  »مبنى من هذا  قال:  كما  ُمستحياًل«. 

إلى ثالث سنواٍت«.
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ض لإلصابة أو املوت عىل الطرق يرتفع عندما  تشري األبحاث إىل أنَّ خطر التعرُّ
يبدأ األطفال الذين كان ويل أمرهم يصطحبهم من املدرسة وإليها يف السابق، يف 

الذهاب للمدرسة بمفردهم.
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الوحدة 2ج: النشاط األساسيُّ 22-1 لغة االحتمال

22-1 لغة االحتمال
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ــٍد«. َضــع عالمــًة علــى الخــط  2(  ارُســم خــط مقيــاس لالحتمــال ابتــداًء مــن »مســتحيٍل« إلــى »مؤكَّ
ــف: ــاالت الصح ــا لمق ــداث، وفًق ــذه األح ــدوث ه ــال ح ــح احتم توضِّ

د. ● فرصة االنتهاء من المدرسة الجديدة في الوقت المحدَّ
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●  فرصة الركود االقتصادي.
●  فرصة سقوط الثلوج على باريس.

أكمل فقاعات الكالم لكلِّ شخٍص باستخدام المعلومات  )3
من مقاالت الصحف.

ُيقال إن ...مرجح أن يحدث أكثر 
من ...

احتماٌل كبيٌر أن يغطي الثلج باريس في رأس السنة 
الميالدية 
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ذلك، فمن النادر أن تنتقل اإلنفلونزا عبر هاتفك. المشكلة الحقيقيَّة هي الجراثيم 
باإلنفلونزا عن طريق  بتقليل خطر اإلصابة  الموجودة على يديك. ينصح األطباء 
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»غير ُمْسَتِحيل«
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ليس  لكنَّه  للغاية،  ُمستبَعٌد  »أمٌر  لعامين  يمتد  والذي  المقترحٍة 
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إلى ثالث سنواٍت«.
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الوحدة 2ج: النشاط األساسيُّ 22-1 لغة االحتمال

ــن مــن الفــوز بجائــزٍة.  ــٌد علــى الحصــول علــى حبــة خــرٍز زرقــاء؛ ليتمكَّ  4(  يحــرص ُمحمَّ
يمكــن لمحمــد أن يختــار ُصــّرة واحــدًة، ثــم يجــب أن يغلــق عينيــه ويأخــذ حبــة خــرٍز مــن ُصــّرة 

التــي اختارهــا.
ُصّرة 3           ُصّرة 1      ُصّرة 2 

ُصّرة  6 ُصّرة 5  ُصّرة 4 

)  أ  ( أيُّ ُصّرة تمنحه أفضل فرصٍة للحصول على حبة خرز زرقاء؟
)ب( أيُّ ُصّرة تمنحه فرصًة متساويًة للحصول على حبة خرٍز حمراء أو زرقاء؟

) ج ( أيُّ ُصّرة أقل احتماالً أن يحصل منها على حبة خرٍز زرقاء؟
د أنَّه لن يحصل منها على حبة خرٍز خضراء؟ )  د  ( أيُّ ُصّرة من المؤكَّ

ـ ( أيُّ ُصّرة تمنحه أكبر فرصٍة للحصول على حبة خرٍز خضراء؟ )ه
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هل هذه اللعبة متكافئة الفرص؟  

هذه لعبة يتم لعبها مع زميٍل. حاول معرفة ما إذا كانت لعبًة متكافئة الفرص أم ال.

ًبا أو قرص عدٍّ أصفر. باٍت حمراء، وُمكعَّ ل ثالثة أقراص عدٍّ أو ُمكعَّ يأخذ الالعب األوَّ

أو  العّد  أقراص  من  واثنين  حمراء،  باٍت  ُمكعَّ أو  عدٍّ  أقراص  خمسة  الثاني  الالعب  يأخذ 
بات الحمراء. الُمكعَّ

بات في حقيبٍة، أو ظرٍف، أو أسفل كتاٍب بحيث يمكنك أن تأخذ  َضع أقراص العّد أو الُمكعَّ
منهم عشوائيًّا.

ــا  ًب /ُمكعَّ ــرص عدٍّ ــحب ق ــح أن يس ــن الُمرجَّ ــه م ــد أنَّ ــذي تعتق ــب ال ــن الالع ــش م 1(   ناق
ــك: ــاص ب ــؤ الخ ــة التنبُّ ــة لكتاب ــذه الجمل ــل ه ــه. أكم ــن حقيبت ــر م أحم

ٍب أحمر من الالعب  أعتقد أن الالعب  لديه احتماٌل أكبر لسحب ُمكعَّ

 ألنَّ  .

يبدأ كال الالعبين من »البداية«.  )2

ًبا عشوائيًّا من حقيبتهما. إذا كان الُمكعَّب أحمر، فسينقالن مسافًة  يأخذ كال الالعبين ُمكعَّ
واحدًة. تمَّ استبدال الُمكعَّب في الحقيبة.

بات من الحقيبة حتى يصل أحدهما إلى »النهاية«. يستمر الالعبان في سحب الُمكعَّ

الً. الرابح هو الالعب الذي يصل إلى »النهاية« أوَّ

ٍب أحمر من كلِّ حقيبٍة؟  3(  هل يؤدِّي لعب هذه اللعبة إلى تغيير رأيك في احتمال سحب ُمكعَّ
ًحا السبب. اشرح موضِّ

4(  شارك نتائج لعبتك مع مجموعاٍت ثنائيٍَّة أخرى من الطالب. اكتشف ما إذا حصلوا على 
نفس النتائج.
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رتِّب هذه األعداد من األصغر إلى األكبر.  )1
)  أ  (  7.3  3.7  0.37  7.03  3.03

)ب(  450 450  045 54  405 54  005 450  405 405

استخدم > و < إلظهار العالقة بين هذه المجموعات الثنائيَّة من األعداد  )2
)ب( 1.23    و    1.2 )  أ  (  7.34    و    7.43   
)  د  ( 1.78    و    1.9 ) ج (  0.34    و    0.05   

يبلغ طوله أطول مبنى في العالم 829.84 متًرا.  )3
ما الطول الناتج عند التقريب إلى أقرب عدٍد كامٍل؟  

على  هذا  10وظهر  في  العدد  وضربت  الحاسبة،  اآللة  على  عدًدا  نور  4(  كتبت 
اآللة الحاسبة:

ما العدد الذي كتبته نور على اآللة الحاسبة؟

ن من ثالثة آحاٍد وأربعة أجزاٍء من عشرٍة وخمسة أجزاٍء من مائٍة. اكتب عدًدا يتكوَّ  )5

في العدد 65.43، ما الرقم الموجود في منزلة الجزء من العشرة؟  )6

أيُّ من هذه األعداد األربعة يمكن تقريبه إلى 000 190 كأقرب ألٍف؟  )7
191 099  189 599  189 099  185 809  

1.23

الوحدة 3أ: النشاط األساسيُّ 23-1 نظام األعداد )2(

العدد

لنستكشف
استخدم البطاقات األربع المقابلة.

 كــّون أكبــر عــدٍد ممكــٍن مــن األعــداد التــي تتــراوح بيــن 
0 و 40.

يجب أن تستخدم كلَّ البطاقات األربع في كلِّ مرٍة.

23-1 نظام األعداد )2(

كن منظًَّما.

19 3،
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رتِّب هذه األعداد من األصغر إلى األكبر.  )8
613 820  213 608  231 068  613 082  

ما العدد المفقود؟  )9
؟ + 0.03  + 28 = 28.13  

اكتب العدد ثمانية وثمانين ألًفا وثمانية بالرموز.  )10

ما العدد المفقود في هذه المتتالية؟  )11
. . . ،697 090     ،698 090     ،      ،700 090  

لدى سعيد البطاقات المقابلة.  )12
ن أكبر عدٍد ممكٍن باستخدام هذه البطاقات. )  أ  ( كوِّ

ن أصغر عدٍد ممكٍن باستخدام هذه البطاقات. )ب( كوِّ
يجب وضع العالمة العشرية بين اثنتين من بطاقات األعداد.

ما حاصل جمع 500 ألٍف  و 50 عشرًة؟  )13

كم يبلغ 20.05 كيلومتًرا باألمتار؟  )14

فيما يلي أربعة أعداد.  )15
123.64  123.65  123.69  123.63  

أيُّ هذه األعداد يبلغ 123.6 عند التقريب إلى منزلة عشريٍة واحدٍة؟

ب 583 9 إلى أقرب عشرٍة. قرِّ  )16

ما الكسر العشرّي الذي يشير إليه السهم على خط األعداد؟  )17

 

أيُّ الكسور العشرية التالية األقرب إلى 0.1؟  )18
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رتِّب هذه األعداد من األصغر إلى األكبر.  )1
)  أ  (  7.3  3.7  0.37  7.03  3.03

)ب(  450 450  045 54  405 54  005 450  405 405

استخدم > و < إلظهار العالقة بين هذه المجموعات الثنائيَّة من األعداد  )2
)ب( 1.23    و    1.2 )  أ  (  7.34    و    7.43   
)  د  ( 1.78    و    1.9 ) ج (  0.34    و    0.05   

يبلغ طوله أطول مبنى في العالم 829.84 متًرا.  )3
ما الطول الناتج عند التقريب إلى أقرب عدٍد كامٍل؟  

على  هذا  10وظهر  في  العدد  وضربت  الحاسبة،  اآللة  على  عدًدا  نور  4(  كتبت 
اآللة الحاسبة:

ما العدد الذي كتبته نور على اآللة الحاسبة؟

ن من ثالثة آحاٍد وأربعة أجزاٍء من عشرٍة وخمسة أجزاٍء من مائٍة. اكتب عدًدا يتكوَّ  )5

في العدد 65.43، ما الرقم الموجود في منزلة الجزء من العشرة؟  )6

أيُّ من هذه األعداد األربعة يمكن تقريبه إلى 000 190 كأقرب ألٍف؟  )7
191 099  189 599  189 099  185 809  

1.23

الوحدة 3أ: النشاط األساسيُّ 23-1 نظام األعداد )2(

العدد

لنستكشف
استخدم البطاقات األربع المقابلة.

 كــّون أكبــر عــدٍد ممكــٍن مــن األعــداد التــي تتــراوح بيــن 
0 و 40.

يجب أن تستخدم كلَّ البطاقات األربع في كلِّ مرٍة.

23-1 نظام األعداد )2(

كن منظًَّما.

19 3،
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لنستكشف
لقد درست نظام األعداد: 1 ، 2 ، 3 ، ....

أنشأ الرومان نظام أعداد آخر. 

ومثل نظام األعداد: 1 ، 2 ، 3 ، ... ، فقد استخدم نظام األعداد الروماني رموًزا عددية. 

23-2 تاريخ األعداد )2(

الوحدة 3أ: النشاط األساسيُّ 23-2 تاريخ األعداد )2( 38

الرمز العددي الرومانيالعدد

1I

2II

3III

4IIII

5V

6VI

7VII

8VIII

9VIIII

10X

100C
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39

ماذا تالحظ في الرموز العددية الرومانية في الجدول السابق؟

استخدم الرموز العددية الرومانية لإلجابة عن األسئلة التالية:

كم عمرك بالسنوات؟         )1

كم عمرك بالشهور؟         )2

حول الوقت التالي إلى رموز عددية رومانية: 6:05 صباًحا.    )3

       =  IIII + X × VI  )4

       = C × (III – VI(  )5

       = X – VII ÷ C  )6
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الوحدة 3أ: النشاط األساسيُّ 24-1 الجمع والطرح )1(

ا كتب األعداد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 في  )1 
الدوائر بحيث يكون مجموع األعداد في كلِّ خط 12.

استخدم كلَّ عدد مرًة واحدًة فقط.  

 2(  استخدم األعداد 1، 2، 3، 4، 5
 إلكمال نمط النجمة هذا. بحيث يكون مجموع

األعداد في كل خط يساوي 24.

؟

؟؟ ؟

؟؟

؟

لنستكشف
ــث  ــى 8 بحي ــن 1 إل ــداد م ــتخدم األع اس
ــة  ــي كلِّ حاّف ــداد ف ــوع األع ــون مجم يك

ــاوي15. ــع يس ــواّف الُمربَّ ــن ح م
ـــام  ـــات األرق ـــتخدم بطاق اس

ـــا. ـــن تحريكه ـــي ُيمِك ت الَّ

15

؟

؟

؟

؟10

12

؟

86

9

40

24-1 الجمع والطرح )1(
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الوحدة 3أ: النشاط األساسيُّ 24-2 الضرب والقسمة

24-2 الضرب والقسمة

أجب عن هذه األسئلة ذهنيًّا بأسرع ما يمكن.
احسب حاصل ضرب 1.3 في 4.  )1

اقسم 4.2 على 6.  )2
اقسم 3.5 على 10.  )3

ضاِعف العدد 15.5.  )4
ما ناتج قسمة 10.5 على 5؟  )5

اضرب 3.5 في 4.  )6
ما نصف العدد 1.6؟  )7

ما ناتج ضرب 7 في 0.6؟  )8
اقسم 7.5 على 3.  )9

ما ِضعف العدد 1.8؟  )10
أكِمل األعداد الناقصة.  )11

؟ ) ج (  0.7 × 5 =  ؟  )ب(  0.7 × 8 =  ؟  )  أ  (  0.7 × 9 = 
؟ × 6 = 4.2 )  و  (   ؟ × 9 = 5.4  ـ (   ) ه ؟ = 1.8  )  د  (   0.2 × 

أكِمل األعداد الناقصة.  )12
؟ = 0.9 ) ج (  8.1 ÷  ؟  )ب(  4.8 ÷ 8 =  ؟  )  أ  (  7.2 ÷ 6 = 

؟ ÷ 6 = 0.8 )  ز  (   ؟ ÷ 7 = 0.2  ـ (   ) ه ؟ = 0.4  )  د  (   3.6 ÷ 

لنستكشف
ــة  ــون عمليَّ ــي تك ــٍم لك ــٍز برق ــتبدل كلَّ رم اس

القســمة صحيحــًة.

‚
‚

1(  ال توجد »أعداد محمولة«.
ـــات  ـــع الُمثلَّث ـــدد وجمي ـــس الع ـــل نف ـــات ُتمثِّ ـــع المربع 2(  جمي

ـــدد. ـــس الع ـــل نف ُتمثِّ
3(  استخدم العالقة ما بين الضرب والقسمة لمساعدتك.

41
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ـــات  ـــع الُمثلَّث ـــدد وجمي ـــس الع ـــل نف ـــات ُتمثِّ ـــع المربع 2(  جمي

ـــدد. ـــس الع ـــل نف ُتمثِّ
3(  استخدم العالقة ما بين الضرب والقسمة لمساعدتك.
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لكلِّ مجموعٍة ثنائيٍَّة من األعداد أوِجد:  )1
)1( العدد األكبر 

)2( الفرق بين العددين.
) ج ( -9 و -2 )ب( -4 و -6   )  أ  ( -5 و -1 

)  و ( 0 و -6 ـ ( -2 و -12   ) ه )  د  ( -5 و 4 

أكمل هذه العمليَّات الحسابيَّة.  )2
) ج ( 45.83 + 31.04 )ب( 13.26 + 17.64  )  أ  ( 14.8 + 5.6 
)  و ( 70.34 - 49.78 ـ ( 68.63 - 52.75  ) ه )  د  ( 56.1 - 26.6 

توجد ثالثة حقائب معروضة للبيع في أحد المتاجر.  )3

الحقيبة »ج« 11.800 ريااًلالحقيبة »ب« 13.350 ريااًلالحقيبة »أ« 16.500 ريااًل

اشترت عبير الحقيبة »ب« والحقيبة »ج«.  
كم أنفقت؟  

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

بطاقـــات  اســـتخدم 
األرقـــام.

25-1 الجمع والطرح )2(

لنستكشف
رتِّب األرقام 0 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 لتكوين عددين من منزلتين عشريتين بحيث يكون:

)  أ  (  حاصل جمع األعداد يكون أقرب ما يمكن إلى العدد 40
)ب(  الفرق بين األعداد أقرب ما يكون إلى العدد 10.

يجب عدم وضع الصفر في منزلة الجزء من العشرة أو منزلة الجزء من المائة.

؟ ؟ ؟ ‚  ؟ ؟ و  ؟ ؟ ‚  ؟
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أوِجد الفرق بين 15.05    و    14.91.  )4

ما حاصل جمع 110.210 رياالت، و5.450 رياالت، و17.070 ريااًل؟  )5

استخدم األعداد التالية لإلجابة عن األسئلة التالية:  )6
5  4  3  2  1  0  1-  2-  3-  4-  5-

)  أ  ( أيُّ العددين الفرق بينهما 8؟
)ب( أيُّ العددين الفرق بينهما 4؟
اشترى كلٌّ من ناصر وفيصل كتاًبا.  )7

رياالٍت   10 الـ  فئة  من  نقدّيٍة  ورقٍة  للكتاب  ثمنًا  فيصل  دفع 
وأعاد إليه البائع 1.050 ريال باقي المبلغ.
بينما بلغ ثمن كتاب ناصر 6.790 رياالٍت.

كم ريااًل دفع فيصل عند شراء كتابه زيادة عّما دفعه ناصر؟
انسخ وأكمل المخطَّط بحيث يكون حاصل   )8

جمع األعداد الثالثة في كلِّ خط يساوي 10.

أوِجد األرقام المفقودة لتكون تلك العمليَّات الحسابيَّة صحيحًة.  )9

8 ‚ ؟ 7
؟ ‚ 6 ؟ -
3 ‚ 6 9

؟ 1 ‚ 3 ؟
1 ؟ ‚ ؟ 1 -
1 4 ‚ 9 8  

؟3.95 2.3

؟ 1.56؟

1.3

4.2
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الوحدة 3أ: النشاط األساسيُّ 26-1 قوانين الحساب

ُيعدُّ ترتيب العمليَّات من األمور الهامة في الحياة اليوميَّة.
ما الذي تفعله أوالً، اللحاق بالحافلة المدرسيَّة أم االستيقاظ؟

استنتج حلوالً لما يلي:  )1
؟  )ب( 7 + )11 - 6( =  ؟   )  أ  ( )3 × 4( + 6 = 

؟   = )1 - 4( - )3 + 2( ) د  (  ؟  ) ج ( )14 ÷ 7( + 13 = 
؟  = 4 × )9 ÷ 27( )  و (  ؟  ـ ( )14 - 6( × )3 + 1( =  )ه

ح إجابتك لزميلك. هل العبارات التالية صحيحٌة أم خاطئٌة؟ وضِّ  )2
)ب( 6 + )8 ÷ 2( = 6 + 8 ÷ 2 )  أ  ( )3 + 6( × 2 = 3 + )6 × 2( 

) د  ( )3 × 4( × 5 = 3 × )4 × 5( ) ج ( )7 - 2( × 3 = 7 - )2 × 3( 
ـ ( 5 × 3 - 5 = )5 × 3( - 5 )ه

ر: األقواس  َتذكَّ
أوالً!

لنستكشف
ــواس  ــا باألق ــداد 1، 2، 3، 4 مًع ــن األع ــتخدم أّي م اس
 وإشــارات العمليــة لتكويــن أكبــر قــدر ممكٍن مــن األعداد 

من 11 إلى 20.

كم عدد األرقام التي يمكنك تكوينها باستخدام
1، 2، 3، 4 في العمليَّة الحسابيَّة؟

26-1 قوانين الحساب

3 × 4 = 12 مسموح به ولكن 
12 + 3 غير مسموح به.

هذا مثال على استخدام األعداد األربعة 
كلِّها: )4 + 2( × )3 - 1( = 16
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َضع األقواس في العمليَّات الحسابيَّة التالية لجعلها صحيحًة.  )3
)ب( 3  +  4  ×  2  +  4  = 42 )  أ  ( 6  +  2  ×  5  = 40    
)  د  ( 4  +  3  +  2  ×  2  = 18 ) ج ( 3  ×  4  +  2  = 18          

حها. هل العبارات التالية صحيحٌة أم خاطئٌة؟ إذا كانت العبارة خاطئًة، فصحِّ  )4
)  أ  ( 9 × 4 = 36

)ب( 6 + 3 × 4 = 18
) ج ( )6 + 3( × 4 = 36
)  د  ( )6 + 3( × 4 = 18

أوجد ناتج كل من  العمليَّات الحسابيَّة التالية:  )5
؟  = 4 - 8 × 5 )ب(  ؟    )  أ  ( 7 + 2 × 4 = 

؟  = 2 × 6 - 17 )  د  (  ؟   ) ج ( 15 + 20 ÷ 5 = 
؟ )  و  ( 4 × 6 - 3 × 5 =  ؟   ـ ( 18 - 16 ÷ 4 =  ) ه

6(  استخدم األعداد التالية مع األقواس واإلشارات 
الحسابية للحصول على العدد المطلوب.

)  أ  ( 2، 5، 5 للحصول على 35
)ب( 5، 7، 10 للحصول على 120

) ج ( 2، 5، 14 للحصول على 18

احسب ما يلي:  )7
16 × 9 )  د  (   74 × 4 ) ج (   45 × 6 )ب(  )  أ  ( 4 × 71 
73 × 8 ) ح (  ) ز ( 3 × 93   68 × 7 )  و (  ـ (  5 × 68  ) ه

أوجد األعداد المفقودة:  )8
؟ = 23 )ب(  )5 × 5( -  ؟ = 19   )  أ  (  )3 × 4( + 

؟ = 12 ) ج ( )4 × 5( - 

اكتب إحدى اإلشارات < أو > أو = لجعل العبارات التالية صحيحًة:  )9
؟ )2 × 3( + 4 )ب( 2 × )3 + 4(  ؟ )8 + 7( - 5  )  أ  ( )8 + 5( - 7 

؟ 10 × )5 ÷ 2( ) ج ( )10 × 5( ÷ 2 

الضرب والقسمة قبل الجمع 
والطرح!

42 × 5 ر:   َتذكَّ
)2 + 40( × 5 = يمكننا استخدام 

)2 × 5( + )40 × 5( = األقواس لتوضيح  
10 + 200 = المراحل في عمليَّات 

210 = التفكير. 
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الوحدة 3أ: النشاط األساسيُّ 26-2 الكسور والقسمة

ة: أوجد حّل العمليَّات الحسابيَّة. اكتب إجابتك على شكل أعداد كسريَّ  )1
) ج ( 525 ÷ 9 )ب( 429 ÷ 7   )  أ  ( 227 ÷ 4  
)  و ( 459 ÷ 8 ـ ( 315 ÷ 6   )ه )  د  ( 389 ÷ 5  

أوجد حّل العمليَّات الحسابيَّة التالية. اكتب إجابتك على شكل كسور عشرية:  )2
) ج ( 468 ÷ 5 )ب( 375 ÷ 2   )  أ  ( 491 ÷ 4  

أجب عن هذه األسئلة ذهنيًّا:  )3
)  أ  ( كم عدد األربعينات في األربعمائة؟

)ب( ما ناتج ثلثّي التسعة وتسعين؟
) ج ( أربعة أضعاف العدد هو أربعمائة. فما هذا العدد؟

)  د  ( ما الباقي عند قسمة 28 على خمسٍة؟
ـ ( ستة أضعاف العدد هو ثالثة آالٍف. فما هو هذا العدد؟ )ه

) و  ( ما ُخمس األلف؟
) ز (  عند قسمة العدد على سبعة، تصبح اإلجابة اثنين، والباقي اثنان. فما هو هذا العدد؟

) ح ( ما ناتج ثالثة أرباع األربعة واألربعين؟
ف الخمسة والعشرين. ) ك ( نصِّ

) ل ( اقسم خمسمائة على خمسٍة وعشرين.

احسب ما يلي:  )4
21 ÷ 777 ) ج (   17 ÷ 782 )ب(  )  أ  ( 630 ÷ 14 
)  و  ( 858 ÷ 22 ـ ( 696 ÷ 12  ) ه )  د  ( 855 ÷ 19 

لنستكشف
 أوِجد جميــع العمليَّات الحســابيَّة

التي يساوي ناتجها 10.

26-2 الكسور والقسمة
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أوِجد ما يلي:  )5

7 من 70
) ج ( 10 3 من 30   

5
)ب(  2 من 24   

3
)  أ  ( 

9 من 180
10

) و (  17 من 500  
100

ـ (  ) ه 3 من 30  
10

)  د  ( 

3 من 100 ريال؟
5

7 من 90 رياالً أم 
10

أيُّهما أكبر:   )6

رسمت وفاء شكاًل على شبكة ُمربَّعات.  )7

1  من الُمربَّعات باللون األزرق.
4

نت  ولوَّ

1  من الُمربَّعات باللون األحمر.
2 نت  ولوَّ

نت الُمربَّعات األخرى باللون األخضر. ولوَّ
فما عدد الُمربَّعات الخضراء؟

فيما يلي خمسة أعداٍد .  )8

4.3    4
 

3
5

   4
 

3
10

  4.6   4
 

6
10

 

أيُّ هذه األعداد هو حاصل قسمة 23 على 5؟  

اشترى فيصل بعض الكتب خالل أحد عروض التخفيضات.  )9

1  من السعر األصلي
5

سعر التخفيضات خصم : 

السعر األصليُّ كان 80 رياالً.  
ما مقدار المبلغ الذي دفعه فيصل لقاء الُكتب؟  
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الوحدة 3أ: النشاط األساسيُّ 27-1 الكسور

أكمل لتكون الكسور في أبسط صورة.  )2

 2
؟

 = 24
36

) ج (  ؟  
5

 = 6
30

)ب(    2
؟

 = 14
21

)  أ  ( 

؟ 
4

 = 12
16

)  و  (     3
؟

 = 15
25

ـ (  ) ه ؟  
4

 = 15
20

)  د  (  

اكتب هذه الكسور في أبسط صورٍة.  )3
9

15
)  د  (   15

45
) ج (   9

36
)ب(   14

28
)  أ  ( 

أكمل الكسور المتكافئة في تلك المخطَّطات العنكبوتيَّة.  )1

لنستكشف
1
2

»جميع الكسور التي تساوي 

». لها مقاٌم عبارة عن عدٍد زوجيٍّ

استكشف ما إذا كانت هذه العبارة صحيحًة؟ 

اكتب النتائج الخاصة بك.

 27-1 الكسور

الكسور المتكافئة: تكون 
متساويًة في القيمة. على 

سبيل المثال،

 

6
10

  =
  

3
5

2 ×

2 ×

تبسيط الكسور: يعني تقليل 
المقام والبسط الخاص 
بالكسر إلى أصغر عدٍد 

ممكٍن.
على سبيل المثال،
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نــت خديجــة كســًرا باســتخدام بطاقتــي أعــداٍد؛ وتقــول أن الكســر  4(  كوَّ
الخاص بها يساوي النصف.

نته مّيار؟  أحد األعداد لديها هو العدد 10. ما الكسر الممكن الذي كوَّ
هل هناك أكثر من إجابٍة محتملٍة واحدٍة؟

انسخ الشبكات التالية وظلِّل الكسور.  )5

 3
4   1

2
 

 1
6   1

3
 

 5
6   2

3
 

  1
4

 

استخدم النتائج الخاصة بك لمساعدتك على اإلجابة عن هذه األسئلة.
)  أ  ( اكتب إحدى اإلشارات > ، < ، أو = لجعل هذه العبارات صحيحة:

1
3

؟   5
12

 )3(  5
6

؟   2
3

 )2(  1
3

؟   1
4

 )1(

1
3

؟   1
6

 )6(
 
3
4

؟   
 

9
12

 )5(  5
6

؟   
 
11
12

 )4(

)ب( رّتب الكسور التالية من األصغر إلى األكبر:

 1
2

  5
6

  4
12

  2
3

 )2(      1
6

  5
12

  1
3

  1
2

 )1(

حصل بلعرب على 5 من 10 في أحد االختبارات.  )6
حصل الفيصل على 10 من 20 في اختباٍر آخر.

من حصل على النتيجة األفضل؟
لت إلى اإلجابة. اشرح كيف توصَّ
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الوحدة 3أ: النشاط األساسيُّ 27-2 األعداد الكسرية  والكسور غير االعتيادية

: حّول من كسٍر غير اعتيادي إلى عدٍد كسريٍّ  )1

 11
5

) ج (   30
7

)ب(   13
4

)  أ  ( 

 5
3

) و (   11
8

ـ (  )ه  9
7

)  د  ( 

حّول من عدٍد كسريٍّ إلى كسٍر غير اعتيادي:  )2

4
 
1
6

5  ) و (  
 
2
3

ـ (   4  ) ه
 
2
5

3  )  د  (  
 
2
3

2  ) ج (  
 
1
3

1  )ب(  
 
1
4

)  أ  (  

تمَّ تقطيع أربع فطائر إلى أرباٍع:  )3
)  أ  ( كم عدد القطع التي تمَّ تقطيعها؟

ية؟ )ب( ُأِكَلت خمس قطٍع. ما كمية الفطائر المتبقِّ
ة. اكتب إجاباتك بالكسور غير االعتيادية واألعداد الكسريَّ

ان المفقودان في خط األعداد أدناه؟ ما العددان الكسريَّ  )4

لنستكشف
 6-1 النــرد  أحجــار  مــن  حجريــن  ارِم 
واســتخدمهما لتكويــن كســرًا غيــر اعتيــادي. إذا 
ــٍل. ــدٍد كام ــى ع ــتحصل عل ــت »حجرين«س رمي

حّول الكسور غير االعتيادية إلى أعداٍد كسريَّة.

ة المختلفــة التي  اســتقِص عــدد األعــداد الكســريَّ
ــن تكوينها. يمك

27-2 األعداد الكسرية والكسور غير االعتيادية

: عدد مكون  العدد الكسريُّ

من عدد كامل وكسر اعتيادي. 

.1 
3
4 على سبيل المثال: 

الكسر غير االعتيادي: هو كسر 

بسطه أكبر أو يساوي مقامه. 

5 )خمسة 
3

على سبيل المثال: 

3 )ثالثة أثالٍث( 
3

أثالٍث( و

كسور غير اعتيادية.

كن منظًَّما.

1   2   3   4  
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الوحدة 3أ: النشاط األساسيُّ 28-1 الكسور والكسور العشرية

لنستكشف
 . 7

10
تقول صفاء أنَّ العدد 10.7 مكافئ لـ 

بينما تقول ريما أنَّه يجب أن يكون 0.7 وترى عبير أنَّه يجب أن يكون 1.07. 

هل تتفق مع أيٍّ من أولئك الطالبات؟

ارُسم صورًة للمساعدة في شرح السبب.
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لدى أحمد بطاقات األرقام 0، 1، 2، 5.   )2
رتِّب بطاقات األرقام لجعل هذا الشكل صحيًحا.
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لت إلى اإلجابة. اشرح كيف توصَّ
انظر إلى الجدول التالي:  )4

0.30.8

0.60.2
2
5

7
10

1
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1
10  

ما الكسر الذي تنطبق عليه كلُّ هذه المعايير:  
3

10
الكسر ال يساوي   

  
1
2

الكسر أصغر من 

1
5

الكسر ال يساوي  الكسر أكبر من 0.1   
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الوحدة 3أ: النشاط األساسيُّ 27-2 األعداد الكسرية  والكسور غير االعتيادية

: حّول من كسٍر غير اعتيادي إلى عدٍد كسريٍّ  )1
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تمَّ تقطيع أربع فطائر إلى أرباٍع:  )3
)  أ  ( كم عدد القطع التي تمَّ تقطيعها؟

ية؟ )ب( ُأِكَلت خمس قطٍع. ما كمية الفطائر المتبقِّ
ة. اكتب إجاباتك بالكسور غير االعتيادية واألعداد الكسريَّ

ان المفقودان في خط األعداد أدناه؟ ما العددان الكسريَّ  )4

لنستكشف
 6-1 النــرد  أحجــار  مــن  حجريــن  ارِم 
واســتخدمهما لتكويــن كســرًا غيــر اعتيــادي. إذا 
ــٍل. ــدٍد كام ــى ع ــتحصل عل ــت »حجرين«س رمي

حّول الكسور غير االعتيادية إلى أعداٍد كسريَّة.

ة المختلفــة التي  اســتقِص عــدد األعــداد الكســريَّ
ــن تكوينها. يمك

27-2 األعداد الكسرية والكسور غير االعتيادية

: عدد مكون  العدد الكسريُّ

من عدد كامل وكسر اعتيادي. 

.1 
3
4 على سبيل المثال: 

الكسر غير االعتيادي: هو كسر 

بسطه أكبر أو يساوي مقامه. 

5 )خمسة 
3

على سبيل المثال: 

3 )ثالثة أثالٍث( 
3

أثالٍث( و

كسور غير اعتيادية.

كن منظًَّما.

1   2   3   4  
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ة وأكمله. ح الكسور المتكافئة والنسب المئويَّ انسخ الجدول التالي الذي يوضِّ  )1

ةالكسور النسبة المئويَّ

63)  أ  (
100

40٪)ب(

1) ج (
4

10٪)  د  (

ـ ( 9) ه
100

أوِجد النسبة المئوية لكل مما يلي، ابدأ بإيجاد 10٪ من كلِّ مقداٍر:  )2

؟   إًذا 20٪ من 50 =  ؟           )  أ  ( 10٪ من 50 = 

؟  إًذا 30٪ من 70 رياالً =  ؟         )ب( 10٪ من 70 رياالً = 

؟   إًذا 70٪ من 750 ملم =  ؟   ) ج ( 10٪ من 750 ملم = 

؟  إًذا 5٪ من 40 سم =  ؟     )  د  ( 10٪ من 40 سم = 

لنستكشف
ــى 3  ــمٌة إل ــٌة مقسَّ ــاٍء ومزرع ــة أبن ــن أربع ــد المزارعي ــدى أح ل

ــط. ــي المخطَّ ــح ف ــو الموضَّ ــى النح ــاٍم عل أقس

ــه بحيــث يحصــل كلٌّ  ــى أبنائ ــه إل ــح مزرعت أراد المــزارع أن يمن
ــه يريــد أن يحصــل كلُّ ابــٍن علــى  منهــم علــى نســبة 25٪. ولكنَّ

مزرعــٍة بنفــس شــكل المزرعــة األصليــة.

كيف يتم تقسيم المزرعة؟

28-2 النسب المئويَّة

ة الوحدة 3أ: النشاط األساسيُّ 28-2 النسب المئويَّ

م األجزاء الثالثة إلى ُمربَّعاٍت. قسِّ
ـــزارع  ـــون م ـــروريِّ أن تك ـــن الض ـــس م لي

ـــاه. ـــس االتِّج ـــاء بنف األبن

52
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)ب( ما قيمة 99٪ من 200؟ )  أ  ( ما قيمة 50٪ من 40؟     )3
) ج ( ما قيمة 3٪ من 300؟

)  أ  ( ما قيمة 20٪ من 90 متًرا؟  )4
ٍة؟ )ب( ما ناتج 20 من 40 كنسبٍة مئويَّ

اجة نارية 250 رياالً. يبلغ سعر درَّ  )5
ُوِضَعت عليها عالمٌة تخفيٌض بنسبة ٪30.

فما السعر الجديد؟

أكِمل األعداد الناقصة.  )6
. ؟ )  أ  ( 30٪ من 60 يساوي 
؟ يساوي 60. )ب( 30٪ من 

تحتوي زجاجة من الماء على 500 مليلتر.  )7
بينما تحمل زجاجٌة أكبر كميًة أكبر بنسبة ٪30.  

ما مقدار الماء الذي تحمله الزجاجة األكبر؟  

10٪ من أحد األعداد يساوي 13. فما ذلك العدد؟  )8

اكتب الرموز <، أو >، أو = في الُمربَّعات لجعل كلِّ عبارٍة صحيحًة.  )9
 1
10

؟  )  أ  ( ٪10 
؟ 2.500 ريال )ب( 20٪ من 10 رياالٍت 

؟ ٪70 ) ج ( 3 من 4 

ر فاطمة في عدٍد ما. تفكِّ  )10
وهي تقول:

ر فيه فاطمة؟ ما العدد الذي تفكِّ

يقول موسى  )11
30٪ من 50 أصغر من 50٪ من 30

؟ اشرح إجابتك. هل موسى محقٌّ

ر به  10٪ من العدد الذي أفكِّ
يساوي 6
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يقول موسى  )11
30٪ من 50 أصغر من 50٪ من 30

؟ اشرح إجابتك. هل موسى محقٌّ

ر به  10٪ من العدد الذي أفكِّ
يساوي 6
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1(  يجــب أن تكــون لنمــط البــالط هــذا نســبٌة بمقــدار ثــالث بالطــاٍت حمــراء لــكلِّ بالطتيــن اثنتيــن 
ــر )3 : 2(. ــالط األصف ــن الب م

 )  أ  ( ماذا يجب أن يكون لون البالطة المفقودة في كلِّ نمٍط؟ 
     )1(

)4(              )3(                                                  )2(

)ب( ما تناسب البالطات التي يجب أن تكون حمراء في تلك األنماط؟
) ج ( ما تناسب البالطات التي يجب أن تكون صفراء في تلك األنماط؟

لنستكشف
الطالء  من  لتراٍت  وثالثة  األحمر  الطالء  من  لتران  يعقوب  لدى 
األصفر. اللون البرتقالّي الذي يرغب في الحصول عليه ُيعرف باسم 

شروق الشمس المتألِّق.

اللون  من  مقدارين  نسبة  إلى  بحاجة  المتألق  الشمس  شروق  لون 
األصفر لكلِّ مقداٍر واحٍد من اللون األحمر )2 : 1(.

شروق  لون  من  يعقوب  يصنعها  أن  يمكن  التي  اللترات  عدد  كم 
الشمس المتألِّق باستخدام الطالء األحمر والطالء األصفر؟

29-1 استخدام النسبة والتناسب

الوحدة 3أ: النشاط األساسيُّ 29-1 استخدام النسبة والتناسب

التناسب: ُيستخَدم لمقارنة 
. جزٍء من الكلِّ

النسبة: ُتستخَدم لمقارنة جزٍء 
من جزٍء آخر.

ى هناك بعض الطالء. سيتبقَّ

ـــى  ـــب عل ـــب التناس اكت
ـــر. ـــكل كس ش
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فيما يلي مجموعة من العمالت المعدنيَّة العمانية.  )2
ة إلى العمالت الفضيَّة في تلك المجموعة؟ )  أ  ( ما نسبة العمالت البرونزيَّ

)ب(  ما تناسب العمالت في المجموعة مما له قيمة تزيد عن 15 بيسة؟
) ج ( ما تناسب العمالت المعدنيَّة ذات القيمة األقل من50 بيسة؟

)  د  ( ما تناسب العمالت المعدنيَّة ذات قيمة 25 بيسة؟
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الوحدة 3أ: النشاط األساسيُّ 29-1 استخدام النسبة والتناسب

اقرأ ما يقوله كلُّ طفٍل واستنتج ما إذا كان الكالم صحيًحا أم خاطًئا:  )3

)  أ  (

)ب(

)  د  () ج (

)  ز  (

)  و  ( ـ ( ) ه

في الوعاء الذي أحتفظ فيه بالبلي )جلول( الخاص بي
 ثالثة أثمان البلي باللون األحمر. إذا كان لديَّ 24 بلّيًة

 في الوعاء؛ فالُبدَّ أن 16 واحدة منهم
ليست باللون األحمر.

ُيخَلط اللون الورديُّ بحيث يكون هناك جزٌء واحٌد من الطالء 
األحمر لكلِّ خمسة أجزاٍء من الطالء األبيض. يوجد في 1.2 لتر 

من اللون الورديِّ  لتٌر واحٌد من الطالء األبيض.

 النسبة 4:3 
هي نفسها 

.3
4 

التناسب

 النسبة 4:3 
هي نفسها 

.
3
7

التناسب 

لقد ربحنا مباراة كرة القدم بنتيجة 3-5.

5 من األهداف.
8 

ولقد سجلنا 

 يوجد 27 طالًبا في فصلنا. 

 
24 منّا يحبون الفراولة.

ال يحبون الفراولة.
 

1
9

 بلغت نسبة البالغين إلى 
 األطفال في 

 معرض المدرسة 5:2. 
 حضر 280 شخًصا 
 وكان من بينهم 180 

طفاًل.
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فيما يلي الئحة لمحٍل يبيع مخفوق الحليب.  )4

الئحة مخفوق الحليب
يتكون مخفوق الحليب من مثلجات الفانيليا اللذيذة والحليب؛ مع إضافة أحد النكهات التالية:

مخفوق الفول السوداني! )خليٌط من صوص الفول السوداني والعسل بنسبة 2:3(
ز بنسبة 2:1( ز وشراب الشوكوالتة المركَّ مخفوق الشوكوالتة بالنعناع! )خليٌط من شراب النعناع المركَّ

ز وعصير البرتقال بنسبة 4:1( مخفوق الشوكوالتة بالبرتقال! )خليٌط من مسحوق الشوكوالتة المركَّ
مخفوق التوت بالبرتقال! )خليٌط من عصير التوت البريِّ وعصير البرتقال بنسبة 2:5(

مخفوق التفاٌح بالعسل! )خليٌط من عصير التفاح والعسل بنسبة 1:3(

ــز لصنــع مخفــوق الشــوكوالتة  ــًرا مــن شــراب الشــوكوالتة المركَّ )  أ  (  إذا تــم اســتخدام 20 مليلت
ــز المطلــوب؟ بالنعنــاع. فمــا مقــدار شــراب النعنــاع المركَّ

)ب(  مخفوق الفول السوداني! يحتاج مخفوق الحليب  هذا 60 مليلتًرا من صوص الفول السوداني. 
ما مقدار العسل المطلوب لعمل ثالثة أكواٍب من مخفوق الفول السوداني!

) ج (  يوجد مخفوق حليب جديٌد يعرف باسم »مخفوق التفاح بالفول السوداني« يستخدم 120 مليلتًرا 
من عصير التفاح و80 مليلتًرا من صوص الفول السوداني. ما النسبة التي تجب كتابتها على لوح 

القائمة؟
فما عدد  البرتقال،  مليلتًرا من عصير  إلى 40  بحاجٍة  بالبرتقال«  التوت  كان صنع »مخفوق  )  د  (  إذا 

األكواب  التي يمكن صنعها من المخفوق باستخدام لتٍر واحٍد من عصير البرتقال؟ 
ما مقدار عصير التوت البريِّ المطلوب لعمل العديد من أكواب المخفوق؟
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الوحدة 3ب: النشاط األساسيُّ 30-1 السعة والُكتلة

1(  قاســت رقيــة مســاحة أســطح الجــدران الموجــودة فــي منزلهــا؛ 
ــا  ــي تحتاجه ــاء الت ــة الط ــتنباط كميَّ ــن اس ــن م ــى تتمك حت
ــى 8 باينــت مــن  ــم أنَّهــا بحاجــة إل ــرف. وهــي تعل ــن الُغ لتزيي
ــن  ــدار، ولك ــاحة الج ــن مس ــٍع م ــدٍم ُمربَّ ــكلِّ 400 ق ــاء ل الط
علــب الطــاء ســتكون باللتــر. مــا العلــب التــي ينبغــي شــراؤها 

ــة؟ ــرف التالي ــن الغ ــٍة م ــكلِّ غرف ل
ٍع باللون األصفر الليمونّي. )  أ  ( صالة بمساحة 400 قدٍم ُمربَّ

ٍع باللون األزرق الثلجّي. )ب( حمام بمساحة 200 قدٍم ُمربَّ

القياس
د

لنستكشف
لــدى عمــر ثــاث حاويــات وقــوٍد. تســتوعب إحداهــا 7 غالوناٍت، 
وتســتوعب األخــرى 4 غالونــاٍت، بينمــا تســتوعب األخيــرة 
ــط  ــي فق ــاٍت ه ــتوعب 7 غالون ــي تس ــة الت ــاٍت. الحاوي 3 غالون

ــة. ــرى فارغ ــات األخ ــا الحاوي ــة، بينم الممتلئ

مــا الطريقــة األســرع لنقــل 
تحتــوي  بحيــث  الوقــود 
ــي  ــن ف ــى غالوني ــان عل حاويت
كلٍّ منهمــا، وتحتــوي الحاويــة 

الثالثــة علــى 3 غالونــاٍت؟

30-1 السعة والُكتلة

ة  غالون: وحدة قياس إنجليزيَّ
للسعة أو حجم السائل.

ُكواْرت: وحدة قياس 
ة للسعة أو حجم  إنجليزيَّ

السائل، يوجد في الغالون 
الواحد أربع ُكواْرتات.

ة  باينت: وحدة قياس إنجليزيَّ
للسعة أو حجم السائل، 

يوجد في الُكواْرت الواحد 
اثنان باينت.

رطل: وحدة قياسات 
ة للُكتلة. إنجليزيَّ

أوقية: وحدة قياساٍت 
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ــى 8 باينــت مــن  ــم أنَّهــا بحاجــة إل ــرف. وهــي تعل ــن الُغ لتزيي
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مــا الطريقــة األســرع لنقــل 
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ة للسعة أو حجم  إنجليزيَّ

السائل، يوجد في الغالون 
الواحد أربع ُكواْرتات.
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للسعة أو حجم السائل، 
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2
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1 2 كغم 
2 ـ (  ) ه
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4 )ب(  )  أ  ( 14 رطالً 

3 12 رطاًل
4 )  د  (  ) ج ( 16 رطالً 

1 1 رطل
4 ـ (  ) ه

أيُّ القيم األفضل:  )4
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)ب( 4  كغــم مــن الزبــدة بقيمــة 3 ريــاالٍت أم 18 

رطــاًل مــن الزبــدة بقيمــة 6 ريــاالٍت؟
) ج (  7.5 كغــم مــن الزبــدة بقيمــة 6 ريــاالٍت أم 
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وتســتوعب األخــرى 4 غالونــاٍت، بينمــا تســتوعب األخيــرة 
ــط  ــي فق ــاٍت ه ــتوعب 7 غالون ــي تس ــة الت ــاٍت. الحاوي 3 غالون
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تحتــوي  بحيــث  الوقــود 
ــي  ــن ف ــى غالوني ــان عل حاويت
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الثالثــة علــى 3 غالونــاٍت؟
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ــة؟ ــرف التالي ــن الغ ــٍة م ــكلِّ غرف ل
ٍع باللون األصفر الليمونّي. )  أ  ( صالة بمساحة 400 قدٍم ُمربَّ

ٍع باللون األزرق الثلجّي. )ب( حمام بمساحة 200 قدٍم ُمربَّ

القياس
د

لنستكشف
لــدى عمــر ثــاث حاويــات وقــوٍد. تســتوعب إحداهــا 7 غالوناٍت، 
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ة  باينت: وحدة قياس إنجليزيَّ
للسعة أو حجم السائل، 

يوجد في الُكواْرت الواحد 
اثنان باينت.

رطل: وحدة قياسات 
ة للُكتلة. إنجليزيَّ
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الرطل الواحد 16 أوقية.

58

ُمفردات الدرس

جدول التحويل - لِْترات إلى باينت 
إنجليزي

لِْتراتباينت إنجليزي
10.568
21.137
52.841

105.683

جدول التحويل - لِْترات إلى باينت 
إنجليزي

باينت إنجليزيلِْترات
11.76
23.52
58.80

1017.60

04) Math 6 LB.indd   58 12/18/18   6:00 PM

الوحدة 3ب: النشاط األساسيُّ 30-1 السعة والُكتلة

1(  قاســت رقيــة مســاحة أســطح الجــدران الموجــودة فــي منزلهــا؛ 
ــا  ــي تحتاجه ــاء الت ــة الط ــتنباط كميَّ ــن اس ــن م ــى تتمك حت
ــى 8 باينــت مــن  ــم أنَّهــا بحاجــة إل ــرف. وهــي تعل ــن الُغ لتزيي
ــن  ــدار، ولك ــاحة الج ــن مس ــٍع م ــدٍم ُمربَّ ــكلِّ 400 ق ــاء ل الط
علــب الطــاء ســتكون باللتــر. مــا العلــب التــي ينبغــي شــراؤها 

ــة؟ ــرف التالي ــن الغ ــٍة م ــكلِّ غرف ل
ٍع باللون األصفر الليمونّي. )  أ  ( صالة بمساحة 400 قدٍم ُمربَّ

ٍع باللون األزرق الثلجّي. )ب( حمام بمساحة 200 قدٍم ُمربَّ

القياس

د

لنستكشف
لــدى عمــر ثــاث حاويــات وقــوٍد. تســتوعب إحداهــا 7 غالوناٍت، 
وتســتوعب األخــرى 4 غالونــاٍت، بينمــا تســتوعب األخيــرة 
ــط  ــي فق ــاٍت ه ــتوعب 7 غالون ــي تس ــة الت ــاٍت. الحاوي 3 غالون

ــة. ــرى فارغ ــات األخ ــا الحاوي ــة، بينم الممتلئ

مــا الطريقــة األســرع لنقــل 
تحتــوي  بحيــث  الوقــود 
ــي  ــن ف ــى غالوني ــان عل حاويت
كلٍّ منهمــا، وتحتــوي الحاويــة 

الثالثــة علــى 3 غالونــاٍت؟

30-1 السعة والُكتلة

ة  غالون: وحدة قياس إنجليزيَّ
للسعة أو حجم السائل.

ُكواْرت: وحدة قياس 
ة للسعة أو حجم  إنجليزيَّ

السائل، يوجد في الغالون 
الواحد أربع ُكواْرتات.

ة  باينت: وحدة قياس إنجليزيَّ
للسعة أو حجم السائل، 

يوجد في الُكواْرت الواحد 
اثنان باينت.

رطل: وحدة قياسات 
ة للُكتلة. إنجليزيَّ

أوقية: وحدة قياساٍت 
ة للُكتلة، يوجد في  إنجليزيَّ

الرطل الواحد 16 أوقية.
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جدول التحويل - لِْترات إلى باينت 
إنجليزي

لِْتراتباينت إنجليزي
10.568
21.137
52.841

105.683

جدول التحويل - لِْترات إلى باينت 
إنجليزي

باينت إنجليزيلِْترات
11.76
23.52
58.80

1017.60
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ــٍع باللون  ) ج (  غرفــة نــوم بمســاحة 700 قــدٍم ُمربَّ
ــوردّي المرجانّي. ال

ــٍع باللــون  )  د  (  مطبــخ بمســاحة 300 1 قــدٍم ُمربَّ
األخضــر الزيتــّي.

ـ (  بالتقريــب، مــا مســاحة ســطح الجــدار  ) ه
ــس  ــتخدام خم ــالؤه باس ــن ط ــذي يمك ال

ــالء؟ ــن الط ــن م ــم لتري ــٍب بحج عل

ــح الرســم البيانــيُّ الخطــيُّ المقابــل التحويل  2(  يوضِّ
ــات.  ــة والكيلوغرام ــال اإلنجليزي ــن األرط بي

استخدام الرسم البيانيِّ لتحويل هذه الكميَّات إلى 
1 رطٍل

2
الرطل، وتقريبها ألقرب 

)ب( 8 كغم )  أ  ( 5 كغم 
)  د  ( 6 كغم ) ج ( 4 كغم 

1 2 كغم 
2 ـ (  ) ه

3(  اســتخدم الرســم البيانــيَّ لتحويــل هــذه الكميَّــات 
ــم ــرب 0.1 كغ ــا ألق ــرام، وتقريبه ــى الكيلوغ إل

3 7 أرطال
4 )ب(  )  أ  ( 14 رطالً 

3 12 رطاًل
4 )  د  (  ) ج ( 16 رطالً 

1 1 رطل
4 ـ (  ) ه

أيُّ القيم األفضل:  )4
)  أ  (  6 كغــم مــن الزبــدة بقيمــة 5 ريــاالٍت أم 13 

رطــاًل مــن الزبــدة بقيمــة 5 ريــاالٍت؟
)ب( 4  كغــم مــن الزبــدة بقيمــة 3 ريــاالٍت أم 18 

رطــاًل مــن الزبــدة بقيمــة 6 ريــاالٍت؟
) ج (  7.5 كغــم مــن الزبــدة بقيمــة 6 ريــاالٍت أم 

25 رطــاًل مــن الزبــدة بقيمــة 9 ريــاالٍت؟
 lb االختصـــار  يســـتخدم 

للتعبيـــر عـــن الرطـــل.
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الوحدة 3ب: النشاط األساسيُّ 30-2 المسافة

ح الطول بالبوصة والسنتيمترات. هذه مسطرٌة توضِّ

 0
0 6 12 18 253 9 15 211 7 13 19 264 10 16 222 8 14 205 11 17 2423

31 42 5 6 7 8 9 بوصات10
سنتيمترات

1 بوصة.
2

يبلغ طول الشكل المقابل بوصتين وعرضه   )1
أرسم الشكل بالتحديدات التالية:

1 بوصة
2

)  أ  ( يبلغ طوله بوصًة واحدًة وعرضه 

1 3 بوصاٍت، وعرضه بوصة واحدة
2

)ب( يبلغ طوله 
1 1 بوصة

2
) ج ( يبلغ طوله 4 بوصاٍت، وعرضه 

)  د  ( يبلغ طوله 5 بوصاٍت، وعرضه بوصتين.

لنستكشف
عند  إال  عالماٍت  تحمل  ال  بوصات   6 بطول  مسطرٍة  استخدام  يمكن 
1 بوصة، و3 بوصات، و6 بوصات لقياس بوصتين، وهذا من خالل 
استخدام المسافة الموجودة بين 1 بوصة و3 بوصات. يمكن استخدامها 
لقياس 5 بوصاٍت باستخدام المسافة بين 1 بوصة و6 بوصاٍت. انظر 

إلى المسطرة أدناه. ال تحمل إال عالمات 0 بوصة و12 بوصًة. 

تحمل  ال  والتي  بوصاٍت   6 بطول  المسطرة  عن  تعرفه  ما  باستخدام 
على  وضعه  يمكنك  العالمات  من  عدٍد  أقل  هو  ما  عالماٍت؛   3 إال 
المسطرة بطول 12 بوصًة ويظلُّ باإلمكان استخدامها لقياس المسافة 

من 1 بوصة إلى 12 بوصًة؟

30-2 المسافة

ة  الميل:  وحدة قياس إنجليزيَّ
للطول أو المسافة.

ة  الياردة:  وحدة قياس إنجليزيَّ
للطول أو المسافة، يوجد 

760 1 ياردة في الميل.

القدم: وحدة قياساٍت 
ة للطول توجد ثالثة  إنجليزيَّ

أقداٍم في الياردة.

البوصة:  وحدة قياس 
ة للطول، توجد 12  إنجليزيَّ

بوصًة في القدم.
َضع فـي اعتبـارك الفـرق بالبوصة بيـن األزواج 

المختلفـة مـن العالمات.
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رتِّب هذه األطوال من األصغر إلى األكبر.   )2

ــح الخريطــة المقابلــة دورة ســباق   3(  توضِّ
ــدأ فــي  الســيَّارات األوروبــي، الــذي يب
باريــس وينتهــي فــي برليــن. يعمــل 
ســباق الســيارات علــى اختبــار مهارات 
ــادة. ــارات القي ــة ومه ــائق المالحيَّ الس

ح هذا الجدول المسافة بين كلِّ مدينٍة على الطريق بالكيلومتر. يوضِّ
برشلونة

برلين880 1 كم
جينيف119 1 كم785 كم

باريس541 كم053 1 كم038 1 كم
براغ031 1 كم973 كم351 كم721 1 كم
روما304 1 كم414 1 كم880 كم1510 كم359 1 كم  

)  أ  ( ما ترتيب زيارة المدن في سباق السيَّارات؟
)ب( ما المسافة التي تبعدها برشلونة عن جينيف بالكيلومتر؟

) ج ( ما المسافة التي تبعدها برشلونة عن جينيف باألميال؟
)  د  ( بالتقريب، ما إجمالّي عدد األميال المقطوعة في السباق؟

ــيَّارات،  ــباق الس ــا لس ــا مختلًف ــر طريًق ـ (  اخت ) ه
ــة  ح ــدن الموضَّ ــى كلِّ الم ــر عل ــى أن يم عل
علــى الخريطــة. اســتنبط المســافة الخاصــة 

ــال. ــر واألمي ــيَّارات بالكيلومت ــباق الس بس

1 2 بوصة
2

6.5 سم 1 1 بوصة
2

5.58 سم58 ملم 2.85 سم

كيلومتٌر واحٌد = 0.62 ميل
اضرب عدد الكيلومترات في 0.62 للتحويل إلى األميال.

ميٌل واحٌد = 1.6 كيلومتر
اضرب عدد األميال في 1.6 للتحويل إلى الكيلومترات.
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الوحدة 3ب: النشاط األساسيُّ 30-2 المسافة

ح الطول بالبوصة والسنتيمترات. هذه مسطرٌة توضِّ

 0
0 6 12 18 253 9 15 211 7 13 19 264 10 16 222 8 14 205 11 17 2423

31 42 5 6 7 8 9 بوصات10
سنتيمترات

1 بوصة.
2

يبلغ طول الشكل المقابل بوصتين وعرضه   )1
أرسم الشكل بالتحديدات التالية:

1 بوصة
2

)  أ  ( يبلغ طوله بوصًة واحدًة وعرضه 

1 3 بوصاٍت، وعرضه بوصة واحدة
2

)ب( يبلغ طوله 
1 1 بوصة

2
) ج ( يبلغ طوله 4 بوصاٍت، وعرضه 

)  د  ( يبلغ طوله 5 بوصاٍت، وعرضه بوصتين.

لنستكشف
عند  إال  عالماٍت  تحمل  ال  بوصات   6 بطول  مسطرٍة  استخدام  يمكن 
1 بوصة، و3 بوصات، و6 بوصات لقياس بوصتين، وهذا من خالل 
استخدام المسافة الموجودة بين 1 بوصة و3 بوصات. يمكن استخدامها 
لقياس 5 بوصاٍت باستخدام المسافة بين 1 بوصة و6 بوصاٍت. انظر 

إلى المسطرة أدناه. ال تحمل إال عالمات 0 بوصة و12 بوصًة. 

تحمل  ال  والتي  بوصاٍت   6 بطول  المسطرة  عن  تعرفه  ما  باستخدام 
على  وضعه  يمكنك  العالمات  من  عدٍد  أقل  هو  ما  عالماٍت؛   3 إال 
المسطرة بطول 12 بوصًة ويظلُّ باإلمكان استخدامها لقياس المسافة 

من 1 بوصة إلى 12 بوصًة؟

30-2 المسافة

ة  الميل:  وحدة قياس إنجليزيَّ
للطول أو المسافة.

ة  الياردة:  وحدة قياس إنجليزيَّ
للطول أو المسافة، يوجد 

760 1 ياردة في الميل.

القدم: وحدة قياساٍت 
ة للطول توجد ثالثة  إنجليزيَّ

أقداٍم في الياردة.

البوصة:  وحدة قياس 
ة للطول، توجد 12  إنجليزيَّ

بوصًة في القدم.
َضع فـي اعتبـارك الفـرق بالبوصة بيـن األزواج 

المختلفـة مـن العالمات.
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الوحدة 3ب: النشاط األساسيُّ 30-2 المسافة

ح الطول بالبوصة والسنتيمترات. هذه مسطرٌة توضِّ

 0
0 6 12 18 253 9 15 211 7 13 19 264 10 16 222 8 14 205 11 17 2423

31 42 5 6 7 8 9 بوصات10
سنتيمترات

1 بوصة.
2

يبلغ طول الشكل المقابل بوصتين وعرضه   )1
أرسم الشكل بالتحديدات التالية:

1 بوصة
2

)  أ  ( يبلغ طوله بوصًة واحدًة وعرضه 

1 3 بوصاٍت، وعرضه بوصة واحدة
2

)ب( يبلغ طوله 
1 1 بوصة

2
) ج ( يبلغ طوله 4 بوصاٍت، وعرضه 

)  د  ( يبلغ طوله 5 بوصاٍت، وعرضه بوصتين.

لنستكشف
عند  إال  عالماٍت  تحمل  ال  بوصات   6 بطول  مسطرٍة  استخدام  يمكن 
1 بوصة، و3 بوصات، و6 بوصات لقياس بوصتين، وهذا من خالل 
استخدام المسافة الموجودة بين 1 بوصة و3 بوصات. يمكن استخدامها 
لقياس 5 بوصاٍت باستخدام المسافة بين 1 بوصة و6 بوصاٍت. انظر 

إلى المسطرة أدناه. ال تحمل إال عالمات 0 بوصة و12 بوصًة. 

تحمل  ال  والتي  بوصاٍت   6 بطول  المسطرة  عن  تعرفه  ما  باستخدام 
على  وضعه  يمكنك  العالمات  من  عدٍد  أقل  هو  ما  عالماٍت؛   3 إال 
المسطرة بطول 12 بوصًة ويظلُّ باإلمكان استخدامها لقياس المسافة 

من 1 بوصة إلى 12 بوصًة؟

30-2 المسافة

ة  الميل:  وحدة قياس إنجليزيَّ
للطول أو المسافة.

ة  الياردة:  وحدة قياس إنجليزيَّ
للطول أو المسافة، يوجد 

760 1 ياردة في الميل.

القدم: وحدة قياساٍت 
ة للطول توجد ثالثة  إنجليزيَّ

أقداٍم في الياردة.

البوصة:  وحدة قياس 
ة للطول، توجد 12  إنجليزيَّ

بوصًة في القدم.
َضع فـي اعتبـارك الفـرق بالبوصة بيـن األزواج 

المختلفـة مـن العالمات.
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رتِّب هذه األطوال من األصغر إلى األكبر.   )2

ــح الخريطــة المقابلــة دورة ســباق   3(  توضِّ
ــدأ فــي  الســيَّارات األوروبــي، الــذي يب
باريــس وينتهــي فــي برليــن. يعمــل 
ســباق الســيارات علــى اختبــار مهارات 
ــادة. ــارات القي ــة ومه ــائق المالحيَّ الس

ح هذا الجدول المسافة بين كلِّ مدينٍة على الطريق بالكيلومتر. يوضِّ
برشلونة

برلين880 1 كم
جينيف119 1 كم785 كم

باريس541 كم053 1 كم038 1 كم
براغ031 1 كم973 كم351 كم721 1 كم
روما304 1 كم414 1 كم880 كم1510 كم359 1 كم  

)  أ  ( ما ترتيب زيارة المدن في سباق السيَّارات؟
)ب( ما المسافة التي تبعدها برشلونة عن جينيف بالكيلومتر؟

) ج ( ما المسافة التي تبعدها برشلونة عن جينيف باألميال؟
)  د  ( بالتقريب، ما إجمالّي عدد األميال المقطوعة في السباق؟

ــيَّارات،  ــباق الس ــا لس ــا مختلًف ــر طريًق ـ (  اخت ) ه
ــة  ح ــدن الموضَّ ــى كلِّ الم ــر عل ــى أن يم عل
علــى الخريطــة. اســتنبط المســافة الخاصــة 

ــال. ــر واألمي ــيَّارات بالكيلومت ــباق الس بس

1 2 بوصة
2

6.5 سم 1 1 بوصة
2

5.58 سم58 ملم 2.85 سم

كيلومتٌر واحٌد = 0.62 ميل
اضرب عدد الكيلومترات في 0.62 للتحويل إلى األميال.

ميٌل واحٌد = 1.6 كيلومتر
اضرب عدد األميال في 1.6 للتحويل إلى الكيلومترات.

61 � � � � � � � � � � �� �� ���−�−�−�−�−�−�−�−�−��−��−��−

� � � � � � � � � � �� �� ���−�−�−�−�−�−�−�−�−��−��−��−

�����

�����

�
��	

������
����� ���

���� �
�

������� �������

�������

�������

�����

�������

������

�������

���� ��

����

����

�
��

���

�
���

����
	�
��������

������� �
�
��� ��������

�����

��
���

�����
�����

�
�
����

����

�
������

�������

����
�

�������

�
����
 ������

������ �
���

������ ��������

�
�����

���� ����

 �
�����

����

Ireland

200 km
200 mi

�����

Book 1.indb   61 12/13/18   2:36 PM
book 43 inside.indd   61 1/26/19   8:05 AM



الوحدة 3ب: النشاط األساسيُّ 31-1 المناطق الزمنيَّة )2(

كيب تاون ساو باولو  كاياو   )1
 )12:51(  )07:51(  )05:51(

أدياليد طوكيو  كراتشي 
)20:21(  )19:51(  )15:21(

 

ح الجدول وجود فرق توقيٍت يبلغ 14 ساعًة  يعرض الجدول أدناه الفرق في الوقت بين المدن. يوضِّ
بين كاياو وطوكيو. 

كاياو
ساو باولو

كيب تاون
كراتشي

طوكيو14 ساعًة
أدياليد  

ح فرق التوقيت بين  الُمدن المختلفة باستخدام الساعات الواردة أعاله. انسخ وأكمل هذا الجدول الذي يوضِّ

لنستكشف
ُولِــَد هــؤالء األطفــال فــي أشــهٍر مختلفــٍة، ولكنهــم جميًعــا ُولِــُدوا 
فــي نفــس الســنة قبــل مايــو. اســتنتج مــن ُولـِـَد منهــم فــي كلِّ شــهٍر. 

1( ُولَِدت منى قبل ياسمين.
2( ُولَِدت منى بعد شهرين من ميالد سعيد.

3( ُولَِد سعيد بعد جابر ولكن قبل ميالد منى. 

ة )2( 31-1 المناطق الزمنيَّ

يمكنك كتابة األسماء على قطٍع ورقيٍَّة منفصلٍة 
ثم إعادة ترتيبها مقارنة باألشهر حتى تصبح 

العبارات الثالث صحيحًة.
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المنطقة الزمنية: هي المنطقة 
التي تحتوي على مدن تشترك 

في توقيت واحد.
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استخدم الجدول الخاص بك من السؤال 1 لمساعدتك على حساب اليوم والوقت في:  )2
)  أ  ( كيب تاون إذا كانت الساعة 8:13 صباًحا يوم األربعاء في كاياو.

)ب( كراتشي إذا كانت الساعة 10:37 مساًء يوم السبت في كيب تاون.
) ج ( ساو باولو إذا كانت الساعة 17:28 يوم الثالثاء في طوكيو.

)  د  ( كاياو إذا كانت الساعة 9:09 صباًحا يوم الجمعة في أدياليد.

3(  هذا جدوٌل زمنيٌّ لرحالت الطيران. استخدم المعلومات الواردة في الجدول الزمنيِّ )وفروق التوقيت( 
ـ (. الستنتاج طول الوقت المستغرق بالساعات والدقائق في كلِّ رحلة من )  أ  ( إلى ) ه

)  و  (  ســافرت ماجــدة مــن كيــب تــاون إلــى أدياليــد، ثــم مــن أدياليــد إلــى طوكيــو.  مــا الوقــت 
المســتغَرق فــي الســفر؟

) ح (  ســافر ســليمان مــن أدياليــد إلــى كايــاو، ثــم مــن كايــاو إلــى ســاو باولــو، ثــم مــن ســاو باولــو 
إلــى كراتشــي. مــا الوقــت المســتغَرق فــي الســفر؟

اســتنتج أوالً الوقــت في 
فــي  الوصــول  مدينــة 
تغــادر  الــذي  الوقــت 
مدينــة  الطائــرة  فيــه 
ــتنتج  ــم اس ــادرة، ث المغ
الفاصــل الزمنــيَّ بيــن 
ووقــت  الوقــت  هــذا 

الوصــول. مثال، بالنسبة للجزء )  أ  ( أنت بحاجة لحساب الوقت 
الذي تستغرقه الرحلة من كاياو إلى ساو باولو. وقت 
تكون  أن  يجب  لذا  13:45؛  هو  كاياو  في  المغادرة 
الساعة في ساولو باولو في هذا الوقت 15:45 ألنَّ 
ارُسم خًطا  بقيمة ساعتين عن كاياو.  التوقيت متأخٌر 

زمنيًّا: 

15:45     19:45   20:15  20:35

20 دقيقًة + 30 دقيقًة + 4 ساعاٍت

إًذا الرحلة تستغرق 4 ساعاٍت و50 دقيقًة.  

63

وقت المغادرة في مدينة الوجهةمدينة المغادرة
مدينة المغادرة

وقت الوصول في 
المدينة الوجهة

20:35 )اإلثنين(13:45 )اإلثنين(ساو باولوكاياو)  أ  (
06:05 )الخميس(17:35 )األربعاء(طوكيوأدياليد)ب(
04:30 )األربعاء(1:25 )الثالثاء(كراتشيساو باولو) ج (
22:25 )السبت(18:05 )الجمعة(أدياليدكيب تاون)  د  (
ـ ( 00:20 )األحد(9:30 )السبت(كاياوأدياليد) ه
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الوحدة 3ب: النشاط األساسيُّ 31-1 المناطق الزمنيَّة )2(

كيب تاون ساو باولو  كاياو   )1
 )12:51(  )07:51(  )05:51(

أدياليد طوكيو  كراتشي 
)20:21(  )19:51(  )15:21(

 

ح الجدول وجود فرق توقيٍت يبلغ 14 ساعًة  يعرض الجدول أدناه الفرق في الوقت بين المدن. يوضِّ
بين كاياو وطوكيو. 

كاياو
ساو باولو

كيب تاون
كراتشي

طوكيو14 ساعًة
أدياليد  

ح فرق التوقيت بين  الُمدن المختلفة باستخدام الساعات الواردة أعاله. انسخ وأكمل هذا الجدول الذي يوضِّ

لنستكشف
ُولِــَد هــؤالء األطفــال فــي أشــهٍر مختلفــٍة، ولكنهــم جميًعــا ُولِــُدوا 
فــي نفــس الســنة قبــل مايــو. اســتنتج مــن ُولـِـَد منهــم فــي كلِّ شــهٍر. 

1( ُولَِدت منى قبل ياسمين.
2( ُولَِدت منى بعد شهرين من ميالد سعيد.

3( ُولَِد سعيد بعد جابر ولكن قبل ميالد منى. 

ة )2( 31-1 المناطق الزمنيَّ

يمكنك كتابة األسماء على قطٍع ورقيٍَّة منفصلٍة 
ثم إعادة ترتيبها مقارنة باألشهر حتى تصبح 

العبارات الثالث صحيحًة.
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المنطقة الزمنية: هي المنطقة 
التي تحتوي على مدن تشترك 

في توقيت واحد.
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الوحدة 3ب: النشاط األساسيُّ 31-1 المناطق الزمنيَّة )2(

كيب تاون ساو باولو  كاياو   )1
 )12:51(  )07:51(  )05:51(

أدياليد طوكيو  كراتشي 
)20:21(  )19:51(  )15:21(

 

ح الجدول وجود فرق توقيٍت يبلغ 14 ساعًة  يعرض الجدول أدناه الفرق في الوقت بين المدن. يوضِّ
بين كاياو وطوكيو. 

كاياو
ساو باولو

كيب تاون
كراتشي

طوكيو14 ساعًة
أدياليد  

ح فرق التوقيت بين  الُمدن المختلفة باستخدام الساعات الواردة أعاله. انسخ وأكمل هذا الجدول الذي يوضِّ

لنستكشف
ُولِــَد هــؤالء األطفــال فــي أشــهٍر مختلفــٍة، ولكنهــم جميًعــا ُولِــُدوا 
فــي نفــس الســنة قبــل مايــو. اســتنتج مــن ُولـِـَد منهــم فــي كلِّ شــهٍر. 

1( ُولَِدت منى قبل ياسمين.
2( ُولَِدت منى بعد شهرين من ميالد سعيد.

3( ُولَِد سعيد بعد جابر ولكن قبل ميالد منى. 

ة )2( 31-1 المناطق الزمنيَّ

يمكنك كتابة األسماء على قطٍع ورقيٍَّة منفصلٍة 
ثم إعادة ترتيبها مقارنة باألشهر حتى تصبح 

العبارات الثالث صحيحًة.

��

�

��

�
�

�
��

�

��
�� �� ��

��
��

��
    ��                       ����

��
��

    ��
��

��

�

��

�
�

�
��

�

��
�� �� ��

��
��

��
    ��                       ����

��
��
��
    ��

��

�

��

�
�

�
��

�

��
�� �� ��

��
��

��
    ��                       ����

��
��
��
    ��

المنطقة الزمنية: هي المنطقة 
التي تحتوي على مدن تشترك 

في توقيت واحد.

62
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استخدم الجدول الخاص بك من السؤال 1 لمساعدتك على حساب اليوم والوقت في:  )2
)  أ  ( كيب تاون إذا كانت الساعة 8:13 صباًحا يوم األربعاء في كاياو.

)ب( كراتشي إذا كانت الساعة 10:37 مساًء يوم السبت في كيب تاون.
) ج ( ساو باولو إذا كانت الساعة 17:28 يوم الثالثاء في طوكيو.

)  د  ( كاياو إذا كانت الساعة 9:09 صباًحا يوم الجمعة في أدياليد.

3(  هذا جدوٌل زمنيٌّ لرحالت الطيران. استخدم المعلومات الواردة في الجدول الزمنيِّ )وفروق التوقيت( 
ـ (. الستنتاج طول الوقت المستغرق بالساعات والدقائق في كلِّ رحلة من )  أ  ( إلى ) ه

)  و  (  ســافرت ماجــدة مــن كيــب تــاون إلــى أدياليــد، ثــم مــن أدياليــد إلــى طوكيــو.  مــا الوقــت 
المســتغَرق فــي الســفر؟

) ح (  ســافر ســليمان مــن أدياليــد إلــى كايــاو، ثــم مــن كايــاو إلــى ســاو باولــو، ثــم مــن ســاو باولــو 
إلــى كراتشــي. مــا الوقــت المســتغَرق فــي الســفر؟

اســتنتج أوالً الوقــت في 
فــي  الوصــول  مدينــة 
تغــادر  الــذي  الوقــت 
مدينــة  الطائــرة  فيــه 
ــتنتج  ــم اس ــادرة، ث المغ
الفاصــل الزمنــيَّ بيــن 
ووقــت  الوقــت  هــذا 

الوصــول. مثال، بالنسبة للجزء )  أ  ( أنت بحاجة لحساب الوقت 
الذي تستغرقه الرحلة من كاياو إلى ساو باولو. وقت 
تكون  أن  يجب  لذا  13:45؛  هو  كاياو  في  المغادرة 
الساعة في ساولو باولو في هذا الوقت 15:45 ألنَّ 
ارُسم خًطا  بقيمة ساعتين عن كاياو.  التوقيت متأخٌر 

زمنيًّا: 

15:45     19:45   20:15  20:35

20 دقيقًة + 30 دقيقًة + 4 ساعاٍت

إًذا الرحلة تستغرق 4 ساعاٍت و50 دقيقًة.  

63

وقت المغادرة في مدينة الوجهةمدينة المغادرة
مدينة المغادرة

وقت الوصول في 
المدينة الوجهة

20:35 )اإلثنين(13:45 )اإلثنين(ساو باولوكاياو)  أ  (
06:05 )الخميس(17:35 )األربعاء(طوكيوأدياليد)ب(
04:30 )األربعاء(1:25 )الثالثاء(كراتشيساو باولو) ج (
22:25 )السبت(18:05 )الجمعة(أدياليدكيب تاون)  د  (
ـ ( 00:20 )األحد(9:30 )السبت(كاياوأدياليد) ه
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الوحدة 3ب: النشاط األساسيُّ 31-2 السنوات الكبيسة

توجد باألسفل صفحٌة من التقويم الخاص بسنة 1976.
يناير 1976

السبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد
----123
45678910

11121314151617
18192021222324
25262728293031

اســتخدم التقويــم أعــاله ومعرفتــك عــن الســنوات، واألشــهر، واألســابيع، واأليــام الســتنتاج يــوم 
األســبوع فــي:

)  أ  ( األول من مارس 1976
)ب( الخامس عشر من مايو 1976

) ج ( األول من ديسمبر 1975
)  د  ( الثاني والعشرون من يوليو 1976

ـ ( الواحد والثالثون من ديسمبر 1976 )ه
)  و  ( األول من مارس 1977

31-2 السنوات الكبيسة

ـــر أن تحســـب  مـــا إذا  تذكَّ
ــة أم ال. ــنة كبيسـ كانـــت السـ

64

السبت الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

يناير
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ت؟ ما مساحة ومحيط الصفحات األمامّية لتلك المجالَّ  )1
)ب(   )  أ  (      

)  د  (      ) ج (     

ـ ( ) ه

القطارات

الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكة
كرة القدم

سباق السيارات الخيول

الوحدة 3ب: النشاط األساسيُّ 32-1 المستطيالت

لنستكشف
تقول عفاف:

هل عفاٌف ُمِحّقة؟ اشرح إجابتك.

32-1 المستطيالت

28 سم

28 سم

10 سم

9.7 سم

9.5 سم

19 سم

13 سم 20 سم

16.5 سم

10.5 سم

يمكنني مضاعفة  مساحة المستطيل  
عن طريق مضاعفة  الطول 

ومضاعفة العرض.
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الوحدة 3ب: النشاط األساسيُّ 31-2 السنوات الكبيسة

توجد باألسفل صفحٌة من التقويم الخاص بسنة 1976.
يناير 1976

السبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد
----123
45678910

11121314151617
18192021222324
25262728293031

اســتخدم التقويــم أعــاله ومعرفتــك عــن الســنوات، واألشــهر، واألســابيع، واأليــام الســتنتاج يــوم 
األســبوع فــي:

)  أ  ( األول من مارس 1976
)ب( الخامس عشر من مايو 1976

) ج ( األول من ديسمبر 1975
)  د  ( الثاني والعشرون من يوليو 1976

ـ ( الواحد والثالثون من ديسمبر 1976 )ه
)  و  ( األول من مارس 1977

31-2 السنوات الكبيسة

ـــر أن تحســـب  مـــا إذا  تذكَّ
ــة أم ال. ــنة كبيسـ كانـــت السـ
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الوحدة 3ب: النشاط األساسيُّ 32-1 المستطيالت

ارُسم المستطيالت المذكورة في الجدول واستنتج  مساحتها ومحيطها.  )2
المحيطالمساحةالعرضالطول

4 سم7 سم)  أ  (
3 سم5.5 سم)ب(
5.2 سم8 سم) ج (
5 سم6.7 سم)  د  (
ـ ( 2.5 سم4.5 سم) ه

الستنتاج مساحة المستطيل اضرب طوله في عرضه.  يمكنك كتابة المعادلة كما يلي:  )3
الطول × العرض = المساحة  

       ل    ×     ض    =   م
اكتب وأكمل ما يلي:  

)  أ  ( العرض × .......... = المساحة
)ب( المساحة ÷ العرض = ..........
) ج ( المساحة  ÷ الطول = ..........

استخدم إجاباتك من السؤال 3 إليجاد طول المستطيل  الذي يتسم بما يلي:  )4
)  أ  ( عرض يبلغ 4 سم ومساحة 24 سم2
)ب( عرض يبلغ 7 سم ومساحة 56 سم2

) ج ( عرض يبلغ 2.5 سم ومساحة 25 سم2
)  د  ( عرض يبلغ 1.5 سم ومساحة 12 سم2

ـ ( عرض يبلغ 2.1 سم ومساحة 16.8 سم2 )ه
)  و  ( عرض يبلغ 5 سم ومساحة 26 سم2.
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)  أ  ( تحقق: لديك مستطيل مساحته 27.5 سم2 ومحيطه 21 سم. فهل يمكنك تخمين أبعاده؟   )5

)ب(  ارُسم مستطياًل بمساحة 27.5 سم2 ومحيط 21 سم. ضع مسمى للمستطيل بطوله وعرضه.

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

باع طريقة التجربة والتحسين إليجاد طول المستطيل وعرضه. ●  يمكنك اتِّ
●  يمكنك تنظيم االستقصاء الخاص بك في جدوٍل.

●  تعدُّ اآللة الحاسبة أداًة مفيدًة الستقصاء التجربة والتحسين.
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الوحدة 3ب: النشاط األساسيُّ 32-2 األشكال غير المنتظمة

لنستكشف
ــاحة كلِّ  ــغ مس ــاٍت. تبل ــكل ُمربَّع ــى ش ــن عل ــذ داوود ورقتي أخ

ــٍع 4 ســم2.  ُمربَّ

ــع  ــٍع فــي قلــب الُمربَّ ــب الــورق بحيــث وضــع زاويــة كلِّ ُمربَّ ورتَّ
اآلخــر.

ما المساحة التي يغطيها الشكل الجديد؟

32-2 األشكال غير المنتظمة

الطفل جمال ُيحدث فوضى عندما يأكل. استنتج المساحة الخاصة بكلِّ بقعٍة موجودٍة على ثيابه.   )1
)هذه شبكة سنتيمتراٍت ُمربَّعٍة.(  

)  أ  (

)ب(
) ج (

ـ ( ) ه

)  د  (
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2(  اســتخدم ورقــة ســنتيمتراٍت ُمربَّعــٍة لتظليــل ســتة أشــكاٍل مختلفــٍة، علــى أالَّ تكــون تلــك األشــكال 
ــة: ــا.  إليــك بعــض األمثل مســتطيالٍت، وتبلــغ مســاحتها 12 ســم2 تقريًب

ــل  ــالل تداخ ــن خ ــط م ــذا النم ــميَّة ه ــت س 3(  صنع
المناديــل. ورق  ُمثلَّثــات 

في  الموجودة  الثالثة  الُمثلَّثات  باألسفل    يوجد 
ح في شبكة السنتيمترات. القاعدة على النحو الموضَّ

 )  أ  (  ارُسم وأكمل جدوالً لعرض مساحة ومحيط كلِّ ُمثلٍَّث موجوٍد في النمط.
)ب( ما مساحة الُمثلَّث السابع؟
) ج ( ما مساحة الُمثلَّث العاشر؟
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الوحدة 3ج: النشاط األساسُي 33-1 المنشورات رباعيَّة األضالع

انسخ ُمخطَّط التصنيف هذا.  )1

ضع المسميات التالية لألشكال  في األقسام الصحيحة بالُمخطَّط الذي نسخته.
 شكل الطائرة الورقية  مستطيل  خماسّي األضالع  

شبه منحرف  ُمربَّع  ُمعيَّن

الهندسة

لنستكشف
سيتم طالء هذا الُمكعَّب،  

بحيث يتم طالء كلِّ وجٍه بالكامل بلوٍن واحٍد. 

ــث  ــة بحي ــوان المطلوب ــن األل ــدد م ــر ع ــو أصغ ــا ه م
ــه  ــون الوج ــس ل ــه نف ــن األوج ــه م ــون ألي وج ال يك

ــاور. المج

ة األضالع 33-1 المنشورات رباعيَّ

بشكٍل  العمل  محاولة  يمكنك 
القيام  يمكن  هل  مثال:  منظٍَّم. 
لونين  أو  لون  باستخدام  بذلك 

أو ثالثة ألوان؟

70

مضلعات رباعية

متوازيات أضالع

منتظم
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)  أ  (  انسخ وأكمل الجدول أدناه:  )2

 

عدد الرؤوسعدد الحوافعدد األوجهاسم  الشكل

هرم ثالثي 

هرم رباعي منتظم

هرم خماسيِّ 

هرم سداسيٍّ

هرم سباعيِّ 

هرم ثمانيِّ منتظم

)ب( انظر بعنايٍة إلى الجدول الذي أكملته.
ثم ِصف األنماط التي تلحظها في األعداد. يمكن استخدام جماًل مثل:

. عدد  دائًما ما يكون  عدد 
ن مــن  ) ج (  اســتخدم وصفــك إلكمــال هــذا الجــدول بتنبُّــؤك لهــرم قاعدتــه علــى هيئــة شــكٍل ُمكــوَّ

50 ضلًعــا.

عدد الرؤوسعدد الحوافعدد األوجهاسم  الشكل
هرم قاعدته على هيئة شكٍل 

ٍن من 50 ضلًعا ُمكوَّ

ــورات  ــه المنش ــن أوج ــط بي ــي ترب ــة الت ــاف العالق ــك الستكش ــاص ب ــدول الخ ــم الج )  أ  (  ارُس  )3
المختلفــة، وحوافهــا ورؤوســها.

ــي  ــرؤوس الت لــت إليهــا لتســجيل عــدد األوجــه والحــواف وال )ب(  اســتخدم النتيجــة اّلتــي توصَّ
ــا. ٍن مــن 50 ضلًع ــع أن تجدهــا فــي منشــوٍر قاعدتــه علــى هيئــة شــكٍل ُمكــوَّ تتوقَّ
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 شكل الطائرة الورقية  مستطيل  خماسّي األضالع  

شبه منحرف  ُمربَّع  ُمعيَّن

الهندسة

لنستكشف
سيتم طالء هذا الُمكعَّب،  

بحيث يتم طالء كلِّ وجٍه بالكامل بلوٍن واحٍد. 

ــث  ــة بحي ــوان المطلوب ــن األل ــدد م ــر ع ــو أصغ ــا ه م
ــه  ــون الوج ــس ل ــه نف ــن األوج ــه م ــون ألي وج ال يك

ــاور. المج

ة األضالع 33-1 المنشورات رباعيَّ

بشكٍل  العمل  محاولة  يمكنك 
القيام  يمكن  هل  مثال:  منظٍَّم. 
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أو ثالثة ألوان؟
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د األوجه الُمنتظم 33-2 متعدِّ الوحدة 3ج: النشاط األساسيُّ

ُتوِسع هذه األسئلة الفهم فوق مستوى الصفَّ السادس؛ 

ي، يمكنك محاولة اإلجابة عنها. فإن أردت بعض التحدِّ

يمثل الشكل أدناه جزًءا من  إثنا عشري األوجه،     )1
فما عدد األشكال خماسيَّة األضالع الناقصة من الشبكة؟

لنستكشف
ســيتم طــالء رباعــيِّ األوجــه هــذا، بحيــث 
بلــوٍن  بالكامــل  وجــٍه  كلِّ  طــالء  يتــم 

ــٍد.  واح

مــا هــو أصغــر عــدد مــن األلــوان المطلوبة 
ــه  ــن األوج ــه م ــون ألي وج ــث ال يك بحي

نفــس لــون الوجــه المجــاور.

ماذا عن ُثمانّي األوجه؟

د األوجه الُمنتظم 33-2 متعدِّ

د األوجه الُمنتظم:  متعدِّ
أشكاٌل ثالثيَّة األبعاد تتسم 

جميع األوجه فيها بأنَّها 
عبارة عن شكٍل ُمنتظٍم ثنائيِّ 

األبعاد.
رباعيُّ األوجه: شكٌل ُمنتظٌم 

ٌن من أربعة  ثالثيُّ األبعاد ُمكوَّ
أوجٍه ُكلٌّ منها على هيئة 
ُمثلٍَّث ُمتطابق األضالع.

الُمكعَّب: شكٌل ُمنتظٌم ثالثيُّ 
ٌن من ستة أوجٍه  األبعاد ُمكوَّ

ُكلٌّ منها على هيئة ُمربٍَّع.
ثمانيُّ األوجه: شكٌل ُمنتظٌم 

ٌن من ثمانية  ثالثيُّ األبعاد ُمكوَّ
أوجٍه ُكلٌّ منها على هيئة 
ُمثلَّث ُمتطابِق األضالع.

عشروني األوجه: شكٌل 
ٌن  ُمنتظٌم ثالثيُّ األبعاد ُمكوَّ
من 20 وجًها كلٌّ منه على 

هيئة ُمثلٍَّث ُمتطابِق األضالع.
 إثنا عشري األوجه: شكٌل 
ٌن  ُمنتظٌم ثالثيُّ األبعاد ُمكوَّ

من 12 وجًها خماسّي 
األضالع.
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مات أدناه بأسمائها. ِصل صور المجسَّ )  أ  (   )2

دة األوجه. )ب( اشرح ما يميز هذه المجموعة من األشكال متعدِّ
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 إثنا عشري األوجه

5
عشروني األوجه
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الوحدة 3ج: النشاط األساسيُّ 34-1 تصنيف األشكال

)  أ  ( إذا كانت رؤوس أحد الُمربَّعات تقع عند النقاط )3، 0(، و)0، 3(، و)-3، 0(،    )1
فما إحداثيَّات الرأس الرابع؟

)ب( إذا كانت النقطتان )3، 2( و)-1، 2( تمثالن رأسين من رؤوس أحد الُمربَّعات، 
فما النقاط اّلتي يمكن أن تمثل رأسي الُمربَّع اآلخرين؟

لت إليها؟ كم عدد الحلول اّلتي توصَّ

ــارات  ــذه العب ــن ه ــت كلٌّ م ــا إذا كان د م ــدِّ ــم ح ــات،  ث ــول الُمثلَّث ــاه ح ــارات أدن ــى العب ــر إل  2(  انظ
ممكنًة أم ال.

● يمكن أن يكون للُمثلَّث الواحد َزاويتان قائمتان
تان ● يمكن أن يكون للُمثلَّث الواحد َزاويتان حادَّ

● يمكن أن يكون للُمثلَّث الواحد َزاويتان منفرجتان

لنستكشف
ارُسم ُمخطَّط ڤـن لتصنيف األشكال أدناه إلى مجموعاٍت مناسبة.

34-1 تصنيف األشكال
الُمضلَّع: شكٌل ُمغلٌق ثنائيُّ 
ن من ثالثٍة أو  األبعاد، يتكوَّ

أكثر من األضالع المستقيمة.
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تعرض الشبكة أدناه ثمانية أشكاٍل مختلفٍة.  )3
َسمِّ كلَّ شكٍل منها.  

1234

5678

د الشكل الذي يناسب كلَّ زوٍج من مفاتيح اإلجابات. حدِّ
)ب( لدى الشكل أكثر من أربعة رؤوٍس. ًعا.   )  أ  ( الشكل ليس ُمضلَّ

ًعا ُمنتظًما. الشكل ليس ُمضلَّ ليست للشكل أضالٌع مستقيمٌة.  
ٌع ُمنتظٌم. ) ج ( الشكل ُمضلَّ

 لدى الشكل أقل من ستة أضالٍع.
4(  ارُسم الُمضلَّعات أدناه،  ثم َضع أطوال األضالع على ُمخطَّطك،  كما في 

ح أمامك. المثال الموضَّ
مفاتيح اإلجابة

)  أ  ( ● للُمضلَّع ضلعان متساويان.
●  طول أحد ضلعّي المضلع ضعف طول الضلع اآلخر.

● محيط الُمضلَّع 40 سم.
)ب( ● للُمضلَّع أربعة أضالٍع.

● للُمضلَّع أربع َزوايا قائمة.
● طول الُمضلَّع ضعف عرضه.

● مساحة الُمضلَّع 18 سم2.
) ج ( ● للُمضلَّع َزاويتان قائمتان، وَزوايا أخرى منفرجة.

● للُمضلَّع خمسة أضالٍع.
●  طول ثالثٍة من هذه األضالع 4 سم.

● طول الضلعين اآلخرين أقل من 4 سم.
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الوحدة 3ج: النشاط األساسيُّ 34-1 تصنيف األشكال

)  أ  ( إذا كانت رؤوس أحد الُمربَّعات تقع عند النقاط )3، 0(، و)0، 3(، و)-3، 0(،    )1
فما إحداثيَّات الرأس الرابع؟

)ب( إذا كانت النقطتان )3، 2( و)-1، 2( تمثالن رأسين من رؤوس أحد الُمربَّعات، 
فما النقاط اّلتي يمكن أن تمثل رأسي الُمربَّع اآلخرين؟

لت إليها؟ كم عدد الحلول اّلتي توصَّ

ــارات  ــذه العب ــن ه ــت كلٌّ م ــا إذا كان د م ــدِّ ــم ح ــات،  ث ــول الُمثلَّث ــاه ح ــارات أدن ــى العب ــر إل  2(  انظ
ممكنًة أم ال.

● يمكن أن يكون للُمثلَّث الواحد َزاويتان قائمتان
تان ● يمكن أن يكون للُمثلَّث الواحد َزاويتان حادَّ

● يمكن أن يكون للُمثلَّث الواحد َزاويتان منفرجتان

لنستكشف
ارُسم ُمخطَّط ڤـن لتصنيف األشكال أدناه إلى مجموعاٍت مناسبة.

34-1 تصنيف األشكال
الُمضلَّع: شكٌل ُمغلٌق ثنائيُّ 
ن من ثالثٍة أو  األبعاد، يتكوَّ

أكثر من األضالع المستقيمة.
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الوحدة 3ج: النشاط األساسيُّ 34-2 تحويل الُمضلَّعات

ــه،  ــم اعكس ــتة،  ث ــي س ــتة ف ــها س ــبكٍة مقاس ــى ش ــا عل ًث ــم ُمثلَّ 1(  ارُس
واســتمر فــي ســحبه وتدويــره إلــى أن يصبــح أمامــك تصميــٌم يبــدو 

ــام. ــًرا لالهتم ــا أو مثي ــك جذاًب ل

ــه  2(  تمثــل النقــاط )  أ  (، و)ب(، و) ج (، و)  د  ( رؤوس مســتطيٍل،  إال أنَّ
ال يظهر على الشبكة إال النقطتان )  أ  ( و)ب(.
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إذا كانت )  د  ( هي النقطة )3، 4(،  فما إحداثيَّات النقطة ) ج (؟
اعكس النقاط  أ ب ج د حول محور الصادات،  ثم اكتب احداثيات الصورة.

لنستكشف
والــدوران  االنعــكاس  عمليــات  باســتخدام  أدنــاه  اإلفريــز  أنمــاط  ل  أنماط اإلفريز:  تتشــكَّ
واالنســحاب. استكشــف األنمــاط الموجــودة فــي البيئــة مــن حولــك، علــى المباني 

ــك. ــة ب ــاط الخاص ــم األنم ــاٍل، أو صمِّ ــون كمث ــي الفن أو ف

34-2 تحويل الُمضلَّعات
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لنستكشف
اوية س دون أن تقيسها. استنتج الزَّ

وايا 35-1 رسم وقياس الزَّ

ــلة  ــل سلس ــأة داخ ــة الُمخبَّ ــارات القديم ــدى الحض ــت إح 1(  كان
جبــاٍل بعيــدٍة، تنقــش كتاباتهــا علــى ألــواٍح طينيَّــٍة علــى 
ــات  ــن قياس ــاٍس م ــا. وكان كلُّ قي واي ــن الزَّ ــلة م ــكل سلس ش
ــا  ــة، أو رقًم ــا األبجديَّ ــن أحرفن ــا م ــق حرًف ــذه يطاب ــا ه واي  الزَّ

من 0 إلى 9.
ــمت األلــواح الطينيَّــة هــذه. فاســتنتج  الحــرف أو العدد  ثــم تهشَّ

الموجــود علــى كلِّ قطعــٍة، ثــم أِعــد ترتيبهــا الكتشــاف الكلمة.

الشكل )1(

الشكل )5(

الشكل )2(

الشكل )6(

الشكل )3(

الشكل )7(

الشكل )4(

الشكل )8(

الكلمة هي ..................... .

ن كلمة »مثلث«. وايا التي تكوِّ ارُسم الزَّ  )2

وايـــا علـــى   إذا كان مجمـــوع الزَّ
  ،º180 الخط المستقيم

ـــرى  ـــا األخ واي ـــض الزَّ ـــتنتج بع فاس
الً. المفقـــودة أوَّ
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الوحدة 3ج: النشاط األساسيُّ 34-2 تحويل الُمضلَّعات

ــه،  ــم اعكس ــتة،  ث ــي س ــتة ف ــها س ــبكٍة مقاس ــى ش ــا عل ًث ــم ُمثلَّ 1(  ارُس
واســتمر فــي ســحبه وتدويــره إلــى أن يصبــح أمامــك تصميــٌم يبــدو 
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ــه  2(  تمثــل النقــاط )  أ  (، و)ب(، و) ج (، و)  د  ( رؤوس مســتطيٍل،  إال أنَّ
ال يظهر على الشبكة إال النقطتان )  أ  ( و)ب(.
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الوحدة 3ج: النشاط األساسيُّ 34-2 تحويل الُمضلَّعات
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جبــاٍل بعيــدٍة، تنقــش كتاباتهــا علــى ألــواٍح طينيَّــٍة علــى 
ــات  ــن قياس ــاٍس م ــا. وكان كلُّ قي واي ــن الزَّ ــلة م ــكل سلس ش
ــا  ــة، أو رقًم ــا األبجديَّ ــن أحرفن ــا م ــق حرًف ــذه يطاب ــا ه واي  الزَّ
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يصنع أربعة أطفاٍل ُمثلَّثات باستخدام مجموعٍة من الِعِصّي،    )3

فهل يستطيع كلٌّ منهم ُصنع الُمثلَّث كما يريد؟ اشرح إجابتك.

دون  شريحٍة  بكلِّ  المفقودة  اوية  الزَّ استنتج  متساويٍة.  غير  شرائح  إلى  الفطائر  هذه  من  كلٍّ  تقطيع  4(  تم 
قياسها.
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ــع  ــة تقطي ــي حال ــريحٍة ف ــة كلِّ ش ــا َزاوي ــاويٍة. فم ــرائح متس ــى ش ــرٍة إل ــع فطي ــم تقطي ــه ت ــل أنَّ 5(  تخيَّ
ــى: ــرة إل الفطي

4 قطٍع  ) ج (  3 قطٍع   )ب(  )  أ  ( قطعتين 
)  و  ( 7 قطٍع  ـ ( 6 قطعٍ  ) ه )  د  ( 5 قطعٍ 

10 قطٍع )ط(  9 قطعٍ  ) ح (  )  ز  ( 8 قطعٍ 
12 قطعًة   )ك(  )ي( 11 قطعةً 

ــٍط.  ــٍط منقَّ ــم خ ــك برس ــة وذل اوي ــي الزَّ ــن قائم ــى ُمثلَّثي ــث إل ــم الُمثلَّ ــم قسَّ ــا،  ث ًث ــيٌّ ُمثلَّ ــم عل  6(  رَس
وايا )  أ  ( و)ب( و) ج (. وايا، استنتج الزَّ ن قياس الزَّ َدوِّ
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وايا الُمشار إليها باألشكال. أوِجد الزَّ  )7

 مجموع زوايا الُمثلَّث 
.°180

وايا عند نقطٍة ما  مجموع الزَّ
 سيكون °360.

استنتج زاوية بعض األشكال الستنتاج 
وايا األخرى. الزَّ
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