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حضـرة صـاحب الجـاللـة

م  السلطان هيثم بن طارق الُمعظَّ

المغفور لـه

 السلطان قابوس بن سعيد -طّيب الّله ثراه-

مطبعة جامعة كامبريدج، الرمز البريدي CB2 8BS، المملكة المتحدة.

ل مطبعة جامعة كامبريدج جزًءا من الجامعة. تُشكِّ
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.

يخضع هذا الكتاب لقانون حقوق الطباعة والنشر، ويخضع لالستثناء التشريعي
المسموح به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة.

ال يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب من دون الحصول على اإلذن المكتوب من
مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.

الطبعة التجريبية 2020 م، ُطبعت في سلطنة ُعمان

ت مواءمتها من كتاب الطالب - الرياضيات للصف التاسع - من سلسلة  هذه نسخة تمَّ
عة IGCSE للمؤلَفين كارين موّريسون ونيك هامشاو. كامبريدج للرياضيات األساسية والُموسَّ

ع بين وزارة التربية والتعليم ومطبعة ت مواءمة هذا الكتاب بناًء على العقد الُموقَّ تمَّ
جامعة كامبريدج رقم 40 / 2020 .

ر أو دقة المواقع اإللكترونية ل مطبعة جامعة كامبريدج المسؤولية تجاه توفُّ ال تتحمَّ
المستخدمة في هذا الكتاب، وال تؤكِّد أن المحتوى الوارد على تلك المواقع دقيق

ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك.

ت مواءمة الكتاب تمَّ
بموجب القرار الوزاري رقم ٣02 / 20١٩ واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والتأليف والنشر محفوظة لوزارة التربية والتعليم
وال يجوز طبع الكتاب أو تصويره أو إعادة نسخه كاماًل أو مجّزًأ أو ترجمته 

أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات بهدف تجاري بأي شكل من األشكال
إال بإذن كتابي مسبق من الوزارة، وفي حالة االقتباس القصير يجب ذكر المصدر.

هذه نسخة تمت مواءمتها من كتاب الطالب - الرياضيات للصف التاسع - من سلسلة كامبريدج 
للرياضيات األساسية والموسعة IGCSE للمؤلَفين كارين موّريسون ونيك هامشاو.
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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 2019م

ُطبعت في سلطنة ُعمان
ت مواءمتها من كتاب الطالب - الرياضيات للصف السابع - من سلسلة  هذه نسخة تمَّ
وكريس  بيرد  ولين  بيرد  جريج  للمؤلفين  الثانوية  المرحلة  في  للرياضيات  كامبريدج 

بيرس. 
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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أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات بهدف تجاري بأي شكل من األشكال
إال بإذن كتابي مسبق من الوزارة، وفي حالة االقتباس القصير يجب ذكر المصدر.
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المغفور لـه 
 السلطان قابوس بن سعيد 
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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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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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تقديــم

�آله و�صحبه �أجمعني،  �حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�صالة و�ل�صالم على خري �ملر�صلني �صيدنا حممد وعلى 

وبعد ،،،

حر�صت وز�رة �لرتبية و�لتعليم على تطوير �ملنظومة �لتعليمية يف جو�نبها وجماالتها �ملختلفة كافة؛ 

�قت�صاد  يف  �لعاملية  �مل�صتجد�ت  مع  ولتتو�كب  �مل�صتقبلية،  وتطلعاته  �حلالية،  �ملجتمع  متطلبات  �لتلبي 

�مل�صاركة يف جماالت  �لتعليمية من  �ملخرجات  �إىل متكني  يوؤدي  مبا  �ملختلفة،  �حلياتية  �لعلوم  و  �ملعرفة، 

�لتنمية �ل�صاملة لل�صلطنة.

وقد حظيت �ملناهج �لدر��صية باعتبارها مكونا �أ�صا�صيا من مكونات �ملنظومة �لتعليمية مبر�جعة م�صتمرة 

�لتقومي  و�أ�صاليب  �لتدري�س،  وطر�ئق  �لدر��صية،  �ملقرر�ت  من  بدء�  �ملختلفة؛  نو�حيها  يف  �صامل  وتطوير 

وغريها؛ وذلك لتتنا�صب مع �لروؤية �مل�صتقبلية للتعليم يف �ل�صلطنة، ولتتو�فق فل�صفته و�أهد�فه.

وقد �أولت �لوز�رة جمال تدري�س �لعلوم و�لريا�صيات �هتماما كبري� يتالءم مع م�صتجد�ت �لتطور �لعلمي 

و�لتكنولوجي و�ملعريف، ومن هذ� �ملنطلق �جتهت �إىل �ال�صتفادة من �خلرب�ت �لدولية؛ �ت�صاقا مع � �لتطور 

�ملت�صارع يف هذ� �ملجال من خالل تبني م�رشوع �ل�صال�صل �لعاملية يف تدري�س هاتني �ملادتني وفق �ملعايري 

للظو�هر  فهمهم  وتعميق  �لطالب،  لدى  و�ال�صتنتاج  و�لتق�صي  �لبحث  مهار�ت  تنمية  �أجل  من  �لدولية؛ 

يف  �أف�صل  نتائج  وحتقيق  و�ملعرفية،  �لعلمية  �مل�صابقات  يف  �لتناف�صية  قدر�تهم  وتطوير  �ملختلفة،  �لعلمية 

�لدر��صات �لدولية .

�إن هذ� �لكتاب مبا يحويه من معارف ومهار�ت وقيم و�جتاهات جاء حمققا الأهد�ف �لتعليم يف �ل�صلطنة، 

ومو�ئما للبيئة �لعمانية ، و �خل�صو�صية �لثقافية للبلد مبا يت�صمنه من �أن�صطة و�صور ور�صومات، وهو �أحد 

م�صادر �ملعرفة �لد�عمة لتعلم �لطالب باالإ�صافة �إىل غريه من �مل�صادر �ملختلفة.

متمنية الأبنائنا �لطالب �لنجاح، ولزمالئنا �ملعلمني �لتوفيق فيما يبذلونه من جهود خمل�صة لتحقيق �أهد�ف 

�لر�صالة �لرتبوية �ل�صامية؛ خدمة لهذ� �لوطن �لعزيز حتت ظل �لقيادة �حلكيمة ملوالنا ح�رشة �صاحب �جلاللة 

�ل�صلطان هيثم بن طارق �ملعظم، حفظه �هلل ورعاه.

واهلل ويل التوفيق

د. مديحة بنت اأحمد ال�شيبانية

وزيرة الرتبية والتعليم

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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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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مقدمة كتاب الطالب

xi

مرحًبا بك في مقرر كتاب الرياضيات للصف السابع

يتكون المقرر من ستة محاور:

 األعداد     القياس      الهندسة

 الجبر     معالجة البيانات     حل المشكالت

هذه  بأحد  منها  كل  وترتبط  وحدة،   17 على  مًعا  الثاني  الدراسي  الفصل  وكتاب  الكتاب  هذا  يحتوي 

المحاور الخمسة األولى. ويتم تضمين محور حل المشكالت في كل الوحدات. ال توجد خطوط واضحة 

ما  عاًدة  الوحدات  إحدى  في  تعلمها  يتم  التي  فالمهارات  الرياضيات؛  في  الخمسة  المحاور  بين  تفصل 

ُتستخدم في الوحدات األخرى.

تبدأ كل وحدة بمقدمة، مع سرد المفردات في إطار أزرق اللون؛ ويعمل ذلك على تجهيزك لما سوف 

تتعلمه في الوحدة. وفي نهاية كل وحدة يوجد إطار يحتوي على ملخص لتذكيرك بما تعلمته.

الموضوع،  محتوى  تشرح  مقدمة  على  موضوع  كل  ويحتوي  موضوعات؛  عدة  إلى  وحدة  كل  تنقسم 

وعادًة ما يكون ذلك باستخدام أمثلة محلولة. كما تتوفر إرشادات مفيدة في إطارات زرقاء اللون. وفي نهاية 

كل موضوع هناك تمارين، وتنتهي كل وحدة بتمرين للمراجعة. تشجعك األسئلة الموجودة في التمارين 

على تطبيق معرفتك الرياضية وتطوير فهمك للمادة الدراسية.

باإلضافة إلى تعلم المهارات الرياضية، فأنت بحاجة إلى تعّلم متى وكيف تستخدمها. وتعد مهارة كيفية 

حل المشكالت واحدة من أهم المهارات الرياضية التي يجب أن تتعلمها.

عندما ترى هذا الرمز، فإن ذلك يعني أن السؤال سيساعدك على تطوير مهاراتك في حل المشكالت.
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مقدمة كتاب الطالب

xi

مرحًبا بك في مقرر كتاب الرياضيات للصف السابع

يتكون المقرر من ستة محاور:

 األعداد     القياس      الهندسة

 الجبر     معالجة البيانات     حل المشكالت

هذه  بأحد  منها  كل  وترتبط  وحدة،   17 على  مًعا  الثاني  الدراسي  الفصل  وكتاب  الكتاب  هذا  يحتوي 

المحاور الخمسة األولى. ويتم تضمين محور حل المشكالت في كل الوحدات. ال توجد خطوط واضحة 

ما  عاًدة  الوحدات  إحدى  في  تعلمها  يتم  التي  فالمهارات  الرياضيات؛  في  الخمسة  المحاور  بين  تفصل 

ُتستخدم في الوحدات األخرى.

تبدأ كل وحدة بمقدمة، مع سرد المفردات في إطار أزرق اللون؛ ويعمل ذلك على تجهيزك لما سوف 

تتعلمه في الوحدة. وفي نهاية كل وحدة يوجد إطار يحتوي على ملخص لتذكيرك بما تعلمته.

الموضوع،  محتوى  تشرح  مقدمة  على  موضوع  كل  ويحتوي  موضوعات؛  عدة  إلى  وحدة  كل  تنقسم 

وعادًة ما يكون ذلك باستخدام أمثلة محلولة. كما تتوفر إرشادات مفيدة في إطارات زرقاء اللون. وفي نهاية 

كل موضوع هناك تمارين، وتنتهي كل وحدة بتمرين للمراجعة. تشجعك األسئلة الموجودة في التمارين 

على تطبيق معرفتك الرياضية وتطوير فهمك للمادة الدراسية.

باإلضافة إلى تعلم المهارات الرياضية، فأنت بحاجة إلى تعّلم متى وكيف تستخدمها. وتعد مهارة كيفية 

حل المشكالت واحدة من أهم المهارات الرياضية التي يجب أن تتعلمها.

عندما ترى هذا الرمز، فإن ذلك يعني أن السؤال سيساعدك على تطوير مهاراتك في حل المشكالت.
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مقدمة كتاب الطالب

xi

مرحًبا بك في مقرر كتاب الرياضيات للصف السابع

يتكون المقرر من ستة محاور:

 األعداد     القياس      الهندسة

 الجبر     معالجة البيانات     حل المشكالت

هذه  بأحد  منها  كل  وترتبط  وحدة،   17 على  مًعا  الثاني  الدراسي  الفصل  وكتاب  الكتاب  هذا  يحتوي 

المحاور الخمسة األولى. ويتم تضمين محور حل المشكالت في كل الوحدات. ال توجد خطوط واضحة 

ما  عاًدة  الوحدات  إحدى  في  تعلمها  يتم  التي  فالمهارات  الرياضيات؛  في  الخمسة  المحاور  بين  تفصل 

ُتستخدم في الوحدات األخرى.

تبدأ كل وحدة بمقدمة، مع سرد المفردات في إطار أزرق اللون؛ ويعمل ذلك على تجهيزك لما سوف 
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وعادًة ما يكون ذلك باستخدام أمثلة محلولة. كما تتوفر إرشادات مفيدة في إطارات زرقاء اللون. وفي نهاية 

كل موضوع هناك تمارين، وتنتهي كل وحدة بتمرين للمراجعة. تشجعك األسئلة الموجودة في التمارين 

على تطبيق معرفتك الرياضية وتطوير فهمك للمادة الدراسية.

باإلضافة إلى تعلم المهارات الرياضية، فأنت بحاجة إلى تعّلم متى وكيف تستخدمها. وتعد مهارة كيفية 

حل المشكالت واحدة من أهم المهارات الرياضية التي يجب أن تتعلمها.

عندما ترى هذا الرمز، فإن ذلك يعني أن السؤال سيساعدك على تطوير مهاراتك في حل المشكالت.
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xiixii

كعالم  بالتفكير  وستبدأ  والتقنيات؛  والمعلومات  الحقائق  من  الكثير  ستتعلم  المقرر،  هذا  دراسة  أثناء 

رياضيات. سوف تناقش األفكار واألساليب مع الطالب اآلخرين وكذلك مع معّلمك.

تعتبر هذه المناقشات جزء مهم من تطوير مهاراتك وفهمك في الرياضيات.

تابع هؤالء الطالب أدناه الذين سيطرحون األسئلة ويقدمون االقتراحات ويشاركون في أنشطة الوحدات.

راشدمهاهاللسناء

هيثمنورمهندخديجة

فهدزينبأحمدعائشة

ساميسارةحسنمريم

في نهاية كل فصل دراسي، قد يطلب إليك معلمك /معلمتك خوض اختبار تقييم المستوى للوقوف على 

المستوى الذي وصلت إليه. كما سيساعدك هذا الكتاب على معرفة كيفية تطبيق معرفتك في الرياضيات 

لتؤدي بشكل جيد في هذا االختبار.
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15 الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور

األعداد األوليَّة هي: 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19، 23، 29. . . 
األعداد األوليَّة لها عامالن فقط، وهما: 1 والعدد نفسه.

بطريقٍة  ٍة  أوليَّ أعداٍد  ناتج ضرب  كتابة كلِّ عدٍد كامل في صورة  يمكن 
)ال يشترط ترتيب األعداد األوليَّة(. واحدٍة  

11 × 3 × 2 × 2 = 132            13 × 5 = 65         2 × 2 × 2 = 8 
19 × 19 × 7 = 2527

يمكننا ضرب عددين أوليَّين. مثال:
1469 = 113 × 13

ولكن إذا كان العدد 2021 هو ناتج ضرب عددين أوليَّين،  
فهل يمكنك إيجادهما؟ 

يتم  التي  الرسائل  لتشفير  ُيستخَدم  نظام  أساس  الحقيقة  هذه  ُتمثِّل 
إرسالها عبر اإلنترنت. 

كلٌّ من رونالد ريفست، وآدي شامير،   )RSA( نظام التشفير اخترع 
وليونارد أدليمان في عام1977، ويستخدم هذا النظام عددين أوليَّين 

ن كلٌّ منهما من حوالي 150 رقًما.  كبيرين، يتكوَّ
ا إلى أن تم نشر ناتج الضرب )n( الخاص بتلك  وبقى هذا األمر سريًّ
ن من حوالي 300 رقٍم حتى يمكن أليِّ شخٍص  األرقام والذي يتكوَّ

أن يستخدمه.
جهاز  ُيجري   ، إلكترونيٍّ موقٍع  إلى  ائتماٍن  بطاقة  رقم  أرسلت  إذا 
 )n( الضرب  ناتج  باستخدام  ًة  حسابيَّ ًة  عمليَّ بك  الخاص  الكمبيوتر 
ورقم بطاقة االئتمان الخاصة بك لتشفير هذا الرقم. ثم ُيجري جهاز 
ًة أخرى لفكِّ تشفير  ًة حسابيَّ ر عمليَّ قى الرقم المشفَّ الكمبيوتر الذي يتلَّ
ن من فعل ذلك. الرقم. وأيُّ شخٍص آخر، ال يعرف العوامل، لن يتمكَّ

األعداد األوليَّة التي تزيد عن 200 هي:
 ،263 ،257 ،251 ،241 ،239 ،233 ،229 ،227 ،223 ،211

. . . ،. . . ،271 ،269

تأكد من تعلمك وفهمك للمفردات األساسية التالية:
 	)integer( العدد الصحيح
 	)additive inverse( المعكوس الجمعي
 	)multiple( المضاعف
 	)common multiple( المضاعف المشترك
المضاعف المشترك األصغر )م م ص(  	 

)lowest common multiple )LCM((  
 	)factor( العامل
 	)remainder( الباقي
 	)common factor( العامل المشترك
 العامل المشترك األكبر )ع م ك(   	 

)highest common factor )HCF((
 	)divisible( قابلية القسمة
 	)prime numbers( العدد األولي
 طريقة غربال إراتوستينس   	 

)sieve of Eratosthenes(
 	)product( ناتُج الضرٍب
 	)factor tree( شجرة العوامل
 	)index( األس
 	)power( قوى العدد
 	)indices( األسس
 	)square( ُمربَّع العدد
 	)cube( ب العدد ُمكعَّ
 	)square root( الجذر التربيعي
 	)cube root( الجذر التكعيبي

الُمفردات

الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور
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يتم  التي  الرسائل  لتشفير  ُيستخَدم  نظام  أساس  الحقيقة  هذه  ُتمثِّل 
إرسالها عبر اإلنترنت. 

كلٌّ من رونالد ريفست، وآدي شامير،   )RSA( نظام التشفير اخترع 
وليونارد أدليمان في عام1977، ويستخدم هذا النظام عددين أوليَّين 

ن كلٌّ منهما من حوالي 150 رقًما.  كبيرين، يتكوَّ
ا إلى أن تم نشر ناتج الضرب )n( الخاص بتلك  وبقى هذا األمر سريًّ
ن من حوالي 300 رقٍم حتى يمكن أليِّ شخٍص  األرقام والذي يتكوَّ

أن يستخدمه.
جهاز  ُيجري   ، إلكترونيٍّ موقٍع  إلى  ائتماٍن  بطاقة  رقم  أرسلت  إذا 
 )n( الضرب  ناتج  باستخدام  ًة  حسابيَّ ًة  عمليَّ بك  الخاص  الكمبيوتر 
ورقم بطاقة االئتمان الخاصة بك لتشفير هذا الرقم. ثم ُيجري جهاز 
ًة أخرى لفكِّ تشفير  ًة حسابيَّ ر عمليَّ قى الرقم المشفَّ الكمبيوتر الذي يتلَّ
ن من فعل ذلك. الرقم. وأيُّ شخٍص آخر، ال يعرف العوامل، لن يتمكَّ

األعداد األوليَّة التي تزيد عن 200 هي:
 ،263 ،257 ،251 ،241 ،239 ،233 ،229 ،227 ،223 ،211

. . . ،. . . ،271 ،269

تأكد من تعلمك وفهمك للمفردات األساسية التالية:
 	)integer( العدد الصحيح
 	)additive inverse( المعكوس الجمعي
 	)multiple( المضاعف
 	)common multiple( المضاعف المشترك
المضاعف المشترك األصغر )م م ص(  	 

)lowest common multiple )LCM((  
 	)factor( العامل
 	)remainder( الباقي
 	)common factor( العامل المشترك
 العامل المشترك األكبر )ع م ك(   	 

)highest common factor )HCF((
 	)divisible( قابلية القسمة
 	)prime numbers( العدد األولي
 طريقة غربال إراتوستينس   	 

)sieve of Eratosthenes(
 	)product( ناتُج الضرٍب
 	)factor tree( شجرة العوامل
 	)index( األس
 	)power( قوى العدد
 	)indices( األسس
 	)square( ُمربَّع العدد
 	)cube( ب العدد ُمكعَّ
 	)square root( الجذر التربيعي
 	)cube root( الجذر التكعيبي
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15 الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور

األعداد األوليَّة هي: 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19، 23، 29. . . 
األعداد األوليَّة لها عامالن فقط، وهما: 1 والعدد نفسه.
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المضاعف المشترك األصغر )م م ص(  	 

)lowest common multiple )LCM((  
 	)factor( العامل
 	)remainder( الباقي
 	)common factor( العامل المشترك
 العامل المشترك األكبر )ع م ك(   	 

)highest common factor )HCF((
 	)divisible( قابلية القسمة
 	)prime numbers( العدد األولي
 طريقة غربال إراتوستينس   	 

)sieve of Eratosthenes(
 	)product( ناتُج الضرٍب
 	)factor tree( شجرة العوامل
 	)index( األس
 	)power( قوى العدد
 	)indices( األسس
 	)square( ُمربَّع العدد
 	)cube( ب العدد ُمكعَّ
 	)square root( الجذر التربيعي
 	)cube root( الجذر التكعيبي
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15 الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور

األعداد األوليَّة هي: 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19، 23، 29. . . 
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1-1أ: جمع وطرح األعداد الصحيحة

17 الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور

مثال 1-1أ
أوجد ناتج ما يلي:

) ج ( -3 - )-9( )ب( -5 - 8   )  أ  ( 3 + )-7( 

الحل

)  أ  ( 3 + )-7( = -4
)ب( -5 - 8

13- = )8-( + 5- = 8 - 5- ∴ ∵ المعكوس الجمعي للعدد 8 هو -8    

) ج ( -3 - )-9( 
6 = 9 + 3- = )9-( - 3- ∴ ∵ المعكوس الجمعي للعدد -9 هو 9    

- عند جمع عددين صحيحين يحمالن نفس اإلشارة فإننا نجمع ونضع إشارة العددين:
مثال: 2+2=4           -2 + )-2( = -4

- عند جمع عددين مختلفين في اإلشارة فإننا نطرح ونضع إشارة العدد األكبر:
 4= 7 + 3- مثال: 3+ )-7( = -4  

✦ تمارين 1-1أ
أوجد ناتج عمليَّات الجمع التالية:  )1

) ج ( -10 + 4 )ب( -3 + )-8(   )  أ  ( 3 + )-6(   
)هـ( 12 + )-4( ) د ( -10 + )-7(  

أوجد ناتج جمع كل مما يلي:  )2
) ج ( -20 + 5 )ب( -100 + )-80(  )  أ  ( 30 + )-20(  

)هـ( 45 + )-40( د ( -30 + )-70(   (
إذا كان -1132 + )-471( = -1603، فأوجد ناتج -1132 + )-472(  )3

أوجد ناتج طرح كٍل مما يلي:  )4
) ج ( 6 - 4 )ب( -4 - 6   )  أ  ( 4 - 6   

)هـ( -2 - 10 د ( -6 - 6     (
إذا كان 419 – )-283( = 702، فأوجد ناتج 419 – )-284(  )5
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1-1 العمليات الحسابية على األعداد الصحيحة

الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور16

1-1 العمليات الحسابية على األعداد الصحيحة

األعداد الصحيحة هي أعداٌد كاملٌة قد تكون موجبًة أو سالبًة كما ُيعدُّ الصفر أيًضا عدًدا صحيًحا.

� � � � � ��− �− �− �− �−
يمكنك أن ترى األعداد الصحيحة على خط األعداد التالي:  

حيث تزداد قيمة األعداد كلما اتجهنا إلى اليمين وتتناقص قيمتها كلما اتجهنا إلى اليسار فمثاًل عند مقارنة العددين 

3، -5 نالحظ أن:

-5 تقع على يسار 3 أي أن -5 أقل من 3

3 تقع على يمين -5 أي أن 3 أكبر من -5

1-1أ: جمع وطرح األعداد الصحيحة 

 ، إذا نظرت إلى عمليَّات الجمع الموجودة في العمود المقابل؛ فستجد أنَّ العدد الُمضاف إلى 2 يقلُّ
أو يتناقص بمقدار 1 في كلِّ مرٍة. وبالتالي فإن الناتج أيًضا يقل، أو يتناقص بمقدار 1 في كلِّ مرٍة.

واآلن ماذا سيحدث إذا قمت بالطرح؟ 

ل ستجد أنَّ العدد المطروح من 5 يتناقص بمقدار 1 في كلِّ مرٍة. انظر إلى العمود األوَّ
وبالتالي فإن الناتج أيًضا سيزداد بمقدار 1 في كلِّ مرٍة. 

واآلن، انظر إلى العمودين مًعا؛ ستجد أنَّه يمكنك تغيير عملية الطرح إلى عملية 
جمع بإضافة المعكوس الجمعي.

لكل عدد صحيح س معكوس جمعي - س بحيث أن: س + )- س( = صفر

فمثاًل: المعكوس الجمعي للعدد 3 هو -3؛ والمعكوس الجمعي للعدد -3 هو 3
مثال: 5 - )-3( = 5 + 3 = 8

لذلك فإنه عند طرح عددين فإننا نستبدل إشارة الطرح بإشارة الجمع ونستبدل العدد األخير بالمعكوس الجمعي له.

5 = 3 + 2  
4 = 2 + 2  
3 = 1 + 2  
2 = 0 + 2  

1 = )1-( + 2 
0 = )2-( + 2

1- = )3-( + 2
2- = )4-( + 2

2 = )3-( + 5
3 = )2-( + 5
4 = )1-( + 5 

5 = 0 + 5  
6 = 1 + 5  
7 = 2 + 5  
8 = 3 + 5  

2 = 3 - 5  
3 = 2 - 5  
4 = 1 - 5  
5 = 0 - 5  

6 = )1-( - 5  
7 = )2-( - 5
8 = )3-( - 5
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إذا كان 419 – )-283( = 702، فأوجد ناتج 419 – )-284(  )5
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1-1 العمليات الحسابية على األعداد الصحيحة

الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور16

1-1 العمليات الحسابية على األعداد الصحيحة

األعداد الصحيحة هي أعداٌد كاملٌة قد تكون موجبًة أو سالبًة كما ُيعدُّ الصفر أيًضا عدًدا صحيًحا.

� � � � � ��− �− �− �− �−
يمكنك أن ترى األعداد الصحيحة على خط األعداد التالي:  

حيث تزداد قيمة األعداد كلما اتجهنا إلى اليمين وتتناقص قيمتها كلما اتجهنا إلى اليسار فمثاًل عند مقارنة العددين 

3، -5 نالحظ أن:

-5 تقع على يسار 3 أي أن -5 أقل من 3

3 تقع على يمين -5 أي أن 3 أكبر من -5

1-1أ: جمع وطرح األعداد الصحيحة 

 ، إذا نظرت إلى عمليَّات الجمع الموجودة في العمود المقابل؛ فستجد أنَّ العدد الُمضاف إلى 2 يقلُّ
أو يتناقص بمقدار 1 في كلِّ مرٍة. وبالتالي فإن الناتج أيًضا يقل، أو يتناقص بمقدار 1 في كلِّ مرٍة.

واآلن ماذا سيحدث إذا قمت بالطرح؟ 

ل ستجد أنَّ العدد المطروح من 5 يتناقص بمقدار 1 في كلِّ مرٍة. انظر إلى العمود األوَّ
وبالتالي فإن الناتج أيًضا سيزداد بمقدار 1 في كلِّ مرٍة. 

واآلن، انظر إلى العمودين مًعا؛ ستجد أنَّه يمكنك تغيير عملية الطرح إلى عملية 
جمع بإضافة المعكوس الجمعي.

لكل عدد صحيح س معكوس جمعي - س بحيث أن: س + )- س( = صفر

فمثاًل: المعكوس الجمعي للعدد 3 هو -3؛ والمعكوس الجمعي للعدد -3 هو 3
مثال: 5 - )-3( = 5 + 3 = 8

لذلك فإنه عند طرح عددين فإننا نستبدل إشارة الطرح بإشارة الجمع ونستبدل العدد األخير بالمعكوس الجمعي له.

5 = 3 + 2  
4 = 2 + 2  
3 = 1 + 2  
2 = 0 + 2  

1 = )1-( + 2 
0 = )2-( + 2

1- = )3-( + 2
2- = )4-( + 2

2 = )3-( + 5
3 = )2-( + 5
4 = )1-( + 5 

5 = 0 + 5  
6 = 1 + 5  
7 = 2 + 5  
8 = 3 + 5  

2 = 3 - 5  
3 = 2 - 5  
4 = 1 - 5  
5 = 0 - 5  

6 = )1-( - 5  
7 = )2-( - 5
8 = )3-( - 5
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1-1ب: ضرب وقسمة األعداد الصحيحة

19 الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور

1-1ب: ضرب وقسمة األعداد الصحيحة

انظر إلى عملية الضرب الموجودة في العمود المقابل:
ستجد أن العدد المضروب في 5 يقل بمقدار واحد في كل مرة،

كما أن الناتج يكون عدًدا موجًبا ويقل بمقدار 5 في كل مرة.  

حة في العمود المقابل:   يستمر النمط السابق بالطريقة المُوضَّ
حيث ستالحظ أن الناتج يكون سالًبا ويقل بمقدار 5 في كل مرة.

واآلن، انظر إلى العمود المقابل:
ستجد أن العدد المضروب في )-3( يقل بمقدار واحد في كل مرة،

كما أن الناتج يكون عدًدا سالًبا.

3 = )3-( × 1- 
6 = )3-( × 2-
9 = )3-( × 3-

12 = )3-( × 4-

حة في العمود المقابل:  يستمر النمط السابق بالطريقة الُموضَّ
حيث ستالحظ أن الناتج سيكون عدًدا موجًبا.

: عدد صحيح سالب × عدد صحيح سالب = عدد موجب. يمكنك أن ترى أنَّ

 عند ضرِب عددين صحيحين:
 إذا كان لهما نفس االشارة  يكون الناتج موجًبا

إذا كان لهما إشارتان مختلفتان  يكون الناتج سالًبا

وهذه القاعدة  يمكن تطبيقها أيًضا على عملية القسمة.
مثال 1-1ب

أوجد ناتج ما يأتي:
) د ( -24 ÷ )-6( ) ج ( -20 ÷ 4  )ب( -8 × )-5(  )  أ  ( 12 × )-3( 

الحل
اإلشارات مختلفٌة؛ يكون الناتج عدًدا سالًبا. )  أ  ( 12 × )-3( = -36 

اإلشارات متشابهة؛ يكون الناتج عدًدا موجًبا. )ب( -8 × )-5( = 40 
اإلشارات مختلفٌة؛ يكون الناتج عدًدا سالًبا. ) ج ( -20 ÷ 4 = -5 

اإلشارات متشابهة؛ يكون الناتج عدًدا موجًبا. ) د ( -24 ÷ )-6( = 4 

تنبيه: يمكن تطبيق هذه القاعدة على الضرب والقسمة. ولكن ال يمكن تطبيقها على الجمع والطرح.

15 = 5 × 3
10 = 5 × 2

5 = 5 × 1 
0 = 5 × 0

5- = 5 × 1- 
10- = 5 × 2-
15- = 5 × 3-
20- = 5 × 4-

12- = )3-( × 4
9- = )3-( × 3
6- = )3-( × 2
3- = )3-( × 1 

0 = )3-( × 0
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1-1أ: جمع وطرح األعداد الصحيحة

الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور18

أوجد ناتج كّل مما يلي:   )6
)ب( -4 - )-6(  )  أ  ( 4 - )-6(   

) د ( 12 - )-10(  ) ج ( 8 - )-2(   
أوجد ناتج طرح كل مما يلي:  )7

) ج ( 12 - )-4( )ب( -5 - )-3(   )  أ  ( 7 - )-2(   
)هـ( -2 - )-10( ) د ( -6 - )-6(  

8(  اكتب األعداد المفقودة في كل شكل من األشكال التالية بحيث يمثل كل عدد مجموع العددين في الصف 
الموجود أدناه:
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1-1ب: ضرب وقسمة األعداد الصحيحة

19 الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور

1-1ب: ضرب وقسمة األعداد الصحيحة

انظر إلى عملية الضرب الموجودة في العمود المقابل:
ستجد أن العدد المضروب في 5 يقل بمقدار واحد في كل مرة،

كما أن الناتج يكون عدًدا موجًبا ويقل بمقدار 5 في كل مرة.  

حة في العمود المقابل:   يستمر النمط السابق بالطريقة المُوضَّ
حيث ستالحظ أن الناتج يكون سالًبا ويقل بمقدار 5 في كل مرة.

واآلن، انظر إلى العمود المقابل:
ستجد أن العدد المضروب في )-3( يقل بمقدار واحد في كل مرة،

كما أن الناتج يكون عدًدا سالًبا.

3 = )3-( × 1- 
6 = )3-( × 2-
9 = )3-( × 3-

12 = )3-( × 4-

حة في العمود المقابل:  يستمر النمط السابق بالطريقة الُموضَّ
حيث ستالحظ أن الناتج سيكون عدًدا موجًبا.

: عدد صحيح سالب × عدد صحيح سالب = عدد موجب. يمكنك أن ترى أنَّ

 عند ضرِب عددين صحيحين:
 إذا كان لهما نفس االشارة  يكون الناتج موجًبا

إذا كان لهما إشارتان مختلفتان  يكون الناتج سالًبا

وهذه القاعدة  يمكن تطبيقها أيًضا على عملية القسمة.
مثال 1-1ب

أوجد ناتج ما يأتي:
) د ( -24 ÷ )-6( ) ج ( -20 ÷ 4  )ب( -8 × )-5(  )  أ  ( 12 × )-3( 

الحل
اإلشارات مختلفٌة؛ يكون الناتج عدًدا سالًبا. )  أ  ( 12 × )-3( = -36 

اإلشارات متشابهة؛ يكون الناتج عدًدا موجًبا. )ب( -8 × )-5( = 40 
اإلشارات مختلفٌة؛ يكون الناتج عدًدا سالًبا. ) ج ( -20 ÷ 4 = -5 

اإلشارات متشابهة؛ يكون الناتج عدًدا موجًبا. ) د ( -24 ÷ )-6( = 4 

تنبيه: يمكن تطبيق هذه القاعدة على الضرب والقسمة. ولكن ال يمكن تطبيقها على الجمع والطرح.

15 = 5 × 3
10 = 5 × 2

5 = 5 × 1 
0 = 5 × 0

5- = 5 × 1- 
10- = 5 × 2-
15- = 5 × 3-
20- = 5 × 4-

12- = )3-( × 4
9- = )3-( × 3
6- = )3-( × 2
3- = )3-( × 1 

0 = )3-( × 0

Book 1.indb   19 7/28/19   3:43 PM

1-1أ: جمع وطرح األعداد الصحيحة
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) ج ( 12 - )-4( )ب( -5 - )-3(   )  أ  ( 7 - )-2(   
)هـ( -2 - )-10( ) د ( -6 - )-6(  

8(  اكتب األعداد المفقودة في كل شكل من األشكال التالية بحيث يمثل كل عدد مجموع العددين في الصف 
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1-1ب: ضرب وقسمة األعداد الصحيحة

19 الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور

1-1ب: ضرب وقسمة األعداد الصحيحة

انظر إلى عملية الضرب الموجودة في العمود المقابل:
ستجد أن العدد المضروب في 5 يقل بمقدار واحد في كل مرة،

كما أن الناتج يكون عدًدا موجًبا ويقل بمقدار 5 في كل مرة.  

حة في العمود المقابل:   يستمر النمط السابق بالطريقة المُوضَّ
حيث ستالحظ أن الناتج يكون سالًبا ويقل بمقدار 5 في كل مرة.

واآلن، انظر إلى العمود المقابل:
ستجد أن العدد المضروب في )-3( يقل بمقدار واحد في كل مرة،

كما أن الناتج يكون عدًدا سالًبا.

3 = )3-( × 1- 
6 = )3-( × 2-
9 = )3-( × 3-

12 = )3-( × 4-

حة في العمود المقابل:  يستمر النمط السابق بالطريقة الُموضَّ
حيث ستالحظ أن الناتج سيكون عدًدا موجًبا.

: عدد صحيح سالب × عدد صحيح سالب = عدد موجب. يمكنك أن ترى أنَّ

 عند ضرِب عددين صحيحين:
 إذا كان لهما نفس االشارة  يكون الناتج موجًبا

إذا كان لهما إشارتان مختلفتان  يكون الناتج سالًبا

وهذه القاعدة  يمكن تطبيقها أيًضا على عملية القسمة.
مثال 1-1ب

أوجد ناتج ما يأتي:
) د ( -24 ÷ )-6( ) ج ( -20 ÷ 4  )ب( -8 × )-5(  )  أ  ( 12 × )-3( 

الحل
اإلشارات مختلفٌة؛ يكون الناتج عدًدا سالًبا. )  أ  ( 12 × )-3( = -36 

اإلشارات متشابهة؛ يكون الناتج عدًدا موجًبا. )ب( -8 × )-5( = 40 
اإلشارات مختلفٌة؛ يكون الناتج عدًدا سالًبا. ) ج ( -20 ÷ 4 = -5 

اإلشارات متشابهة؛ يكون الناتج عدًدا موجًبا. ) د ( -24 ÷ )-6( = 4 

تنبيه: يمكن تطبيق هذه القاعدة على الضرب والقسمة. ولكن ال يمكن تطبيقها على الجمع والطرح.

15 = 5 × 3
10 = 5 × 2

5 = 5 × 1 
0 = 5 × 0

5- = 5 × 1- 
10- = 5 × 2-
15- = 5 × 3-
20- = 5 × 4-

12- = )3-( × 4
9- = )3-( × 3
6- = )3-( × 2
3- = )3-( × 1 

0 = )3-( × 0
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الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور18

أوجد ناتج كّل مما يلي:   )6
)ب( -4 - )-6(  )  أ  ( 4 - )-6(   

) د ( 12 - )-10(  ) ج ( 8 - )-2(   
أوجد ناتج طرح كل مما يلي:  )7

) ج ( 12 - )-4( )ب( -5 - )-3(   )  أ  ( 7 - )-2(   
)هـ( -2 - )-10( ) د ( -6 - )-6(  

8(  اكتب األعداد المفقودة في كل شكل من األشكال التالية بحيث يمثل كل عدد مجموع العددين في الصف 
الموجود أدناه:
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1-1ب: ضرب وقسمة األعداد الصحيحة

19 الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور

1-1ب: ضرب وقسمة األعداد الصحيحة

انظر إلى عملية الضرب الموجودة في العمود المقابل:
ستجد أن العدد المضروب في 5 يقل بمقدار واحد في كل مرة،

كما أن الناتج يكون عدًدا موجًبا ويقل بمقدار 5 في كل مرة.  

حة في العمود المقابل:   يستمر النمط السابق بالطريقة المُوضَّ
حيث ستالحظ أن الناتج يكون سالًبا ويقل بمقدار 5 في كل مرة.

واآلن، انظر إلى العمود المقابل:
ستجد أن العدد المضروب في )-3( يقل بمقدار واحد في كل مرة،

كما أن الناتج يكون عدًدا سالًبا.

3 = )3-( × 1- 
6 = )3-( × 2-
9 = )3-( × 3-

12 = )3-( × 4-

حة في العمود المقابل:  يستمر النمط السابق بالطريقة الُموضَّ
حيث ستالحظ أن الناتج سيكون عدًدا موجًبا.

: عدد صحيح سالب × عدد صحيح سالب = عدد موجب. يمكنك أن ترى أنَّ

 عند ضرِب عددين صحيحين:
 إذا كان لهما نفس االشارة  يكون الناتج موجًبا

إذا كان لهما إشارتان مختلفتان  يكون الناتج سالًبا

وهذه القاعدة  يمكن تطبيقها أيًضا على عملية القسمة.
مثال 1-1ب

أوجد ناتج ما يأتي:
) د ( -24 ÷ )-6( ) ج ( -20 ÷ 4  )ب( -8 × )-5(  )  أ  ( 12 × )-3( 

الحل
اإلشارات مختلفٌة؛ يكون الناتج عدًدا سالًبا. )  أ  ( 12 × )-3( = -36 

اإلشارات متشابهة؛ يكون الناتج عدًدا موجًبا. )ب( -8 × )-5( = 40 
اإلشارات مختلفٌة؛ يكون الناتج عدًدا سالًبا. ) ج ( -20 ÷ 4 = -5 

اإلشارات متشابهة؛ يكون الناتج عدًدا موجًبا. ) د ( -24 ÷ )-6( = 4 

تنبيه: يمكن تطبيق هذه القاعدة على الضرب والقسمة. ولكن ال يمكن تطبيقها على الجمع والطرح.

15 = 5 × 3
10 = 5 × 2

5 = 5 × 1 
0 = 5 × 0

5- = 5 × 1- 
10- = 5 × 2-
15- = 5 × 3-
20- = 5 × 4-

12- = )3-( × 4
9- = )3-( × 3
6- = )3-( × 2
3- = )3-( × 1 

0 = )3-( × 0

Book 1.indb   19 7/28/19   3:43 PM
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أوجد ناتج كّل مما يلي:   )6
)ب( -4 - )-6(  )  أ  ( 4 - )-6(   

) د ( 12 - )-10(  ) ج ( 8 - )-2(   
أوجد ناتج طرح كل مما يلي:  )7

) ج ( 12 - )-4( )ب( -5 - )-3(   )  أ  ( 7 - )-2(   
)هـ( -2 - )-10( ) د ( -6 - )-6(  

8(  اكتب األعداد المفقودة في كل شكل من األشكال التالية بحيث يمثل كل عدد مجموع العددين في الصف 
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1-1ب: ضرب وقسمة األعداد الصحيحة

19 الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور

1-1ب: ضرب وقسمة األعداد الصحيحة

انظر إلى عملية الضرب الموجودة في العمود المقابل:
ستجد أن العدد المضروب في 5 يقل بمقدار واحد في كل مرة،

كما أن الناتج يكون عدًدا موجًبا ويقل بمقدار 5 في كل مرة.  

حة في العمود المقابل:   يستمر النمط السابق بالطريقة المُوضَّ
حيث ستالحظ أن الناتج يكون سالًبا ويقل بمقدار 5 في كل مرة.

واآلن، انظر إلى العمود المقابل:
ستجد أن العدد المضروب في )-3( يقل بمقدار واحد في كل مرة،

كما أن الناتج يكون عدًدا سالًبا.

3 = )3-( × 1- 
6 = )3-( × 2-
9 = )3-( × 3-

12 = )3-( × 4-

حة في العمود المقابل:  يستمر النمط السابق بالطريقة الُموضَّ
حيث ستالحظ أن الناتج سيكون عدًدا موجًبا.

: عدد صحيح سالب × عدد صحيح سالب = عدد موجب. يمكنك أن ترى أنَّ

 عند ضرِب عددين صحيحين:
 إذا كان لهما نفس االشارة  يكون الناتج موجًبا

إذا كان لهما إشارتان مختلفتان  يكون الناتج سالًبا

وهذه القاعدة  يمكن تطبيقها أيًضا على عملية القسمة.
مثال 1-1ب

أوجد ناتج ما يأتي:
) د ( -24 ÷ )-6( ) ج ( -20 ÷ 4  )ب( -8 × )-5(  )  أ  ( 12 × )-3( 

الحل
اإلشارات مختلفٌة؛ يكون الناتج عدًدا سالًبا. )  أ  ( 12 × )-3( = -36 

اإلشارات متشابهة؛ يكون الناتج عدًدا موجًبا. )ب( -8 × )-5( = 40 
اإلشارات مختلفٌة؛ يكون الناتج عدًدا سالًبا. ) ج ( -20 ÷ 4 = -5 

اإلشارات متشابهة؛ يكون الناتج عدًدا موجًبا. ) د ( -24 ÷ )-6( = 4 

تنبيه: يمكن تطبيق هذه القاعدة على الضرب والقسمة. ولكن ال يمكن تطبيقها على الجمع والطرح.

15 = 5 × 3
10 = 5 × 2

5 = 5 × 1 
0 = 5 × 0

5- = 5 × 1- 
10- = 5 × 2-
15- = 5 × 3-
20- = 5 × 4-

12- = )3-( × 4
9- = )3-( × 3
6- = )3-( × 2
3- = )3-( × 1 

0 = )3-( × 0
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أكمل الجدول التالي:  )9
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أوجد األعداد المفقودة فيما يلي:   )11
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) ج (  - 4 = -3
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1-1ب: ضرب وقسمة األعداد الصحيحة

انظر إلى عملية الضرب الموجودة في العمود المقابل:
ستجد أن العدد المضروب في 5 يقل بمقدار واحد في كل مرة،

كما أن الناتج يكون عدًدا موجًبا ويقل بمقدار 5 في كل مرة.  

حة في العمود المقابل:   يستمر النمط السابق بالطريقة المُوضَّ
حيث ستالحظ أن الناتج يكون سالًبا ويقل بمقدار 5 في كل مرة.
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حة في العمود المقابل:  يستمر النمط السابق بالطريقة الُموضَّ
حيث ستالحظ أن الناتج سيكون عدًدا موجًبا.

: عدد صحيح سالب × عدد صحيح سالب = عدد موجب. يمكنك أن ترى أنَّ

 عند ضرِب عددين صحيحين:
 إذا كان لهما نفس االشارة  يكون الناتج موجًبا

إذا كان لهما إشارتان مختلفتان  يكون الناتج سالًبا

وهذه القاعدة  يمكن تطبيقها أيًضا على عملية القسمة.
مثال 1-1ب
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الحل
اإلشارات مختلفٌة؛ يكون الناتج عدًدا سالًبا. )  أ  ( 12 × )-3( = -36 

اإلشارات متشابهة؛ يكون الناتج عدًدا موجًبا. )ب( -8 × )-5( = 40 
اإلشارات مختلفٌة؛ يكون الناتج عدًدا سالًبا. ) ج ( -20 ÷ 4 = -5 

اإلشارات متشابهة؛ يكون الناتج عدًدا موجًبا. ) د ( -24 ÷ )-6( = 4 

تنبيه: يمكن تطبيق هذه القاعدة على الضرب والقسمة. ولكن ال يمكن تطبيقها على الجمع والطرح.

15 = 5 × 3
10 = 5 × 2

5 = 5 × 1 
0 = 5 × 0

5- = 5 × 1- 
10- = 5 × 2-
15- = 5 × 3-
20- = 5 × 4-

12- = )3-( × 4
9- = )3-( × 3
6- = )3-( × 2
3- = )3-( × 1 

0 = )3-( × 0
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21 الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور

12- = ∆ ×  أ  (  ما األعداد الصحيحة التي يمكن كتابتها مكان الرموز حتى تصبح عمليَّة الضرب التالية صحيحًة؟  (  )7
)ب( كم عدد األزواج المختلفة التي حصلت عليها؟

أوجد ناتج كل مما يلي:   )8
) ج ( -3 × )-3( )ب( -6 × 2   )  أ  ( 5 × )-3(   

) و ( -18 ÷ 6 )هـ( 20 ÷ )-5(    ) د ( -60 ÷ )-10( 
اكتب األعداد المفقودة فيما يلي:  )9

) ج ( 4 ×  = 12 )ب(  ÷ )-2( = -6  )  أ  ( 4 ×  = -20 
) و (  ÷ )-3( = 7 )هـ( -30 -  = 5   ) د (  × )-3( = 12 
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1-1ب: ضرب وقسمة األعداد الصحيحة

الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور20

✦ تمارين 1-1ب
أوجد ناتج ضرب كل مما يلي:   )1

) ج ( -4 × )-5( )ب( -8 × 6   )  أ  ( 5 × )-4(   

)هـ( -2 × 20 ) د ( -6 × )-10(  

أوجد ناتج قسمة كل مما يلي:  )2

) ج ( -12 ÷ )-4( )ب( -30 ÷ 6   )  أ  ( 20 ÷ )-10(  

)هـ( 16 ÷ )-4( ) د ( -50 ÷ )-5(  

أوجد ناتج كّل مما يلي:  )3

) ج ( -20 × 5  )ب( -20 ÷ 5   )  أ  ( 4 × )-10(  

)هـ( -12 × )-4( ) د ( -40 ÷ )-8(  

اكتب عبارتي قسمة لكل عبارة ضرب فيما يلي:  )4

)ب( -8 × )-4( = 32 )  أ  ( 5 × )-3( = -15  

) ج ( -6 × 7 = -42

5(   أكمل الجدول التالي، ثم:

)1( لون جميع اإلجابات التي ناتجها )0( باللون األخضر.  

)2( لون جميع اإلجابات الموجبة باللون األزرق.  

)3( لون جميع اإلجابات السالبة باللون األحمر.   

6(  اكتب األعداد المفقودة في كل شكل من األشكال التالية بحيث يمثل كل  عدد ناتج ضرب العددين في الصف 
الموجود أدناه:
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) و ( -18 ÷ 6 )هـ( 20 ÷ )-5(    ) د ( -60 ÷ )-10( 
اكتب األعداد المفقودة فيما يلي:  )9

) ج ( 4 ×  = 12 )ب(  ÷ )-2( = -6  )  أ  ( 4 ×  = -20 
) و (  ÷ )-3( = 7 )هـ( -30 -  = 5   ) د (  × )-3( = 12 
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✦ تمارين 1-1ب
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) ج ( -12 ÷ )-4( )ب( -30 ÷ 6   )  أ  ( 20 ÷ )-10(  

)هـ( 16 ÷ )-4( ) د ( -50 ÷ )-5(  

أوجد ناتج كّل مما يلي:  )3

) ج ( -20 × 5  )ب( -20 ÷ 5   )  أ  ( 4 × )-10(  

)هـ( -12 × )-4( ) د ( -40 ÷ )-8(  

اكتب عبارتي قسمة لكل عبارة ضرب فيما يلي:  )4

)ب( -8 × )-4( = 32 )  أ  ( 5 × )-3( = -15  

) ج ( -6 × 7 = -42

5(   أكمل الجدول التالي، ثم:

)1( لون جميع اإلجابات التي ناتجها )0( باللون األخضر.  

)2( لون جميع اإلجابات الموجبة باللون األزرق.  

)3( لون جميع اإلجابات السالبة باللون األحمر.   

6(  اكتب األعداد المفقودة في كل شكل من األشكال التالية بحيث يمثل كل  عدد ناتج ضرب العددين في الصف 
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1-2 الُمضاعفات

23 الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور

)  أ  ( اكتب أربعة ُمضاعفاٍت مشتركة للعددين 2، 3  )6
)ب( اكتب أربعة ُمضاعفاٍت مشتركة للعددين 4، 5

أوجد الُمضاعف المشترك األصغر )م م ص ( لكلِّ زوٍج من األعداد التالية:  )7
) ج ( 6، 9 )ب( 5، 6  )  أ  ( 4، 6 

)هـ( 9، 11 ) د ( 4، 10 
شخص،   100 إلى   50 بين  يتراوح  عددهم  وكان  العشاء،  على  الضيوف  من  مجموعة  بدعوة  سارة  8(  قامت 
والحظت أنه يمكن جلوس كل 8 أشخاص، أو كل 12 شخًصا على مائدة دون أن يتبقى أي مقعد، كم عدد 

ضيوف سارة؟

في حقيبتي عدد كبير من قطع الحلوى، إذا قمت بتوزيعها بالتساوي بين 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 
من األشخاص ستتبقى دائما قطعة حلوى واحدة، فما أصغر عدد من الحلوى يمكن

 أن يوجد في الحقيبة؟

 )9
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انظر إلى النمط في كل مما يلي:
)  أ  ( 3، 6، 9، 12، 15، .............. هي مُضاعفات العدد 3

)ب( 7، 14، 21، 28، ..............، .............. هي ُمضاعفات العدد 7
) ج ( 25، 50، 75، ..............، .............. هي ُمضاعفات العدد 25

مثال 2-1

ما األعداد األصغر من 100 التي تعدُّ ُمضاعفاٍت لكلٍّ من العددين 6، 8؟

الحل
ُمضاعفات العدد 6 هي 6، 12، 18، 24، 30، 36، 42، 48، 54، ..........، ..........

ُمضاعفات العدد 8 هي 8، 16، 24، 32، 40، 48، ..........، .......... 
∴ المضاعف المشترك األصغر للعددين 6، 8 هو 24

المضاعفات المشتركة بين  العددين هي 24، 48، 72، 96، ..........، ..........  وهذه كلها ُمضاعفات للعدد 24

هي  األعداد  تلك  أنَّ  ذلك  ويعني  8؛   ،6 للعددين  مشتركٌة  ُمضاعفاٌت  هي   96  ،72  ،48  ،24 األعداد  أنَّ  الحظ 
ُمضاعفاٌت لكلٍّ من 6، 8

الُمشترك األصغر الُمضاعف  العدد 24  يعتبر  وبالتالي،  لكلٍّ من 6، 8؛  العدد 24 هو أصغُر عدٍد ُمضاعف   ولكن 
)م م ص( للعددين 6، 8

✦ تمارين 2-1
ل ستة ُمضاعفاٍت للعدد 7 اكتب أوَّ  )1

ل أربعة ُمضاعفات لكلِّ عدٍد من األعداد التالية: اكتب أوَّ  )2
)هـ( 11 ) د ( 30  ) ج ( 10  )ب( 9  )  أ  ( 5 

أوجد الُمضاعف الرابع لكلِّ عدٍد من األعداد التالية:  )3
)هـ( 32 ) د ( 15   ) ج ( 21   )ب( 12   )  أ  ( 6  

إذا كان العدد 35 ُمضاعًفا لكلٍّ من 1، 35، ولعددين آخرين. فما العددان اآلخران؟  )4
الُمضاعف السابع عشر للعدد 8 هو 136  )5

)ب( ما الُمضاعف السادس عشر للعدد 8؟ )  أ  ( ما الُمضاعف الثامن عشر للعدد 8؟ 

هذه النقاط .............. تعني استمرار النمط.
د من أنَّك تعرف حقائق الضرب التي تصل  تأكَّ

إلى 10 × 10 أو أكثر. 
ف على  ويمكنك استخدام هذه الحقائق للتعرُّ
الُمضاعفات التي تصل إلى 100 على األقل.

ر أن تبدأ بالعدد نفسه. تذكَّ
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ضيوف سارة؟

في حقيبتي عدد كبير من قطع الحلوى، إذا قمت بتوزيعها بالتساوي بين 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 
من األشخاص ستتبقى دائما قطعة حلوى واحدة، فما أصغر عدد من الحلوى يمكن

 أن يوجد في الحقيبة؟

 )9
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1-2 الُمضاعفات

انظر إلى النمط في كل مما يلي:
)  أ  ( 3، 6، 9، 12، 15، .............. هي مُضاعفات العدد 3

)ب( 7، 14، 21، 28، ..............، .............. هي ُمضاعفات العدد 7
) ج ( 25، 50، 75، ..............، .............. هي ُمضاعفات العدد 25

مثال 2-1

ما األعداد األصغر من 100 التي تعدُّ ُمضاعفاٍت لكلٍّ من العددين 6، 8؟

الحل
ُمضاعفات العدد 6 هي 6، 12، 18، 24، 30، 36، 42، 48، 54، ..........، ..........

ُمضاعفات العدد 8 هي 8، 16، 24، 32، 40، 48، ..........، .......... 
∴ المضاعف المشترك األصغر للعددين 6، 8 هو 24

المضاعفات المشتركة بين  العددين هي 24، 48، 72، 96، ..........، ..........  وهذه كلها ُمضاعفات للعدد 24

هي  األعداد  تلك  أنَّ  ذلك  ويعني  8؛   ،6 للعددين  مشتركٌة  ُمضاعفاٌت  هي   96  ،72  ،48  ،24 األعداد  أنَّ  الحظ 
ُمضاعفاٌت لكلٍّ من 6، 8

الُمشترك األصغر الُمضاعف  العدد 24  يعتبر  وبالتالي،  لكلٍّ من 6، 8؛  العدد 24 هو أصغُر عدٍد ُمضاعف   ولكن 
)م م ص( للعددين 6، 8

✦ تمارين 2-1
ل ستة ُمضاعفاٍت للعدد 7 اكتب أوَّ  )1

ل أربعة ُمضاعفات لكلِّ عدٍد من األعداد التالية: اكتب أوَّ  )2
)هـ( 11 ) د ( 30  ) ج ( 10  )ب( 9  )  أ  ( 5 

أوجد الُمضاعف الرابع لكلِّ عدٍد من األعداد التالية:  )3
)هـ( 32 ) د ( 15   ) ج ( 21   )ب( 12   )  أ  ( 6  

إذا كان العدد 35 ُمضاعًفا لكلٍّ من 1، 35، ولعددين آخرين. فما العددان اآلخران؟  )4
الُمضاعف السابع عشر للعدد 8 هو 136  )5

)ب( ما الُمضاعف السادس عشر للعدد 8؟ )  أ  ( ما الُمضاعف الثامن عشر للعدد 8؟ 

هذه النقاط .............. تعني استمرار النمط.
د من أنَّك تعرف حقائق الضرب التي تصل  تأكَّ

إلى 10 × 10 أو أكثر. 
ف على  ويمكنك استخدام هذه الحقائق للتعرُّ
الُمضاعفات التي تصل إلى 100 على األقل.

ر أن تبدأ بالعدد نفسه. تذكَّ
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)  أ  ( اكتب أربعة ُمضاعفاٍت مشتركة للعددين 2، 3  )6
)ب( اكتب أربعة ُمضاعفاٍت مشتركة للعددين 4، 5

أوجد الُمضاعف المشترك األصغر )م م ص ( لكلِّ زوٍج من األعداد التالية:  )7
) ج ( 6، 9 )ب( 5، 6  )  أ  ( 4، 6 

)هـ( 9، 11 ) د ( 4، 10 
شخص،   100 إلى   50 بين  يتراوح  عددهم  وكان  العشاء،  على  الضيوف  من  مجموعة  بدعوة  سارة  8(  قامت 
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ضيوف سارة؟

في حقيبتي عدد كبير من قطع الحلوى، إذا قمت بتوزيعها بالتساوي بين 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 
من األشخاص ستتبقى دائما قطعة حلوى واحدة، فما أصغر عدد من الحلوى يمكن

 أن يوجد في الحقيبة؟
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اختبار قابلية القسمة 
ستساعدك االختبارات التالية في تحديد ما إذا كانت األعداد تقبُل القسمة على أعداٍد أخرى بدون باق أم ال:

يقبُل العدد القسمة على 2 إذا كان آحاده 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8؛ وهو ما يعني أنَّ قابلية القسمة على 2
2 هو عامٌل للعدد المعطى.

إذا كان مجموع أرقام العدد يقبُل القسمة على 3، فهذا يعني أن العدد المعطى أيًضا قابلية القسمة على 3 
يقبل القسمة على 3

مثال:  هل العدُد 6786 يقبُل القسمة على 3؟      
بما أنَّ مجموع األرقام هو 6 + 7 + 8 + 6 = 27، وبالتالي 2 + 7 = 9

بما أن 9مضاعف للعدد 3، إذن العدد 6786 يقبل القسمة على 3  

 يقبُل العدد القسمة على 4 إذا كّون أول رقمين )اآلحاد والعشرات( فيه عدًدا قاباًل قابلية القسمة على 4
للقسمة على 4

مثال:  3726 ال يقبل القسمة على 4؛ ألن 26 ليس مضاعًفا للعدد 4 ولكننا نجد 
أن العدد 3724 يقبل القسمة على 4 ألن 24مضاعًفا للعدد 4

يقبُل العدد القسمة على 5 إذا كان آحاده 0 أو 5قابلية القسمة على 5

 يقبُل العدد القسمة على 6 إذا كان يقبل القسمة على  2، 3 مًعا )استخدم اختبارات قابلية القسمة على 6
قابلية القسمة للعددين 2 ، 3(.

ال يوجد اختبار بسيط لقابلية القسمة على العدد 7قابلية القسمة على 7

يقبل العدد القسمة على 8 إذا كونت األرقام الثالثة األولى منه )اآلحاد والعشرات قابلية القسمة على 8  
والمئات( عدًدا يقبل القسمة على 8

مثال:  يقبُل العدد 816 17 القسمة على 8؛      
ألن 816 يقبُل القسمة على 8، )816 ÷ 8 = 102 دون باٍق(

أيًضا يقبل قابلية القسمة على 9 إذا كان مجموع أرقام العدد يقبُل القسمة على 9، فإن العدد المعطى 
القسمة على 9، وهو ُيشبه اختبار قابليَّة القسمة على 3

مثال:  العدد 6786، الُمستخَدم لقابليَّة القسمة على 3، يقبُل القسمة أيًضا على 9

تقبل قابلية القسمة على 10 أو 100 التي  األعداد  تبدأ  بينما   ،0 بالرقم   10 على  القسمة  تقبل  التي  األعداد  تبدأ 
القسمة على 100 بالرقمين 00

Book 1.indb   25 7/28/19   3:43 PM

1-3 العوامل وقابليَّة القسمة

الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور24

1-3 العوامل وقابليَّة القسمة

العامل هو: العدد الصحيح الذي يقسم عدد صحيح آخر بدون باق.
فيعني ذلك أنَّ 1 عامٌل لكلِّ عدٍد. كما ُيعدُّ كلُّ عدٍد عاماًل لنفسه.

وبالتالي، 2 و 3 عامالن للعدد 24 بينما 5 و 7 ليسا عاملين للعدد 24

مثال 3-1

استنتج كلَّ عوامل العدد 40

الحل

ب 2، 3، 4، .......... ابدأ بالعدد 1 ثم جرِّ
1، 40 كالهما عامالن.  40 = 40 × 1
2، 20 كالهما عامالن.  40 = 20 × 2

َة 40 ÷ 3 لها باٍق َة الحسابيَّ 3 ليس عاماًل. إذ أنَّ العمليَّ
4 و 10 عامالن.  40 = 10 × 4

5 × 8 = 40  5 و 8 عامالن، بينما 6 و 7 ليسا عاملين؛ إذ أنَّ 40 ÷ 6 و 40 ÷ 7 لهما باق. 
ب 8؛ ألنه موجوٌد بالفعل في قائمة العوامل. ف اآلن. ولن تحتاج إلى أن تجرِّ يمكنك التوقُّ   

∴ عوامل العدد 40 هي 1، 2، 4، 5، 8، 10، 20، 40   

العامل المُشترك لعددين هو عاملٌ لكلٍّ منهما.

عوامل العدد 24 هي 1، 2، 3، 4، 6، 8 ، 12، 24

 24 = 6 × 4 24 = 8 × 3 24 = 12 × 2 24 = 24 × 1

عوامل العدد 40 هي 1، 2، 4، 5، 8، 10، 20، 40

40 = 8 × 5 40 = 10 × 4 40 = 20 × 2 40 = 40 × 1

وبالتالي فإن 1، 2، 4، 8 هي عوامٌل مشتركٌة بين العددين 24 و 40
العامل المشترك األكبر )ع م ك( للعددين 24 و 40 هو 8

تتفق هاتان العبارتان مع بعضهما البعض:
 3 هو عامل للعدد 24 

24 هو مضاعف للعدد 3

ليس من الضروريِّ كتابة العوامل بالترتيب، 
ولكنك ستكون أكثر دقًة إذا كتبتها بالترتيب.
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25 الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور
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تقبل قابلية القسمة على 10 أو 100 التي  األعداد  تبدأ  بينما   ،0 بالرقم   10 على  القسمة  تقبل  التي  األعداد  تبدأ 
القسمة على 100 بالرقمين 00
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الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور24

1-3 العوامل وقابليَّة القسمة

العامل هو: العدد الصحيح الذي يقسم عدد صحيح آخر بدون باق.
فيعني ذلك أنَّ 1 عامٌل لكلِّ عدٍد. كما ُيعدُّ كلُّ عدٍد عاماًل لنفسه.

وبالتالي، 2 و 3 عامالن للعدد 24 بينما 5 و 7 ليسا عاملين للعدد 24

مثال 3-1

استنتج كلَّ عوامل العدد 40

الحل

ب 2، 3، 4، .......... ابدأ بالعدد 1 ثم جرِّ
1، 40 كالهما عامالن.  40 = 40 × 1
2، 20 كالهما عامالن.  40 = 20 × 2

َة 40 ÷ 3 لها باٍق َة الحسابيَّ 3 ليس عاماًل. إذ أنَّ العمليَّ
4 و 10 عامالن.  40 = 10 × 4

5 × 8 = 40  5 و 8 عامالن، بينما 6 و 7 ليسا عاملين؛ إذ أنَّ 40 ÷ 6 و 40 ÷ 7 لهما باق. 
ب 8؛ ألنه موجوٌد بالفعل في قائمة العوامل. ف اآلن. ولن تحتاج إلى أن تجرِّ يمكنك التوقُّ   
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عوامل العدد 24 هي 1، 2، 3، 4، 6، 8 ، 12، 24
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عوامل العدد 40 هي 1، 2، 4، 5، 8، 10، 20، 40

40 = 8 × 5 40 = 10 × 4 40 = 20 × 2 40 = 40 × 1

وبالتالي فإن 1، 2، 4، 8 هي عوامٌل مشتركٌة بين العددين 24 و 40
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تتفق هاتان العبارتان مع بعضهما البعض:
 3 هو عامل للعدد 24 

24 هو مضاعف للعدد 3

ليس من الضروريِّ كتابة العوامل بالترتيب، 
ولكنك ستكون أكثر دقًة إذا كتبتها بالترتيب.
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27 الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور

11(  استخدم اختبار قابليَّة القسمة لتحديد أيِّ األعداد الموجودة        
في اإلطار المقابل:

)  أ  ( يقبل القسمة على 3
)ب( ُمضاعف للعدد 6

) ج ( يقبل القسمة على 9
) د ( أحد عوامله 5

)  أ  (  أيُّ من األعداد التالية الموجودة            )12
55 818   ،   55 816   ،   55 814   ،   55 812   ،   55 810   ،   55 808 في النمط المقابل: 

)1( ُمضاعف للعدد 10
)2( أحد عوامله 2

)3( يقبل القسمة على 4
)4( ُمضاعف للعدد 8

ُل ُمضاعٍف للعدد 100؟ )ب( إذا استمر النمط، ماذا سيكون أوَّ

 67 554   ،   12 345   ،   594   ،   222   ،   421
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الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور26

✦ تمارين 3-1
إذا كان العدد 18 له ستة عوامَل؛ وكان اثنان من هذه العوامل هما 1، 18  )1

فأوجد العوامل األخرى.  

أوجد عوامل األعداد اآلتية:  )2

) ج ( 27 )ب( 28  )  أ  ( 10 

) و ( 30 )هـ( 11  ) د ( 44 

) ح ( 32 ) ز ( 16 

إذا كان العدد 95 له أربعة عوامل. فما هذه العوامل؟  )3

إذا كان العدد 4904 يقبُل القسمة على 8، فأوجد العدد التالي الذي يقبُل القسمة على 8  )4

يختلف أحد األعداد الموجودة في اإلطار المقابل عن بقيَّة األعداد.   )5
ما هذا العدد، ولماذا؟   

إذا كان للعددين 4، 9 ثالثة عوامل فقط،            )6
فأوجد عددين آخرين لهما ثالثة عوامل أيًضا؟   

أوجد العوامل المشتركة لكلِّ زوٍج من األعداد:  )7

)ب( 20، 25 )  أ  ( 6، 10 

) د ( 8، 24 ) ج ( 8، 15 

) و ( 20، 50 )هـ( 12، 18 

أوجد العوامل المشتركة لكلِّ زوٍج من األعداد:  )8

)ب( 7، 21 )  أ  ( 6، 15 

) ج ( 16، 40

هناك عدٌد واحٌد أصغر من 30 له ثمانية عوامل،  وعدٌد واحٌد أصغر من 50 له عشرة عوامل.  )9
أوجد هذين العددين.  

)  أ  (  أوجد عدًدا له أربعة عوامل، بحيث تكون جميعها أعداًدا فردية.   )10
)ب( أوجد عدًدا له ستة عوامل، بحيث تكون جميعها أعداًدا فردية.

29   ،   23   ،   21   ،   17   ،   13

ر في عوامل العددين 4، 9 فكِّ
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فأوجد العوامل األخرى.  

أوجد عوامل األعداد اآلتية:  )2

) ج ( 27 )ب( 28  )  أ  ( 10 

) و ( 30 )هـ( 11  ) د ( 44 

) ح ( 32 ) ز ( 16 

إذا كان العدد 95 له أربعة عوامل. فما هذه العوامل؟  )3

إذا كان العدد 4904 يقبُل القسمة على 8، فأوجد العدد التالي الذي يقبُل القسمة على 8  )4

يختلف أحد األعداد الموجودة في اإلطار المقابل عن بقيَّة األعداد.   )5
ما هذا العدد، ولماذا؟   

إذا كان للعددين 4، 9 ثالثة عوامل فقط،            )6
فأوجد عددين آخرين لهما ثالثة عوامل أيًضا؟   

أوجد العوامل المشتركة لكلِّ زوٍج من األعداد:  )7

)ب( 20، 25 )  أ  ( 6، 10 

) د ( 8، 24 ) ج ( 8، 15 

) و ( 20، 50 )هـ( 12، 18 

أوجد العوامل المشتركة لكلِّ زوٍج من األعداد:  )8

)ب( 7، 21 )  أ  ( 6، 15 

) ج ( 16، 40

هناك عدٌد واحٌد أصغر من 30 له ثمانية عوامل،  وعدٌد واحٌد أصغر من 50 له عشرة عوامل.  )9
أوجد هذين العددين.  

)  أ  (  أوجد عدًدا له أربعة عوامل، بحيث تكون جميعها أعداًدا فردية.   )10
)ب( أوجد عدًدا له ستة عوامل، بحيث تكون جميعها أعداًدا فردية.

29   ،   23   ،   21   ،   17   ،   13

ر في عوامل العددين 4، 9 فكِّ
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11(  استخدم اختبار قابليَّة القسمة لتحديد أيِّ األعداد الموجودة        
في اإلطار المقابل:
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1-4 األعداد األوليَّة

29 الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور

✦ تمارين 4-1
هناك عددان أوليَّان بين 20 و30، فما هما؟  )1

اكتب األعداد األوليَّة الموجودة بين العددين 30 و40، كم عدد هذه األعداد؟  )2
كم عدد األعداد األوليَّة الموجودة بين 90 و100؟  )3

أوجد العوامل األوليَّة لكلِّ عدٍد فيما يلي:  )4
) و ( 70 )هـ( 45  ) د ( 28  ) ج ( 25  )ب( 15  )  أ  ( 10 

)  أ  (  اكتب نمًطا يتكون من خمسة أعداٍد متتالية، بحيث ال يكون أيٌّ منها عددا أولًيا.  )5
)ب(  هل يمكنك أن تجد نمًطا يتكون من سبعة أعداد  جميعها ليست أعداًدا أولية؟

 123456
789101112

131415161718
192021222324
252627282930

انظر إلى الجدول التالي:     )6

)2( حدد ُمضاعفات العدد 6 )  أ  ( )1( حدد ُمضاعفات العدد 3    
)ب( أحد أعمدة الجدول السابق جميع األعداد فيه أعداد أولية، حدد هذا العمود.

د في الجزئية )ب( ال يزال يحتوي على  ) ج (  أِضف المزيد من الصفوف إلى هذا الجدول. هل العمود الُمحدَّ
أعداٍد أوليٍَّة فقط؟

إذا كان  كلُّ عدٍد من األعداد التالية هو ناتج ضرب عددين أوليَّين.   )7

133   ،   305   ،   321   ،   226
فأوجد العددين األوليَّين لكل عدد.  

يعتقد حسن أنَّه اكتشف طريقًة إليجاد األعداد األوليَّة.   )8
هل حسن على صواٍب؟ وضح ذلك.  

سأبدأ بالعدد 11 ثم ُأضيف 2، ُثمَّ 4، ُثمَّ 6 وهكذا.

. وبالتالي ستكون اإلجابة في كلِّ مرٍة هي عدٌد أوليٌّ  

)  أ  ( أوجد عددين أوليَّين مختلفين مجموعهما:  )9
30 )3(  26 )2(  18 )1(

)ب( كم عدد األزواج المختلفة التي يمكنك أن تجدها لكلِّ عدٍد من األعداد المذكورة في الجزئية )  أ  (؟

13 = 2 + 11 11
17 = 4 + 13 13

...23 = 6 + 17 17
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بعد دراستك لعوامل األعداد الحظت أن بعًضا منها له عامالن فقط، فمثاًل عوامل العدد 11 هي 1، 11 وعوامل 
العدد 23 هي 1، 23

لذا فإن هذه األعداد تسمى األعدادُ األوليَّة. 
عامال العدد األوليِّ هما 1 والعدد نفسه أما إذا كان له عوامل أخرى، فإنه 

ا. ليس عددًا أوليًّ
العدد 20 وهي: 2، 3، 5، 7، 11،  أوليَّة أصغر من  أعداٍد  ثمانية  وتوجد 

19 ،17 ،13
9 ليس عدًدا أولًيا ألن عوامل العدد 9هي: 1، 3، 9 وكذلك العدد 15 ليس 

عددا أوليا ألن 15= 3 × 5 وبالتالي له أكثر من عاملين.
طريقة غربال إراتوستينس:

تستخدم طريقة غربال إراتوستينس إليجاد األعداد األولية وخطواتها كالتالي:  
1(  اكتب األعداد  حتى 100 أو أكثر.

اشطب العدد 1  )2
3(  َضع مربًعا حول العدد التالي الذي لم تشطبه )2( ثم اشطب كلَّ ُمضاعفاِت 

هذا العدد )4، 6، 8، 10، 12، …، …(  
…  …  15  13  11  9  7  5  3  2 ى لديك   سيتبقَّ  

ًعا حول العدد التالي الذي لم تشطبه )3( ثم اشطب كلَّ ُمضاعفات هذا العدد الذي لم تشطبه بالفعل  4(  َضع ُمربَّ
)… ،… ،21 ،15 ،9(

…  …  19  17  13  11  7  5  3  2 ى لديك   سيتبقَّ  
ًعا حول 5  5(  استمر بهذه الطريقة )ثم َضع ُمربَّ

ى لديك حينها  واشطب ُمضاعفات 5( وستتبقَّ  
قائمٌة باألعداد األوليَّة.  

مثال 4-1
أوجد العوامل األوليَّة للعدد 30

الحل
ق من األعداد األوليَّة. ليس عليك إال أن تتحقَّ

30 = 15 × 2    . 2 عامل؛ ألنَّ 30 عدٌد زوجيٌّ
30 = 10 × 3 3 عامل.  

30 = 6 × 5 5 عامل؛ ألنَّ آحاد العدد 30 هو 0  
العوامل األوليَّة هي 2، 3، 5

1 ليس عدًدا أوليًّا. وذلك؛ ألن له 
عاماًل واحًدا فقط، واألعداد األولية 

دائًما يكون لها عامالن فقط.

كل األعداد األولية أعداد فردية، 
باستثناء العدد 2

ُولد إراتوستينس عام 276 قبل 
الميالد، في بلد ُيعرف اآلن بليبيا 
َل  الحديثة. وكان إراتوستينس أوَّ

شخٍص يحسب ُمحيط الكرة األرضيَّة.

هل تعلم أن األعداد األولية الكبيرة للغاية يتم 
استخدامها لتوفير تشفير آمن للمعلومات الحساسة، 

مثل: أرقام بطاقات االئتمان، على اإلنترنت؟
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)ب(  هل يمكنك أن تجد نمًطا يتكون من سبعة أعداد  جميعها ليست أعداًدا أولية؟

 123456
789101112

131415161718
192021222324
252627282930

انظر إلى الجدول التالي:     )6

)2( حدد ُمضاعفات العدد 6 )  أ  ( )1( حدد ُمضاعفات العدد 3    
)ب( أحد أعمدة الجدول السابق جميع األعداد فيه أعداد أولية، حدد هذا العمود.

د في الجزئية )ب( ال يزال يحتوي على  ) ج (  أِضف المزيد من الصفوف إلى هذا الجدول. هل العمود الُمحدَّ
أعداٍد أوليٍَّة فقط؟

إذا كان  كلُّ عدٍد من األعداد التالية هو ناتج ضرب عددين أوليَّين.   )7

133   ،   305   ،   321   ،   226
فأوجد العددين األوليَّين لكل عدد.  

يعتقد حسن أنَّه اكتشف طريقًة إليجاد األعداد األوليَّة.   )8
هل حسن على صواٍب؟ وضح ذلك.  

سأبدأ بالعدد 11 ثم ُأضيف 2، ُثمَّ 4، ُثمَّ 6 وهكذا.

. وبالتالي ستكون اإلجابة في كلِّ مرٍة هي عدٌد أوليٌّ  

)  أ  ( أوجد عددين أوليَّين مختلفين مجموعهما:  )9
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. وبالتالي ستكون اإلجابة في كلِّ مرٍة هي عدٌد أوليٌّ  

)  أ  ( أوجد عددين أوليَّين مختلفين مجموعهما:  )9
30 )3(  26 )2(  18 )1(

)ب( كم عدد األزواج المختلفة التي يمكنك أن تجدها لكلِّ عدٍد من األعداد المذكورة في الجزئية )  أ  (؟

13 = 2 + 11 11
17 = 4 + 13 13

...23 = 6 + 17 17
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بعد دراستك لعوامل األعداد الحظت أن بعًضا منها له عامالن فقط، فمثاًل عوامل العدد 11 هي 1، 11 وعوامل 
العدد 23 هي 1، 23

لذا فإن هذه األعداد تسمى األعدادُ األوليَّة. 
عامال العدد األوليِّ هما 1 والعدد نفسه أما إذا كان له عوامل أخرى، فإنه 

ا. ليس عددًا أوليًّ
العدد 20 وهي: 2، 3، 5، 7، 11،  أوليَّة أصغر من  أعداٍد  ثمانية  وتوجد 

19 ،17 ،13
9 ليس عدًدا أولًيا ألن عوامل العدد 9هي: 1، 3، 9 وكذلك العدد 15 ليس 

عددا أوليا ألن 15= 3 × 5 وبالتالي له أكثر من عاملين.
طريقة غربال إراتوستينس:

تستخدم طريقة غربال إراتوستينس إليجاد األعداد األولية وخطواتها كالتالي:  
1(  اكتب األعداد  حتى 100 أو أكثر.

اشطب العدد 1  )2
3(  َضع مربًعا حول العدد التالي الذي لم تشطبه )2( ثم اشطب كلَّ ُمضاعفاِت 

هذا العدد )4، 6، 8، 10، 12، …، …(  
…  …  15  13  11  9  7  5  3  2 ى لديك   سيتبقَّ  

ًعا حول العدد التالي الذي لم تشطبه )3( ثم اشطب كلَّ ُمضاعفات هذا العدد الذي لم تشطبه بالفعل  4(  َضع ُمربَّ
)… ،… ،21 ،15 ،9(

…  …  19  17  13  11  7  5  3  2 ى لديك   سيتبقَّ  
ًعا حول 5  5(  استمر بهذه الطريقة )ثم َضع ُمربَّ

ى لديك حينها  واشطب ُمضاعفات 5( وستتبقَّ  
قائمٌة باألعداد األوليَّة.  

مثال 4-1
أوجد العوامل األوليَّة للعدد 30

الحل
ق من األعداد األوليَّة. ليس عليك إال أن تتحقَّ

30 = 15 × 2    . 2 عامل؛ ألنَّ 30 عدٌد زوجيٌّ
30 = 10 × 3 3 عامل.  

30 = 6 × 5 5 عامل؛ ألنَّ آحاد العدد 30 هو 0  
العوامل األوليَّة هي 2، 3، 5

1 ليس عدًدا أوليًّا. وذلك؛ ألن له 
عاماًل واحًدا فقط، واألعداد األولية 

دائًما يكون لها عامالن فقط.

كل األعداد األولية أعداد فردية، 
باستثناء العدد 2

ُولد إراتوستينس عام 276 قبل 
الميالد، في بلد ُيعرف اآلن بليبيا 
َل  الحديثة. وكان إراتوستينس أوَّ

شخٍص يحسب ُمحيط الكرة األرضيَّة.

هل تعلم أن األعداد األولية الكبيرة للغاية يتم 
استخدامها لتوفير تشفير آمن للمعلومات الحساسة، 

مثل: أرقام بطاقات االئتمان، على اإلنترنت؟
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أوجد العوامل األوليَّة لكلِّ عدٍد فيما يلي:  )4
) و ( 70 )هـ( 45  ) د ( 28  ) ج ( 25  )ب( 15  )  أ  ( 10 

)  أ  (  اكتب نمًطا يتكون من خمسة أعداٍد متتالية، بحيث ال يكون أيٌّ منها عددا أولًيا.  )5
)ب(  هل يمكنك أن تجد نمًطا يتكون من سبعة أعداد  جميعها ليست أعداًدا أولية؟
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إذا كان  كلُّ عدٍد من األعداد التالية هو ناتج ضرب عددين أوليَّين.   )7
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فأوجد العددين األوليَّين لكل عدد.  

يعتقد حسن أنَّه اكتشف طريقًة إليجاد األعداد األوليَّة.   )8
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. وبالتالي ستكون اإلجابة في كلِّ مرٍة هي عدٌد أوليٌّ  

)  أ  ( أوجد عددين أوليَّين مختلفين مجموعهما:  )9
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عامال العدد األوليِّ هما 1 والعدد نفسه أما إذا كان له عوامل أخرى، فإنه 

ا. ليس عددًا أوليًّ
العدد 20 وهي: 2، 3، 5، 7، 11،  أوليَّة أصغر من  أعداٍد  ثمانية  وتوجد 

19 ،17 ،13
9 ليس عدًدا أولًيا ألن عوامل العدد 9هي: 1، 3، 9 وكذلك العدد 15 ليس 

عددا أوليا ألن 15= 3 × 5 وبالتالي له أكثر من عاملين.
طريقة غربال إراتوستينس:

تستخدم طريقة غربال إراتوستينس إليجاد األعداد األولية وخطواتها كالتالي:  
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3(  َضع مربًعا حول العدد التالي الذي لم تشطبه )2( ثم اشطب كلَّ ُمضاعفاِت 
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…  …  15  13  11  9  7  5  3  2 ى لديك   سيتبقَّ  

ًعا حول العدد التالي الذي لم تشطبه )3( ثم اشطب كلَّ ُمضاعفات هذا العدد الذي لم تشطبه بالفعل  4(  َضع ُمربَّ
)… ،… ،21 ،15 ،9(

…  …  19  17  13  11  7  5  3  2 ى لديك   سيتبقَّ  
ًعا حول 5  5(  استمر بهذه الطريقة )ثم َضع ُمربَّ

ى لديك حينها  واشطب ُمضاعفات 5( وستتبقَّ  
قائمٌة باألعداد األوليَّة.  

مثال 4-1
أوجد العوامل األوليَّة للعدد 30

الحل
ق من األعداد األوليَّة. ليس عليك إال أن تتحقَّ

30 = 15 × 2    . 2 عامل؛ ألنَّ 30 عدٌد زوجيٌّ
30 = 10 × 3 3 عامل.  

30 = 6 × 5 5 عامل؛ ألنَّ آحاد العدد 30 هو 0  
العوامل األوليَّة هي 2، 3، 5

1 ليس عدًدا أوليًّا. وذلك؛ ألن له 
عاماًل واحًدا فقط، واألعداد األولية 

دائًما يكون لها عامالن فقط.

كل األعداد األولية أعداد فردية، 
باستثناء العدد 2

ُولد إراتوستينس عام 276 قبل 
الميالد، في بلد ُيعرف اآلن بليبيا 
َل  الحديثة. وكان إراتوستينس أوَّ

شخٍص يحسب ُمحيط الكرة األرضيَّة.

هل تعلم أن األعداد األولية الكبيرة للغاية يتم 
استخدامها لتوفير تشفير آمن للمعلومات الحساسة، 

مثل: أرقام بطاقات االئتمان، على اإلنترنت؟
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31 الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور

✦ تمارين 5-1
انسخ كلَّ شجرٍة من أشجار العوامل التالية، ُثمَّ أكملها:  )1

���

���

��         ) ج ( �

����

��         )ب( 

��

)  أ  ( 

)ب( ارُسم شجرَة عوامل مختلفًة لكلِّ عدٍد.  
) ج ( اكتب كلَّ عدٍد فيما يلي في صورة ناتج ضرب أعداد أوليَّة

صل كل عدد بعوامله األولية:  )2
5 × 2 2 •   •  20  

7 × 3 × 2 •   •  24  
5 × 2 3 × 2 2 •   •  42  

2 5 × 2 •   •  50  
3 × 3 2 •   •  180  

ما العدد الذي تمثله العمليات الحسابية التالية:  )3
) ج ( 3 × 11 2 )ب( 2 × 3 3   )  أ  ( 2 2 × 3 × 5  
) و ( 5 2 × 13 )هـ( 2 4 × 3 2   ) د ( 2 3 × 7 2  

اكتب كل عدد فيما يلي في صورة ناتج ضرب عوامله األولية:  )4
) ج ( 72 )ب( 50  )  أ  ( 24 

) و ( 136 )هـ( 165  ) د ( 200 
)  أ  ( اكتب كلَّ عدٍد فيما يلي في صورة ناتج ضرب عوامله األولية:  )5

75 )2(    45 )1(
)ب( أوجد الُمضاعف المشترك األصغر )م م ص ( للعددين 45، 75

) ج ( أوجد العامل الُمشترك األكبر )ع م ك ( للعددين 45، 75
)  أ  ( اكتب كلَّ عدٍد فيما يلي في صورة ناتج ضرب عوامله األولية:  )6

140 )2(    90 )1(
)ب( أوجد الُمضاعف المشترك األصغر )م م ص ( للعددين 90 و 140

) ج ( أوجد العامل المشترك األكبر )ع م ك ( للعددين 90، 140
إذا كان 37، 47 عددين أولّين:  )7

)  أ  ( فما العامل المشترك األكبر )ع م ك ( للعددين 37، 47؟
)ب( فما الُمضاعف المشترك األصغر )م م ص ( للعددين 37، 47؟

يمكنك استخدام شجرة العوامل لمساعدتك.
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ا، يمكن كتابته في صورة ناتج ضرِب أعداد أولية. كل عدٍد صحيح أكبر من 1، وليس عدًدا أوليًّ
وفيما يلي بعض األمثلة:

7 × 7 × 2 × 2 = 196  5 × 3 × 3 = 45  7 × 3 × 2 × 2 = 84
يمكنك استخدام شجرِة عوامل إليجاد العوامل، وتوضيحها.

وفيما يلي طريقة رسم شجرة عوامل العدد 120
 1(  ارُسم فرعين لعددين حاصل ضربهما يساوي 120  

والعددان الُمختاران هنا هما 12، 10
كرر الخطوة 1مع العددين 12 و 10؛ 12 = 3 × 4 و 10 = 2 × 5   )2

توقف عند 3، 2، 5 ألنها أعداٌد أوليٌَّة.  )3

���

����

��

��

��
ارسم فرعين عند العدد 4 = 2 × 2   )4

توقَّف؛ ألنَّ كلَّ األعداد النهائيَّة أعداٌد أوليٌَّة.  )5
اضرب كلَّ األعداد الموجودة عند نهايات الفروع.  )6

5 × 3 × 2 × 2 × 2 = 120  
كما يمكنك أيًضا أن ترُسم الشجرة بطرٍق مختلفٍة:

في الشكل المقابل شجرٌة أخرى للعدد 120
ح هذه الشجرة أنَّ األعداد الموجودة عند نهايات الفروع هي نفسها. وتوضِّ

���

���

���

��

�� ويمكنك كتابة النتيجة بالطريقة التالية: 120 = 2 3 × 3 × 5 
ى العدد 3 المكتوب أعلى العدد 2 من جهة اليسار األُس. وبالتالي، 2 3 يعني 2 × 2 × 2 وُتقرأ 2 أس 3 ُيسمَّ

مثال 5-1
أوجد المضاعف المشترك األصغر )م م ص( والعامل المشترك األكبر )ع م ك( للعددين  60، 75

الحل
اكتب كال العددين في صورة ضرب عوامله األولية 

5 × 3 × 2 × 2 =60

 5 × 5 × 3 = 75 
-  إليجاد المضاعف المشترك األصغر ، خذ التكرار األكبر لكل عامل أولي ثم أوجد ناتج ضربها:

300= 5 × 5 × 3 × 2 × 2
-  إليجاد العامل المشترك األكبر ، خذ التكرار األصغر لكل عامل أولي يتكرر في  العددين ثم أوجد ناتج ضربها:

15 = 5 × 3

5  ×  3  × 2 2 = 60

2 5 ×  3  = 75
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)  أ  ( اكتب كلَّ عدٍد فيما يلي في صورة ناتج ضرب عوامله األولية:  )5

75 )2(    45 )1(
)ب( أوجد الُمضاعف المشترك األصغر )م م ص ( للعددين 45، 75

) ج ( أوجد العامل الُمشترك األكبر )ع م ك ( للعددين 45، 75
)  أ  ( اكتب كلَّ عدٍد فيما يلي في صورة ناتج ضرب عوامله األولية:  )6

140 )2(    90 )1(
)ب( أوجد الُمضاعف المشترك األصغر )م م ص ( للعددين 90 و 140

) ج ( أوجد العامل المشترك األكبر )ع م ك ( للعددين 90، 140
إذا كان 37، 47 عددين أولّين:  )7

)  أ  ( فما العامل المشترك األكبر )ع م ك ( للعددين 37، 47؟
)ب( فما الُمضاعف المشترك األصغر )م م ص ( للعددين 37، 47؟

يمكنك استخدام شجرة العوامل لمساعدتك.
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ا، يمكن كتابته في صورة ناتج ضرِب أعداد أولية. كل عدٍد صحيح أكبر من 1، وليس عدًدا أوليًّ
وفيما يلي بعض األمثلة:

7 × 7 × 2 × 2 = 196  5 × 3 × 3 = 45  7 × 3 × 2 × 2 = 84
يمكنك استخدام شجرِة عوامل إليجاد العوامل، وتوضيحها.

وفيما يلي طريقة رسم شجرة عوامل العدد 120
 1(  ارُسم فرعين لعددين حاصل ضربهما يساوي 120  

والعددان الُمختاران هنا هما 12، 10
كرر الخطوة 1مع العددين 12 و 10؛ 12 = 3 × 4 و 10 = 2 × 5   )2

توقف عند 3، 2، 5 ألنها أعداٌد أوليٌَّة.  )3

���

����

��

��

��
ارسم فرعين عند العدد 4 = 2 × 2   )4

توقَّف؛ ألنَّ كلَّ األعداد النهائيَّة أعداٌد أوليٌَّة.  )5
اضرب كلَّ األعداد الموجودة عند نهايات الفروع.  )6

5 × 3 × 2 × 2 × 2 = 120  
كما يمكنك أيًضا أن ترُسم الشجرة بطرٍق مختلفٍة:

في الشكل المقابل شجرٌة أخرى للعدد 120
ح هذه الشجرة أنَّ األعداد الموجودة عند نهايات الفروع هي نفسها. وتوضِّ

���

���

���

��

�� ويمكنك كتابة النتيجة بالطريقة التالية: 120 = 2 3 × 3 × 5 
ى العدد 3 المكتوب أعلى العدد 2 من جهة اليسار األُس. وبالتالي، 2 3 يعني 2 × 2 × 2 وُتقرأ 2 أس 3 ُيسمَّ

مثال 5-1
أوجد المضاعف المشترك األصغر )م م ص( والعامل المشترك األكبر )ع م ك( للعددين  60، 75

الحل
اكتب كال العددين في صورة ضرب عوامله األولية 

5 × 3 × 2 × 2 =60

 5 × 5 × 3 = 75 
-  إليجاد المضاعف المشترك األصغر ، خذ التكرار األكبر لكل عامل أولي ثم أوجد ناتج ضربها:

300= 5 × 5 × 3 × 2 × 2
-  إليجاد العامل المشترك األكبر ، خذ التكرار األصغر لكل عامل أولي يتكرر في  العددين ثم أوجد ناتج ضربها:

15 = 5 × 3

5  ×  3  × 2 2 = 60

2 5 ×  3  = 75
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✦ تمارين 5-1
انسخ كلَّ شجرٍة من أشجار العوامل التالية، ُثمَّ أكملها:  )1

���

���

��         ) ج ( �

����

��         )ب( 

��

)  أ  ( 

)ب( ارُسم شجرَة عوامل مختلفًة لكلِّ عدٍد.  
) ج ( اكتب كلَّ عدٍد فيما يلي في صورة ناتج ضرب أعداد أوليَّة

صل كل عدد بعوامله األولية:  )2
5 × 2 2 •   •  20  

7 × 3 × 2 •   •  24  
5 × 2 3 × 2 2 •   •  42  

2 5 × 2 •   •  50  
3 × 3 2 •   •  180  

ما العدد الذي تمثله العمليات الحسابية التالية:  )3
) ج ( 3 × 11 2 )ب( 2 × 3 3   )  أ  ( 2 2 × 3 × 5  
) و ( 5 2 × 13 )هـ( 2 4 × 3 2   ) د ( 2 3 × 7 2  

اكتب كل عدد فيما يلي في صورة ناتج ضرب عوامله األولية:  )4
) ج ( 72 )ب( 50  )  أ  ( 24 

) و ( 136 )هـ( 165  ) د ( 200 
)  أ  ( اكتب كلَّ عدٍد فيما يلي في صورة ناتج ضرب عوامله األولية:  )5

75 )2(    45 )1(
)ب( أوجد الُمضاعف المشترك األصغر )م م ص ( للعددين 45، 75

) ج ( أوجد العامل الُمشترك األكبر )ع م ك ( للعددين 45، 75
)  أ  ( اكتب كلَّ عدٍد فيما يلي في صورة ناتج ضرب عوامله األولية:  )6

140 )2(    90 )1(
)ب( أوجد الُمضاعف المشترك األصغر )م م ص ( للعددين 90 و 140

) ج ( أوجد العامل المشترك األكبر )ع م ك ( للعددين 90، 140
إذا كان 37، 47 عددين أولّين:  )7

)  أ  ( فما العامل المشترك األكبر )ع م ك ( للعددين 37، 47؟
)ب( فما الُمضاعف المشترك األصغر )م م ص ( للعددين 37، 47؟

يمكنك استخدام شجرة العوامل لمساعدتك.
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ا، يمكن كتابته في صورة ناتج ضرِب أعداد أولية. كل عدٍد صحيح أكبر من 1، وليس عدًدا أوليًّ
وفيما يلي بعض األمثلة:

7 × 7 × 2 × 2 = 196  5 × 3 × 3 = 45  7 × 3 × 2 × 2 = 84
يمكنك استخدام شجرِة عوامل إليجاد العوامل، وتوضيحها.

وفيما يلي طريقة رسم شجرة عوامل العدد 120
 1(  ارُسم فرعين لعددين حاصل ضربهما يساوي 120  

والعددان الُمختاران هنا هما 12، 10
كرر الخطوة 1مع العددين 12 و 10؛ 12 = 3 × 4 و 10 = 2 × 5   )2

توقف عند 3، 2، 5 ألنها أعداٌد أوليٌَّة.  )3

���

����

��

��

��
ارسم فرعين عند العدد 4 = 2 × 2   )4

توقَّف؛ ألنَّ كلَّ األعداد النهائيَّة أعداٌد أوليٌَّة.  )5
اضرب كلَّ األعداد الموجودة عند نهايات الفروع.  )6

5 × 3 × 2 × 2 × 2 = 120  
كما يمكنك أيًضا أن ترُسم الشجرة بطرٍق مختلفٍة:

في الشكل المقابل شجرٌة أخرى للعدد 120
ح هذه الشجرة أنَّ األعداد الموجودة عند نهايات الفروع هي نفسها. وتوضِّ

���

���

���

��

�� ويمكنك كتابة النتيجة بالطريقة التالية: 120 = 2 3 × 3 × 5 
ى العدد 3 المكتوب أعلى العدد 2 من جهة اليسار األُس. وبالتالي، 2 3 يعني 2 × 2 × 2 وُتقرأ 2 أس 3 ُيسمَّ

مثال 5-1
أوجد المضاعف المشترك األصغر )م م ص( والعامل المشترك األكبر )ع م ك( للعددين  60، 75

الحل
اكتب كال العددين في صورة ضرب عوامله األولية 

5 × 3 × 2 × 2 =60

 5 × 5 × 3 = 75 
-  إليجاد المضاعف المشترك األصغر ، خذ التكرار األكبر لكل عامل أولي ثم أوجد ناتج ضربها:

300= 5 × 5 × 3 × 2 × 2
-  إليجاد العامل المشترك األكبر ، خذ التكرار األصغر لكل عامل أولي يتكرر في  العددين ثم أوجد ناتج ضربها:

15 = 5 × 3

5  ×  3  × 2 2 = 60

2 5 ×  3  = 75
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✦ تمارين 5-1
انسخ كلَّ شجرٍة من أشجار العوامل التالية، ُثمَّ أكملها:  )1

���

���

��         ) ج ( �

����

��         )ب( 

��

)  أ  ( 

)ب( ارُسم شجرَة عوامل مختلفًة لكلِّ عدٍد.  
) ج ( اكتب كلَّ عدٍد فيما يلي في صورة ناتج ضرب أعداد أوليَّة

صل كل عدد بعوامله األولية:  )2
5 × 2 2 •   •  20  

7 × 3 × 2 •   •  24  
5 × 2 3 × 2 2 •   •  42  

2 5 × 2 •   •  50  
3 × 3 2 •   •  180  

ما العدد الذي تمثله العمليات الحسابية التالية:  )3
) ج ( 3 × 11 2 )ب( 2 × 3 3   )  أ  ( 2 2 × 3 × 5  
) و ( 5 2 × 13 )هـ( 2 4 × 3 2   ) د ( 2 3 × 7 2  

اكتب كل عدد فيما يلي في صورة ناتج ضرب عوامله األولية:  )4
) ج ( 72 )ب( 50  )  أ  ( 24 

) و ( 136 )هـ( 165  ) د ( 200 
)  أ  ( اكتب كلَّ عدٍد فيما يلي في صورة ناتج ضرب عوامله األولية:  )5

75 )2(    45 )1(
)ب( أوجد الُمضاعف المشترك األصغر )م م ص ( للعددين 45، 75

) ج ( أوجد العامل الُمشترك األكبر )ع م ك ( للعددين 45، 75
)  أ  ( اكتب كلَّ عدٍد فيما يلي في صورة ناتج ضرب عوامله األولية:  )6

140 )2(    90 )1(
)ب( أوجد الُمضاعف المشترك األصغر )م م ص ( للعددين 90 و 140

) ج ( أوجد العامل المشترك األكبر )ع م ك ( للعددين 90، 140
إذا كان 37، 47 عددين أولّين:  )7

)  أ  ( فما العامل المشترك األكبر )ع م ك ( للعددين 37، 47؟
)ب( فما الُمضاعف المشترك األصغر )م م ص ( للعددين 37، 47؟

يمكنك استخدام شجرة العوامل لمساعدتك.
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ا، يمكن كتابته في صورة ناتج ضرِب أعداد أولية. كل عدٍد صحيح أكبر من 1، وليس عدًدا أوليًّ
وفيما يلي بعض األمثلة:

7 × 7 × 2 × 2 = 196  5 × 3 × 3 = 45  7 × 3 × 2 × 2 = 84
يمكنك استخدام شجرِة عوامل إليجاد العوامل، وتوضيحها.

وفيما يلي طريقة رسم شجرة عوامل العدد 120
 1(  ارُسم فرعين لعددين حاصل ضربهما يساوي 120  

والعددان الُمختاران هنا هما 12، 10
كرر الخطوة 1مع العددين 12 و 10؛ 12 = 3 × 4 و 10 = 2 × 5   )2

توقف عند 3، 2، 5 ألنها أعداٌد أوليٌَّة.  )3

���

����

��

��

��
ارسم فرعين عند العدد 4 = 2 × 2   )4

توقَّف؛ ألنَّ كلَّ األعداد النهائيَّة أعداٌد أوليٌَّة.  )5
اضرب كلَّ األعداد الموجودة عند نهايات الفروع.  )6

5 × 3 × 2 × 2 × 2 = 120  
كما يمكنك أيًضا أن ترُسم الشجرة بطرٍق مختلفٍة:

في الشكل المقابل شجرٌة أخرى للعدد 120
ح هذه الشجرة أنَّ األعداد الموجودة عند نهايات الفروع هي نفسها. وتوضِّ

���

���

���

��

�� ويمكنك كتابة النتيجة بالطريقة التالية: 120 = 2 3 × 3 × 5 
ى العدد 3 المكتوب أعلى العدد 2 من جهة اليسار األُس. وبالتالي، 2 3 يعني 2 × 2 × 2 وُتقرأ 2 أس 3 ُيسمَّ

مثال 5-1
أوجد المضاعف المشترك األصغر )م م ص( والعامل المشترك األكبر )ع م ك( للعددين  60، 75

الحل
اكتب كال العددين في صورة ضرب عوامله األولية 

5 × 3 × 2 × 2 =60

 5 × 5 × 3 = 75 
-  إليجاد المضاعف المشترك األصغر ، خذ التكرار األكبر لكل عامل أولي ثم أوجد ناتج ضربها:

300= 5 × 5 × 3 × 2 × 2
-  إليجاد العامل المشترك األكبر ، خذ التكرار األصغر لكل عامل أولي يتكرر في  العددين ثم أوجد ناتج ضربها:

15 = 5 × 3

5  ×  3  × 2 2 = 60

2 5 ×  3  = 75
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أوجد العدد المفقود في كلِّ حالٍة:  )3
2 )ب( 28 + 26 =    2 )  أ  ( 23 + 24 = 

2 ) د ( 28 + 15 2 =    2 ) ج ( 212 + 25 = 

األعداد الموجودة في اإلطار المقابل أعداٌد مربَّعٌة:  )4
)  أ  ( أذكر عوامل كل عدد من هذه األعداد؟

)ب(  كم عدد العوامل لكل عدد مربع؟ ماذا تستنتج؟
أوجد قيمة الجذر التربيعي فيما يلي:  )5

1 )ج(   36 )ب(   81 )  أ  ( 
)هـ(  212+ 216   35 + 29 ) د ( 

أوجد قيمة كلِّ مما يلي:  )6
216  )4(  25  )3(  2) 196  ( )2(  2) 36 )  أ  ( )1( )

)ب( حاول كتابة قاعدٍة لتعميم هذه النتيجة.

إذا كانت كل عبارة من  ما  التي وجدتها وحدد  أعداد مربعة حتى 210، ثم الحظ األعداد  أول عشرة  7(  أوجد 
العبارات التالية صحيحة دائًما، أم صحيحة أحياًنا، أم غير صحيحة أبًدا: 

)ب( آحاد العدد هو 7 )  أ  ( آحاد العدد هو 5  

) د ( آحاد العدد ليس 3 أو 8 ) ج ( آحاد العدد هو عدٌد ُمربَّعٌ  

أوجد قيمة كل مما يلي:   )8
) د ( 3 5 ) ج ( 3 4  )ب( 3 3  )  أ  ( 23 

حدد أي من العددين أكبر في كل مما يلي:  )9
) ج ( 5 4 أم 4 5 )ب( 2 6 أم 6 2   )  أ  ( 3 5 أم 5 3   

أوجد قيمة الجذر التربيعي لكلِّ عدٍد من األعداد اآلتية:  )10

) و ( 400 )هـ( 225   ) د ( 196  ) ج ( 81  )ب( 36  )  أ  ( 9 

ر فيه. ما العدد الذي تفكر فيه؟   اقرأ ما تقوله مريم عن العدد الذي تفكِّ   )11

ر في عدٍد يقع بين 250 و 350 والجذُر التربيعيُّ له عدٌد  أنا أفكِّ
صحيٌح فما العدد الذي أفكر فيه؟   

 100   ،   81   ،   49   ،   36   ،   25   ،   16

يجب إكمال العمليَّة الحسابيَّة 
اًل  بداخل عالمة الجذر التربيعي أوَّ
قبل أن تجد الجذر التربيعيَّ نفسه.
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قوى العدد هو عدد مرات تكرار ضرب العدد في نفسه.
 وُتستخَدم اأُلسس إلظهار القوى.
وفيما يلي بعٌض من قوى العدد 5

ويقرأ خمسة تربيع، أو ُمربَّع العدد خمسة.   25 = 5 × 5 = 2 5
ب العدد خمسة. ويقرأ خمسة تكعيب، أو ُمكعَّ   125 = 5 × 5 × 5 = 3 5
ويقرأ خمسة مرفوع للقوى أربعة أو )5 أس 4(   625 = 5 × 5 × 5 × 5 = 4 5

ويقرأ خمسة مرفوع للقوى خمسة أو )5 أس 5(  3125 = 5 × 5 × 5 × 5 × 5 = 5 5

مربع العدد 5 هو 25 = 25

مربع العدد )-5( هو )-5(2 =25

∴ الجذر التربيعي للعد 25 هو 5 ، -5
5 ± = 25 ويكتب 

وبالتالي العدد 25 له جذران تربيعيان

ُمكعَّب العدد 5 هو 5 3 = 125
5 = 125 ∴ الجذُر التكعيبيُّ للعدد 125 هو 5، ويكتب 3

العدد 125 له جذٌر تكعيبيٌّ صحيٍح واحٍد فقط، فالعدد )-5( ليس جذًرا تكعيبيًّا له؛ ألن )-5( × )-5( × )-5( = -125

لألعداد الُمربَّعة جذوٌر تربيعيَّة عبارٌة عن أعداٍد صحيحٍة.
13  = 169  ∴   169 = 2)13-(    169 = 2 13 ∵ أمثلة: 

     19  = 361  ∴   361 = 2)19-(    361 = 2 19 ∵  
حاول حفظ مكعبات األعداد 1، 2، 3، 4، 5 وجذورها التكعيبية المقابلة لها: 

3 = 27 3 ∴  27 = 3 3 ∵   2 = 8 3 ∴  8 = 3 2 ∵   1 = 1 3 ∴  1 = 3 1 ∵
5 = 125 3 ∴  125 = 3 5 ∵   4 = 64 3 ∴  64 = 3 4 ∵

✦ تمارين 6-1
ل 20 عدًدا ُمربًَّعا. اكتب أوَّ  )1

اكتب كلَّ األعداد الُمربَّعة في كلِّ مما يلي:  )2
) ج ( من 300 إلى 400 )ب( من 200 إلى 300  )  أ  ( من 100 إلى 200  

جمع كلمة »ُأس« ُأسس.

 تعني الجذر التربيعّي.

3 تعني الجذر التكعيبّي.
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أوجد العدد المفقود في كلِّ حالٍة:  )3
2 )ب( 28 + 26 =    2 )  أ  ( 23 + 24 = 

2 ) د ( 28 + 15 2 =    2 ) ج ( 212 + 25 = 

األعداد الموجودة في اإلطار المقابل أعداٌد مربَّعٌة:  )4
)  أ  ( أذكر عوامل كل عدد من هذه األعداد؟

)ب(  كم عدد العوامل لكل عدد مربع؟ ماذا تستنتج؟
أوجد قيمة الجذر التربيعي فيما يلي:  )5

1 )ج(   36 )ب(   81 )  أ  ( 
)هـ(  212+ 216   35 + 29 ) د ( 

أوجد قيمة كلِّ مما يلي:  )6
216  )4(  25  )3(  2) 196  ( )2(  2) 36 )  أ  ( )1( )

)ب( حاول كتابة قاعدٍة لتعميم هذه النتيجة.

إذا كانت كل عبارة من  ما  التي وجدتها وحدد  أعداد مربعة حتى 210، ثم الحظ األعداد  أول عشرة  7(  أوجد 
العبارات التالية صحيحة دائًما، أم صحيحة أحياًنا، أم غير صحيحة أبًدا: 

)ب( آحاد العدد هو 7 )  أ  ( آحاد العدد هو 5  

) د ( آحاد العدد ليس 3 أو 8 ) ج ( آحاد العدد هو عدٌد ُمربَّعٌ  

أوجد قيمة كل مما يلي:   )8
) د ( 3 5 ) ج ( 3 4  )ب( 3 3  )  أ  ( 23 

حدد أي من العددين أكبر في كل مما يلي:  )9
) ج ( 5 4 أم 4 5 )ب( 2 6 أم 6 2   )  أ  ( 3 5 أم 5 3   

أوجد قيمة الجذر التربيعي لكلِّ عدٍد من األعداد اآلتية:  )10

) و ( 400 )هـ( 225   ) د ( 196  ) ج ( 81  )ب( 36  )  أ  ( 9 

ر فيه. ما العدد الذي تفكر فيه؟   اقرأ ما تقوله مريم عن العدد الذي تفكِّ   )11

ر في عدٍد يقع بين 250 و 350 والجذُر التربيعيُّ له عدٌد  أنا أفكِّ
صحيٌح فما العدد الذي أفكر فيه؟   

 100   ،   81   ،   49   ،   36   ،   25   ،   16

يجب إكمال العمليَّة الحسابيَّة 
اًل  بداخل عالمة الجذر التربيعي أوَّ
قبل أن تجد الجذر التربيعيَّ نفسه.
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قوى العدد هو عدد مرات تكرار ضرب العدد في نفسه.
 وُتستخَدم اأُلسس إلظهار القوى.
وفيما يلي بعٌض من قوى العدد 5

ويقرأ خمسة تربيع، أو ُمربَّع العدد خمسة.   25 = 5 × 5 = 2 5
ب العدد خمسة. ويقرأ خمسة تكعيب، أو ُمكعَّ   125 = 5 × 5 × 5 = 3 5
ويقرأ خمسة مرفوع للقوى أربعة أو )5 أس 4(   625 = 5 × 5 × 5 × 5 = 4 5

ويقرأ خمسة مرفوع للقوى خمسة أو )5 أس 5(  3125 = 5 × 5 × 5 × 5 × 5 = 5 5

مربع العدد 5 هو 25 = 25

مربع العدد )-5( هو )-5(2 =25

∴ الجذر التربيعي للعد 25 هو 5 ، -5
5 ± = 25 ويكتب 

وبالتالي العدد 25 له جذران تربيعيان

ُمكعَّب العدد 5 هو 5 3 = 125
5 = 125 ∴ الجذُر التكعيبيُّ للعدد 125 هو 5، ويكتب 3

العدد 125 له جذٌر تكعيبيٌّ صحيٍح واحٍد فقط، فالعدد )-5( ليس جذًرا تكعيبيًّا له؛ ألن )-5( × )-5( × )-5( = -125

لألعداد الُمربَّعة جذوٌر تربيعيَّة عبارٌة عن أعداٍد صحيحٍة.
13  = 169  ∴   169 = 2)13-(    169 = 2 13 ∵ أمثلة: 

     19  = 361  ∴   361 = 2)19-(    361 = 2 19 ∵  
حاول حفظ مكعبات األعداد 1، 2، 3، 4، 5 وجذورها التكعيبية المقابلة لها: 

3 = 27 3 ∴  27 = 3 3 ∵   2 = 8 3 ∴  8 = 3 2 ∵   1 = 1 3 ∴  1 = 3 1 ∵
5 = 125 3 ∴  125 = 3 5 ∵   4 = 64 3 ∴  64 = 3 4 ∵

✦ تمارين 6-1
ل 20 عدًدا ُمربًَّعا. اكتب أوَّ  )1

اكتب كلَّ األعداد الُمربَّعة في كلِّ مما يلي:  )2
) ج ( من 300 إلى 400 )ب( من 200 إلى 300  )  أ  ( من 100 إلى 200  

جمع كلمة »ُأس« ُأسس.

 تعني الجذر التربيعّي.

3 تعني الجذر التكعيبّي.
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لألعداد الُمربَّعة جذوٌر تربيعيَّة عبارٌة عن أعداٍد صحيحٍة.
13  = 169  ∴   169 = 2)13-(    169 = 2 13 ∵ أمثلة: 

     19  = 361  ∴   361 = 2)19-(    361 = 2 19 ∵  
حاول حفظ مكعبات األعداد 1، 2، 3، 4، 5 وجذورها التكعيبية المقابلة لها: 

3 = 27 3 ∴  27 = 3 3 ∵   2 = 8 3 ∴  8 = 3 2 ∵   1 = 1 3 ∴  1 = 3 1 ∵
5 = 125 3 ∴  125 = 3 5 ∵   4 = 64 3 ∴  64 = 3 4 ∵

✦ تمارين 6-1
ل 20 عدًدا ُمربًَّعا. اكتب أوَّ  )1

اكتب كلَّ األعداد الُمربَّعة في كلِّ مما يلي:  )2
) ج ( من 300 إلى 400 )ب( من 200 إلى 300  )  أ  ( من 100 إلى 200  

جمع كلمة »ُأس« ُأسس.

 تعني الجذر التربيعّي.

3 تعني الجذر التكعيبّي.
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أوجد العدد المفقود في كلِّ حالٍة:  )3
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أوجد قيمة كل مما يلي:   )8
) د ( 3 5 ) ج ( 3 4  )ب( 3 3  )  أ  ( 23 
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العمليات األربعة الرئيسية التي تستخدمها في الرياضيات هي الجمع )+( والطرح )-( والضرب )×( والقسمة )÷(.
من المهم جًدا عند إجرائك أي عملية حسابية أن تستخدم الترتيب الصحيح للعمليات.

وتجرى العمليات وفق الترتيب اآلتي:
2( األسس والجذور 1( فك األقواس      

4( الجمع والطرح من اليمين إلى اليسار 3( الضرب والقسمة من اليمين إلى اليسار  

   

مثال 7-1
) ج ( 23 × 5 - )19 - 8( )ب( 30 ÷ )8 - 3(   أوجد ناتج ما يلي: )  أ  ( 3 + 4 × 5  

الحل

نجري عملية الضرب: 3 + 4 × 5 = 3 + 20 )  أ  ( 3 + 4 × 5   
ثم نجري عملية الجمع: 3 + 20 = 23     

نفك األقواس أواًل: 30 ÷ )8 - 3( = 30 ÷ 5 )ب( 30 ÷ )8 - 3(   
ثم نجري عملية القسمة: 30 ÷ 5 = 6    

فك األقواس أواًل: 23 × 5 - )19- 8( = 23 × 5 - 11 ) ج ( 23 × 5 - )19- 8(  
نوجد قيمة األس: 23 × 5 -11 = 9 × 5 - 11   
نجري عملية الضرب: 9 × 5 - 11= 45 - 11   

نوجد ناتج الطرح: 45 - 11 = 34   

✦ تمارين 7-1
أوجد ناتج العمليات الحسابية التالية:  )1

) ج ( 12 - 4 × 3 )ب( )2 - 7( × 5  )  أ  ( 2 + 7 × 5 
) و ( 4 × )2 + 5( ×3 )هـ( 4 × 2 + 5 × 3   )  د  ( )12 - 4( × 3 

) ط ( 35 - 15 ÷ 3 ) ح ( 20 ÷ )2 + 8(  )  ز  ( 20 ÷ 2 + 8 
) ل (  )3 + 2(2 ) ك ( 15 × 3 ÷ )7 - 4(2  ) ي ( 4 × 32 )ذهنًيا( 

)س( 100 - )25 - 17(2 ) ن ( )56 - 12( + 4   ) م ( 56 - )12 + 4(2 
قامت سناء وخديجة بإيجاد ناتج العملية الحسابية 26 + 8 ÷ 2  )2

توصلت سناء إلى أن الناتج هو 22، بينما قالت خديجة أن الناتج هو 40  
من منهما على صواب؟ فسر إجابتك؟   

3(  ضع األقواس في المكان المناسب في كل مما يلي ليكون الناتج صحيًحا:
)ب( 8 - 3 × 2 = 10 )  أ  ( 3 × 2 + 1 = 9     

) د ( 5 + 22 = 49 ) ج ( 20 - 7 - 2 = 15     
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ر فيه. ما العدد الذي يفكر فيه؟ اقرأ ما يقوله حسن عن العدد الذي يفكِّ   )12

ر في عدٍد فردي موجب أصغر من 500 والجذُر التكعيبيُّ له  أنا أفكِّ
عدٌد صحيٌح فما هو أكبر عدد يمكن أن أفكر فيه؟

  

   

أوجد قيمة كلٍّ مما يلي:  )13

36 - 100 ) د (   1 000 ) ج ( 3  125 )ب( 3   27 )  أ  ( 3

ر فيه. ما العدد الذي تفكر فيه؟ اقرأ ما تقوله سناء عن العدد الذي تفكِّ  )14

ر في عدد أصغر من 300 الجذُر التربيعيُّ له عدٌد صحيٌح،  أنا أفكِّ
والجذُر التكعيبيُّ له عدٌد صحيٌح فما هو هذا العدد؟   

102 = 1024 استخدم هذه الحقيقة إليجاد قيمة:  )15
) ج ( 2 9 )ب( 2 12   )  أ  ( 2 11   

)  أ  ( أوجد قيمة كلِّ من العبارات الجبرية المقابلة:   )16
32 + 31  )2(     3 2 + 3 1 )1(         

33 + 32 + 31 )ب( أوجد قيمة 
34 + 33 + 32 + 31 ) ج ( أوجد قيمة 

؟ إن أمكنك ذلك،   35 + 34 + 33 + 32 + 31 ) د (  هل يمكنك أن ترى طريقًة سهلًة الستنتاج قيمة 
فِصف هذه الطريقة.

أوجد ما يلي:  )17
)ب( العدد الُمربَّع الثالثون )  أ  ( العدد الُمربَّع العشرون 

) ج ( العدد الُمربَّع الخمسون

أوجد األعداد الُمربَّعة الثالثة التي يبُلغ مجموعها 125  )18

أوجد قيمة كال مما يلي:  )19
) ج ( 410 )ب( 310   )  أ  ( 210   

10 6 يساوي واحد مليون، و 10 9 يساوي واحد مليار.  )20
أوجد قيمة هذين العددين.  
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والجذُر التكعيبيُّ له عدٌد صحيٌح فما هو هذا العدد؟   

102 = 1024 استخدم هذه الحقيقة إليجاد قيمة:  )15
) ج ( 2 9 )ب( 2 12   )  أ  ( 2 11   

)  أ  ( أوجد قيمة كلِّ من العبارات الجبرية المقابلة:   )16
32 + 31  )2(     3 2 + 3 1 )1(         

33 + 32 + 31 )ب( أوجد قيمة 
34 + 33 + 32 + 31 ) ج ( أوجد قيمة 

؟ إن أمكنك ذلك،   35 + 34 + 33 + 32 + 31 ) د (  هل يمكنك أن ترى طريقًة سهلًة الستنتاج قيمة 
فِصف هذه الطريقة.

أوجد ما يلي:  )17
)ب( العدد الُمربَّع الثالثون )  أ  ( العدد الُمربَّع العشرون 

) ج ( العدد الُمربَّع الخمسون

أوجد األعداد الُمربَّعة الثالثة التي يبُلغ مجموعها 125  )18

أوجد قيمة كال مما يلي:  )19
) ج ( 410 )ب( 310   )  أ  ( 210   

10 6 يساوي واحد مليون، و 10 9 يساوي واحد مليار.  )20
أوجد قيمة هذين العددين.  
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العمليات األربعة الرئيسية التي تستخدمها في الرياضيات هي الجمع )+( والطرح )-( والضرب )×( والقسمة )÷(.
من المهم جًدا عند إجرائك أي عملية حسابية أن تستخدم الترتيب الصحيح للعمليات.

وتجرى العمليات وفق الترتيب اآلتي:
2( األسس والجذور 1( فك األقواس      

4( الجمع والطرح من اليمين إلى اليسار 3( الضرب والقسمة من اليمين إلى اليسار  

   

مثال 7-1
) ج ( 23 × 5 - )19 - 8( )ب( 30 ÷ )8 - 3(   أوجد ناتج ما يلي: )  أ  ( 3 + 4 × 5  

الحل

نجري عملية الضرب: 3 + 4 × 5 = 3 + 20 )  أ  ( 3 + 4 × 5   
ثم نجري عملية الجمع: 3 + 20 = 23     

نفك األقواس أواًل: 30 ÷ )8 - 3( = 30 ÷ 5 )ب( 30 ÷ )8 - 3(   
ثم نجري عملية القسمة: 30 ÷ 5 = 6    

فك األقواس أواًل: 23 × 5 - )19- 8( = 23 × 5 - 11 ) ج ( 23 × 5 - )19- 8(  
نوجد قيمة األس: 23 × 5 -11 = 9 × 5 - 11   
نجري عملية الضرب: 9 × 5 - 11= 45 - 11   

نوجد ناتج الطرح: 45 - 11 = 34   

✦ تمارين 7-1
أوجد ناتج العمليات الحسابية التالية:  )1

) ج ( 12 - 4 × 3 )ب( )2 - 7( × 5  )  أ  ( 2 + 7 × 5 
) و ( 4 × )2 + 5( ×3 )هـ( 4 × 2 + 5 × 3   )  د  ( )12 - 4( × 3 

) ط ( 35 - 15 ÷ 3 ) ح ( 20 ÷ )2 + 8(  )  ز  ( 20 ÷ 2 + 8 
) ل (  )3 + 2(2 ) ك ( 15 × 3 ÷ )7 - 4(2  ) ي ( 4 × 32 )ذهنًيا( 

)س( 100 - )25 - 17(2 ) ن ( )56 - 12( + 4   ) م ( 56 - )12 + 4(2 
قامت سناء وخديجة بإيجاد ناتج العملية الحسابية 26 + 8 ÷ 2  )2

توصلت سناء إلى أن الناتج هو 22، بينما قالت خديجة أن الناتج هو 40  
من منهما على صواب؟ فسر إجابتك؟   

3(  ضع األقواس في المكان المناسب في كل مما يلي ليكون الناتج صحيًحا:
)ب( 8 - 3 × 2 = 10 )  أ  ( 3 × 2 + 1 = 9     

) د ( 5 + 22 = 49 ) ج ( 20 - 7 - 2 = 15     
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تمارين ومسائل عامة

37 الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور

تمارين ومسائل عامة

أوجد ناتج كل مما يلي:  )1

) ج ( -8 + )-7( )ب( -3 - 5   )  أ  ( 5 + )-3(   

)هـ( -7 - 7 ) د ( 3 - 13   
أوجد ناتج كل مما يلي:  )2

) ج ( 12 - )-5( )ب( -3 - )-4(   )  أ  ( 2 - )-5(   

)هـ( -9 - )-9( د ( -5 - )-12(   (
أوجد ناتج كل مما يلي:  )3

) ج ( -20 × 4 )ب( 8 ÷ )-4(   )  أ  ( -3 × )-9(  

)هـ( -16 ÷ 8 د ( -30 ÷ )-5(   (

ل ثالثِة ُمضاعفات لكلِّ عدٍد فيما يلي: اكتب أوَّ  )4

) ج ( 20 )ب( 11  )  أ  ( 8 

أوجد الُمضاعف المشترك األصغر )م م ص( لكلِّ زوٍج من األعداد فيما يلي:  )5

) د ( 6، 12 ) ج ( 6، 11  )ب( 6، 10   )  أ  ( 6، 9 

اكتب عوامل كلِّ عدٍد فيما يلي:  )6

)هـ( 29 ) د ( 28  ) ج ( 27  )ب( 26  )  أ  ( 25 

أوجد العامل المشترك األكبر )ع م ك( لكلِّ زوٍج من األعداد فيما يلي:  )7

) ج ( 26، 32 )ب( 24، 30   )  أ  ( 18، 27   

حدد أي من األعداد الموجودة في النمط المقابل تكون:  )8

)  أ  ( ُمضاعف للعدد 5
)ب( ُمضاعف للعدد 6

) ج ( ُمضاعف للعدد 3، بحيث ال يكون من ُمضاعفات العدد 9

)  أ  ( أوجد عددين أوليَّين مجموعهما 40  )9
)ب( أوجد عددين أوليَّين آخرين مجموعهما 40

) ج ( هل هناك أزواج من األعداد األولية مجموعها 40؟ حددها؟

 26 157   ،   26 156   ،   26 155   ،   26 154   ،   26 153
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ملخَّص

: يجب أن تعرف أنَّ
★  يمكنك طرح عدٍد سالٍب بإضافة العدد 	

الموجب الُمقابل له.
★  عند ضرب عددين صحيحين أو قسمتهما. إذا 	

كان العددان لهما نفس االشارة، يكون الناتج 
 موجًبا )-5 × -2 = 10(

أما إذا كان العددان لهما إشارتان مختلفتان، 
يكون الناتج سالًبا )-5 × 2 = -10(

★  يمكنك أن تجد ُمضاعفات عدٍد بالضرب في 	
1، 2، 3، وهكذا.

★  كلُّ عدٍد صحيٍح موجٍب له ُمضاعفات 	
وعوامل.

★  من الممكن أن تكون هناك عوامل مشتركة بين 	
عددين صحيحين.

★  هناك اختباراٌت بسيطٌة لقابليَّة القسمة على 	
100 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 

★ األعداد األوليَّة لها عامالن فقط.	
★  يمكنك كتابة كلِّ عدٍد صحيٍح موجٍب في 	

صورة ناتج ضرب أعداد أولية.
★  يمكنك استخدام نواتج ضرب العوامل 	

األوليَّة إليجاد العامل المشترك األصغر 
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★  معرفة االختبارات البسيطة لقابلية القسمة على 	

2، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10، 100 وتطبيقها.
★  استخدام طريقة غربال إراتوستينس الستنتاج 	

األعداد األوليَّة.
★ ف على ُمربَّعات األعداد الكاملة حتى 	  التعرُّ

20 × 20 على األقل، والجذور التربيعيَّة 
الُمقابلة لها.

★  حساب مربعات األعداد الموجبة والسالبة 	
بات  والجذور التربيعية المقابلة لها، وُمكعَّ

األعداد والجذور التكعيبيَّة.
★ ي لقوى األعداد 	  استخدام التعبير األُسِّ

الصحيحة الموجبة.
★ ف على الخصائص واألنماط والعالقات 	  التعرُّ

الرياضيَّة، وتعميمها في الحاالت البسيطة.
★  استخدام األعداد، وتطبيق الخوارزميَّات، 	

مثل: إيجاد العامل المشترك األكبر، 
والُمضاعف المشترك األصغر لعددين.
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تمارين ومسائل عامة

37 الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور

تمارين ومسائل عامة

أوجد ناتج كل مما يلي:  )1

) ج ( -8 + )-7( )ب( -3 - 5   )  أ  ( 5 + )-3(   

)هـ( -7 - 7 ) د ( 3 - 13   
أوجد ناتج كل مما يلي:  )2

) ج ( 12 - )-5( )ب( -3 - )-4(   )  أ  ( 2 - )-5(   

)هـ( -9 - )-9( د ( -5 - )-12(   (
أوجد ناتج كل مما يلي:  )3

) ج ( -20 × 4 )ب( 8 ÷ )-4(   )  أ  ( -3 × )-9(  

)هـ( -16 ÷ 8 د ( -30 ÷ )-5(   (

ل ثالثِة ُمضاعفات لكلِّ عدٍد فيما يلي: اكتب أوَّ  )4

) ج ( 20 )ب( 11  )  أ  ( 8 

أوجد الُمضاعف المشترك األصغر )م م ص( لكلِّ زوٍج من األعداد فيما يلي:  )5

) د ( 6، 12 ) ج ( 6، 11  )ب( 6، 10   )  أ  ( 6، 9 

اكتب عوامل كلِّ عدٍد فيما يلي:  )6

)هـ( 29 ) د ( 28  ) ج ( 27  )ب( 26  )  أ  ( 25 

أوجد العامل المشترك األكبر )ع م ك( لكلِّ زوٍج من األعداد فيما يلي:  )7

) ج ( 26، 32 )ب( 24، 30   )  أ  ( 18، 27   

حدد أي من األعداد الموجودة في النمط المقابل تكون:  )8

)  أ  ( ُمضاعف للعدد 5
)ب( ُمضاعف للعدد 6

) ج ( ُمضاعف للعدد 3، بحيث ال يكون من ُمضاعفات العدد 9

)  أ  ( أوجد عددين أوليَّين مجموعهما 40  )9
)ب( أوجد عددين أوليَّين آخرين مجموعهما 40

) ج ( هل هناك أزواج من األعداد األولية مجموعها 40؟ حددها؟

 26 157   ،   26 156   ،   26 155   ،   26 154   ،   26 153
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الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور36

ملخَّص

: يجب أن تعرف أنَّ
★  يمكنك طرح عدٍد سالٍب بإضافة العدد 	

الموجب الُمقابل له.
★  عند ضرب عددين صحيحين أو قسمتهما. إذا 	

كان العددان لهما نفس االشارة، يكون الناتج 
 موجًبا )-5 × -2 = 10(

أما إذا كان العددان لهما إشارتان مختلفتان، 
يكون الناتج سالًبا )-5 × 2 = -10(

★  يمكنك أن تجد ُمضاعفات عدٍد بالضرب في 	
1، 2، 3، وهكذا.

★  كلُّ عدٍد صحيٍح موجٍب له ُمضاعفات 	
وعوامل.

★  من الممكن أن تكون هناك عوامل مشتركة بين 	
عددين صحيحين.

★  هناك اختباراٌت بسيطٌة لقابليَّة القسمة على 	
100 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 

★ األعداد األوليَّة لها عامالن فقط.	
★  يمكنك كتابة كلِّ عدٍد صحيٍح موجٍب في 	

صورة ناتج ضرب أعداد أولية.
★  يمكنك استخدام نواتج ضرب العوامل 	

األوليَّة إليجاد العامل المشترك األصغر 
والُمضاعف المشترك األكبر.

★  يمكن استخدام طريقة غربال إراتوستينس 	
إليجاد األعداد األوليَّة.

★ 49 تقرأ )الجذر 	  7 2 تقرأ )ُمربَّع العدد 7(، و 
التربيعّي للعدد 49(.

★  األعداد الصحيحة الموجبة لها جذران 	
تربيعيَّان.

★ 64 تقرأ 	  4 3  تقرأ )ُمكعَّب العدد 4(، و 3
)الجذر التكعيبيَّ للعدد 64(.

★ 5 4 يعني 5 × 5 × 5 × 5	

يجب أن تكون قادًرا على:
★  جمع األعداد الصحيحة، وطرحها، وضربها، 	

وقسمتها.
★ تحديد الُمضاعفات والعوامل، واستخدامها.	
★ تحديد األعداد األوليَّة، واستخدامها.	
★  إيجاد العوامل المشتركة والعامل المشترك 	

األكبر.
★ إيجاد الُمضاعف المشترك األصغر.	
★  كتابة عدٍد بداللة عوامله األوليَّة،  	

مثال: 500 = 2 2 × 5 3
★  معرفة االختبارات البسيطة لقابلية القسمة على 	

2، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10، 100 وتطبيقها.
★  استخدام طريقة غربال إراتوستينس الستنتاج 	

األعداد األوليَّة.
★ ف على ُمربَّعات األعداد الكاملة حتى 	  التعرُّ

20 × 20 على األقل، والجذور التربيعيَّة 
الُمقابلة لها.

★  حساب مربعات األعداد الموجبة والسالبة 	
بات  والجذور التربيعية المقابلة لها، وُمكعَّ

األعداد والجذور التكعيبيَّة.
★ ي لقوى األعداد 	  استخدام التعبير األُسِّ

الصحيحة الموجبة.
★ ف على الخصائص واألنماط والعالقات 	  التعرُّ

الرياضيَّة، وتعميمها في الحاالت البسيطة.
★  استخدام األعداد، وتطبيق الخوارزميَّات، 	

مثل: إيجاد العامل المشترك األكبر، 
والُمضاعف المشترك األصغر لعددين.
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39الوحدة الثانية: العبارات الجبرية والمعادالت والصيغ

 

تحتوي المعادلة على حروٍف وأرقاٍم ويجب أن تحتوي على عالمة التساوي.

تحتوي العبارة الجبرية على أرقاٍم وحروٍف، لكن ال تحتوي على عالمة التساوي.

على سبيل المثال، تعد 3 س + 2 = 8 معادلة، بينما تعد 3 س + 2 عبارة جبرية.
عالمة تساوي ) = ( التي نستخدمها اليوم اخترعها عالم الرياضيَّات روبرت 

غيكوغد.

ولد روبرت غيكوغد في مدينة تينبي، 
بيمبروكشاير، عام 1510؛ درس روبرت 

الطب في الجامعة ثم عمل طبيًبا.
ألف روبرت خالل حياته العديد من 

الكتب الدراسيَّة في مادة الرياضيَّات، 
بالشكل الذي اعتقد أنَّه يجب دراسته. 

وقد كتب كلَّ هذه الكتب باللغة 
ة، بداًل من الالتينيَّة أو اليونانيَّة،  اإلنجليزيَّ

بغرض جعل هذه الكتب متاحًة للجميع. كما استخدم روبرت تعبيراٍت 
واضحٍة وبسيطٍة محاواًل أن يجعل هذه الكتب سهلة الفهم.

The Whetstone of Witte ففي  ألَّف روبرت كتاب  في عام 1557 
ل مرٍة. كان  هذا الكتاب استخدم روبرت عالمة التساوي الحديثة )=( ألوَّ
علماء رياضيَّات آخرون يستخدمون الحروف ae أو oe أو خطين رأسيَّين، 

||، للتعبير عن التساوي.
ويلز.  غرب  ساحل  على  مزدحمة  سياحية  مدينة  هي  اآلن  تينبي  مدينة  إن 
استمتاعهم  أثناء  هناك،  عطالتهم  يقضون  الذين  األشخاص  يدرك  وال 

الشاطيء،  على  بالمثلجات 
ُولَِد فيه  أنَّهم في المكان الذي 

مخترع عالمة التساوي!
في هذه الوحدة ستتعلَّم 

أكثر عن العبارات الجبرية 
والمعادالت وكيفيَّة حلهم.
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تأكد من تعلمك وفهمك للمفردات 
األساسية التالية:

 	)unknown( المجهول
 	)expression( العبارة الجبرية
 	)variable( المتغير
 	)term( الحد
 	)like terms( الحدود المتشابهة
 	)simplify )fraction(( )تبسيط )الكسور
 تجميع الحدود المتشابهة   	 

)collecting like terms(
 	)brackets( األقواس
 	)expand( فك األقواس
 	)formula( الصيغة
 	)substitute( التعويض
 	)derive( استنتج
 	)solve equation( حل المعادلة
 العمليَّات العكسيَّة   	 

)inverse operations(
 المعكوس الجمعي   	 

)additive inverse(
 	)solution( الحل

المفردات

روبرت غيكوغد.

ميناء تينبي

الوحدة الثانية: العبارات الجبرية والمعادالت والصيغ
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تمارين ومسائل عامة

الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور38

اكتب كلَّ عدٍد فيما يلي في صورة ناتج ضرب عوامله األوليَّة:  )10
) ج ( 200 )ب( 96    )  أ  ( 18   
) و ( 175 )هـ( 135    ) د ( 240   

استخدم إجاباتك في السؤال 10 إليجاد ما يلي:  )11
)  أ  ( العامل المشترك األكبر للعددين 200، 240
)ب( العامل المشترك األكبر للعددين 135، 175

) ج ( الُمضاعف المشترك األصغر للعددين 18، 96
) د ( الُمضاعف المشترك األصغر للعددين 200، 240

)  أ  ( ما أصغر عدٍد ينتج عند ضرب ثالثِة أعداٍد أوليٍَّة مختلفٍة؟  )12
)ب(  إذا كان العدد 001 1 ينتج عند ضرب ثالثِة أعداٍد أوليَّة، وكان 13 هو أحد هذه األعداد،   

فما العددان اآلخران؟
أوجد قيمة ما يلي:  )13

64 )ب( 3    64 )  أ  ( 
14(  إذا كان العامل المشترك األكبر لعددين هو 6، وكان الُمضاعف المشترك األصغر لهما هو 72 وإذا علمت أن 

24 هو أحد هذين العددين فأوجد العدد اآلخر.
أوجد ناتج ما يلي:  )15

)ب( 9 + 18 ÷ 6 )  أ  ( 20 - 3 × 5   
) ج ( 26 ÷ )11 - 2( 
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غيكوغد.

ولد روبرت غيكوغد في مدينة تينبي، 
بيمبروكشاير، عام 1510؛ درس روبرت 

الطب في الجامعة ثم عمل طبيًبا.
ألف روبرت خالل حياته العديد من 

الكتب الدراسيَّة في مادة الرياضيَّات، 
بالشكل الذي اعتقد أنَّه يجب دراسته. 

وقد كتب كلَّ هذه الكتب باللغة 
ة، بداًل من الالتينيَّة أو اليونانيَّة،  اإلنجليزيَّ

بغرض جعل هذه الكتب متاحًة للجميع. كما استخدم روبرت تعبيراٍت 
واضحٍة وبسيطٍة محاواًل أن يجعل هذه الكتب سهلة الفهم.

The Whetstone of Witte ففي  ألَّف روبرت كتاب  في عام 1557 
ل مرٍة. كان  هذا الكتاب استخدم روبرت عالمة التساوي الحديثة )=( ألوَّ
علماء رياضيَّات آخرون يستخدمون الحروف ae أو oe أو خطين رأسيَّين، 

||، للتعبير عن التساوي.
ويلز.  غرب  ساحل  على  مزدحمة  سياحية  مدينة  هي  اآلن  تينبي  مدينة  إن 
استمتاعهم  أثناء  هناك،  عطالتهم  يقضون  الذين  األشخاص  يدرك  وال 

الشاطيء،  على  بالمثلجات 
ُولَِد فيه  أنَّهم في المكان الذي 

مخترع عالمة التساوي!
في هذه الوحدة ستتعلَّم 

أكثر عن العبارات الجبرية 
والمعادالت وكيفيَّة حلهم.
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تمارين ومسائل عامة

الوحدة األولى: األعداد الصحيحة والقوى والجذور38

اكتب كلَّ عدٍد فيما يلي في صورة ناتج ضرب عوامله األوليَّة:  )10
) ج ( 200 )ب( 96    )  أ  ( 18   
) و ( 175 )هـ( 135    ) د ( 240   

استخدم إجاباتك في السؤال 10 إليجاد ما يلي:  )11
)  أ  ( العامل المشترك األكبر للعددين 200، 240
)ب( العامل المشترك األكبر للعددين 135، 175

) ج ( الُمضاعف المشترك األصغر للعددين 18، 96
) د ( الُمضاعف المشترك األصغر للعددين 200، 240

)  أ  ( ما أصغر عدٍد ينتج عند ضرب ثالثِة أعداٍد أوليٍَّة مختلفٍة؟  )12
)ب(  إذا كان العدد 001 1 ينتج عند ضرب ثالثِة أعداٍد أوليَّة، وكان 13 هو أحد هذه األعداد،   

فما العددان اآلخران؟
أوجد قيمة ما يلي:  )13

64 )ب( 3    64 )  أ  ( 
14(  إذا كان العامل المشترك األكبر لعددين هو 6، وكان الُمضاعف المشترك األصغر لهما هو 72 وإذا علمت أن 

24 هو أحد هذين العددين فأوجد العدد اآلخر.
أوجد ناتج ما يلي:  )15

)ب( 9 + 18 ÷ 6 )  أ  ( 20 - 3 × 5   
) ج ( 26 ÷ )11 - 2( 
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تحتوي المعادلة على حروٍف وأرقاٍم ويجب أن تحتوي على عالمة التساوي.

تحتوي العبارة الجبرية على أرقاٍم وحروٍف، لكن ال تحتوي على عالمة التساوي.

على سبيل المثال، تعد 3 س + 2 = 8 معادلة، بينما تعد 3 س + 2 عبارة جبرية.
عالمة تساوي ) = ( التي نستخدمها اليوم اخترعها عالم الرياضيَّات روبرت 

غيكوغد.

ولد روبرت غيكوغد في مدينة تينبي، 
بيمبروكشاير، عام 1510؛ درس روبرت 

الطب في الجامعة ثم عمل طبيًبا.
ألف روبرت خالل حياته العديد من 

الكتب الدراسيَّة في مادة الرياضيَّات، 
بالشكل الذي اعتقد أنَّه يجب دراسته. 

وقد كتب كلَّ هذه الكتب باللغة 
ة، بداًل من الالتينيَّة أو اليونانيَّة،  اإلنجليزيَّ

بغرض جعل هذه الكتب متاحًة للجميع. كما استخدم روبرت تعبيراٍت 
واضحٍة وبسيطٍة محاواًل أن يجعل هذه الكتب سهلة الفهم.

The Whetstone of Witte ففي  ألَّف روبرت كتاب  في عام 1557 
ل مرٍة. كان  هذا الكتاب استخدم روبرت عالمة التساوي الحديثة )=( ألوَّ
علماء رياضيَّات آخرون يستخدمون الحروف ae أو oe أو خطين رأسيَّين، 

||، للتعبير عن التساوي.
ويلز.  غرب  ساحل  على  مزدحمة  سياحية  مدينة  هي  اآلن  تينبي  مدينة  إن 
استمتاعهم  أثناء  هناك،  عطالتهم  يقضون  الذين  األشخاص  يدرك  وال 

الشاطيء،  على  بالمثلجات 
ُولَِد فيه  أنَّهم في المكان الذي 

مخترع عالمة التساوي!
في هذه الوحدة ستتعلَّم 

أكثر عن العبارات الجبرية 
والمعادالت وكيفيَّة حلهم.
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)ب(  إذا كان العدد 001 1 ينتج عند ضرب ثالثِة أعداٍد أوليَّة، وكان 13 هو أحد هذه األعداد،   

فما العددان اآلخران؟
أوجد قيمة ما يلي:  )13

64 )ب( 3    64 )  أ  ( 
14(  إذا كان العامل المشترك األكبر لعددين هو 6، وكان الُمضاعف المشترك األصغر لهما هو 72 وإذا علمت أن 

24 هو أحد هذين العددين فأوجد العدد اآلخر.
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واضحٍة وبسيطٍة محاواًل أن يجعل هذه الكتب سهلة الفهم.

The Whetstone of Witte ففي  ألَّف روبرت كتاب  في عام 1557 
ل مرٍة. كان  هذا الكتاب استخدم روبرت عالمة التساوي الحديثة )=( ألوَّ
علماء رياضيَّات آخرون يستخدمون الحروف ae أو oe أو خطين رأسيَّين، 

||، للتعبير عن التساوي.
ويلز.  غرب  ساحل  على  مزدحمة  سياحية  مدينة  هي  اآلن  تينبي  مدينة  إن 
استمتاعهم  أثناء  هناك،  عطالتهم  يقضون  الذين  األشخاص  يدرك  وال 

الشاطيء،  على  بالمثلجات 
ُولَِد فيه  أنَّهم في المكان الذي 

مخترع عالمة التساوي!
في هذه الوحدة ستتعلَّم 

أكثر عن العبارات الجبرية 
والمعادالت وكيفيَّة حلهم.
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اكتب كلَّ عدٍد فيما يلي في صورة ناتج ضرب عوامله األوليَّة:  )10
) ج ( 200 )ب( 96    )  أ  ( 18   
) و ( 175 )هـ( 135    ) د ( 240   

استخدم إجاباتك في السؤال 10 إليجاد ما يلي:  )11
)  أ  ( العامل المشترك األكبر للعددين 200، 240
)ب( العامل المشترك األكبر للعددين 135، 175

) ج ( الُمضاعف المشترك األصغر للعددين 18، 96
) د ( الُمضاعف المشترك األصغر للعددين 200، 240

)  أ  ( ما أصغر عدٍد ينتج عند ضرب ثالثِة أعداٍد أوليٍَّة مختلفٍة؟  )12
)ب(  إذا كان العدد 001 1 ينتج عند ضرب ثالثِة أعداٍد أوليَّة، وكان 13 هو أحد هذه األعداد،   

فما العددان اآلخران؟
أوجد قيمة ما يلي:  )13

64 )ب( 3    64 )  أ  ( 
14(  إذا كان العامل المشترك األكبر لعددين هو 6، وكان الُمضاعف المشترك األصغر لهما هو 72 وإذا علمت أن 

24 هو أحد هذين العددين فأوجد العدد اآلخر.
أوجد ناتج ما يلي:  )15

)ب( 9 + 18 ÷ 6 )  أ  ( 20 - 3 × 5   
) ج ( 26 ÷ )11 - 2( 
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تحتوي المعادلة على حروٍف وأرقاٍم ويجب أن تحتوي على عالمة التساوي.
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تأكد من تعلمك وفهمك للمفردات 
األساسية التالية:

 	)unknown( المجهول
 	)expression( العبارة الجبرية
 	)variable( المتغير
 	)term( الحد
 	)like terms( الحدود المتشابهة
 	)simplify )fraction(( )تبسيط )الكسور
 تجميع الحدود المتشابهة   	 

)collecting like terms(
 	)brackets( األقواس
 	)expand( فك األقواس
 	)formula( الصيغة
 	)substitute( التعويض
 	)derive( استنتج
 	)solve equation( حل المعادلة
 العمليَّات العكسيَّة   	 

)inverse operations(
 المعكوس الجمعي   	 

)additive inverse(
 	)solution( الحل

المفردات

روبرت غيكوغد.
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2-1 كتابة العبارات الجبرية

✦ تمارين 1-2
لدى هبة حقيبٌة تحتوي على ع من أقراص العد.  )1

  اكتــب عبــارة جبريــة للعــدد اإلجمالــيِّ ألقــراص العــدِّ التــي ســتصبح 
فــي الحقيبــة إذا:

)  أ  ( أضافت 4 من أقراص العد إلى الحقيبة.
)ب( أخذت 3 من أقراص العد من الحقيبة.

ة. كانت درجة الحرارة يوم الثالثاء س درجة سيليزيَّ  )2

اكتب عبارة جبرية ُتمثِّل درجة الحرارة عندما:  
)  أ  ( ترتفع 2 درجة سيليزيَّة عن درجة يوم الثالثاء.

)ب( تكون ضعف ما كانت عليه يوم الثالثاء.

اكتب العبارة الجبرية التي ُتمثِّل إجابًة لكٍل مما يلي:  )3
)  أ  (  لدى خالد س من مشغالت األقراص، كما أنه اشترى 6 مشغالت إضافية، فكم عدد الُمشغِّالت لديه اآلن؟

)ب(  يبُلغ عْمُر علي س ويبُلغ عْمُر شريف ص، فما مجموُع عمريهما؟ 
) ج (  يمكن لحسن تخزين ل من الصور على بطاقة ذاكرٍة واحدٍة.      

كم عدد الصور التي يستطيع تخزينها في 3 بطاقات ذاكرٍة بنفس سعة التخزين؟ 

ر فاطمة في عدٍد ما ) ل ( تفكِّ  )4
اكتب عبارة جبرية للعدد الذي ستحصُل عليه فاطمة عندما:  

)  أ  ( تضِرب العدد في 3
)ب( تضِرب العدد في 4 ثم تضيف 1

م العدد على 3 ) ج ( تقسِّ
) د ( تقسم العدد على 2 ُثمَّ تطرح منه 9

. .  وللطفل ل رياٌل عمانيٌّ تكلفُة تذكرة دخول متحف للشخص البالغ  ع  رياٌل عمانيٌّ  )5
اكتب عبارة جبرية إلجماليِّ تكلفة كلِّ مجموعٍة:  

)ب( شخصان بالغان وطفل )  أ  ( شخص بالغ وطفل  
) ج ( 4 أشخاٍص بالغين و 5 أطفاٍل

تبدأ هبة بأقراص العدِّ ع في كلِّ 
جزٍء من السؤال.
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2-1 كتابة العبارات الجبرية

2-1 كتابة العبارات الجبرية

في الجبر يمكنك استخدام حرف لتمثيل عدد مجهول.
افرض أن لدى سعاد ثالث ثمرات من التفاح.

وأعطاها زياد المزيد من التفاح، كم ثمرة تفاح لدى سعاد اآلن؟
عدد ثمرات التفاح التي أعطاه زياد لسعاد هو عدد مجهول.

ولحل هذا النوع من المسائل يمكنك استخدام حرف لتمثيل العدد الذي ال تعرفه.
مثال: فيما يلي إناء من الحلوى، لكنك ال تعلم كم عدد قطع الحلوى الموجودة داخل إناء.

لنفترض أنَّ ع ُتمثِّل عدد الحلوى المجهول باإلناء.

إذا أخذنا ثالَث قطع حلوى من اإلناء.
سيتبقى لدينا ع - 3 من الحلوى في اإلناء.

ى المتغير. ى عبارًة  جبريًة والحرف ع ُيسمَّ ع - 3 ُتسمَّ

تحتوي العبارة الجبرية على أرقاٍم ومتغيرات، لكنها ال تتضمن عالمة التساوي ) = (

مثال 1-2

 يبُلغ حسام س من الُعْمر، خالد أكبر من حسام بأربع سنواٍت، آدم أصغر من حسام بسنتين، ُعْمر قاسم يساوي 
3 مراٍت ُعْمر حسام، يبُلغ ُعْمر معتز نِصف ُعْمر حسام.

اكتب عبارًة جبرية لُعْمر كلٍّ منهم.

الحل

حة لتبدأ بها هذه المعلومة ُموضَّ يبلغ حسام س من الُعْمر 
ألن خالد أكبر من حسام بـ 4 سنوات إذن أضف 4 إلى س ُعْمر خالد س + 4 

ألن آدم أصغر من حسام بسنتين، إذن اطرح 2 من س ُعْمر آدم س - 2 
ألن ُعْمر قاسم يساوي 3 مرات عمر حسام إذن اضرب 3 في س ُعْمر قاسم 3 س 

عندما تكتب 3 س هي نفس 3 × س، واكتب دائًما العدد قبل المتغير  
ألن ُعْمر معتز يساوي نِصف ُعْمر حسام، إذن اقسم س على 2 –س 

2
ُعْمر  معتز 

س
–
2

تكتب س ÷ 2 وهذا يعني   
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طول المستطيل األزرق يساوي ص

عند جمع أطوال المستطيالت الحمراء، فإنَّ مجموع طولها يساوي 3س
عند جمع أطوال المستطيالت الزرقاء، فإنَّ مجموع أطوالها يساوي 2ص 

عند جمع أطوال المستطيالت الحمراء والمستطيالت الزرقاء فإنَّ 
طولها يساوي 3س + 2ص

* يمكنك تجميع الحدود المتشابهة )جمع أو طرح(.
وال يمكنك تجميع الحدود التي تحتوي على متغيرات ُمختلفٍة.

* يمكنك تبسيط العبارة الجبرية عن طريق تجميع الحدود الُمتشابهة.
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ر راشد في عدٍد ع، اكتب عبارًة جبريًة للعدد الذي سيحصل عليه راشد عندما: يفكِّ

)  أ  ( يضيف 2 إلى العدد ُثمَّ يضرب الناتج في 5
)ب( يطرح 3 من العدد ُثمَّ يقسم الناتج على 2
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) ج (  4ل ، 2ل حدود متشابهة
3م ، -م حدود متشابهة

4ل + 3م + 2ل - م
=4ل + 2ل +3م - م

= 6ل + 2م
ال يمكن تبسيطها أكثر ألنها حدود غير متشابهة

5ع ، -3ع حدود متشابهة ) د ( 
3، 7 حدود متشابهة 

5ع + 7 -3ع + 3
= 2ع + 10

ال يمكن تبسيطها أكثر ألنها حدود غير متشابهة.  
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2-1 كتابة العبارات الجبرية

فيما يلي جزٌء من الواجب المنزليِّ الخاص بسالم:  )6

السؤال
ر راشد في عدٍد ع، اكتب عبارًة جبريًة للعدد الذي سيحصل عليه راشد عندما: يفكِّ

)  أ  ( يضيف 2 إلى العدد ُثمَّ يضرب الناتج في 5
)ب( يطرح 3 من العدد ُثمَّ يقسم الناتج على 2

)  أ  ( )ع + 2( × 5 التي يمكن كتابتها أيًضا كذلك 5)ع + 2( الحلُّ 
� �

�
− )ب( )ع - 3( ÷ 2 التي يمكن كتابتها أيًضا كذلك   

استخدم طريقة سالم لكتابة عبارة جبرية للعدد الذي سيحصل عليه راشد عندما:  
)  أ  ( يضيف 5 للعدد ُثمَّ يضرب الناتج في 3
)ب( يضيف 7 للعدد ُثمَّ يقسم الناتج على 4

) ج ( يطرح 2 من العدد ُثمَّ يقسم الناتج على 5
) د ( يطرح 9 من العدد ُثمَّ يضرب الناتج في 8

7(  صل كلَّ وصٍف )في العمود األيمن( بالعبارة الجبرية الصحيحة )في العمود األيسر(، ثم اكتب وصًفا للعبارة 
الجبرية المتبقية.
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−��
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 - 2 )6 ) و ( اقسم ع على 3 وأِضف 2   
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2-2 تجميع الحدود المتشابهة

)ح( 6ر + 3ط - 4ر + ط ) ز ( 10م - 5م + 17 - 9   

)ي( 7ص + 2ح + 3ر - 2ص + ح + 2ر )ط( 9ك + 5و - 3ك - 2و   

)ل( 12 + 6ح + 8ك - 6 - 3ح + 3ك )ك( 11م + 6ط + 9 - 3ط - 7   

اكتب كاًل من العبارات الجبرية اآلتية في أبسط صورة:  )5

)  أ  (  2س ص + 3س ص + 5ع م + 7م ع

) ج ( 4ط ل + 2ل ط + 6و د - 4د و )ب(  3 ك ر + 5ك ر + 9ع ل + 7 ل ع   

)هـ( 8ح د + 12ح هـ + 3د ح - 9هـ ح ) د (  11ص ر + 9ط ح - 2ص ر - 7ح ط   

) ز ( 4م ل - 3 ل م + 7ط ح - 7ح ط ) و ( 6 س + 7 س ص - 2 س + س ص   

فيما يلي جزٌء من الواجب المنزليِّ الخاص بأحمد:   )6

هل إجابة احمد صحيحة ؟ وضح ذلك  

اكتب العبارات الجبرية التالية في أبسط صورٍة:  السؤال 
)  أ  ( 2س + 8 + 6س - 4

 )ب( 3هـ و + 5هـ د - 2هـ و + 3د هـ
الحل

 )  أ  (2س + 8 + 6س - 4 = 8 س + 4 = 12س
)ب( 3هـ و + 5هـ د - 2هـ و + 3د هـ = 5هـ و + 5هـ د + 3د هـ

اكمل الفراغات في الشكل التالي:  )7

� �� + � ��

� � + � �

� � + � �

� + �

تذكر: أنَّك تستنتج العبارة الجبرية في ُكلِّ مستطيل عن طريق تجميع 
العبارات الجبرية بالمستطيلين في الصف الموجود أدناه.
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✦ تمارين 2-2
لدى ماجد 3 مستطيالت مختلفة.   )1

طول المستطيل األصفر يساوي س  
طول المستطيل األخضر يساوي ص  

طول المستطيل األزرق يساوي ع  
أوجد مجموع أطوال المستطيالت في كل مما يلي، واكتب إجابتك في أبسط صورٍة:  
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ط كاًل مما يلي: بسِّ  )2
) ج ( 5د + 3د )ب( 2ص + 4ص  )  أ  ( س + س + س + س + س 

) و (   9ع + ع + 6ع ـ  )هـ( 8هـ + 5هـ + ه ) د ( 6ر + 3ر + 4ر 
)ط( 9ح - 5ح )ح( 8ع - ع  ) ز ( 7 ل - 4 ل 

) ل ( 8ك - 5ك - 2ك ) ك ( 9م + م - 7م  )ي(   6و + 2و - 3و 
3(  اكتب الحدود المفقودة في كل مما يلي:
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ط العبارات الجبرية التالية عن طريق تجميع الحدود المتشابهة: بسِّ  )4
)ب( 3ر + 5ر + 2د + د )  أ  ( 2ل + 3ل + 5ك   

) د ( 7ح + 8 ل + 2ح + ل ) ج ( 4س + 5ص + 3س + 2ص   
) و ( 6م - 2م + 7ع - 3ع )هـ( 4ر + 1 + 3ر + 9   
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تذكر: أنَّك تستنتج العبارة الجبرية في ُكلِّ مستطيل عن طريق تجميع 
العبارات الجبرية بالمستطيلين في الصف الموجود أدناه.
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هل إجابة احمد صحيحة ؟ وضح ذلك  

اكتب العبارات الجبرية التالية في أبسط صورٍة:  السؤال 
)  أ  ( 2س + 8 + 6س - 4

 )ب( 3هـ و + 5هـ د - 2هـ و + 3د هـ
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)ب( 3هـ و + 5هـ د - 2هـ و + 3د هـ = 5هـ و + 5هـ د + 3د هـ

اكمل الفراغات في الشكل التالي:  )7
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تذكر: أنَّك تستنتج العبارة الجبرية في ُكلِّ مستطيل عن طريق تجميع 
العبارات الجبرية بالمستطيلين في الصف الموجود أدناه.
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47الوحدة الثانية: العبارات الجبرية والمعادالت والصيغ

2-3 فّك األقواس

3(  فيما يلي جزٌء من الواجب           
المنزليِّ الخاص بسلطان.

هل إجابة سلطان صحيحة ولماذا ؟  

4(  أيٌّ من العبارات الجبرية التالية تختلف عن العبارات الجبرية األخرى؟
اشرح إجابتك.  

4 )6 س + 26(3 )10 + 8 س(6 )5 + 4 س(2 )12 س + 15(  

اضرب خارج األقواس:  السؤال 
)ب( 2)6س - 3( )  أ  ( 4)س + 4(  

) د ( 6)2 - س(  ) ج ( 3)2 - 5س( 
 الحّل 

)  أ  ( 4)س + 4( = 4س + 8
 )ب( 2)6س - 3( = 12س - 3
) ج ( 3)2 - 5س( = 6 + 15س 

) د ( 6)2 - س( = 12 - 6س = 6س
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2-3 فّك األقواس

2-3 فّك األقواس

ة تحتوي على أقواس. بعض العبارات الجبريَّ
لفكِّ األقواس ) الضرب خارج األقواس (، نقوم بضرب الحد الموجود 

خارج األقواس في كل حد بداخله.

مثال 3-2

فك األقواس:
) ج ( 3)2ر + ح( )ب( 2)س - 5(    )  أ  ( 4)ع + 3( 

الحل

اضِرب 4 في ع ُثمَّ 4 في 3 = 4 × ع + 4 × 3  )  أ  ( 4)ع + 3( 
ط 4 × ع إلى 4ع،    وبسط 4 × 3 إلى 12 بسِّ = 4ع + 12   

اضرب 2 في س ثم اضرب 2 في 5 = 2 × س - 2 × 5  )ب( 2)س - 5( 
بسط 2 × س إلى 2س،    وبسط 2 × 5 إلى 10 = 2س - 10   

اضرب 3 ×2م ثم 3 × ح = 3 × 2م + 3 × ح  ) ج ( 3 )2م + ح(  
بسط 3 ×2م إلى 6م،    وبسط 3 × ح إلى 3ح = 6م + 3ح   

✦ تمارين 3-2
فّك األقواس:  )1

) د ( 5 )ص + 5( ) ج ( 4 )و + 2(  )ب( 3 )د + 6(  )  أ  ( 2 )س + 5( 
) ح ( 2 )هـ - 8( )  ز  ( 6 )د - 9(  ) و ( 7 )ح - 4(  )هـ( 3 ) ل - 1( 
) ل ( 9 )3 + ط( ) ك ( 5 )7 + ح(  )ي( 2 )1 + ر(  )ط( 6 )2 + و ( 
) ع ( 9 )3 - ك( )س( 5 )7 - ع(  ) ن ( 2 )1 - د(  ) م ( 6 )2 - س( 

اضرب خارج األقواس:  )2
) د ( 6 )4ص + 7( ) ج ( 5 )2و + 3(  )ب( 4 )3د + 5(  )  أ  ( 3 )2س + 1( 
) ح ( 8 )3هـ - 6( ) ز ( 6 )5د - 1(  ) و ( 4 )2ح - 3(  )هـ( 2 )3 ل - 4( 
) ل ( 9 )5 + 4 ط( )ك( 7 )6 + 7 ح(  )ي( 5 )3 + 4 ر(  )ط( 3 )1 + 2 و ( 

) ع ( 2 )13 - 4 ك( )س( 6 )5 - 8 ع(  ) ن ( 12 )2 - 3 ص(  ) م ( 8 )3 - 5 س( 

4)ع + 3( تساوي 4 × )ع + 3(، لكنك 
عادًة ما تكتب العبارة الجبرية بهذه 

الطريقة أي بدون عالمِة الضرب.
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) ح ( 2 )هـ - 8( )  ز  ( 6 )د - 9(  ) و ( 7 )ح - 4(  )هـ( 3 ) ل - 1( 
) ل ( 9 )3 + ط( ) ك ( 5 )7 + ح(  )ي( 2 )1 + ر(  )ط( 6 )2 + و ( 
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عادًة ما تكتب العبارة الجبرية بهذه 

الطريقة أي بدون عالمِة الضرب.
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3(  فيما يلي جزٌء من الواجب           
المنزليِّ الخاص بسلطان.

هل إجابة سلطان صحيحة ولماذا ؟  

4(  أيٌّ من العبارات الجبرية التالية تختلف عن العبارات الجبرية األخرى؟
اشرح إجابتك.  
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اضرب خارج األقواس:  السؤال 
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49الوحدة الثانية: العبارات الجبرية والمعادالت والصيغ

2-4 استنتاج واستخدام الصيغ

✦ تمارين 4-2
أوجد قيمة كل من العبارات الجبرية التالية:  )1

ص = 3 عندما   )  أ  ( ص + 5  
س = 20 عندما   )ب( س - 9  

و = 7، ر = 4 عندما   ) ج ( و + ر  
م = 100، ع = 25 عندما   ) د ( م - ع  

ك = 5 عندما   )هـ( 3 ك  
ع = 5، ل = 3 عندما   ) و ( ع + 2 ل  

أوجد قيمة كل من العبارات الجبرية التالية:  )2

د = 32 عندما     �
� )  أ  ( 

ح = 10، د = 2 عندما   )ب( ح - 4د  
ح = 8، ر = 5 عندما   ) ج ( 2ح + 3ر  

ع = 16، ل = 9 عندما   � + ل 
�
�+ ) د ( 

ح = 6 عندما   2 - ��
�� – )هـ( 

س = 19، د = 11 عندما    �
� + �

) و ( 

أوجد قيمة كل عبارة جبرية فيما يلي:  )3
س = 3 عندما  )  أ  ( 4 )س + 9(  

ر = 15، م = 7 عندما  )ب( 2 )ر - م(  
ع = 3، ل = 8 عندما  ) ج ( ع ) ل + 12(  

ع = 12 عندما  ) د ( 20 ÷ )ع - 7(  
س = 22، ص = 3 عندما  )هـ( )5 + س( ÷ ص  

ع = 7، ل = 3 عندما  ) و ( 18 - )ع + ل(  
)  أ  ( اكتب صيغة لعدد الدقائق الموجودة بأي عدد من الساعاٍت، بما يلي:  )4

2( بالمتغيرات 1( بالكلمات   
ة بك في الجزئية ))  أ  ( 2( إليجاد عدد الدقائق الموجودة في 5 ساعاٍت. )ب( استخدم الصيغة الخاصَّ

استخدم الصيغة ك = ط ص إليجاد قيمة  ك  إذا كان:   )5
)  أ  ( ط = 3، ص = 7
)ب( ط = 4، ص = 9

ط ص تساوي ط × ص
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ح العالقة بين كميتين )متغيرين(. الصيغة هي قاعدٌة رياضيٌَّة توضِّ
مساحة الُمستطيل = الطول × العرض يمكنك كتابة صيغٍة ما باستخدام الكلمات: 

م = ل × ض أو بإستخدام الحروف: 
يمكنك تعويض األعداد في العبارات الجبرية والصيغ. 

فإنَّ م = 5 × 4 = 20 سم2 عندما يكون ل = 5 سم، ض = 4 سم 
ٍة بك لتساعدك في حلِّ المسائل يمكنك كتابة أو استنتاج صيٍغ خاصَّ

وإليجاد قيمة العبارة الجبرية تذكر أن تجري العمليات الحسابية وفق الترتيب اآلتي:
2( األسس والجذور 1( فك األقواس      

4( الجمع والطرح من اليمين إلى اليسار 3( الضرب والقسمة من اليمين إلى اليسار  

مثال 4-2

س + 3ص عندما س = 2، ص = 4 )  أ  ( أوجد قيمة العبارة الجبرية:  
س)10 - ص( عندما تكون س = 4، ص = 7 )ب( أوجد قيمة العبارة الجبرية:   

) ج ( اكتب صيغة لعدد األيام الموجودة في أي عدد من األسابيع، كما يلي: 1( بالكلمات  2( بالمتغيرات
)  د  ( استخدم الصيغة الرياضية في الجزئية )ج( إليجاد عدد األيام في 8 أسابيع.

الحل

عوض عن س بالعدد 2 وعن ص بالعدد 4 في العبارة الجبرية.  4 × 3 + 2 = )  أ  ( س + 3ص 
12 + 2 =  

14 =  
)ب( س)10-ص(

=4 ) 10 - 7 (      عوض عن س بالعدد 4 وعوض عن ص بالعدد 7 في   
العبارة الجبرية

أوجد القيمة بين القوسين قبل عملية الضرب       3×4 =  
12=  

في األسبوع 7 أياٍم؛ لذلك اضِرب عدد األسابيع في 7 ) ج ( 1( عدد األيام = 7 × عدد األسابيع  
 2( د = 7ع   اختار د لأليام، ع لألسابيع واكتب 7 × ع مثل 7ع

عوض عن  ع = 8 في الصيغة.  8 × 7 = )  د  ( د  
∴ عدد األيام في 8 أسابيع  = 56 يوًما    

يساوي 56 يوًما

ر ترتيب العمليَّات: عمليتا  تذكَّ
القسمة والضرب ال ُبدَّ أن يتما 

قبل الجمع والطرح.

اكتب دائًما الرقم قبل الحرف، 

لذا اكتب7ع وليس ع7
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51الوحدة الثانية: العبارات الجبرية والمعادالت والصيغ

2-5 كتابة المعادالت وحلها

2-5 كتابة المعادالت وحلها

حل معادلة ما هو إيجاد قيمة المتغير فيها.
س + 5 = 12 إليك هذه المعادلة: 

س + 5 - 5 = 12 - 5 أضف المعكوس الجمعي للعدد 5 وهو -5 إلى طرفي المعادلة: 
س = 7 فإن حل المعادلة سيكون: 

مثال 5-2

ق من صحة إجاباتك: ِحّل المعادالت اآلتية وتحقَّ  )1
)ب( 2س + 4 = 16 )  أ  ( س - 3 = 12     

ر ميا في عدٍد ما، إذا قسمته على 2 ُثمَّ أضافت له 3 ستكون إجابتها هي 7: تفكِّ  )2
)  أ  ( اكتب معادلًة ميا للعدد المجهول.  

)ب( ِحل هذه المعادلَة.  

الحل

أضف 3 )المعكوس الجمعي للعدد -3( لكال الطرفين. )  أ  ( س - 3 +3 = 12 + 3    )1
س = 12 + 3    

س = 15    
ق: 15 - 3 = 12 ✓  عوض عن س= 15 في المعادلة للتحقق من صحة اإلجابة تحقَّ   
أضف -4 )المعكوس الجمعي للعدد 4( لكال الطرفين. 2س + 4 + )-4( = 16+ )-4(  )ب(   

2س = 16 - 4    
ط الطرف األيمن. بقسمة كال الطرفين على 2 بسِّ 2س = 12     

  ��
� س =    
س = 6   

َّتحقق: 2 × 6 + 4 = 12 + 4 = 16 ✓   عوض عن س= 6 في المعادلة للتحقق من صحة اإلجابة   
لنفترض أن العدد المجهول هو ع  7 = 3 + �

� )  أ  (   )2

أضف -3 ) المعكوس الجمعي للعدد 3 ( لكال الطرفين.  )3-( + 7 = )3-( + 3 + �
� )ب(   

ط الطرف األيمن. بضرب كال الطرفين في 2 بسِّ  4 = �
�    

ع = 4 × 2   
ع = 8   

Book 1.indb   51 7/28/19   3:43 PM

الوحدة الثانية: العبارات الجبرية والمعادالت والصيغ50

2-4 استنتاج واستخدام الصيغ

6(  يستخدم سيف الصيغة المقابلة إليجاد  المبلغ الذي يدفعه
  لموظفيه. احسب المبلغ الذي يدفعه لكل موظف:

)  أ  (  عدنان: يعمل 20 ساعًة مقابل 22 ريااًل عمانيًّا 
للساعة ويحصل على عالوة بمقدار 30 ريااًل عمانيًّا.

)ب(  حمود: يعمل 32 ساعًة مقابل 20 ريااًل عمانيًّا 
للساعة ويحصل على عالوة بمقدار 50 ريااًل 

عمانًيا.

ما قيمة ك التي يمكنك تعويضها في كلٍّ من هذه العبارات الجبرية لتحصَل على نفس اإلجابة؟   )7

4ك - 5ك + 10 3ك

ح كتاب الطبخ المدة التي تستغرقها لطهي قطعة لحٍم كبيرٍة بالدقائق.  يوضِّ   )8

الوقت = )66 × الكتلة بالكيلوغرام( + 35الفرن الكهربائّي

الوقت = )26 × الكتلة بالكيلوغرام( + 15الميكروويف

)  أ  (  قارن الصيغتين الخاّصتين بوقت الطهي. إذا علمت أنَّ قطعة لحٍم كبيرٍة تستغرق ساعتين لطهيها في فرٍن 
كهربائيٍّ ، فكم من الوقت تقريًبا سوف تستغرق في الميكروويف؟

)ب( 1( أوجد كم تفوق سرعة طهي 2 كغم من اللحم في الميكروويف من طهيه في الفرن الكهربائي.
2( هل إجابتك عن الجزئية )  أ  ( تبدو معقولًة؟ وّضح ذلك.

 ع = ح ص + و 
ع هو المبلغ المدفوع حيث: 

ح هو عدُد ساعاِت العمل   
   ص هو المبلغ المدفوع للساعة الواحدة

و هو قيمة العالوة   
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ط الطرف األيمن. بقسمة كال الطرفين على 2 بسِّ 2س = 12     

  ��
� س =    
س = 6   

َّتحقق: 2 × 6 + 4 = 12 + 4 = 16 ✓   عوض عن س= 6 في المعادلة للتحقق من صحة اإلجابة   
لنفترض أن العدد المجهول هو ع  7 = 3 + �

� )  أ  (   )2

أضف -3 ) المعكوس الجمعي للعدد 3 ( لكال الطرفين.  )3-( + 7 = )3-( + 3 + �
� )ب(   

ط الطرف األيمن. بضرب كال الطرفين في 2 بسِّ  4 = �
�    

ع = 4 × 2   
ع = 8   
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2-4 استنتاج واستخدام الصيغ

6(  يستخدم سيف الصيغة المقابلة إليجاد  المبلغ الذي يدفعه
  لموظفيه. احسب المبلغ الذي يدفعه لكل موظف:

)  أ  (  عدنان: يعمل 20 ساعًة مقابل 22 ريااًل عمانيًّا 
للساعة ويحصل على عالوة بمقدار 30 ريااًل عمانيًّا.

)ب(  حمود: يعمل 32 ساعًة مقابل 20 ريااًل عمانيًّا 
للساعة ويحصل على عالوة بمقدار 50 ريااًل 

عمانًيا.

ما قيمة ك التي يمكنك تعويضها في كلٍّ من هذه العبارات الجبرية لتحصَل على نفس اإلجابة؟   )7

4ك - 5ك + 10 3ك

ح كتاب الطبخ المدة التي تستغرقها لطهي قطعة لحٍم كبيرٍة بالدقائق.  يوضِّ   )8

الوقت = )66 × الكتلة بالكيلوغرام( + 35الفرن الكهربائّي

الوقت = )26 × الكتلة بالكيلوغرام( + 15الميكروويف

)  أ  (  قارن الصيغتين الخاّصتين بوقت الطهي. إذا علمت أنَّ قطعة لحٍم كبيرٍة تستغرق ساعتين لطهيها في فرٍن 
كهربائيٍّ ، فكم من الوقت تقريًبا سوف تستغرق في الميكروويف؟

)ب( 1( أوجد كم تفوق سرعة طهي 2 كغم من اللحم في الميكروويف من طهيه في الفرن الكهربائي.
2( هل إجابتك عن الجزئية )  أ  ( تبدو معقولًة؟ وّضح ذلك.

 ع = ح ص + و 
ع هو المبلغ المدفوع حيث: 

ح هو عدُد ساعاِت العمل   
   ص هو المبلغ المدفوع للساعة الواحدة

و هو قيمة العالوة   
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2-5 كتابة المعادالت وحلها

ها: ن أطوال المستطيالت في كّل مما يأتي، ُثمَّ ُقم بحلِّ اكتب معادلًة تتضمَّ  )5
�� � �� ����

�� ��

�� � �� � �� ��� �

�� ��

) أ ( 

�� � �� ����

�� ��

�� � �� � �� ��� �

�� ��

)ب( 

لدى راشد هذه البطاقات.   )6

324420=6م + 22م - 46م + 4

  يختار راشد ثالث بطاقات )وردية، أرجوانية، وزرقاء( لتكوين معادلة ما. أي من البطاقات الوردية والزرقاء 
يجب عليه أن يختار لتكوين معادلة حلها يعطى.

)  أ  ( أكبر قيمة للرمز م
)ب( أصغر قيمة للرمز م

ملخَّص

يجب أن تعرف أن:
★  في محور الجبر يمكنك استخدام حرٍف لتمثيل 	

عدٍد مجهوٍل.
★  المعادالت والعبارات الجبرية تحتوي على أرقاٍم 	

وحروٍف )المتغيرات(. ولكن المعادلة هي التي 
تحتوي على عالمة التساوي )=(.

★ ى الحدود التي تحتوي على نفس المتغير 	  ُتسمَّ
بالحدود المتشابهَة.

★  لفك األقواس )الضرب خارج األقواس( نضرب 	
الحد الموجود خارج األقواس في كل حد بداخله.

★  لحلِّ معادلٍة ما، مطلوٌب منك إيجاد قيمة المتغير.	
★ ق من صحة حلِّ معادلٍة ما عن طريق 	  يمكنك التحقُّ

التعويض بقيمة المتغير )العدد( في المعادلة.

يجب أن تكون قادًرا على:
★ ة بسيطة.	 إنشاء عباراٍت جبريَّ
★ استنتاج واستخدام صيٍغ بسيطٍة.	
★  التعويض بقيمة المتغير )العدد( في المعادالت 	

والصيغ البسيطة.
★  تبسيط العبارات الجبرية عن طريق تجميع 	

الحدود المتشابهة.
★ ن أقواًسا.	 فكُّ الحد الذي يتضمَّ
★ إنشاء وحلُّ المعادالت.	
★ ة.	  استخدام األعداد والعبارات الجبريَّ
★ التحقق من صحة حل المعادلة.	
★ التعبير عن الصيغ بالكلمات والحروف.	
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✦ تمارين 5-2
ق من صحة إجاباتك: ِحّل المعادالت اآلتية وتحقَّ  )1

) د ( 7 + س = 19 )ج( 2 + س = 15  )ب( س + 3 = 6  )  أ  ( س + 4 = 11 
)ح( س - 18 = 30 ) ز ( س - 12 = 14  ) و ( س - 2 = 8  )هـ( س - 4 = 9 

)ل( 12س = 72 )ك( 7س = 70  )ي( 5س = 30  )ط( 3س = 12 

7 = 
س
–
9 )ع(   3 = 

س
–
7 )س(   5 = 

س
–
3 ) ن (   4 = 

س
–
2 ) م ( 

حل المعادالت اآلتية:  )2
)ب( 9 = ص + 2 ) أ ( 15 = ص + 3 

) د ( 25 = ص - 3 )ج( 13 = ص - 5 
) و ( 42 = 6ص )هـ( 24 = 8ص 

ص
5 )ح( 7 =   

ص
2 ) ز ( 5 = 

ق من صحة إجاباتك: ِحّل المعادالت اآلتية وتحقَّ  )3
)ج( 3م - 2 = 13 )ب( 4م + 1 = 17  )  أ  ( 2م + 3 = 13 

ل + 3 = 7
–
4 ) و (  ل + 1 = 5 

–
2 )هـ(  ) د ( 2م - 8 = 4 

)ط( 14 = 3ح + 2 ل - 1 = 5 
–
5 )ح(  ل - 2 = 2 

–
3 ) ز ( 

6 - 
ح
–
6 )ل( 1 =   2 + 

ح
–
3 )ك( 9 =  )ي( 29 = 4ح - 3 

اكتب معادلًة لكلٍّ مما يأتي ثم قم بحلها:   )4
ر في عدد إذا أضفت إليه 3 يكون الناتج 18 )  أ  ( أفكِّ
ر في عدد إذا طرحت منه 4 يكون الناتج 10 )ب( أفكِّ

ر في عدد إذا ضربته في 4 يكون الناتج 24 ) ج ( أفكِّ
ر في عدد إذا قسمته على 6 يكون الناتج 12 ) د ( أفكِّ

ر في عدد إذا ضربته في 4 ُثمَّ أضفت إليه 2 يكون الناتج 26 )هـ( أفكِّ
ر في عدد إذا قسمته على 3 ُثمَّ طرحت منه 8 يكون الناتج 4 ) و ( أفكِّ
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  يختار راشد ثالث بطاقات )وردية، أرجوانية، وزرقاء( لتكوين معادلة ما. أي من البطاقات الوردية والزرقاء 
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عدٍد مجهوٍل.
★  المعادالت والعبارات الجبرية تحتوي على أرقاٍم 	
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★ استنتاج واستخدام صيٍغ بسيطٍة.	
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★  تبسيط العبارات الجبرية عن طريق تجميع 	
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★ ن أقواًسا.	 فكُّ الحد الذي يتضمَّ
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قدم محمد وعائشة بعض األلغاز. اكتب معادلًة لكلِّ لغٍز ثم قم بحلها:  )11
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إليه 3 أصبح 22
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تمارين ومسائل عامة

ر مريم في عدد ما )س( تفكِّ  )1
اكتب عبارة جبرية للعدد الذي ستحصل عليه مريم كلَّ مرٍة عندما:  

)ب( تطرح 6 من العدد )  أ  ( تضِرب العدد في 4   
م العدد على 6 ُثمَّ تطرح 1 ) د ( تقسِّ )ج( تضِرب العدد في 3 ُثمَّ تضيف 5  

أوجد قيمة كل من العبارات الجبرية التالية:  )2
عندما ع = 3، ص = 4 )ب( ع + 3ص   عندما س = 8    )  أ  ( س + 3  

ط العبارات الجبرية التالية: بسِّ  )3
)ب( 3ح + 5ح )  أ  ( ص + ص + ص   

) د ( 11ك - 10ك )ج( 9س - س     
ط العبارات الجبرية التالية عن طريق تجميع الحدود المتشابهة: بسِّ  )4

)ب( 6ح + 5ك + 5ح + ك )  أ  ( 5ح + 6ح + 2د   
) ج ( 3و د + 5د ص - 2و د + 3د ص

أكمل الشكل التالي:  )5
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3-1 ترتيب األعداد العشرية والكسور العشرية

57الوحدة الثالثة: األعداد العشرية والكسور العشرية 

3-1 ترتيب األعداد العشرية والكسور العشرية

ا أو تنازليًّا، قارن  لترتيب األعداد العشرية أو الكسور العشرية تصاعديًّ
اًل.  العدد الكامل أوَّ

الجزء من  قارن  الكامل،  العدد  لديها نفس  ترتِّبها  التي  عندما تكون األعداد 
عشرٍة، ُثمَّ الجزء من مائٍة وهكذا.

ا: 8.56     ،     7.4     ،     8.518 اتبع الخطوات التالية: فمثاًل لترتيب األعداد العشرية اآلتية تصاعديًّ
د األعداد الكاملة وقارن بينها. 8.56     ،     7.4     ،     8.518 حدِّ  )1

ل الترتيب. الحظ  أنَّ العدد 7 هو أصغر عدٍد كامل؛ لذلك فإنَّ العدد 7.4 يكون في أوَّ  
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الحظ أن 1 > 6، وبالتالي العدد 8.518 أصغر من 8.56؛ لذلك سيكون ترتيُب األعداد هو:  

8.56     ،     8.518     ،     7.4  

ر معامالت التحويل التالية: د من أنَّ جميعها بنفس الوحدات، ينبغي عليك تذكُّ  عند ترتيِب القياسات العشرية، يجب أن تتأكَّ
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غالًبا ما يتمُّ تقريب األعداد؛ ألنَّه من األسهل التعامل مع األعداد التي تم 
تقريبها ومقارنتها. 

مثال:  مهمًة،  العدد  في  الدقة  تكون  ال  عندما  األعداد  تقريب  ويمكنك 
انظر إلى المقالتين التاليتين:

الفريق األزرق
يتصدر البطولة!

بعد ُظهر السبت، شهد 75000 من 
المشجعين الفريق األزرق وهو يفوز على 

الفريق األحمر بهدفين ليتصدر البطولة.

الفريق األزرق
يتصدر البطولة!

بعد ُظهر السبت، شهد 74836 من 
المشجعين الفريق األزرق وهو يفوز على 

الفريق األحمر بهدفين ليتصدر البطولة.

ويتمُّ   74  836 للمشجعين،وهو  الدقيق  العدد  األولى  المقالة  ح  توضِّ
تقريب العدد في المقالة األخرى فيكون000  75، وهذا يعني أنَّ المقالة األخرى أسهل في القراءة، وليس من المهم 

حًقا معرفة ما إذا كان عدُد المشجعين الذين شاهدوا المباراة 836  74 أو 000  75
ب الشركات إجاباتها للحصول  وتستخدم الشركات دائًما األعداد الدقيقة في العمليَّات الحسابيَّة الخاصة بها. وستقرِّ

على األعداد النهائيَّة التي تكون أسهل عند الُمقارنة. 
الة الُمستخَدمة في تلك  الة على عدد السكان في دوٍل مختلفٍة وعدد الهواتف الجوَّ مثال، قد تتطلَّع شركة هواتف جوَّ
الة أو لتحديد ما إذا  الدول. وقد يستخدمون تلك األعداد لمساعدتهم في تحديد كيفيَّة زيادة مبيعات الهواتف الجوَّ

كانت هناك حاجٌة إلى تغطية الشبكة بشكٍل أكبر أم ال. 
انظر إلى المعلومات التالية حول بنغالديش وهونغ كونغ.

هونغ كونغ
عدد السكان: 508 122 7 

الة: 896 264 13 عدد الهواتف الجوَّ
الة لكلِّ شخٍص: ...391  1.862 عدد الهواتف الجوَّ

بنغالديش
عدد السكان: 535 570 158

الة: 350 192  74 عدد الهواتف الجوَّ
الة لكلِّ شخٍص: ...882  0.467 عدد الهواتف الجوَّ

 على الرغم من أنَّ بنغالديش لديها عدُد سكاٍن أكبر بكثيٍر من هونغ كونغ، عند مقارنة عدد الهواتف المحمولة لكلِّ 
الة لكلِّ  الة لكلِّ شخٍص في هونغ كونغ أكثر من عدد الهواتف الجوَّ شخٍص، يمكنك أن تجد أنَّ عدد الهواتف الجوَّ

شخٍص في بنغالديش.
حسابهما  تمَّ  اللذين  العشري  والعدد  العشري  الكسر  تقريب  يمكنك 
لكلِّ  الة  الجوَّ الهواتف  من   0.5 من  يقرب  ما  هناك  أنَّ  تجد  أن  ويمكنك 
شخٍص في بنغالديش مقارنًة مع هونغ كونغ التي يوجد فيها حوالي هاتفان 

االن لكلِّ شخٍص. جوَّ
معلوماٍت  أيًضا  وستتعلَّم  التقريب.  حول  الكثير  ستتعلَّم  الوحدة،  هذه  في 
حول الحساب باستخدام األعداد العشرية والكسور العشرية، باإلضافة إلى 

تقديرها وتقريبها.

تأكد من تعلمك وفهمك للمفردات األساسية 
التالية:

 	)short division( القسمة الُمختصرة
 	)powers of 10( قوى العدد عشرة
 	)indices( األسس
 	)round( التقريب
 	)degree of accuracy( ة درجة الدقَّ
 	)approximate( تقريبّي

الُمفردات
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الة لكلِّ  الة لكلِّ شخٍص في هونغ كونغ أكثر من عدد الهواتف الجوَّ شخٍص، يمكنك أن تجد أنَّ عدد الهواتف الجوَّ
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شخٍص في بنغالديش مقارنًة مع هونغ كونغ التي يوجد فيها حوالي هاتفان 

االن لكلِّ شخٍص. جوَّ
معلوماٍت  أيًضا  وستتعلَّم  التقريب.  حول  الكثير  ستتعلَّم  الوحدة،  هذه  في 
حول الحساب باستخدام األعداد العشرية والكسور العشرية، باإلضافة إلى 

تقديرها وتقريبها.

تأكد من تعلمك وفهمك للمفردات األساسية 
التالية:
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ا أو تنازليًّا، قارن  لترتيب األعداد العشرية أو الكسور العشرية تصاعديًّ
اًل.  العدد الكامل أوَّ

الجزء من  قارن  الكامل،  العدد  لديها نفس  ترتِّبها  التي  عندما تكون األعداد 
عشرٍة، ُثمَّ الجزء من مائٍة وهكذا.

ا: 8.56     ،     7.4     ،     8.518 اتبع الخطوات التالية: فمثاًل لترتيب األعداد العشرية اآلتية تصاعديًّ
د األعداد الكاملة وقارن بينها. 8.56     ،     7.4     ،     8.518 حدِّ  )1

ل الترتيب. الحظ  أنَّ العدد 7 هو أصغر عدٍد كامل؛ لذلك فإنَّ العدد 7.4 يكون في أوَّ  
د الرقم في منزلة الجزء من عشرٍة. يتساوى العددان اآلخران 8.56، 8.518 في العدد الكامل لذلك حدِّ  )2

8.518     ،     8.56     ،     7.4  
د الرقم في منزلة الجزء من مائٍة. يحتوي هذان العددان على الرقم 5 في منزلة الجزء من عشرٍة؛ لذلك حدِّ  )3

8.518     ،     8.56     ،     7.4  
الحظ أن 1 > 6، وبالتالي العدد 8.518 أصغر من 8.56؛ لذلك سيكون ترتيُب األعداد هو:  

8.56     ،     8.518     ،     7.4  

ر معامالت التحويل التالية: د من أنَّ جميعها بنفس الوحدات، ينبغي عليك تذكُّ  عند ترتيِب القياسات العشرية، يجب أن تتأكَّ

السعةالُكتلةالطول

000 1 مل = 1 لتر000 1 غم = 1 كغم10 ملم = 1 سم

000 1 كغم = 1 طن100 سم = 1 م

000 1 م = 1 كم

ملم
سم

م

كم

1000 ×

100 ×

10 ×

طن
كيلوغرام: كغم

غرام: غم

مليغرام: ملغم

1000 ÷
100 ÷

10 ÷

1000 ×
1000 ×

1000 ×

1000 ÷
1000 ÷

1000 ÷

عدد األرقام بعد الفاصلة 
العشرية هو عدد المنازل العشرية 

الموجودة في العدد.

عند مقارنة األعداد العشرية، يمكنك 
استخدام الرموز التالية:

 = يعني »يساوي«  ≠ يعني »ال يساوي«
> يعني »أصغر من« < يعني »أكبر من«  

Book 1.indb   57 7/28/19   3:44 PM

 

الوحدة الثالثة: األعداد العشرية والكسور العشرية  56

غالًبا ما يتمُّ تقريب األعداد؛ ألنَّه من األسهل التعامل مع األعداد التي تم 
تقريبها ومقارنتها. 

مثال:  مهمًة،  العدد  في  الدقة  تكون  ال  عندما  األعداد  تقريب  ويمكنك 
انظر إلى المقالتين التاليتين:

الفريق األزرق
يتصدر البطولة!

بعد ُظهر السبت، شهد 75000 من 
المشجعين الفريق األزرق وهو يفوز على 

الفريق األحمر بهدفين ليتصدر البطولة.

الفريق األزرق
يتصدر البطولة!

بعد ُظهر السبت، شهد 74836 من 
المشجعين الفريق األزرق وهو يفوز على 

الفريق األحمر بهدفين ليتصدر البطولة.

ويتمُّ   74  836 للمشجعين،وهو  الدقيق  العدد  األولى  المقالة  ح  توضِّ
تقريب العدد في المقالة األخرى فيكون000  75، وهذا يعني أنَّ المقالة األخرى أسهل في القراءة، وليس من المهم 

حًقا معرفة ما إذا كان عدُد المشجعين الذين شاهدوا المباراة 836  74 أو 000  75
ب الشركات إجاباتها للحصول  وتستخدم الشركات دائًما األعداد الدقيقة في العمليَّات الحسابيَّة الخاصة بها. وستقرِّ

على األعداد النهائيَّة التي تكون أسهل عند الُمقارنة. 
الة الُمستخَدمة في تلك  الة على عدد السكان في دوٍل مختلفٍة وعدد الهواتف الجوَّ مثال، قد تتطلَّع شركة هواتف جوَّ
الة أو لتحديد ما إذا  الدول. وقد يستخدمون تلك األعداد لمساعدتهم في تحديد كيفيَّة زيادة مبيعات الهواتف الجوَّ

كانت هناك حاجٌة إلى تغطية الشبكة بشكٍل أكبر أم ال. 
انظر إلى المعلومات التالية حول بنغالديش وهونغ كونغ.

هونغ كونغ
عدد السكان: 508 122 7 

الة: 896 264 13 عدد الهواتف الجوَّ
الة لكلِّ شخٍص: ...391  1.862 عدد الهواتف الجوَّ

بنغالديش
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الة لكلِّ شخٍص: ...882  0.467 عدد الهواتف الجوَّ
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الفريق األحمر بهدفين ليتصدر البطولة.

الفريق األزرق
يتصدر البطولة!

بعد ُظهر السبت، شهد 74836 من 
المشجعين الفريق األزرق وهو يفوز على 

الفريق األحمر بهدفين ليتصدر البطولة.

ويتمُّ   74  836 للمشجعين،وهو  الدقيق  العدد  األولى  المقالة  ح  توضِّ
تقريب العدد في المقالة األخرى فيكون000  75، وهذا يعني أنَّ المقالة األخرى أسهل في القراءة، وليس من المهم 

حًقا معرفة ما إذا كان عدُد المشجعين الذين شاهدوا المباراة 836  74 أو 000  75
ب الشركات إجاباتها للحصول  وتستخدم الشركات دائًما األعداد الدقيقة في العمليَّات الحسابيَّة الخاصة بها. وستقرِّ

على األعداد النهائيَّة التي تكون أسهل عند الُمقارنة. 
الة الُمستخَدمة في تلك  الة على عدد السكان في دوٍل مختلفٍة وعدد الهواتف الجوَّ مثال، قد تتطلَّع شركة هواتف جوَّ
الة أو لتحديد ما إذا  الدول. وقد يستخدمون تلك األعداد لمساعدتهم في تحديد كيفيَّة زيادة مبيعات الهواتف الجوَّ

كانت هناك حاجٌة إلى تغطية الشبكة بشكٍل أكبر أم ال. 
انظر إلى المعلومات التالية حول بنغالديش وهونغ كونغ.

هونغ كونغ
عدد السكان: 508 122 7 

الة: 896 264 13 عدد الهواتف الجوَّ
الة لكلِّ شخٍص: ...391  1.862 عدد الهواتف الجوَّ

بنغالديش
عدد السكان: 535 570 158

الة: 350 192  74 عدد الهواتف الجوَّ
الة لكلِّ شخٍص: ...882  0.467 عدد الهواتف الجوَّ

 على الرغم من أنَّ بنغالديش لديها عدُد سكاٍن أكبر بكثيٍر من هونغ كونغ، عند مقارنة عدد الهواتف المحمولة لكلِّ 
الة لكلِّ  الة لكلِّ شخٍص في هونغ كونغ أكثر من عدد الهواتف الجوَّ شخٍص، يمكنك أن تجد أنَّ عدد الهواتف الجوَّ

شخٍص في بنغالديش.
حسابهما  تمَّ  اللذين  العشري  والعدد  العشري  الكسر  تقريب  يمكنك 
لكلِّ  الة  الجوَّ الهواتف  من   0.5 من  يقرب  ما  هناك  أنَّ  تجد  أن  ويمكنك 
شخٍص في بنغالديش مقارنًة مع هونغ كونغ التي يوجد فيها حوالي هاتفان 

االن لكلِّ شخٍص. جوَّ
معلوماٍت  أيًضا  وستتعلَّم  التقريب.  حول  الكثير  ستتعلَّم  الوحدة،  هذه  في 
حول الحساب باستخدام األعداد العشرية والكسور العشرية، باإلضافة إلى 

تقديرها وتقريبها.

تأكد من تعلمك وفهمك للمفردات األساسية 
التالية:

 	)short division( القسمة الُمختصرة
 	)powers of 10( قوى العدد عشرة
 	)indices( األسس
 	)round( التقريب
 	)degree of accuracy( ة درجة الدقَّ
 	)approximate( تقريبّي

الُمفردات
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)هـ( 6.55 كم    ،    780 م    ،    6.4 كم    ،    450 1 م
) و ( 0.08 طن    ،    920 كغم    ،    0.15 طن    ،    50 كغم

) ز (  000 95 سم    ،    920 م    ،    800 9 ملم    ،    0.85 كم    ،    0.009 كم
اكتب الرمز الصحيح )> أو <( بين كل عددين عشريين أو كسرين عشريين في كل مما يلي:   )3

)ج( 0.27  0.03 )ب( 6.71  6.03  )  أ  ( 4.23  4.54 
) و ( 5.055  5.505 )هـ( 8.55  8.508  ) د ( 27.9  27.85 

)ط( 3.5 سم  345 ملم )ح( 0.45 طن  547 كغم  ) ز ( 4.5 لتر  700 2 مل 
)ل( 0.065 م  6.7 سم )ك( 800 7 م  0.8 كم  )ي( 0.06 كغم  550 غم 

اكتب الرمز الصحيح )= أو ≠( في كل مما يلي:  )4
)ب( 4.05 طن  500 4 كغم )  أ  ( 6.7 لتر  670 مل 

) د ( 0.985 م  985 سم )ج( 0.85 كم  850 م 
) و ( 300 2 غم  0.23 كغم )هـ( 14.5 سم  145 ملم 

)ح( 0.52 م  520 ملم ) ز ( 0.072 لتر  720 مل 
)ط( 0.85 كغم  850 غم

5(  سجل أحمد وسلطان المسافات التي يقطعانها في السباحة لمدة 10 أيام. الجدول التالي يوضح المسافات 
المقطوعة كل يوم لكل منهما:

مسافات أحمدمسافات سلطان
1.2 كم250 م

240 م1.25 كم
0.4 كم0.5 كم
1.64 كم500 2 م

820 م2 كم
640 م1.75 كم

0.2 كم750 م
1.42 كم500 1 م

960 م25 كم
0.88 كم0.75 كم

)  أ  (  سجل سلطان مسافًة واحدًة غير ممكنة. ما هي؟ فسر إجابتك
على  أحمد  هل  قطعها.  مسافة  أقصر  من  مراٍت  ثماني  أكبر  كانت  قطعها  مسافٍة  أطول  أنَّ  أحمد  )ب(  يقول 

صواب؟ اشرح إجابتك.
امات السباحة 25 م، بينما يبلغ  امّي سباحٍة مختلفين، ويبلغ طول أحد حمَّ ) ج (  يسبح سلطان وأحمد في حمَّ
ام السباحة الذي يبلغ طوله 25 م؟  ام السباحة اآلخر 20 م، من الذي تعتقد أنَّه يسبح في حمَّ طول حمَّ

لت إلى اإلجابة. )تمثِّل أطوال المسافات التي يقطعها سلطان وأحمد عدًدا كاماًل(. اشرح كيف توصَّ
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مثال 1-3

ا )من األصغر إلى األكبر(: )  أ  ( رتِّب األعداد العشرية والكسور العشرية التالية تصاعديًّ
5.68     ،     0.95     ،     5.61     ،     5.682  

)ب( اكتب الرمز الصحيح ) = ( أو ) ≠ ( بين القياسات التالية: 7.5 م  75 سم
) ج ( اكتب الرمز الصحيح ) < ( أو ) > ( بين القياسات التالية: 4.5 كغم  450 غم

الحل

)  أ  ( 0.95    ،    5.61    ،    5.68    ،    5.682  أصغر عدٍد هو 0.95 ؛ ألنَّه يحتوي على أصغر عدٍد كامٍل.
تحتوي األعداد الثالثة األخرى على نفس العدد الكامل ونفس الرقم في منزلة الجزء من عشرٍة؛ لذلك 
قاِرن الجزء من مائٍة: تجد أن 1 > 8؛ لذلك 5.61 هو العدُد الثاني في الترتيب. وأخيًرا قارن الجزء من 

ألٍف: 5.68 هو نفس 5.680    ،    0 > 2؛ لذلك 5.68 > 5.682
∴ األعداد بالترتيب التصاعدي: 0.95     ،     5.61     ،     5.68     ،     5.682

)ب( 7.5 م ≠ 75 سم  يوجد 100 سم في كلِّ 1 م
7.5 م × 100 = 750 سم   

∴ 7.5  ≠ 75 سم ∵ 750 سم ≠ 75 سم       
) ج ( 4.5 كغم < 450 غم  يوجد 000 1 غم في كل 1 كغم

4.5 كغم × 000 1 = 500 4 غم    
∴ 4.5 كغم < 450 غم ∵ 4500 غم < 450غم     

✦ تمارين 1-3
ا )من األصغر إلى األكبر(: رتِّب األعداد العشرية والكسور العشرية التالية تصاعديًّ  )1

)  أ  (  5.49    ،    2.06    ،    7.99    ،    5.91
)ب( 3.09    ،    2.87    ،    3.11    ،    2.55

) ج ( 12.1    ،    11.88    ،    12.01    ،    11.82
) د ( 9.09    ،    8.9    ،    9.53    ،    9.4

) هـ ( 23.661    ،    23.592    ،    23.659    ،    23.665
) و ( 0.107    ،    0.084    ،    0.102    ،    0.009

)  ز  ( 6.725    ،    6.178    ،    6.71    ،    6.17
)ح( 11.302    ،    11.032    ،    11.02    ،    11.1

رتِّب القياسات العشرية التالية تنازليًّا )من األكبر إلى األصغر(:  )2
)  أ  (  2.3 كغم    ،    780 غم    ،    2.18 كغم    ،    950 1 غم

)ب( 5.4 سم    ،    12 ملم    ،    0.8 سم    ،    9 ملم
)ج( 12 م    ،    650 سم    ،    0.5 م    ،    53 سم

) د ( 0.55 لتر    ،    95 مل    ،    0.9 لتر    ،    450 مل
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)هـ( 6.55 كم    ،    780 م    ،    6.4 كم    ،    450 1 م
) و ( 0.08 طن    ،    920 كغم    ،    0.15 طن    ،    50 كغم

) ز (  000 95 سم    ،    920 م    ،    800 9 ملم    ،    0.85 كم    ،    0.009 كم
اكتب الرمز الصحيح )> أو <( بين كل عددين عشريين أو كسرين عشريين في كل مما يلي:   )3

)ج( 0.27  0.03 )ب( 6.71  6.03  )  أ  ( 4.23  4.54 
) و ( 5.055  5.505 )هـ( 8.55  8.508  ) د ( 27.9  27.85 

)ط( 3.5 سم  345 ملم )ح( 0.45 طن  547 كغم  ) ز ( 4.5 لتر  700 2 مل 
)ل( 0.065 م  6.7 سم )ك( 800 7 م  0.8 كم  )ي( 0.06 كغم  550 غم 

اكتب الرمز الصحيح )= أو ≠( في كل مما يلي:  )4
)ب( 4.05 طن  500 4 كغم )  أ  ( 6.7 لتر  670 مل 

) د ( 0.985 م  985 سم )ج( 0.85 كم  850 م 
) و ( 300 2 غم  0.23 كغم )هـ( 14.5 سم  145 ملم 

)ح( 0.52 م  520 ملم ) ز ( 0.072 لتر  720 مل 
)ط( 0.85 كغم  850 غم

5(  سجل أحمد وسلطان المسافات التي يقطعانها في السباحة لمدة 10 أيام. الجدول التالي يوضح المسافات 
المقطوعة كل يوم لكل منهما:

مسافات أحمدمسافات سلطان
1.2 كم250 م

240 م1.25 كم
0.4 كم0.5 كم
1.64 كم500 2 م

820 م2 كم
640 م1.75 كم

0.2 كم750 م
1.42 كم500 1 م

960 م25 كم
0.88 كم0.75 كم

)  أ  (  سجل سلطان مسافًة واحدًة غير ممكنة. ما هي؟ فسر إجابتك
على  أحمد  هل  قطعها.  مسافة  أقصر  من  مراٍت  ثماني  أكبر  كانت  قطعها  مسافٍة  أطول  أنَّ  أحمد  )ب(  يقول 

صواب؟ اشرح إجابتك.
امات السباحة 25 م، بينما يبلغ  امّي سباحٍة مختلفين، ويبلغ طول أحد حمَّ ) ج (  يسبح سلطان وأحمد في حمَّ
ام السباحة الذي يبلغ طوله 25 م؟  ام السباحة اآلخر 20 م، من الذي تعتقد أنَّه يسبح في حمَّ طول حمَّ

لت إلى اإلجابة. )تمثِّل أطوال المسافات التي يقطعها سلطان وأحمد عدًدا كاماًل(. اشرح كيف توصَّ
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مثال 1-3

ا )من األصغر إلى األكبر(: )  أ  ( رتِّب األعداد العشرية والكسور العشرية التالية تصاعديًّ
5.68     ،     0.95     ،     5.61     ،     5.682  

)ب( اكتب الرمز الصحيح ) = ( أو ) ≠ ( بين القياسات التالية: 7.5 م  75 سم
) ج ( اكتب الرمز الصحيح ) < ( أو ) > ( بين القياسات التالية: 4.5 كغم  450 غم

الحل

)  أ  ( 0.95    ،    5.61    ،    5.68    ،    5.682  أصغر عدٍد هو 0.95 ؛ ألنَّه يحتوي على أصغر عدٍد كامٍل.
تحتوي األعداد الثالثة األخرى على نفس العدد الكامل ونفس الرقم في منزلة الجزء من عشرٍة؛ لذلك 
قاِرن الجزء من مائٍة: تجد أن 1 > 8؛ لذلك 5.61 هو العدُد الثاني في الترتيب. وأخيًرا قارن الجزء من 

ألٍف: 5.68 هو نفس 5.680    ،    0 > 2؛ لذلك 5.68 > 5.682
∴ األعداد بالترتيب التصاعدي: 0.95     ،     5.61     ،     5.68     ،     5.682

)ب( 7.5 م ≠ 75 سم  يوجد 100 سم في كلِّ 1 م
7.5 م × 100 = 750 سم   

∴ 7.5  ≠ 75 سم ∵ 750 سم ≠ 75 سم       
) ج ( 4.5 كغم < 450 غم  يوجد 000 1 غم في كل 1 كغم

4.5 كغم × 000 1 = 500 4 غم    
∴ 4.5 كغم < 450 غم ∵ 4500 غم < 450غم     

✦ تمارين 1-3
ا )من األصغر إلى األكبر(: رتِّب األعداد العشرية والكسور العشرية التالية تصاعديًّ  )1

)  أ  (  5.49    ،    2.06    ،    7.99    ،    5.91
)ب( 3.09    ،    2.87    ،    3.11    ،    2.55

) ج ( 12.1    ،    11.88    ،    12.01    ،    11.82
) د ( 9.09    ،    8.9    ،    9.53    ،    9.4

) هـ ( 23.661    ،    23.592    ،    23.659    ،    23.665
) و ( 0.107    ،    0.084    ،    0.102    ،    0.009

)  ز  ( 6.725    ،    6.178    ،    6.71    ،    6.17
)ح( 11.302    ،    11.032    ،    11.02    ،    11.1

رتِّب القياسات العشرية التالية تنازليًّا )من األكبر إلى األصغر(:  )2
)  أ  (  2.3 كغم    ،    780 غم    ،    2.18 كغم    ،    950 1 غم

)ب( 5.4 سم    ،    12 ملم    ،    0.8 سم    ،    9 ملم
)ج( 12 م    ،    650 سم    ،    0.5 م    ،    53 سم

) د ( 0.55 لتر    ،    95 مل    ،    0.9 لتر    ،    450 مل
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)هـ( 6.55 كم    ،    780 م    ،    6.4 كم    ،    450 1 م
) و ( 0.08 طن    ،    920 كغم    ،    0.15 طن    ،    50 كغم

) ز (  000 95 سم    ،    920 م    ،    800 9 ملم    ،    0.85 كم    ،    0.009 كم
اكتب الرمز الصحيح )> أو <( بين كل عددين عشريين أو كسرين عشريين في كل مما يلي:   )3

)ج( 0.27  0.03 )ب( 6.71  6.03  )  أ  ( 4.23  4.54 
) و ( 5.055  5.505 )هـ( 8.55  8.508  ) د ( 27.9  27.85 

)ط( 3.5 سم  345 ملم )ح( 0.45 طن  547 كغم  ) ز ( 4.5 لتر  700 2 مل 
)ل( 0.065 م  6.7 سم )ك( 800 7 م  0.8 كم  )ي( 0.06 كغم  550 غم 

اكتب الرمز الصحيح )= أو ≠( في كل مما يلي:  )4
)ب( 4.05 طن  500 4 كغم )  أ  ( 6.7 لتر  670 مل 

) د ( 0.985 م  985 سم )ج( 0.85 كم  850 م 
) و ( 300 2 غم  0.23 كغم )هـ( 14.5 سم  145 ملم 

)ح( 0.52 م  520 ملم ) ز ( 0.072 لتر  720 مل 
)ط( 0.85 كغم  850 غم

5(  سجل أحمد وسلطان المسافات التي يقطعانها في السباحة لمدة 10 أيام. الجدول التالي يوضح المسافات 
المقطوعة كل يوم لكل منهما:

مسافات أحمدمسافات سلطان
1.2 كم250 م

240 م1.25 كم
0.4 كم0.5 كم
1.64 كم500 2 م

820 م2 كم
640 م1.75 كم

0.2 كم750 م
1.42 كم500 1 م

960 م25 كم
0.88 كم0.75 كم

)  أ  (  سجل سلطان مسافًة واحدًة غير ممكنة. ما هي؟ فسر إجابتك
على  أحمد  هل  قطعها.  مسافة  أقصر  من  مراٍت  ثماني  أكبر  كانت  قطعها  مسافٍة  أطول  أنَّ  أحمد  )ب(  يقول 

صواب؟ اشرح إجابتك.
امات السباحة 25 م، بينما يبلغ  امّي سباحٍة مختلفين، ويبلغ طول أحد حمَّ ) ج (  يسبح سلطان وأحمد في حمَّ
ام السباحة الذي يبلغ طوله 25 م؟  ام السباحة اآلخر 20 م، من الذي تعتقد أنَّه يسبح في حمَّ طول حمَّ

لت إلى اإلجابة. )تمثِّل أطوال المسافات التي يقطعها سلطان وأحمد عدًدا كاماًل(. اشرح كيف توصَّ
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مثال 1-3

ا )من األصغر إلى األكبر(: )  أ  ( رتِّب األعداد العشرية والكسور العشرية التالية تصاعديًّ
5.68     ،     0.95     ،     5.61     ،     5.682  

)ب( اكتب الرمز الصحيح ) = ( أو ) ≠ ( بين القياسات التالية: 7.5 م  75 سم
) ج ( اكتب الرمز الصحيح ) < ( أو ) > ( بين القياسات التالية: 4.5 كغم  450 غم

الحل

)  أ  ( 0.95    ،    5.61    ،    5.68    ،    5.682  أصغر عدٍد هو 0.95 ؛ ألنَّه يحتوي على أصغر عدٍد كامٍل.
تحتوي األعداد الثالثة األخرى على نفس العدد الكامل ونفس الرقم في منزلة الجزء من عشرٍة؛ لذلك 
قاِرن الجزء من مائٍة: تجد أن 1 > 8؛ لذلك 5.61 هو العدُد الثاني في الترتيب. وأخيًرا قارن الجزء من 

ألٍف: 5.68 هو نفس 5.680    ،    0 > 2؛ لذلك 5.68 > 5.682
∴ األعداد بالترتيب التصاعدي: 0.95     ،     5.61     ،     5.68     ،     5.682

)ب( 7.5 م ≠ 75 سم  يوجد 100 سم في كلِّ 1 م
7.5 م × 100 = 750 سم   

∴ 7.5  ≠ 75 سم ∵ 750 سم ≠ 75 سم       
) ج ( 4.5 كغم < 450 غم  يوجد 000 1 غم في كل 1 كغم

4.5 كغم × 000 1 = 500 4 غم    
∴ 4.5 كغم < 450 غم ∵ 4500 غم < 450غم     

✦ تمارين 1-3
ا )من األصغر إلى األكبر(: رتِّب األعداد العشرية والكسور العشرية التالية تصاعديًّ  )1

)  أ  (  5.49    ،    2.06    ،    7.99    ،    5.91
)ب( 3.09    ،    2.87    ،    3.11    ،    2.55

) ج ( 12.1    ،    11.88    ،    12.01    ،    11.82
) د ( 9.09    ،    8.9    ،    9.53    ،    9.4

) هـ ( 23.661    ،    23.592    ،    23.659    ،    23.665
) و ( 0.107    ،    0.084    ،    0.102    ،    0.009

)  ز  ( 6.725    ،    6.178    ،    6.71    ،    6.17
)ح( 11.302    ،    11.032    ،    11.02    ،    11.1

رتِّب القياسات العشرية التالية تنازليًّا )من األكبر إلى األصغر(:  )2
)  أ  (  2.3 كغم    ،    780 غم    ،    2.18 كغم    ،    950 1 غم

)ب( 5.4 سم    ،    12 ملم    ،    0.8 سم    ،    9 ملم
)ج( 12 م    ،    650 سم    ،    0.5 م    ،    53 سم

) د ( 0.55 لتر    ،    95 مل    ،    0.9 لتر    ،    450 مل
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)هـ( 6.55 كم    ،    780 م    ،    6.4 كم    ،    450 1 م
) و ( 0.08 طن    ،    920 كغم    ،    0.15 طن    ،    50 كغم

) ز (  000 95 سم    ،    920 م    ،    800 9 ملم    ،    0.85 كم    ،    0.009 كم
اكتب الرمز الصحيح )> أو <( بين كل عددين عشريين أو كسرين عشريين في كل مما يلي:   )3

)ج( 0.27  0.03 )ب( 6.71  6.03  )  أ  ( 4.23  4.54 
) و ( 5.055  5.505 )هـ( 8.55  8.508  ) د ( 27.9  27.85 

)ط( 3.5 سم  345 ملم )ح( 0.45 طن  547 كغم  ) ز ( 4.5 لتر  700 2 مل 
)ل( 0.065 م  6.7 سم )ك( 800 7 م  0.8 كم  )ي( 0.06 كغم  550 غم 

اكتب الرمز الصحيح )= أو ≠( في كل مما يلي:  )4
)ب( 4.05 طن  500 4 كغم )  أ  ( 6.7 لتر  670 مل 

) د ( 0.985 م  985 سم )ج( 0.85 كم  850 م 
) و ( 300 2 غم  0.23 كغم )هـ( 14.5 سم  145 ملم 

)ح( 0.52 م  520 ملم ) ز ( 0.072 لتر  720 مل 
)ط( 0.85 كغم  850 غم

5(  سجل أحمد وسلطان المسافات التي يقطعانها في السباحة لمدة 10 أيام. الجدول التالي يوضح المسافات 
المقطوعة كل يوم لكل منهما:

مسافات أحمدمسافات سلطان
1.2 كم250 م

240 م1.25 كم
0.4 كم0.5 كم
1.64 كم500 2 م

820 م2 كم
640 م1.75 كم

0.2 كم750 م
1.42 كم500 1 م

960 م25 كم
0.88 كم0.75 كم

)  أ  (  سجل سلطان مسافًة واحدًة غير ممكنة. ما هي؟ فسر إجابتك
على  أحمد  هل  قطعها.  مسافة  أقصر  من  مراٍت  ثماني  أكبر  كانت  قطعها  مسافٍة  أطول  أنَّ  أحمد  )ب(  يقول 

صواب؟ اشرح إجابتك.
امات السباحة 25 م، بينما يبلغ  امّي سباحٍة مختلفين، ويبلغ طول أحد حمَّ ) ج (  يسبح سلطان وأحمد في حمَّ
ام السباحة الذي يبلغ طوله 25 م؟  ام السباحة اآلخر 20 م، من الذي تعتقد أنَّه يسبح في حمَّ طول حمَّ

لت إلى اإلجابة. )تمثِّل أطوال المسافات التي يقطعها سلطان وأحمد عدًدا كاماًل(. اشرح كيف توصَّ
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مثال 1-3

ا )من األصغر إلى األكبر(: )  أ  ( رتِّب األعداد العشرية والكسور العشرية التالية تصاعديًّ
5.68     ،     0.95     ،     5.61     ،     5.682  

)ب( اكتب الرمز الصحيح ) = ( أو ) ≠ ( بين القياسات التالية: 7.5 م  75 سم
) ج ( اكتب الرمز الصحيح ) < ( أو ) > ( بين القياسات التالية: 4.5 كغم  450 غم

الحل

)  أ  ( 0.95    ،    5.61    ،    5.68    ،    5.682  أصغر عدٍد هو 0.95 ؛ ألنَّه يحتوي على أصغر عدٍد كامٍل.
تحتوي األعداد الثالثة األخرى على نفس العدد الكامل ونفس الرقم في منزلة الجزء من عشرٍة؛ لذلك 
قاِرن الجزء من مائٍة: تجد أن 1 > 8؛ لذلك 5.61 هو العدُد الثاني في الترتيب. وأخيًرا قارن الجزء من 

ألٍف: 5.68 هو نفس 5.680    ،    0 > 2؛ لذلك 5.68 > 5.682
∴ األعداد بالترتيب التصاعدي: 0.95     ،     5.61     ،     5.68     ،     5.682

)ب( 7.5 م ≠ 75 سم  يوجد 100 سم في كلِّ 1 م
7.5 م × 100 = 750 سم   

∴ 7.5  ≠ 75 سم ∵ 750 سم ≠ 75 سم       
) ج ( 4.5 كغم < 450 غم  يوجد 000 1 غم في كل 1 كغم

4.5 كغم × 000 1 = 500 4 غم    
∴ 4.5 كغم < 450 غم ∵ 4500 غم < 450غم     

✦ تمارين 1-3
ا )من األصغر إلى األكبر(: رتِّب األعداد العشرية والكسور العشرية التالية تصاعديًّ  )1

)  أ  (  5.49    ،    2.06    ،    7.99    ،    5.91
)ب( 3.09    ،    2.87    ،    3.11    ،    2.55

) ج ( 12.1    ،    11.88    ،    12.01    ،    11.82
) د ( 9.09    ،    8.9    ،    9.53    ،    9.4

) هـ ( 23.661    ،    23.592    ،    23.659    ،    23.665
) و ( 0.107    ،    0.084    ،    0.102    ،    0.009

)  ز  ( 6.725    ،    6.178    ،    6.71    ،    6.17
)ح( 11.302    ،    11.032    ،    11.02    ،    11.1

رتِّب القياسات العشرية التالية تنازليًّا )من األكبر إلى األصغر(:  )2
)  أ  (  2.3 كغم    ،    780 غم    ،    2.18 كغم    ،    950 1 غم

)ب( 5.4 سم    ،    12 ملم    ،    0.8 سم    ،    9 ملم
)ج( 12 م    ،    650 سم    ،    0.5 م    ،    53 سم

) د ( 0.55 لتر    ،    95 مل    ،    0.9 لتر    ،    450 مل
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)هـ( 6.55 كم    ،    780 م    ،    6.4 كم    ،    450 1 م
) و ( 0.08 طن    ،    920 كغم    ،    0.15 طن    ،    50 كغم

) ز (  000 95 سم    ،    920 م    ،    800 9 ملم    ،    0.85 كم    ،    0.009 كم
اكتب الرمز الصحيح )> أو <( بين كل عددين عشريين أو كسرين عشريين في كل مما يلي:   )3

)ج( 0.27  0.03 )ب( 6.71  6.03  )  أ  ( 4.23  4.54 
) و ( 5.055  5.505 )هـ( 8.55  8.508  ) د ( 27.9  27.85 

)ط( 3.5 سم  345 ملم )ح( 0.45 طن  547 كغم  ) ز ( 4.5 لتر  700 2 مل 
)ل( 0.065 م  6.7 سم )ك( 800 7 م  0.8 كم  )ي( 0.06 كغم  550 غم 

اكتب الرمز الصحيح )= أو ≠( في كل مما يلي:  )4
)ب( 4.05 طن  500 4 كغم )  أ  ( 6.7 لتر  670 مل 

) د ( 0.985 م  985 سم )ج( 0.85 كم  850 م 
) و ( 300 2 غم  0.23 كغم )هـ( 14.5 سم  145 ملم 

)ح( 0.52 م  520 ملم ) ز ( 0.072 لتر  720 مل 
)ط( 0.85 كغم  850 غم

5(  سجل أحمد وسلطان المسافات التي يقطعانها في السباحة لمدة 10 أيام. الجدول التالي يوضح المسافات 
المقطوعة كل يوم لكل منهما:

مسافات أحمدمسافات سلطان
1.2 كم250 م

240 م1.25 كم
0.4 كم0.5 كم
1.64 كم500 2 م

820 م2 كم
640 م1.75 كم

0.2 كم750 م
1.42 كم500 1 م

960 م25 كم
0.88 كم0.75 كم

)  أ  (  سجل سلطان مسافًة واحدًة غير ممكنة. ما هي؟ فسر إجابتك
على  أحمد  هل  قطعها.  مسافة  أقصر  من  مراٍت  ثماني  أكبر  كانت  قطعها  مسافٍة  أطول  أنَّ  أحمد  )ب(  يقول 

صواب؟ اشرح إجابتك.
امات السباحة 25 م، بينما يبلغ  امّي سباحٍة مختلفين، ويبلغ طول أحد حمَّ ) ج (  يسبح سلطان وأحمد في حمَّ
ام السباحة الذي يبلغ طوله 25 م؟  ام السباحة اآلخر 20 م، من الذي تعتقد أنَّه يسبح في حمَّ طول حمَّ

لت إلى اإلجابة. )تمثِّل أطوال المسافات التي يقطعها سلطان وأحمد عدًدا كاماًل(. اشرح كيف توصَّ
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مثال 1-3

ا )من األصغر إلى األكبر(: )  أ  ( رتِّب األعداد العشرية والكسور العشرية التالية تصاعديًّ
5.68     ،     0.95     ،     5.61     ،     5.682  

)ب( اكتب الرمز الصحيح ) = ( أو ) ≠ ( بين القياسات التالية: 7.5 م  75 سم
) ج ( اكتب الرمز الصحيح ) < ( أو ) > ( بين القياسات التالية: 4.5 كغم  450 غم

الحل

)  أ  ( 0.95    ،    5.61    ،    5.68    ،    5.682  أصغر عدٍد هو 0.95 ؛ ألنَّه يحتوي على أصغر عدٍد كامٍل.
تحتوي األعداد الثالثة األخرى على نفس العدد الكامل ونفس الرقم في منزلة الجزء من عشرٍة؛ لذلك 
قاِرن الجزء من مائٍة: تجد أن 1 > 8؛ لذلك 5.61 هو العدُد الثاني في الترتيب. وأخيًرا قارن الجزء من 

ألٍف: 5.68 هو نفس 5.680    ،    0 > 2؛ لذلك 5.68 > 5.682
∴ األعداد بالترتيب التصاعدي: 0.95     ،     5.61     ،     5.68     ،     5.682

)ب( 7.5 م ≠ 75 سم  يوجد 100 سم في كلِّ 1 م
7.5 م × 100 = 750 سم   

∴ 7.5  ≠ 75 سم ∵ 750 سم ≠ 75 سم       
) ج ( 4.5 كغم < 450 غم  يوجد 000 1 غم في كل 1 كغم

4.5 كغم × 000 1 = 500 4 غم    
∴ 4.5 كغم < 450 غم ∵ 4500 غم < 450غم     

✦ تمارين 1-3
ا )من األصغر إلى األكبر(: رتِّب األعداد العشرية والكسور العشرية التالية تصاعديًّ  )1

)  أ  (  5.49    ،    2.06    ،    7.99    ،    5.91
)ب( 3.09    ،    2.87    ،    3.11    ،    2.55

) ج ( 12.1    ،    11.88    ،    12.01    ،    11.82
) د ( 9.09    ،    8.9    ،    9.53    ،    9.4

) هـ ( 23.661    ،    23.592    ،    23.659    ،    23.665
) و ( 0.107    ،    0.084    ،    0.102    ،    0.009

)  ز  ( 6.725    ،    6.178    ،    6.71    ،    6.17
)ح( 11.302    ،    11.032    ،    11.02    ،    11.1

رتِّب القياسات العشرية التالية تنازليًّا )من األكبر إلى األصغر(:  )2
)  أ  (  2.3 كغم    ،    780 غم    ،    2.18 كغم    ،    950 1 غم

)ب( 5.4 سم    ،    12 ملم    ،    0.8 سم    ،    9 ملم
)ج( 12 م    ،    650 سم    ،    0.5 م    ،    53 سم

) د ( 0.55 لتر    ،    95 مل    ،    0.9 لتر    ،    450 مل
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)هـ( 6.55 كم    ،    780 م    ،    6.4 كم    ،    450 1 م
) و ( 0.08 طن    ،    920 كغم    ،    0.15 طن    ،    50 كغم

) ز (  000 95 سم    ،    920 م    ،    800 9 ملم    ،    0.85 كم    ،    0.009 كم
اكتب الرمز الصحيح )> أو <( بين كل عددين عشريين أو كسرين عشريين في كل مما يلي:   )3

)ج( 0.27  0.03 )ب( 6.71  6.03  )  أ  ( 4.23  4.54 
) و ( 5.055  5.505 )هـ( 8.55  8.508  ) د ( 27.9  27.85 

)ط( 3.5 سم  345 ملم )ح( 0.45 طن  547 كغم  ) ز ( 4.5 لتر  700 2 مل 
)ل( 0.065 م  6.7 سم )ك( 800 7 م  0.8 كم  )ي( 0.06 كغم  550 غم 

اكتب الرمز الصحيح )= أو ≠( في كل مما يلي:  )4
)ب( 4.05 طن  500 4 كغم )  أ  ( 6.7 لتر  670 مل 

) د ( 0.985 م  985 سم )ج( 0.85 كم  850 م 
) و ( 300 2 غم  0.23 كغم )هـ( 14.5 سم  145 ملم 

)ح( 0.52 م  520 ملم ) ز ( 0.072 لتر  720 مل 
)ط( 0.85 كغم  850 غم

5(  سجل أحمد وسلطان المسافات التي يقطعانها في السباحة لمدة 10 أيام. الجدول التالي يوضح المسافات 
المقطوعة كل يوم لكل منهما:

مسافات أحمدمسافات سلطان
1.2 كم250 م

240 م1.25 كم
0.4 كم0.5 كم
1.64 كم500 2 م

820 م2 كم
640 م1.75 كم

0.2 كم750 م
1.42 كم500 1 م

960 م25 كم
0.88 كم0.75 كم

)  أ  (  سجل سلطان مسافًة واحدًة غير ممكنة. ما هي؟ فسر إجابتك
على  أحمد  هل  قطعها.  مسافة  أقصر  من  مراٍت  ثماني  أكبر  كانت  قطعها  مسافٍة  أطول  أنَّ  أحمد  )ب(  يقول 

صواب؟ اشرح إجابتك.
امات السباحة 25 م، بينما يبلغ  امّي سباحٍة مختلفين، ويبلغ طول أحد حمَّ ) ج (  يسبح سلطان وأحمد في حمَّ
ام السباحة الذي يبلغ طوله 25 م؟  ام السباحة اآلخر 20 م، من الذي تعتقد أنَّه يسبح في حمَّ طول حمَّ

لت إلى اإلجابة. )تمثِّل أطوال المسافات التي يقطعها سلطان وأحمد عدًدا كاماًل(. اشرح كيف توصَّ
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مثال 1-3

ا )من األصغر إلى األكبر(: )  أ  ( رتِّب األعداد العشرية والكسور العشرية التالية تصاعديًّ
5.68     ،     0.95     ،     5.61     ،     5.682  

)ب( اكتب الرمز الصحيح ) = ( أو ) ≠ ( بين القياسات التالية: 7.5 م  75 سم
) ج ( اكتب الرمز الصحيح ) < ( أو ) > ( بين القياسات التالية: 4.5 كغم  450 غم

الحل

)  أ  ( 0.95    ،    5.61    ،    5.68    ،    5.682  أصغر عدٍد هو 0.95 ؛ ألنَّه يحتوي على أصغر عدٍد كامٍل.
تحتوي األعداد الثالثة األخرى على نفس العدد الكامل ونفس الرقم في منزلة الجزء من عشرٍة؛ لذلك 
قاِرن الجزء من مائٍة: تجد أن 1 > 8؛ لذلك 5.61 هو العدُد الثاني في الترتيب. وأخيًرا قارن الجزء من 

ألٍف: 5.68 هو نفس 5.680    ،    0 > 2؛ لذلك 5.68 > 5.682
∴ األعداد بالترتيب التصاعدي: 0.95     ،     5.61     ،     5.68     ،     5.682

)ب( 7.5 م ≠ 75 سم  يوجد 100 سم في كلِّ 1 م
7.5 م × 100 = 750 سم   

∴ 7.5  ≠ 75 سم ∵ 750 سم ≠ 75 سم       
) ج ( 4.5 كغم < 450 غم  يوجد 000 1 غم في كل 1 كغم

4.5 كغم × 000 1 = 500 4 غم    
∴ 4.5 كغم < 450 غم ∵ 4500 غم < 450غم     

✦ تمارين 1-3
ا )من األصغر إلى األكبر(: رتِّب األعداد العشرية والكسور العشرية التالية تصاعديًّ  )1

)  أ  (  5.49    ،    2.06    ،    7.99    ،    5.91
)ب( 3.09    ،    2.87    ،    3.11    ،    2.55

) ج ( 12.1    ،    11.88    ،    12.01    ،    11.82
) د ( 9.09    ،    8.9    ،    9.53    ،    9.4

) هـ ( 23.661    ،    23.592    ،    23.659    ،    23.665
) و ( 0.107    ،    0.084    ،    0.102    ،    0.009

)  ز  ( 6.725    ،    6.178    ،    6.71    ،    6.17
)ح( 11.302    ،    11.032    ،    11.02    ،    11.1

رتِّب القياسات العشرية التالية تنازليًّا )من األكبر إلى األصغر(:  )2
)  أ  (  2.3 كغم    ،    780 غم    ،    2.18 كغم    ،    950 1 غم

)ب( 5.4 سم    ،    12 ملم    ،    0.8 سم    ،    9 ملم
)ج( 12 م    ،    650 سم    ،    0.5 م    ،    53 سم

) د ( 0.55 لتر    ،    95 مل    ،    0.9 لتر    ،    450 مل
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3-2 التقريب
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هو  عشرة  من  الجزء  منزلة  في  الموجود  ∵  الرقم  2.706 = 2.7 )إلى منزلة عشريٍة واحدٍة(   )هـ( 

7، والرقم الموجود يمينه هو 0
∴ يظل 7 كما هو    
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الموجود يمين 3 هو 2،   2 > 5
∴ يظلُّ 3 كما هو   

 ،6 هو  المليون  منزلة  في  الموجود  ∵  الرقم  000 580 26 = 000 000  27 )إلى أقرب مليوٍن(  )ج( 
والرقم الموجود يمين 6 هو 5

∴ يتمُّ تقريب 6 إلى 7   
 ،2 هو  اآلحاد  منزلة  في  الموجود  ∵  الرقم  12.67 = 13 )إلى أقرب عدٍد كامٍل(  ) د ( 

والرقم الموجود يمينه هو 6
∴ يتمُّ تقريب 2 إلى 3   

قد ُيطلب منك تقريُب عدٍد إلى أقرب 
10 أو 100 أو 000 1 أو حتى مليون، 

أو تقريُب عدٍد عشريٍّ أو كسر عشري 
إلى أقرب عدٍد كامٍل أو إلى أقرب منزلة 

عشريٍة واحدٍة أو منزلتين عشريتين 
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3-2 التقريب

61الوحدة الثالثة: األعداد العشرية والكسور العشرية 

 
هو  عشرة  من  الجزء  منزلة  في  الموجود  ∵  الرقم  2.706 = 2.7 )إلى منزلة عشريٍة واحدٍة(   )هـ( 

7، والرقم الموجود يمينه هو 0
∴ يظل 7 كما هو    

∵  الرقم الموجود في منزلة الجزء من مائٍة هو 6،  0.4692 = 0.47 )إلى منزلتين عشريتين(   ) و ( 
والرقم الموجود يمينه هو 9

∴ يتمُّ تقريب 6 إلى 7    

✦ تمارين 2-3
دة: ة الُمحدَّ ب كلَّ عدٍد فيما يلي إلى درجة الدقَّ قرِّ  )1

)إلى أقرب 10( )ب( 157   )إلى أقرب 10(  )  أ  ( 42   
)إلى أقرب 100( ) د ( 476    )إلى أقرب 100(  ) ج ( 232  

)إلى أقرب 000 1( ) و ( 575 12  )إلى أقرب 000 1(  )هـ( 380 4   
)إلى أقرب 000 10( ) ح ( 450 125  )إلى أقرب 000 10(  ) ز ( 479 32   

)إلى أقرب 000 100( ) ي ( 546 427 1  )إلى أقرب 000 100(  ) ط ( 985  452   
)إلى أقرب مليوٍن( ) ل ( 500 499 25  )إلى أقرب مليوٍن(  ) ك ( 920 856 7   

دة: ة الُمحدَّ ب كّل عدد عشري أو َ كسر عشري فيما يلي إلى درجة الدقَّ قرِّ  )2
)إلى أقرب عدٍد كامٍل( )  أ  ( 75.2    
)إلى أقرب عدٍد كامٍل( )ب( 9.55   
)إلى أقرب عدٍد كامٍل( )ج( 19.924   

)إلى منزلة عشريٍة واحدٍة( ) د ( 11.45   
)إلى منزلة عشريٍة واحدٍة( )هـ( 0.929 
)إلى منزلة عشريٍة واحدٍة( ) و ( 125.881 

)إلى منزلتين عشريتين( ) ز ( 9.453 
)إلى منزلتين عشريتين( ) ح ( 12.915 
)إلى منزلتين عشريتين( ) ط ( 0.0759 
)إلى منزلتين عشريتين( ) ي ( 146.798 
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3-2 التقريب

عندما ُيطلب منك تقريب عدد ما يجب تطبيق القواعد األساسية للتقريب 
ة. ى ذلك درجَة الدقَّ حسب المنزلة المطلوبة وُيسمَّ

لتقريب عدد ما لمنزلة معينة:
1( حدد الرقم الموجود في المنزلة المطلوب التقريب إليها.

2(  إذا كانت قيمة الرقم الموجود يمين المنزلة المطلوبة أكبر من  
أو يساوي 5 فنضيف 1 إلى الرقم الموجود في مكان المنزلة المطلوب التقريب إليها وإذا كانت قيمة الرقم الموجود 

يمين المنزلة المطلوبة أصغر من 5 فنترك الرقم الموجود في مكان المنزلة المطلوب التقريب إليها كما هو.

 

مثال 2-3

دة: ة المحدَّ ب كلَّ عدٍد إلى درجة الدقَّ قرِّ
)ب( 252 23 إلى أقرب 000 1 )  أ  ( 376 إلى أقرب 100    

) د ( 12.67 إلى أقرب عدٍد كامٍل ) ج ( 000 580  26 إلى أقرب مليوٍن   
) و ( 0.4692 إلى أقرب منزلتين عشريتين )هـ( 2.706 إلى أقرب منزلة عشرية واحدٍة  

الحل

إما  ستصبح   100 أقرب  إلى   376 تقريب  376 = 400 )إلى أقرب 100(  بعد  )  أ  ( 
300 أو 400 

∵  الرقم الموجود في منزلة المئات هو 3، والرقم    
الموجود يمين 3 هو 7،   7 < 5

∴ يتمُّ تقريب 3 إلى 4   
252 23 = 000  23 )إلى أقرب 000 1(  بعد تقريب 252 23 إلى أقرب 000 1 ستصبح  )ب( 

إما 000 23 أو 000 240 
∵  الرقم الموجود في منزلة األلوف هو 3 والرقم    

الموجود يمين 3 هو 2،   2 > 5
∴ يظلُّ 3 كما هو   

 ،6 هو  المليون  منزلة  في  الموجود  ∵  الرقم  000 580 26 = 000 000  27 )إلى أقرب مليوٍن(  )ج( 
والرقم الموجود يمين 6 هو 5

∴ يتمُّ تقريب 6 إلى 7   
 ،2 هو  اآلحاد  منزلة  في  الموجود  ∵  الرقم  12.67 = 13 )إلى أقرب عدٍد كامٍل(  ) د ( 

والرقم الموجود يمينه هو 6
∴ يتمُّ تقريب 2 إلى 3   

قد ُيطلب منك تقريُب عدٍد إلى أقرب 
10 أو 100 أو 000 1 أو حتى مليون، 

أو تقريُب عدٍد عشريٍّ أو كسر عشري 
إلى أقرب عدٍد كامٍل أو إلى أقرب منزلة 

عشريٍة واحدٍة أو منزلتين عشريتين 
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3-3 جمع األعداد العشرية والكسور العشرية وطرحها

63الوحدة الثالثة: األعداد العشرية والكسور العشرية 

أوجد ناتج طرح ما يلي:  )2
)ب( 23.78 - 9.35 )  أ  ( 4.72 - 2.51 
) د ( 19.38 - 6.65 ) ج ( 13.73 - 2.44 
) و ( 32.27 - 1.49 )هـ( 48.65 - 12.78 
) ح ( 45.42 - 7.35 ) ز ( 82.77 - 25.93 

)ي( 11.8 - 4.36 ) ط ( 74.9 - 3.67 
) ل ( 1.75 - 0.688 )ك( 34.9 - 8.77 

الشكل المقابل جزٌء من الواجب المنزليِّ الخاصِّ بهيثم.  )3
استخدم الطريقة التي اتَّبعها هيثم إليجاد ناتج ما يلي:   

)ب( 46 - 1.76 )  أ  ( 23 - 2.65  
) د ( 245 - 22.49 ) ج ( 87 - 13.45 

) و ( 42 - 4.66 )هـ( 16 - 0.76  
) ح ( 235 - 18.18   ) ز ( 58 - 9.06  

المساجد  أحد  هو  األكبر  قابوس  السلطان  4(  جامع 
التي أمر ببنائها السلطان قابوس بن سعيد المعظم 
يحتوي   ،2001 عام  افتتح  والذي   1992 عام 
م،   91.3 ارتفاعها  رئيسية  مئذنة  على  الجامع 
وأربعة مآذن جانبية يبلغ ارتفاع كل منها 45.5 م،

  بكم ترتفع المئذنة الرئيسية للجامع عن المآذن 
األخرى ؟

ح الجدول المقابل نتائَج مسابقِة رمي الرمح بالمتر.    يوضِّ  )5
ل والمســافة التــي  قهــا الالعــب األوَّ   هــل الفــرق بيــن المســافة التــي حقَّ
ــا  قه ــي حقَّ ــافة الت ــن المس ــرق بي ــن الف ــُر م ــي أكب ــب الثان ــا الالع قه حقَّ
ــح كيــف  قهــا الالعــب الثالــث؟ وضِّ الالعــب الثانــي والمســافة التــي حقَّ

ــك.  ــى إجابت ــت إل ل توصَّ

35‚ 00
4 ‚ 47 -

30‚ 53

9 10
4.47 - 35 أوجد ناتج  

4

المسافة )م(الالعب
70.20األول
67.51الثاني
64.84الثالث
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3-3 جمع األعداد العشرية والكسور العشرية وطرحها

ر االحتفاظ  الرأسية وتذكَّ العمليَّة الحسابيَّة بالصورة  العشرية، اكتب  العشرية أو الكسور  عند جمع وطرح األعداد 
بالفواصل العشرية على خط واحد.

مثال 3-3

)ب( 13.5 - 1.72 )  أ  (  14.7 + 8.56   أوجد ناتج ما يلي: 

الحل  

)  أ  (     ابدأ بجمع الرقمين في منزلِة الجزء من مائٍة: 0 + 6 = 6   
 )يدل الفراغ يمين الرقم 7 على وجود صفر(.

ُثمَّ اجمع الرقمين في منزلِة الجزء من عشرٍة: 7 + 5 = 12، اكتب 2 وَضع 1 
 فوق الرقم 4 كرقم محمول.

واآلن اجمع الرقمين في منزلة اآلحاد: 4 + 8 + 1 = 13، اكتب الرقم 3 وَضع 
 1 فوق الرقم 1 كرقم محمول.

وأخيًرا، اجمع الرقمين في منزلِة العشرات: 1 + 1 = 2

)ب(    ابدأ بكتابة 13.5 على أنَّه 13.50، ثم اطرح الرقمين في منزلِة الجزء من مائٍة، 
ستالحظ أنه ال يمكنك طرح 0 - 2، لذا استلف من الرقم 5 وضع الواحد يسار 

الصفر فيصبح 10 ثم نطرح 10 - 2
ال  أنه  الحظ  عشرٍة،  من  الجزء  منزلة  في  الموجودين  الرقمين  اطرح     واآلن 

يمكنك طرح 4 - 7، لذا استلف من الرقم 3 للرقم 4 فيصبح 14   
واطرح 14 - 7، ثم اطرح الرقمين الموجودين في منزلة اآلحاد، وأخيرًا اطرح 

الرقمين في منزلة العشرات.

1 4 ‚ 7
8 ‚ 5 6 +

2 3 ‚ 2 6

1 1

1 3‚ 5 0
1 ‚ 7 2 -

1 1 ‚ 7 8

14 12

✦ تمارين 3-3
أوجد ناتج جمع ما يلي:  )1

)ب( 11.42 + 25.39  )  أ  ( 6.24 + 8.35 
) د ( 19.45 + 9.83 ) ج ( 4.78 + 8.43 

) و ( 16.77 + 9.5 )هـ( 23.3 + 5.42 
) ح ( 123.8 + 9.37 ) ز ( 8.72 + 14.9 

) ي ( 67.043 + 5.672  ) ط ( 0.48 + 7.8 
) ل ( 12.376 + 7.8 )ك( 9.95 + 0.478 
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)ب( 46 - 1.76 )  أ  ( 23 - 2.65  
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األخرى ؟
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الحل  

)  أ  (     ابدأ بجمع الرقمين في منزلِة الجزء من مائٍة: 0 + 6 = 6   
 )يدل الفراغ يمين الرقم 7 على وجود صفر(.

ُثمَّ اجمع الرقمين في منزلِة الجزء من عشرٍة: 7 + 5 = 12، اكتب 2 وَضع 1 
 فوق الرقم 4 كرقم محمول.

واآلن اجمع الرقمين في منزلة اآلحاد: 4 + 8 + 1 = 13، اكتب الرقم 3 وَضع 
 1 فوق الرقم 1 كرقم محمول.
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) د ( 19.38 - 6.65 ) ج ( 13.73 - 2.44 
) و ( 32.27 - 1.49 )هـ( 48.65 - 12.78 
) ح ( 45.42 - 7.35 ) ز ( 82.77 - 25.93 

)ي( 11.8 - 4.36 ) ط ( 74.9 - 3.67 
) ل ( 1.75 - 0.688 )ك( 34.9 - 8.77 

الشكل المقابل جزٌء من الواجب المنزليِّ الخاصِّ بهيثم.  )3
استخدم الطريقة التي اتَّبعها هيثم إليجاد ناتج ما يلي:   

)ب( 46 - 1.76 )  أ  ( 23 - 2.65  
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المساجد  أحد  هو  األكبر  قابوس  السلطان  4(  جامع 
التي أمر ببنائها السلطان قابوس بن سعيد المعظم 
يحتوي   ،2001 عام  افتتح  والذي   1992 عام 
م،   91.3 ارتفاعها  رئيسية  مئذنة  على  الجامع 
وأربعة مآذن جانبية يبلغ ارتفاع كل منها 45.5 م،

  بكم ترتفع المئذنة الرئيسية للجامع عن المآذن 
األخرى ؟

ح الجدول المقابل نتائَج مسابقِة رمي الرمح بالمتر.    يوضِّ  )5
ل والمســافة التــي  قهــا الالعــب األوَّ   هــل الفــرق بيــن المســافة التــي حقَّ
ــا  قه ــي حقَّ ــافة الت ــن المس ــرق بي ــن الف ــُر م ــي أكب ــب الثان ــا الالع قه حقَّ
ــح كيــف  قهــا الالعــب الثالــث؟ وضِّ الالعــب الثانــي والمســافة التــي حقَّ

ــك.  ــى إجابت ــت إل ل توصَّ
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المساجد  أحد  هو  األكبر  قابوس  السلطان  4(  جامع 
التي أمر ببنائها السلطان قابوس بن سعيد المعظم 
يحتوي   ،2001 عام  افتتح  والذي   1992 عام 
م،   91.3 ارتفاعها  رئيسية  مئذنة  على  الجامع 
وأربعة مآذن جانبية يبلغ ارتفاع كل منها 45.5 م،

  بكم ترتفع المئذنة الرئيسية للجامع عن المآذن 
األخرى ؟

ح الجدول المقابل نتائَج مسابقِة رمي الرمح بالمتر.    يوضِّ  )5
ل والمســافة التــي  قهــا الالعــب األوَّ   هــل الفــرق بيــن المســافة التــي حقَّ
ــا  قه ــي حقَّ ــافة الت ــن المس ــرق بي ــن الف ــُر م ــي أكب ــب الثان ــا الالع قه حقَّ
ــح كيــف  قهــا الالعــب الثالــث؟ وضِّ الالعــب الثانــي والمســافة التــي حقَّ

ــك.  ــى إجابت ــت إل ل توصَّ

35‚ 00
4 ‚ 47 -

30‚ 53

9 10
4.47 - 35 أوجد ناتج  

4

المسافة )م(الالعب
70.20األول
67.51الثاني
64.84الثالث
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ر االحتفاظ  الرأسية وتذكَّ العمليَّة الحسابيَّة بالصورة  العشرية، اكتب  العشرية أو الكسور  عند جمع وطرح األعداد 
بالفواصل العشرية على خط واحد.

مثال 3-3

)ب( 13.5 - 1.72 )  أ  (  14.7 + 8.56   أوجد ناتج ما يلي: 

الحل  

)  أ  (     ابدأ بجمع الرقمين في منزلِة الجزء من مائٍة: 0 + 6 = 6   
 )يدل الفراغ يمين الرقم 7 على وجود صفر(.

ُثمَّ اجمع الرقمين في منزلِة الجزء من عشرٍة: 7 + 5 = 12، اكتب 2 وَضع 1 
 فوق الرقم 4 كرقم محمول.

واآلن اجمع الرقمين في منزلة اآلحاد: 4 + 8 + 1 = 13، اكتب الرقم 3 وَضع 
 1 فوق الرقم 1 كرقم محمول.

وأخيًرا، اجمع الرقمين في منزلِة العشرات: 1 + 1 = 2

)ب(    ابدأ بكتابة 13.5 على أنَّه 13.50، ثم اطرح الرقمين في منزلِة الجزء من مائٍة، 
ستالحظ أنه ال يمكنك طرح 0 - 2، لذا استلف من الرقم 5 وضع الواحد يسار 

الصفر فيصبح 10 ثم نطرح 10 - 2
ال  أنه  الحظ  عشرٍة،  من  الجزء  منزلة  في  الموجودين  الرقمين  اطرح     واآلن 

يمكنك طرح 4 - 7، لذا استلف من الرقم 3 للرقم 4 فيصبح 14   
واطرح 14 - 7، ثم اطرح الرقمين الموجودين في منزلة اآلحاد، وأخيرًا اطرح 

الرقمين في منزلة العشرات.

1 4 ‚ 7
8 ‚ 5 6 +

2 3 ‚ 2 6

1 1

1 3‚ 5 0
1 ‚ 7 2 -

1 1 ‚ 7 8

14 12

✦ تمارين 3-3
أوجد ناتج جمع ما يلي:  )1

)ب( 11.42 + 25.39  )  أ  ( 6.24 + 8.35 
) د ( 19.45 + 9.83 ) ج ( 4.78 + 8.43 

) و ( 16.77 + 9.5 )هـ( 23.3 + 5.42 
) ح ( 123.8 + 9.37 ) ز ( 8.72 + 14.9 

) ي ( 67.043 + 5.672  ) ط ( 0.48 + 7.8 
) ل ( 12.376 + 7.8 )ك( 9.95 + 0.478 
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✦ تمارين 4-3
استخدم طريقَة الحسابات الذهنيَّة إليجاد ناتج ما يلي:  )1

) ج ( 0.5 × 5 )ب( 0.3 × 3  )  أ  ( 0.1 × 8 
)هـ( 0.9 × 2 ) د ( 0.7 × 6 

استخدم الطريقة الكتابيَّة إليجاد ناتج ما يلي:  )2

)ب( 8 × 3.6 )  أ  ( 5 × 2.7 

) د ( 6.6 × 6 ) ج ( 3 × 9.8 

أوجد ناتج ما يلي:  )3

)ب( 5 × 3.13 )  أ  ( 3.15 × 2 

) د ( 3 × 4.56 ) ج ( 9 × 3.21 

4(  استخدم األعداد الموجودة 
في اإلطار المقابل إلكمال 
العمليَّات الحسابيَّة التالية:

)يمكنك استخدام كلِّ عدٍد مرًة واحدًة فقط(   

)ب( 0.4 ×  = 2.8 )  أ  ( 0.1 × 6 =  

) د ( 4.3 ×  = 8.6 )ج(  × 5 = 3.5 

) و (  × 3 =  )هـ( 9.2 × 4 =  

استنتَج سامي وهيثم ناتج 0.8 × 5  )5
يقول سامي: »الناتج هو 4.0«، يقول هيثم: »الناتج هو 4«  

هل ما قاله كل من سامي وهيثم صحيٌح؟ اشرح إجابتك.  

    0.7     ،     7     ،     6.1     ،     0.6     ،     36.8     ،     2     ،     18.3
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العشري، يجب  الكسر  أو  العشريِّ  العدد  عند ضرب 
ر جدول القيمة المكانية العشرية. أن تَتَذكَّ

في  	 العشري  الكسر  أو  العشري  العدد  ضرب   عند 
عدد مكون من رقم واحد، اتبع الخطوات التالية:

1- تجاهل الفاصلة العشرية.
2- أوجد ناتج عملية الضرب.

3- قم بعد األرقام الموجودة يمين الفاصلة العشرية في السؤال.
4-  أعد الفاصلة العشرية إلى الناتج ، بحيث يكون عدد األرقام الموجودة يمين الفاصلة العشرية في الناتج 

يساوي عدد األرقام الموجودة يمين الفاصلة العشرية في السؤال.
مثال 4-3

)ب( 0.6 × 2 1(  استخدم الطريقة الذهنية إليجاد ناتج ما يلي: )  أ  ( 0.2 × 4   
2( استخدم الطريقة الكتابية إليجاد ناتج 6 × 5.1

3 ( استخدم الطريقة الكتابيَّة إليجاد ناتج 4 × 2.16

الحل 

َتجاهل الفاصلة العشرية 2 × 4 = 8 1( )  أ  ( 2 × 4 = 8 
في  العشرية  الفاصلة  يمين  واحٌد  رقٌم  يوجد  الناتج.  إلى  العشريَة  الفاصلة  0.2 × 4 = 0.8  أِعد   
السؤال؛ لذلك يجب أن يكون هناك رقٌم واحٌد يمين الفاصلة العشرية في الناتج.

َتجاهل الفاصلة العشرية 6 × 2 = 12 )ب( 6 × 2 = 12   
العشرية في  الفاصلة  يمين  الناتج. يوجد رقٌم واحٌد  إلى  العشرية  الفاصلة  0.6 × 2 = 1.2  أِعد   
السؤال؛ لذلك يجب أن يكون هناك رقٌم واحٌد يمين الفاصلة العشرية في الناتج.

تجاهل الفاصلة العشرية وأوجد ناتج 51 × 2156(
×6

603
العشرية في 6 × 5.1 = 30.6 الفاصلة  الناتج. يوجد رقم واحد يمين  إلى  العشرية  الفاصلة  أعد 

السؤال؛ لذلك يجب أن يكون هناك رقم واحد يمين الفاصلة العشرية في الناتج.
2

َتجاهل الفاصلة العشريَة وأوجد ناتج 216 × 4 =3612864(
×4

468
4 × 2.16 = 8.64   أعد الفاصلة العشريَة إلى الناتج. يوجد رقمان يمين الفاصلة العشرية في السؤال؛   

لذلك يجب أن يكون هناك رقمان يمين الفاصلة العشرية في الناتج.

آحاد ‚ الجزء من 
عشرٍة

الجزء من 
مائٍة

الجزء من
 ألٍف

1 ‚ 1–10
1–100

1–1 000
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✦ تمارين 4-3
استخدم طريقَة الحسابات الذهنيَّة إليجاد ناتج ما يلي:  )1

) ج ( 0.5 × 5 )ب( 0.3 × 3  )  أ  ( 0.1 × 8 
)هـ( 0.9 × 2 ) د ( 0.7 × 6 

استخدم الطريقة الكتابيَّة إليجاد ناتج ما يلي:  )2

)ب( 8 × 3.6 )  أ  ( 5 × 2.7 

) د ( 6.6 × 6 ) ج ( 3 × 9.8 

أوجد ناتج ما يلي:  )3

)ب( 5 × 3.13 )  أ  ( 3.15 × 2 

) د ( 3 × 4.56 ) ج ( 9 × 3.21 

4(  استخدم األعداد الموجودة 
في اإلطار المقابل إلكمال 
العمليَّات الحسابيَّة التالية:

)يمكنك استخدام كلِّ عدٍد مرًة واحدًة فقط(   

)ب( 0.4 ×  = 2.8 )  أ  ( 0.1 × 6 =  

) د ( 4.3 ×  = 8.6 )ج(  × 5 = 3.5 

) و (  × 3 =  )هـ( 9.2 × 4 =  

استنتَج سامي وهيثم ناتج 0.8 × 5  )5
يقول سامي: »الناتج هو 4.0«، يقول هيثم: »الناتج هو 4«  

هل ما قاله كل من سامي وهيثم صحيٌح؟ اشرح إجابتك.  

    0.7     ،     7     ،     6.1     ،     0.6     ،     36.8     ،     2     ،     18.3
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العشري، يجب  الكسر  أو  العشريِّ  العدد  عند ضرب 
ر جدول القيمة المكانية العشرية. أن تَتَذكَّ

في  	 العشري  الكسر  أو  العشري  العدد  ضرب   عند 
عدد مكون من رقم واحد، اتبع الخطوات التالية:

1- تجاهل الفاصلة العشرية.
2- أوجد ناتج عملية الضرب.

3- قم بعد األرقام الموجودة يمين الفاصلة العشرية في السؤال.
4-  أعد الفاصلة العشرية إلى الناتج ، بحيث يكون عدد األرقام الموجودة يمين الفاصلة العشرية في الناتج 

يساوي عدد األرقام الموجودة يمين الفاصلة العشرية في السؤال.
مثال 4-3

)ب( 0.6 × 2 1(  استخدم الطريقة الذهنية إليجاد ناتج ما يلي: )  أ  ( 0.2 × 4   
2( استخدم الطريقة الكتابية إليجاد ناتج 6 × 5.1

3 ( استخدم الطريقة الكتابيَّة إليجاد ناتج 4 × 2.16

الحل 

َتجاهل الفاصلة العشرية 2 × 4 = 8 1( )  أ  ( 2 × 4 = 8 
في  العشرية  الفاصلة  يمين  واحٌد  رقٌم  يوجد  الناتج.  إلى  العشريَة  الفاصلة  0.2 × 4 = 0.8  أِعد   
السؤال؛ لذلك يجب أن يكون هناك رقٌم واحٌد يمين الفاصلة العشرية في الناتج.

َتجاهل الفاصلة العشرية 6 × 2 = 12 )ب( 6 × 2 = 12   
العشرية في  الفاصلة  يمين  الناتج. يوجد رقٌم واحٌد  إلى  العشرية  الفاصلة  0.6 × 2 = 1.2  أِعد   
السؤال؛ لذلك يجب أن يكون هناك رقٌم واحٌد يمين الفاصلة العشرية في الناتج.

تجاهل الفاصلة العشرية وأوجد ناتج 51 × 2156(
×6

603
العشرية في 6 × 5.1 = 30.6 الفاصلة  الناتج. يوجد رقم واحد يمين  إلى  العشرية  الفاصلة  أعد 

السؤال؛ لذلك يجب أن يكون هناك رقم واحد يمين الفاصلة العشرية في الناتج.
2

َتجاهل الفاصلة العشريَة وأوجد ناتج 216 × 4 =3612864(
×4

468
4 × 2.16 = 8.64   أعد الفاصلة العشريَة إلى الناتج. يوجد رقمان يمين الفاصلة العشرية في السؤال؛   

لذلك يجب أن يكون هناك رقمان يمين الفاصلة العشرية في الناتج.

آحاد ‚ الجزء من 
عشرٍة

الجزء من 
مائٍة

الجزء من
 ألٍف

1 ‚ 1–10
1–100

1–1 000
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✦ تمارين 4-3
استخدم طريقَة الحسابات الذهنيَّة إليجاد ناتج ما يلي:  )1

) ج ( 0.5 × 5 )ب( 0.3 × 3  )  أ  ( 0.1 × 8 
)هـ( 0.9 × 2 ) د ( 0.7 × 6 

استخدم الطريقة الكتابيَّة إليجاد ناتج ما يلي:  )2

)ب( 8 × 3.6 )  أ  ( 5 × 2.7 

) د ( 6.6 × 6 ) ج ( 3 × 9.8 

أوجد ناتج ما يلي:  )3

)ب( 5 × 3.13 )  أ  ( 3.15 × 2 

) د ( 3 × 4.56 ) ج ( 9 × 3.21 

4(  استخدم األعداد الموجودة 
في اإلطار المقابل إلكمال 
العمليَّات الحسابيَّة التالية:

)يمكنك استخدام كلِّ عدٍد مرًة واحدًة فقط(   

)ب( 0.4 ×  = 2.8 )  أ  ( 0.1 × 6 =  

) د ( 4.3 ×  = 8.6 )ج(  × 5 = 3.5 

) و (  × 3 =  )هـ( 9.2 × 4 =  

استنتَج سامي وهيثم ناتج 0.8 × 5  )5
يقول سامي: »الناتج هو 4.0«، يقول هيثم: »الناتج هو 4«  

هل ما قاله كل من سامي وهيثم صحيٌح؟ اشرح إجابتك.  

    0.7     ،     7     ،     6.1     ،     0.6     ،     36.8     ،     2     ،     18.3
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العشري، يجب  الكسر  أو  العشريِّ  العدد  عند ضرب 
ر جدول القيمة المكانية العشرية. أن تَتَذكَّ

في  	 العشري  الكسر  أو  العشري  العدد  ضرب   عند 
عدد مكون من رقم واحد، اتبع الخطوات التالية:

1- تجاهل الفاصلة العشرية.
2- أوجد ناتج عملية الضرب.

3- قم بعد األرقام الموجودة يمين الفاصلة العشرية في السؤال.
4-  أعد الفاصلة العشرية إلى الناتج ، بحيث يكون عدد األرقام الموجودة يمين الفاصلة العشرية في الناتج 

يساوي عدد األرقام الموجودة يمين الفاصلة العشرية في السؤال.
مثال 4-3

)ب( 0.6 × 2 1(  استخدم الطريقة الذهنية إليجاد ناتج ما يلي: )  أ  ( 0.2 × 4   
2( استخدم الطريقة الكتابية إليجاد ناتج 6 × 5.1

3 ( استخدم الطريقة الكتابيَّة إليجاد ناتج 4 × 2.16

الحل 

َتجاهل الفاصلة العشرية 2 × 4 = 8 1( )  أ  ( 2 × 4 = 8 
في  العشرية  الفاصلة  يمين  واحٌد  رقٌم  يوجد  الناتج.  إلى  العشريَة  الفاصلة  0.2 × 4 = 0.8  أِعد   
السؤال؛ لذلك يجب أن يكون هناك رقٌم واحٌد يمين الفاصلة العشرية في الناتج.

َتجاهل الفاصلة العشرية 6 × 2 = 12 )ب( 6 × 2 = 12   
العشرية في  الفاصلة  يمين  الناتج. يوجد رقٌم واحٌد  إلى  العشرية  الفاصلة  0.6 × 2 = 1.2  أِعد   
السؤال؛ لذلك يجب أن يكون هناك رقٌم واحٌد يمين الفاصلة العشرية في الناتج.

تجاهل الفاصلة العشرية وأوجد ناتج 51 × 2156(
×6

603
العشرية في 6 × 5.1 = 30.6 الفاصلة  الناتج. يوجد رقم واحد يمين  إلى  العشرية  الفاصلة  أعد 

السؤال؛ لذلك يجب أن يكون هناك رقم واحد يمين الفاصلة العشرية في الناتج.
2

َتجاهل الفاصلة العشريَة وأوجد ناتج 216 × 4 =3612864(
×4

468
4 × 2.16 = 8.64   أعد الفاصلة العشريَة إلى الناتج. يوجد رقمان يمين الفاصلة العشرية في السؤال؛   

لذلك يجب أن يكون هناك رقمان يمين الفاصلة العشرية في الناتج.

آحاد ‚ الجزء من 
عشرٍة

الجزء من 
مائٍة

الجزء من
 ألٍف

1 ‚ 1–10
1–100

1–1 000
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✦ تمارين 4-3
استخدم طريقَة الحسابات الذهنيَّة إليجاد ناتج ما يلي:  )1

) ج ( 0.5 × 5 )ب( 0.3 × 3  )  أ  ( 0.1 × 8 
)هـ( 0.9 × 2 ) د ( 0.7 × 6 

استخدم الطريقة الكتابيَّة إليجاد ناتج ما يلي:  )2

)ب( 8 × 3.6 )  أ  ( 5 × 2.7 

) د ( 6.6 × 6 ) ج ( 3 × 9.8 

أوجد ناتج ما يلي:  )3

)ب( 5 × 3.13 )  أ  ( 3.15 × 2 

) د ( 3 × 4.56 ) ج ( 9 × 3.21 

4(  استخدم األعداد الموجودة 
في اإلطار المقابل إلكمال 
العمليَّات الحسابيَّة التالية:

)يمكنك استخدام كلِّ عدٍد مرًة واحدًة فقط(   

)ب( 0.4 ×  = 2.8 )  أ  ( 0.1 × 6 =  

) د ( 4.3 ×  = 8.6 )ج(  × 5 = 3.5 

) و (  × 3 =  )هـ( 9.2 × 4 =  

استنتَج سامي وهيثم ناتج 0.8 × 5  )5
يقول سامي: »الناتج هو 4.0«، يقول هيثم: »الناتج هو 4«  

هل ما قاله كل من سامي وهيثم صحيٌح؟ اشرح إجابتك.  
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العشري، يجب  الكسر  أو  العشريِّ  العدد  عند ضرب 
ر جدول القيمة المكانية العشرية. أن تَتَذكَّ

في  	 العشري  الكسر  أو  العشري  العدد  ضرب   عند 
عدد مكون من رقم واحد، اتبع الخطوات التالية:

1- تجاهل الفاصلة العشرية.
2- أوجد ناتج عملية الضرب.

3- قم بعد األرقام الموجودة يمين الفاصلة العشرية في السؤال.
4-  أعد الفاصلة العشرية إلى الناتج ، بحيث يكون عدد األرقام الموجودة يمين الفاصلة العشرية في الناتج 

يساوي عدد األرقام الموجودة يمين الفاصلة العشرية في السؤال.
مثال 4-3

)ب( 0.6 × 2 1(  استخدم الطريقة الذهنية إليجاد ناتج ما يلي: )  أ  ( 0.2 × 4   
2( استخدم الطريقة الكتابية إليجاد ناتج 6 × 5.1

3 ( استخدم الطريقة الكتابيَّة إليجاد ناتج 4 × 2.16

الحل 

َتجاهل الفاصلة العشرية 2 × 4 = 8 1( )  أ  ( 2 × 4 = 8 
في  العشرية  الفاصلة  يمين  واحٌد  رقٌم  يوجد  الناتج.  إلى  العشريَة  الفاصلة  0.2 × 4 = 0.8  أِعد   
السؤال؛ لذلك يجب أن يكون هناك رقٌم واحٌد يمين الفاصلة العشرية في الناتج.

َتجاهل الفاصلة العشرية 6 × 2 = 12 )ب( 6 × 2 = 12   
العشرية في  الفاصلة  يمين  الناتج. يوجد رقٌم واحٌد  إلى  العشرية  الفاصلة  0.6 × 2 = 1.2  أِعد   
السؤال؛ لذلك يجب أن يكون هناك رقٌم واحٌد يمين الفاصلة العشرية في الناتج.

تجاهل الفاصلة العشرية وأوجد ناتج 51 × 2156(
×6

603
العشرية في 6 × 5.1 = 30.6 الفاصلة  الناتج. يوجد رقم واحد يمين  إلى  العشرية  الفاصلة  أعد 

السؤال؛ لذلك يجب أن يكون هناك رقم واحد يمين الفاصلة العشرية في الناتج.
2

َتجاهل الفاصلة العشريَة وأوجد ناتج 216 × 4 =3612864(
×4

468
4 × 2.16 = 8.64   أعد الفاصلة العشريَة إلى الناتج. يوجد رقمان يمين الفاصلة العشرية في السؤال؛   

لذلك يجب أن يكون هناك رقمان يمين الفاصلة العشرية في الناتج.

آحاد ‚ الجزء من 
عشرٍة

الجزء من 
مائٍة

الجزء من
 ألٍف

1 ‚ 1–10
1–100

1–1 000
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✦ تمارين 4-3
استخدم طريقَة الحسابات الذهنيَّة إليجاد ناتج ما يلي:  )1

) ج ( 0.5 × 5 )ب( 0.3 × 3  )  أ  ( 0.1 × 8 
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) و (  × 3 =  )هـ( 9.2 × 4 =  

استنتَج سامي وهيثم ناتج 0.8 × 5  )5
يقول سامي: »الناتج هو 4.0«، يقول هيثم: »الناتج هو 4«  

هل ما قاله كل من سامي وهيثم صحيٌح؟ اشرح إجابتك.  
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العشري، يجب  الكسر  أو  العشريِّ  العدد  عند ضرب 
ر جدول القيمة المكانية العشرية. أن تَتَذكَّ

في  	 العشري  الكسر  أو  العشري  العدد  ضرب   عند 
عدد مكون من رقم واحد، اتبع الخطوات التالية:

1- تجاهل الفاصلة العشرية.
2- أوجد ناتج عملية الضرب.

3- قم بعد األرقام الموجودة يمين الفاصلة العشرية في السؤال.
4-  أعد الفاصلة العشرية إلى الناتج ، بحيث يكون عدد األرقام الموجودة يمين الفاصلة العشرية في الناتج 

يساوي عدد األرقام الموجودة يمين الفاصلة العشرية في السؤال.
مثال 4-3

)ب( 0.6 × 2 1(  استخدم الطريقة الذهنية إليجاد ناتج ما يلي: )  أ  ( 0.2 × 4   
2( استخدم الطريقة الكتابية إليجاد ناتج 6 × 5.1

3 ( استخدم الطريقة الكتابيَّة إليجاد ناتج 4 × 2.16

الحل 

َتجاهل الفاصلة العشرية 2 × 4 = 8 1( )  أ  ( 2 × 4 = 8 
في  العشرية  الفاصلة  يمين  واحٌد  رقٌم  يوجد  الناتج.  إلى  العشريَة  الفاصلة  0.2 × 4 = 0.8  أِعد   
السؤال؛ لذلك يجب أن يكون هناك رقٌم واحٌد يمين الفاصلة العشرية في الناتج.
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العشرية في 6 × 5.1 = 30.6 الفاصلة  الناتج. يوجد رقم واحد يمين  إلى  العشرية  الفاصلة  أعد 

السؤال؛ لذلك يجب أن يكون هناك رقم واحد يمين الفاصلة العشرية في الناتج.
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✦ تمارين 5-3
أوجد ناتج قسمة كل مما يلي:  )1

) ج ( 4.9 ÷ 7 )ب( 4.6 ÷ 2  )  أ  ( 6.3 ÷ 3 
)هـ( 9.1 ÷ 7 ) د ( 8.4 ÷ 3 

أوجد ناتج قسمة كل مما يلي:  )2
)ج( 4.84 ÷ 4 )ب( 6.93 ÷ 3  )  أ  ( 8.26 ÷ 2 

)هـ( 45.05 ÷ 5 ) د ( 18.66 ÷ 6 
3(  رأى مهند هذه الالفتة في محل بيع اللحوم. 

فما تكلفة كلِّ كيلوغراٍم من اللحم؟  

دفعت ليلى 9.280 رياالت لشراء 8 م من الشريط.  )4
فما تكلفة شراء المتر الواحد منه؟  

أكمل عمليَّات القسمة التالية:  )5

2 ‚ 5
3 ‚ 91

)ب(    ‚ 1
2 6 ‚ 81

)  أ  ( 

5 ‚ 9
3 5 ‚ 35 )ج( 

5 كيلوغرام من اللحم بسعر 
18.250ريااًل
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3-5 قسمة األعداد العشرية والكسور العشرية )1(

ٍن من رقٍم واحٍد: لقسمة عدٍد عشري أو كسر عشري على عدٍد مكوَّ
استخدم القسمة المختصرة 	
ة في الناتج. 	 ة الموجودة في السؤال واكتب الفاصلة العشريَّ اترك الفاصلة العشريَّ

 

مثال 5-3

أوجد ناتج  ما يلي:
)ب( 29.35 ÷ 5 )  أ  (  4.86 ÷ 2   

الحل 

أوجد ناتج 4 ÷ 2 = 2، واكتب الرقم 2 في الناتج فوق الرقم 4   || �����
�

|| �����

)  أ  ( 

َضع الفاصلة العشريَة في الناتج.   

|| �����
�

|| �����  

��   أوجد 8 ÷ 2 = 4 واكتب الناتج فوق الرقم 8، ثم أوجد 6 ÷ 2 = 3 واكتب الناتج فوق ���
����

||

 
الرقم 6

2.43 =2 ÷ 4.86    

∵ 2 > 5، أوجد 29 ÷ 5 = 5 والباقي 4   | ������
�

|

�

| ������
���

|

� �

| ������
����

|

� �

| ������| �

)ب( 
∴ نكتب 5 في الناتج ونكتب 4 يسار 3    

اكتب الفاصلة العشرية في الناتج يمين 5   

| ������
�

|

�

| ������
���

|

� �

| ������
����

|

� �

| ������| �  

أوجد 43 ÷ 5 = 8 والباقي 3   

| ������
�

|

�

| ������
���

|

� �

| ������
����

|

� �

| ������| �

 
اكتب 8 في الناتج يمين الفاصلة العشرية واكتب 3 يسار 5    

أوجد 35 ÷ 5 = 7 والباقي صفر   

| ������
�

|

�

| ������
���

|

� �

| ������
����

|

� �

| ������| �

 
اكتب 7 في الناتج يمين 8    

وبذلك يكون 29.35 ÷ 5 = 5.87  
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✦ تمارين 5-3
أوجد ناتج قسمة كل مما يلي:  )1

) ج ( 4.9 ÷ 7 )ب( 4.6 ÷ 2  )  أ  ( 6.3 ÷ 3 
)هـ( 9.1 ÷ 7 ) د ( 8.4 ÷ 3 

أوجد ناتج قسمة كل مما يلي:  )2
)ج( 4.84 ÷ 4 )ب( 6.93 ÷ 3  )  أ  ( 8.26 ÷ 2 

)هـ( 45.05 ÷ 5 ) د ( 18.66 ÷ 6 
3(  رأى مهند هذه الالفتة في محل بيع اللحوم. 

فما تكلفة كلِّ كيلوغراٍم من اللحم؟  

دفعت ليلى 9.280 رياالت لشراء 8 م من الشريط.  )4
فما تكلفة شراء المتر الواحد منه؟  

أكمل عمليَّات القسمة التالية:  )5

2 ‚ 5
3 ‚ 91

)ب(    ‚ 1
2 6 ‚ 81

)  أ  ( 

5 ‚ 9
3 5 ‚ 35 )ج( 

5 كيلوغرام من اللحم بسعر 
18.250ريااًل
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69الوحدة الثالثة: األعداد العشرية والكسور العشرية 

0‚785  أوجد 35 ÷ 4 = 8 والباقي 3، اكتب الرقم 8 في الناتج فوق الرقم 5 
053‚24 33

وَضع 3 يسار الرقم صفر ليصبح 30
أوجد 30 ÷ 4 = 7 والباقي 2، اكتب الرقم 7 ُثمَّ توقَّف.  

سيكون : 2.350 ÷ 4 = 0.587  
يتمُّ  لذلك   ،7 الناتج 0.587 هو  في   8 الرقم  يمين  الموجود    الرقم 

تقريب 8 إلى 9 
يصبح الناتج يساوي  0.59 مقرًبا  إلى أقرب منزلتين عشريتين.  0.59 = 4 ÷ 2.35

✦ تمارين 6-3
أوجد ناتج القسمة في ما يلي مقرًبا إلى أقرب منزلة عشرية واحدة:  )1

)ج( 56 ÷ 6 )ب( 92 ÷ 7  )  أ  ( 89 ÷ 3 
) و ( 592 ÷ 3 )هـ( 879 ÷ 7  ) د ( 65 ÷ 8 

)ح( 275 ÷ 3 ) ز ( 145 ÷ 9 
2(  أوجد ناتج القسمة في ما يلي مقرًبا إلى أقرب منزلتين عشريتين:

)ج( 1.98 ÷ 8 )ب( 7.29 ÷ 4  )  أ  ( 5.65 ÷ 3 
) و ( 4.3 ÷ 3 )هـ( 7.6 ÷ 6  ) د ( 0.95 ÷ 7 

)ح( 0.7 ÷ 3 ) ز ( 1.9 ÷ 7 
إناء  في  مختلفة  موادَّ  ثالث  بِخلط  عالِمٌة  قامت  ما،  تجربة  3(  في 
ة )  أ  (  و 5.8  واحد، حيث قامت بخلط 18.42 غم من المادَّ
مت  ثم قسَّ ة )ج(،  المادَّ ة )ب( و 0.75 غم من  المادَّ غم من 

الخليط الناتج بالتساوي في أربع أواني.
فما ُكتلة الخليط في كلِّ إناء؟  

ًنا من منزلتين عشريتين.   اكتب الناتج بحيث يكون عدًدا مكوَّ
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3-6 قسمة األعداد العشرية والكسور العشرية )2(

ٍن من رقٍم واحٍد، وُوجد باٍق. سيتطلَّب منك أن  عند قسمة عدٍد صحيٍح أو عدٍد عشريٍّ أو كسر عشري على عدٍد مكوَّ
د من إيجاد الناتج بحيث  ٍد من المنازل العشرية، وعندما تقوم بذلك، تأكَّ تستمرَّ في القسمة حتى تصَل إلى عدٍد محدَّ
ُثمَّ  إليها بمنزلة عشرية واحدة،  التقريب  المطلوب  العشرية  المنازل  العشرية فيها أكثر من عدد  المنازل  يكون عدُد 

ة المناسبة. ب إجابتك لدرجِة الدقَّ قرِّ

مثال 6-3
ألقرب منزلة عشرية واحدة. )  أ  ( أوجد ناتج 68 ÷ 7  

ألقرب منزلتين عشريتين. )ب( أوجد ناتج 2.35 ÷ 4  

الحل 

867‚00  لقد ُطلب منك أن تكون إجابتك عدًدا مقربًا ألقرب منزلة عشريٍة واحدٍة؛  )  أ  (   
ًنا من منزلتين عشريتين؛  لذلك يجب أن يكون العدد المقسوم عدًدا مكوَّ

ولذا اكتب 68 على أنها 68.00
∴ أوجد 68 ÷ 7 = 9 والباقي 5   7 < 6 ∵  

    اكتب الرقم 9 فوق الرقم 8 وضع الفاصلة العشرية في الناتج يمين الرقم 
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مت  ثم قسَّ ة )ج(،  المادَّ ة )ب( و 0.75 غم من  المادَّ غم من 

الخليط الناتج بالتساوي في أربع أواني.
فما ُكتلة الخليط في كلِّ إناء؟  

ًنا من منزلتين عشريتين.   اكتب الناتج بحيث يكون عدًدا مكوَّ
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3-6 قسمة األعداد العشرية والكسور العشرية )2(

ٍن من رقٍم واحٍد، وُوجد باٍق. سيتطلَّب منك أن  عند قسمة عدٍد صحيٍح أو عدٍد عشريٍّ أو كسر عشري على عدٍد مكوَّ
د من إيجاد الناتج بحيث  ٍد من المنازل العشرية، وعندما تقوم بذلك، تأكَّ تستمرَّ في القسمة حتى تصَل إلى عدٍد محدَّ
ُثمَّ  إليها بمنزلة عشرية واحدة،  التقريب  المطلوب  العشرية  المنازل  العشرية فيها أكثر من عدد  المنازل  يكون عدُد 

ة المناسبة. ب إجابتك لدرجِة الدقَّ قرِّ

مثال 6-3
ألقرب منزلة عشرية واحدة. )  أ  ( أوجد ناتج 68 ÷ 7  

ألقرب منزلتين عشريتين. )ب( أوجد ناتج 2.35 ÷ 4  

الحل 

867‚00  لقد ُطلب منك أن تكون إجابتك عدًدا مقربًا ألقرب منزلة عشريٍة واحدٍة؛  )  أ  (   
ًنا من منزلتين عشريتين؛  لذلك يجب أن يكون العدد المقسوم عدًدا مكوَّ

ولذا اكتب 68 على أنها 68.00
∴ أوجد 68 ÷ 7 = 9 والباقي 5   7 < 6 ∵  

    اكتب الرقم 9 فوق الرقم 8 وضع الفاصلة العشرية في الناتج يمين الرقم 
‚9

00‚867 5

9 وَضع 5 يسار الرقم صفر ليصبح 50
    أوجد 50 ÷ 7 = 7 والباقي 1، واكتب الرقم 7 في الناتج فوق الرقم صفر 

17‚9
00‚867 15

وَضع 1 يسار الرقم صفر لتصبح 10
     أوجد 10 ÷ 7 = 1 والباقي 3 ) ثم توقف(، واكتب الرقم 1 في الناتج فوق 

الرقم صفر
  وسيكون : 68.00 ÷ 7 = 9.71      

∵ الرقم الموجود يمين الرقم 7 هو 1؛ سيظل 7 كما هو. 
ويصبح الناتج يساوي 9.7 مقرًبا  إلى أقرب منزلة عشريٍة واحدٍة.  9.7 = 7 ÷ 68

24‚053  لقد ُطلب منك أن تكون إجابتك عدًدا مقربًا ألقرب منزلتين عشريتين؛  )ب(   
ًنا من ثالثِة منازل عشرية؛  لذلك يجب أن يكون العدد المقسوم عدًدا مكوَّ

لذا اكتب 2.35 على أنَّه 2.350
 4 < 2 ∵   

5‚0
053‚24 3

في  صفر  الرقم  يمين  العشرية  الفاصلة  وضع   2 الرقم  فوق   0 اكتب   ∴  
الناتج ُثمَّ أوجد 23 ÷ 4 = 5 والباقي 3، اكتب الرقم 5 في الناتج فوق 

الرقم 3 وَضع 3 يسار الرقم 5 في السؤال لتصبح 35
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0‚785  أوجد 35 ÷ 4 = 8 والباقي 3، اكتب الرقم 8 في الناتج فوق الرقم 5 
053‚24 33
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)ج( 1.98 ÷ 8 )ب( 7.29 ÷ 4  )  أ  ( 5.65 ÷ 3 
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مثال 3-7ب

أوجد ناتج كل مما يلي:
)ب( 4.2 × 0.01 )  أ  ( 32 × 0.1  

) د ( 4.156 ÷ 0.01 ) ج ( 6 ÷ 0.1  

الحل 

الضرب في 0.1 يساوي القسمة على 10 )  أ  ( 32 × 0.1 = 3.2  
3.2 = 10 ÷ 32      

)ب(  4.2 × 0.01 = 0.042   الضرب في 0.01 يساوي القسمة على 100   
0.042 = 100 ÷ 4.2 

القسمة على 0.1 يساوي الضرب في 10    ) ج ( 6 ÷ 0.1 = 60    
60 = 10 × 6      

4.156 ÷ 0.01 = 415.6  القسمة على 0.01 يساوي الضرب في 100    ) د ( 
415.6 = 100 × 4.156 

✦ تمارين 7-3
اكتب كاًل مما يلي معبًرا عنه باألعداد والكلمات:  )1

) د ( 110 ) ج ( 710  )ب( 510  )  أ  ( 310 
ضع األعداد التالية في صورة قوى العدد 10:  )2

)ب( 000 000  10 )  أ  ( 100   
) د ( 000 000 000  10 ) ج ( 000  10   

أوجد ناتج ما يلي:  )3
) ج ( 125 × 0.1 )ب( 50 × 0.1  )  أ  ( 62 × 0.1 

) و ( 600 × 0.01 )هـ( 37 × 0.01  ) د ( 3.2 × 0.1   
)ح( 4 × 0.01 ) ز ( 750 × 0.01 

أوجد ناتج ما يلي:  )4
) ج ( 52.2 ÷ 0.1 )ب( 4.5 ÷ 0.1  )  أ  ( 7 ÷ 0.1 
) و ( 8.5 ÷ 0.01 )هـ( 2 ÷ 0.01  ) د ( 0.67 ÷ 0.1 

)ح( 7.225 ÷ 0.01 ) ز ( 0.32 ÷ 0.01 
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3-7 الضرب في 0.1 أو 0.01 والقسمة عليهما

يمكن كتابة األعداد 10، 100، 000 1، 000 10، ........ بداللة  قوى العدد عشرة، والتي تكتب في صورة ُأس ٍ يعبر عن 
عدد العشرات المضروبة في بعضها للحصول على العدد، وتساوي قيمة األس عدد األصفار التي ُتكتب بجانب الرقم 1

انظر إلى نمط األعداد التالي :
10 يساوي العدد عشرة مرفوع للقوى 1، أو ببساطة 10  110  =  10

100 يساوي العدد عشرة مرفوع للقوى 2، أو ُمربَّع العدد 10  210 = 10 × 10 =  100
000 1 يساوي العدد عشرة مرفوع للقوى 3، أو ُمكعَّب العدد 10  310 = 10 × 10 × 10 =  1 000

000 10 يساوي العدد عشرة مرفوع للقوى 4  410 = 10 × 10 × 10 × 10 =  10 000
مثال 3-7أ

)ب( بالكلمات )  أ  ( باألعداد    1(  اكتب 610:  
2( اكتب العدد 000 100 على أنَّه قوى للعد عشرة.

الحل 

610  = 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 حيث أن األس 6 يعبر عن عدد  )  أ  ( 000 000  1    )1
األصفار في العدد على يمين الرقم 1

000 000  1 ُيكتب مليون بالكلمات. )ب( مليون   
يوجد خمسة أصفاٍر يمين الرقم 1 في 000 100؛ لذلك 000  100  = 510  510 )2

الكسر العشريُّ 0.1 يساوي الكسر 10–1 والكسر العشريُّ 0.01 يساوي الكسر 100–1

ناتج ضرب عدٍد في 0.1 يساوي ناتج قسمة العدد على 10
10 ÷ 8 = 1–10 × 8 = 0.1 × 8 مثال: 

ناتج ضرب عدٍد في 0.01 يساوي ناتج قسمة العدد على 100
100 ÷ 8 = 1–100 × 8 = 0.01 × 8 مثال: 

ناتج قسمة عدٍد على 0.1 يساوي ناتج ضرب العدد في 10
10 × 8 = 1–10 ÷ 8 = 0.1 ÷ 8 مثال: 

ناتج قسمة عدٍد على 0.01 يساوي ناتج ضرب العدد في 100
100 × 8 = 1–100 ÷ 8 = 0.01 ÷ 8 مثال: 
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يمكن كتابة األعداد 10، 100، 000 1، 000 10، ........ بداللة  قوى العدد عشرة، والتي تكتب في صورة ُأس ٍ يعبر عن 
عدد العشرات المضروبة في بعضها للحصول على العدد، وتساوي قيمة األس عدد األصفار التي ُتكتب بجانب الرقم 1

انظر إلى نمط األعداد التالي :
10 يساوي العدد عشرة مرفوع للقوى 1، أو ببساطة 10  110  =  10

100 يساوي العدد عشرة مرفوع للقوى 2، أو ُمربَّع العدد 10  210 = 10 × 10 =  100
000 1 يساوي العدد عشرة مرفوع للقوى 3، أو ُمكعَّب العدد 10  310 = 10 × 10 × 10 =  1 000

000 10 يساوي العدد عشرة مرفوع للقوى 4  410 = 10 × 10 × 10 × 10 =  10 000
مثال 3-7أ

)ب( بالكلمات )  أ  ( باألعداد    1(  اكتب 610:  
2( اكتب العدد 000 100 على أنَّه قوى للعد عشرة.

الحل 

610  = 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 حيث أن األس 6 يعبر عن عدد  )  أ  ( 000 000  1    )1
األصفار في العدد على يمين الرقم 1

000 000  1 ُيكتب مليون بالكلمات. )ب( مليون   
يوجد خمسة أصفاٍر يمين الرقم 1 في 000 100؛ لذلك 000  100  = 510  510 )2

الكسر العشريُّ 0.1 يساوي الكسر 10–1 والكسر العشريُّ 0.01 يساوي الكسر 100–1

ناتج ضرب عدٍد في 0.1 يساوي ناتج قسمة العدد على 10
10 ÷ 8 = 1–10 × 8 = 0.1 × 8 مثال: 

ناتج ضرب عدٍد في 0.01 يساوي ناتج قسمة العدد على 100
100 ÷ 8 = 1–100 × 8 = 0.01 × 8 مثال: 

ناتج قسمة عدٍد على 0.1 يساوي ناتج ضرب العدد في 10
10 × 8 = 1–10 ÷ 8 = 0.1 ÷ 8 مثال: 

ناتج قسمة عدٍد على 0.01 يساوي ناتج ضرب العدد في 100
100 × 8 = 1–100 ÷ 8 = 0.01 ÷ 8 مثال: 
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مثال 3-7ب

أوجد ناتج كل مما يلي:
)ب( 4.2 × 0.01 )  أ  ( 32 × 0.1  

) د ( 4.156 ÷ 0.01 ) ج ( 6 ÷ 0.1  

الحل 

الضرب في 0.1 يساوي القسمة على 10 )  أ  ( 32 × 0.1 = 3.2  
3.2 = 10 ÷ 32      

)ب(  4.2 × 0.01 = 0.042   الضرب في 0.01 يساوي القسمة على 100   
0.042 = 100 ÷ 4.2 

القسمة على 0.1 يساوي الضرب في 10    ) ج ( 6 ÷ 0.1 = 60    
60 = 10 × 6      

4.156 ÷ 0.01 = 415.6  القسمة على 0.01 يساوي الضرب في 100    ) د ( 
415.6 = 100 × 4.156 

✦ تمارين 7-3
اكتب كاًل مما يلي معبًرا عنه باألعداد والكلمات:  )1

) د ( 110 ) ج ( 710  )ب( 510  )  أ  ( 310 
ضع األعداد التالية في صورة قوى العدد 10:  )2

)ب( 000 000  10 )  أ  ( 100   
) د ( 000 000 000  10 ) ج ( 000  10   

أوجد ناتج ما يلي:  )3
) ج ( 125 × 0.1 )ب( 50 × 0.1  )  أ  ( 62 × 0.1 

) و ( 600 × 0.01 )هـ( 37 × 0.01  ) د ( 3.2 × 0.1   
)ح( 4 × 0.01 ) ز ( 750 × 0.01 

أوجد ناتج ما يلي:  )4
) ج ( 52.2 ÷ 0.1 )ب( 4.5 ÷ 0.1  )  أ  ( 7 ÷ 0.1 
) و ( 8.5 ÷ 0.01 )هـ( 2 ÷ 0.01  ) د ( 0.67 ÷ 0.1 

)ح( 7.225 ÷ 0.01 ) ز ( 0.32 ÷ 0.01 
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فيما يلي جزٌء من الواجب المنزليِّ الخاصِّ بمريم.  )10

ح أنَّ هذه العبارة غير صحيحٍة: السؤال  اكتب مثااًل واحًدا لكي توضِّ
ًنا من منزلة عشريٍة واحدٍة في 0.01، فستحصل على إجابٍة    »إذا ضربت عدًدا مكوَّ

أصغر من 1«
اإلجابة  345.8 × 0.01 = 3.458 

و 3.458 أكبر من 1؛ لذلك تكون العبارة غير صحيحٍة.  

ح أنَّ كلَّ عبارٍة من العبارات التالية غير صحيحٍة: اكتب مثااًل واحًدا لكي توضِّ  
)  أ  (  إذا ضربت عدًدا غير الصفر في 0.1، فستحصل على ناتج أكبَر من صفر

ًنا من منزلة عشريٍة واحدٍة على 0.01، فستحصل على ناتج أكبَر من 100 مت عدًدا ُمكوَّ )ب(  إذا قسَّ
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اتبع خطوات هيثم في إيجاد حل المسائل التالية ثم  )5
ق من صحة إجاباتك من خالل استخدام   تحقَّ

العمليَّات العكسية:  
)  أ  ( 18 × 0.1 

)ب( 23.6 × 0.01
) ج ( 0.6 ÷ 0.1 

) د ( 4.5 ÷ 0.01
ضع الرمز الصحيح)× ، ÷( في ما يلي لتكون العملية الرياضية صحيحة:  )6

)ب( 4.5  0.01 = 0.045 )  أ  ( 6.7  0.1 = 67  
) د ( 550  0.01 = 5.5 )ج( 0.9  0.1 = 0.09 

) و ( 12  0.01 = 200 1 )هـ( 0.23  0.1 = 2.3 
أكمل الفراغ بكتابة )0.1 أو 0.01( في ما يلي لتكون العملية الرياضية صحيحة:  )7
)ب( 3.4 ÷  = 34 )  أ  ( 26 ×  = 0.26 

) د ( 7 ÷  = 70 ) ج ( 0.06 ×  = 0.0006 
) و ( 52 ÷  = 520 )هـ( 8.99 ×  = 0.899 

: ح طريقة الحلِّ أي العمليات الحسابية التالية تعطي إجابة مختلفة عن الباقي؟ وضِّ  )8

)  أ  (  5.2 × 0.1
 

)ب( 52 ÷ 0.01
 

)ج( 0.052 ÷ 0.1
 

) د ( 52 × 0.01
 

م الناتج على 0.1 وحصل على  م الناتج على 0.01، ثم قسَّ ر فهد في عدٍد، إذا ضربه في 0.1 وقسَّ 9(  فكَّ
 500 12، فما العدُد الذي فكر فيه فهد؟

2.3 = 10 ÷ 23 = 0.1 × 23  )1
ق من: 2.3 × 10 = 23 ✓ تحقَّ  

8 300 = 100 × 8.3 = 0.01 ÷ 8.3  )2
ق من: 300 8 ÷ 100 = 83 تحقَّ  

  لم أحصل من التحقق على الناتج 8.3 لذا  
فإن إجابتي خاطئة.

اإلجابة الصحيحة: 830  
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) د ( 4.5 ÷ 0.01
ضع الرمز الصحيح)× ، ÷( في ما يلي لتكون العملية الرياضية صحيحة:  )6

)ب( 4.5  0.01 = 0.045 )  أ  ( 6.7  0.1 = 67  
) د ( 550  0.01 = 5.5 )ج( 0.9  0.1 = 0.09 

) و ( 12  0.01 = 200 1 )هـ( 0.23  0.1 = 2.3 
أكمل الفراغ بكتابة )0.1 أو 0.01( في ما يلي لتكون العملية الرياضية صحيحة:  )7
)ب( 3.4 ÷  = 34 )  أ  ( 26 ×  = 0.26 

) د ( 7 ÷  = 70 ) ج ( 0.06 ×  = 0.0006 
) و ( 52 ÷  = 520 )هـ( 8.99 ×  = 0.899 

: ح طريقة الحلِّ أي العمليات الحسابية التالية تعطي إجابة مختلفة عن الباقي؟ وضِّ  )8
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م الناتج على 0.1 وحصل على  م الناتج على 0.01، ثم قسَّ ر فهد في عدٍد، إذا ضربه في 0.1 وقسَّ 9(  فكَّ
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فإن إجابتي خاطئة.
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75الوحدة الثالثة: األعداد العشرية والكسور العشرية 

✦ تمارين 8-3
بادخارها  التي قامت أسماء  المبالغ  المقابل يعرض  1(  اإلطار 
 350 خار  ادِّ إلى  تحتاج  كانت   إذا  العمرة،  إلى  للذهاب 

ريااًل، فما المبلغ المتبقي الذي تحتاج أسماء إلى ادخاره؟
2(  يعمل ناصر فني كهربائي، ويحصل على 10 رياالت مقابل 

كلِّ ساعِة عمٍل و 5 رياالت رسوم إضافية.
إذا أنجز ناصر عماًل في ساعتين ونصف، فما المبلغ الذي حصل عليه مقابل عمله؟ )  أ  ( 

)ب(  إذا حصل ناصر على 171 ريااًل مقابل عمل أنجزه، فما المدة التي استغرقها في إنجاز هذا العمل؟  
)اكتب إجابتك بالساعات والدقائق، ثم تحقق من صحة إجابتك.(

3(  رأى أمجد تلفاًزا في محل بيع األجهزة 
الكهربائية معلنًا عنه بعرضين مختلفين:

)  أ  ( ما تكلفة شراء التلفاز بالعرض الثاني؟  
)ب(  ما الفرق بين قيمة شراء التلفاز في   

العرضين؟

4(  لدى فريدة 6 دواجن، إذا أنتجت الدجاجة الواحدة 5 بيضات أسبوعًيا:
)  أ  ( كم عدد البيضات التي ستنتجها هذه الدجاجات سنوًيا؟  

)ب(  إذا باعت فريدة كل عشر بيضات مقابل 1.250 ريال، فما المبلغ الذي ستجمعه مقابل اإلنتاج السنوي   
للبيض؟

النقود التي تمَّ ادِّخارها حتى اآلن: 
45 ريااًل 38 ريااًل 57 ريااًل 22 ريااًل 

65 ريااًل 54 ريااًل 24 ريااًل
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3-8 التقدير والتقريب

ق من صحة إجابتك مستخدًما التقدير التقريبي. عند حلِّ المسائل الرياضيَّة، من المفيد دائًما التحقُّ
ب كلَّ عدٍد موجوٍد في السؤال ُثمَّ أوجد الناتج التقريبي. لكي تقوم بذلك، قرِّ

إذا كانت اإلجابة قريبًة من إجابتك التقريبيَّة، فإن إجابتك صحيحًة.
ر: َتَذكَّ

تقريب األعداد المكونة من رقم واحد )0-9( إلى أقرب عدد كامل 	
تقريب األعداد المكونة من رقمين )10-99( إلى أقرب 10 	
تقريب األعداد المكونة من ثالثة أرقام إلى أقرب 100 	
تقريب األعداد المكونة من أربعة أرقام )1000-9999( إلى أقرب 1000، إلخ. 	

مثال 8-3
)  أ  (  يتَّبع سالم نظاًما غذائيًّا، فهو يريد أن تصبح كتلته 72.5 كغم، إذا كانت كتلته في بداية النظام 89.2 كغم، 
و بعد شهٍر واحٍد فقد سالم 4.6 كغم من كتلته، فما عدد الكيلوغرامات اإلضافية التي يحتاج أن يفقدها؟

)ب( يأكل سالم في وجبة اإلفطار:
ًة لكلِّ شريحٍة 59 سعرًة حراريَّ ص  شريحتين من الخبز المحمَّ  

ًة 74 سعرًة حراريَّ قطعَة زبدة    
ة  32 سعرًة حراريَّ علبة مربَّى واحدة     
ًة 68 سعرًة حراريَّ ثمرة كمثرى واحدة     

ة الموجودة في وجبة اإلفطار؟ فما إجماليُّ عدد السعرات الحراريَّ  
الحل 

89.2 - 72.5 = 16.7 كغم )  أ  (  
ابدأ بإيجاد الكتلة التي يجب أن يفقدها سالم ليصل إلى الكتلة التي يريدها.  

16.7 - 4.6 = 12.1 كغم   
∴ ال يزال سالم يحتاُج أن يفقد 12.1 كغم من كتلته.   

تحقق من صحة إجابتك باستخدام العمليات العكسية:  
✓ 89.2 = 72.5 + 16.7     ✓ 16.7 = 4.6 + 12.1   

292 = 68 + 32 + 74 + 2 × 59 )ب( 
ًة في وجبة اإلفطار التي يأكلها سالم. يوجد 292 سعرًة حراريَّ   

تحقق من صحة إجابتك باستخدام إيجاد الناتج التقريبي:  
 ✓ 290 = 70 + 30 + 70 + 2 × 60   

∴ اإلجابة تكون صحيحًة. ∵ العدد 290 أقرب إلى 292   
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بادخارها  التي قامت أسماء  المبالغ  المقابل يعرض  1(  اإلطار 
 350 خار  ادِّ إلى  تحتاج  كانت   إذا  العمرة،  إلى  للذهاب 

ريااًل، فما المبلغ المتبقي الذي تحتاج أسماء إلى ادخاره؟
2(  يعمل ناصر فني كهربائي، ويحصل على 10 رياالت مقابل 

كلِّ ساعِة عمٍل و 5 رياالت رسوم إضافية.
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)ب(  إذا حصل ناصر على 171 ريااًل مقابل عمل أنجزه، فما المدة التي استغرقها في إنجاز هذا العمل؟  
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)ب(  ما الفرق بين قيمة شراء التلفاز في   

العرضين؟

4(  لدى فريدة 6 دواجن، إذا أنتجت الدجاجة الواحدة 5 بيضات أسبوعًيا:
)  أ  ( كم عدد البيضات التي ستنتجها هذه الدجاجات سنوًيا؟  

)ب(  إذا باعت فريدة كل عشر بيضات مقابل 1.250 ريال، فما المبلغ الذي ستجمعه مقابل اإلنتاج السنوي   
للبيض؟

النقود التي تمَّ ادِّخارها حتى اآلن: 
45 ريااًل 38 ريااًل 57 ريااًل 22 ريااًل 

65 ريااًل 54 ريااًل 24 ريااًل
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4(  لدى فريدة 6 دواجن، إذا أنتجت الدجاجة الواحدة 5 بيضات أسبوعًيا:
)  أ  ( كم عدد البيضات التي ستنتجها هذه الدجاجات سنوًيا؟  
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3-8 التقدير والتقريب

ق من صحة إجابتك مستخدًما التقدير التقريبي. عند حلِّ المسائل الرياضيَّة، من المفيد دائًما التحقُّ
ب كلَّ عدٍد موجوٍد في السؤال ُثمَّ أوجد الناتج التقريبي. لكي تقوم بذلك، قرِّ

إذا كانت اإلجابة قريبًة من إجابتك التقريبيَّة، فإن إجابتك صحيحًة.
ر: َتَذكَّ

تقريب األعداد المكونة من رقم واحد )0-9( إلى أقرب عدد كامل 	
تقريب األعداد المكونة من رقمين )10-99( إلى أقرب 10 	
تقريب األعداد المكونة من ثالثة أرقام إلى أقرب 100 	
تقريب األعداد المكونة من أربعة أرقام )1000-9999( إلى أقرب 1000، إلخ. 	

مثال 8-3
)  أ  (  يتَّبع سالم نظاًما غذائيًّا، فهو يريد أن تصبح كتلته 72.5 كغم، إذا كانت كتلته في بداية النظام 89.2 كغم، 
و بعد شهٍر واحٍد فقد سالم 4.6 كغم من كتلته، فما عدد الكيلوغرامات اإلضافية التي يحتاج أن يفقدها؟

)ب( يأكل سالم في وجبة اإلفطار:
ًة لكلِّ شريحٍة 59 سعرًة حراريَّ ص  شريحتين من الخبز المحمَّ  

ًة 74 سعرًة حراريَّ قطعَة زبدة    
ة  32 سعرًة حراريَّ علبة مربَّى واحدة     
ًة 68 سعرًة حراريَّ ثمرة كمثرى واحدة     

ة الموجودة في وجبة اإلفطار؟ فما إجماليُّ عدد السعرات الحراريَّ  
الحل 

89.2 - 72.5 = 16.7 كغم )  أ  (  
ابدأ بإيجاد الكتلة التي يجب أن يفقدها سالم ليصل إلى الكتلة التي يريدها.  

16.7 - 4.6 = 12.1 كغم   
∴ ال يزال سالم يحتاُج أن يفقد 12.1 كغم من كتلته.   

تحقق من صحة إجابتك باستخدام العمليات العكسية:  
✓ 89.2 = 72.5 + 16.7     ✓ 16.7 = 4.6 + 12.1   

292 = 68 + 32 + 74 + 2 × 59 )ب( 
ًة في وجبة اإلفطار التي يأكلها سالم. يوجد 292 سعرًة حراريَّ   

تحقق من صحة إجابتك باستخدام إيجاد الناتج التقريبي:  
 ✓ 290 = 70 + 30 + 70 + 2 × 60   

∴ اإلجابة تكون صحيحًة. ∵ العدد 290 أقرب إلى 292   
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النقود التي تمَّ ادِّخارها حتى اآلن: 
45 ريااًل 38 ريااًل 57 ريااًل 22 ريااًل 

65 ريااًل 54 ريااًل 24 ريااًل
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تمارين ومسائل عامة

77الوحدة الثالثة: األعداد العشرية والكسور العشرية 

تمارين ومسائل عامة  

استخدم طريقة الحسابات الذهنيَّة إليجاد ناتج ما يلي:  )1
) د ( 0.9 × 5 )ج( 0.6 × 6  )ب( 0.4 × 2  )  أ  ( 0.1 × 6 

أوجد ناتج ما يلي:  )2
) د ( 35.15 ÷ 5 )ج( 8.74 ÷ 38  )ب( 4.2 ÷ 6  )  أ  ( 24 ÷ 2 

أوجد ناتج ما يلي، مقرًبا الناتج ألقرب منزلة عشرية واحدة:  )3
)ب( 278 ÷ 3 )  أ  ( 96 ÷ 7 

أوجد ناتج ما يلي، مقرًبا الناتج ألقرب منزلتين عشريتين:  )4
)ب( 8.7 ÷ 9 )  أ  ( 8.47 ÷ 6 

)ب( بالكلمات )  أ  ( باألعداد    اكتب 410:    )5
اكتب العدد 000 000  100 في صورة قوى العدد عشرة.  )6

أوجد ناتج ما يلي:  )7
) د ( 0.24 ÷ 0.01 ) ج ( 7.2 ÷ 0.1  )ب( 23 × 0.01  )  أ  ( 41 × 0.1 

ا )من األصغر إلى األكبر( : رتِّب القياسات التالية تصاعديًّ  )8
)  أ  ( 10.9 سم      ،      10.98م      ،      10.8م      ،      10.09سم

)ب( 7 م      ،      750 سم      ،      0.7 م      ،      77 سم

ضع الرمز > أو < بين كلِّ عددين فيما يلي:  )9
)ب( 9.01  9.1 )  أ  ( 3.65  3.56  

) ج ( 42 ملم  0.5 سم

اكتب الرمز = أو ≠ بين كلِّ عددين فيما يلي:  )10
)ب( 0.671 لتر  670 مل )  أ  ( 3.05 كغم  005 3 غم 

) ج ( 0.3 كم  30 م

دة: ة المحدَّ ب كلِّ عدٍد فيما يلي إلى درجة الدقَّ قرِّ  )11
)ب( 890  235 )إلى أقرب 000  10( )  أ  ( 725 6 )إلى أقرب 100(  

) د ( 63.81 )إلى أقرب عدٍد كامٍل( ) ج ( 899 216 8 )إلى أقرب مليوٍن( 

) و ( 7.566 )منزلتين عشريتين( )هـ( 12.62 )منزلة عشرية واحدة( 
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ملخَّص

: يجب أن تعرف أنَّ
★  ناتج ضرب عدٍد ما في 0.1 أو 0.01 يساوي 	

ناتِج قسمِة العدد على 10 أو 100
★  ناتُج قسمِة عدٍد ما على 0.1 أو 0.01 يساوي 	

ناتِج ضرِب العدد في 10 أو 100
★  عند ترتيب األعداد العشرية أو الكسور العشرية 	

ن قياساٍت، تأكد من أنَّ كلَّ القياسات  التي تتضمَّ
لها نفس الوحدات.

★  عند حلِّ التمارين أو المسائل، اعرض إجابتك 	
بشكٍل واضح ودقيٍق.

يجب أن تكون قادًرا على:
★  قراءِة قوى العدد عشرة لألعداد الصحيحة 	

الموجبة وكتابتها.
★  ضرِب األعداِد الصحيحِة واألعداِد العشريِة 	

والكسور العشرية في 0.1 أو 0.01
★ ترتيب األعداِد العشريِة والكسور العشرية.	
★  تقريب األعداد الكاملة إلى أقرب 10، 100، 	

. ...... ،10 000 ،1 000
★  تقريب األعداد العشرية إلى أقرب عدٍد كامٍل أو 	

منزلة عشريٍة واحدٍة أو منزلتين عشريتين.
★  جمع األعداد الصحيحة واألعداد العشرية 	

والكسور العشرية وطرحها.
★  قسمة األعداد الصحيحة واألعداد العشرية 	

ٍن من رقٍم واحٍد  والكسور العشرية على عدٍد مكوَّ
ٍد من المنازل العشرية. حتى تصل إلى عدٍد محدَّ

★ ق من 	  استخدام التقدير والعمليَّات العكسية للتحقُّ
. صحة الحلِّ
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ملخَّص

: يجب أن تعرف أنَّ
★  ناتج ضرب عدٍد ما في 0.1 أو 0.01 يساوي 	

ناتِج قسمِة العدد على 10 أو 100
★  ناتُج قسمِة عدٍد ما على 0.1 أو 0.01 يساوي 	

ناتِج ضرِب العدد في 10 أو 100
★  عند ترتيب األعداد العشرية أو الكسور العشرية 	

ن قياساٍت، تأكد من أنَّ كلَّ القياسات  التي تتضمَّ
لها نفس الوحدات.

★  عند حلِّ التمارين أو المسائل، اعرض إجابتك 	
بشكٍل واضح ودقيٍق.

يجب أن تكون قادًرا على:
★  قراءِة قوى العدد عشرة لألعداد الصحيحة 	

الموجبة وكتابتها.
★  ضرِب األعداِد الصحيحِة واألعداِد العشريِة 	

والكسور العشرية في 0.1 أو 0.01
★ ترتيب األعداِد العشريِة والكسور العشرية.	
★  تقريب األعداد الكاملة إلى أقرب 10، 100، 	

. ...... ،10 000 ،1 000
★  تقريب األعداد العشرية إلى أقرب عدٍد كامٍل أو 	

منزلة عشريٍة واحدٍة أو منزلتين عشريتين.
★  جمع األعداد الصحيحة واألعداد العشرية 	

والكسور العشرية وطرحها.
★  قسمة األعداد الصحيحة واألعداد العشرية 	

ٍن من رقٍم واحٍد  والكسور العشرية على عدٍد مكوَّ
ٍد من المنازل العشرية. حتى تصل إلى عدٍد محدَّ

★ ق من 	  استخدام التقدير والعمليَّات العكسية للتحقُّ
. صحة الحلِّ
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) د ( 0.9 × 5 )ج( 0.6 × 6  )ب( 0.4 × 2  )  أ  ( 0.1 × 6 

أوجد ناتج ما يلي:  )2
) د ( 35.15 ÷ 5 )ج( 8.74 ÷ 38  )ب( 4.2 ÷ 6  )  أ  ( 24 ÷ 2 

أوجد ناتج ما يلي، مقرًبا الناتج ألقرب منزلة عشرية واحدة:  )3
)ب( 278 ÷ 3 )  أ  ( 96 ÷ 7 

أوجد ناتج ما يلي، مقرًبا الناتج ألقرب منزلتين عشريتين:  )4
)ب( 8.7 ÷ 9 )  أ  ( 8.47 ÷ 6 

)ب( بالكلمات )  أ  ( باألعداد    اكتب 410:    )5
اكتب العدد 000 000  100 في صورة قوى العدد عشرة.  )6

أوجد ناتج ما يلي:  )7
) د ( 0.24 ÷ 0.01 ) ج ( 7.2 ÷ 0.1  )ب( 23 × 0.01  )  أ  ( 41 × 0.1 

ا )من األصغر إلى األكبر( : رتِّب القياسات التالية تصاعديًّ  )8
)  أ  ( 10.9 سم      ،      10.98م      ،      10.8م      ،      10.09سم

)ب( 7 م      ،      750 سم      ،      0.7 م      ،      77 سم

ضع الرمز > أو < بين كلِّ عددين فيما يلي:  )9
)ب( 9.01  9.1 )  أ  ( 3.65  3.56  

) ج ( 42 ملم  0.5 سم

اكتب الرمز = أو ≠ بين كلِّ عددين فيما يلي:  )10
)ب( 0.671 لتر  670 مل )  أ  ( 3.05 كغم  005 3 غم 

) ج ( 0.3 كم  30 م

دة: ة المحدَّ ب كلِّ عدٍد فيما يلي إلى درجة الدقَّ قرِّ  )11
)ب( 890  235 )إلى أقرب 000  10( )  أ  ( 725 6 )إلى أقرب 100(  

) د ( 63.81 )إلى أقرب عدٍد كامٍل( ) ج ( 899 216 8 )إلى أقرب مليوٍن( 
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Book 1.indb   77 7/28/19   3:44 PM

3-8 التقدير والتقريب

الوحدة الثالثة: األعداد العشرية والكسور العشرية  76

ملخَّص

: يجب أن تعرف أنَّ
★  ناتج ضرب عدٍد ما في 0.1 أو 0.01 يساوي 	

ناتِج قسمِة العدد على 10 أو 100
★  ناتُج قسمِة عدٍد ما على 0.1 أو 0.01 يساوي 	

ناتِج ضرِب العدد في 10 أو 100
★  عند ترتيب األعداد العشرية أو الكسور العشرية 	

ن قياساٍت، تأكد من أنَّ كلَّ القياسات  التي تتضمَّ
لها نفس الوحدات.

★  عند حلِّ التمارين أو المسائل، اعرض إجابتك 	
بشكٍل واضح ودقيٍق.

يجب أن تكون قادًرا على:
★  قراءِة قوى العدد عشرة لألعداد الصحيحة 	

الموجبة وكتابتها.
★  ضرِب األعداِد الصحيحِة واألعداِد العشريِة 	

والكسور العشرية في 0.1 أو 0.01
★ ترتيب األعداِد العشريِة والكسور العشرية.	
★  تقريب األعداد الكاملة إلى أقرب 10، 100، 	

. ...... ،10 000 ،1 000
★  تقريب األعداد العشرية إلى أقرب عدٍد كامٍل أو 	

منزلة عشريٍة واحدٍة أو منزلتين عشريتين.
★  جمع األعداد الصحيحة واألعداد العشرية 	

والكسور العشرية وطرحها.
★  قسمة األعداد الصحيحة واألعداد العشرية 	

ٍن من رقٍم واحٍد  والكسور العشرية على عدٍد مكوَّ
ٍد من المنازل العشرية. حتى تصل إلى عدٍد محدَّ

★ ق من 	  استخدام التقدير والعمليَّات العكسية للتحقُّ
. صحة الحلِّ

Book 1.indb   76 7/28/19   3:44 PM
06-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   7706-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   77 09/06/2021   6:19 PM09/06/2021   6:19 PM

تمارين ومسائل عامة

77الوحدة الثالثة: األعداد العشرية والكسور العشرية 

تمارين ومسائل عامة  

استخدم طريقة الحسابات الذهنيَّة إليجاد ناتج ما يلي:  )1
) د ( 0.9 × 5 )ج( 0.6 × 6  )ب( 0.4 × 2  )  أ  ( 0.1 × 6 

أوجد ناتج ما يلي:  )2
) د ( 35.15 ÷ 5 )ج( 8.74 ÷ 38  )ب( 4.2 ÷ 6  )  أ  ( 24 ÷ 2 

أوجد ناتج ما يلي، مقرًبا الناتج ألقرب منزلة عشرية واحدة:  )3
)ب( 278 ÷ 3 )  أ  ( 96 ÷ 7 

أوجد ناتج ما يلي، مقرًبا الناتج ألقرب منزلتين عشريتين:  )4
)ب( 8.7 ÷ 9 )  أ  ( 8.47 ÷ 6 

)ب( بالكلمات )  أ  ( باألعداد    اكتب 410:    )5
اكتب العدد 000 000  100 في صورة قوى العدد عشرة.  )6

أوجد ناتج ما يلي:  )7
) د ( 0.24 ÷ 0.01 ) ج ( 7.2 ÷ 0.1  )ب( 23 × 0.01  )  أ  ( 41 × 0.1 

ا )من األصغر إلى األكبر( : رتِّب القياسات التالية تصاعديًّ  )8
)  أ  ( 10.9 سم      ،      10.98م      ،      10.8م      ،      10.09سم

)ب( 7 م      ،      750 سم      ،      0.7 م      ،      77 سم

ضع الرمز > أو < بين كلِّ عددين فيما يلي:  )9
)ب( 9.01  9.1 )  أ  ( 3.65  3.56  

) ج ( 42 ملم  0.5 سم

اكتب الرمز = أو ≠ بين كلِّ عددين فيما يلي:  )10
)ب( 0.671 لتر  670 مل )  أ  ( 3.05 كغم  005 3 غم 

) ج ( 0.3 كم  30 م

دة: ة المحدَّ ب كلِّ عدٍد فيما يلي إلى درجة الدقَّ قرِّ  )11
)ب( 890  235 )إلى أقرب 000  10( )  أ  ( 725 6 )إلى أقرب 100(  

) د ( 63.81 )إلى أقرب عدٍد كامٍل( ) ج ( 899 216 8 )إلى أقرب مليوٍن( 

) و ( 7.566 )منزلتين عشريتين( )هـ( 12.62 )منزلة عشرية واحدة( 

Book 1.indb   77 7/28/19   3:44 PM

3-8 التقدير والتقريب

الوحدة الثالثة: األعداد العشرية والكسور العشرية  76

ملخَّص

: يجب أن تعرف أنَّ
★  ناتج ضرب عدٍد ما في 0.1 أو 0.01 يساوي 	

ناتِج قسمِة العدد على 10 أو 100
★  ناتُج قسمِة عدٍد ما على 0.1 أو 0.01 يساوي 	

ناتِج ضرِب العدد في 10 أو 100
★  عند ترتيب األعداد العشرية أو الكسور العشرية 	

ن قياساٍت، تأكد من أنَّ كلَّ القياسات  التي تتضمَّ
لها نفس الوحدات.

★  عند حلِّ التمارين أو المسائل، اعرض إجابتك 	
بشكٍل واضح ودقيٍق.

يجب أن تكون قادًرا على:
★  قراءِة قوى العدد عشرة لألعداد الصحيحة 	

الموجبة وكتابتها.
★  ضرِب األعداِد الصحيحِة واألعداِد العشريِة 	

والكسور العشرية في 0.1 أو 0.01
★ ترتيب األعداِد العشريِة والكسور العشرية.	
★  تقريب األعداد الكاملة إلى أقرب 10، 100، 	

. ...... ،10 000 ،1 000
★  تقريب األعداد العشرية إلى أقرب عدٍد كامٍل أو 	

منزلة عشريٍة واحدٍة أو منزلتين عشريتين.
★  جمع األعداد الصحيحة واألعداد العشرية 	

والكسور العشرية وطرحها.
★  قسمة األعداد الصحيحة واألعداد العشرية 	

ٍن من رقٍم واحٍد  والكسور العشرية على عدٍد مكوَّ
ٍد من المنازل العشرية. حتى تصل إلى عدٍد محدَّ

★ ق من 	  استخدام التقدير والعمليَّات العكسية للتحقُّ
. صحة الحلِّ

Book 1.indb   76 7/28/19   3:44 PM

تمارين ومسائل عامة

77الوحدة الثالثة: األعداد العشرية والكسور العشرية 

تمارين ومسائل عامة  

استخدم طريقة الحسابات الذهنيَّة إليجاد ناتج ما يلي:  )1
) د ( 0.9 × 5 )ج( 0.6 × 6  )ب( 0.4 × 2  )  أ  ( 0.1 × 6 

أوجد ناتج ما يلي:  )2
) د ( 35.15 ÷ 5 )ج( 8.74 ÷ 38  )ب( 4.2 ÷ 6  )  أ  ( 24 ÷ 2 

أوجد ناتج ما يلي، مقرًبا الناتج ألقرب منزلة عشرية واحدة:  )3
)ب( 278 ÷ 3 )  أ  ( 96 ÷ 7 

أوجد ناتج ما يلي، مقرًبا الناتج ألقرب منزلتين عشريتين:  )4
)ب( 8.7 ÷ 9 )  أ  ( 8.47 ÷ 6 

)ب( بالكلمات )  أ  ( باألعداد    اكتب 410:    )5
اكتب العدد 000 000  100 في صورة قوى العدد عشرة.  )6

أوجد ناتج ما يلي:  )7
) د ( 0.24 ÷ 0.01 ) ج ( 7.2 ÷ 0.1  )ب( 23 × 0.01  )  أ  ( 41 × 0.1 

ا )من األصغر إلى األكبر( : رتِّب القياسات التالية تصاعديًّ  )8
)  أ  ( 10.9 سم      ،      10.98م      ،      10.8م      ،      10.09سم

)ب( 7 م      ،      750 سم      ،      0.7 م      ،      77 سم

ضع الرمز > أو < بين كلِّ عددين فيما يلي:  )9
)ب( 9.01  9.1 )  أ  ( 3.65  3.56  

) ج ( 42 ملم  0.5 سم

اكتب الرمز = أو ≠ بين كلِّ عددين فيما يلي:  )10
)ب( 0.671 لتر  670 مل )  أ  ( 3.05 كغم  005 3 غم 

) ج ( 0.3 كم  30 م

دة: ة المحدَّ ب كلِّ عدٍد فيما يلي إلى درجة الدقَّ قرِّ  )11
)ب( 890  235 )إلى أقرب 000  10( )  أ  ( 725 6 )إلى أقرب 100(  

) د ( 63.81 )إلى أقرب عدٍد كامٍل( ) ج ( 899 216 8 )إلى أقرب مليوٍن( 

) و ( 7.566 )منزلتين عشريتين( )هـ( 12.62 )منزلة عشرية واحدة( 

Book 1.indb   77 7/28/19   3:44 PM

3-8 التقدير والتقريب

الوحدة الثالثة: األعداد العشرية والكسور العشرية  76

ملخَّص

: يجب أن تعرف أنَّ
★  ناتج ضرب عدٍد ما في 0.1 أو 0.01 يساوي 	

ناتِج قسمِة العدد على 10 أو 100
★  ناتُج قسمِة عدٍد ما على 0.1 أو 0.01 يساوي 	

ناتِج ضرِب العدد في 10 أو 100
★  عند ترتيب األعداد العشرية أو الكسور العشرية 	

ن قياساٍت، تأكد من أنَّ كلَّ القياسات  التي تتضمَّ
لها نفس الوحدات.

★  عند حلِّ التمارين أو المسائل، اعرض إجابتك 	
بشكٍل واضح ودقيٍق.

يجب أن تكون قادًرا على:
★  قراءِة قوى العدد عشرة لألعداد الصحيحة 	

الموجبة وكتابتها.
★  ضرِب األعداِد الصحيحِة واألعداِد العشريِة 	

والكسور العشرية في 0.1 أو 0.01
★ ترتيب األعداِد العشريِة والكسور العشرية.	
★  تقريب األعداد الكاملة إلى أقرب 10، 100، 	

. ...... ،10 000 ،1 000
★  تقريب األعداد العشرية إلى أقرب عدٍد كامٍل أو 	

منزلة عشريٍة واحدٍة أو منزلتين عشريتين.
★  جمع األعداد الصحيحة واألعداد العشرية 	

والكسور العشرية وطرحها.
★  قسمة األعداد الصحيحة واألعداد العشرية 	

ٍن من رقٍم واحٍد  والكسور العشرية على عدٍد مكوَّ
ٍد من المنازل العشرية. حتى تصل إلى عدٍد محدَّ

★ ق من 	  استخدام التقدير والعمليَّات العكسية للتحقُّ
. صحة الحلِّ

Book 1.indb   76 7/28/19   3:44 PM
06-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   7606-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   76 09/06/2021   6:19 PM09/06/2021   6:19 PM



 

79الوحدة الرابعة: الطول والُكتلة والسعة

إلى  خاللها  نلجأ  أن  نضطر  التي  المواقف  من  العديد  حياتنا  في  نواِجه 
أردت  إذا  المثال،  سبيل  على  أشياَء.  لعدِة  وتحديدها  القياسات  إجراء 
تثبيت رفٍّ للكتب على حائِط غرفِة نومك، فإنَّك ستحتاج إلى قياس طول 
الرفِّ وقياس المساحة التي سيشغلها على الحائط. أيًضا في حالة قيامك 
نات  الُمكوِّ كتلة  معرفة  إلى  ستحتاج  فإنَّك  الكعك،  من  مجموعٍة  بإعداد 

الُمستخدمة في عمليَّة اإلعداد.

والقياسات ليست أمًرا مستحدًثا وإنما تعود لمئات السنوات قديًما، فقد 
كان لدى العرب العديد من وحدات القياس المختلفة مثل:

)1(  وحـدات قيـاس الطـول: الفرسـخ )5 كيلومتـرات تقريًبـا(، والبريـد 
)20 كيلومتـًرا تقريًبـا(، والجز )63-93 سـنتيمتر تقريًبـا(، ومنها ما 

نـزال نسـتخدمه حتـى يومنـا هذا مثـل الشـبر والقـدم والذراع.

)2(  وحـدات قيـاس الكتلـة: المـد )مـلء كفـّي الرجـل مـن الحبـوب(، 
والصـاع )4 حفنـات باليديـن مـن الحبـوب(، والرطـل )408 غـم 
تقريًبـا(، والمـن )رطـالن تقريًبـا(، ومنهـا أيًضـا الدرهـم والمثقـال 

واألوقيـة.

الطرق  بعض  الخوارزمي  موسى  بن  محمد  بعده  ومن  حيان  بن  جابر  مثل  العرب  العلماء  من  بعض  اخترع  وقد 
واألجهزة الخاصة بالقياس حيث استطاع الخوارزمي اختراع أداة مربع الظل، وهي أداة اخترعها في القرن التاسع 
في بغداد وتم استخدامها في تحديد االرتفاع الخطي للجسم؛ أما جابر بن حيان فقد اخترع وحدات قياس خاصة به، 

وكان أصغرها هو الحبة والتي قيمتها 0.05 غم.

تطورت وحدات القياس منذ ذلك الحين لتصبح على ما هي عليه اليوم، كما ندرسها ونتعامل بها في حياتنا اليومية؛ 
والتزال الدراسات واألبحاث جارية حول وحدات القياس في جميع أنحاء العالم من أجل تطويرها واستخدامها 

في جميع العلوم سواء التي تعتمد على علوم الرياضيات أو غيرها.

تأكد من تعلمك وفهمك للمفردات 
األساسية التالية:

 	)metric units( ة الوحدات المتريَّ
 	)length( الطول
 	)millimetre )mm(( )المليمتر )ملم
 	)centimetre )cm(( )السنتيمتر )سم
 	)metre )m(( )المتر )م
 	)kilometre )km(( )الكيلومتر )كم
 	)mass( الُكتلة
 	)gram )g(( )الغرام )غم
 	)kilogram )kg(( )الكيلوغرام )كغم
 	)tonne( الطن
 	)capacity( السعة
 	)millilitre )ml(( )المليلتر )مل
 	)litre( اللتر
 	)units of measurement( وحدات القياس

المفردات
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ق طالل مسافًة قدرها 27.29 م، وفي الجولة  12(  شارك طالل في مسابقة رمي القرص، في الجولة األولى حقَّ
ق مسافًة قدرها 29.73 م، أوجد: الثانية  حقَّ

قهما. )  أ  ( مجموع المسافتين اللتين حقَّ

قهما. )ب( الفرق بين المسافتين اللتين حقَّ

13(    لدى سالم صالة رياضية، رسوم االشتراك فيها كما هو موضح في اإلطار 
شخًصا   12 واحد،  لشهر  شخًصا   18 الصالة:   في  اشترك  إذا  المقابل، 
سيدفعها  التي  المبالغ  إجمالي  فما  اشهر؛  لثالثة  شخًصا  و15  لشهرين 

هؤالء األشخاص لسالم؟
ق من صحة إجاباتك.( )استخدم التقدير أو العمليَّات العكسية للتحقُّ  

رسوم االشتراك:
االشتراك الشهري: 25 ريااًل
االشتراك لشهرين: 36 ريااًل
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79الوحدة الرابعة: الطول والُكتلة والسعة

إلى  خاللها  نلجأ  أن  نضطر  التي  المواقف  من  العديد  حياتنا  في  نواِجه 
أردت  إذا  المثال،  سبيل  على  أشياَء.  لعدِة  وتحديدها  القياسات  إجراء 
تثبيت رفٍّ للكتب على حائِط غرفِة نومك، فإنَّك ستحتاج إلى قياس طول 
الرفِّ وقياس المساحة التي سيشغلها على الحائط. أيًضا في حالة قيامك 
نات  الُمكوِّ كتلة  معرفة  إلى  ستحتاج  فإنَّك  الكعك،  من  مجموعٍة  بإعداد 

الُمستخدمة في عمليَّة اإلعداد.

والقياسات ليست أمًرا مستحدًثا وإنما تعود لمئات السنوات قديًما، فقد 
كان لدى العرب العديد من وحدات القياس المختلفة مثل:

)1(  وحـدات قيـاس الطـول: الفرسـخ )5 كيلومتـرات تقريًبـا(، والبريـد 
)20 كيلومتـًرا تقريًبـا(، والجز )63-93 سـنتيمتر تقريًبـا(، ومنها ما 

نـزال نسـتخدمه حتـى يومنـا هذا مثـل الشـبر والقـدم والذراع.

)2(  وحـدات قيـاس الكتلـة: المـد )مـلء كفـّي الرجـل مـن الحبـوب(، 
والصـاع )4 حفنـات باليديـن مـن الحبـوب(، والرطـل )408 غـم 
تقريًبـا(، والمـن )رطـالن تقريًبـا(، ومنهـا أيًضـا الدرهـم والمثقـال 

واألوقيـة.

الطرق  بعض  الخوارزمي  موسى  بن  محمد  بعده  ومن  حيان  بن  جابر  مثل  العرب  العلماء  من  بعض  اخترع  وقد 
واألجهزة الخاصة بالقياس حيث استطاع الخوارزمي اختراع أداة مربع الظل، وهي أداة اخترعها في القرن التاسع 
في بغداد وتم استخدامها في تحديد االرتفاع الخطي للجسم؛ أما جابر بن حيان فقد اخترع وحدات قياس خاصة به، 

وكان أصغرها هو الحبة والتي قيمتها 0.05 غم.

تطورت وحدات القياس منذ ذلك الحين لتصبح على ما هي عليه اليوم، كما ندرسها ونتعامل بها في حياتنا اليومية؛ 
والتزال الدراسات واألبحاث جارية حول وحدات القياس في جميع أنحاء العالم من أجل تطويرها واستخدامها 

في جميع العلوم سواء التي تعتمد على علوم الرياضيات أو غيرها.

تأكد من تعلمك وفهمك للمفردات 
األساسية التالية:

 	)metric units( ة الوحدات المتريَّ
 	)length( الطول
 	)millimetre )mm(( )المليمتر )ملم
 	)centimetre )cm(( )السنتيمتر )سم
 	)metre )m(( )المتر )م
 	)kilometre )km(( )الكيلومتر )كم
 	)mass( الُكتلة
 	)gram )g(( )الغرام )غم
 	)kilogram )kg(( )الكيلوغرام )كغم
 	)tonne( الطن
 	)capacity( السعة
 	)millilitre )ml(( )المليلتر )مل
 	)litre( اللتر
 	)units of measurement( وحدات القياس
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ق طالل مسافًة قدرها 27.29 م، وفي الجولة  12(  شارك طالل في مسابقة رمي القرص، في الجولة األولى حقَّ
ق مسافًة قدرها 29.73 م، أوجد: الثانية  حقَّ

قهما. )  أ  ( مجموع المسافتين اللتين حقَّ

قهما. )ب( الفرق بين المسافتين اللتين حقَّ

13(    لدى سالم صالة رياضية، رسوم االشتراك فيها كما هو موضح في اإلطار 
شخًصا   12 واحد،  لشهر  شخًصا   18 الصالة:   في  اشترك  إذا  المقابل، 
سيدفعها  التي  المبالغ  إجمالي  فما  اشهر؛  لثالثة  شخًصا  و15  لشهرين 

هؤالء األشخاص لسالم؟
ق من صحة إجاباتك.( )استخدم التقدير أو العمليَّات العكسية للتحقُّ  

رسوم االشتراك:
االشتراك الشهري: 25 ريااًل
االشتراك لشهرين: 36 ريااًل

االشتراك لثالثة اشهر: 42 ريااًل
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إلى  خاللها  نلجأ  أن  نضطر  التي  المواقف  من  العديد  حياتنا  في  نواِجه 
أردت  إذا  المثال،  سبيل  على  أشياَء.  لعدِة  وتحديدها  القياسات  إجراء 
تثبيت رفٍّ للكتب على حائِط غرفِة نومك، فإنَّك ستحتاج إلى قياس طول 
الرفِّ وقياس المساحة التي سيشغلها على الحائط. أيًضا في حالة قيامك 
نات  الُمكوِّ كتلة  معرفة  إلى  ستحتاج  فإنَّك  الكعك،  من  مجموعٍة  بإعداد 

الُمستخدمة في عمليَّة اإلعداد.

والقياسات ليست أمًرا مستحدًثا وإنما تعود لمئات السنوات قديًما، فقد 
كان لدى العرب العديد من وحدات القياس المختلفة مثل:
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)20 كيلومتـًرا تقريًبـا(، والجز )63-93 سـنتيمتر تقريًبـا(، ومنها ما 

نـزال نسـتخدمه حتـى يومنـا هذا مثـل الشـبر والقـدم والذراع.

)2(  وحـدات قيـاس الكتلـة: المـد )مـلء كفـّي الرجـل مـن الحبـوب(، 
والصـاع )4 حفنـات باليديـن مـن الحبـوب(، والرطـل )408 غـم 
تقريًبـا(، والمـن )رطـالن تقريًبـا(، ومنهـا أيًضـا الدرهـم والمثقـال 

واألوقيـة.

الطرق  بعض  الخوارزمي  موسى  بن  محمد  بعده  ومن  حيان  بن  جابر  مثل  العرب  العلماء  من  بعض  اخترع  وقد 
واألجهزة الخاصة بالقياس حيث استطاع الخوارزمي اختراع أداة مربع الظل، وهي أداة اخترعها في القرن التاسع 
في بغداد وتم استخدامها في تحديد االرتفاع الخطي للجسم؛ أما جابر بن حيان فقد اخترع وحدات قياس خاصة به، 

وكان أصغرها هو الحبة والتي قيمتها 0.05 غم.

تطورت وحدات القياس منذ ذلك الحين لتصبح على ما هي عليه اليوم، كما ندرسها ونتعامل بها في حياتنا اليومية؛ 
والتزال الدراسات واألبحاث جارية حول وحدات القياس في جميع أنحاء العالم من أجل تطويرها واستخدامها 

في جميع العلوم سواء التي تعتمد على علوم الرياضيات أو غيرها.
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إلى  خاللها  نلجأ  أن  نضطر  التي  المواقف  من  العديد  حياتنا  في  نواِجه 
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تطورت وحدات القياس منذ ذلك الحين لتصبح على ما هي عليه اليوم، كما ندرسها ونتعامل بها في حياتنا اليومية؛ 
والتزال الدراسات واألبحاث جارية حول وحدات القياس في جميع أنحاء العالم من أجل تطويرها واستخدامها 

في جميع العلوم سواء التي تعتمد على علوم الرياضيات أو غيرها.

تأكد من تعلمك وفهمك للمفردات 
األساسية التالية:

 	)metric units( ة الوحدات المتريَّ
 	)length( الطول
 	)millimetre )mm(( )المليمتر )ملم
 	)centimetre )cm(( )السنتيمتر )سم
 	)metre )m(( )المتر )م
 	)kilometre )km(( )الكيلومتر )كم
 	)mass( الُكتلة
 	)gram )g(( )الغرام )غم
 	)kilogram )kg(( )الكيلوغرام )كغم
 	)tonne( الطن
 	)capacity( السعة
 	)millilitre )ml(( )المليلتر )مل
 	)litre( اللتر
 	)units of measurement( وحدات القياس

المفردات
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تمارين ومسائل عامة

الوحدة الثالثة: األعداد العشرية والكسور العشرية  78

ق طالل مسافًة قدرها 27.29 م، وفي الجولة  12(  شارك طالل في مسابقة رمي القرص، في الجولة األولى حقَّ
ق مسافًة قدرها 29.73 م، أوجد: الثانية  حقَّ

قهما. )  أ  ( مجموع المسافتين اللتين حقَّ

قهما. )ب( الفرق بين المسافتين اللتين حقَّ

13(    لدى سالم صالة رياضية، رسوم االشتراك فيها كما هو موضح في اإلطار 
شخًصا   12 واحد،  لشهر  شخًصا   18 الصالة:   في  اشترك  إذا  المقابل، 
سيدفعها  التي  المبالغ  إجمالي  فما  اشهر؛  لثالثة  شخًصا  و15  لشهرين 

هؤالء األشخاص لسالم؟
ق من صحة إجاباتك.( )استخدم التقدير أو العمليَّات العكسية للتحقُّ  

رسوم االشتراك:
االشتراك الشهري: 25 ريااًل
االشتراك لشهرين: 36 ريااًل

االشتراك لثالثة اشهر: 42 ريااًل
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4-1 التعّرف على وحدات القياس

81الوحدة الرابعة: الطول والُكتلة والسعة

مثال 1-4

)ب( 750 غم إلى كيلوغرام 1( حول القياسات التالية: )  أ  ( 3.2 كم إلى متر 
2( رتب األطوال التالية من األصغر إلى األكبر )تصاعدًيا(: 50 سم     ،     0.4 م     ،     345 ملم

الحل 

معامل التحويل هو 000 1 1 كم = 000 1 م  )  أ  (   )1
3.2 × 000 1  = 200 3 م  للتحويل من وحدٍة كبيرٍة )كم( إلى وحدٍة أصغر )م(؛ اضِرب في    

معامل التحويل.
معامل التحويل هو 000 1 000 1 غم = 1 كغم  )ب(   

750 ÷ 000 1 = 0.75 كغم  للتحويل من وحدٍة صغيرٍة )غم( إلى وحدٍة أكبر )كغم(؛ ولذلك    
اقِسم على معامل التحويل.

د من كتابتها بنفس الوحدة. ل القياسات مع التأكُّ حوِّ 0.4 م = 40 سم   )2
345 ملم = 34.5 سم  

د من كتابة كلِّ األطوال بالسنتيمتر. أِعد كتابة السؤال مع التأكُّ 50 سم، 40 سم، 34.5 سم   
واآلن قاِرن بين األطوال، واكتبها بالترتيب من األصغر إلى األكبر. 34.5 سم، 40 سم، 50 سم   

345 ملم، 0.4 م، 50 سم  وأخيًرا اكتب األطوال بالوحدات األصليَّة لها قبل تحويلها إلى سم.  

✦ تمارين 1-4
اختر الطريقة الصحيحة والمناسبة للتحويل من وحدة إلى ُأخرى فيما يلي:  )1

)  أ  ( التحويل من )م( إلى )سم(:
د( ÷ 000 1 ج( × 000 1  ب( ÷ 100  أ( × 100 

)ب( التحويل من )مل( إلى )لتر(:
د( ÷ 000 1 ج( × 000 1  ب( ÷ 100  أ( × 100 

) ج ( التحويل من )كغم( إلى )غم(:
د( ÷ 000 1 ج( × 000 1  ب( ÷ 100  أ( × 100 

) د ( التحويل من )كغم( إلى )طن(:
د ( ÷ 000 1 ج( × 000 1  ب( ÷ 100  أ( × 100 
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4-1 التعّرف على وحدات القياس

ة بالطول )المسافة( هي: المليمتر )ملم( والسنتيمتر )سم( والمتر )م( والكيلومتر )كم(. الوحدات القياسيَّة الخاصَّ
ويستخدم شريط قياٍس أو ِمسطرٍة لقياس األطوال )المسافات(.

ة بالُكتلة هي: الغرام )غم( والكيلوغرام )كغم( والطن. الوحدات القياسيَّة الخاصَّ
ولقياس الكتلة يمكنك استخدام الميزان الزنبركي والميزان ذي الكفتين والميزان ذي المؤشر والميزان الرقمي.

ة بالسعة هي: المليلتر )مل( واللتر. الوحدات القياسيَّة الخاصَّ
ويستخدم المخبار لقياس حجم السائل.

الجدول التالي يوضح معامالت التحويل المستخدمة للتحويل من وحدة إلى أخرى:

وحدات قياس السعةوحدات قياس الُكتلةوحدات قياس الطول

000 1 مل = 1 لتر000 1 غم = 1 كغم10 ملم = 1 سم

000 1 كغم = 1 طن100 سم = 1 م

000 1 م = 1 كم

ملم
سم

م

كم

1000 ×

100 ×

10 ×

طن
كيلوغرام: كغم

غرام: غم

مليغرام: ملغم

1000 ÷
100 ÷

10 ÷

1000 ×
1000 ×

1000 ×

1000 ÷
1000 ÷

1000 ÷

يمكنك التحويل من إحدى الوحدات   القياسيَّة إلى األخرى من خالل الضرب في معامالت التحويل  
)10 أو 100 أو 000 1( أو القسمة عليها.

عند التحويل من وحدٍة صغيرٍة إلى وحدٍة أكبر، نقسم على معامل التحويل. 	
مثال:  للتحويل من متٍر إلى كيلومتٍر، أو من غراٍم إلى كيلوغراٍم، أو من مليلتٍر إلى 

لتٍر، اقسم على 000 1
عند التحويل من وحدٍة كبيرٍة إلى وحدٍة أصغر، اضرب في معامل التحويل. 	

إلى  لتٍر  من  أو  غراٍم،  إلى  كيلوغراٍم  من  أو  متٍر،  إلى  كيلومتٍر  من  مثال:  للتحويل 
مليلتٍر، اضِرب في 000 1

���

�

عند ترتيِب األعداد العشرية أو 
ن  الكسور العشرية التي تتضمَّ

د  قياساٍت، يجب عليك أن تتأكَّ
من أنَّ كلَّ القياسات لها نفس 

الوحدات
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واآلن قاِرن بين األطوال، واكتبها بالترتيب من األصغر إلى األكبر. 34.5 سم، 40 سم، 50 سم   

345 ملم، 0.4 م، 50 سم  وأخيًرا اكتب األطوال بالوحدات األصليَّة لها قبل تحويلها إلى سم.  

✦ تمارين 1-4
اختر الطريقة الصحيحة والمناسبة للتحويل من وحدة إلى ُأخرى فيما يلي:  )1

)  أ  ( التحويل من )م( إلى )سم(:
د( ÷ 000 1 ج( × 000 1  ب( ÷ 100  أ( × 100 

)ب( التحويل من )مل( إلى )لتر(:
د( ÷ 000 1 ج( × 000 1  ب( ÷ 100  أ( × 100 

) ج ( التحويل من )كغم( إلى )غم(:
د( ÷ 000 1 ج( × 000 1  ب( ÷ 100  أ( × 100 

) د ( التحويل من )كغم( إلى )طن(:
د ( ÷ 000 1 ج( × 000 1  ب( ÷ 100  أ( × 100 
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4-1 التعّرف على وحدات القياس

ة بالطول )المسافة( هي: المليمتر )ملم( والسنتيمتر )سم( والمتر )م( والكيلومتر )كم(. الوحدات القياسيَّة الخاصَّ
ويستخدم شريط قياٍس أو ِمسطرٍة لقياس األطوال )المسافات(.

ة بالُكتلة هي: الغرام )غم( والكيلوغرام )كغم( والطن. الوحدات القياسيَّة الخاصَّ
ولقياس الكتلة يمكنك استخدام الميزان الزنبركي والميزان ذي الكفتين والميزان ذي المؤشر والميزان الرقمي.

ة بالسعة هي: المليلتر )مل( واللتر. الوحدات القياسيَّة الخاصَّ
ويستخدم المخبار لقياس حجم السائل.

الجدول التالي يوضح معامالت التحويل المستخدمة للتحويل من وحدة إلى أخرى:

وحدات قياس السعةوحدات قياس الُكتلةوحدات قياس الطول

000 1 مل = 1 لتر000 1 غم = 1 كغم10 ملم = 1 سم

000 1 كغم = 1 طن100 سم = 1 م

000 1 م = 1 كم

ملم
سم

م

كم

1000 ×

100 ×

10 ×

طن
كيلوغرام: كغم

غرام: غم

مليغرام: ملغم

1000 ÷
100 ÷

10 ÷

1000 ×
1000 ×

1000 ×

1000 ÷
1000 ÷

1000 ÷

يمكنك التحويل من إحدى الوحدات   القياسيَّة إلى األخرى من خالل الضرب في معامالت التحويل  
)10 أو 100 أو 000 1( أو القسمة عليها.

عند التحويل من وحدٍة صغيرٍة إلى وحدٍة أكبر، نقسم على معامل التحويل. 	
مثال:  للتحويل من متٍر إلى كيلومتٍر، أو من غراٍم إلى كيلوغراٍم، أو من مليلتٍر إلى 

لتٍر، اقسم على 000 1
عند التحويل من وحدٍة كبيرٍة إلى وحدٍة أصغر، اضرب في معامل التحويل. 	

إلى  لتٍر  من  أو  غراٍم،  إلى  كيلوغراٍم  من  أو  متٍر،  إلى  كيلومتٍر  من  مثال:  للتحويل 
مليلتٍر، اضِرب في 000 1

���

�

عند ترتيِب األعداد العشرية أو 
ن  الكسور العشرية التي تتضمَّ

د  قياساٍت، يجب عليك أن تتأكَّ
من أنَّ كلَّ القياسات لها نفس 

الوحدات
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مثال 1-4

)ب( 750 غم إلى كيلوغرام 1( حول القياسات التالية: )  أ  ( 3.2 كم إلى متر 
2( رتب األطوال التالية من األصغر إلى األكبر )تصاعدًيا(: 50 سم     ،     0.4 م     ،     345 ملم

الحل 

معامل التحويل هو 000 1 1 كم = 000 1 م  )  أ  (   )1
3.2 × 000 1  = 200 3 م  للتحويل من وحدٍة كبيرٍة )كم( إلى وحدٍة أصغر )م(؛ اضِرب في    

معامل التحويل.
معامل التحويل هو 000 1 000 1 غم = 1 كغم  )ب(   

750 ÷ 000 1 = 0.75 كغم  للتحويل من وحدٍة صغيرٍة )غم( إلى وحدٍة أكبر )كغم(؛ ولذلك    
اقِسم على معامل التحويل.

د من كتابتها بنفس الوحدة. ل القياسات مع التأكُّ حوِّ 0.4 م = 40 سم   )2
345 ملم = 34.5 سم  

د من كتابة كلِّ األطوال بالسنتيمتر. أِعد كتابة السؤال مع التأكُّ 50 سم، 40 سم، 34.5 سم   
واآلن قاِرن بين األطوال، واكتبها بالترتيب من األصغر إلى األكبر. 34.5 سم، 40 سم، 50 سم   

345 ملم، 0.4 م، 50 سم  وأخيًرا اكتب األطوال بالوحدات األصليَّة لها قبل تحويلها إلى سم.  

✦ تمارين 1-4
اختر الطريقة الصحيحة والمناسبة للتحويل من وحدة إلى ُأخرى فيما يلي:  )1

)  أ  ( التحويل من )م( إلى )سم(:
د( ÷ 000 1 ج( × 000 1  ب( ÷ 100  أ( × 100 

)ب( التحويل من )مل( إلى )لتر(:
د( ÷ 000 1 ج( × 000 1  ب( ÷ 100  أ( × 100 

) ج ( التحويل من )كغم( إلى )غم(:
د( ÷ 000 1 ج( × 000 1  ب( ÷ 100  أ( × 100 

) د ( التحويل من )كغم( إلى )طن(:
د ( ÷ 000 1 ج( × 000 1  ب( ÷ 100  أ( × 100 
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4-1 التعّرف على وحدات القياس

ة بالطول )المسافة( هي: المليمتر )ملم( والسنتيمتر )سم( والمتر )م( والكيلومتر )كم(. الوحدات القياسيَّة الخاصَّ
ويستخدم شريط قياٍس أو ِمسطرٍة لقياس األطوال )المسافات(.

ة بالُكتلة هي: الغرام )غم( والكيلوغرام )كغم( والطن. الوحدات القياسيَّة الخاصَّ
ولقياس الكتلة يمكنك استخدام الميزان الزنبركي والميزان ذي الكفتين والميزان ذي المؤشر والميزان الرقمي.

ة بالسعة هي: المليلتر )مل( واللتر. الوحدات القياسيَّة الخاصَّ
ويستخدم المخبار لقياس حجم السائل.

الجدول التالي يوضح معامالت التحويل المستخدمة للتحويل من وحدة إلى أخرى:

وحدات قياس السعةوحدات قياس الُكتلةوحدات قياس الطول

000 1 مل = 1 لتر000 1 غم = 1 كغم10 ملم = 1 سم

000 1 كغم = 1 طن100 سم = 1 م

000 1 م = 1 كم

ملم
سم

م

كم

1000 ×

100 ×

10 ×

طن
كيلوغرام: كغم

غرام: غم

مليغرام: ملغم

1000 ÷
100 ÷

10 ÷

1000 ×
1000 ×

1000 ×

1000 ÷
1000 ÷

1000 ÷

يمكنك التحويل من إحدى الوحدات   القياسيَّة إلى األخرى من خالل الضرب في معامالت التحويل  
)10 أو 100 أو 000 1( أو القسمة عليها.

عند التحويل من وحدٍة صغيرٍة إلى وحدٍة أكبر، نقسم على معامل التحويل. 	
مثال:  للتحويل من متٍر إلى كيلومتٍر، أو من غراٍم إلى كيلوغراٍم، أو من مليلتٍر إلى 

لتٍر، اقسم على 000 1
عند التحويل من وحدٍة كبيرٍة إلى وحدٍة أصغر، اضرب في معامل التحويل. 	

إلى  لتٍر  من  أو  غراٍم،  إلى  كيلوغراٍم  من  أو  متٍر،  إلى  كيلومتٍر  من  مثال:  للتحويل 
مليلتٍر، اضِرب في 000 1

���

�

عند ترتيِب األعداد العشرية أو 
ن  الكسور العشرية التي تتضمَّ

د  قياساٍت، يجب عليك أن تتأكَّ
من أنَّ كلَّ القياسات لها نفس 

الوحدات
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81الوحدة الرابعة: الطول والُكتلة والسعة

مثال 1-4

)ب( 750 غم إلى كيلوغرام 1( حول القياسات التالية: )  أ  ( 3.2 كم إلى متر 
2( رتب األطوال التالية من األصغر إلى األكبر )تصاعدًيا(: 50 سم     ،     0.4 م     ،     345 ملم

الحل 

معامل التحويل هو 000 1 1 كم = 000 1 م  )  أ  (   )1
3.2 × 000 1  = 200 3 م  للتحويل من وحدٍة كبيرٍة )كم( إلى وحدٍة أصغر )م(؛ اضِرب في    

معامل التحويل.
معامل التحويل هو 000 1 000 1 غم = 1 كغم  )ب(   

750 ÷ 000 1 = 0.75 كغم  للتحويل من وحدٍة صغيرٍة )غم( إلى وحدٍة أكبر )كغم(؛ ولذلك    
اقِسم على معامل التحويل.

د من كتابتها بنفس الوحدة. ل القياسات مع التأكُّ حوِّ 0.4 م = 40 سم   )2
345 ملم = 34.5 سم  

د من كتابة كلِّ األطوال بالسنتيمتر. أِعد كتابة السؤال مع التأكُّ 50 سم، 40 سم، 34.5 سم   
واآلن قاِرن بين األطوال، واكتبها بالترتيب من األصغر إلى األكبر. 34.5 سم، 40 سم، 50 سم   

345 ملم، 0.4 م، 50 سم  وأخيًرا اكتب األطوال بالوحدات األصليَّة لها قبل تحويلها إلى سم.  

✦ تمارين 1-4
اختر الطريقة الصحيحة والمناسبة للتحويل من وحدة إلى ُأخرى فيما يلي:  )1

)  أ  ( التحويل من )م( إلى )سم(:
د( ÷ 000 1 ج( × 000 1  ب( ÷ 100  أ( × 100 

)ب( التحويل من )مل( إلى )لتر(:
د( ÷ 000 1 ج( × 000 1  ب( ÷ 100  أ( × 100 

) ج ( التحويل من )كغم( إلى )غم(:
د( ÷ 000 1 ج( × 000 1  ب( ÷ 100  أ( × 100 

) د ( التحويل من )كغم( إلى )طن(:
د ( ÷ 000 1 ج( × 000 1  ب( ÷ 100  أ( × 100 
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ة بالطول )المسافة( هي: المليمتر )ملم( والسنتيمتر )سم( والمتر )م( والكيلومتر )كم(. الوحدات القياسيَّة الخاصَّ
ويستخدم شريط قياٍس أو ِمسطرٍة لقياس األطوال )المسافات(.

ة بالُكتلة هي: الغرام )غم( والكيلوغرام )كغم( والطن. الوحدات القياسيَّة الخاصَّ
ولقياس الكتلة يمكنك استخدام الميزان الزنبركي والميزان ذي الكفتين والميزان ذي المؤشر والميزان الرقمي.

ة بالسعة هي: المليلتر )مل( واللتر. الوحدات القياسيَّة الخاصَّ
ويستخدم المخبار لقياس حجم السائل.

الجدول التالي يوضح معامالت التحويل المستخدمة للتحويل من وحدة إلى أخرى:

وحدات قياس السعةوحدات قياس الُكتلةوحدات قياس الطول

000 1 مل = 1 لتر000 1 غم = 1 كغم10 ملم = 1 سم

000 1 كغم = 1 طن100 سم = 1 م

000 1 م = 1 كم

ملم
سم

م

كم

1000 ×

100 ×

10 ×

طن
كيلوغرام: كغم

غرام: غم

مليغرام: ملغم

1000 ÷
100 ÷

10 ÷

1000 ×
1000 ×

1000 ×

1000 ÷
1000 ÷

1000 ÷

يمكنك التحويل من إحدى الوحدات   القياسيَّة إلى األخرى من خالل الضرب في معامالت التحويل  
)10 أو 100 أو 000 1( أو القسمة عليها.

عند التحويل من وحدٍة صغيرٍة إلى وحدٍة أكبر، نقسم على معامل التحويل. 	
مثال:  للتحويل من متٍر إلى كيلومتٍر، أو من غراٍم إلى كيلوغراٍم، أو من مليلتٍر إلى 

لتٍر، اقسم على 000 1
عند التحويل من وحدٍة كبيرٍة إلى وحدٍة أصغر، اضرب في معامل التحويل. 	

إلى  لتٍر  من  أو  غراٍم،  إلى  كيلوغراٍم  من  أو  متٍر،  إلى  كيلومتٍر  من  مثال:  للتحويل 
مليلتٍر، اضِرب في 000 1

���

�

عند ترتيِب األعداد العشرية أو 
ن  الكسور العشرية التي تتضمَّ

د  قياساٍت، يجب عليك أن تتأكَّ
من أنَّ كلَّ القياسات لها نفس 

الوحدات
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81الوحدة الرابعة: الطول والُكتلة والسعة

مثال 1-4

)ب( 750 غم إلى كيلوغرام 1( حول القياسات التالية: )  أ  ( 3.2 كم إلى متر 
2( رتب األطوال التالية من األصغر إلى األكبر )تصاعدًيا(: 50 سم     ،     0.4 م     ،     345 ملم

الحل 

معامل التحويل هو 000 1 1 كم = 000 1 م  )  أ  (   )1
3.2 × 000 1  = 200 3 م  للتحويل من وحدٍة كبيرٍة )كم( إلى وحدٍة أصغر )م(؛ اضِرب في    

معامل التحويل.
معامل التحويل هو 000 1 000 1 غم = 1 كغم  )ب(   

750 ÷ 000 1 = 0.75 كغم  للتحويل من وحدٍة صغيرٍة )غم( إلى وحدٍة أكبر )كغم(؛ ولذلك    
اقِسم على معامل التحويل.

د من كتابتها بنفس الوحدة. ل القياسات مع التأكُّ حوِّ 0.4 م = 40 سم   )2
345 ملم = 34.5 سم  

د من كتابة كلِّ األطوال بالسنتيمتر. أِعد كتابة السؤال مع التأكُّ 50 سم، 40 سم، 34.5 سم   
واآلن قاِرن بين األطوال، واكتبها بالترتيب من األصغر إلى األكبر. 34.5 سم، 40 سم، 50 سم   

345 ملم، 0.4 م، 50 سم  وأخيًرا اكتب األطوال بالوحدات األصليَّة لها قبل تحويلها إلى سم.  

✦ تمارين 1-4
اختر الطريقة الصحيحة والمناسبة للتحويل من وحدة إلى ُأخرى فيما يلي:  )1

)  أ  ( التحويل من )م( إلى )سم(:
د( ÷ 000 1 ج( × 000 1  ب( ÷ 100  أ( × 100 

)ب( التحويل من )مل( إلى )لتر(:
د( ÷ 000 1 ج( × 000 1  ب( ÷ 100  أ( × 100 

) ج ( التحويل من )كغم( إلى )غم(:
د( ÷ 000 1 ج( × 000 1  ب( ÷ 100  أ( × 100 

) د ( التحويل من )كغم( إلى )طن(:
د ( ÷ 000 1 ج( × 000 1  ب( ÷ 100  أ( × 100 
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ة بالطول )المسافة( هي: المليمتر )ملم( والسنتيمتر )سم( والمتر )م( والكيلومتر )كم(. الوحدات القياسيَّة الخاصَّ
ويستخدم شريط قياٍس أو ِمسطرٍة لقياس األطوال )المسافات(.

ة بالُكتلة هي: الغرام )غم( والكيلوغرام )كغم( والطن. الوحدات القياسيَّة الخاصَّ
ولقياس الكتلة يمكنك استخدام الميزان الزنبركي والميزان ذي الكفتين والميزان ذي المؤشر والميزان الرقمي.

ة بالسعة هي: المليلتر )مل( واللتر. الوحدات القياسيَّة الخاصَّ
ويستخدم المخبار لقياس حجم السائل.

الجدول التالي يوضح معامالت التحويل المستخدمة للتحويل من وحدة إلى أخرى:

وحدات قياس السعةوحدات قياس الُكتلةوحدات قياس الطول

000 1 مل = 1 لتر000 1 غم = 1 كغم10 ملم = 1 سم

000 1 كغم = 1 طن100 سم = 1 م

000 1 م = 1 كم

ملم
سم

م

كم

1000 ×

100 ×

10 ×

طن
كيلوغرام: كغم

غرام: غم

مليغرام: ملغم

1000 ÷
100 ÷

10 ÷

1000 ×
1000 ×

1000 ×

1000 ÷
1000 ÷

1000 ÷

يمكنك التحويل من إحدى الوحدات   القياسيَّة إلى األخرى من خالل الضرب في معامالت التحويل  
)10 أو 100 أو 000 1( أو القسمة عليها.

عند التحويل من وحدٍة صغيرٍة إلى وحدٍة أكبر، نقسم على معامل التحويل. 	
مثال:  للتحويل من متٍر إلى كيلومتٍر، أو من غراٍم إلى كيلوغراٍم، أو من مليلتٍر إلى 

لتٍر، اقسم على 000 1
عند التحويل من وحدٍة كبيرٍة إلى وحدٍة أصغر، اضرب في معامل التحويل. 	

إلى  لتٍر  من  أو  غراٍم،  إلى  كيلوغراٍم  من  أو  متٍر،  إلى  كيلومتٍر  من  مثال:  للتحويل 
مليلتٍر، اضِرب في 000 1

���

�

عند ترتيِب األعداد العشرية أو 
ن  الكسور العشرية التي تتضمَّ

د  قياساٍت، يجب عليك أن تتأكَّ
من أنَّ كلَّ القياسات لها نفس 

الوحدات
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في الشكل المقابل جزٌء من الواجب المنزلّي  )7
الخاصِّ بعائشة: هل إجابة عائشة صحيحٌة؟   

اشرح إجابتك.  

8(    لدى سعيد أربع زجاجاٍت، ويريد سعيد استخدام الزجاجة التي سعتها     
2–1 لتر. أقرب إلى 

. ح طريقَة الحلِّ فأيُّ زجاجٍة يمكنه  استخدامها؟ وضِّ  

 )9

ر في شراء جهاز محمول طول شاشته عدد كامل بالسنتيمتر  أفكِّ
)أصغر من 0.328 سم، وأكبر من 315 ملم(.

ما طول شاشة الجهاز الذي تفكر سارة في شرائه؟  

ل 2.3 م إلى ملم. حوِّ السؤال 
2.3م × 000 1 = 300 2 ملم الحل 
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4-1 التعّرف على وحدات القياس

الوحدة الرابعة: الطول والُكتلة والسعة 82

ل األطوال التالية إلى الوحدات المطلوبة في كل مما يلي: حوِّ  )2
)ب( 12 سم =  ملم )  أ  ( 80 ملم =  سم 

) د ( 000 5 م =  كم ) ج ( 3 م =  سم 
) و ( 45 ملم =  سم )هـ( 560 سم =  م 

)ح( 1.8 م =  سم ) ز ( 4.3 كم =  م 
)ط( 895 م =  كم

ل الُكتل التالية إلى الوحدات المطلوبة في كل مما يلي: حوِّ  )3
)ب( 2 كغم =  غم )  أ  ( 000 8 كغم =  طن 

) د ( 400 5 غم =  كغم ) ج ( 3.4 طن =  كغم 
) و ( 425 غم =  كغم )هـ( 0.8 كغم =  طن 

ل السعات التالية إلى الوحدات المطلوبة في كل مما يلي: حوِّ  )4
)ب( 4 لتر =  مل )  أ  ( 000 9 مل =  لتر 

) د ( 200 3 مل =  لتر ) ج ( 5.2 لتر =  مل 
) و ( 680 مل =  لتر )هـ( 0.5 لتر =  مل 

)  أ  (  باستخدام المعطيات الموجودة في اإلطار التالي،  أكمل كاًل مما يلي:  )5

43       كغم       32       سم       670       غم       ×       ÷       10       1000       320  
)1( 4.3 طن ×  = 300 4 كغم 

)2( 8.5   × 10 = 85 ملم
)3( 67 ملم   10 = 6.7 سم  

)4( 0.43 م × 100 =  سم
)5(  مل ÷ 000 1 = 0.67 لتر 
 0.85 = 1 000 ÷  850 )6(

)ب( في اإلطار السابق: استخدم المعطيات المتبقية )4 إجابات( لكتابة عملية تحويل صحيحة.
رتب القياسات العشرية في كلِّ مجموعٍة فيما يلي تصاعدًيا )من األصغر إلى األكبر(:  )6

)  أ  ( 35 سم      ،      0.38 م      ،      270 ملم
)ب( 4.2 لتر      ،      795 مل      ،      0.8 لتر

) ج ( 0.125 كغم      ،      8 كغم      ،      95 غم
) د ( 250 6 م      ،      6.2 كم      ،      6.05 كم
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4-2 اختيار وحدات القياس المناسبة

85الوحدة الرابعة: الطول والُكتلة والسعة

✦ تمارين 2-4
1(  أيُّ القياسات من بين )أ(، أو )ب(، أو )ج( تعتقد أنَّه األكثر مالءمًة لكي يكون القياس الصحيح لكل مما يلي:

ج( 32 م ب( 32 سم  32 ملم  أ(  )  أ  ( عرض شاشة الكمبيوتر 
ج( 200 غم ب( 2 كغم  20 غم  أ(  )ب( ُكتلة ثمرة األناناس 

ج( 50 مل ب( 50 لتر  5 لتر  أ(  ) ج ( سعة الدلو   
ج( 3 م ب( 30 م  أ( 300 ملم  ) د ( ارتفاع الحافلة  

ج( 5 مل ب( 5 لتر  أ( 500 مل  )هـ( سعة ملعقة الشاي 
ج( 60 كغم ب( 6 طن  أ( 600 كغم  ) و ( ُكتلة الحصان  

حدد وحدة القياس المناسبة لقياس كل من:  )2
) ج ( ُكتلة الُبرتقالة )ب( طول طابع البريد  )  أ  ( طول ملعب كرِة الِمضَرب 
) و ( سعة الملعقة )هـ( سعة حوض االستحمام  ) د ( كُتلة القطة 

حدد وحدة القياس المناسبة لقياس سعة خزان الماء في المنزل.  )3
ضع عالمة  )✓( أو )✗( أمام كل عبارة فيما يلي:   )4

)ب( كتلة الطفل حديث الوالدة هو 3 كغم. )  أ  ( ارتفاع الحصان هو 2.5 م.   
) د ( سعة الزجاجة هي 2 لتر. ) ج ( طول القلم هو 20 ملم.   

لدى محمد مجموعة من البطاقات.  )5
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سعة علبة العصير

ُكتلة الهاتف المحمول

ُكتلة حقيبة سفٍر
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  صنِّف البطاقات بشكٍل مالئٍم وَضعها في مجموعاٍت. بحيث تحتوي ُكلُّ مجموعٍة على بطاقٍة خضراَء، 
ٍة، وبطاقٍة زرقاَء. وبطاقٍة ورديَّ

وفًقا لتقدير مها، يبُلغ طول غرفة النوم الخاصة بها 20 م.  )6
هل هذا التقدير مناسٌب؟ أعِط سبًبا إلجابتك.  

قدرت فريدة كتلة البيضة الواحدة للدجاجة بحوالي 75 غم.  )7
هل هذا التقدير مناسٌب؟  

أعِط سبًبا إلجابتك.  
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يجب عليك تعلُّم كيفية اختيار وحدات القياس المناسبة لكي تستخدمها في تقديِر وإجراء وحساب القياسات ومن 
القياسيَّة  الوحدات  معرفة  عليك  يجب  ذلك،  ولتحقيق  اليوميَّة.  حياتك  في  تواجهك  قد  التي  الُمشكالت  حلِّ  َثمَّ 

للطول والُكتلة والسعة.
الوحدات  القياسيَّة هي:

الطول: المليمتر )ملم(، والسنتيمتر )سم(، والمتر )م(، والكيلومتر )كم(. 	
الُكتلة: الغرام )غم(، والكيلوغرام )كغم(، والطن )طن(. 	
 السعة )حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوَف ) الفراغ (: المليلتر )مل( واللتر )لتر(. 	

ملم
سم

م

كم

1000 ×

100 ×

10 ×

طن
كيلوغرام: كغم

غرام: غم

مليغرام: ملغم

1000 ÷
100 ÷

10 ÷

1000 ×
1000 ×

1000 ×

1000 ÷
1000 ÷

1000 ÷

مثال 2-4

1( أيُّ وحدٍة قياسيٍَّة يمكنك استخدامها لقياس طول ملعب ُكرة القدم؟
؟ أعِط سبًبا إلجابتك. 2( وفًقا لتقدير عائشة، فإنَّ ُكتلة الفيل تساوي 150 كغم. هل هذا التقدير واقعيٌّ

3( هناك رجٌل يقف بجانب شجرٍة. ووفًقا لتقديره، فإنَّ ارتفاع الشجرة يساوي 6 أمثاِل طوله.
أوجد تقديًرا الرتفاع الشجرة.  

الحل 

1( المتر )م(  إنَّ طوَل ملعِب ُكرة القدم مماثٌل تقريًبا لطوِل مسار سباق الجري السريع والذي يبُلغ 
100 م؛ ولذلك فإنَّ المتر هو أفضل وحدة قياٍس ُيمكن استخدامها.

ال، الن متوسط كتلة الفيل تساوي تقريبا 10 أمثال متوسط كتلة الشخص البالغ ) 75 كغم (   )2
وكتلة الفيل تزيد عن مقدار كتلة َرُجلين.  

= 1.7 م  ابدأ بكتابة تقديٍر مناسٍب لطول الرجل. طول الرجل   ) 3
= 6 × 1.7  استخدم تقديرك إليجاد ارتفاِع الشجرة. ارتفاُع الشجرة    

د من كتابة الوحدات )بالمتر( في إجابتك. تأكَّ = 10.2 م    
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3( هناك رجٌل يقف بجانب شجرٍة. ووفًقا لتقديره، فإنَّ ارتفاع الشجرة يساوي 6 أمثاِل طوله.
أوجد تقديًرا الرتفاع الشجرة.  

الحل 

1( المتر )م(  إنَّ طوَل ملعِب ُكرة القدم مماثٌل تقريًبا لطوِل مسار سباق الجري السريع والذي يبُلغ 
100 م؛ ولذلك فإنَّ المتر هو أفضل وحدة قياٍس ُيمكن استخدامها.

ال، الن متوسط كتلة الفيل تساوي تقريبا 10 أمثال متوسط كتلة الشخص البالغ ) 75 كغم (   )2
وكتلة الفيل تزيد عن مقدار كتلة َرُجلين.  

= 1.7 م  ابدأ بكتابة تقديٍر مناسٍب لطول الرجل. طول الرجل   ) 3
= 6 × 1.7  استخدم تقديرك إليجاد ارتفاِع الشجرة. ارتفاُع الشجرة    

د من كتابة الوحدات )بالمتر( في إجابتك. تأكَّ = 10.2 م    
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لدى محمد مجموعة من البطاقات.  )5
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سعة علبة العصير

ُكتلة الهاتف المحمول

ُكتلة حقيبة سفٍر

طول المنزل
سعة حوض االستحمام

طول فرشاة األسنان

80

125

330

لتر

مل

غم
سم

متر

كغم

10

25

  صنِّف البطاقات بشكٍل مالئٍم وَضعها في مجموعاٍت. بحيث تحتوي ُكلُّ مجموعٍة على بطاقٍة خضراَء، 
ٍة، وبطاقٍة زرقاَء. وبطاقٍة ورديَّ

وفًقا لتقدير مها، يبُلغ طول غرفة النوم الخاصة بها 20 م.  )6
هل هذا التقدير مناسٌب؟ أعِط سبًبا إلجابتك.  

قدرت فريدة كتلة البيضة الواحدة للدجاجة بحوالي 75 غم.  )7
هل هذا التقدير مناسٌب؟  

أعِط سبًبا إلجابتك.  
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يجب عليك تعلُّم كيفية اختيار وحدات القياس المناسبة لكي تستخدمها في تقديِر وإجراء وحساب القياسات ومن 
القياسيَّة  الوحدات  معرفة  عليك  يجب  ذلك،  ولتحقيق  اليوميَّة.  حياتك  في  تواجهك  قد  التي  الُمشكالت  حلِّ  َثمَّ 

للطول والُكتلة والسعة.
الوحدات  القياسيَّة هي:

الطول: المليمتر )ملم(، والسنتيمتر )سم(، والمتر )م(، والكيلومتر )كم(. 	
الُكتلة: الغرام )غم(، والكيلوغرام )كغم(، والطن )طن(. 	
 السعة )حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوَف ) الفراغ (: المليلتر )مل( واللتر )لتر(. 	

ملم
سم

م

كم

1000 ×

100 ×

10 ×

طن
كيلوغرام: كغم

غرام: غم

مليغرام: ملغم

1000 ÷
100 ÷

10 ÷

1000 ×
1000 ×

1000 ×

1000 ÷
1000 ÷

1000 ÷

مثال 2-4

1( أيُّ وحدٍة قياسيٍَّة يمكنك استخدامها لقياس طول ملعب ُكرة القدم؟
؟ أعِط سبًبا إلجابتك. 2( وفًقا لتقدير عائشة، فإنَّ ُكتلة الفيل تساوي 150 كغم. هل هذا التقدير واقعيٌّ

3( هناك رجٌل يقف بجانب شجرٍة. ووفًقا لتقديره، فإنَّ ارتفاع الشجرة يساوي 6 أمثاِل طوله.
أوجد تقديًرا الرتفاع الشجرة.  

الحل 

1( المتر )م(  إنَّ طوَل ملعِب ُكرة القدم مماثٌل تقريًبا لطوِل مسار سباق الجري السريع والذي يبُلغ 
100 م؛ ولذلك فإنَّ المتر هو أفضل وحدة قياٍس ُيمكن استخدامها.

ال، الن متوسط كتلة الفيل تساوي تقريبا 10 أمثال متوسط كتلة الشخص البالغ ) 75 كغم (   )2
وكتلة الفيل تزيد عن مقدار كتلة َرُجلين.  

= 1.7 م  ابدأ بكتابة تقديٍر مناسٍب لطول الرجل. طول الرجل   ) 3
= 6 × 1.7  استخدم تقديرك إليجاد ارتفاِع الشجرة. ارتفاُع الشجرة    

د من كتابة الوحدات )بالمتر( في إجابتك. تأكَّ = 10.2 م    
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✦ تمارين 2-4
1(  أيُّ القياسات من بين )أ(، أو )ب(، أو )ج( تعتقد أنَّه األكثر مالءمًة لكي يكون القياس الصحيح لكل مما يلي:

ج( 32 م ب( 32 سم  32 ملم  أ(  )  أ  ( عرض شاشة الكمبيوتر 
ج( 200 غم ب( 2 كغم  20 غم  أ(  )ب( ُكتلة ثمرة األناناس 

ج( 50 مل ب( 50 لتر  5 لتر  أ(  ) ج ( سعة الدلو   
ج( 3 م ب( 30 م  أ( 300 ملم  ) د ( ارتفاع الحافلة  

ج( 5 مل ب( 5 لتر  أ( 500 مل  )هـ( سعة ملعقة الشاي 
ج( 60 كغم ب( 6 طن  أ( 600 كغم  ) و ( ُكتلة الحصان  

حدد وحدة القياس المناسبة لقياس كل من:  )2
) ج ( ُكتلة الُبرتقالة )ب( طول طابع البريد  )  أ  ( طول ملعب كرِة الِمضَرب 
) و ( سعة الملعقة )هـ( سعة حوض االستحمام  ) د ( كُتلة القطة 

حدد وحدة القياس المناسبة لقياس سعة خزان الماء في المنزل.  )3
ضع عالمة  )✓( أو )✗( أمام كل عبارة فيما يلي:   )4

)ب( كتلة الطفل حديث الوالدة هو 3 كغم. )  أ  ( ارتفاع الحصان هو 2.5 م.   
) د ( سعة الزجاجة هي 2 لتر. ) ج ( طول القلم هو 20 ملم.   

لدى محمد مجموعة من البطاقات.  )5
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  صنِّف البطاقات بشكٍل مالئٍم وَضعها في مجموعاٍت. بحيث تحتوي ُكلُّ مجموعٍة على بطاقٍة خضراَء، 
ٍة، وبطاقٍة زرقاَء. وبطاقٍة ورديَّ

وفًقا لتقدير مها، يبُلغ طول غرفة النوم الخاصة بها 20 م.  )6
هل هذا التقدير مناسٌب؟ أعِط سبًبا إلجابتك.  

قدرت فريدة كتلة البيضة الواحدة للدجاجة بحوالي 75 غم.  )7
هل هذا التقدير مناسٌب؟  
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يجب عليك تعلُّم كيفية اختيار وحدات القياس المناسبة لكي تستخدمها في تقديِر وإجراء وحساب القياسات ومن 
القياسيَّة  الوحدات  معرفة  عليك  يجب  ذلك،  ولتحقيق  اليوميَّة.  حياتك  في  تواجهك  قد  التي  الُمشكالت  حلِّ  َثمَّ 

للطول والُكتلة والسعة.
الوحدات  القياسيَّة هي:

الطول: المليمتر )ملم(، والسنتيمتر )سم(، والمتر )م(، والكيلومتر )كم(. 	
الُكتلة: الغرام )غم(، والكيلوغرام )كغم(، والطن )طن(. 	
 السعة )حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوَف ) الفراغ (: المليلتر )مل( واللتر )لتر(. 	
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1000 ×
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كيلوغرام: كغم

غرام: غم

مليغرام: ملغم
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10 ÷
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مثال 2-4

1( أيُّ وحدٍة قياسيٍَّة يمكنك استخدامها لقياس طول ملعب ُكرة القدم؟
؟ أعِط سبًبا إلجابتك. 2( وفًقا لتقدير عائشة، فإنَّ ُكتلة الفيل تساوي 150 كغم. هل هذا التقدير واقعيٌّ

3( هناك رجٌل يقف بجانب شجرٍة. ووفًقا لتقديره، فإنَّ ارتفاع الشجرة يساوي 6 أمثاِل طوله.
أوجد تقديًرا الرتفاع الشجرة.  

الحل 

1( المتر )م(  إنَّ طوَل ملعِب ُكرة القدم مماثٌل تقريًبا لطوِل مسار سباق الجري السريع والذي يبُلغ 
100 م؛ ولذلك فإنَّ المتر هو أفضل وحدة قياٍس ُيمكن استخدامها.

ال، الن متوسط كتلة الفيل تساوي تقريبا 10 أمثال متوسط كتلة الشخص البالغ ) 75 كغم (   )2
وكتلة الفيل تزيد عن مقدار كتلة َرُجلين.  

= 1.7 م  ابدأ بكتابة تقديٍر مناسٍب لطول الرجل. طول الرجل   ) 3
= 6 × 1.7  استخدم تقديرك إليجاد ارتفاِع الشجرة. ارتفاُع الشجرة    

د من كتابة الوحدات )بالمتر( في إجابتك. تأكَّ = 10.2 م    
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1(  أيُّ القياسات من بين )أ(، أو )ب(، أو )ج( تعتقد أنَّه األكثر مالءمًة لكي يكون القياس الصحيح لكل مما يلي:

ج( 32 م ب( 32 سم  32 ملم  أ(  )  أ  ( عرض شاشة الكمبيوتر 
ج( 200 غم ب( 2 كغم  20 غم  أ(  )ب( ُكتلة ثمرة األناناس 

ج( 50 مل ب( 50 لتر  5 لتر  أ(  ) ج ( سعة الدلو   
ج( 3 م ب( 30 م  أ( 300 ملم  ) د ( ارتفاع الحافلة  

ج( 5 مل ب( 5 لتر  أ( 500 مل  )هـ( سعة ملعقة الشاي 
ج( 60 كغم ب( 6 طن  أ( 600 كغم  ) و ( ُكتلة الحصان  

حدد وحدة القياس المناسبة لقياس كل من:  )2
) ج ( ُكتلة الُبرتقالة )ب( طول طابع البريد  )  أ  ( طول ملعب كرِة الِمضَرب 
) و ( سعة الملعقة )هـ( سعة حوض االستحمام  ) د ( كُتلة القطة 

حدد وحدة القياس المناسبة لقياس سعة خزان الماء في المنزل.  )3
ضع عالمة  )✓( أو )✗( أمام كل عبارة فيما يلي:   )4

)ب( كتلة الطفل حديث الوالدة هو 3 كغم. )  أ  ( ارتفاع الحصان هو 2.5 م.   
) د ( سعة الزجاجة هي 2 لتر. ) ج ( طول القلم هو 20 ملم.   

لدى محمد مجموعة من البطاقات.  )5
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  صنِّف البطاقات بشكٍل مالئٍم وَضعها في مجموعاٍت. بحيث تحتوي ُكلُّ مجموعٍة على بطاقٍة خضراَء، 
ٍة، وبطاقٍة زرقاَء. وبطاقٍة ورديَّ

وفًقا لتقدير مها، يبُلغ طول غرفة النوم الخاصة بها 20 م.  )6
هل هذا التقدير مناسٌب؟ أعِط سبًبا إلجابتك.  

قدرت فريدة كتلة البيضة الواحدة للدجاجة بحوالي 75 غم.  )7
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يجب عليك تعلُّم كيفية اختيار وحدات القياس المناسبة لكي تستخدمها في تقديِر وإجراء وحساب القياسات ومن 
القياسيَّة  الوحدات  معرفة  عليك  يجب  ذلك،  ولتحقيق  اليوميَّة.  حياتك  في  تواجهك  قد  التي  الُمشكالت  حلِّ  َثمَّ 

للطول والُكتلة والسعة.
الوحدات  القياسيَّة هي:

الطول: المليمتر )ملم(، والسنتيمتر )سم(، والمتر )م(، والكيلومتر )كم(. 	
الُكتلة: الغرام )غم(، والكيلوغرام )كغم(، والطن )طن(. 	
 السعة )حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوَف ) الفراغ (: المليلتر )مل( واللتر )لتر(. 	
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مثال 2-4

1( أيُّ وحدٍة قياسيٍَّة يمكنك استخدامها لقياس طول ملعب ُكرة القدم؟
؟ أعِط سبًبا إلجابتك. 2( وفًقا لتقدير عائشة، فإنَّ ُكتلة الفيل تساوي 150 كغم. هل هذا التقدير واقعيٌّ

3( هناك رجٌل يقف بجانب شجرٍة. ووفًقا لتقديره، فإنَّ ارتفاع الشجرة يساوي 6 أمثاِل طوله.
أوجد تقديًرا الرتفاع الشجرة.  

الحل 

1( المتر )م(  إنَّ طوَل ملعِب ُكرة القدم مماثٌل تقريًبا لطوِل مسار سباق الجري السريع والذي يبُلغ 
100 م؛ ولذلك فإنَّ المتر هو أفضل وحدة قياٍس ُيمكن استخدامها.

ال، الن متوسط كتلة الفيل تساوي تقريبا 10 أمثال متوسط كتلة الشخص البالغ ) 75 كغم (   )2
وكتلة الفيل تزيد عن مقدار كتلة َرُجلين.  

= 1.7 م  ابدأ بكتابة تقديٍر مناسٍب لطول الرجل. طول الرجل   ) 3
= 6 × 1.7  استخدم تقديرك إليجاد ارتفاِع الشجرة. ارتفاُع الشجرة    

د من كتابة الوحدات )بالمتر( في إجابتك. تأكَّ = 10.2 م    
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ملخَّص

يجب أن تعرف أن:
★ ة بالطول هي:  	  معامالت التحويل الخاصَّ

10 ملم = 1 سم، 100 سم = 1 م،   
000 1 م = 1 كم

★ ة بالُكتلة هي:  	  معامالت التحويل الخاصَّ
000 1 غم = 1 كغم، 000 1 كغم = 1 طن

★ ة بالسعة هي:   	  معامالت التحويل الخاصَّ
000 1 مل = 1 لتر

★  عند التحويل من وحدٍة صغيرٍة إلى وحدٍة أكبر، 	
اقسم على معامل التحويل.

★  عند التحويل من وحدٍة كبيرٍة إلى وحدٍة أصغَر، 	
اضرب في معامِل التحويل.

★  عند ترتيب األعداد العشرية أو الكسور العشرية 	
ن قياساٍت، تأكد أنَّ ُكلَّ القياسات لها  التي تتضمَّ

نفس الوحدات.

يجب أن تكون قادًرا على:
★ ة بالوحدات 	  استخدام االختصارات الخاصَّ

القياسيَّة للطول، والُكتلة، والسعة.
★  التحويل بين وحداِت القياس )الكيلومتر، المتر، 	

السنتمتر، المليلتر(.
★  التحويل بين وحداِت القياس )الطن، الكيلوغرام، 	

الغرام(.
★  التحويل بين وحداِت القياس )اللتر، المليلتر(.	
★  اختيار وحداِت القياس المناسبة واستخدامها  	

في تقدير وحساب القياسات ومن َثمَّ حلِّ 
الُمشكالت التي قد تواجهك في حياتك اليوميَّة.

★  اختيار وحداِت القياس المناسبة )مثل: وحدات 	
قياس الُكتلة، أو الطول، أو السعة( واستخدامها  

في تقدير وحساب القياسات ومن َثمَّ َحلِّ 
الُمشكالت التي قد ُتواجهك في مجموعٍة من 

ض لها بحياتك اليوميَّة. المواقف التي تتعرَّ
★ ل إلى استنتاجاٍت بسيطٍة.	  العمل بطريقٍة منطقيٍَّة والتوصُّ
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8(  ي-ُلغ يتوقت يتذي يسلغِرقه 2عول في يتحو دة تالنلح ل من مازته إتى مازل أموه 2 علون، ييفًح  تلحليِر 2عول فإن 
يتخس ف4 من مازته إتى مازل أموه تس يي  400 كم، هل هذي يتلحلير ما 2ٌب؟ أعِط 2-ً-  إلج بلك.

9(  تلى 2ع د قطل ن، 2وديء يبوض ء، كلل4 يتحط4 يتسوديء هي 3 كغم، يتحلس 2ع د بأن كلل4 يتحط4 يت-وض ء تس يي 
ثالث4 أمث ل كُلل4 يتحط4 يتسوديء، قلس كلل4 يتحط4 يت-وض ء؟

10(  تلى قسن إبريق ش ي 2عله 1.5 تلر، ييفًح  تلحليره، فإن 2ع4 كوب يتش ي يتخ ص به تحل عن 2ع4 يإلبريق 
بخحليس 10 مري ، قلس 2ع4 كوب يتش ي يتخ ص بحسن ثم يكلب إج بلك ب تخلوللر؟

س ُكلل4 يتكوس. يكلب إج بلك ب تكولوغريم. تلى نوس كوس يحلوى على 14 تف ق4ً، قلِّ  )11

ينظر إتى يتلا-وه في يتشكل يتخح بل ي يتُخلَصق على يتِخصعل:  )12
إذي ك ن ها ك ثخ نو4ُ أشخ ٍص ب تغون يسلحلُّون يتِخصعل:  

دة ته؟ في يعلح دك، هل هذي يتِخصعل مخللٌئ بشكٍل زيئٍل عن يتحخوت4 يتُخحلَّ  
يشرح إج بلك.  

ح4 ب أل2ئل4 13، 14 مر2وم4 بخحو ر س2ٍم. يتخخطَّط   يتُخوضَّ
 

في يتصوسة يتخح بل4 2و سة ملوقف4 بجويس إقلى يتحالع،  )13
قلس طول 2وس هذه يتحلع4.  

لت إتى إج بلك. ح كوف توصَّ يضِّ  

يعرض يتخخطَّط يتخح بل سجاًل ييقًف  بج نب أقل يتخ- ني.  )14
س يستف ع هذي يتخ-اى. قلِّ  

لت إتى إج بلك. ح كوف توصَّ يضِّ  

تنبيه!
يجب أال تزيل يتُكلل4 

يإلجخ تو4َّ تألشخ ص ديمل 
يتِخصعل عن 500 كغم.
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87الوحدة الرابعة: الطول والُكتلة والسعة

ملخَّص

يجب أن تعرف أن:
★ ة بالطول هي:  	  معامالت التحويل الخاصَّ

10 ملم = 1 سم، 100 سم = 1 م،   
000 1 م = 1 كم

★ ة بالُكتلة هي:  	  معامالت التحويل الخاصَّ
000 1 غم = 1 كغم، 000 1 كغم = 1 طن

★ ة بالسعة هي:   	  معامالت التحويل الخاصَّ
000 1 مل = 1 لتر

★  عند التحويل من وحدٍة صغيرٍة إلى وحدٍة أكبر، 	
اقسم على معامل التحويل.

★  عند التحويل من وحدٍة كبيرٍة إلى وحدٍة أصغَر، 	
اضرب في معامِل التحويل.

★  عند ترتيب األعداد العشرية أو الكسور العشرية 	
ن قياساٍت، تأكد أنَّ ُكلَّ القياسات لها  التي تتضمَّ

نفس الوحدات.

يجب أن تكون قادًرا على:
★ ة بالوحدات 	  استخدام االختصارات الخاصَّ

القياسيَّة للطول، والُكتلة، والسعة.
★  التحويل بين وحداِت القياس )الكيلومتر، المتر، 	

السنتمتر، المليلتر(.
★  التحويل بين وحداِت القياس )الطن، الكيلوغرام، 	

الغرام(.
★  التحويل بين وحداِت القياس )اللتر، المليلتر(.	
★  اختيار وحداِت القياس المناسبة واستخدامها  	

في تقدير وحساب القياسات ومن َثمَّ حلِّ 
الُمشكالت التي قد تواجهك في حياتك اليوميَّة.

★  اختيار وحداِت القياس المناسبة )مثل: وحدات 	
قياس الُكتلة، أو الطول، أو السعة( واستخدامها  

في تقدير وحساب القياسات ومن َثمَّ َحلِّ 
الُمشكالت التي قد ُتواجهك في مجموعٍة من 

ض لها بحياتك اليوميَّة. المواقف التي تتعرَّ
★ ل إلى استنتاجاٍت بسيطٍة.	  العمل بطريقٍة منطقيٍَّة والتوصُّ
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8(  ي-ُلغ يتوقت يتذي يسلغِرقه 2عول في يتحو دة تالنلح ل من مازته إتى مازل أموه 2 علون، ييفًح  تلحليِر 2عول فإن 
يتخس ف4 من مازته إتى مازل أموه تس يي  400 كم، هل هذي يتلحلير ما 2ٌب؟ أعِط 2-ً-  إلج بلك.

9(  تلى 2ع د قطل ن، 2وديء يبوض ء، كلل4 يتحط4 يتسوديء هي 3 كغم، يتحلس 2ع د بأن كلل4 يتحط4 يت-وض ء تس يي 
ثالث4 أمث ل كُلل4 يتحط4 يتسوديء، قلس كلل4 يتحط4 يت-وض ء؟

10(  تلى قسن إبريق ش ي 2عله 1.5 تلر، ييفًح  تلحليره، فإن 2ع4 كوب يتش ي يتخ ص به تحل عن 2ع4 يإلبريق 
بخحليس 10 مري ، قلس 2ع4 كوب يتش ي يتخ ص بحسن ثم يكلب إج بلك ب تخلوللر؟

س ُكلل4 يتكوس. يكلب إج بلك ب تكولوغريم. تلى نوس كوس يحلوى على 14 تف ق4ً، قلِّ  )11

ينظر إتى يتلا-وه في يتشكل يتخح بل ي يتُخلَصق على يتِخصعل:  )12
إذي ك ن ها ك ثخ نو4ُ أشخ ٍص ب تغون يسلحلُّون يتِخصعل:  

دة ته؟ في يعلح دك، هل هذي يتِخصعل مخللٌئ بشكٍل زيئٍل عن يتحخوت4 يتُخحلَّ  
يشرح إج بلك.  

ح4 ب أل2ئل4 13، 14 مر2وم4 بخحو ر س2ٍم. يتخخطَّط   يتُخوضَّ
 

في يتصوسة يتخح بل4 2و سة ملوقف4 بجويس إقلى يتحالع،  )13
قلس طول 2وس هذه يتحلع4.  

لت إتى إج بلك. ح كوف توصَّ يضِّ  

يعرض يتخخطَّط يتخح بل سجاًل ييقًف  بج نب أقل يتخ- ني.  )14
س يستف ع هذي يتخ-اى. قلِّ  

لت إتى إج بلك. ح كوف توصَّ يضِّ  

تنبيه!
يجب أال تزيل يتُكلل4 

يإلجخ تو4َّ تألشخ ص ديمل 
يتِخصعل عن 500 كغم.
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ِ 2عول فإن  ً  تلحلير ِقه 2عول في يتحو دة تالنلح ل من مازته إتى مازل أموه 2 علون، ييفح 8(  ي-لُغ يتوقت يتذي يسلغر
ِ 2--ً  إلج بلك. ٌ؟ أعط يتخس ف4 من مازته إتى مازل أموه تس يي  400 كم، هل هذي يتلحلير ما 2ب

9(  تلى 2ع د قطل ن، 2وديء يبوض ء، كلل4 يتحط4 يتسوديء هي 3 كغم، يتحلس 2ع د بأن كلل4 يتحط4 يت-وض ء تس يي 
ثالث4 أمث ل كلُل4 يتحط4 يتسوديء، قلس كلل4 يتحط4 يت-وض ء؟

ً  تلحليره، فإن 2ع4 كوب يتش ي يتخ ص به تحل عن 2ع4 يإلبريق  10(  تلى قسن إبريق ش ي 2عله 1.5 تلر، ييفح
بخحليس 10 مري ، قلس 2ع4 كوب يتش ي يتخ ص بحسن ثم يكلب إج بلك ب تخلوللر؟

ُلل4 يتكوس. يكلب إج بلك ب تكولوغريم. ِّس ك ً، قل 11( تلى نوس كوس يحلوى على 14 تف ق4

ِصعل: َق على يتخ ُلص 12( ينظر إتى يتلا-وه في يتشكل يتخح بل ي يتخ
ِصعل: ٍ ب تغون يسلحلُّون يتخ ُ أشخ ص  إذي ك ن ها ك ثخ نو4

َّدة ته؟ ُحل ٍ عن يتحخوت4 يتخ ٍ زيئل ٌ بشكل ِصعل مخللئ  في يعلح دك، هل هذي يتخ
 يشرح إج بلك.

.ٍ َّح4 ب أل2ئل4 13، 14 مر2وم4 بخحو ر س2م ُوض يتخخطَّط   يتخ
 

13( في يتصوسة يتخح بل4 2و سة ملوقف4 بجويس إقلى يتحالع،
 قلس طول 2وس هذه يتحلع4.

َّلت إتى إج بلك. ِّح كوف توص  يض

ً  بج نب أقل يتخ- ني. ً ييقف 14( يعرض يتخخطَّط يتخح بل سجال
ِّس يستف ع هذي يتخ-اى.  قل

َّلت إتى إج بلك. ِّح كوف توص  يض

تنبيه!
ُلل4  يجب أال تزيل يتك

يإلجخ تو4َّ تألشخ ص ديمل 
ِصعل عن 500 كغم. يتخ
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4-2 اختيار وحدات القياس المناسبة

87الوحدة الرابعة: الطول والُكتلة والسعة

ملخَّص

يجب أن تعرف أن:
★ ة بالطول هي:  	  معامالت التحويل الخاصَّ

10 ملم = 1 سم، 100 سم = 1 م،   
000 1 م = 1 كم

★ ة بالُكتلة هي:  	  معامالت التحويل الخاصَّ
000 1 غم = 1 كغم، 000 1 كغم = 1 طن

★ ة بالسعة هي:   	  معامالت التحويل الخاصَّ
000 1 مل = 1 لتر

★  عند التحويل من وحدٍة صغيرٍة إلى وحدٍة أكبر، 	
اقسم على معامل التحويل.

★  عند التحويل من وحدٍة كبيرٍة إلى وحدٍة أصغَر، 	
اضرب في معامِل التحويل.

★  عند ترتيب األعداد العشرية أو الكسور العشرية 	
ن قياساٍت، تأكد أنَّ ُكلَّ القياسات لها  التي تتضمَّ

نفس الوحدات.

يجب أن تكون قادًرا على:
★ ة بالوحدات 	  استخدام االختصارات الخاصَّ

القياسيَّة للطول، والُكتلة، والسعة.
★  التحويل بين وحداِت القياس )الكيلومتر، المتر، 	

السنتمتر، المليلتر(.
★  التحويل بين وحداِت القياس )الطن، الكيلوغرام، 	

الغرام(.
★  التحويل بين وحداِت القياس )اللتر، المليلتر(.	
★  اختيار وحداِت القياس المناسبة واستخدامها  	

في تقدير وحساب القياسات ومن َثمَّ حلِّ 
الُمشكالت التي قد تواجهك في حياتك اليوميَّة.

★  اختيار وحداِت القياس المناسبة )مثل: وحدات 	
قياس الُكتلة، أو الطول، أو السعة( واستخدامها  

في تقدير وحساب القياسات ومن َثمَّ َحلِّ 
الُمشكالت التي قد ُتواجهك في مجموعٍة من 

ض لها بحياتك اليوميَّة. المواقف التي تتعرَّ
★ ل إلى استنتاجاٍت بسيطٍة.	  العمل بطريقٍة منطقيٍَّة والتوصُّ
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8(  ي-ُلغ يتوقت يتذي يسلغِرقه 2عول في يتحو دة تالنلح ل من مازته إتى مازل أموه 2 علون، ييفًح  تلحليِر 2عول فإن 
يتخس ف4 من مازته إتى مازل أموه تس يي  400 كم، هل هذي يتلحلير ما 2ٌب؟ أعِط 2-ً-  إلج بلك.

9(  تلى 2ع د قطل ن، 2وديء يبوض ء، كلل4 يتحط4 يتسوديء هي 3 كغم، يتحلس 2ع د بأن كلل4 يتحط4 يت-وض ء تس يي 
ثالث4 أمث ل كُلل4 يتحط4 يتسوديء، قلس كلل4 يتحط4 يت-وض ء؟

10(  تلى قسن إبريق ش ي 2عله 1.5 تلر، ييفًح  تلحليره، فإن 2ع4 كوب يتش ي يتخ ص به تحل عن 2ع4 يإلبريق 
بخحليس 10 مري ، قلس 2ع4 كوب يتش ي يتخ ص بحسن ثم يكلب إج بلك ب تخلوللر؟

س ُكلل4 يتكوس. يكلب إج بلك ب تكولوغريم. تلى نوس كوس يحلوى على 14 تف ق4ً، قلِّ  )11

ينظر إتى يتلا-وه في يتشكل يتخح بل ي يتُخلَصق على يتِخصعل:  )12
إذي ك ن ها ك ثخ نو4ُ أشخ ٍص ب تغون يسلحلُّون يتِخصعل:  

دة ته؟ في يعلح دك، هل هذي يتِخصعل مخللٌئ بشكٍل زيئٍل عن يتحخوت4 يتُخحلَّ  
يشرح إج بلك.  

ح4 ب أل2ئل4 13، 14 مر2وم4 بخحو ر س2ٍم. يتخخطَّط   يتُخوضَّ
 

في يتصوسة يتخح بل4 2و سة ملوقف4 بجويس إقلى يتحالع،  )13
قلس طول 2وس هذه يتحلع4.  

لت إتى إج بلك. ح كوف توصَّ يضِّ  

يعرض يتخخطَّط يتخح بل سجاًل ييقًف  بج نب أقل يتخ- ني.  )14
س يستف ع هذي يتخ-اى. قلِّ  

لت إتى إج بلك. ح كوف توصَّ يضِّ  

تنبيه!
يجب أال تزيل يتُكلل4 

يإلجخ تو4َّ تألشخ ص ديمل 
يتِخصعل عن 500 كغم.
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ُتلة والسعة 86الوحدة الرابعة: الطول والك

ِ 2عول فإن  ً  تلحلير ِقه 2عول في يتحو دة تالنلح ل من مازته إتى مازل أموه 2 علون، ييفح 8(  ي-لُغ يتوقت يتذي يسلغر
ِ 2--ً  إلج بلك. ٌ؟ أعط يتخس ف4 من مازته إتى مازل أموه تس يي  400 كم، هل هذي يتلحلير ما 2ب

9(  تلى 2ع د قطل ن، 2وديء يبوض ء، كلل4 يتحط4 يتسوديء هي 3 كغم، يتحلس 2ع د بأن كلل4 يتحط4 يت-وض ء تس يي 
ثالث4 أمث ل كلُل4 يتحط4 يتسوديء، قلس كلل4 يتحط4 يت-وض ء؟

ً  تلحليره، فإن 2ع4 كوب يتش ي يتخ ص به تحل عن 2ع4 يإلبريق  10(  تلى قسن إبريق ش ي 2عله 1.5 تلر، ييفح
بخحليس 10 مري ، قلس 2ع4 كوب يتش ي يتخ ص بحسن ثم يكلب إج بلك ب تخلوللر؟

ُلل4 يتكوس. يكلب إج بلك ب تكولوغريم. ِّس ك ً، قل 11( تلى نوس كوس يحلوى على 14 تف ق4

ِصعل: َق على يتخ ُلص 12( ينظر إتى يتلا-وه في يتشكل يتخح بل ي يتخ
ِصعل: ٍ ب تغون يسلحلُّون يتخ ُ أشخ ص  إذي ك ن ها ك ثخ نو4

َّدة ته؟ ُحل ٍ عن يتحخوت4 يتخ ٍ زيئل ٌ بشكل ِصعل مخللئ  في يعلح دك، هل هذي يتخ
 يشرح إج بلك.

.ٍ َّح4 ب أل2ئل4 13، 14 مر2وم4 بخحو ر س2م ُوض يتخخطَّط   يتخ
 

13( في يتصوسة يتخح بل4 2و سة ملوقف4 بجويس إقلى يتحالع،
 قلس طول 2وس هذه يتحلع4.

َّلت إتى إج بلك. ِّح كوف توص  يض

ً  بج نب أقل يتخ- ني. ً ييقف 14( يعرض يتخخطَّط يتخح بل سجال
ِّس يستف ع هذي يتخ-اى.  قل

َّلت إتى إج بلك. ِّح كوف توص  يض

تنبيه!
ُلل4  يجب أال تزيل يتك

يإلجخ تو4َّ تألشخ ص ديمل 
ِصعل عن 500 كغم. يتخ
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4-2 اختيار وحدات القياس المناسبة

87الوحدة الرابعة: الطول والُكتلة والسعة

ملخَّص

يجب أن تعرف أن:
★ ة بالطول هي:  	  معامالت التحويل الخاصَّ

10 ملم = 1 سم، 100 سم = 1 م،   
000 1 م = 1 كم

★ ة بالُكتلة هي:  	  معامالت التحويل الخاصَّ
000 1 غم = 1 كغم، 000 1 كغم = 1 طن

★ ة بالسعة هي:   	  معامالت التحويل الخاصَّ
000 1 مل = 1 لتر

★  عند التحويل من وحدٍة صغيرٍة إلى وحدٍة أكبر، 	
اقسم على معامل التحويل.

★  عند التحويل من وحدٍة كبيرٍة إلى وحدٍة أصغَر، 	
اضرب في معامِل التحويل.

★  عند ترتيب األعداد العشرية أو الكسور العشرية 	
ن قياساٍت، تأكد أنَّ ُكلَّ القياسات لها  التي تتضمَّ

نفس الوحدات.

يجب أن تكون قادًرا على:
★ ة بالوحدات 	  استخدام االختصارات الخاصَّ

القياسيَّة للطول، والُكتلة، والسعة.
★  التحويل بين وحداِت القياس )الكيلومتر، المتر، 	

السنتمتر، المليلتر(.
★  التحويل بين وحداِت القياس )الطن، الكيلوغرام، 	

الغرام(.
★  التحويل بين وحداِت القياس )اللتر، المليلتر(.	
★  اختيار وحداِت القياس المناسبة واستخدامها  	

في تقدير وحساب القياسات ومن َثمَّ حلِّ 
الُمشكالت التي قد تواجهك في حياتك اليوميَّة.

★  اختيار وحداِت القياس المناسبة )مثل: وحدات 	
قياس الُكتلة، أو الطول، أو السعة( واستخدامها  

في تقدير وحساب القياسات ومن َثمَّ َحلِّ 
الُمشكالت التي قد ُتواجهك في مجموعٍة من 

ض لها بحياتك اليوميَّة. المواقف التي تتعرَّ
★ ل إلى استنتاجاٍت بسيطٍة.	  العمل بطريقٍة منطقيٍَّة والتوصُّ
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8(  ي-ُلغ يتوقت يتذي يسلغِرقه 2عول في يتحو دة تالنلح ل من مازته إتى مازل أموه 2 علون، ييفًح  تلحليِر 2عول فإن 
يتخس ف4 من مازته إتى مازل أموه تس يي  400 كم، هل هذي يتلحلير ما 2ٌب؟ أعِط 2-ً-  إلج بلك.

9(  تلى 2ع د قطل ن، 2وديء يبوض ء، كلل4 يتحط4 يتسوديء هي 3 كغم، يتحلس 2ع د بأن كلل4 يتحط4 يت-وض ء تس يي 
ثالث4 أمث ل كُلل4 يتحط4 يتسوديء، قلس كلل4 يتحط4 يت-وض ء؟

10(  تلى قسن إبريق ش ي 2عله 1.5 تلر، ييفًح  تلحليره، فإن 2ع4 كوب يتش ي يتخ ص به تحل عن 2ع4 يإلبريق 
بخحليس 10 مري ، قلس 2ع4 كوب يتش ي يتخ ص بحسن ثم يكلب إج بلك ب تخلوللر؟

س ُكلل4 يتكوس. يكلب إج بلك ب تكولوغريم. تلى نوس كوس يحلوى على 14 تف ق4ً، قلِّ  )11

ينظر إتى يتلا-وه في يتشكل يتخح بل ي يتُخلَصق على يتِخصعل:  )12
إذي ك ن ها ك ثخ نو4ُ أشخ ٍص ب تغون يسلحلُّون يتِخصعل:  

دة ته؟ في يعلح دك، هل هذي يتِخصعل مخللٌئ بشكٍل زيئٍل عن يتحخوت4 يتُخحلَّ  
يشرح إج بلك.  

ح4 ب أل2ئل4 13، 14 مر2وم4 بخحو ر س2ٍم. يتخخطَّط   يتُخوضَّ
 

في يتصوسة يتخح بل4 2و سة ملوقف4 بجويس إقلى يتحالع،  )13
قلس طول 2وس هذه يتحلع4.  

لت إتى إج بلك. ح كوف توصَّ يضِّ  

يعرض يتخخطَّط يتخح بل سجاًل ييقًف  بج نب أقل يتخ- ني.  )14
س يستف ع هذي يتخ-اى. قلِّ  

لت إتى إج بلك. ح كوف توصَّ يضِّ  

تنبيه!
يجب أال تزيل يتُكلل4 

يإلجخ تو4َّ تألشخ ص ديمل 
يتِخصعل عن 500 كغم.
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★ ة بالسعة هي:   	  معامالت التحويل الخاصَّ
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★  عند التحويل من وحدٍة صغيرٍة إلى وحدٍة أكبر، 	
اقسم على معامل التحويل.

★  عند التحويل من وحدٍة كبيرٍة إلى وحدٍة أصغَر، 	
اضرب في معامِل التحويل.

★  عند ترتيب األعداد العشرية أو الكسور العشرية 	
ن قياساٍت، تأكد أنَّ ُكلَّ القياسات لها  التي تتضمَّ

نفس الوحدات.
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★  التحويل بين وحداِت القياس )اللتر، المليلتر(.	
★  اختيار وحداِت القياس المناسبة واستخدامها  	

في تقدير وحساب القياسات ومن َثمَّ حلِّ 
الُمشكالت التي قد تواجهك في حياتك اليوميَّة.

★  اختيار وحداِت القياس المناسبة )مثل: وحدات 	
قياس الُكتلة، أو الطول، أو السعة( واستخدامها  
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ض لها بحياتك اليوميَّة. المواقف التي تتعرَّ
★ ل إلى استنتاجاٍت بسيطٍة.	  العمل بطريقٍة منطقيٍَّة والتوصُّ
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8(  ي-ُلغ يتوقت يتذي يسلغِرقه 2عول في يتحو دة تالنلح ل من مازته إتى مازل أموه 2 علون، ييفًح  تلحليِر 2عول فإن 
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ينظر إتى يتلا-وه في يتشكل يتخح بل ي يتُخلَصق على يتِخصعل:  )12
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دة ته؟ في يعلح دك، هل هذي يتِخصعل مخللٌئ بشكٍل زيئٍل عن يتحخوت4 يتُخحلَّ  
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في يتصوسة يتخح بل4 2و سة ملوقف4 بجويس إقلى يتحالع،  )13
قلس طول 2وس هذه يتحلع4.  

لت إتى إج بلك. ح كوف توصَّ يضِّ  

يعرض يتخخطَّط يتخح بل سجاًل ييقًف  بج نب أقل يتخ- ني.  )14
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ِ 2عول فإن  ً  تلحلير ِقه 2عول في يتحو دة تالنلح ل من مازته إتى مازل أموه 2 علون، ييفح 8(  ي-لُغ يتوقت يتذي يسلغر
ِ 2--ً  إلج بلك. ٌ؟ أعط يتخس ف4 من مازته إتى مازل أموه تس يي  400 كم، هل هذي يتلحلير ما 2ب

9(  تلى 2ع د قطل ن، 2وديء يبوض ء، كلل4 يتحط4 يتسوديء هي 3 كغم، يتحلس 2ع د بأن كلل4 يتحط4 يت-وض ء تس يي 
ثالث4 أمث ل كلُل4 يتحط4 يتسوديء، قلس كلل4 يتحط4 يت-وض ء؟

ً  تلحليره، فإن 2ع4 كوب يتش ي يتخ ص به تحل عن 2ع4 يإلبريق  10(  تلى قسن إبريق ش ي 2عله 1.5 تلر، ييفح
بخحليس 10 مري ، قلس 2ع4 كوب يتش ي يتخ ص بحسن ثم يكلب إج بلك ب تخلوللر؟

ُلل4 يتكوس. يكلب إج بلك ب تكولوغريم. ِّس ك ً، قل 11( تلى نوس كوس يحلوى على 14 تف ق4

ِصعل: َق على يتخ ُلص 12( ينظر إتى يتلا-وه في يتشكل يتخح بل ي يتخ
ِصعل: ٍ ب تغون يسلحلُّون يتخ ُ أشخ ص  إذي ك ن ها ك ثخ نو4

َّدة ته؟ ُحل ٍ عن يتحخوت4 يتخ ٍ زيئل ٌ بشكل ِصعل مخللئ  في يعلح دك، هل هذي يتخ
 يشرح إج بلك.

.ٍ َّح4 ب أل2ئل4 13، 14 مر2وم4 بخحو ر س2م ُوض يتخخطَّط   يتخ
 

13( في يتصوسة يتخح بل4 2و سة ملوقف4 بجويس إقلى يتحالع،
 قلس طول 2وس هذه يتحلع4.

َّلت إتى إج بلك. ِّح كوف توص  يض

ً  بج نب أقل يتخ- ني. ً ييقف 14( يعرض يتخخطَّط يتخح بل سجال
ِّس يستف ع هذي يتخ-اى.  قل

َّلت إتى إج بلك. ِّح كوف توص  يض

تنبيه!
ُلل4  يجب أال تزيل يتك

يإلجخ تو4َّ تألشخ ص ديمل 
ِصعل عن 500 كغم. يتخ
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وايا 89الوحدة الخامسة: الزَّ

المليمتر  مثل:  مختلفٍة،  وحداٍت  تستخدم  فإنَّك  األطوال،  قياِس  عند 
بقياس  نكتفي  ال  المستوية  األشكال  دراسة  وعند  والكيلومتر  المتر، 

األبعاد )األطوال(، وإنما نحتاج إلى قياس الزوايا.
والزاوية تعرف: بأنها التقاء  خطين مستقيمين في نقطة تسمى رأس الزاوية 
وايا  الزَّ وُتقاس  الزاوية،  هذه  قياس  من  يغير  الخطين  هذين  أحد  ودوران 
درجًة،   360 الواحدة  الكاملة  الدورة  تبُلغ  بحيث  الدرجاِت،   باستخدام 

وُتكتب °360
الفلك  علماُء  كان  طويلة  لفترة  الزوايا  قياس  إلى  اإلنسان  لحاجة  ونظًرا 
بالنسبة  أماكنها  وصف  ويريدون  السماء،  في  النجوم  لون  يتأمَّ األوائل 
وايا،  الزَّ استخدام  هي  لذلك  الطبيعيُة  الطريقُة  وكانت  البعض،   لبعضها 
الُقدماء الدورة الكاملة إلى 360 جزًءا،  البابليون والمصريون  كما قسم 

منذ عام 1500 قبل الميالد. 

لماذا توجد 360 درجًة في الدورة الكاملة؟
اليوم  ُتعرف  التنقيُب عنه في مدينة شوش - والتي   تمَّ  لوٌح طينيٌّ  ُيظِهر 
موا الدورة الكاملة  بالجمهورية اإليرانية اإلسالمية - أنَّ البابليين قد قسَّ
الكسوِر  من  الكثيَر  أنَّ  ذلك  أسباِب  أحد  يكون  وقد  وحدًة.   360 إلى 
  ،  1–3   ،  1–2 ن منها الدورة الكاملة 360°، والتي تشمُل  البسيطِة التي تتكوَّ
6–1 ُيمكن كتابتها في شكِل عدٍد كامٍل من الدرجات، وقد يرجع    ،  1–5   ،  1–4

ذلك التقسيم أيًضا إلى وجوِد ما يقُرب من 360 يوًما في السنة.

َزوايا الُمثلَّث
مجموع َزوايا الُمثلَّث 180° والتي تساوي قياس الزاوية المستقيمة  والشكل 

التالي يوضح ذلك :

ف على حقائَق أخرى عن الزاوية، وستتعلَّم استخدامها  في هذه الوحدة، ستتعرَّ
لحلِّ المسائل.

لٌة عليه  لوٌح بابليٌّ قديٌم ُمسجَّ
القياسات.

تأكد من تعلمك وفهمك للمفردات 
األساسية التالية:

• )angle( الزاوية
• )degree( الدرجة
• )right angle( الَزاويٌة القائمٌة
• )acute angle( ٌة الَزاويٌة الحادَّ
• )obtuse angle( الَزاويٌة المنفرجٌة
• )line segment( القطعة المستقيمة
• )reflex angle( الزاوية المنعكسة
• )quadrilateral( رباعي األضالع
 الَزوايا الُمتقابلٌة بالرأِس    •

)vertically opposite angles(
• )perpendicular( ُمتعامٌد
• )isosceles( ُمتطابُق الضلعين
• )parallel( متواٍز
• )transversal( القاطع
• )corresponding angles( الَزوايا المتناظرٌة
• )alternate angles( الَزوايا الُمتبادلٌة

المفردات
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تمارين ومسائل عامة

الوحدة الرابعة: الطول والُكتلة والسعة 88

تمارين ومسائل عامة  

ل األطوال التالية إلى الوحدات المطلوبة في كل مما يلي: حوِّ  )1
) ج ( 120 سم =  م )ب( 1.2 كم =  م  )  أ  ( 75 ملم =  سم 

ل الُكتل التالية إلى الوحدات المطلوبة في كل مما يلي: حوِّ  )2
) ج ( 0.25 طن =  كغم )ب( 3.2 كغم =  غم  )  أ  ( 000 2 كغم =  طن 

ل هذه السعات إلى الوحدات المطلوبة في كل مما يلي: حوِّ  )3
) ج ( 650 مل =  لتر )ب( 4.2 لتر =  مل  )  أ  ( 000 8 مل =  لتر 

رتِّب القياسات التالية تصاعدًيا )من األكبر إلى األصغر(:  )4
)ب( 3.6 لتر، 880 مل، 0.7 لتر )  أ  ( 325 م، 850 سم، 0.2 كم   

5(  أيُّ القياسات من بين )أ(، أو )ب(، أو )ج( تعتقد أنَّه األكثر مالءمًة لكي يكون القياس الصحيح مما يلي:
ج( 30 سم ب( 3 م  أ( 30 ملم  )  أ  ( طول قدم الَرُجل 

ج( 0.9 طن ب( 90 غم  أ( 9 كغم  )ب( ُكتلة الكرسي 
ج( 15 مل ب( 1.5 لتر  أ( 1.8 مل  ) ج ( سعة وعاء الطهي 
ج( 750 م ب( 7.5 ملم  أ( 75 سم  ) د ( ارتفاع الطاولة 

حدد وحدة القياس المناسبة فيما يلي:  )6
) ج ( ُكتلة الدراجة النارية )ب( طول رمش العين   )  أ  ( طول موقف السيارة 

) و ( سعة خزان الماء )هـ( سعة كأس العصير  ) د ( ُكتلة علبة األقالم 
تقدر عايدة ارتفاع مطبخها 2 م، هل تقديرها مناسب؟ أعط سبًبا إلجابتك؟  )7

طوُل منى 1.6 م. وقفت بجانب أحد أعمدِة إنارِة الطريق.  )8
وقدرت طوله 2.5 مرة قدر طولها. فكم ارتفاع عمود اإلنارة وفقا لتقديرها؟  

هناك ثمانيُة أشخاٍص بالغين وستة أطفاٍل داخل المصعد الكهربائي.  )9
ر الُكتلة اإلجماليَّة لألشخاص الموجودين داخل المصعد. قدِّ  

يعرض الُمخطَّط المقابل رجاًل واقًفا بجانب شجرٍة:    )10
لت إلى إجابتك. ح كيف توصَّ ر ارتفاع الشجرة. وضِّ قدِّ  

الُمخطَّط مرسوٌم بمقياس رسٍم.  
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وايا 89الوحدة الخامسة: الزَّ

المليمتر  مثل:  مختلفٍة،  وحداٍت  تستخدم  فإنَّك  األطوال،  قياِس  عند 
بقياس  نكتفي  ال  المستوية  األشكال  دراسة  وعند  والكيلومتر  المتر، 

األبعاد )األطوال(، وإنما نحتاج إلى قياس الزوايا.
والزاوية تعرف: بأنها التقاء  خطين مستقيمين في نقطة تسمى رأس الزاوية 
وايا  الزَّ وُتقاس  الزاوية،  هذه  قياس  من  يغير  الخطين  هذين  أحد  ودوران 
درجًة،   360 الواحدة  الكاملة  الدورة  تبُلغ  بحيث  الدرجاِت،   باستخدام 

وُتكتب °360
الفلك  علماُء  كان  طويلة  لفترة  الزوايا  قياس  إلى  اإلنسان  لحاجة  ونظًرا 
بالنسبة  أماكنها  وصف  ويريدون  السماء،  في  النجوم  لون  يتأمَّ األوائل 
وايا،  الزَّ استخدام  هي  لذلك  الطبيعيُة  الطريقُة  وكانت  البعض،   لبعضها 
الُقدماء الدورة الكاملة إلى 360 جزًءا،  البابليون والمصريون  كما قسم 

منذ عام 1500 قبل الميالد. 

لماذا توجد 360 درجًة في الدورة الكاملة؟
اليوم  ُتعرف  التنقيُب عنه في مدينة شوش - والتي   تمَّ  لوٌح طينيٌّ  ُيظِهر 
موا الدورة الكاملة  بالجمهورية اإليرانية اإلسالمية - أنَّ البابليين قد قسَّ
الكسوِر  من  الكثيَر  أنَّ  ذلك  أسباِب  أحد  يكون  وقد  وحدًة.   360 إلى 
  ،  1–3   ،  1–2 ن منها الدورة الكاملة 360°، والتي تشمُل  البسيطِة التي تتكوَّ
6–1 ُيمكن كتابتها في شكِل عدٍد كامٍل من الدرجات، وقد يرجع    ،  1–5   ،  1–4

ذلك التقسيم أيًضا إلى وجوِد ما يقُرب من 360 يوًما في السنة.

َزوايا الُمثلَّث
مجموع َزوايا الُمثلَّث 180° والتي تساوي قياس الزاوية المستقيمة  والشكل 

التالي يوضح ذلك :

ف على حقائَق أخرى عن الزاوية، وستتعلَّم استخدامها  في هذه الوحدة، ستتعرَّ
لحلِّ المسائل.

لٌة عليه  لوٌح بابليٌّ قديٌم ُمسجَّ
القياسات.

تأكد من تعلمك وفهمك للمفردات 
األساسية التالية:

• )angle( الزاوية
• )degree( الدرجة
• )right angle( الَزاويٌة القائمٌة
• )acute angle( ٌة الَزاويٌة الحادَّ
• )obtuse angle( الَزاويٌة المنفرجٌة
• )line segment( القطعة المستقيمة
• )reflex angle( الزاوية المنعكسة
• )quadrilateral( رباعي األضالع
 الَزوايا الُمتقابلٌة بالرأِس    •

)vertically opposite angles(
• )perpendicular( ُمتعامٌد
• )isosceles( ُمتطابُق الضلعين
• )parallel( متواٍز
• )transversal( القاطع
• )corresponding angles( الَزوايا المتناظرٌة
• )alternate angles( الَزوايا الُمتبادلٌة

المفردات
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ج( 0.9 طن ب( 90 غم  أ( 9 كغم  )ب( ُكتلة الكرسي 
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) و ( سعة خزان الماء )هـ( سعة كأس العصير  ) د ( ُكتلة علبة األقالم 
تقدر عايدة ارتفاع مطبخها 2 م، هل تقديرها مناسب؟ أعط سبًبا إلجابتك؟  )7

طوُل منى 1.6 م. وقفت بجانب أحد أعمدِة إنارِة الطريق.  )8
وقدرت طوله 2.5 مرة قدر طولها. فكم ارتفاع عمود اإلنارة وفقا لتقديرها؟  

هناك ثمانيُة أشخاٍص بالغين وستة أطفاٍل داخل المصعد الكهربائي.  )9
ر الُكتلة اإلجماليَّة لألشخاص الموجودين داخل المصعد. قدِّ  

يعرض الُمخطَّط المقابل رجاًل واقًفا بجانب شجرٍة:    )10
لت إلى إجابتك. ح كيف توصَّ ر ارتفاع الشجرة. وضِّ قدِّ  

الُمخطَّط مرسوٌم بمقياس رسٍم.  
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• )reflex angle( الزاوية المنعكسة
• )quadrilateral( رباعي األضالع
 الَزوايا الُمتقابلٌة بالرأِس    •

)vertically opposite angles(
• )perpendicular( ُمتعامٌد
• )isosceles( ُمتطابُق الضلعين
• )parallel( متواٍز
• )transversal( القاطع
• )corresponding angles( الَزوايا المتناظرٌة
• )alternate angles( الَزوايا الُمتبادلٌة

المفردات
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تمارين ومسائل عامة

الوحدة الرابعة: الطول والُكتلة والسعة 88

تمارين ومسائل عامة  

ل األطوال التالية إلى الوحدات المطلوبة في كل مما يلي: حوِّ  )1
) ج ( 120 سم =  م )ب( 1.2 كم =  م  )  أ  ( 75 ملم =  سم 

ل الُكتل التالية إلى الوحدات المطلوبة في كل مما يلي: حوِّ  )2
) ج ( 0.25 طن =  كغم )ب( 3.2 كغم =  غم  )  أ  ( 000 2 كغم =  طن 

ل هذه السعات إلى الوحدات المطلوبة في كل مما يلي: حوِّ  )3
) ج ( 650 مل =  لتر )ب( 4.2 لتر =  مل  )  أ  ( 000 8 مل =  لتر 

رتِّب القياسات التالية تصاعدًيا )من األكبر إلى األصغر(:  )4
)ب( 3.6 لتر، 880 مل، 0.7 لتر )  أ  ( 325 م، 850 سم، 0.2 كم   

5(  أيُّ القياسات من بين )أ(، أو )ب(، أو )ج( تعتقد أنَّه األكثر مالءمًة لكي يكون القياس الصحيح مما يلي:
ج( 30 سم ب( 3 م  أ( 30 ملم  )  أ  ( طول قدم الَرُجل 

ج( 0.9 طن ب( 90 غم  أ( 9 كغم  )ب( ُكتلة الكرسي 
ج( 15 مل ب( 1.5 لتر  أ( 1.8 مل  ) ج ( سعة وعاء الطهي 
ج( 750 م ب( 7.5 ملم  أ( 75 سم  ) د ( ارتفاع الطاولة 

حدد وحدة القياس المناسبة فيما يلي:  )6
) ج ( ُكتلة الدراجة النارية )ب( طول رمش العين   )  أ  ( طول موقف السيارة 

) و ( سعة خزان الماء )هـ( سعة كأس العصير  ) د ( ُكتلة علبة األقالم 
تقدر عايدة ارتفاع مطبخها 2 م، هل تقديرها مناسب؟ أعط سبًبا إلجابتك؟  )7

طوُل منى 1.6 م. وقفت بجانب أحد أعمدِة إنارِة الطريق.  )8
وقدرت طوله 2.5 مرة قدر طولها. فكم ارتفاع عمود اإلنارة وفقا لتقديرها؟  

هناك ثمانيُة أشخاٍص بالغين وستة أطفاٍل داخل المصعد الكهربائي.  )9
ر الُكتلة اإلجماليَّة لألشخاص الموجودين داخل المصعد. قدِّ  

يعرض الُمخطَّط المقابل رجاًل واقًفا بجانب شجرٍة:    )10
لت إلى إجابتك. ح كيف توصَّ ر ارتفاع الشجرة. وضِّ قدِّ  

الُمخطَّط مرسوٌم بمقياس رسٍم.  
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وايا 89الوحدة الخامسة: الزَّ

المليمتر  مثل:  مختلفٍة،  وحداٍت  تستخدم  فإنَّك  األطوال،  قياِس  عند 
بقياس  نكتفي  ال  المستوية  األشكال  دراسة  وعند  والكيلومتر  المتر، 

األبعاد )األطوال(، وإنما نحتاج إلى قياس الزوايا.
والزاوية تعرف: بأنها التقاء  خطين مستقيمين في نقطة تسمى رأس الزاوية 
وايا  الزَّ وُتقاس  الزاوية،  هذه  قياس  من  يغير  الخطين  هذين  أحد  ودوران 
درجًة،   360 الواحدة  الكاملة  الدورة  تبُلغ  بحيث  الدرجاِت،   باستخدام 

وُتكتب °360
الفلك  علماُء  كان  طويلة  لفترة  الزوايا  قياس  إلى  اإلنسان  لحاجة  ونظًرا 
بالنسبة  أماكنها  وصف  ويريدون  السماء،  في  النجوم  لون  يتأمَّ األوائل 
وايا،  الزَّ استخدام  هي  لذلك  الطبيعيُة  الطريقُة  وكانت  البعض،   لبعضها 
الُقدماء الدورة الكاملة إلى 360 جزًءا،  البابليون والمصريون  كما قسم 

منذ عام 1500 قبل الميالد. 

لماذا توجد 360 درجًة في الدورة الكاملة؟
اليوم  ُتعرف  التنقيُب عنه في مدينة شوش - والتي   تمَّ  لوٌح طينيٌّ  ُيظِهر 
موا الدورة الكاملة  بالجمهورية اإليرانية اإلسالمية - أنَّ البابليين قد قسَّ
الكسوِر  من  الكثيَر  أنَّ  ذلك  أسباِب  أحد  يكون  وقد  وحدًة.   360 إلى 
  ،  1–3   ،  1–2 ن منها الدورة الكاملة 360°، والتي تشمُل  البسيطِة التي تتكوَّ
6–1 ُيمكن كتابتها في شكِل عدٍد كامٍل من الدرجات، وقد يرجع    ،  1–5   ،  1–4

ذلك التقسيم أيًضا إلى وجوِد ما يقُرب من 360 يوًما في السنة.

َزوايا الُمثلَّث
مجموع َزوايا الُمثلَّث 180° والتي تساوي قياس الزاوية المستقيمة  والشكل 

التالي يوضح ذلك :

ف على حقائَق أخرى عن الزاوية، وستتعلَّم استخدامها  في هذه الوحدة، ستتعرَّ
لحلِّ المسائل.

لٌة عليه  لوٌح بابليٌّ قديٌم ُمسجَّ
القياسات.

تأكد من تعلمك وفهمك للمفردات 
األساسية التالية:

• )angle( الزاوية
• )degree( الدرجة
• )right angle( الَزاويٌة القائمٌة
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• )isosceles( ُمتطابُق الضلعين
• )parallel( متواٍز
• )transversal( القاطع
• )corresponding angles( الَزوايا المتناظرٌة
• )alternate angles( الَزوايا الُمتبادلٌة

المفردات

وايا الوحدة الخامسة: الزَّ
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تمارين ومسائل عامة
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ج( 30 سم ب( 3 م  أ( 30 ملم  )  أ  ( طول قدم الَرُجل 

ج( 0.9 طن ب( 90 غم  أ( 9 كغم  )ب( ُكتلة الكرسي 
ج( 15 مل ب( 1.5 لتر  أ( 1.8 مل  ) ج ( سعة وعاء الطهي 
ج( 750 م ب( 7.5 ملم  أ( 75 سم  ) د ( ارتفاع الطاولة 
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) ج ( ُكتلة الدراجة النارية )ب( طول رمش العين   )  أ  ( طول موقف السيارة 

) و ( سعة خزان الماء )هـ( سعة كأس العصير  ) د ( ُكتلة علبة األقالم 
تقدر عايدة ارتفاع مطبخها 2 م، هل تقديرها مناسب؟ أعط سبًبا إلجابتك؟  )7

طوُل منى 1.6 م. وقفت بجانب أحد أعمدِة إنارِة الطريق.  )8
وقدرت طوله 2.5 مرة قدر طولها. فكم ارتفاع عمود اإلنارة وفقا لتقديرها؟  

هناك ثمانيُة أشخاٍص بالغين وستة أطفاٍل داخل المصعد الكهربائي.  )9
ر الُكتلة اإلجماليَّة لألشخاص الموجودين داخل المصعد. قدِّ  

يعرض الُمخطَّط المقابل رجاًل واقًفا بجانب شجرٍة:    )10
لت إلى إجابتك. ح كيف توصَّ ر ارتفاع الشجرة. وضِّ قدِّ  

الُمخطَّط مرسوٌم بمقياس رسٍم.  
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وايا وتقديرها 5-1 تسمية الزَّ

وايا 91الوحدة الخامسة: الزَّ

مثال 1-5

إذا كانت ) FE( َزاويًة قائمًة، فما قياس ) FE( الُمنَعِكسة؟

الحل 

FE( المنعكستين عند النقطة )E( يساوي °360  ( ،)FE ( مجموع قياسي ∵
∴ FE ( X( الُمنَعِكسة يساوي °360 - °90 = °270

°��

F

E

✦ تمارين 1-5
ارسم المثلث DC في دفترك ثم أجب عما يلي:  )1

.)DC ( د )  أ  ( حدِّ
)ب( سم باقي زوايا المثلث.

ًة، منفرجًة، قائمًة، ُمنَعِكسًة ( فيما يلي: وايا )حادَّ د نوع الزَّ حدِّ  )2
) ج ( )ب(  )  أ  (   

) و ( )هـ(  ) د (   

وايا فيما يلي: د نوع الزَّ حدِّ  )3
) ج ( °200 )ب( °60   )  أ  ( °120  
) و ( °170 )هـ( °10   ) د ( °300  

( متساويتين في القياس،   D E( ،)ED C( َزاويًة قائمًة، وكانتا ) DC( إذا كانت  )4
فأوجد قياَس كلٍّ من:  

( الُمنَعِكسة DC( )ب(    )EDC( )  أ  (
ED( الُمنَعِكسة ) د ( ) ) ج ( )EDC( الُمنَعِكسة 

D

C

D

E C
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وايا وتقديرها 5-1 تسمية الزَّ

وايا الوحدة الخامسة: الزَّ 90

وايا وتقديرها 5-1 تسمية الزَّ

 الزاوية المستقيمة )نصف الدورة(:
قياسها يساوي °180

 الزاوية القائمة  )ربع الدورة(:
قياسها يساوي °90

°���
°��

ة: هي َزاويٌة قياُسها  اوية الحادَّ الزَّ
أصغر من °90

اوية المنفرجة: هي الزاوية التي  الزَّ
قياسها يقع بين 90° و °180

في الشكل )1(: 

D

C

E��� �����

ثالث قطع مستقيمة تصل بين نقطتين ويمكنك تسمية القطعة المستقيمة 
في   )DC(،) C( المستقيمتين  القطعتين  وتلتقي   )CD( أو   )DC( مختلفين  بطريقتين 
كما   )DC ( أو   ) CD( مختلفين  بطريقتين  تسميتها  يمكن  زاوية  لتكّون   C النقطة 
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اوية  الِحظ أنَّ القْوَس الخاصَّ بالزَّ
الُمنَعِكسة يدور من الخارج.
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وايا وتقديرها 5-1 تسمية الزَّ

وايا 93الوحدة الخامسة: الزَّ

في الشكل المقابل:   )8
.)O( ،)قّدر قياس كل من: )س(، )ص )  أ  (    

.)O( ،)اة )س(، )ص وايا الُمسمَّ ِقس الزَّ )ب( 
وايا يساوي °360 فسر لماذا يجب أن يكون مجموع الزَّ ) ج ( 

د من مدى دقَّتك في القياس. واستخِدم هذه الحقيقة للتأكُّ    
O

�

�

 O ،يرمز كل رمز من الرموز س، ص
إلى قياسات الزوايا المشار إليها ويمثل 

كل رمز عدًدا معينًا من الدرجات. 
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حة في الشكل التالي هو °60،   إذا كان قياُس كلِّ َزاويٍة في كلِّ ُمثلٍَّث من الُمثلَّثات الُموضَّ  )5

فأوجد قياَس كٍل من:   
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) د ( )EJD( الُمنَعِكسة    )EFJ( ) ج (

)هـ( )J C و( الُمنَعِكسة

أوجد قياس كل زاوية فيما يلي بدون استخدام المنقلة: علًما بأن قياس كّل زاوية من مضاعفات °30   )6
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وايا،  ُثمَّ ِقس كاًل منها لترى إلى أيِّ مدى قد اقتربت من اإلجابة الصحيحة. ر قياَس كلِّ َزاويٍة من هذه الزَّ 7(  قدِّ

) ج ()ب()  أ  (

) و ()هـ() د (

) ح () ز (
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وايا 5-2 قياسات الزَّ

وايا 95الوحدة الخامسة: الزَّ

وايا في كلِّ شكل من األشكال التالية متساوية في القياس، فما قياُس كلِّ َزاوية منها؟ إذا كانت الزَّ  )2
)ب(  )  أ  (      

( في كلِّ ُمثلٍَّث من الُمثلَّثات التالية:  DC( X احسب  )3

°��°��

°��

°��

°��

D

D
D

C

C

C

� � �������

 

E( في كلِّ شكل من األشكال التالية: D( X احسب  )4

°��
°���°���

°��

°��
°��

D

D

D

E

E

E

C

CC

� � �������   
اوية الرابعة؟ إذا كان قياُس ثالِث َزوايا من َزوايا الشكل رباعي األضالع 60°، 80°، 110°،  فما قياُس الزَّ  )5

دة بالرموز فيما يلي: وايا الُمحدَّ احسب قياسات الزَّ  )6

°��

°��

°���C

°��

°��

°��

D°��
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°���C
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D°��

°���
°���

) ج ()ب()  أ  (
إذا تساوت قياسات َزوايا الشكل رباعي األضالع، فماذا يمكنك أن تقول عنه؟  )7

قامت نور بقياس ثالث زوايا من زوايا شكل رباعي األضالع، هل قياساتها صحيحة؟ فسر ذلك.  )8

وايا هي °125، °160، °90 قياسات الزَّ

وايا الثالث األخرى لها نفس القياِس،  إذا كان قياُس َزاويٍة واحدٍة من َزوايا شكل رباعي األضالع 150°،  والزَّ  )9
فما قياُس كل زاوية منها؟  
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وايا: حقائُق مهمٌة حول الزَّ
مجموع قياسات الزوايا المرسومة حول نقطٍة يساوي °360

مجموع قياسات الزوايا المرسومة على خط مستقيم يساوي °180
مجموع قياسات َزوايا الُمثلَّث = °180
°180 = )O( X + )ص( X + )س( X

ن من أربعِة أضالٍع رباعي األضالع.    ى الشكل الُمكوَّ ُيسمَّ
ويمكنك تقسيمه إلى ُمثلَّثين كما في الشكل )2( 

إذن مجموع قياسات َزوايا الشكل رباعي األضالع 
= 2 × مجموع قياسات زوايا المثلث

ْ 360 = ْ 180 × 2 =
مثال 2-5

اويِة الرابعِة؟ شكل رباعي األضالع فيه 3 زوايا متساوية، قياس كل منها 85°،  فما قياُس الزَّ
الحل 

مجموع الّزوايا الثالث °255  °255 = °85 × 3
∵  مجموع قياسات  زوايا الشكل الرباعي يساوي °360،   °105 = °255 - °360

اوية الرابعة = °105 ∴ قياس الزَّ   

✦ تمارين 2-5
وايا المشار لها بالرموز فيما يلي: احسب قياساِت الزَّ  )1
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قامت نور بقياس ثالث زوايا من زوايا شكل رباعي األضالع، هل قياساتها صحيحة؟ فسر ذلك.  )8

وايا هي °125، °160، °90 قياسات الزَّ

وايا الثالث األخرى لها نفس القياِس،  إذا كان قياُس َزاويٍة واحدٍة من َزوايا شكل رباعي األضالع 150°،  والزَّ  )9
فما قياُس كل زاوية منها؟  
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وايا 5-3 حلُّ مسائل الزَّ

وايا 97الوحدة الخامسة: الزَّ

 ،)IC(  طول = )DC( ًثا ُمتطابق الضلعين، طول ( ُمثلَّ DC( إذا كان الُمثلَّث  )4 
( = 40°، فاحسب قياسات باقي الزوايا؟ CD( X

.) C ( X في الشكل المقابل احسب  )5

 

.)IC( يساوي طول )DC( فسر لماذا طول  )6

C

D
الُمثلَّث ُمتطابق 
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في الشكل المقابل خّطان مستقيمان متقاطعان.

( هما َزاويتان ُمتقابلتان بالرأس. )E(، )D( هما أيًضا َزاويتان  ( ،) C ( 
ُمتقابلتان بالرأس.

ح فيما يلي: وايا الُمتقابلَة بالرأس متساويٌة كما هو ُموضَّ يمكنك إثبات أنَّ الزَّ
• )E( X - °180 = ) C ( X ،180°؛ ألنهما َزاويتان على خٍط ُمستقيٍم. وبالتالي = )E( X + ) C ( X
• )E( X - °180 = ) ( X ،180°؛ ألنهما زاويتان على خٍط ُمستقيٍم. وبالتالي = ) ( X + )E( X
• ) ( X = ) C ( X ∴

)E( X = )D( X َّوبالمثل يمكنك إثبات أن
ة لذلك عندما يكون الخطان متعامدين. الحالة الخاصَّ
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5-4 الخطوط المتوازية

وايا 99الوحدة الخامسة: الزَّ

✦ تمارين 4-5
انظر إلى الشكل المقابل:  )1

وايا الُمتناظرة. )  أ  ( اكتب أربعة أزواٍج من الزَّ
وايا الُمتبادلة. )ب( اكتب َزوجين من الزَّ

وايا 62 ° في الشكل المقابل: قياس إحدى الزَّ  )2
أكمل ما يلي:  

وايا الُمتناظرة متساويٌة. )  أ  ( X .................. = 62 °، ألنَّ الزَّ
وايا الُمتبادلة متساويٌة. )ب( X .................. = 62 °، ألن الزَّ

في الشكل المقابل:  )3
وايا التي قياُسها 105 ° هي .................. ، ..................، .................. )  أ  ( الزَّ

وايا التي قياُسها 75 ° هي .................. ، ..................، .................. )ب( الزَّ

أكمل بما يناسب:  )4
Uص( َزاويتان .................. )  أ  (  )OCص(، )

)ب(  )OCص(، )سEU( َزاويتان ..................
) ج (  )OCس(، .................. َزاويتان ُمتناظرتان.
Uس(، .................. َزاويتان ُمتبادلتان. ) د (  )
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وايا الوحدة الخامسة: الزَّ 98

5-4 الخطوط المتوازية 

في الشكل المقابل خطوط متوازية:
إذا كان الخطان متوازيين فإن البعد العمودي بينهما ثابت.

في الشكل المقابل خطان متوازيان يقطعهما مستقيم )قاطع(،
وبذلك تتكون زوايا مختلفة:

أواًل الزوايا المتناظرة هي:
الزاويتان )F( ،) C(، الزاويتان )D(، ) و (

)G( ،) الزاويتان )I( ،)E(، الزاويتان )
ثانًيا الزوايا المتبادلة هى:

 )F( ،) الزاويتان )E(، )و(، الزاويتان )
ثالًثا الزوايا المتقابلة بالرأس هى: 

) ( ،)C( الزاويتان ،)E( ،)D( الزاويتان
)I( ،)(، الزاويتان )وG( ،)F( الزاويتان

ر: لمساعدتك على التذكُّ
.F عند تحديد الزوايا المتناظرة تذكر الحرف

.Z عند تحديد الزوايا المتبادلة تذكر الحرف

مثال 4-5

في الشكل المقابل خطان متوازيان وخطان قاطعان لهما:
اكمل الفراغ برمز الزاوية الصحيح فيما يلي:

(،  زاويتان ُمتبادلتان )ب( ) (،  زاويتان ُمتناظرتان  )  أ  ( )
) د ( )E(،  زاويتان ُمتبادلتان ) ج ( )E(،  زاويتان ُمتناظرتان 

الحل 

) ابحث عن الزاوية التي تشكل حرف F مع )  )P( )  أ  ( 
) ابحث عن الزاوية التي تشكل حرف Z مع )  )K( )ب( 
)E( مع F ابحث عن الزاوية التي تشكل حرف  )T( ) ج ( 

)E( مع Z ابحث عن الزاوية التي تشكل حرف  )G( ) د ( 
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5-4 الخطوط المتوازية

وايا 101الوحدة الخامسة: الزَّ

انظر إلى الشكل المقابل:  )9
  سم كل زاويتين فيما يلي )زوايا متبادلة، زوايا متناظرة، زوايا 

متقابلة بالرأس(
)E( ،) C ( )  أ  (

)ب( )D(، ) و (
)G( ،) ) ج ( )
 )F( ،)E( ) د (

ملخَّص

يجب أن تعرف أن:
★  يمكن تسمية الخطوط المستقيمة والزوايا 	

واألشكال بالرموز.
★ تستخدم المنقلة لقياس الزوايا	
★ قياس الزاوية الُمنَعِكسة أكبر من °180	
★  مجموع قياسات الزوايا التي تشكل نصف دورة 	

على الخط المستقيم يساوي °180
★  مجموع قياسات زوايا الُمثلَّث يساوي °180	
★ وايا المرسومة حول نقطٍة 	  مجموع قياسات الزَّ

يساوي °360
★  عندما يقطع المستقيم )القاطع( خطوًطا متوازية 	

تتكون:
- زوايا متبادلة - زوايا متناظرة 

- زوايا متقابلة بالرأس
★ وايا المتقابلة بالرأس متساوية.	 الزَّ
★ وايا الُمتناظرة متساوية.	 الزَّ
★ وايا الُمتبادلة متساوية.	 الزَّ

يجب أن تكون قادًرا على:
★ وايا، واألشكال بالرموز.	 تسمية الخطوط، والزَّ
★ وايا، وقياسها بإستخدام المنقلة.	 تقدير قياس الزَّ
★ وايا التي ترسم عند 	  حساب مجموع قياسات الزَّ

نقطٍة أو على خٍط مستقيٍم أو قياسات الزوايا في 
المثلث.

★ وايا الُمتقابلة بالرأس متساويٌة.	 إثبات أنَّ قياس الزَّ
★  مجموع قياسات زوايا الشكل رباعي األضالع 	

يساوي °360
★  إيجاد قياسات الزوايا في األشكال و شرح كيفية 	

التوصل لإلجابة.
★ وايا الناتجة من 	 ف على العالقات بين الزَّ  التعرُّ

قطع مستقم لخطوط متوازية.
★ ل إلى استنتاجاٍت 	  العمل بطريقٍة منطقيٍَّة والتوصُّ

بسيطٍة.
★ وايا الُمتبادلة والُمتناظرة.	 تحديد الزَّ
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اوية المشار لها بالرمز ) و (. الزَّ
وايا الُمتبادلة، بحيث يشمل    )ب(  اكتب زوًجا من الزَّ

.) اوية المشار لها بالرمز )  ذلك الزَّ
اوية  وايا الُمتبادلة، بحيث يشمل ذلك الزَّ  ) ج (  اكتب زوًجا آخر من الزَّ

.) المشار لها بالرمز )

في الشكل المقابل:  )8
وايا الُمتناظرة، بحيث يشمالن   )  أ  (  اكتب زوجين من الزَّ

.)P( اوية المشار لها بالرمز الزَّ
وايا الُمتبادلة، بحيث يشمالن   )ب(  اكتب زوجين من الزَّ

اوية المشار لها بالرمز )س(. الزَّ

° ��
° �� ° ���

° ���

C

D

S

E

�
�

�

C

F

P�

G I

TB

�

D
E

E

Q

P

JK

�

�  

S

U

O

T

�

B

I

�

�

Book 1.indb   100 7/28/19   3:44 PM

5-4 الخطوط المتوازية

وايا 101الوحدة الخامسة: الزَّ
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103الوحدة السادسة: الكسور )1(

ل  يعود أصُل كلمِة كسٍر في اللغة العربية إلى الفعل كَسر الذي يعني »حوَّ
من  كسوٍر  على  تحصل  أن  المنطقيِّ  من  لذا  صغيرٍة«،  قطٍع  إلى  الشيَء 

الشيء عند كسِره إلى أجزاٍء أصغَر.
منذ عام 1800 قبل الميالد عرف المصريون كتابة الكسور؛ حيث استخدموا 

ى بالكتابة الهيروغليفيَّة لكتابة الكلمات واألعداد. الصور التي ُتسمَّ
استخدموها  التي  الهيروغليفيَّة  الرموز  بعض  التالي  الجدول  ن  يتضمَّ

للتعبير عن بعض األعداد:
��������������

اعتاد المصريون استخدام العدد 1 في البسط )العدد العلوّي من الكسر( 
 ، في كلِّ الكسور. وللتعبير عن صيغة الكسر، كانوا يرسمون صورة الفمِّ

التي كانت تعني »جزًءا« فوق العدد.

5–1 ،  يعني 100–1 :  يعني  لذا فإنَّ

هل يمكنك استخدام الكتابة الهيروغليفيَّة لكتابة الكسر المظلَّل في كلٍّ من الُمخطَّطات التالية؟

ُيمكنك رؤية الكسور طوال الوقت في حياتك اليوميَّة، فقد تراها في الوصفات في كتب الطهي.
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ستتعلَّم في هذه الوحدة الكثير حول استخدام الكسور وحسابها.

د من تعلُّمك وفهمك للمفردات األساسيَّة التالية: تأكَّ

 	)numerator( البسط
 	)denominator( المقام
 	)equivalent fraction( الكسور الُمتكافئة
 	)simplify( التبسيط أو االختصار
 	)common factor( العامل الُمشترك
 	)simplest form( أبسط صورٍة
 العامل الُمشترك األكبر )ع م ك(  	 

)highest common factor( )HCF(
 	)proper fraction( الكسر االعتيادي
 	)improper fraction( الكسر غير االعتيادي 
 	)mixed number( العدد الكسري
 	)terminating( الكسر العشري المنتهي
 	)recurring( الكسر العشري الدوري
 	)common denominator( المقام الُمشترك
 	)divisor( المقسوم عليه
 	)dividend( المقسوم
 	)remainder( الباقي

المفردات

الوحدة السادسة: الكسور )1(
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تمارين ومسائل عامة

وايا الوحدة الخامسة: الزَّ 102

تمارين ومسائل عامة

اوية فيما يلي:  احسب قياس كلِّ زَّ  )1
) DE( )ب(    ) E C( )  أ  (
)E D( ) د ( ) ج ( )DFC( الُمنَعِكسة   

)  أ  ( فيما يلي قياس زاويتين من زوايا المثلث. احسب قياس الزاوية الثالثة:  )2
) د ( °138، °21 ) ج ( °54، °54  )ب( °8، °11  )  أ  ( °45، °75 

)ب( أيٌّ من الُمثلَّثات له ضلعان متطابقان؟

3(  فيما يلي قياس ثالث زوايا لشكل رباعي. احسب قياس الزاوية الرابعة:
) ج ( ثالث َزوايا قياس كل منها °77 )ب( °55، °55، °155   )  أ  ( °72، °97، °113  

هل يمكن أن يكون لشكل رباعي األضالع:  )4
)ب( ثالث َزوايا منفرجة ة  )  أ  ( أربع َزوايا حادَّ

) د ( زاويتان ٌمنَعِكستان ) ج ( َزاوية واحدة ُمنَعِكسة 
فسر إجابتك في كلِّ حالٍة.  

5(  إذا كان )IE( ، )DC(  خطين مستقيمين متوازيين،         
.)S( X ،)T( X :فاحسب كاًل من  

انظر إلى الشكل المقابل ثم أكمل ما يلي:  )6
.................. ،) اويتان الُمتقابلتان بالرأس هما ) )  أ  ( الزَّ

.................. ،)I( اويتان المتناظرتان هما )ب( الزَّ
..................  ،)G( اويتان المتبادلتان هما ) ج ( الزَّ

.................. ،) اويتان اللتان مجموعهما 180 ° هما ) ) د ( الزَّ

.)E( ،) ( ،)D( ،) C ( :أوجد قياس كلٍّ من  )7
ر إجاباتك. وفسِّ  
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ل  يعود أصُل كلمِة كسٍر في اللغة العربية إلى الفعل كَسر الذي يعني »حوَّ
من  كسوٍر  على  تحصل  أن  المنطقيِّ  من  لذا  صغيرٍة«،  قطٍع  إلى  الشيَء 

الشيء عند كسِره إلى أجزاٍء أصغَر.
منذ عام 1800 قبل الميالد عرف المصريون كتابة الكسور؛ حيث استخدموا 

ى بالكتابة الهيروغليفيَّة لكتابة الكلمات واألعداد. الصور التي ُتسمَّ
استخدموها  التي  الهيروغليفيَّة  الرموز  بعض  التالي  الجدول  ن  يتضمَّ
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 ، في كلِّ الكسور. وللتعبير عن صيغة الكسر، كانوا يرسمون صورة الفمِّ

التي كانت تعني »جزًءا« فوق العدد.
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��������
������ �� �� ��

��
	�� �� �� ��
����� �� ����� �����

����� ��
�� �� ����� ����� �
����� �

��������
��
  �� �
��� �� �  

���� ��   
���� �

����� �   �����–�

�–�

�–�
�–�
�–�

ستتعلَّم في هذه الوحدة الكثير حول استخدام الكسور وحسابها.

د من تعلُّمك وفهمك للمفردات األساسيَّة التالية: تأكَّ

 	)numerator( البسط
 	)denominator( المقام
 	)equivalent fraction( الكسور الُمتكافئة
 	)simplify( التبسيط أو االختصار
 	)common factor( العامل الُمشترك
 	)simplest form( أبسط صورٍة
 العامل الُمشترك األكبر )ع م ك(  	 

)highest common factor( )HCF(
 	)proper fraction( الكسر االعتيادي
 	)improper fraction( الكسر غير االعتيادي 
 	)mixed number( العدد الكسري
 	)terminating( الكسر العشري المنتهي
 	)recurring( الكسر العشري الدوري
 	)common denominator( المقام الُمشترك
 	)divisor( المقسوم عليه
 	)dividend( المقسوم
 	)remainder( الباقي

المفردات

الوحدة السادسة: الكسور )1(

Book 1.indb   103 7/28/19   3:44 PM

تمارين ومسائل عامة

وايا الوحدة الخامسة: الزَّ 102

تمارين ومسائل عامة

اوية فيما يلي:  احسب قياس كلِّ زَّ  )1
) DE( )ب(    ) E C( )  أ  (
)E D( ) د ( ) ج ( )DFC( الُمنَعِكسة   

)  أ  ( فيما يلي قياس زاويتين من زوايا المثلث. احسب قياس الزاوية الثالثة:  )2
) د ( °138، °21 ) ج ( °54، °54  )ب( °8، °11  )  أ  ( °45، °75 

)ب( أيٌّ من الُمثلَّثات له ضلعان متطابقان؟

3(  فيما يلي قياس ثالث زوايا لشكل رباعي. احسب قياس الزاوية الرابعة:
) ج ( ثالث َزوايا قياس كل منها °77 )ب( °55، °55، °155   )  أ  ( °72، °97، °113  

هل يمكن أن يكون لشكل رباعي األضالع:  )4
)ب( ثالث َزوايا منفرجة ة  )  أ  ( أربع َزوايا حادَّ

) د ( زاويتان ٌمنَعِكستان ) ج ( َزاوية واحدة ُمنَعِكسة 
فسر إجابتك في كلِّ حالٍة.  

5(  إذا كان )IE( ، )DC(  خطين مستقيمين متوازيين،         
.)S( X ،)T( X :فاحسب كاًل من  

انظر إلى الشكل المقابل ثم أكمل ما يلي:  )6
.................. ،) اويتان الُمتقابلتان بالرأس هما ) )  أ  ( الزَّ

.................. ،)I( اويتان المتناظرتان هما )ب( الزَّ
..................  ،)G( اويتان المتبادلتان هما ) ج ( الزَّ

.................. ،) اويتان اللتان مجموعهما 180 ° هما ) ) د ( الزَّ

.)E( ،) ( ،)D( ،) C ( :أوجد قياس كلٍّ من  )7
ر إجاباتك. وفسِّ  

°���

°��

°��

°��

°��

°��

C

F

D

E

C

F

G

I

�

D

E

°��

C

D

E

°��

C

S

T

DE

Book 1.indb   102 7/28/19   3:44 PM
06-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   10306-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   103 09/06/2021   6:19 PM09/06/2021   6:19 PM

 

103الوحدة السادسة: الكسور )1(

ل  يعود أصُل كلمِة كسٍر في اللغة العربية إلى الفعل كَسر الذي يعني »حوَّ
من  كسوٍر  على  تحصل  أن  المنطقيِّ  من  لذا  صغيرٍة«،  قطٍع  إلى  الشيَء 

الشيء عند كسِره إلى أجزاٍء أصغَر.
منذ عام 1800 قبل الميالد عرف المصريون كتابة الكسور؛ حيث استخدموا 

ى بالكتابة الهيروغليفيَّة لكتابة الكلمات واألعداد. الصور التي ُتسمَّ
استخدموها  التي  الهيروغليفيَّة  الرموز  بعض  التالي  الجدول  ن  يتضمَّ

للتعبير عن بعض األعداد:
��������������

اعتاد المصريون استخدام العدد 1 في البسط )العدد العلوّي من الكسر( 
 ، في كلِّ الكسور. وللتعبير عن صيغة الكسر، كانوا يرسمون صورة الفمِّ

التي كانت تعني »جزًءا« فوق العدد.

5–1 ،  يعني 100–1 :  يعني  لذا فإنَّ

هل يمكنك استخدام الكتابة الهيروغليفيَّة لكتابة الكسر المظلَّل في كلٍّ من الُمخطَّطات التالية؟

ُيمكنك رؤية الكسور طوال الوقت في حياتك اليوميَّة، فقد تراها في الوصفات في كتب الطهي.

��������
������ �� �� ��

��
	�� �� �� ��
����� �� ����� �����

����� ��
�� �� ����� ����� �
����� �

��������
��
  �� �
��� �� �  

���� ��   
���� �

����� �   �����–�

�–�

�–�
�–�
�–�

ستتعلَّم في هذه الوحدة الكثير حول استخدام الكسور وحسابها.

د من تعلُّمك وفهمك للمفردات األساسيَّة التالية: تأكَّ

 	)numerator( البسط
 	)denominator( المقام
 	)equivalent fraction( الكسور الُمتكافئة
 	)simplify( التبسيط أو االختصار
 	)common factor( العامل الُمشترك
 	)simplest form( أبسط صورٍة
 العامل الُمشترك األكبر )ع م ك(  	 

)highest common factor( )HCF(
 	)proper fraction( الكسر االعتيادي
 	)improper fraction( الكسر غير االعتيادي 
 	)mixed number( العدد الكسري
 	)terminating( الكسر العشري المنتهي
 	)recurring( الكسر العشري الدوري
 	)common denominator( المقام الُمشترك
 	)divisor( المقسوم عليه
 	)dividend( المقسوم
 	)remainder( الباقي

المفردات

الوحدة السادسة: الكسور )1(

Book 1.indb   103 7/28/19   3:44 PM

تمارين ومسائل عامة

وايا الوحدة الخامسة: الزَّ 102

تمارين ومسائل عامة

اوية فيما يلي:  احسب قياس كلِّ زَّ  )1
) DE( )ب(    ) E C( )  أ  (
)E D( ) د ( ) ج ( )DFC( الُمنَعِكسة   

)  أ  ( فيما يلي قياس زاويتين من زوايا المثلث. احسب قياس الزاوية الثالثة:  )2
) د ( °138، °21 ) ج ( °54، °54  )ب( °8، °11  )  أ  ( °45، °75 

)ب( أيٌّ من الُمثلَّثات له ضلعان متطابقان؟

3(  فيما يلي قياس ثالث زوايا لشكل رباعي. احسب قياس الزاوية الرابعة:
) ج ( ثالث َزوايا قياس كل منها °77 )ب( °55، °55، °155   )  أ  ( °72، °97، °113  

هل يمكن أن يكون لشكل رباعي األضالع:  )4
)ب( ثالث َزوايا منفرجة ة  )  أ  ( أربع َزوايا حادَّ

) د ( زاويتان ٌمنَعِكستان ) ج ( َزاوية واحدة ُمنَعِكسة 
فسر إجابتك في كلِّ حالٍة.  

5(  إذا كان )IE( ، )DC(  خطين مستقيمين متوازيين،         
.)S( X ،)T( X :فاحسب كاًل من  

انظر إلى الشكل المقابل ثم أكمل ما يلي:  )6
.................. ،) اويتان الُمتقابلتان بالرأس هما ) )  أ  ( الزَّ

.................. ،)I( اويتان المتناظرتان هما )ب( الزَّ
..................  ،)G( اويتان المتبادلتان هما ) ج ( الزَّ

.................. ،) اويتان اللتان مجموعهما 180 ° هما ) ) د ( الزَّ

.)E( ،) ( ،)D( ،) C ( :أوجد قياس كلٍّ من  )7
ر إجاباتك. وفسِّ  

°���

°��

°��

°��

°��

°��

C

F

D

E

C

F

G

I

�

D

E

°��

C

D

E

°��

C

S

T

DE

Book 1.indb   102 7/28/19   3:44 PM

 

103الوحدة السادسة: الكسور )1(

ل  يعود أصُل كلمِة كسٍر في اللغة العربية إلى الفعل كَسر الذي يعني »حوَّ
من  كسوٍر  على  تحصل  أن  المنطقيِّ  من  لذا  صغيرٍة«،  قطٍع  إلى  الشيَء 

الشيء عند كسِره إلى أجزاٍء أصغَر.
منذ عام 1800 قبل الميالد عرف المصريون كتابة الكسور؛ حيث استخدموا 

ى بالكتابة الهيروغليفيَّة لكتابة الكلمات واألعداد. الصور التي ُتسمَّ
استخدموها  التي  الهيروغليفيَّة  الرموز  بعض  التالي  الجدول  ن  يتضمَّ

للتعبير عن بعض األعداد:
��������������

اعتاد المصريون استخدام العدد 1 في البسط )العدد العلوّي من الكسر( 
 ، في كلِّ الكسور. وللتعبير عن صيغة الكسر، كانوا يرسمون صورة الفمِّ

التي كانت تعني »جزًءا« فوق العدد.

5–1 ،  يعني 100–1 :  يعني  لذا فإنَّ

هل يمكنك استخدام الكتابة الهيروغليفيَّة لكتابة الكسر المظلَّل في كلٍّ من الُمخطَّطات التالية؟

ُيمكنك رؤية الكسور طوال الوقت في حياتك اليوميَّة، فقد تراها في الوصفات في كتب الطهي.

��������
������ �� �� ��

��
	�� �� �� ��
����� �� ����� �����

����� ��
�� �� ����� ����� �
����� �

��������
��
  �� �
��� �� �  

���� ��   
���� �

����� �   �����–�

�–�

�–�
�–�
�–�

ستتعلَّم في هذه الوحدة الكثير حول استخدام الكسور وحسابها.

د من تعلُّمك وفهمك للمفردات األساسيَّة التالية: تأكَّ

 	)numerator( البسط
 	)denominator( المقام
 	)equivalent fraction( الكسور الُمتكافئة
 	)simplify( التبسيط أو االختصار
 	)common factor( العامل الُمشترك
 	)simplest form( أبسط صورٍة
 العامل الُمشترك األكبر )ع م ك(  	 

)highest common factor( )HCF(
 	)proper fraction( الكسر االعتيادي
 	)improper fraction( الكسر غير االعتيادي 
 	)mixed number( العدد الكسري
 	)terminating( الكسر العشري المنتهي
 	)recurring( الكسر العشري الدوري
 	)common denominator( المقام الُمشترك
 	)divisor( المقسوم عليه
 	)dividend( المقسوم
 	)remainder( الباقي

المفردات

الوحدة السادسة: الكسور )1(

Book 1.indb   103 7/28/19   3:44 PM

تمارين ومسائل عامة

وايا الوحدة الخامسة: الزَّ 102

تمارين ومسائل عامة

اوية فيما يلي:  احسب قياس كلِّ زَّ  )1
) DE( )ب(    ) E C( )  أ  (
)E D( ) د ( ) ج ( )DFC( الُمنَعِكسة   

)  أ  ( فيما يلي قياس زاويتين من زوايا المثلث. احسب قياس الزاوية الثالثة:  )2
) د ( °138، °21 ) ج ( °54، °54  )ب( °8، °11  )  أ  ( °45، °75 

)ب( أيٌّ من الُمثلَّثات له ضلعان متطابقان؟

3(  فيما يلي قياس ثالث زوايا لشكل رباعي. احسب قياس الزاوية الرابعة:
) ج ( ثالث َزوايا قياس كل منها °77 )ب( °55، °55، °155   )  أ  ( °72، °97، °113  

هل يمكن أن يكون لشكل رباعي األضالع:  )4
)ب( ثالث َزوايا منفرجة ة  )  أ  ( أربع َزوايا حادَّ

) د ( زاويتان ٌمنَعِكستان ) ج ( َزاوية واحدة ُمنَعِكسة 
فسر إجابتك في كلِّ حالٍة.  

5(  إذا كان )IE( ، )DC(  خطين مستقيمين متوازيين،         
.)S( X ،)T( X :فاحسب كاًل من  

انظر إلى الشكل المقابل ثم أكمل ما يلي:  )6
.................. ،) اويتان الُمتقابلتان بالرأس هما ) )  أ  ( الزَّ

.................. ،)I( اويتان المتناظرتان هما )ب( الزَّ
..................  ،)G( اويتان المتبادلتان هما ) ج ( الزَّ

.................. ،) اويتان اللتان مجموعهما 180 ° هما ) ) د ( الزَّ

.)E( ،) ( ،)D( ،) C ( :أوجد قياس كلٍّ من  )7
ر إجاباتك. وفسِّ  

°���

°��

°��

°��

°��

°��

C

F

D

E

C

F

G

I

�

D

E

°��

C

D

E

°��

C

S

T

DE

Book 1.indb   102 7/28/19   3:44 PM
06-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   10206-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   102 09/06/2021   6:19 PM09/06/2021   6:19 PM



6-1 تبسيط الكسور

105الوحدة السادسة: الكسور )1(

✦ تمارين 1-6
أكمل ما يلي لتحصل على كسور متكافئة:  )1

4÷  
 

3  = 8
  

4÷  

) ج (      

3÷  
 

 = 9
12   

3÷  

)ب(     

2÷  
 

5  = 4
10   

2÷  

)  أ  (

  ×  
 12 = 4

7   
3×  

) و (       

5×  
 

20 = 3
  

5×  

    )هـ(

2×  
 

 = 1
3   

2×  

) د (

اكتب كاًل من الكسور التالية في أبسط صورٍة:  )2
) و ( 75–25 )هـ( 77–22  ) د ( 21–14   6–9 ) ج (  )ب( 25–15  )  أ  ( 10–2 

اكتب كالًّ من الكسور التالية في أبسط صورٍة:  )3
) و ( 18–15 )هـ( 36–24  ) د ( 40–24  ) ج ( 27–9  )ب( 30–12   4–6 )  أ  ( 

4(  أكمل الفراغات فيما يلي لتحصل على كسور متكافئة في كل شكل:
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مت البسط والمقام على العامل المشترك األكبر، فستحصل  إذا قسَّ
على أبسط صورٍة للكسر في خطوٍة واحدٍة.
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 يكون الكسر في أبسط صورة عندما يكون 
العامل المشترك األكبر للبسط والمقام هو 
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اكتب كاًل من الكسور التالية في أبسط صورٍة:  )2
) و ( 75–25 )هـ( 77–22  ) د ( 21–14   6–9 ) ج (  )ب( 25–15  )  أ  ( 10–2 

اكتب كالًّ من الكسور التالية في أبسط صورٍة:  )3
) و ( 18–15 )هـ( 36–24  ) د ( 40–24  ) ج ( 27–9  )ب( 30–12   4–6 )  أ  ( 

4(  أكمل الفراغات فيما يلي لتحصل على كسور متكافئة في كل شكل:
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تحتوي كل نجمة وردية على كسر يكافئ كسًرا آخر في إحدى النجوم الزرقاء.  )5
ى ثالُث نجماٍت زرقاء، حدد هذه النجمات؟ ٍة بالنجمة الزرقاء الصحيحة، ستتبقَّ )  أ  (  ِصّل كلَّ نجمٍة ورديَّ
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)ب( ضع الكسور المتبقية في النجوم الزرقاء في أبسط صورة.
ر فيه مريم؟ ما الكسر الذي تفكِّ  )6

 

، يكون البسُط  3
–7 ر في كسٍر ُيكافئ الكسر  أفكِّ

فيه أكبُر من 20، ومقامه أصغُر من 50
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6-1 تبسيط الكسور

في الشكل المقابل:
�
�

�
�

�
��

4–1 من الشكل.   ل تمَّ تظليل  في الُمستطيل األوَّ

8–2 من الشكل. في الُمستطيل الثاني تمَّ تظليل 

في الُمستطيل الثالث تمَّ تظليل 16–4 من الشكل. 

 = 8–2 = 16–4  وهي 
يمكنك مالحظة أنَّه تمَّ تظليل نفس الجزء من الشكل في الُمستطيالت الثالثة، وهذا يشير إلى أن: 4–1

عبارة عن كسور متكافئة. 
يمكنك تبسيط الكسور المتكافئة من خالل قسمة كلٍّ من البسط والمقام على نفس العدد. ويجب أن يكون هذا العدد 

عاماًل مشترًكا لكلٍّ من البسط والمقام.
2÷   2÷     

1
4  = 2

8  
،

 
2
8  = 4

16     
2÷   2÷  

مثال: 

مت البسط والمقام على العامل المشترك األكبر، فستحصل  إذا قسَّ
على أبسط صورٍة للكسر في خطوٍة واحدٍة.

مثال 1-6

18–12 في أبسِط صورٍة. )ب( ضع الكسَر  10–6 في أبسِط صورٍة.    )  أ  ( اكتب الكسر 

الحل 

÷2  العدد 2 هو أكبُر عامٍل ُمشترٍك للعددين   
  

 
3
5  = 6

10    
2÷  

)  أ  (    
6 ،10؛ لذا فإنَّ الكسر 5–3 في أبسِط صورٍة.  

العدد 6 هو أكبُر عامٍل ُمشترٍك للعددين    6÷  
  

 
2
3  = 12

18    
6÷  

)ب(     
 في أبسِط صورٍة.

12، 18؛ لذا فإنَّ الكسر 3–2  

إذا لم تعرف العامل المشترك األكبر، 
يمكنك تبسيط الكسر بإجراء أكثر من 

خطوة للتبسيط وذلك كاآلتي:
3÷  

  

 
2
3  = 6

9
   

3÷  

 ، ُثمَّ 
2÷  

  

 
6
9  = 12

18    
2÷  

ى  العدد أعلى الكسر ُيسمَّ
البسط، والعدد أسفل الكسر 

ى المقام. ُيسمَّ

ى تبسيط الكسور أيًضا اختصار الكسور. ُيسمَّ
 يكون الكسر في أبسط صورة عندما يكون 
العامل المشترك األكبر للبسط والمقام هو 

الواحد )1(
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: 4–1 إلى كسر عشريٍّ ، لتحويل  1–4 واآلن اتَّبع الخطوات نفسها مع 

ة بعد المقسوم )في هذه الحالة هو العدد 1( واكتب 3 أصفار بعده.14 ضع فاصلة عشريَّ

0. 2 5
1.102004

واآلن اقسم كالمعتاد.
الناتج هو 0.25

0.25 = 
1–4  ∴

اآلن يمكنك مقارنة الكسرين العشريين.
1–3  < 

1–4 0.25 أصغر من ... 0.33 إذن 

مثال 2-6
 في موضعهما الصحيح على خط األعداد.  

7–8  ، 
3–4 1( ضع الكسرين  )  أ  ( 

2( أيٌّ منهما الكسر األكبر؟   

؟ 2–3  أم 
3–5 )ب( أيُّ الكسرين هو األصغر 

 
الحل

ا الخطوط الحمراء فتشير    تشير الخطوط السوداء إلى األثمان، أمَّ
�� �

�
�
�

 )1 )  أ  ( 
إلى األرباع.

؛ لذلك فهو الكسر األكبر. 3–
4  أقرب إلى 1 منه إلى

7–
8 الكسر  –7 هو الكسر األكبر 

8  )2  

.0  اقسم البسط على المقام. 6
3.30005

)ب( 

0.6 = 3–
5  ∴  

  0. 6 6 6
2.2020203

 

ح  تين ثمَّ ضع )...( لتوضِّ ل منزلتين عشريَّ –2 = ... 0.66   اكتب األرقام في أوَّ
3  ∴  

ر إلى ما ال نهاية. أنَّ الكسر العشريَّ يتكرَّ

ألن 0.6 أصغر من ... 0.66 –3 هو الكسر األصغر.  
5  
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6-2 مقارنة الكسور

توجد العديد من الطرق التي يمكنك بها مقارنة كسرين، وإحدى هذه الطرق هي أن تستخدم أشكااًل مثل األشكال التالية:

 المستطيل األول ُمظلَّل.  
1–3

 المستطيل الثاني ُمظلَّل.  
1–4

1–3  < 1–4 ؛ لذلك اكتب:  1–3  أصغر من 
1–4 يمكنك مالحظة أنَّ 

ر أنَّ > تعني »أصغر من«  تذكَّ
وأنَّ < تعني »أكبر من«

 
1–4  > 1–3 ؛ لذلك اكتب:  1–4  أكبر من 

1–3 أو يمكنك أن تقول أنَّ 

ة باستخدام القسمة. توجد طريقة أخرى لمقارنة كسرين وهي أن تحول الكسور إلى كسور عشريَّ

، أوجد ناتج 1 ÷ 3  إلى كسر عشريٍّ
1–3 على سبيل المثال، لتحويل الكسر 

 هو كسر أصغر من العدد 1، فأنت تدرك أنَّ اإلجابة ستكون )صفر تقريًبا 0.000(13
بما أنَّ  3–1

1.0003

ضع فاصلة عشرية يمين المقسوم )في هذه الحالة هو الرقم 1( واكتب 3 أصفار بعده.

)يمكنك أن تضع صفًرا واحًدا أو اثنين أو قدر ما تريد من األصفار، لكن عادة 3 أصفار 
تكفي ويمكنك دائًما أن تضيف المزيد عندما تحتاج إلى ذلك.(

0. 3 3 3
1.10101013

واآلن اقسم كالمعتاد.

الناتج هو ... 0.33

3–1 إلى كسر عشريٍّ أي إيجاد ناتج 1 ÷ 3، الناتج هو ... 0.33 يكمن مفتاح اإلجابة في تحويل 

ر إلى ما ال نهاية. ا. وتشير النقاط الثالث في النهاية إلى أنَّ هذه األرقام تتكرَّ ا دوريًّ ى الكسر ... 0.33 كسًرا عشريًّ ُيسمَّ

0.33 ... = 1–3  ∴

ر باستمرار. يمكنك أيًضا كتابة ... 0.33 في صورة 0.3 وتشير النقطة فوق العدد 3 إلى أنَّ هذا العدد يتكرَّ
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 ألنَّ 8 أكبر من 7«، هل سميرة على صواب؟ اشرح إجابتك.
1–7  أكبر من 

1–8 تقول سميرة: »  )6

فيما يلي جزء من الواجب المنزليِّ الخاصِّ بزياد. هل زياد على صواب؟ اشرح إجابتك.  )7

؟ 9
47 6 أم  

31 أي الكسرين أكبر:  السؤال 

0.19 = 31 ÷ 6 = 6
31 الحلُّ 

0.19 = 47 ÷ 9 = 9
47  

0.19= 9
47  = 6

31  ∵  

∴ الكسرين متساويين  

ر فيه حسن؟ «، ما الكسر الذي يفكِّ 2–3 5–2 وأصغر من  ر في كسر، أكبر من  8(  يقول حسن: »أفكِّ
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✦ تمارين 2-6
 في موضعهما الصحيح على خطِّ األعداد.

2–3  ، 1–2 )  أ  ( ضع الكسرين   )1

��

)ب( أيٌّ منهما الكسر األكبر؟  

 في موضعهما الصحيح على خطِّ األعداد.
7–10 ، 4–5 )  أ  ( ضع الكسرين   )2

��

)ب( أيٌّ منهما الكسر األكبر؟  

في كل جزئية فيما يلي ظلل األجزاء التي تمثل الكسر أسفل كل شكل ثم قارن بينها بوضع عالمة )<، >، =(:  )3

�
�

�
�

�
�

�
��

�
�

�
�

�
�

�
�

)ب()  أ  (

) ج (
) د (

حدد الكسر األكبر في كلِّ زوج من األزواج التالية:  )4

 
13–20 ، 

5–8 )ب(     
3–10 ، 

1–4 )  أ  ( 

 
3–8  ، 

2–7 ) د (    
2–15 ، 

1–6 ) ج ( 

ضع عالمة > أو < بين الكسور في كلِّ زوج مما يلي:  )5

 
3–7  .............

 
2–5 )ب(     

7–8  .............
 
3–4 )  أ  ( 

12–15 .............
 

) د ( 11–8   
11–25 .............

 
) ج ( 15–7
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 في موضعهما الصحيح على خطِّ األعداد.
7–10 ، 4–5 )  أ  ( ضع الكسرين   )2

��

)ب( أيٌّ منهما الكسر األكبر؟  

في كل جزئية فيما يلي ظلل األجزاء التي تمثل الكسر أسفل كل شكل ثم قارن بينها بوضع عالمة )<، >، =(:  )3
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حدد الكسر األكبر في كلِّ زوج من األزواج التالية:  )4

 
13–20 ، 

5–8 )ب(     
3–10 ، 

1–4 )  أ  ( 

 
3–8  ، 

2–7 ) د (    
2–15 ، 

1–6 ) ج ( 

ضع عالمة > أو < بين الكسور في كلِّ زوج مما يلي:  )5

 
3–7  .............

 
2–5 )ب(     

7–8  .............
 
3–4 )  أ  ( 

12–15 .............
 

) د ( 11–8   
11–25 .............

 
) ج ( 15–7
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6-2 مقارنة الكسور

109الوحدة السادسة: الكسور )1(

 ألنَّ 8 أكبر من 7«، هل سميرة على صواب؟ اشرح إجابتك.
1–7  أكبر من 

1–8 تقول سميرة: »  )6

فيما يلي جزء من الواجب المنزليِّ الخاصِّ بزياد. هل زياد على صواب؟ اشرح إجابتك.  )7

؟ 9
47 6 أم  

31 أي الكسرين أكبر:  السؤال 

0.19 = 31 ÷ 6 = 6
31 الحلُّ 

0.19 = 47 ÷ 9 = 9
47  

0.19= 9
47  = 6

31  ∵  

∴ الكسرين متساويين  

ر فيه حسن؟ «، ما الكسر الذي يفكِّ 2–3 5–2 وأصغر من  ر في كسر، أكبر من  8(  يقول حسن: »أفكِّ
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6-3 الكسور غير االعتيادية واألعداد الكسرية

111الوحدة السادسة: الكسور )1(

✦ تمارين 3-6
اكتب الكسور المظللة في كل شكل من األشكال التالية في صورة عدد كسري وكسر غير اعتيادي:  )1

)ب(   )  أ  (  

) ج ( 

) د (     

)هـ(  

) و ( 

2(  اكتب كلَّ كسٍر غير اعتيادي في صورة عدٍد كسري في كل مما يلي:

6–5 ) ج (   13–4 )ب(   7–2 )  أ  ( 

اكتب كلَّ عدٍد كسري في صورة كسٍر غير اعتيادي في كل مما يلي:  )3

4 3–4 ) ج (   2 1–3 )ب(   4 1–2 )  أ  ( 

ت سارة 5 كعكاٍت لبيعها في فعالية خيرية، وقطَّعت كلَّ كعكٍة إلى 12 قطعًة، وبعد انتهاء الفعالية تبقى 7  4(  أعدَّ
قطٍع من الكعك.  اكتب المقدار الذي تمَّ بيعه من الكعك في صورة:

)  أ  ( عدٍد كسري.
)ب( كسٍر غير اعتيادي.
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6-3 الكسور غير االعتيادية واألعداد الكسرية

2–3 الكسر االعتيادي هو الكسر الذي يكون فيه البسط أصغَر من المقام. مثال: 

4–3 الكسر غير االعتيادي هو الكسر الذي يكون فيه البسط أكبَر من المقام. مثال: 

مثال 3-6

اكتب الكسَر الُمظلَّل في الشكل في صورة:    )1
)  أ  ( عدٍد كسري  

)ب( كسٍر غير اعتيادي.  

5 في صورة عدٍد كسري.
–
2 )  أ  ( اكتب   )2

4 في صورة كسٍر غير اعتيادي. 2–
3 )ب( اكتب   

 
الحل

–1 من الُمستطيل اآلخر ُمظلَّل.
4 أحد الُمستطيلين ُمظلٌَّل بالكامل و  1 1–

4 )  أ  (   )1

5–
4 –1 من الُمستطيل الثاني يساوي 5 أرباٍع أو 

4 ل و –4 من الُمستطيل األوَّ
4 ناتج جمِع     5–

4 )ب(   

ى  2   عبارة عن 5 أنصاٍف، فناتج جمِع 4 أنصاٍف يساوي العدد الكامل 2 ويتبقَّ 1–
2  = 5

–
2 )  أ  (   )2

نِصٌف واحٌد.

–14  يتمُّ ضرب العدد الكامل 4 في المقام 3 لينتج 12، ثم جمع الناتج 12 مع البسط 2 
3  = 4 2–

3 )ب(   
لينتج 14

ُيمكن كتابُة الكسر غير 
االعتيادي في صورة عدٍد 

كسري.
ن العدُد الكسري من عدٍد  يتكوَّ

كامٍل وكسٍر.

Book 1.indb   110 7/28/19   3:44 PM

6-3 الكسور غير االعتيادية واألعداد الكسرية

111الوحدة السادسة: الكسور )1(

✦ تمارين 3-6
اكتب الكسور المظللة في كل شكل من األشكال التالية في صورة عدد كسري وكسر غير اعتيادي:  )1

)ب(   )  أ  (  

) ج ( 

) د (     

)هـ(  

) و ( 

2(  اكتب كلَّ كسٍر غير اعتيادي في صورة عدٍد كسري في كل مما يلي:

6–5 ) ج (   13–4 )ب(   7–2 )  أ  ( 

اكتب كلَّ عدٍد كسري في صورة كسٍر غير اعتيادي في كل مما يلي:  )3

4 3–4 ) ج (   2 1–3 )ب(   4 1–2 )  أ  ( 

ت سارة 5 كعكاٍت لبيعها في فعالية خيرية، وقطَّعت كلَّ كعكٍة إلى 12 قطعًة، وبعد انتهاء الفعالية تبقى 7  4(  أعدَّ
قطٍع من الكعك.  اكتب المقدار الذي تمَّ بيعه من الكعك في صورة:

)  أ  ( عدٍد كسري.
)ب( كسٍر غير اعتيادي.

Book 1.indb   111 7/28/19   3:44 PM

6-3 الكسور غير االعتيادية واألعداد الكسرية

الوحدة السادسة: الكسور )1( 110

6-3 الكسور غير االعتيادية واألعداد الكسرية

2–3 الكسر االعتيادي هو الكسر الذي يكون فيه البسط أصغَر من المقام. مثال: 

4–3 الكسر غير االعتيادي هو الكسر الذي يكون فيه البسط أكبَر من المقام. مثال: 

مثال 3-6

اكتب الكسَر الُمظلَّل في الشكل في صورة:    )1
)  أ  ( عدٍد كسري  

)ب( كسٍر غير اعتيادي.  

5 في صورة عدٍد كسري.
–
2 )  أ  ( اكتب   )2

4 في صورة كسٍر غير اعتيادي. 2–
3 )ب( اكتب   

 
الحل

–1 من الُمستطيل اآلخر ُمظلَّل.
4 أحد الُمستطيلين ُمظلٌَّل بالكامل و  1 1–

4 )  أ  (   )1

5–
4 –1 من الُمستطيل الثاني يساوي 5 أرباٍع أو 

4 ل و –4 من الُمستطيل األوَّ
4 ناتج جمِع     5–

4 )ب(   

ى  2   عبارة عن 5 أنصاٍف، فناتج جمِع 4 أنصاٍف يساوي العدد الكامل 2 ويتبقَّ 1–
2  = 5

–
2 )  أ  (   )2

نِصٌف واحٌد.

–14  يتمُّ ضرب العدد الكامل 4 في المقام 3 لينتج 12، ثم جمع الناتج 12 مع البسط 2 
3  = 4 2–

3 )ب(   
لينتج 14

ُيمكن كتابُة الكسر غير 
االعتيادي في صورة عدٍد 

كسري.
ن العدُد الكسري من عدٍد  يتكوَّ

كامٍل وكسٍر.

Book 1.indb   110 7/28/19   3:44 PM
06-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   11006-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   110 09/06/2021   6:19 PM09/06/2021   6:19 PM



6-3 الكسور غير االعتيادية واألعداد الكسرية

111الوحدة السادسة: الكسور )1(

✦ تمارين 3-6
اكتب الكسور المظللة في كل شكل من األشكال التالية في صورة عدد كسري وكسر غير اعتيادي:  )1

)ب(   )  أ  (  

) ج ( 

) د (     

)هـ(  

) و ( 

2(  اكتب كلَّ كسٍر غير اعتيادي في صورة عدٍد كسري في كل مما يلي:

6–5 ) ج (   13–4 )ب(   7–2 )  أ  ( 

اكتب كلَّ عدٍد كسري في صورة كسٍر غير اعتيادي في كل مما يلي:  )3

4 3–4 ) ج (   2 1–3 )ب(   4 1–2 )  أ  ( 

ت سارة 5 كعكاٍت لبيعها في فعالية خيرية، وقطَّعت كلَّ كعكٍة إلى 12 قطعًة، وبعد انتهاء الفعالية تبقى 7  4(  أعدَّ
قطٍع من الكعك.  اكتب المقدار الذي تمَّ بيعه من الكعك في صورة:

)  أ  ( عدٍد كسري.
)ب( كسٍر غير اعتيادي.

Book 1.indb   111 7/28/19   3:44 PM

6-3 الكسور غير االعتيادية واألعداد الكسرية

الوحدة السادسة: الكسور )1( 110

6-3 الكسور غير االعتيادية واألعداد الكسرية

2–3 الكسر االعتيادي هو الكسر الذي يكون فيه البسط أصغَر من المقام. مثال: 

4–3 الكسر غير االعتيادي هو الكسر الذي يكون فيه البسط أكبَر من المقام. مثال: 

مثال 3-6

اكتب الكسَر الُمظلَّل في الشكل في صورة:    )1
)  أ  ( عدٍد كسري  

)ب( كسٍر غير اعتيادي.  

5 في صورة عدٍد كسري.
–
2 )  أ  ( اكتب   )2

4 في صورة كسٍر غير اعتيادي. 2–
3 )ب( اكتب   

 
الحل

–1 من الُمستطيل اآلخر ُمظلَّل.
4 أحد الُمستطيلين ُمظلٌَّل بالكامل و  1 1–

4 )  أ  (   )1

5–
4 –1 من الُمستطيل الثاني يساوي 5 أرباٍع أو 

4 ل و –4 من الُمستطيل األوَّ
4 ناتج جمِع     5–

4 )ب(   

ى  2   عبارة عن 5 أنصاٍف، فناتج جمِع 4 أنصاٍف يساوي العدد الكامل 2 ويتبقَّ 1–
2  = 5

–
2 )  أ  (   )2

نِصٌف واحٌد.

–14  يتمُّ ضرب العدد الكامل 4 في المقام 3 لينتج 12، ثم جمع الناتج 12 مع البسط 2 
3  = 4 2–

3 )ب(   
لينتج 14

ُيمكن كتابُة الكسر غير 
االعتيادي في صورة عدٍد 

كسري.
ن العدُد الكسري من عدٍد  يتكوَّ

كامٍل وكسٍر.
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اكتب الكسور المظللة في كل شكل من األشكال التالية في صورة عدد كسري وكسر غير اعتيادي:  )1

)ب(   )  أ  (  
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) و ( 

2(  اكتب كلَّ كسٍر غير اعتيادي في صورة عدٍد كسري في كل مما يلي:

6–5 ) ج (   13–4 )ب(   7–2 )  أ  ( 

اكتب كلَّ عدٍد كسري في صورة كسٍر غير اعتيادي في كل مما يلي:  )3
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ت سارة 5 كعكاٍت لبيعها في فعالية خيرية، وقطَّعت كلَّ كعكٍة إلى 12 قطعًة، وبعد انتهاء الفعالية تبقى 7  4(  أعدَّ
قطٍع من الكعك.  اكتب المقدار الذي تمَّ بيعه من الكعك في صورة:

)  أ  ( عدٍد كسري.
)ب( كسٍر غير اعتيادي.
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6-4 جمع الكسور وطرحها

113الوحدة السادسة: الكسور )1(

✦ تمارين 4-6
أوجد ناتج ما يلي:  )1

3–7  + 3–7 )ب(    2–5  + 1–5 )  أ  ( 

4–9  – 8–9 ) د (    2–7  – 5–7 ) ج ( 

أوجد ناتج ما يلي في أبسط صورٍة ثم اكتبه في صورة عدٍد كسري إن أمكن:  )2

7–8  + 3–8 )ب(    3–4  + 3–4 )  أ  ( 

) د ( 14–11 – 14–5 ) ج ( 10–9 – 10–7  

أوجد ناتج ما يلي في أبسط صورٍة ثم اكتبه في صورِة عدٍد كسري:  )3
11–16 + 5–8 )ب(    13–20 + 4–5 )  أ  ( 

11–18 – 5–6 ) د (    3–7 ) ج ( 14–13 – 

جمعت مها كسرين اعتياديين، يحتوي كل منهما على مقامين مختلفين.   )4

 1، اكتب الكسرين اللذين جمعتهما مها.
2–5 وكان ناتج الجمع يساوي   
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6-4 جمع الكسور وطرحها

عند جمع الكسور أو طرحها يجب علينا اتباع الخطوات التالية: 	
1(  إذا كانت قيم المقام متساوية، فاجمع أو اطرح األعداد الموجودة في 

البسط فقط.
2(  إذا كانت قيم المقام غير متساوية، فاكتب  الكسور المتكافئة للكسرين بحيث 

تحتوي على نفس المقام ثم اجمع أو اطرح قيم البسط فقط.
3( ضع الناتج في أبسط صورة.

4( إذا كان الناتج عبارٌة عن كسٍر غير اعتيادي، فاكتبه في صورة عدٍد كسري.

مثال 4-6

أوجد ناتج ما يلي:
1–
3  + 5

–6 ) ج (   5–8  + 7
–8 )ب(   3–5  – 4

–5 )  أ  ( 

 
الحل

∵ قيم المقام متساويٌة.  1–5  = 3 - 4
5 )  أ  ( 

∴ اطرح قيِم البسط.   

∵ قيم المقاِم متساويٌة.  12
–8  = 5 + 7

8 )ب( 
∴ اجمع قيِم البسِط.   

12 عبارٌة عن كسٍر غير اعتيادي؛ لذا أِعد كتابته في صورة عدٍد كسري.
–8   1 

4
–8  = 12

–8  

4 في أبسط صورٍة.
–8 ُثمَّ ضع   1 1

–2  = 1 4
–8  

∵ قيم المقاِم غير متساويٍة.   1–
3  + 5

–6 ) ج ( 

 لتصبح قيم المقام متساوية.
2–6 3–1 إلى  ∴ حول    2

–6  + 5
–6  

اآلن أصبحت قيُم المقام متساويًة؛ لذا ُيمكنك جمُع قيِم البسط.  7–6  = 2 + 5
6  

7 عبارٌة عن كسٍر غير اعتيادي؛ لذا أِعد كتابته في صورة عدٍد كسري.
–6  1

1
–6  = 7

–6  

عند تساوي قيم المقام، 
اجمع قيَم البسِط لكن ال 

تجمع قيَم المقاِم.
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6-5 استخدام الكسور مع الكميات

115الوحدة السادسة: الكسور )1(

أوجد ناتج كل مما يأتي:  )2

)ب( 13–4 من 195 مياًل 7–2 من 182 ريااًل  )  أ  ( 

) د ( 15–13 × 345  192 × 3–8 ) ج ( 

3(  أيُّ من هذه البطاقات تختلُف عن البطاقات األخرى؟
4–7  × 282–3  × 279–13 × 26 اشرح إجابتك.   

4(  في مباراِة كرة القدم التي جمعت بين فريقين حضر 476  58 من جماهير كرِة القدم، 12–7 من الجمهور الفريق 
عون الفريق الثاني، كم عدد الجمهور الذين يشجعون الفريق الثاني؟ تحقق من  األول، وباقي الجمهور يشجِّ

صحة إجابتك.
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6-5 استخدام الكسور مع الكميات

عند استخدام الكسور لوصف أجزاء من الكميات نقوم بقسمة الكمية على مقام الكسر ثم نضرب ناتج القسمة في البسط.

3–1 من 18 سم = 18 ÷ 3 = 6 سم. 3–1 من 18 سم، اقسم 18 سم على 3، إذن  مثال: للحصول على 

3–2 من 18 كغم، اقسم 18 كغم على 3، ثم اضرب الناتج في 2 إليجاد  مثال: 

3–2 × 18 = 12 كغم. 3–2 من 18 كغم =   

مثال 5-6

أوجد ناتج ما يلي:

5–2 من 20 كغم )ب(   –1 من 15 سم 
3 )  أ  ( 

105 × 4–7 ) ج ( 

 
الحل

اقسم الكميَّة 15 سم على المقام 3 ثم اضرب في 1 )  أ  ( 15 ÷ 3 = 5  

–1 من 15 سم = 5 سم 
3  ∴  

أقسم الكمية 20 كغم على المقام 5 )ب( 20 ÷ 5 = 4  

ُثمَّ اضِرب الناتج في 2  8 = 2 × 4  
∴ 5–2 من 20 كغم = 8كغم  

اقسم 105 على 7 ) ج ( 105 ÷ 7 = 15 

ثم اضرب الناتج في 4  60 = 4 × 15  

60 = 105 × 4–7  ∴  

ن من إيجاد ناتج الجزئية  إذا لم تتمكَّ
ج ذهنًيا، فاستخدم الطريقة الكتابية أو 

اآللة الحاسبة.

ُتشير كلمُة »من« إلى عالمة »×«؛ 
لذا استخدم الطريقَة ذاتها.

ال ُتوجد وحداُت قياٍس في هذه 
اإلجابة.

✦ تمارين 5-6
أوجد ناتج ما يلي ذهنيًّا:  )1

6–1 من 18 كم )ب(  2–1 من 8 رياالٍت  )  أ  ( 

28 × 3–7 ) د (   18 × 
4–9 ) ج ( 
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ثم اضرب الناتج في 4  60 = 4 × 15  

60 = 105 × 4–7  ∴  

ن من إيجاد ناتج الجزئية  إذا لم تتمكَّ
ج ذهنًيا، فاستخدم الطريقة الكتابية أو 

اآللة الحاسبة.

ُتشير كلمُة »من« إلى عالمة »×«؛ 
لذا استخدم الطريقَة ذاتها.

ال ُتوجد وحداُت قياٍس في هذه 
اإلجابة.

✦ تمارين 5-6
أوجد ناتج ما يلي ذهنيًّا:  )1

6–1 من 18 كم )ب(  2–1 من 8 رياالٍت  )  أ  ( 

28 × 3–7 ) د (   18 × 
4–9 ) ج ( 
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ٍة 6-6 تحويل الكسور إلى كسور عشريَّ

117الوحدة السادسة: الكسور )1(

حول الكسور التالية إلى كسور عشرية دورية:  )2
) ج ( 11–7  1–9 )ب(   2–3 )  أ  ( 

41–333 )هـ(  ) د ( 33–13 

، ثم قرب الناتج ألقرب 3 منازل عشرية: 3(   استخدم القسمة لتحويل كلِّ من الكسور التالية إلى كسر عشريٍّ
) ج ( 21–16  6–7 )ب(  )  أ  ( 13–5 

126–289 )هـ(  ) د ( 35–18 

قالت المعلمة لسارة أنَّ 15–1 = 0.06 وأنَّ 22–1 = 0.045  )4

ثم طلبت إليها توصيل كلِّ بطاقة كسٍر حمراَء ببطاقِة الكسر العشريِّ        
الزرقاء المُطابقة لها.  

تعتقد سارة أنَّ 15–4 = 0.26  وأنَّ 22–7 = 0.318  

هل سارة على صواب؟ اشرح إجابتك.  

4–150.318 0.26 7–22
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الوحدة السادسة: الكسور )1( 116

ٍة 6-6 تحويل الكسور إلى كسور عشريَّ

25–6 عبارٌة عن »ستِة أجزاٍء من خمسٍة وعشرين  الكسُر   . إلى كسر عشريٍّ الكسر  لتحويِل  القسمِة  يمكنك استخدام 
جزًءا«، أو »ستة من خمسٍة وعشرين« أو  العدد »ستة مقسوًما على  خمسٍة وعشرين«.

0.24 = 25 ÷ 6 ، اقِسم 6 على 25:  إليجاد الكسر في صورة كسر عشريٍّ

ٍد من األرقام. الكسر العشريُّ 0.24 هو كسر عشريٌّ منتٍه؛ ألنَّه يحتوي على عدٍد ُمحدَّ
 0.717  171 71 = 99 ÷ 71 ، تحصل على:  عند تحويل الكسِر 99–71 إلى كسر عشريٍّ

ران إلى ما ال نهاية، وُيمكنك كتابُة الكسر  ؛ ألنَّ الرقمين 7، 1 يتكرَّ الكسر 71 171  0.717 هو كسر عشريٌّ دوريٌّ
الكسر في  أيًضا كتابُة  ُيمكنك  الكسر غير منتٍه كما  أنَّ  إلى  نهايتِه لإلشارة  نقاٍط في  ... 1  0.717 مع وضِع ثالِث 

ران إلى ما ال نهاية. صورة 0.71 مع وضع نقطٍة فوق الرقم 7 والرقم 1 لإلشارة إلى أنَّ الرقمين 7، 1 يتكرَّ

مثال 6-6

ٍة( استخدم القسمَة لتحويِل كلِّ كسٍر فيما يلي إلى كسر عشريٍّ )في الجزئية ج قرب الناتج ألقرب 3 منازل عشريَّ
3
–7 ) ج (   5

–11 )ب(   3–8 )  أ  ( 

الحل 

هذا الناتج عبارٌة عن كسر عشريٍّ منتٍه؛ لذا اكتب كلَّ األرقام.   0.375 = 8 ÷ 3 )  أ  (  
؛ لذا اكتبه في صورة 0.45  5 ÷ 11 = 0.45   هذا الناتج عبارٌة عن كسٍر عشريٍّ دوريٍّ )ب(  

أو ... 0.4545

؛ ألنَّ األرقام 428571  الناتج عبارٌة عن كسٍر عشريٍّ دوريٍّ 3 ÷ 7 = 0.428571428  هذا  ) ج (  
رٌة، وتساوي 0.429 مقربا ألقرب 3 منازل عشرية متكرِّ

✦ تمارين 6-6
1(  حول الكسور التالية إلى كسور عشرية منتهية:

1–8 ) ج (  )ب( 20–11  )  أ  ( 25–17 

)هـ( 32–29 ) د ( 16–5 

يمكنك استخدام اآللَة 
الحاسبَة للقيام بذلك.
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ٍد من األرقام. الكسر العشريُّ 0.24 هو كسر عشريٌّ منتٍه؛ ألنَّه يحتوي على عدٍد ُمحدَّ
 0.717  171 71 = 99 ÷ 71 ، تحصل على:  عند تحويل الكسِر 99–71 إلى كسر عشريٍّ

ران إلى ما ال نهاية، وُيمكنك كتابُة الكسر  ؛ ألنَّ الرقمين 7، 1 يتكرَّ الكسر 71 171  0.717 هو كسر عشريٌّ دوريٌّ
الكسر في  أيًضا كتابُة  ُيمكنك  الكسر غير منتٍه كما  أنَّ  إلى  نهايتِه لإلشارة  نقاٍط في  ... 1  0.717 مع وضِع ثالِث 

ران إلى ما ال نهاية. صورة 0.71 مع وضع نقطٍة فوق الرقم 7 والرقم 1 لإلشارة إلى أنَّ الرقمين 7، 1 يتكرَّ

مثال 6-6

ٍة( استخدم القسمَة لتحويِل كلِّ كسٍر فيما يلي إلى كسر عشريٍّ )في الجزئية ج قرب الناتج ألقرب 3 منازل عشريَّ
3
–7 ) ج (   5

–11 )ب(   3–8 )  أ  ( 

الحل 

هذا الناتج عبارٌة عن كسر عشريٍّ منتٍه؛ لذا اكتب كلَّ األرقام.   0.375 = 8 ÷ 3 )  أ  (  
؛ لذا اكتبه في صورة 0.45  5 ÷ 11 = 0.45   هذا الناتج عبارٌة عن كسٍر عشريٍّ دوريٍّ )ب(  

أو ... 0.4545

؛ ألنَّ األرقام 428571  الناتج عبارٌة عن كسٍر عشريٍّ دوريٍّ 3 ÷ 7 = 0.428571428  هذا  ) ج (  
رٌة، وتساوي 0.429 مقربا ألقرب 3 منازل عشرية متكرِّ

✦ تمارين 6-6
1(  حول الكسور التالية إلى كسور عشرية منتهية:

1–8 ) ج (  )ب( 20–11  )  أ  ( 25–17 

)هـ( 32–29 ) د ( 16–5 

يمكنك استخدام اآللَة 
الحاسبَة للقيام بذلك.
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117الوحدة السادسة: الكسور )1(

حول الكسور التالية إلى كسور عشرية دورية:  )2
) ج ( 11–7  1–9 )ب(   2–3 )  أ  ( 

41–333 )هـ(  ) د ( 33–13 

، ثم قرب الناتج ألقرب 3 منازل عشرية: 3(   استخدم القسمة لتحويل كلِّ من الكسور التالية إلى كسر عشريٍّ
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126–289 )هـ(  ) د ( 35–18 

قالت المعلمة لسارة أنَّ 15–1 = 0.06 وأنَّ 22–1 = 0.045  )4

ثم طلبت إليها توصيل كلِّ بطاقة كسٍر حمراَء ببطاقِة الكسر العشريِّ        
الزرقاء المُطابقة لها.  

تعتقد سارة أنَّ 15–4 = 0.26  وأنَّ 22–7 = 0.318  

هل سارة على صواب؟ اشرح إجابتك.  

4–150.318 0.26 7–22
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6-7 ترتيُب الكسور

119الوحدة السادسة: الكسور )1(

✦ تمارين 7-6
ا بإستخدام الكسور المتكافئة: رتب الكسور التالية تصاعديًّ  )1

 11–18 ، 5–9  ، 2–3 ) ج (   9–14 ، 1–2  ، 4–7 )ب(   3–4  ، 5–6 )  أ  ( 12–11، 

1–6  ، 4–15 ، ) و ( 10–7  5–8  ، 3–4  ، 5–6 )هـ(   4–5  ، 3–4  ، ) د ( 10–9

رتب الكسور التالية تنازليًّا بإستخدام الكسور المتكافئة:  )2

 18–61 ، 2–9  ، ) ج ( 18–5  4–7  ،11–20 ، )ب( 15–8  4–11 ، 3–10 ، 1–3 )  أ  ( 

) و ( 35–32، 18–17، 12–11 )هـ( 25–19، 20–17، 11–9   3–5 ) د ( 21–12، 16–11، 

ح طريقَة وصولك لإلجابة: رتِّب الكسوَر التالية من األصغر إلى األكبر، ووضِّ  )3
11–27 ، 4–9  ، 1–3  ، 5–12   

رتب هيثم بطاقاِت الكسور التالية ترتيًبا تنازليًّا:  )4

5–6
4–5

3–4
2–3

1–2

اشرح كيف ُيمكنك القوُل بأنَّ هيثم قد رتَّب البطاقاِت ترتيًبا صحيًحا.  
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ا أو ترتيًبا تنازليًّا، وإحدى طرق ترتيب الكسور هي:  تستخدم المقارنة بين الكسور لترتيبها ترتيًبا تصاعديًّ
كتابُة كلِّ الكسور في صورة كسوٍر ُمتكافئٍة بالمقام نفسه، وُيعَرف هذا المقام باسم المقام الُمشترك.

لترتيب الكسور نتبع إحدى الطرق التالية:
1- استخدام الكسور المتكافئة: كتابتها في صورة كسور متكافئة بمقام مشترك.

2- استخدام القسمة: كتابتها في صورة أعداد عشرية مقربة ألقرب منزلة عشرية واحدة أو أكثر.

مثال 7-6

3
–5 ، 8

–15 ، 2
)  أ  ( استخدم الكسوَر الُمتكافئَة لكتابِة الكسوِر التالية بالترتيب من األصغر إلى األكبر )تصاعدًيا(: 3–

4
–5  ، 7

–8  ، 8
–11 )ب( استخدم القسمَة لكتابِة الكسوِر المقابلة بالترتيب من األكبر إلى األصغر )تنازلًيا(: 

الحل 

أصغر ُمضاِعف ُمشترك لقيم المقامات 3، 5، 15 هو 15؛ لذا اختر العدد 15 كمقاٍم مشترك )  أ  ( 

 ال يحتاج إلى تغييٍر، لكن كالًّ من 
8
–15   

10
–15  = 5 × 2

–5 × 3  = 2
–3  

 يحتاجان إلى تغييٍر.  
3
–5  ، 2

–3     

 9
–15  = 3 × 3

–3 × 5  = 3
–5  

10
–15  ، 9

–15  ، 8
–15 الكسوُر بالترتيب هي:   

اكتب اإلجابة باستخدام الكسور الُمعطاة في السؤال.  2–3  ، 3
–5  ، 8

–15  

؛ لذا اكتب أول ثالثة منازل ليسهل  8 ÷ 11 = 0.727  الناتج عبارٌة عن كسٍر عشريٍّ دوريٍّ )ب( 
المقارنة بينها لترتيبها.

هذا الناتج عبارٌة عن كسر عشريٍّ منتٍه؛ لذا اكتب كلَّ األرقام.  0.875 = 8 ÷ 7  
المنازل  كلَّ  اكتب  لذا  منتٍه؛  عشريٍّ  كسر  عن  عبارٌة  أيًضا  الناتج  4 ÷ 5 = 0.8  هذا   

ِة. العشريَّ
0.875، 0.8، 0.727  0.875 أكبر عدٍد، يليه 0.8 ُثمَّ 0.727  

اكتب اإلجابة باستخدام الكسوِر الُمعَطاة في السؤال.  8
–11  ، 4

–5  ، 7
–8  

لتوحيد المقامات نوجد 
المضاعف المشترك األصغر 

بين جميع قيم المقامات
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ا أو ترتيًبا تنازليًّا، وإحدى طرق ترتيب الكسور هي:  تستخدم المقارنة بين الكسور لترتيبها ترتيًبا تصاعديًّ
كتابُة كلِّ الكسور في صورة كسوٍر ُمتكافئٍة بالمقام نفسه، وُيعَرف هذا المقام باسم المقام الُمشترك.

لترتيب الكسور نتبع إحدى الطرق التالية:
1- استخدام الكسور المتكافئة: كتابتها في صورة كسور متكافئة بمقام مشترك.

2- استخدام القسمة: كتابتها في صورة أعداد عشرية مقربة ألقرب منزلة عشرية واحدة أو أكثر.

مثال 7-6

3
–5 ، 8

–15 ، 2
)  أ  ( استخدم الكسوَر الُمتكافئَة لكتابِة الكسوِر التالية بالترتيب من األصغر إلى األكبر )تصاعدًيا(: 3–

4
–5  ، 7

–8  ، 8
–11 )ب( استخدم القسمَة لكتابِة الكسوِر المقابلة بالترتيب من األكبر إلى األصغر )تنازلًيا(: 

الحل 

أصغر ُمضاِعف ُمشترك لقيم المقامات 3، 5، 15 هو 15؛ لذا اختر العدد 15 كمقاٍم مشترك )  أ  ( 

 ال يحتاج إلى تغييٍر، لكن كالًّ من 
8
–15   

10
–15  = 5 × 2

–5 × 3  = 2
–3  

 يحتاجان إلى تغييٍر.  
3
–5  ، 2

–3     

 9
–15  = 3 × 3

–3 × 5  = 3
–5  

10
–15  ، 9

–15  ، 8
–15 الكسوُر بالترتيب هي:   

اكتب اإلجابة باستخدام الكسور الُمعطاة في السؤال.  2–3  ، 3
–5  ، 8

–15  

؛ لذا اكتب أول ثالثة منازل ليسهل  8 ÷ 11 = 0.727  الناتج عبارٌة عن كسٍر عشريٍّ دوريٍّ )ب( 
المقارنة بينها لترتيبها.

هذا الناتج عبارٌة عن كسر عشريٍّ منتٍه؛ لذا اكتب كلَّ األرقام.  0.875 = 8 ÷ 7  
المنازل  كلَّ  اكتب  لذا  منتٍه؛  عشريٍّ  كسر  عن  عبارٌة  أيًضا  الناتج  4 ÷ 5 = 0.8  هذا   

ِة. العشريَّ
0.875، 0.8، 0.727  0.875 أكبر عدٍد، يليه 0.8 ُثمَّ 0.727  

اكتب اإلجابة باستخدام الكسوِر الُمعَطاة في السؤال.  8
–11  ، 4

–5  ، 7
–8  
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4
–5  ، 7

–8  ، 8
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3
–5  ، 2

–3     

 9
–15  = 3 × 3
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–15  ، 8
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✦ تمارين 8-6
أوجد ناتج القسمِة فيما يلي ثم اكتبه في صورة عدد كسري:  )1

) د ( 65 ÷ 9 ) ج ( 41 ÷ 6  )ب( 35 ÷ 11  )  أ  ( 19 ÷ 7 
أوجد ناتج القسمة فيما يلي ثم اكتبه في صورة  عدد كسري في أبسط صورٍة:  )2

) د ( 38 ÷ 10 ) ج ( 26 ÷ 6  )ب( 20 ÷ 8  )  أ  ( 6 ÷ 4 

)ح( 52 ÷ 20 ) ز ( 55 ÷ 15  ) و ( 33 ÷ 9  )هـ( 50 ÷ 12 
3(  تستخدم بسمة الطريقة المقابلة إليجاد ناتج القسمة. 

  استخدم طريقَة بسمة إليجاد ناتج كل مما يلي:
)ب( 363 ÷ 5 )  أ  ( 225 ÷ 4 

) د ( 447 ÷ 6 ) ج ( 373 ÷ 3 

) و ( 920 ÷ 12 )هـ( 758 ÷ 8 

4(  يستخدم سامي الطريقة المقابلة لحلِّ مسائِل القسمة.
استخدم طريقَة سامي إليجاد ناتج ما يلي:  
)ب( 342 ÷ 24  )  أ  ( 558 ÷ 12 

) د ( 882 ÷ 23  ) ج ( 895 ÷ 25 

) و ( 767 ÷ 17 )هـ( 852 ÷ 13 

ال، إذا كانت تكلفة إرسال رسالٍة نصيَّة 10 بيساٍت. 5(  لدى خديجة رصيٌد 97 بيسًة في هاتفها الجوَّ

فكم عدد الرسائل النصيَّة التي ُيمكن لخديجة إرسالها؟ اكتب الناتج في صورة عدد كسري.  

الحلوى  بقطع  واحتفظت  بالتساوي،  الفصل  في  طالًبا   32 على  الحلوى  من  قطعًة   250 المعلمة  عت  6(  وزَّ
المتبقية، فكم عدد القطع التي حصل عليها كل طالب؟ تحقق من صحة إجابتك.

7(   انتجت مزرعة راشد 187 برتقالة، أراد توزيعها في مجموعة من الصناديق يتسع كل منها 24 برتقالة، فكم عدد 
الصناديق التي سيحتاجها راشد لتعبئة البرتقال فيها؟

أوجد ناتج:  257 ÷ 3 السؤال 

والباقي 2 � �����
�� الحلُّ 

 �� �
�  = 3 ÷ 257  

السؤال  أوجد ناتج 778 ÷ 15
51.866 = 15 ÷ 778 الحلُّ 

العدد 15 يصُل إلى 778 عند ُمضاعفته 51 مرًة
765 = 51 × 15   

778 - 765 = 13 )الباقي(  
����

�الناتج = �  
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عملية القسمة تتكون من العدُد الذي تقِسم عليه ويسمى بـ المقسوم 
عليه والعدُد الذي يتمُّ تقسيمه ويسمى بـ المقسوم.

عليه  المقسوم  العدد 12 هو  القسمة 163 ÷ 12،  في عمليَّة  مثال: 
و163 هو العدُد المقسوم.

عندما يكون لعملية القسمة باٍق، يمكننا كتابة الناتج في صورة عدد 
كسري.

13 
7–12  =12 ÷ 163 ∴ مثال: 163 ÷ 12 = 13 والباقي 7 

مثال 8-6

أوجد ناتج القسمة فيما يلي ثم اكتبه في صورة عدد كسري:  )  أ  ( 16 ÷ 3               )ب( 90 ÷ 8  )1
ع هالل 50 قلًما بالتساوي على أطفاله الثالثة.  وزَّ  )2

كم عدد األقالم التي سيحصل عليها كلٌّ منهم؟  
يذهب 276 طفاًل في رحلٍة مدرسيٍَّة بالحافلة، تستوعب كلُّ حافلٍة 48 طفاًل.   )3

كم عدد الحافالت التي يلزم وجوُدها؟  

الحل 

)  أ  (  16 ÷ 3 = 5 والباقي 1  )1

5 
1–3  = 3 ÷ 16 ∴

)ب(  90 ÷ 8 = 11 والباقي 2  

11 1
–4  = 11 

2–8  = 8 ÷ 90 ∴

50 ÷ 3 = 16 والباقي 2  )2
 16 محصور بين عددين كاملين 

2–3   في هذه الحالة، الحظ أن العدد 
هما: 16و 17، لذا سيحصل كل طفل على 16 قلم، ألنه ال يوجد 

عدد كاٍف من األقالم ليحصل كل منهم على 17 قلم.

276 ÷ 48 = 5 والباقي 36  )3
 5 محصور بين عددين كاملين هما : 5 و 6؛ لذا يلزم وجود 6 

  في هذا السؤال الحظ أن العدد 48–36
حافالت الصطحاب األطفال إلى الرحلة، ألن 5 حافالت ال تكفي الستيعاب جميع األطفال.

عند حل مسائل القسمة التي 
تتضمن باق والمرتبطة بالتطبيقات 
الحياتية، قد تحتاج إلى أن تكتب 
الناتج في صورة عدد كامل بناء 

على طبيعة السؤال.

يمكن التحقق من صحة إجابتك بضرب 
الناتج في المقسوم عليه ثم اجمع معهم الباقي

163 = 7 + 156 ،156 = 13 × 12

ُيمكنك حساب الباقي بتحويل كسر غير 

13 
7
–12  = 163

–12 اعتيادي إلى عدٍد كسري: 
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–12 اعتيادي إلى عدٍد كسري: 
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121الوحدة السادسة: الكسور )1(

✦ تمارين 8-6
أوجد ناتج القسمِة فيما يلي ثم اكتبه في صورة عدد كسري:  )1

) د ( 65 ÷ 9 ) ج ( 41 ÷ 6  )ب( 35 ÷ 11  )  أ  ( 19 ÷ 7 
أوجد ناتج القسمة فيما يلي ثم اكتبه في صورة  عدد كسري في أبسط صورٍة:  )2

) د ( 38 ÷ 10 ) ج ( 26 ÷ 6  )ب( 20 ÷ 8  )  أ  ( 6 ÷ 4 

)ح( 52 ÷ 20 ) ز ( 55 ÷ 15  ) و ( 33 ÷ 9  )هـ( 50 ÷ 12 
3(  تستخدم بسمة الطريقة المقابلة إليجاد ناتج القسمة. 

  استخدم طريقَة بسمة إليجاد ناتج كل مما يلي:
)ب( 363 ÷ 5 )  أ  ( 225 ÷ 4 

) د ( 447 ÷ 6 ) ج ( 373 ÷ 3 

) و ( 920 ÷ 12 )هـ( 758 ÷ 8 

4(  يستخدم سامي الطريقة المقابلة لحلِّ مسائِل القسمة.
استخدم طريقَة سامي إليجاد ناتج ما يلي:  
)ب( 342 ÷ 24  )  أ  ( 558 ÷ 12 

) د ( 882 ÷ 23  ) ج ( 895 ÷ 25 

) و ( 767 ÷ 17 )هـ( 852 ÷ 13 

ال، إذا كانت تكلفة إرسال رسالٍة نصيَّة 10 بيساٍت. 5(  لدى خديجة رصيٌد 97 بيسًة في هاتفها الجوَّ

فكم عدد الرسائل النصيَّة التي ُيمكن لخديجة إرسالها؟ اكتب الناتج في صورة عدد كسري.  

الحلوى  بقطع  واحتفظت  بالتساوي،  الفصل  في  طالًبا   32 على  الحلوى  من  قطعًة   250 المعلمة  عت  6(  وزَّ
المتبقية، فكم عدد القطع التي حصل عليها كل طالب؟ تحقق من صحة إجابتك.

7(   انتجت مزرعة راشد 187 برتقالة، أراد توزيعها في مجموعة من الصناديق يتسع كل منها 24 برتقالة، فكم عدد 
الصناديق التي سيحتاجها راشد لتعبئة البرتقال فيها؟

أوجد ناتج:  257 ÷ 3 السؤال 

والباقي 2 � �����
�� الحلُّ 

 �� �
�  = 3 ÷ 257  

السؤال  أوجد ناتج 778 ÷ 15
51.866 = 15 ÷ 778 الحلُّ 

العدد 15 يصُل إلى 778 عند ُمضاعفته 51 مرًة
765 = 51 × 15   

778 - 765 = 13 )الباقي(  
����

�الناتج = �  
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عملية القسمة تتكون من العدُد الذي تقِسم عليه ويسمى بـ المقسوم 
عليه والعدُد الذي يتمُّ تقسيمه ويسمى بـ المقسوم.

عليه  المقسوم  العدد 12 هو  القسمة 163 ÷ 12،  في عمليَّة  مثال: 
و163 هو العدُد المقسوم.

عندما يكون لعملية القسمة باٍق، يمكننا كتابة الناتج في صورة عدد 
كسري.

13 
7–12  =12 ÷ 163 ∴ مثال: 163 ÷ 12 = 13 والباقي 7 

مثال 8-6

أوجد ناتج القسمة فيما يلي ثم اكتبه في صورة عدد كسري:  )  أ  ( 16 ÷ 3               )ب( 90 ÷ 8  )1
ع هالل 50 قلًما بالتساوي على أطفاله الثالثة.  وزَّ  )2

كم عدد األقالم التي سيحصل عليها كلٌّ منهم؟  
يذهب 276 طفاًل في رحلٍة مدرسيٍَّة بالحافلة، تستوعب كلُّ حافلٍة 48 طفاًل.   )3

كم عدد الحافالت التي يلزم وجوُدها؟  

الحل 

)  أ  (  16 ÷ 3 = 5 والباقي 1  )1

5 
1–3  = 3 ÷ 16 ∴

)ب(  90 ÷ 8 = 11 والباقي 2  

11 1
–4  = 11 

2–8  = 8 ÷ 90 ∴

50 ÷ 3 = 16 والباقي 2  )2
 16 محصور بين عددين كاملين 

2–3   في هذه الحالة، الحظ أن العدد 
هما: 16و 17، لذا سيحصل كل طفل على 16 قلم، ألنه ال يوجد 

عدد كاٍف من األقالم ليحصل كل منهم على 17 قلم.

276 ÷ 48 = 5 والباقي 36  )3
 5 محصور بين عددين كاملين هما : 5 و 6؛ لذا يلزم وجود 6 

  في هذا السؤال الحظ أن العدد 48–36
حافالت الصطحاب األطفال إلى الرحلة، ألن 5 حافالت ال تكفي الستيعاب جميع األطفال.

عند حل مسائل القسمة التي 
تتضمن باق والمرتبطة بالتطبيقات 
الحياتية، قد تحتاج إلى أن تكتب 
الناتج في صورة عدد كامل بناء 

على طبيعة السؤال.

يمكن التحقق من صحة إجابتك بضرب 
الناتج في المقسوم عليه ثم اجمع معهم الباقي
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ُيمكنك حساب الباقي بتحويل كسر غير 
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تمارين ومسائل عامة

123الوحدة السادسة: الكسور )1(

تمارين ومسائل عامة

اكتب الكسور التالية في أبسِط صورٍة:   )1

) ج ( 15–12 )ب( 20–15      2–6 )  أ  ( 

3–2 3 في صورة كسٍر غير اعتيادي. )  أ  ( اكتب   )2

5–32 في صورة عدٍد كسري. )ب( اكتب   

ت فريدة أربًعا من فطائِر التفاح للحفل، وقطَّعت كلَّ فطيرٍة إلى  3(   أعدَّ
الحفل كانت هناك ثالُث قطٍع من فطيرة  انتهاء  ثماني قطٍع، وعند 

التفاح لم ُتؤَكل.
اكتب المقدار الذي تمَّ أكله من الفطيرة في صورة:  

)  أ  ( عدٍد كسري
)ب( كسٍر غير اعتيادي.

في أبسط صورة ممكنة: 4(  أوجد ناتج عمليَّات الجمع والطرح التالية  

)ب( 15–4 + 12–1   3–9  – 5–9 )  أ  ( 

3–4 ) د ( 12–11 +    2–3  – 8–9 ) ج ( 

ا: أوجد ناتج ما يلي ذهنيًّ  )5

3–2 من 21 كغم )ب(  2–1 من 12 ريااًل   )  أ  ( 

30  ×  4–2 ) د (    24  ×  1–4 ) ج ( 

6(  استخدم الطريقة الكتابية إليجاد ناتج ما يلي:

7–6 من 168 ملغم )ب(  8–1 من 336 ريااًل   )  أ  ( 

288  ×  7–9 ) د (    215  ×  4–5 ) ج ( 
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الوحدة السادسة: الكسور )1( 122

ملخَّص

يجب أن تعرف أن:
★ الكسوُر المتكافئة متساويٌة.	
★  عندما يكون الكسُر في أبسِط صورٍة، يكون 	

العامل المشترك األكبر بين البسط والمقام هو 
الواحد.

★  لكتابة كسٍر في أبسِط صورٍة، اقِسم البسَط والمقاَم 	
على العامل الُمشترك األكبر بينهما.

★  الكسر العشريُّ المنتهي هو الذي يحتوي على 	
ٍد من األرقام. عدٍد محدَّ

★  الكسر العشريُّ الدوريُّ عبارٌة عن عدٍد عشريٍّ 	
ر فيه األرقام إلى ما ال نهاية وُيمكن كتابُته في  تتكرَّ

صورة كسٍر.
★  في الكسر االعتيادي، يكون البسُط أصغَر من 	

المقام.
★  في الكسر غير االعتيادي، يكون البسُط أكبَر من 	

المقام.
★ ن العدد الكسري من عدٍد كامٍل وكسٍر.	 يتكوَّ
★  ال ُيمكنك جمُع أو طرُح الكسور إالَّ في حالة   	

تساوي قيِم المقام .
★  إيجاد كسٍر )من( الكميَّة هو نفسه إيجاد ناتج 	

الكسر )×( الكميَّة.
★  عندما يكون ناتُج القسمة ليس عدًدا كاماًل ويكون 	

هناك باق، ُيمكنك كتابُة الناتج في صورة عدد 
كسري.

★  ُيمكنك استخداُم القسمة لتحويِل الكسر إلى عدٍد 	
عشريٍّ عن طريق قسمِة البسط على المقام.

يجب أن تكون قادًرا على:
★ تبسيِط الكسور إلى كسوٍر ُمتكافئٍة.	
★ اختصار الكسر ألبسِط صورٍة.	
★ كتابِة كسر عشريٍّ منتٍه في صورة كسٍر.	
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- القسمة المختصرة 
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ن باٍق. عند حلِّ مسألٍة الكسر التي تتضمَّ
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6-8 حساب الباقي

الوحدة السادسة: الكسور )1( 122

ملخَّص

يجب أن تعرف أن:
★ الكسوُر المتكافئة متساويٌة.	
★  عندما يكون الكسُر في أبسِط صورٍة، يكون 	

العامل المشترك األكبر بين البسط والمقام هو 
الواحد.

★  لكتابة كسٍر في أبسِط صورٍة، اقِسم البسَط والمقاَم 	
على العامل الُمشترك األكبر بينهما.

★  الكسر العشريُّ المنتهي هو الذي يحتوي على 	
ٍد من األرقام. عدٍد محدَّ

★  الكسر العشريُّ الدوريُّ عبارٌة عن عدٍد عشريٍّ 	
ر فيه األرقام إلى ما ال نهاية وُيمكن كتابُته في  تتكرَّ

صورة كسٍر.
★  في الكسر االعتيادي، يكون البسُط أصغَر من 	

المقام.
★  في الكسر غير االعتيادي، يكون البسُط أكبَر من 	

المقام.
★ ن العدد الكسري من عدٍد كامٍل وكسٍر.	 يتكوَّ
★  ال ُيمكنك جمُع أو طرُح الكسور إالَّ في حالة   	

تساوي قيِم المقام .
★  إيجاد كسٍر )من( الكميَّة هو نفسه إيجاد ناتج 	

الكسر )×( الكميَّة.
★  عندما يكون ناتُج القسمة ليس عدًدا كاماًل ويكون 	

هناك باق، ُيمكنك كتابُة الناتج في صورة عدد 
كسري.

★  ُيمكنك استخداُم القسمة لتحويِل الكسر إلى عدٍد 	
عشريٍّ عن طريق قسمِة البسط على المقام.

يجب أن تكون قادًرا على:
★ تبسيِط الكسور إلى كسوٍر ُمتكافئٍة.	
★ اختصار الكسر ألبسِط صورٍة.	
★ كتابِة كسر عشريٍّ منتٍه في صورة كسٍر.	
★   مقارنِة الكسوِر باستخدام:	

- مقارنة األشكال المظللة
- خط األعداد 

- القسمة المختصرة 
★  كتابِة الكسور غير االعتيادية في صورة أعداٍد 	

كسرية والعكس.
★ جمِع وطرِح الكسور في حالِة تساوي قيِم المقام.	
★  جمِع وطرِح الكسور في حالة عدم تساوي قيم 	

المقام )المقامات غير متساوية(.
★ إيجاِد الكسور من الكميَّات واألعداد الكاملة.	
★  كتابِة ناتج القسمة في صورة عدٍد كسري، عندما 	

يكون هناك باق.
★  كتابة ناتج عملية القسمة في صورة عدد كامل  	

ن باٍق. عند حلِّ مسألٍة الكسر التي تتضمَّ
★ حلِّ المشكالت اللفظية المرتبطة بالكسور.	
★ ل إلى استنتاجاٍت 	  العمل بطريقٍة منطقيٍَّة والتوصُّ

بسيطٍة.
★ 	. استخداِم القسمة لتحويل الكسر إلى عدٍد عشريٍّ
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تمارين ومسائل عامة

123الوحدة السادسة: الكسور )1(

تمارين ومسائل عامة
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7-1 التحويل بين وحدات قياس المساحة

125الوحدة السابعة: المساحة والُمحيط

إطار  ضمن  محصورة  لمنطقة  قياس  أنها  على  المساحة  تعرف 
المساحة من خالل تقسيم  ما، ويتم حساب  محدد على سطح 
الشكل إلى مربعات صغيرة مساحة كل منها وحدة مربعة واحدة.

مساحة قطعة أرض مربعة الشكل طولها 1 كم وعرضها 1 كم 
تساوي : 1 كم مربع أو كم2.

��� �

�� �

�� �

المساحة،  لقياِس  جًدا  كبيرٌة  وحدٌة  هو  الُمربَّع  الكيلومتر 
وسَتستخِدم أيًضا وحداٍت أصغَر قلياًل عند حساب مساحات 
التي  للمنطقة  الُمناسبة  الوحدة  دائًما استخدام  أصغر، ويجب 

تقوم بقياس مساحتها.
في  األماكن  بعِض  بمساحة  ة  الخاصَّ الحقائق  بعُض  يلي  فيما 

العالم.
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ستتعلَّم في هذه الوحدة طريقَة إيجاد مساحة وُمحيط المربع والمستطيل والدائرة، وستتعلَّم أيًضا طريقَة إيجاد مساحِة 
الُمثلَّث، ومتوازي األضالع، وشبه الُمنحرف واألشكال المركبة.

تأكد من تعلمك وفهمك للمفردات األساسيَّة التالية:
 	)area( المساحة
 	)square kilometre )km2((  )2الكيلومتر الُمربَّع )كم 
 	)square millimetre )mm2((  )2المليمتر الُمربَّع )ملم 
 	)square centimetre )cm2(( )2السنتيمتر الُمربَّع )سم 
 	)square metre )m2((  )2المتر الُمربَّع )م 
 	)conversion factor(  معامل التحويل 
 	)perimeter( الُمحيط
 	)perpendicular height( البعد العمودي
 	)circumference( ُمحيط الدائرة
 	)radius , radii( نِصف الُقطر، أنصاف األقطار 
 	)diameter( الُقطر
 	)arc( َقْوس الدائرة
 	)segment( ة القطعة الدائريَّ
 	)sector( القطاع الدائري
 	)pi( ،)π( باي
 	 )chord( الوتر
 	)compound shape( ب  الشكل المركَّ

المفردات

الوحدة السابعة: المساحة والُمحيط
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تمارين ومسائل عامة

الوحدة السادسة: الكسور )1( 124

في ماراثون عمان اشترك 360 45 شخصًا،   )7

10–7 منهم من فئة الشباب.   

كم عدد األشخاص من الفئات األخرى؟  

أوجد ناتج القسمة فيما يلي، ثم اكتبه في صورة عدد كسري في أبسط صورة:  )8
)ب( 42 ÷ 8 )  أ  ( 38 ÷ 5   

لدى مهند 135 ريااًل لشراء أقراص الفيديو الرقميَّة، إذا كان سعُر القرص الواحد 16 ريااًل:  )9
)  أ  ( كم عدد األقراص التي يمكنه شراؤها؟

)ب( كم بقي معه من النقود؟
تحقق من صحة إجابتك.  

، 10(  استخدم القسمة لتحويل كلٍّ كسٍر فيما يلي إلى كسر عشريٍّ
ثم قرب الناتج في الجزئية )ج( ألقرب ثالث منازل عشريَّة:  

) ج ( 41–17 )ب( 11–4       3–8 )  أ  ( 

11(  رتِّب الكسور المكتوبة في اإلطار المقابل تصاعدًيا         
ح طريقَة إجابتك. 2–1)من األصغر إلى األكبر(: وضِّ            

3–5            
5–8            

11–20
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تمارين ومسائل عامة
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7-1 التحويل بين وحدات قياس المساحة

125الوحدة السابعة: المساحة والُمحيط

إطار  ضمن  محصورة  لمنطقة  قياس  أنها  على  المساحة  تعرف 
المساحة من خالل تقسيم  ما، ويتم حساب  محدد على سطح 
الشكل إلى مربعات صغيرة مساحة كل منها وحدة مربعة واحدة.
مساحة قطعة أرض مربعة الشكل طولها 1 كم وعرضها 1 كم 

تساوي : 1 كم مربع أو كم2.
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المساحة،  لقياِس  جًدا  كبيرٌة  وحدٌة  هو  الُمربَّع  الكيلومتر 
وسَتستخِدم أيًضا وحداٍت أصغَر قلياًل عند حساب مساحات 
التي  للمنطقة  الُمناسبة  الوحدة  دائًما استخدام  أصغر، ويجب 

تقوم بقياس مساحتها.
في  األماكن  بعِض  بمساحة  ة  الخاصَّ الحقائق  بعُض  يلي  فيما 

العالم.
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ستتعلَّم في هذه الوحدة طريقَة إيجاد مساحة وُمحيط المربع والمستطيل والدائرة، وستتعلَّم أيًضا طريقَة إيجاد مساحِة 
الُمثلَّث، ومتوازي األضالع، وشبه الُمنحرف واألشكال المركبة.

تأكد من تعلمك وفهمك للمفردات األساسيَّة التالية:
 	)area( المساحة
 	)square kilometre )km2((  )2الكيلومتر الُمربَّع )كم 
 	)square millimetre )mm2((  )2المليمتر الُمربَّع )ملم 
 	)square centimetre )cm2(( )2السنتيمتر الُمربَّع )سم 
 	)square metre )m2((  )2المتر الُمربَّع )م 
 	)conversion factor(  معامل التحويل 
 	)perimeter( الُمحيط
 	)perpendicular height( البعد العمودي
 	)circumference( ُمحيط الدائرة
 	)radius , radii( نِصف الُقطر، أنصاف األقطار 
 	)diameter( الُقطر
 	)arc( َقْوس الدائرة
 	)segment( ة القطعة الدائريَّ
 	)sector( القطاع الدائري
 	)pi( ،)π( باي
 	 )chord( الوتر
 	)compound shape( ب  الشكل المركَّ
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تمارين ومسائل عامة

الوحدة السادسة: الكسور )1( 124

في ماراثون عمان اشترك 360 45 شخصًا،   )7

10–7 منهم من فئة الشباب.   

كم عدد األشخاص من الفئات األخرى؟  

أوجد ناتج القسمة فيما يلي، ثم اكتبه في صورة عدد كسري في أبسط صورة:  )8
)ب( 42 ÷ 8 )  أ  ( 38 ÷ 5   

لدى مهند 135 ريااًل لشراء أقراص الفيديو الرقميَّة، إذا كان سعُر القرص الواحد 16 ريااًل:  )9
)  أ  ( كم عدد األقراص التي يمكنه شراؤها؟

)ب( كم بقي معه من النقود؟
تحقق من صحة إجابتك.  

، 10(  استخدم القسمة لتحويل كلٍّ كسٍر فيما يلي إلى كسر عشريٍّ
ثم قرب الناتج في الجزئية )ج( ألقرب ثالث منازل عشريَّة:  

) ج ( 41–17 )ب( 11–4       3–8 )  أ  ( 

11(  رتِّب الكسور المكتوبة في اإلطار المقابل تصاعدًيا         
ح طريقَة إجابتك. 2–1)من األصغر إلى األكبر(: وضِّ            

3–5            
5–8            

11–20
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المساحة من خالل تقسيم  ما، ويتم حساب  محدد على سطح 
الشكل إلى مربعات صغيرة مساحة كل منها وحدة مربعة واحدة.

مساحة قطعة أرض مربعة الشكل طولها 1 كم وعرضها 1 كم 
تساوي : 1 كم مربع أو كم2.
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ستتعلَّم في هذه الوحدة طريقَة إيجاد مساحة وُمحيط المربع والمستطيل والدائرة، وستتعلَّم أيًضا طريقَة إيجاد مساحِة 
الُمثلَّث، ومتوازي األضالع، وشبه الُمنحرف واألشكال المركبة.

تأكد من تعلمك وفهمك للمفردات األساسيَّة التالية:
 	)area( المساحة
 	)square kilometre )km2((  )2الكيلومتر الُمربَّع )كم 
 	)square millimetre )mm2((  )2المليمتر الُمربَّع )ملم 
 	)square centimetre )cm2(( )2السنتيمتر الُمربَّع )سم 
 	)square metre )m2((  )2المتر الُمربَّع )م 
 	)conversion factor(  معامل التحويل 
 	)perimeter( الُمحيط
 	)perpendicular height( البعد العمودي
 	)circumference( ُمحيط الدائرة
 	)radius , radii( نِصف الُقطر، أنصاف األقطار 
 	)diameter( الُقطر
 	)arc( َقْوس الدائرة
 	)segment( ة القطعة الدائريَّ
 	)sector( القطاع الدائري
 	)pi( ،)π( باي
 	 )chord( الوتر
 	)compound shape( ب  الشكل المركَّ

المفردات
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تمارين ومسائل عامة

الوحدة السادسة: الكسور )1( 124

في ماراثون عمان اشترك 360 45 شخصًا،   )7

10–7 منهم من فئة الشباب.   

كم عدد األشخاص من الفئات األخرى؟  

أوجد ناتج القسمة فيما يلي، ثم اكتبه في صورة عدد كسري في أبسط صورة:  )8
)ب( 42 ÷ 8 )  أ  ( 38 ÷ 5   

لدى مهند 135 ريااًل لشراء أقراص الفيديو الرقميَّة، إذا كان سعُر القرص الواحد 16 ريااًل:  )9
)  أ  ( كم عدد األقراص التي يمكنه شراؤها؟

)ب( كم بقي معه من النقود؟
تحقق من صحة إجابتك.  

، 10(  استخدم القسمة لتحويل كلٍّ كسٍر فيما يلي إلى كسر عشريٍّ
ثم قرب الناتج في الجزئية )ج( ألقرب ثالث منازل عشريَّة:  

) ج ( 41–17 )ب( 11–4       3–8 )  أ  ( 

11(  رتِّب الكسور المكتوبة في اإلطار المقابل تصاعدًيا         
ح طريقَة إجابتك. 2–1)من األصغر إلى األكبر(: وضِّ            

3–5            
5–8            

11–20
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7-1 التحويل بين وحدات قياس المساحة

✦ تمارين 1-7
ما الوحدة القياسية التي يمكنك استخدامها لقياِس مساحة:  )1

)ب( ورقٍة نقديٍة )  أ  ( طابع بريدٍ 
) د ( شاشة سينما ) ج ( ملعب كرِة ِمضَرٍب 

أكمل ما يلي:  )2
)ب( 7.2 سم2 =    ملم2 )  أ  ( 6 سم2 =   ملم2 

) د ( 5.4 م2 =   سم2 ) ج ( 3 م2 =    سم2 
) و ( 865 ملم2 =    سم2 )هـ( 900 ملم2 =    سم2 

)ح( 000 48 سم2 =    م2 ) ز ( 000 20 سم2 =   م2 
)ط( 000 125 سم2 =    م2

0.25 م2 تساوي 000 25 ملم2
تقول مها:    )3

هل مها على صواٍب؟ اشرح إجابتك.  
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إذا قّسمت الُمربَّع الذي طوُل ضلِعه 1 سم ومساحته 1 سم2، 

إلى ُمربَّعاٍت طول ضلع كل منها 1 ملم،

ٍع من تلك الُمربَّعات الصغيرة. فستحصل على 10 × 10 = 100 ُمربَّ
1 سم2 = 100 ملم2 لذا نستنتج: 

وكذلك إذا قّسمت  الُمربَّع الذي طوُل ضلِعه 1 م ومساحتِه 1 م2، 

إلى ُمربَّعاٍت طول ضلع كل منها 1 سم،

ٍع من تلك الُمربَّعات الصغيرة. فستحصل على 100 × 100 = 000 10 ُمربَّ
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مثال 1-7

)  أ  ( ما وحداُت المساحة التي ستستخدمها لقياِس مساحِة ملعِب كرِة قدٍم؟
)ب( تبُلغ مساحُة شكٍل ما 5 سم2؛ ما مقداُر مساحِة الشكل بالمليمتر الُمربَّع؟

 
الحل

ستقيس طوَل الملعب بالمتر، وبالتالي ستكون المساحُة بالمتِر الُمربَّع. )  أ  ( المتر الُمربَّع )م2(     
)ب( 5 × 100 = 500 ملم2  عند التحويل من )سم2( إلى )ملم2( نضرب في معامل التحويل )100( 

ألن 1 سم2 = 100 ملم2
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إلجراء عمليَّة التحويل بين وحداِت قياس المساحة ينبغي لك معرفُة معامالت التحويل.

��� � = ���������� �� = �� �

��� �� = �� �

�� � = �������

�� ��� =� �

�� ��� =� �

Book 1.indb   126 7/28/19   3:44 PM

127الوحدة السابعة: المساحة والُمحيط

7-1 التحويل بين وحدات قياس المساحة

✦ تمارين 1-7
ما الوحدة القياسية التي يمكنك استخدامها لقياِس مساحة:  )1

)ب( ورقٍة نقديٍة )  أ  ( طابع بريدٍ 
) د ( شاشة سينما ) ج ( ملعب كرِة ِمضَرٍب 

أكمل ما يلي:  )2
)ب( 7.2 سم2 =    ملم2 )  أ  ( 6 سم2 =   ملم2 

) د ( 5.4 م2 =   سم2 ) ج ( 3 م2 =    سم2 
) و ( 865 ملم2 =    سم2 )هـ( 900 ملم2 =    سم2 

)ح( 000 48 سم2 =    م2 ) ز ( 000 20 سم2 =   م2 
)ط( 000 125 سم2 =    م2
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إلجراء عمليَّة التحويل بين وحداِت قياس المساحة ينبغي لك معرفُة معامالت التحويل.
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)ب( ورقٍة نقديٍة )  أ  ( طابع بريدٍ 
) د ( شاشة سينما ) ج ( ملعب كرِة ِمضَرٍب 

أكمل ما يلي:  )2
)ب( 7.2 سم2 =    ملم2 )  أ  ( 6 سم2 =   ملم2 

) د ( 5.4 م2 =   سم2 ) ج ( 3 م2 =    سم2 
) و ( 865 ملم2 =    سم2 )هـ( 900 ملم2 =    سم2 

)ح( 000 48 سم2 =    م2 ) ز ( 000 20 سم2 =   م2 
)ط( 000 125 سم2 =    م2

0.25 م2 تساوي 000 25 ملم2
تقول مها:    )3

هل مها على صواٍب؟ اشرح إجابتك.  
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يعرض الشكل المقابل ثالثَة ُمربَّعاٍت:

ل 1 ملم، ومساحته  	  طول الضلع في الُمربَّع األوَّ
تساوي 1 ملم × 1ملم = 1مليمتر مربع = 1 ملم2

 طول الضلع في الُمربَّع الثاني 1 سم، ومساحته تساوي 1 سم × 1سم= 1سنتمتر مربع = 1 سم2 	

طول الضلع في الُمربَّع الثالث 1 م، ومساحته تساوي 1 م × 1م= 1متر مربع = 1 م2 	

إذا قّسمت الُمربَّع الذي طوُل ضلِعه 1 سم ومساحته 1 سم2، 

إلى ُمربَّعاٍت طول ضلع كل منها 1 ملم،

ٍع من تلك الُمربَّعات الصغيرة. فستحصل على 10 × 10 = 100 ُمربَّ
1 سم2 = 100 ملم2 لذا نستنتج: 

وكذلك إذا قّسمت  الُمربَّع الذي طوُل ضلِعه 1 م ومساحتِه 1 م2، 

إلى ُمربَّعاٍت طول ضلع كل منها 1 سم،

ٍع من تلك الُمربَّعات الصغيرة. فستحصل على 100 × 100 = 000 10 ُمربَّ
1 م2 = 000 10 سم2 لذا نستنتج: 

مثال 1-7

)  أ  ( ما وحداُت المساحة التي ستستخدمها لقياِس مساحِة ملعِب كرِة قدٍم؟
)ب( تبُلغ مساحُة شكٍل ما 5 سم2؛ ما مقداُر مساحِة الشكل بالمليمتر الُمربَّع؟

 
الحل

ستقيس طوَل الملعب بالمتر، وبالتالي ستكون المساحُة بالمتِر الُمربَّع. )  أ  ( المتر الُمربَّع )م2(     
)ب( 5 × 100 = 500 ملم2  عند التحويل من )سم2( إلى )ملم2( نضرب في معامل التحويل )100( 

ألن 1 سم2 = 100 ملم2
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إلجراء عمليَّة التحويل بين وحداِت قياس المساحة ينبغي لك معرفُة معامالت التحويل.

��� � = ���������� �� = �� �

��� �� = �� �

�� � = �������

�� ��� =� �

�� ��� =� �

Book 1.indb   126 7/28/19   3:44 PM

127الوحدة السابعة: المساحة والُمحيط

7-1 التحويل بين وحدات قياس المساحة

✦ تمارين 1-7
ما الوحدة القياسية التي يمكنك استخدامها لقياِس مساحة:  )1

)ب( ورقٍة نقديٍة )  أ  ( طابع بريدٍ 
) د ( شاشة سينما ) ج ( ملعب كرِة ِمضَرٍب 

أكمل ما يلي:  )2
)ب( 7.2 سم2 =    ملم2 )  أ  ( 6 سم2 =   ملم2 

) د ( 5.4 م2 =   سم2 ) ج ( 3 م2 =    سم2 
) و ( 865 ملم2 =    سم2 )هـ( 900 ملم2 =    سم2 

)ح( 000 48 سم2 =    م2 ) ز ( 000 20 سم2 =   م2 
)ط( 000 125 سم2 =    م2

0.25 م2 تساوي 000 25 ملم2
تقول مها:    )3

هل مها على صواٍب؟ اشرح إجابتك.  

Book 1.indb   127 7/28/19   3:44 PM

الوحدة السابعة: المساحة والُمحيط 126

7-1 التحويل بين وحدات قياس المساحة

7-1 التحويل بين وحدات قياس المساحة

يعرض الشكل المقابل ثالثَة ُمربَّعاٍت:

ل 1 ملم، ومساحته  	  طول الضلع في الُمربَّع األوَّ
تساوي 1 ملم × 1ملم = 1مليمتر مربع = 1 ملم2

 طول الضلع في الُمربَّع الثاني 1 سم، ومساحته تساوي 1 سم × 1سم= 1سنتمتر مربع = 1 سم2 	

طول الضلع في الُمربَّع الثالث 1 م، ومساحته تساوي 1 م × 1م= 1متر مربع = 1 م2 	

إذا قّسمت الُمربَّع الذي طوُل ضلِعه 1 سم ومساحته 1 سم2، 

إلى ُمربَّعاٍت طول ضلع كل منها 1 ملم،

ٍع من تلك الُمربَّعات الصغيرة. فستحصل على 10 × 10 = 100 ُمربَّ
1 سم2 = 100 ملم2 لذا نستنتج: 

وكذلك إذا قّسمت  الُمربَّع الذي طوُل ضلِعه 1 م ومساحتِه 1 م2، 

إلى ُمربَّعاٍت طول ضلع كل منها 1 سم،

ٍع من تلك الُمربَّعات الصغيرة. فستحصل على 100 × 100 = 000 10 ُمربَّ
1 م2 = 000 10 سم2 لذا نستنتج: 

مثال 1-7

)  أ  ( ما وحداُت المساحة التي ستستخدمها لقياِس مساحِة ملعِب كرِة قدٍم؟
)ب( تبُلغ مساحُة شكٍل ما 5 سم2؛ ما مقداُر مساحِة الشكل بالمليمتر الُمربَّع؟

 
الحل

ستقيس طوَل الملعب بالمتر، وبالتالي ستكون المساحُة بالمتِر الُمربَّع. )  أ  ( المتر الُمربَّع )م2(     
)ب( 5 × 100 = 500 ملم2  عند التحويل من )سم2( إلى )ملم2( نضرب في معامل التحويل )100( 

ألن 1 سم2 = 100 ملم2

��� �
��� �

�� �

�� �� �

� �

إلجراء عمليَّة التحويل بين وحداِت قياس المساحة ينبغي لك معرفُة معامالت التحويل.

��� � = ���������� �� = �� �

��� �� = �� �

�� � = �������

�� ��� =� �

�� ��� =� �

Book 1.indb   126 7/28/19   3:44 PM
06-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   12606-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   126 09/06/2021   6:19 PM09/06/2021   6:19 PM



129الوحدة السابعة: المساحة والُمحيط

7-2 مساحة المستطيل ومحيطه

مثال 2-7

أوجد مساحَة وُمحيَط الُمستطيل المقابل. 

الحل 

م = T × ض
استخدم الُمعادلة: المساحة = الطول × العرض   4 × 6 = المساحة 

ر كتابَة الناتج بالوحدِة الصحيحِة )سم2( تذكَّ = 24 سم2    
استخدم الُمعادلة: الُمحيط = 2 × الطول + 2 × العرض   4 × 2 + 6 × 2 = الُمحيط 

أوجد 2 × 6، 2 × 4، ُثمَّ اجمع النواتج   8 + 12 =  
ر كتابَة الناتج النهائي بالوحدة الصحيحة )سم( تذكَّ = 20 سم    
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✦ تمارين 2-7
أوجد مساحَة وُمحيَط كل مستطيل فيما يلي:  )1
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) ج ()ب()  أ  (

) و ()هـ() د (

ورقة على شكل مستطيل طولها 210 ملم وعرضها 148 ملم. فما مساحتها؟  )2
يعمل سامي على رصف حديقة منزله الموضحة أبعادها   )3

في الشكل المقابل أوجد:  
ُمحيَط الحديقة )ب(  )  أ  ( مساحَة الحديقة 
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7-2 مساحة المستطيل ومحيطه

عند رسِم ُمستطيٍل على ورقة المربعات، ُيمكنك إيجاد مساحة الُمستطيل عن طريِق َعدِّ عدِد المربعات.

المساحة = 6 سم2  

بداًل من َعدِّ الُمربَّعاِت، ُيمكنك ضرُب طول الُمستطيل في عرضه إليجاد مساحته.

 

المساحة = 3 × 2 = 6 سم2  

معادلة إيجاد مساحِة المستطيل هي:

المساحة = الطول × العرض
م = T × ض

 

ُمحيط الشكل هو مجموع أطوال أبعاد الشكل الخارجية، و ُيمكنك إيجاد ُمحيط الشكل عن طريق جمِع أطوال 
أضالعه مًعا.

ُمحيط الُمستطيل المقابل يساوي: 
3 + 4 + 3 + 4 = 14 سم

بإمكانك أن تقوم بجمع طولين وعرضين مًعا :
4 × 2 + 3 × 2

8 + 6 =
= 14سم

معادلة إيجاد ُمحيِط ُمستطيل هي:
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الُمحيط = 2 × الطول + 2 × العرض

T2 = P + 2ض
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مثال 2-7

أوجد مساحَة وُمحيَط الُمستطيل المقابل. 

الحل 

م = T × ض
استخدم الُمعادلة: المساحة = الطول × العرض   4 × 6 = المساحة 

ر كتابَة الناتج بالوحدِة الصحيحِة )سم2( تذكَّ = 24 سم2    
استخدم الُمعادلة: الُمحيط = 2 × الطول + 2 × العرض   4 × 2 + 6 × 2 = الُمحيط 

أوجد 2 × 6، 2 × 4، ُثمَّ اجمع النواتج   8 + 12 =  
ر كتابَة الناتج النهائي بالوحدة الصحيحة )سم( تذكَّ = 20 سم    
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✦ تمارين 2-7
أوجد مساحَة وُمحيَط كل مستطيل فيما يلي:  )1
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ورقة على شكل مستطيل طولها 210 ملم وعرضها 148 ملم. فما مساحتها؟  )2
يعمل سامي على رصف حديقة منزله الموضحة أبعادها   )3

في الشكل المقابل أوجد:  
ُمحيَط الحديقة )ب(  )  أ  ( مساحَة الحديقة 
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عند رسِم ُمستطيٍل على ورقة المربعات، ُيمكنك إيجاد مساحة الُمستطيل عن طريِق َعدِّ عدِد المربعات.

المساحة = 6 سم2  

بداًل من َعدِّ الُمربَّعاِت، ُيمكنك ضرُب طول الُمستطيل في عرضه إليجاد مساحته.

 

المساحة = 3 × 2 = 6 سم2  

معادلة إيجاد مساحِة المستطيل هي:

المساحة = الطول × العرض
م = T × ض

 

ُمحيط الشكل هو مجموع أطوال أبعاد الشكل الخارجية، و ُيمكنك إيجاد ُمحيط الشكل عن طريق جمِع أطوال 
أضالعه مًعا.

ُمحيط الُمستطيل المقابل يساوي: 
3 + 4 + 3 + 4 = 14 سم

بإمكانك أن تقوم بجمع طولين وعرضين مًعا :
4 × 2 + 3 × 2

8 + 6 =
= 14سم

معادلة إيجاد ُمحيِط ُمستطيل هي:
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ح في األشكال المقابلة. مساحُة الُمثلَّث تساوي نِصَف مساحِة الُمستطيِل الذي يحيط به، كما هو ُموضَّ

ُيمكنك إيجاد مساحِة الُمستطيِل عن طريق َضرِب الطول )طول القاعدة(

تساوي  الُمثلَّث  مساحُة  ستكون  لذا  )االرتفاع(.  العرض  في 
حاصُل ضرِب نِصف القاعدة في االرتفاع.   

ويمكنك كتابة المعادلة كاآلتي:

 × القاعدة × االرتفاع
1–2 مساحة المثلث = 

X: القاعدة، O: اإلرتفاع  O X 
1–2 م = 

الحظ أنَّ ارتفاَع الُمثلَّث هو العمود النازل من رأس المثلث على قاعدته.

مثال 3-7

1( أوجد مساحَة الُمثلَّث المقابل.                              
ق من صحة إجابتك ُمستخِدًما التقريب. 2( تحقَّ

الحل 

 O X 
1–2 م =   )1

O ،X ض عن القيم اكتب المعادلة، ثمَّ عوَّ     5 × 9.8 ×  1
–2  =  

أوجد الناتج بوحدة )سم2( = 24.5 سم2     

ب طول القاعدة  إلى أقرب عدٍد كامٍل. قرِّ 2( 9.8 = 10 تقريًبا    
24.5 سم2 يساوي تقريبا 25 سم2 1  × 10 × 5 = 25 سم2   

–2 ∴ م =   
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يصنع العمود النازل زاوية 
قائمٍة )90°( مع القاعدة.
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غرفة مستطيلة الشكل مساحتها 12 م2،  إذا كان  طوُل الغرفِة 4 م.  )4
أوجد:  

)ب( ُمحيَط الغرفة )  أ  ( عرَض الغرفة    
أوجد مساحة المستطيل المقابل:  )5

)  أ  ( بالمليمتر المربع  
)ب( بالسنتمتر المربع   

الجدول التالي يتضمن بيانات خمسة مستطيالت، أكمل الفراغات بما يناسب:  )6

الُمحيطالمساحةالعرضالطولالُمستطيل
6 ملم8 ملمأ

28 سم42 سمب
60 م122 مج

22 سم8 سمد

20 ملم1.5 ملمهـ

7(  تريد عفاف التبرع لمصلى بقطع من السجاد أبعاد كل منها 4 م، 90 سم، إذا كانت مساحة أرضية المصلى 36م2، 
فكم قطعة من السجاد ستحتاج عفاف للتبرع بها؟

ترسم كل من مريم وخديجة ُمستطيالٍت ُيمثِّل طولها وعرضها أعداًدا كاملًة، من منهما على صواب؟ اشرح إجابتك.  )8

ال ُيمكنني رسُم أكثر من ثالثِة 
ُمستطيالٍت ُمختلفٍة مساحتها 24 سم2

يوجد أربعِة ُمستطيالٍت ُمختلفٍة 
مساحتها 24 سم2
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أوجد:  

)ب( ُمحيَط الغرفة )  أ  ( عرَض الغرفة    
أوجد مساحة المستطيل المقابل:  )5

)  أ  ( بالمليمتر المربع  
)ب( بالسنتمتر المربع   

الجدول التالي يتضمن بيانات خمسة مستطيالت، أكمل الفراغات بما يناسب:  )6

الُمحيطالمساحةالعرضالطولالُمستطيل
6 ملم8 ملمأ

28 سم42 سمب
60 م122 مج

22 سم8 سمد

20 ملم1.5 ملمهـ

7(  تريد عفاف التبرع لمصلى بقطع من السجاد أبعاد كل منها 4 م، 90 سم، إذا كانت مساحة أرضية المصلى 36م2، 
فكم قطعة من السجاد ستحتاج عفاف للتبرع بها؟

ترسم كل من مريم وخديجة ُمستطيالٍت ُيمثِّل طولها وعرضها أعداًدا كاملًة، من منهما على صواب؟ اشرح إجابتك.  )8

ال ُيمكنني رسُم أكثر من ثالثِة 
ُمستطيالٍت ُمختلفٍة مساحتها 24 سم2

يوجد أربعِة ُمستطيالٍت ُمختلفٍة 
مساحتها 24 سم2

�� �

��� �

Book 1.indb   130 7/28/19   3:44 PM
06-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   13106-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   131 09/06/2021   6:19 PM09/06/2021   6:19 PM

131الوحدة السابعة: المساحة والُمحيط

7-3 مساحُة الُمثلَّث

7-3 مساحُة الُمثلَّث

ح في األشكال المقابلة. مساحُة الُمثلَّث تساوي نِصَف مساحِة الُمستطيِل الذي يحيط به، كما هو ُموضَّ

ُيمكنك إيجاد مساحِة الُمستطيِل عن طريق َضرِب الطول )طول القاعدة(

تساوي  الُمثلَّث  مساحُة  ستكون  لذا  )االرتفاع(.  العرض  في 
حاصُل ضرِب نِصف القاعدة في االرتفاع.   

ويمكنك كتابة المعادلة كاآلتي:

 × القاعدة × االرتفاع
1–2 مساحة المثلث = 

X: القاعدة، O: اإلرتفاع  O X 
1–2 م = 

الحظ أنَّ ارتفاَع الُمثلَّث هو العمود النازل من رأس المثلث على قاعدته.

مثال 3-7

1( أوجد مساحَة الُمثلَّث المقابل.                              
ق من صحة إجابتك ُمستخِدًما التقريب. 2( تحقَّ

الحل 

 O X 
1–2 م =   )1

O ،X ض عن القيم اكتب المعادلة، ثمَّ عوَّ     5 × 9.8 ×  1
–2  =  

أوجد الناتج بوحدة )سم2( = 24.5 سم2     

ب طول القاعدة  إلى أقرب عدٍد كامٍل. قرِّ 2( 9.8 = 10 تقريًبا    
24.5 سم2 يساوي تقريبا 25 سم2 1  × 10 × 5 = 25 سم2   

–2 ∴ م =   
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يصنع العمود النازل زاوية 
قائمٍة )90°( مع القاعدة.
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انظر إلى متوازي األضالع في الشكل الُمقابل:
كته  إذا اقتطعَت الُمثلَّث من النهاية اليمنى لمتوازي األضالع وحرَّ

نحو النهاية اليسرى له، فستكون بذلك قد صنعت ُمستطياًل.
وبالتالي فإنَّ مساحة متوازي األضالع تساوي مساحِة الُمستطيل الذي له نفس االرتفاع وطول القاعدة.

لذا يمكنك كتابُة معادلِة مساحة متوازي األضالع كاآلتي:
المساحة = القاعدة × االرتفاع

O X  = م       

تذكر أن ارتفاع متوازي األضالع هو ارتفاع العمود النازل على القاعدة.

واآلن، انظر إلى شبه الُمنحرف في الشكل الُمقابل:
 )2X( ،)1X( :أطوال ضلعيه المتوازيين هي

)O( :طول العمود النازل هو
إذا قمت بنسخ شبه المنحرف لتكوين شكلين متماثلين منه 

ثم قمت بتركيب الشكلين، ستكون بذلك قد صنعت متوازي األضالع
كما في الشكل المقابل:

O × )2X + 1X ( = بما أن مساحة متوازي األضالع
O × )2X + 1X ( 1–2 2–1  مساحة متوازي األضالع =  إذن مساحة شبه المنحرف=
O × )2X + 1X( 1–2 وبالتالي فإنَّ معادلة إيجاد مساحة شبه الُمنحرف هي: م = 

الحظ أيًضا أنَّ ارتفاَع شبه الُمنحرف هو االرتفاع العمودي.

مثال 4-7
��� ��
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      )ب( 
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أوجد مساحَة كلِّ شكٍل فيما يلي:     )  أ  ( 

الحل

)  أ  ( ∵ الشكل متوازي أضالع :
O ،X ض عن اكتب معادلة إيجاد المساحة، ُثمَّ عوَّ  5 × 7 =   O X  = م ∴  

أوجد الناتج بوحدة  )سم2( = 35 سم2    
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✦ تمارين 3-7
)  أ  ( أوجد مساحَة كلَّ ُمثلٍَّث من الُمثلَّثات التالية:  )1

� ���

� �
)3
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)2
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�� �
)1

ق من صحة إجابتك. )ب( استخدم التقريب للتحقُّ
يبُلغ طوُل القاعدة في المثلث المقابل 8.2 سم،  وتبُلغ مساحة المثلث 40 سم2  )2

توصل مهند إلى أنَّ طول العمود النازل للُمثلَّث هو 8 سم:  
ح كيف يمكنك إثباُت أنَّ مهنًدا على خطأ. )  أ  ( بدون استخدام اآللة الحاسبة، وضِّ  

)ب( أوجد طول العمود النازل للمثلث.   
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توصل مهند إلى أنَّ طول العمود النازل للُمثلَّث هو 8 سم:  
ح كيف يمكنك إثباُت أنَّ مهنًدا على خطأ. )  أ  ( بدون استخدام اآللة الحاسبة، وضِّ  
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انظر إلى متوازي األضالع في الشكل الُمقابل:
كته  إذا اقتطعَت الُمثلَّث من النهاية اليمنى لمتوازي األضالع وحرَّ

نحو النهاية اليسرى له، فستكون بذلك قد صنعت ُمستطياًل.
وبالتالي فإنَّ مساحة متوازي األضالع تساوي مساحِة الُمستطيل الذي له نفس االرتفاع وطول القاعدة.

لذا يمكنك كتابُة معادلِة مساحة متوازي األضالع كاآلتي:
المساحة = القاعدة × االرتفاع

O X  = م       

تذكر أن ارتفاع متوازي األضالع هو ارتفاع العمود النازل على القاعدة.

واآلن، انظر إلى شبه الُمنحرف في الشكل الُمقابل:
 )2X( ،)1X( :أطوال ضلعيه المتوازيين هي

)O( :طول العمود النازل هو
إذا قمت بنسخ شبه المنحرف لتكوين شكلين متماثلين منه 

ثم قمت بتركيب الشكلين، ستكون بذلك قد صنعت متوازي األضالع
كما في الشكل المقابل:

O × )2X + 1X ( = بما أن مساحة متوازي األضالع
O × )2X + 1X ( 1–2 2–1  مساحة متوازي األضالع =  إذن مساحة شبه المنحرف=
O × )2X + 1X( 1–2 وبالتالي فإنَّ معادلة إيجاد مساحة شبه الُمنحرف هي: م = 

الحظ أيًضا أنَّ ارتفاَع شبه الُمنحرف هو االرتفاع العمودي.
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فيما يلي أربعُة أشكاٍل وخمس بطاقات مساحة:  )4

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

 

ة به من العمود األيسر. )  أ  (  باستخدام التقريب، صل كلَّ شكٍل من العمود األيمن ببطاقة المساحة الخاصَّ
ق من أنَّك قارنت األشكال ببطاقاِت المساحة بشكٍل صحيٍح. )ب(  استخدم اآللَة الحاسبَة للتحقُّ

) ج ( ارُسم شكاًل مساحته مساويٌة لبطاقِة المساحة المتبقية.

5(  متوازي أضالٍع مساحته 832 ملم2، وارتفاعه هو 2.6 سم.   ما طول قاعدته؟

شبه ُمنحرٌف مساحته 1500 ملم2، طوال ضلعيه المتوازيين هما 4.8 سم، 5.2 سم.  )6
كم ارتفاعه؟  

 
9.06 سم2

 

 
19.81 سم2

 

24.48 سم2
 

 
15.54 سم2

 

11.71 سم2
 

Book 1.indb   135 7/28/19   3:44 PM

الوحدة السابعة: المساحة والُمحيط 134

7-4 مساحة متوازي األضالع ومساحة شبه المنحرف

∵ الشكل شبه منحرف )ب( 
اكتب معادلة إيجاد المساحة.    O × )2X + 1X( × 1

–2  = ∴ م   

O ،2X ،1X ض عن القيم عوَّ    8 × )18 + 12( × 1
–2  =   

أوجد: 12 + 18 =30        8 × 30 × 1
–2  =   

15= 30 × 1
–2 أوجد:      8 × 15 =   

أوجد الناتج بوحدة ملم2 = 120 ملم 2      

✦ تمارين 4-7
أوجد مساحَة كلَّ متوازي أضالٍع فيما يلي:   )1
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�� ��� ) ج (   ��� ��
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)ب(   
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�� � )  أ  ( 

أوجد مساحَة كلِّ شبه ُمنحرٍف فيما يلي:   )2
�� ���
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�� ���
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�� �

)ب(   �� �

�� �
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)  أ  ( 

فيما يلي جزٌء من الواجب المنزليِّ  الخاصِّ بعائشة:  )3

سؤال  ما الفرُق بين مساحتّي هذين الشكلين؟ 

   
6 سم

10 سم

9 سم

                            )ب(  
12 ملم

15 ملم

) أ ( 

مساحة أ = O × X = 15 × 12 = 180 ملم2 اإلجابة 
9 × )10 + 6( ×  �

� = O × )2X + 1X( × �
� مساحة ب =   

� × 16 × 9 = 72 سم2
�  =     

الفرق = 180 - 72 = 108  

)ب( اكتب اإلجابَة  الصحيحَة لها. ح الخطأ  الذي وقعت فيه عائشٌة.  )  أ  (  وضِّ
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∵ الشكل شبه منحرف )ب( 
اكتب معادلة إيجاد المساحة.    O × )2X + 1X( × 1

–2  = ∴ م   

O ،2X ،1X ض عن القيم عوَّ    8 × )18 + 12( × 1
–2  =   

أوجد: 12 + 18 =30        8 × 30 × 1
–2  =   

15= 30 × 1
–2 أوجد:      8 × 15 =   

أوجد الناتج بوحدة ملم2 = 120 ملم 2      

✦ تمارين 4-7
أوجد مساحَة كلَّ متوازي أضالٍع فيما يلي:   )1

���

�� ��� ) ج (   ��� ��

��� ��

)ب(   
�� �

�� � )  أ  ( 

أوجد مساحَة كلِّ شبه ُمنحرٍف فيما يلي:   )2
�� ���

�� ���

�� ���

) ج (   �� �

�� �

�� �

)ب(   �� �

�� �

�� �

)  أ  ( 

فيما يلي جزٌء من الواجب المنزليِّ  الخاصِّ بعائشة:  )3

سؤال  ما الفرُق بين مساحتّي هذين الشكلين؟ 

   
6 سم

10 سم

9 سم

                            )ب(  
12 ملم

15 ملم

) أ ( 

مساحة أ = O × X = 15 × 12 = 180 ملم2 اإلجابة 
9 × )10 + 6( ×  �

� = O × )2X + 1X( × �
� مساحة ب =   

� × 16 × 9 = 72 سم2
�  =     

الفرق = 180 - 72 = 108  

)ب( اكتب اإلجابَة  الصحيحَة لها. ح الخطأ  الذي وقعت فيه عائشٌة.  )  أ  (  وضِّ
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فيما يلي أربعُة أشكاٍل وخمس بطاقات مساحة:  )4
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ة به من العمود األيسر. )  أ  (  باستخدام التقريب، صل كلَّ شكٍل من العمود األيمن ببطاقة المساحة الخاصَّ
ق من أنَّك قارنت األشكال ببطاقاِت المساحة بشكٍل صحيٍح. )ب(  استخدم اآللَة الحاسبَة للتحقُّ

) ج ( ارُسم شكاًل مساحته مساويٌة لبطاقِة المساحة المتبقية.

5(  متوازي أضالٍع مساحته 832 ملم2، وارتفاعه هو 2.6 سم.   ما طول قاعدته؟

شبه ُمنحرٌف مساحته 1500 ملم2، طوال ضلعيه المتوازيين هما 4.8 سم، 5.2 سم.  )6
كم ارتفاعه؟  

 
9.06 سم2

 

 
19.81 سم2

 

24.48 سم2
 

 
15.54 سم2

 

11.71 سم2
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ُيمكنك إيجاد مساحِة الدائرة باستخدام هذه المعادلة:
 2
H π = م

حيُث ُيشير م إلى المساحة، وُيشير H إلى نِصِف ُقطر الدائرة.
يجب أن تستخدَم نِصف الُقطر في معادلة إيجاد المساحة.

اًل  فعند إعطائك الُقطر، توجد أوَّ
نِصف الُقطِر )نِصف الُقطر = الُقطر ÷ 2(، ُثمَّ تستخدم المعادلة.

مثال 5-7
أوجد ُمحيَط الدوائَر اآلتية ومساحتها:

)ب( دائرٌة ُقطرها 6م )  أ  ( دائرٌة نِصُف ُقطرها 4 سم   
ب الناتج ألقرب منزلة عشرية استخدم P = 3.14 وقرِّ

الحل

اكتب معادلة محيط الدائرة  H π 2 = P )  أ  (
3.14 = π  ،4 = H :ض في المعادلة باآلتي َعوَّ  4 × π  × 2 =  

أوجد الناتج  25.12 =  
قرب الناتج ألقرب منزلة عشرية واحدة بوحدة )سم( = 25.1 سم   

ابدأ الحلَّ بكتابِة المعادلة التي ستستخدمها  2H π = م 
4 = H :ض في المعادلة باآلتي عوَّ  24 × π  =  

أوجد أواًل 4 × 4 ثم أوجد ناتج :3.14 × 16  16 × π  =  
50.24 =  

قرب الناتج ألقرب منزلة عشرية واحدة بوحدة سم2 = 50.2 سم2   
اكتب المعادلة  X  π =  P )ب(

6 = X :ض في المعادلة باآلتي َعوَّ  6 × π  =  
أوجد ناتج: 3.14 × 6  18.84 =  

قرب الناتج ألقرب منزلة عشرية واحدة بوحدة )م( = 18.8م    
ابدأ الحلَّ بكتابِة المعادلة التي ستستخدمها  2H π = م 

= X ÷ 2   أنت تعرف الُقطَر، ولكنَّك تحتاج لمعرفِة نِصف الُقطر؛ لذا ستجد نِصف  H  
اًل الُقطر أوَّ   3 = 2 ÷ 6 =   

 استناًدا إلى قواعد الجبر:
  2H ×  π = 2 تعني مH π = م   

H × H = 2H 

 من األخطاِء الشائعة 
H × H 2 بداًل من × H :2 كاآلتيH إيجاد
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  هي مجموعٌة من النقاط التي تبُعد مسافًة متساويًة 
الدائرُة

ى المركز.  عن نقطٍة ثابتٍة ُتسمَّ

ن من نقاٍط تبُعد مسافًة    هو طول الخط الذي يتكوَّ
متساويًة عن مركز الدائرة.ُمحيط الدائرِة

  هو قطعٌة مستقيمٌة تصُل مركَز الدائرة بأيِّ نقطٍة على 
ُمحيطها.نِصُف ُقطِر الدائرِة

  هو قطعٌة مستقيمٌة تمرُّ بمركِز الدائرِة وتصُل بين 
نقطتين على ُمحيطها. ويبُلغ طوُل الُقطِر ِضعف طوِل نِصف القطر.ُقطُر الدائرِة

َقْوُس الدائرة هو جزٌء من ُمحيط الدائرة.

ها نِصفا ُقطٍر وَقْوس. قطاُع الدائرة هو جزء من مساحة الدائرة يحدُّ

الوتر هو قطعٌة مستقيمٌة تصل بين نقطتين  على ُمحيِط الدائرة.

ها وتٌر وَقْوٌس. ُة هي المنطقة التي يحدُّ القطعُة الدائريَّ

أنَّه إذا قسمت طول ُمحيِط أيِّ دائرٍة على طوِل ُقطرها فستحصُل على نفس  بالدوائر كلِّها، هو  ة  ومن الحقائق الخاصَّ
العدد دائًما: ...3.141592653589 وُيطلق على هذا العدد اسم »باي« وُيرَمز لها بالرمز π، وُيمثِّل »باي« ثابًتا رياضيًّا 

22 ( للتعويض عنه.
7 ض عنه غالًبا بعدٍد محدد، ونستخدُم عادًة العدد العشري التقريبيَّ )3.14(، أو الكسر ) ُيعوَّ

ُيمكنك إيجاد ُمحيِط الدائرة باستخدام هذه الُمعادلة:
حيُث ُيشير P إلى الُمحيط وُيشير X إلى الُقطر.   X  × π = P  

ُيمكنك أيًضا استخدام الُمعادلة:
حيُث ُيشير P إلى الُمحيط وُيشير H إلى نِصف الُقطر.   H π 2 = P  

ر أنَّ الُقطر = 2 × نِصف الُقطر ولهذا السبب ُتوجد صيغتان لمعادلة محيط الدائرة. تذكَّ

مة إليك. يتمُّ استخدام كلِّ واحدٍة منهما وفًقا للُمعطيات الُمقدَّ

	 X π = P :عند إعطائك طوَل الُقطر، تستخدم الصيغة
	 H π 2 = P :عند إعطائك طوَل نِصف الُقطر، تستخدم الصيغة

���

����

���

������

����� ���
��

���
�	 ����

��
���� ����

 استناًدا إلى قواعد الجبر:
 X  × π = P تعني X π = P 

H × π × 2 = P تعني H π 2 = P
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أوجد ناتج: 3.14 × 6  18.84 =  

قرب الناتج ألقرب منزلة عشرية واحدة بوحدة )م( = 18.8م    
ابدأ الحلَّ بكتابِة المعادلة التي ستستخدمها  2H π = م 

= X ÷ 2   أنت تعرف الُقطَر، ولكنَّك تحتاج لمعرفِة نِصف الُقطر؛ لذا ستجد نِصف  H  
اًل الُقطر أوَّ   3 = 2 ÷ 6 =   

 استناًدا إلى قواعد الجبر:
  2H ×  π = 2 تعني مH π = م   

H × H = 2H 

 من األخطاِء الشائعة 
H × H 2 بداًل من × H :2 كاآلتيH إيجاد
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  هي مجموعٌة من النقاط التي تبُعد مسافًة متساويًة 
الدائرُة

ى المركز.  عن نقطٍة ثابتٍة ُتسمَّ

ن من نقاٍط تبُعد مسافًة    هو طول الخط الذي يتكوَّ
متساويًة عن مركز الدائرة.ُمحيط الدائرِة

  هو قطعٌة مستقيمٌة تصُل مركَز الدائرة بأيِّ نقطٍة على 
ُمحيطها.نِصُف ُقطِر الدائرِة

  هو قطعٌة مستقيمٌة تمرُّ بمركِز الدائرِة وتصُل بين 
نقطتين على ُمحيطها. ويبُلغ طوُل الُقطِر ِضعف طوِل نِصف القطر.ُقطُر الدائرِة

َقْوُس الدائرة هو جزٌء من ُمحيط الدائرة.

ها نِصفا ُقطٍر وَقْوس. قطاُع الدائرة هو جزء من مساحة الدائرة يحدُّ

الوتر هو قطعٌة مستقيمٌة تصل بين نقطتين  على ُمحيِط الدائرة.

ها وتٌر وَقْوٌس. ُة هي المنطقة التي يحدُّ القطعُة الدائريَّ

أنَّه إذا قسمت طول ُمحيِط أيِّ دائرٍة على طوِل ُقطرها فستحصُل على نفس  بالدوائر كلِّها، هو  ة  ومن الحقائق الخاصَّ
العدد دائًما: ...3.141592653589 وُيطلق على هذا العدد اسم »باي« وُيرَمز لها بالرمز π، وُيمثِّل »باي« ثابًتا رياضيًّا 

22 ( للتعويض عنه.
7 ض عنه غالًبا بعدٍد محدد، ونستخدُم عادًة العدد العشري التقريبيَّ )3.14(، أو الكسر ) ُيعوَّ

ُيمكنك إيجاد ُمحيِط الدائرة باستخدام هذه الُمعادلة:
حيُث ُيشير P إلى الُمحيط وُيشير X إلى الُقطر.   X  × π = P  

ُيمكنك أيًضا استخدام الُمعادلة:
حيُث ُيشير P إلى الُمحيط وُيشير H إلى نِصف الُقطر.   H π 2 = P  

ر أنَّ الُقطر = 2 × نِصف الُقطر ولهذا السبب ُتوجد صيغتان لمعادلة محيط الدائرة. تذكَّ

مة إليك. يتمُّ استخدام كلِّ واحدٍة منهما وفًقا للُمعطيات الُمقدَّ

	 X π = P :عند إعطائك طوَل الُقطر، تستخدم الصيغة
	 H π 2 = P :عند إعطائك طوَل نِصف الُقطر، تستخدم الصيغة

���

����

���

������

����� ���
��

���
�	 ����

��
���� ����

 استناًدا إلى قواعد الجبر:
 X  × π = P تعني X π = P 

H × π × 2 = P تعني H π 2 = P
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ُيمكنك إيجاد مساحِة الدائرة باستخدام هذه المعادلة:
 2
H π = م

حيُث ُيشير م إلى المساحة، وُيشير H إلى نِصِف ُقطر الدائرة.
يجب أن تستخدَم نِصف الُقطر في معادلة إيجاد المساحة.

اًل  فعند إعطائك الُقطر، توجد أوَّ
نِصف الُقطِر )نِصف الُقطر = الُقطر ÷ 2(، ُثمَّ تستخدم المعادلة.

مثال 5-7
أوجد ُمحيَط الدوائَر اآلتية ومساحتها:

)ب( دائرٌة ُقطرها 6م )  أ  ( دائرٌة نِصُف ُقطرها 4 سم   
ب الناتج ألقرب منزلة عشرية استخدم P = 3.14 وقرِّ

الحل

اكتب معادلة محيط الدائرة  H π 2 = P )  أ  (
3.14 = π  ،4 = H :ض في المعادلة باآلتي َعوَّ  4 × π  × 2 =  

أوجد الناتج  25.12 =  
قرب الناتج ألقرب منزلة عشرية واحدة بوحدة )سم( = 25.1 سم   

ابدأ الحلَّ بكتابِة المعادلة التي ستستخدمها  2H π = م 
4 = H :ض في المعادلة باآلتي عوَّ  24 × π  =  

أوجد أواًل 4 × 4 ثم أوجد ناتج :3.14 × 16  16 × π  =  
50.24 =  

قرب الناتج ألقرب منزلة عشرية واحدة بوحدة سم2 = 50.2 سم2   
اكتب المعادلة  X  π =  P )ب(

6 = X :ض في المعادلة باآلتي َعوَّ  6 × π  =  
أوجد ناتج: 3.14 × 6  18.84 =  

قرب الناتج ألقرب منزلة عشرية واحدة بوحدة )م( = 18.8م    
ابدأ الحلَّ بكتابِة المعادلة التي ستستخدمها  2H π = م 

= X ÷ 2   أنت تعرف الُقطَر، ولكنَّك تحتاج لمعرفِة نِصف الُقطر؛ لذا ستجد نِصف  H  
اًل الُقطر أوَّ   3 = 2 ÷ 6 =   

 استناًدا إلى قواعد الجبر:
  2H ×  π = 2 تعني مH π = م   

H × H = 2H 

 من األخطاِء الشائعة 
H × H 2 بداًل من × H :2 كاآلتيH إيجاد
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مة إليك. يتمُّ استخدام كلِّ واحدٍة منهما وفًقا للُمعطيات الُمقدَّ

	 X π = P :عند إعطائك طوَل الُقطر، تستخدم الصيغة
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 استناًدا إلى قواعد الجبر:
 X  × π = P تعني X π = P 

H × π × 2 = P تعني H π 2 = P
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ُيمكنك إيجاد مساحِة الدائرة باستخدام هذه المعادلة:
 2
H π = م

حيُث ُيشير م إلى المساحة، وُيشير H إلى نِصِف ُقطر الدائرة.
يجب أن تستخدَم نِصف الُقطر في معادلة إيجاد المساحة.

اًل  فعند إعطائك الُقطر، توجد أوَّ
نِصف الُقطِر )نِصف الُقطر = الُقطر ÷ 2(، ُثمَّ تستخدم المعادلة.

مثال 5-7
أوجد ُمحيَط الدوائَر اآلتية ومساحتها:

)ب( دائرٌة ُقطرها 6م )  أ  ( دائرٌة نِصُف ُقطرها 4 سم   
ب الناتج ألقرب منزلة عشرية استخدم P = 3.14 وقرِّ

الحل

اكتب معادلة محيط الدائرة  H π 2 = P )  أ  (
3.14 = π  ،4 = H :ض في المعادلة باآلتي َعوَّ  4 × π  × 2 =  

أوجد الناتج  25.12 =  
قرب الناتج ألقرب منزلة عشرية واحدة بوحدة )سم( = 25.1 سم   

ابدأ الحلَّ بكتابِة المعادلة التي ستستخدمها  2H π = م 
4 = H :ض في المعادلة باآلتي عوَّ  24 × π  =  

أوجد أواًل 4 × 4 ثم أوجد ناتج :3.14 × 16  16 × π  =  
50.24 =  

قرب الناتج ألقرب منزلة عشرية واحدة بوحدة سم2 = 50.2 سم2   
اكتب المعادلة  X  π =  P )ب(

6 = X :ض في المعادلة باآلتي َعوَّ  6 × π  =  
أوجد ناتج: 3.14 × 6  18.84 =  

قرب الناتج ألقرب منزلة عشرية واحدة بوحدة )م( = 18.8م    
ابدأ الحلَّ بكتابِة المعادلة التي ستستخدمها  2H π = م 

= X ÷ 2   أنت تعرف الُقطَر، ولكنَّك تحتاج لمعرفِة نِصف الُقطر؛ لذا ستجد نِصف  H  
اًل الُقطر أوَّ   3 = 2 ÷ 6 =   

 استناًدا إلى قواعد الجبر:
  2H ×  π = 2 تعني مH π = م   

H × H = 2H 

 من األخطاِء الشائعة 
H × H 2 بداًل من × H :2 كاآلتيH إيجاد
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H × π × 2 = P تعني H π 2 = P
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  هي مجموعٌة من النقاط التي تبُعد مسافًة متساويًة 
الدائرُة

ى المركز.  عن نقطٍة ثابتٍة ُتسمَّ

ن من نقاٍط تبُعد مسافًة    هو طول الخط الذي يتكوَّ
متساويًة عن مركز الدائرة.ُمحيط الدائرِة

  هو قطعٌة مستقيمٌة تصُل مركَز الدائرة بأيِّ نقطٍة على 
ُمحيطها.نِصُف ُقطِر الدائرِة

  هو قطعٌة مستقيمٌة تمرُّ بمركِز الدائرِة وتصُل بين 
نقطتين على ُمحيطها. ويبُلغ طوُل الُقطِر ِضعف طوِل نِصف القطر.ُقطُر الدائرِة

َقْوُس الدائرة هو جزٌء من ُمحيط الدائرة.

ها نِصفا ُقطٍر وَقْوس. قطاُع الدائرة هو جزء من مساحة الدائرة يحدُّ

الوتر هو قطعٌة مستقيمٌة تصل بين نقطتين  على ُمحيِط الدائرة.

ها وتٌر وَقْوٌس. ُة هي المنطقة التي يحدُّ القطعُة الدائريَّ

أنَّه إذا قسمت طول ُمحيِط أيِّ دائرٍة على طوِل ُقطرها فستحصُل على نفس  بالدوائر كلِّها، هو  ة  ومن الحقائق الخاصَّ
العدد دائًما: ...3.141592653589 وُيطلق على هذا العدد اسم »باي« وُيرَمز لها بالرمز π، وُيمثِّل »باي« ثابًتا رياضيًّا 

22 ( للتعويض عنه.
7 ض عنه غالًبا بعدٍد محدد، ونستخدُم عادًة العدد العشري التقريبيَّ )3.14(، أو الكسر ) ُيعوَّ

ُيمكنك إيجاد ُمحيِط الدائرة باستخدام هذه الُمعادلة:
حيُث ُيشير P إلى الُمحيط وُيشير X إلى الُقطر.   X  × π = P  

ُيمكنك أيًضا استخدام الُمعادلة:
حيُث ُيشير P إلى الُمحيط وُيشير H إلى نِصف الُقطر.   H π 2 = P  

ر أنَّ الُقطر = 2 × نِصف الُقطر ولهذا السبب ُتوجد صيغتان لمعادلة محيط الدائرة. تذكَّ

مة إليك. يتمُّ استخدام كلِّ واحدٍة منهما وفًقا للُمعطيات الُمقدَّ

	 X π = P :عند إعطائك طوَل الُقطر، تستخدم الصيغة
	 H π 2 = P :عند إعطائك طوَل نِصف الُقطر، تستخدم الصيغة
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 استناًدا إلى قواعد الجبر:
 X  × π = P تعني X π = P 

H × π × 2 = P تعني H π 2 = P
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ُيمكنك إيجاد مساحِة الدائرة باستخدام هذه المعادلة:
 2
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يقول راشد:  )4

أعتقد بأنَّ مساحَة نِصف الدائرِة أكبُر من 
مساحِة ُربع الدائرِة.

 

  هل راشد على صواٍب؟ اعرض طريقَة الحلِّ لتوضيح إجابتك.

في الشكل الُمقابل نِصَف دائرٍة وربَع دائرٍة.  )5

اقرأ ما تقوله خديجة.  

أعتقد بأنَّ محيَط نِصف الدائرِة أكبُر 
من ُمحيِط ُربع الدائرِة.

 

هل خديجة على صواٍب؟ اعرض طريقَة الحلِّ لتوضيح إجابتك.  
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3 = H :ض في المعادلة باآلتي َعوَّ  2)3( × π  = م   
اًل )3(2 أوجد أوَّ  9 × π  =  

أوجد ناتج: 3.14 × 9  28.26 =  
= 28.3 م2   قرب الناتج ألقرب منزلة عشرية واحدة بوحدة )م2(.  

✦ تمارين 5-7
:)3.14 = π( أوجد محيط كلِّ دائرٍة من الدوائر اآلتية، ثم قرب الناتج ألقرب منزلة عشرية واحدة علًما بأن  )1

)ب( نِصف الُقطر = 5م )  أ  ( نِصف الُقطر = 6سم 
) د ( الُقطر = 14سم ) ج ( نِصف القطر = 12سم 
) و ( الُقطر = 3.5م )هـ( الُقطر = 9م 

:)3.14 = π( أوجد مساحة كلِّ دائرٍة من الدوائر اآلتية علًما بأن  )2
)ب( نِصف الُقطر = 7م )  أ  ( نِصف الُقطر = 3سم   

) د ( الُقطر = 18سم ) ج ( نِصف الُقطر = 12سم   
) و ( الُقطر = 8م )هـ( الُقطر = 14م 

في الشكل المقابل جزٌء من الواجب المنزليِّ الخاصِّ بأحمد.  )3
استخدم طريقَة أحمد إليجاد:  

  ُمحيط ومساحة نِصف دائرٍة في كل مما 
يأتي:

)  أ  (  ُقطرها  = 20 سم   
)ب( ُقطرها = 10م  

) ج ( نِصف ُقطرها = 8 سم   
) د ( نِصف ُقطرها = 11م  

)هـ( ُقطرها = 40سم   
) و ( نِصف ُقطرها = 13 ملم  

  )استخدم π = 3.14 وقرب إجاباتِك 
ألقرب منزلة عشرية واحدة(

سؤال         أوجد ُمحيَط ومساحَة نِصف الدائرِة في الشكل التالي:

اإلجابة
 الُمحيط  = نِصف ُمحيط الدائرة + الُقطر

 X + X × π  × 
�
�  =

16 + 16 × π × 
�
� =   

= 25.12 + 16 = 41.12 سم  
المساحة  = نِصف مساحِة الدائرِة 

2H × π × 
�
� =   

 28 × π ×  
�
� =  

 64 × π × 
�
� =  

= 100.48 سم2  
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)هـ( ُقطرها = 40سم   
) و ( نِصف ُقطرها = 13 ملم  

  )استخدم π = 3.14 وقرب إجاباتِك 
ألقرب منزلة عشرية واحدة(

سؤال         أوجد ُمحيَط ومساحَة نِصف الدائرِة في الشكل التالي:

اإلجابة
 الُمحيط  = نِصف ُمحيط الدائرة + الُقطر

 X + X × π  × 
�
�  =

16 + 16 × π × 
�
� =   

= 25.12 + 16 = 41.12 سم  
المساحة  = نِصف مساحِة الدائرِة 

2H × π × 
�
� =   

 28 × π ×  
�
� =  

 64 × π × 
�
� =  

= 100.48 سم2  

�� ��

Book 1.indb   138 7/28/19   3:44 PM

139الوحدة السابعة: المساحة والُمحيط

7-5  مساحة الدائرة ومحيطها

يقول راشد:  )4

أعتقد بأنَّ مساحَة نِصف الدائرِة أكبُر من 
مساحِة ُربع الدائرِة.

 

  هل راشد على صواٍب؟ اعرض طريقَة الحلِّ لتوضيح إجابتك.

في الشكل الُمقابل نِصَف دائرٍة وربَع دائرٍة.  )5

اقرأ ما تقوله خديجة.  

أعتقد بأنَّ محيَط نِصف الدائرِة أكبُر 
من ُمحيِط ُربع الدائرِة.

 

هل خديجة على صواٍب؟ اعرض طريقَة الحلِّ لتوضيح إجابتك.  
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3 = H :ض في المعادلة باآلتي َعوَّ  2)3( × π  = م   
اًل )3(2 أوجد أوَّ  9 × π  =  

أوجد ناتج: 3.14 × 9  28.26 =  
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) و ( الُقطر = 3.5م )هـ( الُقطر = 9م 

:)3.14 = π( أوجد مساحة كلِّ دائرٍة من الدوائر اآلتية علًما بأن  )2
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) د ( الُقطر = 18سم ) ج ( نِصف الُقطر = 12سم   
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بة 7-6 مساحُة األشكاِل الُمركَّ

 O X 1
–2  = مساحة الُمثلَّث   

أوجد مساحَة الُمثلَّث   7 × 4 × 1
–2  =   

= 14 سم2   
= 78.5 سم2 - 14 سم2   مساحة المنطقة الُمظلَّلة = مساحة الدائرة - مساحة المثلث المساحة الُمظلَّلة   

=64.5 سم2      

✦ تمارين 6-7
أكمل إليجاد مساحة كل مما يلي:  )1

�
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����

)ب(   
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�� �
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)  أ  ( 

2–1 × 12 × 6 =  سم2  = O × X × 1–2 مساحة )أ( =  مساحة )أ( =  T × ض = 5 ×  =  سم2    
مساحة )ب( = T × ض =  ×  =  سم2 مساحة )ب( =  T × ض = 11 ×  =  سم2   

المساحة اإلجماليَّة =  +  =  سم2 المساحة اإلجماليَّة =  +  =  سم2    

بة اآلتية: أوجد مساحَة كلِّ شكٍل من األشكال الُمركَّ  )2
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بة 7-6 مساحُة األشكاِل الُمركَّ

بة 7-6 مساحُة األشكاِل الُمركَّ

تعرفت سابًقا على مساحة أشكال مستوية مثل: المستطيل، المثلث، متوازي األضالع، شبه المنحرف، الدائرة .... إلخ، 
فعند تركيب مجموعة من هذه األشكال ينتج شكاًل مركًبا مساحته تساوي مساحة األشكال المكونة له.

وإليجاد مساحة األشكال المركبة :
1( اقسم الشكل المركب إلى أشكال مستوية بسيطة.

2( أوجد مساحة كل شكل من هذه األشكال.
3( اجمع أو اطرح لتحصل على مساحات األشكال المطلوبة.

مثال 6-7
أوجد مساحة الجزء الملون في كل شكل من األشكال اآلتية:

�� �

�� �

�� �
)ب(      

�� �

�� �

�� �

�� �

)  أ  ( 

الحل

م الشكل إلى ُمستطيلين: )أ(، )ب(   قسِّ   

���

���� �

�� �

�� �
)  أ  ( 

 

= T × ض مساحة ) أ (   
أنت تعرُف طوَل وعرَض الُمستطيل )أ(     4 × 3 =   

= 12 سم2   
= T × ض      أنت تعرف عرض المستطيل ب ولكن ال تعرف  مساحة )ب (    

طوله؛ لذا أوجد طوله:  9- 4= 5 سم     5 × 2 =   
= 10 سم2    

= 12 سم2 + 10 سم2   اجمع مساحتّي الُمستطيلين مًعا للحصول على المساحة اإلجماليَّة   
مساحة الشكل المركب     = 22 سم2       

 2
H π = مساحة الدائرة  )ب( 

أوجد مساحَة الدائرة     25 × π =   
3.14 = π استخدم = 78.5 سم2       
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 O X 1
–2  = مساحة الُمثلَّث   

أوجد مساحَة الُمثلَّث   7 × 4 × 1
–2  =   

= 14 سم2   
= 78.5 سم2 - 14 سم2   مساحة المنطقة الُمظلَّلة = مساحة الدائرة - مساحة المثلث المساحة الُمظلَّلة   

=64.5 سم2      

✦ تمارين 6-7
أكمل إليجاد مساحة كل مما يلي:  )1
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2–1 × 12 × 6 =  سم2  = O × X × 1–2 مساحة )أ( =  مساحة )أ( =  T × ض = 5 ×  =  سم2    
مساحة )ب( = T × ض =  ×  =  سم2 مساحة )ب( =  T × ض = 11 ×  =  سم2   

المساحة اإلجماليَّة =  +  =  سم2 المساحة اإلجماليَّة =  +  =  سم2    

بة اآلتية: أوجد مساحَة كلِّ شكٍل من األشكال الُمركَّ  )2
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بة 7-6 مساحُة األشكاِل الُمركَّ

بة 7-6 مساحُة األشكاِل الُمركَّ

تعرفت سابًقا على مساحة أشكال مستوية مثل: المستطيل، المثلث، متوازي األضالع، شبه المنحرف، الدائرة .... إلخ، 
فعند تركيب مجموعة من هذه األشكال ينتج شكاًل مركًبا مساحته تساوي مساحة األشكال المكونة له.

وإليجاد مساحة األشكال المركبة :
1( اقسم الشكل المركب إلى أشكال مستوية بسيطة.

2( أوجد مساحة كل شكل من هذه األشكال.
3( اجمع أو اطرح لتحصل على مساحات األشكال المطلوبة.

مثال 6-7
أوجد مساحة الجزء الملون في كل شكل من األشكال اآلتية:

�� �
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�� �
)ب(      
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)  أ  ( 

الحل

م الشكل إلى ُمستطيلين: )أ(، )ب(   قسِّ   

���

���� �

�� �

�� �
)  أ  ( 

 

= T × ض مساحة ) أ (   
أنت تعرُف طوَل وعرَض الُمستطيل )أ(     4 × 3 =   

= 12 سم2   
= T × ض      أنت تعرف عرض المستطيل ب ولكن ال تعرف  مساحة )ب (    

طوله؛ لذا أوجد طوله:  9- 4= 5 سم     5 × 2 =   
= 10 سم2    

= 12 سم2 + 10 سم2   اجمع مساحتّي الُمستطيلين مًعا للحصول على المساحة اإلجماليَّة   
مساحة الشكل المركب     = 22 سم2       

 2
H π = مساحة الدائرة  )ب( 

أوجد مساحَة الدائرة     25 × π =   
3.14 = π استخدم = 78.5 سم2       
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143الوحدة السابعة: المساحة والُمحيط

بة 7-6 مساحُة األشكاِل الُمركَّ

رسمت سناء الشكلين المقابلين وقالت:  )7

 

  هل سناء على صواب؟ اعرض طريقة الحل لتوضيح إجابتك.

ملخَّص

يجب أن تعرف أن:
★  تقاس المساحة بالوحدات الُمربَّعة مثل المتر 	

الُمربَّع )م2(، والسنتيمتر الُمربَّع )سم2(، 
والمليمتر الُمربَّع )ملم2(

★ ة بالمساحة هي:	   معامالت التحويل الخاصَّ
1 سم2 = 100 ملم2، 1 م2 = 000 10 سم2

★ مساحة المستطيل = الطول × العرض	
★  يتمُّ إيجاد ُمحيِط الشكل عن طريق جمع أطوال 	

أبعاد الشكل الخارجية مًعا.
★ 	O X 1

–2 مساحِة الُمثلَّث = 
★ 	   O X = مساحِة متوازي األضالع

★ 	O × )2X + 1X( × 
1
–2 مساحِة شبه الُمنحرف = 

★ 	22
7 محيط الدائرة = π ، H π 2 = 3.14 أو 

★ 	 22
7 مساحِة الدائرة = π ، 2H π = 3.14 أو 

★ بة:	 إليجاد مساحِة األشكال الُمركَّ
م الشكل إلى أشكاٍل مستوية بسيطٍة. 1(  قسِّ

2(  أوجد مساحَة كلِّ شكٍل من هذه األشكال.
3(  اجمع أو اطرح لتحصل على مساحات 

األشكال المطلوبة.

يجب أن تكوَن قادًرا على:
★  التحويل بين وحداِت قياِس المساحة، مثل: )م2(، 	

)سم2(، )ملم2(
★ ة بمساحِة وُمحيِط 	  استخدام المعادالت الخاصَّ

الُمستطيِل.
★ ة بمساحِة الُمثلَّث، 	  استنتاج المعادالت الخاصَّ

ومتوازي األضالع، وشبه الُمنحرف واستخداِمها.
★ بة.	 حساب مساحِة األشكاِل الُمركَّ
★ التعرف على الدائرة ومكوناتها.	
★ ة بُمحيِط ومساحِة 	  معرفة المعادالت الخاصَّ

الدائرة واستخدامها.
★ ل إلى استنتاجاٍت 	  العمل بطريقٍة منطقيٍَّة والتوصُّ

بسيطٍة.

المساحات التي ظلَّلتها في 
الشكلين متساوية
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اكتب األطوال المفقودة في  ثم احسب مساحة الشكل في كل مما يلي:  )3
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أوجد مساحة األشكال المركبة اآلتية:  )4
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أكمل ما يلي إليجاد مساحة الجزء الملون في الشكل المقابل:  )5
مساحة الُمستطيل الكبير = 30 ×  =  سم2   

مساحة المستطيل الصغير = 8 ×  =  سم2  
مساحة الجزء الملون =  –  =  سم2  

أوجد مساحَة الجزء الملون في كٍل مما يأتي:  )6
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143الوحدة السابعة: المساحة والُمحيط

بة 7-6 مساحُة األشكاِل الُمركَّ

رسمت سناء الشكلين المقابلين وقالت:  )7

 

  هل سناء على صواب؟ اعرض طريقة الحل لتوضيح إجابتك.

ملخَّص

يجب أن تعرف أن:
★  تقاس المساحة بالوحدات الُمربَّعة مثل المتر 	

الُمربَّع )م2(، والسنتيمتر الُمربَّع )سم2(، 
والمليمتر الُمربَّع )ملم2(

★ ة بالمساحة هي:	   معامالت التحويل الخاصَّ
1 سم2 = 100 ملم2، 1 م2 = 000 10 سم2

★ مساحة المستطيل = الطول × العرض	
★  يتمُّ إيجاد ُمحيِط الشكل عن طريق جمع أطوال 	

أبعاد الشكل الخارجية مًعا.
★ 	O X 1

–2 مساحِة الُمثلَّث = 
★ 	   O X = مساحِة متوازي األضالع

★ 	O × )2X + 1X( × 
1
–2 مساحِة شبه الُمنحرف = 

★ 	22
7 محيط الدائرة = π ، H π 2 = 3.14 أو 

★ 	 22
7 مساحِة الدائرة = π ، 2H π = 3.14 أو 

★ بة:	 إليجاد مساحِة األشكال الُمركَّ
م الشكل إلى أشكاٍل مستوية بسيطٍة. 1(  قسِّ

2(  أوجد مساحَة كلِّ شكٍل من هذه األشكال.
3(  اجمع أو اطرح لتحصل على مساحات 

األشكال المطلوبة.

يجب أن تكوَن قادًرا على:
★  التحويل بين وحداِت قياِس المساحة، مثل: )م2(، 	

)سم2(، )ملم2(
★ ة بمساحِة وُمحيِط 	  استخدام المعادالت الخاصَّ

الُمستطيِل.
★ ة بمساحِة الُمثلَّث، 	  استنتاج المعادالت الخاصَّ

ومتوازي األضالع، وشبه الُمنحرف واستخداِمها.
★ بة.	 حساب مساحِة األشكاِل الُمركَّ
★ التعرف على الدائرة ومكوناتها.	
★ ة بُمحيِط ومساحِة 	  معرفة المعادالت الخاصَّ

الدائرة واستخدامها.
★ ل إلى استنتاجاٍت 	  العمل بطريقٍة منطقيٍَّة والتوصُّ

بسيطٍة.

المساحات التي ظلَّلتها في 
الشكلين متساوية
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بة 7-6 مساحُة األشكاِل الُمركَّ
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أكمل ما يلي إليجاد مساحة الجزء الملون في الشكل المقابل:  )5
مساحة الُمستطيل الكبير = 30 ×  =  سم2   

مساحة المستطيل الصغير = 8 ×  =  سم2  
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تمارين ومسائل عامة

7(  وّضح كيف يمكنك استخدام عدد مكون من رقم واحد، بداًل من π ، للتحقق من صحة إجابتك. ما العدد الذي 
ستختاره؟

بًة ألقرب منزلة عشرية.( قطعة رخام محيطها 48 سم، أوجد طول قطرها، )اكتب إجابَتك ُمقرَّ  )8

بة اآلتية: أوجد مساحَة كلِّ شكٍل من األشكال الُمركَّ  )9
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تمارين ومسائل عامة

تمارين ومسائل عامة

ما الوحداُت التي قد تستخدمها لقياس مساحة:   )1
)ب( غالِف كتاٍب )  أ  ( ملعِب هوكي 

أكمل ما يلي:  )2
)ب( 5م2 =  سم2 )  أ  ( 8 سم2 =  ملم2 

) ج ( 420 ملم2 =  سم2

أوجد مساحَة وُمحيَط الُمستطيالت اآلتية:  )3
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غرفة مستطيلة الشكل مساحتها 24م2، وطولها 6 م.  )4
)ب( ُمحيَط الغرفة أوجد: )  أ  ( عرَض الغرفة       

أوجد مساحَة كلِّ شكٍل من األشكال اآلتية:  )5
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:)3.14 = π أوجد مساحة ومحيط الدائرة في كل مما يلي مقرًبا الناتج ألقرب منزلة عشرية واحدة )استخدم  )6
)  أ  ( نِصف الُقطر = 4 سم

)ب( الُقطر = 12 سم
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ة البسيطة 8-1 النسب المئويَّ

147الوحدة الثامنة: النسب المئويَّة

ة البسيطة 8-1 النسب المئويَّ

25% تعني »25 جزًءا من 100«، وتقرأ 25 من 100 	
	 1–4 25% تمثل طريقة أخرى لكتابة 

لذا النسبة المئويَّة هي طريقة أخرى لكتابة الكسر.

مثال 1-8

1( أوجد النسبة المئوية للجزء الملون في الشكل المقابل.
2( أوجد النسبة المئوية للجزء غير الملون.

الحل

ًعا ُمتطابًقا، 8 منهم ُمربَّعاٍت ملونة. 8  يوجد في الشكل 20 ُمربَّ
–20 الكسر الذي يمثل الجزء الملون =   )1

40   لتحويل المقام إلى 100 ، اضرب كال من البسط والمقام في )5(
–100  = 8

–20  

40 = 40% )النسبة المئوية للجزء الملون من الشكل( 
–100  

60% )النسبة المئوية للجزء غير الملون من الشكل(  )2
النسبة المئوية للشكل = 100% ،  لذا ستكون النسبة المئوية للجزء غير الملون = %100 - %40 = %60   

✦تمارين 1-8
أوجد النسبة المئوية للجزء المظلل في كل مما يلي:  )1

)ب(  )  أ  (   

) د (  ) ج (   

اكتب النسب المئوية التالية في صورة كسٍر، ثم ضعه في أبسط صورة:  )2
)هـ( %5 ) د ( %90  ) ج ( %30  )ب( %20  )  أ  ( %75 

تذكر أن:

%25 = 1
–4  %50 = 1

–2
%10 = 1

–10  %33 
1
–3  = 1

–3
%1 = 1

–100
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تستخدم النسب المئوية لوصف ارتفاع األسعار، ونتائج االختبارات، وفرصة 
ٍة، والتخفيضات على المنتجات، وأشياء أخرى كثيرٍة. ض ألحواٍل جويَّ التعرُّ

%�� %�� %�� 

%�� %�� %�� 

%�� %��%�� 

حيث يمكنك استخدام النسب المئويَّة لمقارنة أشياء مختلفٍة، فمثاًل حصلت على 14 من 20 في اختباٍر، و60 من 75 
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يمكنك التحويل بين الكسور والكسور العشريَّة والنسب المئويَّة المتكافئة:
للتحويل من كسر إلى كسر عشري:

1(  اكتب الكسر في صورة كسورٍ متكافئةٍ بمقاٍم من
10 أو 100 أو 1000 أو ...................  

2(  اكتب الكسر الُمتكافئ في صورة كسر عشريٍّ )يمكنك استخدام الشكل 1(
للتحويل من كسر عشري إلى نسبة مئوية:

ٍة. اضرب الكسر العشريَّ في 100 لتحويله إلى نسبٍة مئويَّ
للتحويل من كسر إلى نسبة مئوية:

اكتب الكسر في صورة كسور متكافئة بمقام 100

للتحويل من كسر عشري إلى كسر:
1(  اكتب الكسر العشريَّ في صورة كسٍر بمقام 10، 100، 1000، ......     

)يمكنك استخدام الشكل 1(
اختصر هذا الكسر إلى أبسط صورٍة.  )2

للتحويل من نسبة مئوية إلى كسر عشري:
. اكتب النسبة المئوية في صورة كسر ثم حوله إلى كسر عشريٍّ

6
–10  = 3

–5 مثاٌل: 

0.6 = 6
–10  

مثاٌل: 0.6 × 100 = %60

%4 = 4
–100  ، 4

–100  = 2
–50 مثاٌل: 

22
–100  = 0.22 مثاٌل: 

11
–50  = 22

–100  

0.05 = 5
–100  = %5 مثاٌل: 
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ة البسيطة 8-1 النسب المئويَّ

الوحدة الثامنة: النسب المئويَّة 148

، ما الكسر المكافئ للنسبة 12.5%؟ 1–4 إذا علمت أنَّ %25 =   )3

)  أ  ( ظلِّل 30% من الشكل المقابل.  )4
ة للجزء غير المظلل؟ )ب( ما النسبة المئويَّ

ٍة. 3–2 في صورة نسبٍة مئويَّ  33%، فاكتب 
1–3  = 1–3 5(  إذا كان 

صل كل نسبة مئوية بالكسر الذي يكافئها في كل مما يلي:  )6

3–5
3–10

1–8
4–5

7–20

%60%80%35%30%12.5

ُكتب على كيس طحين جديد الوصف التالي )الُمحتوى500 غم(،    )7 
وتحتاج وصفُة إعداد الكعك إلى 150 غم من الطحين:  
ة للطحين المستخدم من الكيس؟ )  أ  ( ما النسبُة المئويَّ

ة للطحين المتبقي في الكيس؟ )ب( ما النسبُة المئويَّ
أكمل بما يناسب:  )8

)ب( 30 متًرا من 200 متر =  % )  أ  ( 30 متًرا من 100 متر =  %   

) ج ( 30 متًرا من 50 متر =  %
9(  تقدم 39 شخًصا إلجراء االختبار لوظيفة ما، اجتاز 10 منهم االختبار، ما النسبة المئوية لألشخاص الذين لم 

يجتازوا االختبار؟
أكمل بما يناسب:  )10

)ب( 80 سم من متر واحد =  %  )  أ  ( 600 م من كيلومتٍر واحٍد =  %  
) ج ( 200 مل من نِصف لتٍر =  % 
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للتحويل من كسر إلى نسبة مئوية:

اكتب الكسر في صورة كسور متكافئة بمقام 100

للتحويل من كسر عشري إلى كسر:
1(  اكتب الكسر العشريَّ في صورة كسٍر بمقام 10، 100، 1000، ......     

)يمكنك استخدام الشكل 1(
اختصر هذا الكسر إلى أبسط صورٍة.  )2

للتحويل من نسبة مئوية إلى كسر عشري:
. اكتب النسبة المئوية في صورة كسر ثم حوله إلى كسر عشريٍّ
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يمكنك التحويل بين الكسور والكسور العشريَّة والنسب المئويَّة المتكافئة:
للتحويل من كسر إلى كسر عشري:

1(  اكتب الكسر في صورة كسورٍ متكافئةٍ بمقاٍم من
10 أو 100 أو 1000 أو ...................  

2(  اكتب الكسر الُمتكافئ في صورة كسر عشريٍّ )يمكنك استخدام الشكل 1(
للتحويل من كسر عشري إلى نسبة مئوية:

ٍة. اضرب الكسر العشريَّ في 100 لتحويله إلى نسبٍة مئويَّ
للتحويل من كسر إلى نسبة مئوية:

اكتب الكسر في صورة كسور متكافئة بمقام 100

للتحويل من كسر عشري إلى كسر:
1(  اكتب الكسر العشريَّ في صورة كسٍر بمقام 10، 100، 1000، ......     

)يمكنك استخدام الشكل 1(
اختصر هذا الكسر إلى أبسط صورٍة.  )2

للتحويل من نسبة مئوية إلى كسر عشري:
. اكتب النسبة المئوية في صورة كسر ثم حوله إلى كسر عشريٍّ

6
–10  = 3

–5 مثاٌل: 

0.6 = 6
–10  

مثاٌل: 0.6 × 100 = %60

%4 = 4
–100  ، 4

–100  = 2
–50 مثاٌل: 

22
–100  = 0.22 مثاٌل: 

11
–50  = 22

–100  

0.05 = 5
–100  = %5 مثاٌل: 
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أكمل بما يناسب:  )8
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9(  تقدم 39 شخًصا إلجراء االختبار لوظيفة ما، اجتاز 10 منهم االختبار، ما النسبة المئوية لألشخاص الذين لم 

يجتازوا االختبار؟
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يمكنك التحويل بين الكسور والكسور العشريَّة والنسب المئويَّة المتكافئة:
للتحويل من كسر إلى كسر عشري:

1(  اكتب الكسر في صورة كسورٍ متكافئةٍ بمقاٍم من
10 أو 100 أو 1000 أو ...................  

2(  اكتب الكسر الُمتكافئ في صورة كسر عشريٍّ )يمكنك استخدام الشكل 1(
للتحويل من كسر عشري إلى نسبة مئوية:

ٍة. اضرب الكسر العشريَّ في 100 لتحويله إلى نسبٍة مئويَّ
للتحويل من كسر إلى نسبة مئوية:

اكتب الكسر في صورة كسور متكافئة بمقام 100

للتحويل من كسر عشري إلى كسر:
1(  اكتب الكسر العشريَّ في صورة كسٍر بمقام 10، 100، 1000، ......     

)يمكنك استخدام الشكل 1(
اختصر هذا الكسر إلى أبسط صورٍة.  )2

للتحويل من نسبة مئوية إلى كسر عشري:
. اكتب النسبة المئوية في صورة كسر ثم حوله إلى كسر عشريٍّ

6
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يمكنك التحويل بين الكسور والكسور العشريَّة والنسب المئويَّة المتكافئة:
للتحويل من كسر إلى كسر عشري:

1(  اكتب الكسر في صورة كسورٍ متكافئةٍ بمقاٍم من
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1(  اكتب الكسر العشريَّ في صورة كسٍر بمقام 10، 100، 1000، ......     
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اختصر هذا الكسر إلى أبسط صورٍة.  )2

للتحويل من نسبة مئوية إلى كسر عشري:
. اكتب النسبة المئوية في صورة كسر ثم حوله إلى كسر عشريٍّ
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وتحتاج وصفُة إعداد الكعك إلى 150 غم من الطحين:  
ة للطحين المستخدم من الكيس؟ )  أ  ( ما النسبُة المئويَّ

ة للطحين المتبقي في الكيس؟ )ب( ما النسبُة المئويَّ
أكمل بما يناسب:  )8

)ب( 30 متًرا من 200 متر =  % )  أ  ( 30 متًرا من 100 متر =  %   

) ج ( 30 متًرا من 50 متر =  %
9(  تقدم 39 شخًصا إلجراء االختبار لوظيفة ما، اجتاز 10 منهم االختبار، ما النسبة المئوية لألشخاص الذين لم 

يجتازوا االختبار؟
أكمل بما يناسب:  )10
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11
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–100  
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–100  = %5 مثاٌل: 
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حّول النسب المئوية التالية إلى كسور وكسور عشرية:  )2
) د ( %8 ) ج ( %24  )ب( %74  )  أ  ( %14 

حّول الكسور العشرية التالية إلى كسور ونسب مئوية:  )3
) د ( 0.81 ) ج ( 0.68  )ب( 0.06  )  أ  ( 0.34 

حًول الكسور التالية إلى كسور عشرية ونسب مئوية:  )4

) د ( 20–19 ) ج ( 25–1  )ب( 20–7  )  أ  ( 25–9 

في الشكل المقابل جزٌء من الواجب المنزليِّ الخاصِّ بمريم.  )5
   استخدم طريقة مريم لكتابة 

ٍة: الكسور التالية في صورة نسٍب مئويَّ
) ج ( 40–3  7–8 )ب(   1–8 )  أ  ( 

67–125 )و(   4–125 )هـ(  ) د ( 40–19 

133–200 )ط(   3–200 )ح(   51–200 ) ز ( 

9–500 )ل(   17–500 )ك(   471–500 )ي( 

ة: سؤال   اكتب الكسور التالية في صورة نسٍب مئويَّ
�

�� )ب(    �
� )  أ  (    

����
����== , ���

��������
��������  ×

 ×
)  أ  (  اإلجابة 

%37.5 = 100 × 0.375    
���
����== ���

��������
��������  ×

 ×
, )ب(   

%17.5 = 100 × 0.175    
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الوحدة الثامنة: النسب المئويَّة 150

للتحويل من نسبة مئوية إلى كسر:
ةَ في صورة كسرٍ بالمقام 100 اكتب النسبةَ المئويَّ  )1

ضع الكسر في أبسط صورة.  )2

مثال 8-2أ
ٍة اكتب: 0.75 في صورة نسبٍة مئويَّ

الحل
75

100 = 0.75    %75 = 0.75

مثال 8-2ب

ٍة. 3 في صورة نسبٍة مئويَّ
–20 )ب(  )  أ  ( 32% في صورة كسٍر     اكتب:  

الحل

اكتب 32% في صورة كسٍر بالمقام 100    32
–100 )  أ  ( %32 = 

ضع الكسر إلى أبسِط صورٍة.    8
–25  = 4 ÷ 32
–4 ÷ 100   

–3 في صورة كسٍر متكافٍئ بالمقام 100
اكتب 20    15

–100  = 5 × 3
–5 × 20 )ب( 

%15 = 15
–100     

15 إلى الكسر العشريِّ 
–100 15 هو )15 من 100( وكذلك 15%، أو يمكنك تحويل 

–100   يمكنك القول أن 
0.15، ُثمَّ الضرب في 100 للحصول على %15

✦ تمارين 2-8
استخدم األعداد في اإلطار التالي إلكمال كل مما يلي:  )1

1–2              0.75             1–5              %80             1–4              %75             7–10             0.4             0.6

) د ( %50 =    = 4–5 ) ج (  )ب( %40 =   )  أ  ( 0.25 =  

)ح(  =  ) ز ( 0.7 =   ) و ( 0.2 =   )هـ(  %60 =  

64
–100  = %64 مثاٌل: 

16
–25  = 64

–100  
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ةَ في صورة كسرٍ بالمقام 100 اكتب النسبةَ المئويَّ  )1

ضع الكسر في أبسط صورة.  )2

مثال 8-2أ
ٍة اكتب: 0.75 في صورة نسبٍة مئويَّ

الحل
75

100 = 0.75    %75 = 0.75

مثال 8-2ب

ٍة. 3 في صورة نسبٍة مئويَّ
–20 )ب(  )  أ  ( 32% في صورة كسٍر     اكتب:  

الحل

اكتب 32% في صورة كسٍر بالمقام 100    32
–100 )  أ  ( %32 = 

ضع الكسر إلى أبسِط صورٍة.    8
–25  = 4 ÷ 32
–4 ÷ 100   

–3 في صورة كسٍر متكافٍئ بالمقام 100
اكتب 20    15

–100  = 5 × 3
–5 × 20 )ب( 

%15 = 15
–100     

15 إلى الكسر العشريِّ 
–100 15 هو )15 من 100( وكذلك 15%، أو يمكنك تحويل 

–100   يمكنك القول أن 
0.15، ُثمَّ الضرب في 100 للحصول على %15

✦ تمارين 2-8
استخدم األعداد في اإلطار التالي إلكمال كل مما يلي:  )1

1–2              0.75             1–5              %80             1–4              %75             7–10             0.4             0.6

) د ( %50 =    = 4–5 ) ج (  )ب( %40 =   )  أ  ( 0.25 =  

)ح(  =  ) ز ( 0.7 =   ) و ( 0.2 =   )هـ(  %60 =  

64
–100  = %64 مثاٌل: 

16
–25  = 64

–100  

Book 1.indb   150 7/28/19   3:45 PM
06-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   15106-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   151 09/06/2021   6:20 PM09/06/2021   6:20 PM

8-2 حساب الكسور والكسور العشرية والنسب المئوية المتكافئة

151الوحدة الثامنة: النسب المئويَّة

حّول النسب المئوية التالية إلى كسور وكسور عشرية:  )2
) د ( %8 ) ج ( %24  )ب( %74  )  أ  ( %14 

حّول الكسور العشرية التالية إلى كسور ونسب مئوية:  )3
) د ( 0.81 ) ج ( 0.68  )ب( 0.06  )  أ  ( 0.34 

حًول الكسور التالية إلى كسور عشرية ونسب مئوية:  )4

) د ( 20–19 ) ج ( 25–1  )ب( 20–7  )  أ  ( 25–9 

في الشكل المقابل جزٌء من الواجب المنزليِّ الخاصِّ بمريم.  )5
   استخدم طريقة مريم لكتابة 

ٍة: الكسور التالية في صورة نسٍب مئويَّ
) ج ( 40–3  7–8 )ب(   1–8 )  أ  ( 

67–125 )و(   4–125 )هـ(  ) د ( 40–19 

133–200 )ط(   3–200 )ح(   51–200 ) ز ( 

9–500 )ل(   17–500 )ك(   471–500 )ي( 

ة: سؤال   اكتب الكسور التالية في صورة نسٍب مئويَّ
�

�� )ب(    �
� )  أ  (    

����
����== , ���

��������
��������  ×

 ×
)  أ  (  اإلجابة 

%37.5 = 100 × 0.375    
���
����== ���

��������
��������  ×

 ×
, )ب(   

%17.5 = 100 × 0.175    
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الوحدة الثامنة: النسب المئويَّة 150

للتحويل من نسبة مئوية إلى كسر:
ةَ في صورة كسرٍ بالمقام 100 اكتب النسبةَ المئويَّ  )1

ضع الكسر في أبسط صورة.  )2

مثال 8-2أ
ٍة اكتب: 0.75 في صورة نسبٍة مئويَّ

الحل
75

100 = 0.75    %75 = 0.75

مثال 8-2ب

ٍة. 3 في صورة نسبٍة مئويَّ
–20 )ب(  )  أ  ( 32% في صورة كسٍر     اكتب:  

الحل

اكتب 32% في صورة كسٍر بالمقام 100    32
–100 )  أ  ( %32 = 

ضع الكسر إلى أبسِط صورٍة.    8
–25  = 4 ÷ 32
–4 ÷ 100   

–3 في صورة كسٍر متكافٍئ بالمقام 100
اكتب 20    15

–100  = 5 × 3
–5 × 20 )ب( 

%15 = 15
–100     

15 إلى الكسر العشريِّ 
–100 15 هو )15 من 100( وكذلك 15%، أو يمكنك تحويل 

–100   يمكنك القول أن 
0.15، ُثمَّ الضرب في 100 للحصول على %15

✦ تمارين 2-8
استخدم األعداد في اإلطار التالي إلكمال كل مما يلي:  )1

1–2              0.75             1–5              %80             1–4              %75             7–10             0.4             0.6

) د ( %50 =    = 4–5 ) ج (  )ب( %40 =   )  أ  ( 0.25 =  

)ح(  =  ) ز ( 0.7 =   ) و ( 0.2 =   )هـ(  %60 =  

64
–100  = %64 مثاٌل: 

16
–25  = 64

–100  
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8-3 حساب النسب المئوية من الكميات

153الوحدة الثامنة: النسب المئويَّة

✦★تمارين 3-8
)  أ  ( اكتب 20% في صورة كسٍر ثم ضعه في أبسط صورة.  )1

)ب( أوجد 20% من:
120 )5  65 )4  50 )3  40 )2  25 )1

)  أ  ( اكتب كل نسبة مئوية فيما يلي في صورة كسر في أبسط صورة:  )2
%8 )4  %64 )3  %85 )2  %30 )1

)ب( أوجد ما يلي:
2( 85% من 20 1( 30% من 40  
4( 8% من 200 3( 64% من 50  

أوجد ما يلي:  )3
)ب( 15% من 60 كغم )  أ  ( 10% من 80 متًرا   
) د ( 85% من 40 سم ) ج ( 44% من 200 ريالٍ  

رجل كتلته 120 كغم، وقد نجح في إنقاص كتلته بنسبة 15%، كم كيلوغرام فقدها هذا الرجل؟  )4
إذا علمت أن 30% من كتلة الجسم تساوي 24 كيلوغراًما، فأوجد:  )5

)ب( 10% من الكتلة )  أ  ( 60% من الكتلة  
) د ( كتلة الجسم كلِّه ) ج ( 50% من الكتلة  

حضر 300 شخٍص لمشاهدة مباراِة كرة قدٍم، وكان 35% منهم من اإلناث، والباقي ذكور.  )6
ُة للذكور؟ )  أ  ( ما النسبُة المئويَّ

)ب( كم عدد اإلناث.
أكمل بما يناسب:  )7

)  أ  ( 25% من 80 متًرا =  % من 40 متًرا 
)ب( 10% من 25 ريااًل =  % من 50 ريااًل

) ج ( 12% من 300 = 6% من 
ضع عالمة < أو > فيما يلي موضًحا خطوات الحل:  )8

7–5 من 56 كغم )  أ  ( 30% من 150 كغم  

5–4 من 20 لتًرا )ب( 75% من 24 لتًرا  

Book 1.indb   153 7/28/19   3:45 PM

8-3 حساب النسب المئوية من الكميات

الوحدة الثامنة: النسب المئويَّة 152

8-3 حساب النسب المئوية من الكميات

يمكنك حساب النسبة المئوية من كمية ما بطريقتين مختلفتين:

الطريقة األولى: ضرب النسبة المئوية في الكمية.

الطريقة الثانية: تجزئة النسبة المئوية إلى نسب مئوية معروفة مثل 50%، 25%، 10 % ثم إيجاد قيم كٍل منها.

مثال 3-8

أوجد 35% من 80 كغم

الحل

الطريقة األولى

اكتب 35% في صورة كسٍر   35
–100  = %35

ضع الكسر في أبسط صورة    7
–20  = 

5 ÷ 35
––5 ÷ 100

80 × 7
–20  = 7 من 80 

–20

اقسم 80 على 20 ثم اضرب في 7 = 28 كغم      

الطريقة الثانية

نجزئ 35% إلى نسب مئوية معروفة    %10 + %25 = %35

 80 × 
25
–100  = 25% من 80 

  80 × 1
–4  =   

اقسم 80 على 4 واضرب في 1 = 20 كغم      

 80 × 
10
–100  = 10% من 80 

  80 × 1
–10  =   

اقسم 80 على 10 واضرب في 1 = 8 كغم      

25% + 10% = 20 كغم + 8 كغم = 20 كغم + 8 كغم   35% من 80 كغم  

= 28 كغم     
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✦★تمارين 3-8
)  أ  ( اكتب 20% في صورة كسٍر ثم ضعه في أبسط صورة.  )1

)ب( أوجد 20% من:
120 )5  65 )4  50 )3  40 )2  25 )1

)  أ  ( اكتب كل نسبة مئوية فيما يلي في صورة كسر في أبسط صورة:  )2
%8 )4  %64 )3  %85 )2  %30 )1

)ب( أوجد ما يلي:
2( 85% من 20 1( 30% من 40  
4( 8% من 200 3( 64% من 50  

أوجد ما يلي:  )3
)ب( 15% من 60 كغم )  أ  ( 10% من 80 متًرا   
) د ( 85% من 40 سم ) ج ( 44% من 200 ريالٍ  

رجل كتلته 120 كغم، وقد نجح في إنقاص كتلته بنسبة 15%، كم كيلوغرام فقدها هذا الرجل؟  )4
إذا علمت أن 30% من كتلة الجسم تساوي 24 كيلوغراًما، فأوجد:  )5

)ب( 10% من الكتلة )  أ  ( 60% من الكتلة  
) د ( كتلة الجسم كلِّه ) ج ( 50% من الكتلة  

حضر 300 شخٍص لمشاهدة مباراِة كرة قدٍم، وكان 35% منهم من اإلناث، والباقي ذكور.  )6
ُة للذكور؟ )  أ  ( ما النسبُة المئويَّ

)ب( كم عدد اإلناث.
أكمل بما يناسب:  )7

)  أ  ( 25% من 80 متًرا =  % من 40 متًرا 
)ب( 10% من 25 ريااًل =  % من 50 ريااًل

) ج ( 12% من 300 = 6% من 
ضع عالمة < أو > فيما يلي موضًحا خطوات الحل:  )8

7–5 من 56 كغم )  أ  ( 30% من 150 كغم  

5–4 من 20 لتًرا )ب( 75% من 24 لتًرا  
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8-3 حساب النسب المئوية من الكميات

يمكنك حساب النسبة المئوية من كمية ما بطريقتين مختلفتين:

الطريقة األولى: ضرب النسبة المئوية في الكمية.

الطريقة الثانية: تجزئة النسبة المئوية إلى نسب مئوية معروفة مثل 50%، 25%، 10 % ثم إيجاد قيم كٍل منها.

مثال 3-8

أوجد 35% من 80 كغم

الحل

الطريقة األولى

اكتب 35% في صورة كسٍر   35
–100  = %35

ضع الكسر في أبسط صورة    7
–20  = 

5 ÷ 35
––5 ÷ 100

80 × 7
–20  = 7 من 80 

–20

اقسم 80 على 20 ثم اضرب في 7 = 28 كغم      

الطريقة الثانية

نجزئ 35% إلى نسب مئوية معروفة    %10 + %25 = %35

 80 × 
25
–100  = 25% من 80 

  80 × 1
–4  =   

اقسم 80 على 4 واضرب في 1 = 20 كغم      

 80 × 
10
–100  = 10% من 80 

  80 × 1
–10  =   

اقسم 80 على 10 واضرب في 1 = 8 كغم      

25% + 10% = 20 كغم + 8 كغم = 20 كغم + 8 كغم   35% من 80 كغم  

= 28 كغم     
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✦★تمارين 3-8
)  أ  ( اكتب 20% في صورة كسٍر ثم ضعه في أبسط صورة.  )1

)ب( أوجد 20% من:
120 )5  65 )4  50 )3  40 )2  25 )1
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)ب( 15% من 60 كغم )  أ  ( 10% من 80 متًرا   
) د ( 85% من 40 سم ) ج ( 44% من 200 ريالٍ  

رجل كتلته 120 كغم، وقد نجح في إنقاص كتلته بنسبة 15%، كم كيلوغرام فقدها هذا الرجل؟  )4
إذا علمت أن 30% من كتلة الجسم تساوي 24 كيلوغراًما، فأوجد:  )5

)ب( 10% من الكتلة )  أ  ( 60% من الكتلة  
) د ( كتلة الجسم كلِّه ) ج ( 50% من الكتلة  

حضر 300 شخٍص لمشاهدة مباراِة كرة قدٍم، وكان 35% منهم من اإلناث، والباقي ذكور.  )6
ُة للذكور؟ )  أ  ( ما النسبُة المئويَّ

)ب( كم عدد اإلناث.
أكمل بما يناسب:  )7

)  أ  ( 25% من 80 متًرا =  % من 40 متًرا 
)ب( 10% من 25 ريااًل =  % من 50 ريااًل

) ج ( 12% من 300 = 6% من 
ضع عالمة < أو > فيما يلي موضًحا خطوات الحل:  )8

7–5 من 56 كغم )  أ  ( 30% من 150 كغم  

5–4 من 20 لتًرا )ب( 75% من 24 لتًرا  
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8-3 حساب النسب المئوية من الكميات

يمكنك حساب النسبة المئوية من كمية ما بطريقتين مختلفتين:

الطريقة األولى: ضرب النسبة المئوية في الكمية.

الطريقة الثانية: تجزئة النسبة المئوية إلى نسب مئوية معروفة مثل 50%، 25%، 10 % ثم إيجاد قيم كٍل منها.

مثال 3-8

أوجد 35% من 80 كغم

الحل

الطريقة األولى

اكتب 35% في صورة كسٍر   35
–100  = %35

ضع الكسر في أبسط صورة    7
–20  = 

5 ÷ 35
––5 ÷ 100

80 × 7
–20  = 7 من 80 

–20

اقسم 80 على 20 ثم اضرب في 7 = 28 كغم      

الطريقة الثانية

نجزئ 35% إلى نسب مئوية معروفة    %10 + %25 = %35

 80 × 
25
–100  = 25% من 80 

  80 × 1
–4  =   

اقسم 80 على 4 واضرب في 1 = 20 كغم      

 80 × 
10
–100  = 10% من 80 

  80 × 1
–10  =   

اقسم 80 على 10 واضرب في 1 = 8 كغم      

25% + 10% = 20 كغم + 8 كغم = 20 كغم + 8 كغم   35% من 80 كغم  

= 28 كغم     
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8-3 حساب النسب المئوية من الكميات

يمكنك حساب النسبة المئوية من كمية ما بطريقتين مختلفتين:

الطريقة األولى: ضرب النسبة المئوية في الكمية.
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25% + 10% = 20 كغم + 8 كغم = 20 كغم + 8 كغم   35% من 80 كغم  

= 28 كغم     
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153الوحدة الثامنة: النسب المئويَّة

✦★تمارين 3-8
)  أ  ( اكتب 20% في صورة كسٍر ثم ضعه في أبسط صورة.  )1

)ب( أوجد 20% من:
120 )5  65 )4  50 )3  40 )2  25 )1

)  أ  ( اكتب كل نسبة مئوية فيما يلي في صورة كسر في أبسط صورة:  )2
%8 )4  %64 )3  %85 )2  %30 )1

)ب( أوجد ما يلي:
2( 85% من 20 1( 30% من 40  
4( 8% من 200 3( 64% من 50  

أوجد ما يلي:  )3
)ب( 15% من 60 كغم )  أ  ( 10% من 80 متًرا   
) د ( 85% من 40 سم ) ج ( 44% من 200 ريالٍ  

رجل كتلته 120 كغم، وقد نجح في إنقاص كتلته بنسبة 15%، كم كيلوغرام فقدها هذا الرجل؟  )4
إذا علمت أن 30% من كتلة الجسم تساوي 24 كيلوغراًما، فأوجد:  )5

)ب( 10% من الكتلة )  أ  ( 60% من الكتلة  
) د ( كتلة الجسم كلِّه ) ج ( 50% من الكتلة  

حضر 300 شخٍص لمشاهدة مباراِة كرة قدٍم، وكان 35% منهم من اإلناث، والباقي ذكور.  )6
ُة للذكور؟ )  أ  ( ما النسبُة المئويَّ

)ب( كم عدد اإلناث.
أكمل بما يناسب:  )7

)  أ  ( 25% من 80 متًرا =  % من 40 متًرا 
)ب( 10% من 25 ريااًل =  % من 50 ريااًل

) ج ( 12% من 300 = 6% من 
ضع عالمة < أو > فيما يلي موضًحا خطوات الحل:  )8

7–5 من 56 كغم )  أ  ( 30% من 150 كغم  

5–4 من 20 لتًرا )ب( 75% من 24 لتًرا  
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8-3 حساب النسب المئوية من الكميات

يمكنك حساب النسبة المئوية من كمية ما بطريقتين مختلفتين:

الطريقة األولى: ضرب النسبة المئوية في الكمية.

الطريقة الثانية: تجزئة النسبة المئوية إلى نسب مئوية معروفة مثل 50%، 25%، 10 % ثم إيجاد قيم كٍل منها.

مثال 3-8

أوجد 35% من 80 كغم

الحل

الطريقة األولى

اكتب 35% في صورة كسٍر   35
–100  = %35

ضع الكسر في أبسط صورة    7
–20  = 

5 ÷ 35
––5 ÷ 100

80 × 7
–20  = 7 من 80 

–20

اقسم 80 على 20 ثم اضرب في 7 = 28 كغم      

الطريقة الثانية

نجزئ 35% إلى نسب مئوية معروفة    %10 + %25 = %35

 80 × 
25
–100  = 25% من 80 

  80 × 1
–4  =   

اقسم 80 على 4 واضرب في 1 = 20 كغم      

 80 × 
10
–100  = 10% من 80 

  80 × 1
–10  =   

اقسم 80 على 10 واضرب في 1 = 8 كغم      

25% + 10% = 20 كغم + 8 كغم = 20 كغم + 8 كغم   35% من 80 كغم  

= 28 كغم     
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)ب( 10% من الكتلة )  أ  ( 60% من الكتلة  
) د ( كتلة الجسم كلِّه ) ج ( 50% من الكتلة  

حضر 300 شخٍص لمشاهدة مباراِة كرة قدٍم، وكان 35% منهم من اإلناث، والباقي ذكور.  )6
ُة للذكور؟ )  أ  ( ما النسبُة المئويَّ

)ب( كم عدد اإلناث.
أكمل بما يناسب:  )7

)  أ  ( 25% من 80 متًرا =  % من 40 متًرا 
)ب( 10% من 25 ريااًل =  % من 50 ريااًل

) ج ( 12% من 300 = 6% من 
ضع عالمة < أو > فيما يلي موضًحا خطوات الحل:  )8

7–5 من 56 كغم )  أ  ( 30% من 150 كغم  

5–4 من 20 لتًرا )ب( 75% من 24 لتًرا  
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يمكنك حساب النسبة المئوية من كمية ما بطريقتين مختلفتين:

الطريقة األولى: ضرب النسبة المئوية في الكمية.

الطريقة الثانية: تجزئة النسبة المئوية إلى نسب مئوية معروفة مثل 50%، 25%، 10 % ثم إيجاد قيم كٍل منها.

مثال 3-8

أوجد 35% من 80 كغم

الحل

الطريقة األولى

اكتب 35% في صورة كسٍر   35
–100  = %35

ضع الكسر في أبسط صورة    7
–20  = 

5 ÷ 35
––5 ÷ 100

80 × 7
–20  = 7 من 80 

–20

اقسم 80 على 20 ثم اضرب في 7 = 28 كغم      

الطريقة الثانية

نجزئ 35% إلى نسب مئوية معروفة    %10 + %25 = %35

 80 × 
25
–100  = 25% من 80 

  80 × 1
–4  =   

اقسم 80 على 4 واضرب في 1 = 20 كغم      

 80 × 
10
–100  = 10% من 80 

  80 × 1
–10  =   

اقسم 80 على 10 واضرب في 1 = 8 كغم      

25% + 10% = 20 كغم + 8 كغم = 20 كغم + 8 كغم   35% من 80 كغم  
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8-4 تطبيقات على النسب المئوية

155الوحدة الثامنة: النسب المئويَّة

لدى سعيد 40 ريااًل عمانًيا ولدى سالم 120 ريااًل عمانًيا، أنفق كلٌّ منهما 24 ريااًل عمانًيا.  )4
َة للمبلغ الذي أنفقه كلٌّ منهما. أوجد النسبَة المئويَّ  

في عيادة أطفاٍل، قاست الممرضة كتلة 20 طفاًل من األوالد و30 طفلًة من البنات.  )5
ى »ناقصو الكتلة« و»طبيعيون« و»زائدو الكتلة«. تمَّ تسجيل كتلتهم تحت ُمسمَّ  

النتائج موضحة في الجدول اآلتي:  

زائدو الكتلةطبيعيونناقصو الكتلة
569األوالد
61212البنات

)  أ  ( احسب النسبة المئوية لألوالد الذين كانوا:
3( زائدي الكتلة 2( طبيعيين  1( ناقصي الكتلة 

)ب( ما النسبة المئوية للبنات الالتي ُكّن:
3( زائدات الكتلة 2( طبيعيات  1( ناقصات الكتلة 

) ج ( هل هذه العبارات »صحيحٌة« أم »خاطئٌة«؟
1( عدد األوالد زائدو الكتلة أكبر من عدد البنات زائدات الكتلة.

2( النسبة األكبر من األوالد هم زائدي الكتلة.
3( عدد البنات ناقصات الكتلة أكبر من عدد األوالد ناقصي الكتلة.
4( نسبة البنات ناقصات الكتلة أكبر من نسبة األوالد ناقصي الكتلة.  

6(  كانت كريمة وجمانة مرشحتين في انتخاباٍت مجلس األنشطة 
المدرسية، يعرض الجدول المقابل األصوات التي حصلتا عليها.

حٍة  ة لألصوات التي حصلت عليها كلُّ ُمرشَّ )  أ  (  أوجد النسَب المئويَّ
في كلِّ نشاط.

)ب( هل كانت نتيجة ترشح كريمة أفضل في النشاط )1( أم النشاط )2(؟
) ج ( ما إجمالي النسبة المئوية التي حصلت عليها كريمة؟

عن  ُسئلوا  عندما  الثالث  الصف  طالب  آراء  المقابل  الجدول  7(  يعرض 
رغبتهم في االشتراك في الرحلة المدرسية:

في  اإلشتراك  في  يرغبون  الذين  للطالب  المئوية  النسبة  )  أ  (  احسب 
الرحلة؟

)ب( احسب النسبة المئوية للطالبات الالتي يرغبن في اإلشتراك في الرحلة؟
) ج ( احسب النسبة المئوية لجميع الطالب والطالبات الذين يرغبون في االشتراك في الرحلة؟

النشاط )2(النشاط )1(
13594كريمة
165106جمانة

الطالباتالطالب
1112يرغب

918ال يرغب
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8-4 تطبيقات على النسب المئوية

تستخدم النسب المئوية في العديد من التطبيقات الحياتية،
طالب  وعدد  طالًبا   50  ) أ   ( المدرسة  طالب  عدد  وكان  ما،  إلختبار  مدرستين  طالب  من  عدد  فمثاًل إذا:  تقدم 
المدرسة )ب( 200 طالب، وحصل 40 طالًبا على أعلى درجة في االختبار في كل منهما. قد تظن أن 
نتائج المدرستين متساوية لكن في المدرسة األولى حصل 80 % من الطالب على أعلى درجة بينما في 

المدرسة الثانية حصل 20% منهم على أعلى درجة.

مثال 4-8
حصلت طالبة على 21 من 30 في اختبار مادة الرياضيات و54 من 75 في اختبار مادة العلوم. في أي المادتين 

كان أداء الطالبة أفضل؟

الحل

اكتب نتيجة الطالبة في مادة الرياضيَّات في صورة كسٍر ُثمَّ بسطها.  7
–10  = 21

–30 نتيجة الرياضيَّات = 

ة. حول الكسر إلى نسبٍة مئويَّ  %70 = 70
–100  = 7

–10
اكتب نتيجة الطالبة في مادة العلوم في صورة كسر ثم بسطها.  %72 = 72

–100  = 18
–25  = 54

–75 نتيجة العلوم = 

أداء الطالبة في اختبار مادة العلوم أفضل قلياًل.  %2 = % 70 - %72

✦★تمارين 4-8
ٍة ثم حدد الدرجة األفضل: حول درجات االختبار التالية إلى نسٍب مئويَّ  )1

د( 20 من 60 ج( 24 من 80  ب( 17 من 25  أ( 4 من 10 
2(  في مدرسة ما شارك 25 طالًبا من طالب الصف السابع في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتأهل 17 طالًبا منهم، 
بينما شارك 20 طالًبا من طالب الصف الثامن وتأهل 14 طالًبا منهم، وشارك 24 طالًبا من طالب الصف 

التاسع وتأهل 18 طالًبا منهم:
)  أ  ( احسب النسبة المئوية للطالب الذين تأهلوا في المسابقة؟

)ب( ما الصف الذي حصل على أقل نسبة من الطالب المتأهلين في المسابقة؟
3(  استخدم بيانات الجدول التالي لتحديد أى نوع 

من كيس الطحين يحتوي على نسبة مئوية أكبر من 
الكربوهيدات؟

عدد الغرامات من كتلة الطحيننوع الطحين
الكربوهيدرات

400116 غمحمص
250195 غمذرة
1640 كغمقمح
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لدى سعيد 40 ريااًل عمانًيا ولدى سالم 120 ريااًل عمانًيا، أنفق كلٌّ منهما 24 ريااًل عمانًيا.  )4
َة للمبلغ الذي أنفقه كلٌّ منهما. أوجد النسبَة المئويَّ  

في عيادة أطفاٍل، قاست الممرضة كتلة 20 طفاًل من األوالد و30 طفلًة من البنات.  )5
ى »ناقصو الكتلة« و»طبيعيون« و»زائدو الكتلة«. تمَّ تسجيل كتلتهم تحت ُمسمَّ  

النتائج موضحة في الجدول اآلتي:  

زائدو الكتلةطبيعيونناقصو الكتلة
569األوالد
61212البنات

)  أ  ( احسب النسبة المئوية لألوالد الذين كانوا:
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)ب( ما النسبة المئوية للبنات الالتي ُكّن:
3( زائدات الكتلة 2( طبيعيات  1( ناقصات الكتلة 

) ج ( هل هذه العبارات »صحيحٌة« أم »خاطئٌة«؟
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2( النسبة األكبر من األوالد هم زائدي الكتلة.
3( عدد البنات ناقصات الكتلة أكبر من عدد األوالد ناقصي الكتلة.
4( نسبة البنات ناقصات الكتلة أكبر من نسبة األوالد ناقصي الكتلة.  

6(  كانت كريمة وجمانة مرشحتين في انتخاباٍت مجلس األنشطة 
المدرسية، يعرض الجدول المقابل األصوات التي حصلتا عليها.

حٍة  ة لألصوات التي حصلت عليها كلُّ ُمرشَّ )  أ  (  أوجد النسَب المئويَّ
في كلِّ نشاط.

)ب( هل كانت نتيجة ترشح كريمة أفضل في النشاط )1( أم النشاط )2(؟
) ج ( ما إجمالي النسبة المئوية التي حصلت عليها كريمة؟

عن  ُسئلوا  عندما  الثالث  الصف  طالب  آراء  المقابل  الجدول  7(  يعرض 
رغبتهم في االشتراك في الرحلة المدرسية:

في  اإلشتراك  في  يرغبون  الذين  للطالب  المئوية  النسبة  )  أ  (  احسب 
الرحلة؟

)ب( احسب النسبة المئوية للطالبات الالتي يرغبن في اإلشتراك في الرحلة؟
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تستخدم النسب المئوية في العديد من التطبيقات الحياتية،
طالب  وعدد  طالًبا   50  ) أ   ( المدرسة  طالب  عدد  وكان  ما،  إلختبار  مدرستين  طالب  من  عدد  فمثاًل إذا:  تقدم 
المدرسة )ب( 200 طالب، وحصل 40 طالًبا على أعلى درجة في االختبار في كل منهما. قد تظن أن 
نتائج المدرستين متساوية لكن في المدرسة األولى حصل 80 % من الطالب على أعلى درجة بينما في 

المدرسة الثانية حصل 20% منهم على أعلى درجة.

مثال 4-8
حصلت طالبة على 21 من 30 في اختبار مادة الرياضيات و54 من 75 في اختبار مادة العلوم. في أي المادتين 

كان أداء الطالبة أفضل؟

الحل

اكتب نتيجة الطالبة في مادة الرياضيَّات في صورة كسٍر ُثمَّ بسطها.  7
–10  = 21

–30 نتيجة الرياضيَّات = 

ة. حول الكسر إلى نسبٍة مئويَّ  %70 = 70
–100  = 7

–10
اكتب نتيجة الطالبة في مادة العلوم في صورة كسر ثم بسطها.  %72 = 72

–100  = 18
–25  = 54

–75 نتيجة العلوم = 

أداء الطالبة في اختبار مادة العلوم أفضل قلياًل.  %2 = % 70 - %72

✦★تمارين 4-8
ٍة ثم حدد الدرجة األفضل: حول درجات االختبار التالية إلى نسٍب مئويَّ  )1

د( 20 من 60 ج( 24 من 80  ب( 17 من 25  أ( 4 من 10 
2(  في مدرسة ما شارك 25 طالًبا من طالب الصف السابع في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتأهل 17 طالًبا منهم، 
بينما شارك 20 طالًبا من طالب الصف الثامن وتأهل 14 طالًبا منهم، وشارك 24 طالًبا من طالب الصف 

التاسع وتأهل 18 طالًبا منهم:
)  أ  ( احسب النسبة المئوية للطالب الذين تأهلوا في المسابقة؟

)ب( ما الصف الذي حصل على أقل نسبة من الطالب المتأهلين في المسابقة؟
3(  استخدم بيانات الجدول التالي لتحديد أى نوع 

من كيس الطحين يحتوي على نسبة مئوية أكبر من 
الكربوهيدات؟

عدد الغرامات من كتلة الطحيننوع الطحين
الكربوهيدرات

400116 غمحمص
250195 غمذرة
1640 كغمقمح
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لدى سعيد 40 ريااًل عمانًيا ولدى سالم 120 ريااًل عمانًيا، أنفق كلٌّ منهما 24 ريااًل عمانًيا.  )4
َة للمبلغ الذي أنفقه كلٌّ منهما. أوجد النسبَة المئويَّ  

في عيادة أطفاٍل، قاست الممرضة كتلة 20 طفاًل من األوالد و30 طفلًة من البنات.  )5
ى »ناقصو الكتلة« و»طبيعيون« و»زائدو الكتلة«. تمَّ تسجيل كتلتهم تحت ُمسمَّ  

النتائج موضحة في الجدول اآلتي:  

زائدو الكتلةطبيعيونناقصو الكتلة
569األوالد
61212البنات

)  أ  ( احسب النسبة المئوية لألوالد الذين كانوا:
3( زائدي الكتلة 2( طبيعيين  1( ناقصي الكتلة 

)ب( ما النسبة المئوية للبنات الالتي ُكّن:
3( زائدات الكتلة 2( طبيعيات  1( ناقصات الكتلة 

) ج ( هل هذه العبارات »صحيحٌة« أم »خاطئٌة«؟
1( عدد األوالد زائدو الكتلة أكبر من عدد البنات زائدات الكتلة.

2( النسبة األكبر من األوالد هم زائدي الكتلة.
3( عدد البنات ناقصات الكتلة أكبر من عدد األوالد ناقصي الكتلة.
4( نسبة البنات ناقصات الكتلة أكبر من نسبة األوالد ناقصي الكتلة.  

6(  كانت كريمة وجمانة مرشحتين في انتخاباٍت مجلس األنشطة 
المدرسية، يعرض الجدول المقابل األصوات التي حصلتا عليها.

حٍة  ة لألصوات التي حصلت عليها كلُّ ُمرشَّ )  أ  (  أوجد النسَب المئويَّ
في كلِّ نشاط.

)ب( هل كانت نتيجة ترشح كريمة أفضل في النشاط )1( أم النشاط )2(؟
) ج ( ما إجمالي النسبة المئوية التي حصلت عليها كريمة؟

عن  ُسئلوا  عندما  الثالث  الصف  طالب  آراء  المقابل  الجدول  7(  يعرض 
رغبتهم في االشتراك في الرحلة المدرسية:

في  اإلشتراك  في  يرغبون  الذين  للطالب  المئوية  النسبة  )  أ  (  احسب 
الرحلة؟

)ب( احسب النسبة المئوية للطالبات الالتي يرغبن في اإلشتراك في الرحلة؟
) ج ( احسب النسبة المئوية لجميع الطالب والطالبات الذين يرغبون في االشتراك في الرحلة؟

النشاط )2(النشاط )1(
13594كريمة
165106جمانة

الطالباتالطالب
1112يرغب

918ال يرغب
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تستخدم النسب المئوية في العديد من التطبيقات الحياتية،
طالب  وعدد  طالًبا   50  ) أ   ( المدرسة  طالب  عدد  وكان  ما،  إلختبار  مدرستين  طالب  من  عدد  فمثاًل إذا:  تقدم 
المدرسة )ب( 200 طالب، وحصل 40 طالًبا على أعلى درجة في االختبار في كل منهما. قد تظن أن 
نتائج المدرستين متساوية لكن في المدرسة األولى حصل 80 % من الطالب على أعلى درجة بينما في 

المدرسة الثانية حصل 20% منهم على أعلى درجة.

مثال 4-8
حصلت طالبة على 21 من 30 في اختبار مادة الرياضيات و54 من 75 في اختبار مادة العلوم. في أي المادتين 

كان أداء الطالبة أفضل؟

الحل

اكتب نتيجة الطالبة في مادة الرياضيَّات في صورة كسٍر ُثمَّ بسطها.  7
–10  = 21

–30 نتيجة الرياضيَّات = 

ة. حول الكسر إلى نسبٍة مئويَّ  %70 = 70
–100  = 7

–10
اكتب نتيجة الطالبة في مادة العلوم في صورة كسر ثم بسطها.  %72 = 72

–100  = 18
–25  = 54

–75 نتيجة العلوم = 

أداء الطالبة في اختبار مادة العلوم أفضل قلياًل.  %2 = % 70 - %72

✦★تمارين 4-8
ٍة ثم حدد الدرجة األفضل: حول درجات االختبار التالية إلى نسٍب مئويَّ  )1

د( 20 من 60 ج( 24 من 80  ب( 17 من 25  أ( 4 من 10 
2(  في مدرسة ما شارك 25 طالًبا من طالب الصف السابع في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتأهل 17 طالًبا منهم، 
بينما شارك 20 طالًبا من طالب الصف الثامن وتأهل 14 طالًبا منهم، وشارك 24 طالًبا من طالب الصف 

التاسع وتأهل 18 طالًبا منهم:
)  أ  ( احسب النسبة المئوية للطالب الذين تأهلوا في المسابقة؟

)ب( ما الصف الذي حصل على أقل نسبة من الطالب المتأهلين في المسابقة؟
3(  استخدم بيانات الجدول التالي لتحديد أى نوع 

من كيس الطحين يحتوي على نسبة مئوية أكبر من 
الكربوهيدات؟

عدد الغرامات من كتلة الطحيننوع الطحين
الكربوهيدرات

400116 غمحمص
250195 غمذرة
1640 كغمقمح
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3(  استخدم بيانات الجدول التالي لتحديد أى نوع 

من كيس الطحين يحتوي على نسبة مئوية أكبر من 
الكربوهيدات؟

عدد الغرامات من كتلة الطحيننوع الطحين
الكربوهيدرات

400116 غمحمص
250195 غمذرة
1640 كغمقمح

Book 1.indb   154 7/28/19   3:45 PM
06-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   15506-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   155 09/06/2021   6:20 PM09/06/2021   6:20 PM

8-4 تطبيقات على النسب المئوية

155الوحدة الثامنة: النسب المئويَّة

لدى سعيد 40 ريااًل عمانًيا ولدى سالم 120 ريااًل عمانًيا، أنفق كلٌّ منهما 24 ريااًل عمانًيا.  )4
َة للمبلغ الذي أنفقه كلٌّ منهما. أوجد النسبَة المئويَّ  

في عيادة أطفاٍل، قاست الممرضة كتلة 20 طفاًل من األوالد و30 طفلًة من البنات.  )5
ى »ناقصو الكتلة« و»طبيعيون« و»زائدو الكتلة«. تمَّ تسجيل كتلتهم تحت ُمسمَّ  

النتائج موضحة في الجدول اآلتي:  

زائدو الكتلةطبيعيونناقصو الكتلة
569األوالد
61212البنات
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) ج ( هل هذه العبارات »صحيحٌة« أم »خاطئٌة«؟
1( عدد األوالد زائدو الكتلة أكبر من عدد البنات زائدات الكتلة.

2( النسبة األكبر من األوالد هم زائدي الكتلة.
3( عدد البنات ناقصات الكتلة أكبر من عدد األوالد ناقصي الكتلة.
4( نسبة البنات ناقصات الكتلة أكبر من نسبة األوالد ناقصي الكتلة.  

6(  كانت كريمة وجمانة مرشحتين في انتخاباٍت مجلس األنشطة 
المدرسية، يعرض الجدول المقابل األصوات التي حصلتا عليها.
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في كلِّ نشاط.

)ب( هل كانت نتيجة ترشح كريمة أفضل في النشاط )1( أم النشاط )2(؟
) ج ( ما إجمالي النسبة المئوية التي حصلت عليها كريمة؟

عن  ُسئلوا  عندما  الثالث  الصف  طالب  آراء  المقابل  الجدول  7(  يعرض 
رغبتهم في االشتراك في الرحلة المدرسية:

في  اإلشتراك  في  يرغبون  الذين  للطالب  المئوية  النسبة  )  أ  (  احسب 
الرحلة؟

)ب( احسب النسبة المئوية للطالبات الالتي يرغبن في اإلشتراك في الرحلة؟
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13594كريمة
165106جمانة

الطالباتالطالب
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918ال يرغب

Book 1.indb   155 7/28/19   3:45 PM

8-4 تطبيقات على النسب المئوية

الوحدة الثامنة: النسب المئويَّة 154

8-4 تطبيقات على النسب المئوية

تستخدم النسب المئوية في العديد من التطبيقات الحياتية،
طالب  وعدد  طالًبا   50  ) أ   ( المدرسة  طالب  عدد  وكان  ما،  إلختبار  مدرستين  طالب  من  عدد  فمثاًل إذا:  تقدم 
المدرسة )ب( 200 طالب، وحصل 40 طالًبا على أعلى درجة في االختبار في كل منهما. قد تظن أن 
نتائج المدرستين متساوية لكن في المدرسة األولى حصل 80 % من الطالب على أعلى درجة بينما في 

المدرسة الثانية حصل 20% منهم على أعلى درجة.

مثال 4-8
حصلت طالبة على 21 من 30 في اختبار مادة الرياضيات و54 من 75 في اختبار مادة العلوم. في أي المادتين 

كان أداء الطالبة أفضل؟

الحل

اكتب نتيجة الطالبة في مادة الرياضيَّات في صورة كسٍر ُثمَّ بسطها.  7
–10  = 21

–30 نتيجة الرياضيَّات = 

ة. حول الكسر إلى نسبٍة مئويَّ  %70 = 70
–100  = 7

–10
اكتب نتيجة الطالبة في مادة العلوم في صورة كسر ثم بسطها.  %72 = 72

–100  = 18
–25  = 54

–75 نتيجة العلوم = 

أداء الطالبة في اختبار مادة العلوم أفضل قلياًل.  %2 = % 70 - %72

✦★تمارين 4-8
ٍة ثم حدد الدرجة األفضل: حول درجات االختبار التالية إلى نسٍب مئويَّ  )1
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بينما شارك 20 طالًبا من طالب الصف الثامن وتأهل 14 طالًبا منهم، وشارك 24 طالًبا من طالب الصف 

التاسع وتأهل 18 طالًبا منهم:
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)ب( ما الصف الذي حصل على أقل نسبة من الطالب المتأهلين في المسابقة؟
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الكربوهيدات؟

عدد الغرامات من كتلة الطحيننوع الطحين
الكربوهيدرات

400116 غمحمص
250195 غمذرة
1640 كغمقمح
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تمارين ومسائل عامة

157الوحدة الثامنة: النسب المئويَّة

تمارين ومسائل عامة

)  أ  ( ظلِّل 60% من الجدول التالي:  )1

)ب( إذا قمت بتظليل نِصف الجزء غير الُمظلَّل بلون مختلف، احسب النسبة المئوية للجزء المظلل بأكمله؟
اكتب كل نسبة مئوية فيما يلي  في صورة كسر وكسر عشري في أبسط صورة:  )2

) ج ( %90 )  أ  ( 30%  )ب(  %60 
)هـ( %28 ) د ( %15 

اكتب كل كسر فيما يلي في صور كسر عشري ونسبة مئوية في أبسط صورة:  )3
) ج ( 25–3 )ب( 50–3  )  أ  ( 100–3 
3–5 ) و (  )هـ( 10–3  ) د ( 20–3 

اكتب كل كسر عشري فيما يلي في صورة نسبة مئوية وكسر في أبسط صورة:  )4
) ج ( 0.3 )ب( 0.8  )  أ  ( 0.5 

)هـ( 0.32 ) د ( 0.06 
)  أ  ( ما الكسُر الذي يعبر عن 16 كغم من40 كغم؟  )5

ٍة. )ب( اكتب إجابتك عن السؤال ) أ ( كنسبٍة مئويَّ  
لدى محمد 40 ريااًل أنفق 32 ريااًل منهما: ما النسبُة المئويَّة للمبلغ الذي أنفقه محمد؟  )6

أوِجد 40% مما يلي:  )7
) ج ( 250 مل )ب( 35 متًرا  )  أ  ( 20 كغم 

)هـ( 75 ساعًة ) د ( 55 شخًصا 
أوجد الكميَّات فيما يلي:  )8

)ب( 64% من 25 )  أ  ( 18% من 50  
) د ( 37% من 200 ) ج ( 65% من 80  
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ملخَّص

يجب أن تعرف أن:

★ ة هي عدُد األجزاء في كلِّ مائٍة.	 النسب المئويَّ

★ 3 بسهولٍة في 	
–10  ، 1

–4  يمكن كتابة الكسور مثل 
ٍة. صورة نسٍب مئويَّ

★  يمكن استخدام الكسور المتكافئة لتحويل 	
ة والعكس. الكسور إلى نسٍب مئويَّ

★ ِة للكميَّة بطرق مختلفٍة.	  يمكن إيجاد النسِب المئويَّ

★ ِة لتمثيل ومقارنة 	  يمكن استخدام النسِب المئويَّ
كميَّاٍت ُمختلفٍة.

★  يجب التأكد من منطقية اإلجابة في سياق المسألة 	
َة. ن النسَب المئويَّ التي تتضمَّ

يجب أن تكون قادًرا على:

★ ُة لوصف أجزاٍء 	  استخدام الكسور والنسُب المئويَّ
من األشكال والكميَّات والقياسات.

★  التحويل بين الكسور والكسور العشرية والنسب 	
المئوية المتكافئة.

★ ٍة بسيطٍة للكميَّات واستخدام 	  حساب نسٍب مئويَّ
اإلستراتيجيَّات الذهنيَّة لحسابها.

★  التعبير عن الكميات كنسب مئوية.	

★  إيجاد النسب المئوية لتمثيل ومقارنة كميَّاٍت 	
ُمختلفٍة.

★ ٍة.	 ة بدقَّ  حساب النسِب المئويَّ

★  ُمراعاة ما إذا كانت اإلجابة عن أحد التمارين أو المسائل 	
ة منطقيَّة في سياق المسألة. ن النسَب المئويَّ التي تتضمَّ

★ ة.	 ن النسَب المئويَّ  حّل المشكالت اللفظية التي تتضمَّ
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) ج ( 0.3 )ب( 0.8  )  أ  ( 0.5 

)هـ( 0.32 ) د ( 0.06 
)  أ  ( ما الكسُر الذي يعبر عن 16 كغم من40 كغم؟  )5

ٍة. )ب( اكتب إجابتك عن السؤال ) أ ( كنسبٍة مئويَّ  
لدى محمد 40 ريااًل أنفق 32 ريااًل منهما: ما النسبُة المئويَّة للمبلغ الذي أنفقه محمد؟  )6

أوِجد 40% مما يلي:  )7
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)هـ( 75 ساعًة ) د ( 55 شخًصا 
أوجد الكميَّات فيما يلي:  )8
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) د ( 37% من 200 ) ج ( 65% من 80  
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★ ِة لتمثيل ومقارنة 	  يمكن استخدام النسِب المئويَّ
كميَّاٍت ُمختلفٍة.

★  يجب التأكد من منطقية اإلجابة في سياق المسألة 	
َة. ن النسَب المئويَّ التي تتضمَّ

يجب أن تكون قادًرا على:

★ ُة لوصف أجزاٍء 	  استخدام الكسور والنسُب المئويَّ
من األشكال والكميَّات والقياسات.

★  التحويل بين الكسور والكسور العشرية والنسب 	
المئوية المتكافئة.

★ ٍة بسيطٍة للكميَّات واستخدام 	  حساب نسٍب مئويَّ
اإلستراتيجيَّات الذهنيَّة لحسابها.

★  التعبير عن الكميات كنسب مئوية.	

★  إيجاد النسب المئوية لتمثيل ومقارنة كميَّاٍت 	
ُمختلفٍة.

★ ٍة.	 ة بدقَّ  حساب النسِب المئويَّ

★  ُمراعاة ما إذا كانت اإلجابة عن أحد التمارين أو المسائل 	
ة منطقيَّة في سياق المسألة. ن النسَب المئويَّ التي تتضمَّ

★ ة.	 ن النسَب المئويَّ  حّل المشكالت اللفظية التي تتضمَّ

Book 1.indb   156 7/28/19   3:45 PM
06-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   15706-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   157 09/06/2021   6:20 PM09/06/2021   6:20 PM

تمارين ومسائل عامة

157الوحدة الثامنة: النسب المئويَّة

تمارين ومسائل عامة

)  أ  ( ظلِّل 60% من الجدول التالي:  )1

)ب( إذا قمت بتظليل نِصف الجزء غير الُمظلَّل بلون مختلف، احسب النسبة المئوية للجزء المظلل بأكمله؟
اكتب كل نسبة مئوية فيما يلي  في صورة كسر وكسر عشري في أبسط صورة:  )2

) ج ( %90 )  أ  ( 30%  )ب(  %60 
)هـ( %28 ) د ( %15 

اكتب كل كسر فيما يلي في صور كسر عشري ونسبة مئوية في أبسط صورة:  )3
) ج ( 25–3 )ب( 50–3  )  أ  ( 100–3 
3–5 ) و (  )هـ( 10–3  ) د ( 20–3 

اكتب كل كسر عشري فيما يلي في صورة نسبة مئوية وكسر في أبسط صورة:  )4
) ج ( 0.3 )ب( 0.8  )  أ  ( 0.5 

)هـ( 0.32 ) د ( 0.06 
)  أ  ( ما الكسُر الذي يعبر عن 16 كغم من40 كغم؟  )5

ٍة. )ب( اكتب إجابتك عن السؤال ) أ ( كنسبٍة مئويَّ  
لدى محمد 40 ريااًل أنفق 32 ريااًل منهما: ما النسبُة المئويَّة للمبلغ الذي أنفقه محمد؟  )6

أوِجد 40% مما يلي:  )7
) ج ( 250 مل )ب( 35 متًرا  )  أ  ( 20 كغم 

)هـ( 75 ساعًة ) د ( 55 شخًصا 
أوجد الكميَّات فيما يلي:  )8

)ب( 64% من 25 )  أ  ( 18% من 50  
) د ( 37% من 200 ) ج ( 65% من 80  
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8-4 تطبيقات على النسب المئوية

الوحدة الثامنة: النسب المئويَّة 156

ملخَّص

يجب أن تعرف أن:

★ ة هي عدُد األجزاء في كلِّ مائٍة.	 النسب المئويَّ

★ 3 بسهولٍة في 	
–10  ، 1

–4  يمكن كتابة الكسور مثل 
ٍة. صورة نسٍب مئويَّ

★  يمكن استخدام الكسور المتكافئة لتحويل 	
ة والعكس. الكسور إلى نسٍب مئويَّ

★ ِة للكميَّة بطرق مختلفٍة.	  يمكن إيجاد النسِب المئويَّ

★ ِة لتمثيل ومقارنة 	  يمكن استخدام النسِب المئويَّ
كميَّاٍت ُمختلفٍة.

★  يجب التأكد من منطقية اإلجابة في سياق المسألة 	
َة. ن النسَب المئويَّ التي تتضمَّ

يجب أن تكون قادًرا على:

★ ُة لوصف أجزاٍء 	  استخدام الكسور والنسُب المئويَّ
من األشكال والكميَّات والقياسات.

★  التحويل بين الكسور والكسور العشرية والنسب 	
المئوية المتكافئة.

★ ٍة بسيطٍة للكميَّات واستخدام 	  حساب نسٍب مئويَّ
اإلستراتيجيَّات الذهنيَّة لحسابها.

★  التعبير عن الكميات كنسب مئوية.	

★  إيجاد النسب المئوية لتمثيل ومقارنة كميَّاٍت 	
ُمختلفٍة.

★ ٍة.	 ة بدقَّ  حساب النسِب المئويَّ

★  ُمراعاة ما إذا كانت اإلجابة عن أحد التمارين أو المسائل 	
ة منطقيَّة في سياق المسألة. ن النسَب المئويَّ التي تتضمَّ

★ ة.	 ن النسَب المئويَّ  حّل المشكالت اللفظية التي تتضمَّ
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159مراجعة نهاية الفصل الدراسي

أوجد ناتج ما يلي:  )1
)ج( -7 - )-7( )ب( 7 - )-5(    )  أ  ( 7 + )-3(   

)هـ( -70 ÷ 10 ) د ( -7 ×  )-3(  
انظر إلى األعداد الموجودة في اإلطار المقابل ،  )2

واكتب أعداًدا تكون:  
)  أ  ( من مضاعفات العدد 4

)ب( من عوامل العدد 30
)ج( أعداد أولية

) د ( أعداد مرّبعة
اكتب العدد 450 في صورة ضرب أعداد أولّية.  )3

أوجد ناتج ما يلي:  )4
64 )ب( 3    144 )  أ  ( 
) ج ( العامل المشترك األكبر للعددين 144، 64

أوجد ناتج ما يلي:  )5
)ب( 37.65 ÷ 5 )  أ  ( 12.4 × 8  

ب كل عدد إلى درجة الدقة المحددة فيما يلي: قرِّ  )6
)ب( 890  183 )إلى أقرب 000  10(  )  أ  ( 785 8 )إلى أقرب 100(  

) د ( 17.81 )إلى أقرب عدد كامل(  ) ج ( 111 601  3 )إلى أقرب مليون( 
) و ( 7.176 )إلى أقرب منزلتين عشريتين( )هـ( 59.52 )إلى أقرب منزلة عشرية واحدة( 

أرادت دانة شراء كيس من الطحين من أحد المحالت على أن تكون كتلته تقريًبا تساوي 1.2 كغم  )7 

����

�� ��� ��� ��� ��� ��� �� ����

�� ����

2.5 kg.

FLOUR����

����
������ ���

��� ���

��� ���

أي كيس من أكياس الطحين التالية تقترح أن تشتريه؟  
اشرح إجابتك.  

51         36         29         18         15         12         9         8         5         2

مراجعة نهاية الفصل الدراسي
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تمارين ومسائل عامة

الوحدة الثامنة: النسب المئويَّة 158

خرت ماجدة 75 ريااًل عمانًيا، وتحتاج إلى 30% منه، ما المبلغ الذي ستحتاج اليه ماجدة ؟ 9(  ادَّ
احسب 60% من 35 ريااًل عمانًيا، بطريقتين مختلفتين.  )10

11(  علبتان سعتهما 250 مليلتر، 400 مليلتر تحتوي العلبة األولى على 135 مليلتر من عصير البرتقال بينما تحتوي 
العلبة الثانية على 248 مليلتر من عصير البرتقال.

حدد النسبة المئوية لعصير البرتقال في العلبتين؟  

باستخدام بيانات الجدول التالي، احسب النسبة المئوية للطلبة الناجحين في كل صف؟  )12

الصف ) ج (الصف )ب(الصف ) أ (

252010العدد الكلي للطلبة في الصف

17137عدد الطلبة الناجحون
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ب كل عدد إلى درجة الدقة المحددة فيما يلي: قرِّ  )6
)ب( 890  183 )إلى أقرب 000  10(  )  أ  ( 785 8 )إلى أقرب 100(  

) د ( 17.81 )إلى أقرب عدد كامل(  ) ج ( 111 601  3 )إلى أقرب مليون( 
) و ( 7.176 )إلى أقرب منزلتين عشريتين( )هـ( 59.52 )إلى أقرب منزلة عشرية واحدة( 

أرادت دانة شراء كيس من الطحين من أحد المحالت على أن تكون كتلته تقريًبا تساوي 1.2 كغم  )7 
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أي كيس من أكياس الطحين التالية تقترح أن تشتريه؟  
اشرح إجابتك.  
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تمارين ومسائل عامة

الوحدة الثامنة: النسب المئويَّة 158

خرت ماجدة 75 ريااًل عمانًيا، وتحتاج إلى 30% منه، ما المبلغ الذي ستحتاج اليه ماجدة ؟ 9(  ادَّ
احسب 60% من 35 ريااًل عمانًيا، بطريقتين مختلفتين.  )10

11(  علبتان سعتهما 250 مليلتر، 400 مليلتر تحتوي العلبة األولى على 135 مليلتر من عصير البرتقال بينما تحتوي 
العلبة الثانية على 248 مليلتر من عصير البرتقال.

حدد النسبة المئوية لعصير البرتقال في العلبتين؟  

باستخدام بيانات الجدول التالي، احسب النسبة المئوية للطلبة الناجحين في كل صف؟  )12

الصف ) ج (الصف )ب(الصف ) أ (

252010العدد الكلي للطلبة في الصف

17137عدد الطلبة الناجحون
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161قاموس المصطلحات

قاموس المصطلحات

األّس )الجمع: األسس(
)index (plural indices)(

عدد ُيستخدم لتوضيح القوى )في 34( 3 هو األّس
56 ،15

الباقي
)remainder(

العدد المتبقي بعد عملية القسمة؛ عند قسمة 20 على 7 يكون 
الباقي 6

103 ،15

العامل المشترك األكبر )ع م ك(
)highest common factor( 

)HCF(

أكبر عدد يكون عامل لعددين آخرين أو أكثر
103 ،15

العامل المشترك
)common factor(

للعددين  مشترك  عامل   3 العدد  مختلفين؛  لعددين  عامل  يعد  عدد 
15، 15103، 24؛ العدد الذي يتم قسمة أعداد أخرى عليه دون باٍق

المضاعف المشترك 
األصغر

)lowest common multiple(

المضاعف  هو   24 العدد  لعددين؛  ممكن  مشترك  مضاعف  أصغر 
15المشترك األصغر للعددين 6، 8

الجذر التربيعي
)square root(

الجذر التربيعي لعدد ما )مضروب في نفسه( ينتج عنه ذلك العدد؛ 
)6 = 36 15الجذر التربيعي للعدد 36 هو العدد 6 )

الجذر التكعيبي
)cube root(

عدد ينتج عنه العدد المحدد عند تكعيبه؛ الجذر التكعيبي للعدد 
5 = 125 315

شجرة العوامل
)factor tree(

15مخطط ُيستخدم كطريقة إليجاد العوامل األولية

العامل
)factor(

عامل العدد الكامل يتم القسمة عليه دون باٍق؛ العددان 6، 8عوامل 
15للعدد 24

العدد األولي
)prime number(

عدد له عاملين فقط، هما 1 والعدد نفسه؛ األعداد 7، 13، 41 هي 
15أعداد أولية
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استنتج
)derive(

39كتابة صيغة أو استنتاج إجابة

الحدود المتشابهة
)like terms(

39الحدود التي تحتوي على نفس الحرف )الحروف(

الحّل
)solution(

39قيمة أي حرف مجهول أو حروف مجهولة في المعادلة

تبسيط الكسور
)simplify (fraction)(

إيجاد الكسور المتكافئة من خالل قسمة كل من البسط والمقام على 
39نفس العدد، بحيث يكون هذا العدد عاماًل مشترًكا للبسط والمقام.

تجميع الحدود المتشابهة
)collecting  like terms(

39تجميع )باستخدام الجمع والطرح( جميع الحدود المتشابهة

العبارة الجبرية
)expression(

ال  ولكنها  حسابية،  وعمليات  أعداد  تمثل  الرموز  من  مجموعة 
39تتضمن عالمة التساوي )=(

العملية العكسية
)inverse operation(

العملية التي تؤدي إلى عكس تأثير عملية أخرى، عكس »جمع 5« 
39هو »طرح 5«

حل المعادلة
)solve equation(

حساب قيمة أي حرف مجهول )متغير( أو حروف مجهولة 
39)متغيرات( في المعادلة

الصيغة )جمعها الصيغ(
)formula (plural formulae)(

39معادلة توضح العالقة بين كميتين أو أكثر 

المتغير
)variable(

39رمز ما )عاًدة ما يكون حرف(، يستخدم لتمثيل عدد مجهول

المجهول
)unknown(

حرف )أو حروف( في معادلة ما يكون مطلوب إيجاد قيمته  
39)أو قيمهم(

التقريب
)round(

56عملية تقريب العدد للوصول إلى الدقة المطلوبة
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قاموس المصطلحات162162

العدد الصحيح
)integer(

15األعداد الكاملة ...... ، -3، -2، -1، 0، 1، 2، 3، ...... ،

طريقة غربال إراتوستينس
)sieve of Eratosthenes(

15طريقة إليجاد األعداد األولية

قابلية القسمة
)divisible(

15يكون العدد الكامل قابل للقسمة على عدد آخر إذا كان من مضاعفاته 

قوى العدد
)powers(

عدد ُيكتب ياستخدام األس؛ فالقوى الرابعة للعدد 3 ُتكتب 
81 = 3 × 3 × 3 × 3 = 4315

مربع العدد
)square(

ناتج ضرب العدد في نفسه؛ مربع العدد 5 هو العدد 25 ألن 5 تربيع 
25 = 5 × 5 = 25 =15

المضاعف المشترك
)common multiple(

مضاعف   24 العدد  مختلفين؛  لعددين  مشترًكا  مضاعًفا  يعد  عدد 
15مشترك للعددين 2، 3

المضاعف
)multiple(

المضاعفات  مجموعة  موجب،  صحيح  عدد  في  عدد  ضرب  ناتج 
15األولى للعدد 3 هي 3، 6، 9، 12، ...... ، ......

المعكوس الجمعي
)inverse(

15النظير الجمعي للعدد 3 هو العدد -3

مكعب العدد 5
 )cube of 5(

15هو العدد 125 ألن 5 تكعيب )35( = 5 × 5 × 5 = 125    

ناتج الضرب
)product(

15نتيجة ضرب عددين؛ ناتج ضرب 9، 7 هو العدد 63

التبسيط
)simplify(

)عبارة أو معادلة( تجميع كل الحدود المتشابهة، من خالل الجمع 
39والطرح، ليكون الناتج حد واحد فقط

التعويض
)substitute(

بقيمة  يكون حرًفا(  ما  )غالًبا  الجبرية  العبارة  التعويض في جزء من 
39أخرى وعاًدة ما تكون عدًدا
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15هو العدد 125 ألن 5 تكعيب )35( = 5 × 5 × 5 = 125    

ناتج الضرب
)product(

15نتيجة ضرب عددين؛ ناتج ضرب 9، 7 هو العدد 63

التبسيط
)simplify(

)عبارة أو معادلة( تجميع كل الحدود المتشابهة، من خالل الجمع 
39والطرح، ليكون الناتج حد واحد فقط

التعويض
)substitute(

بقيمة  يكون حرًفا(  ما  )غالًبا  الجبرية  العبارة  التعويض في جزء من 
39أخرى وعاًدة ما تكون عدًدا
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)powers(
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81 = 3 × 3 × 3 × 3 = 43 15

مربع العدد
)square(

ناتج ضرب العدد في نفسه؛ مربع العدد 5 هو العدد 25 ألن 5 تربيع 
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المضاعف المشترك
)common multiple(
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163قاموس المصطلحات

استنتج
)derive(

كتابة صيغة أو استنتاج إجابة
39

الحدود المتشابهة
)like terms(

الحدود التي تحتوي على نفس الحرف )الحروف(
39

الحّل
)solution(

قيمة أي حرف مجهول أو حروف مجهولة في المعادلة
39

تبسيط الكسور
)simplify (fraction)(

إيجاد الكسور المتكافئة من خالل قسمة كل من البسط والمقام على 
39نفس العدد، بحيث يكون هذا العدد عاماًل مشترًكا للبسط والمقام.

تجميع الحدود المتشابهة
)collecting  like terms(

39تجميع )باستخدام الجمع والطرح( جميع الحدود المتشابهة

العبارة الجبرية
)expression(

ال  ولكنها  حسابية،  وعمليات  أعداد  تمثل  الرموز  من  مجموعة 
39تتضمن عالمة التساوي )=(

العملية العكسية
)inverse operation(

العملية التي تؤدي إلى عكس تأثير عملية أخرى، عكس »جمع 5« 
39هو »طرح 5«

حل المعادلة
)solve equation(

حساب قيمة أي حرف مجهول )متغير( أو حروف مجهولة 
39)متغيرات( في المعادلة

الصيغة )جمعها الصيغ(
)formula (plural formulae)(

39معادلة توضح العالقة بين كميتين أو أكثر 

المتغير
)variable(

39رمز ما )عاًدة ما يكون حرف(، يستخدم لتمثيل عدد مجهول

المجهول
)unknown(

حرف )أو حروف( في معادلة ما يكون مطلوب إيجاد قيمته  
39)أو قيمهم(

التقريب
)round(

56عملية تقريب العدد للوصول إلى الدقة المطلوبة
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)solve equation(

حساب قيمة أي حرف مجهول )متغير( أو حروف مجهولة 
39)متغيرات( في المعادلة

الصيغة )جمعها الصيغ(
)formula (plural formulae)(

39معادلة توضح العالقة بين كميتين أو أكثر 

المتغير
)variable(

39رمز ما )عاًدة ما يكون حرف(، يستخدم لتمثيل عدد مجهول

المجهول
)unknown(

حرف )أو حروف( في معادلة ما يكون مطلوب إيجاد قيمته  
39)أو قيمهم(

التقريب
)round(
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قاموس المصطلحات 163

استنتج
)derive(

كتابة صيغة أو استنتاج إجابة
39

الحدود المتشابهة
)like terms(

الحدود التي تحتوي على نفس الحرف )الحروف(
39

الحّل
)solution(

قيمة أي حرف مجهول أو حروف مجهولة في المعادلة
39

تبسيط الكسور
)simplify (fraction)(

إيجاد الكسور المتكافئة من خالل قسمة كل من البسط والمقام على 
نفس العدد، بحيث يكون هذا العدد عامال مشترًكا للبسط والمقام. 39

تجميع الحدود المتشابهة
)collecting  like terms(

تجميع )باستخدام الجمع والطرح( جميع الحدود المتشابهة 39

العبارة الجبرية
)expression(

مجموعة من الرموز تمثل أعداد وعمليات حسابية، ولكنها ال 
تتضمن عالمة التساوي )=( 39

العملية العكسية
)inverse operation(

العملية التي تؤدي إلى عكس تأثير عملية أخرى، عكس »جمع 5« 
هو »طرح 5« 39

حل المعادلة
)solve equation(

حساب قيمة أي حرف مجهول )متغير( أو حروف مجهولة 
)متغيرات( في المعادلة 39

الصيغة )جمعها الصيغ(
)formula (plural formulae)(

معادلة توضح العالقة بين كميتين أو أكثر  39

المتغير
)variable(

رمز ما )عاًدة ما يكون حرف(، يستخدم لتمثيل عدد مجهول 39

المجهول
)unknown(

حرف )أو حروف( في معادلة ما يكون مطلوب إيجاد قيمته  
)أو قيمهم( 39

التقريب
)round(
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قاموس المصطلحات162162

العدد الصحيح
)integer(

األعداد الكاملة ...... ، -3، -2، -1، 0، 1، 2، 3، ...... ،
15

طريقة غربال إراتوستينس
)sieve of Eratosthenes(

طريقة إليجاد األعداد األولية
15

قابلية القسمة
)divisible(

يكون العدد الكامل قابل للقسمة على عدد آخر إذا كان من مضاعفاته 
15

قوى العدد
)powers(

عدد ُيكتب ياستخدام األس؛ فالقوى الرابعة للعدد 3 ُتكتب 
81 = 3 × 3 × 3 × 3 = 4315

مربع العدد
)square(

ناتج ضرب العدد في نفسه؛ مربع العدد 5 هو العدد 25 ألن 5 تربيع 
25 = 5 × 5 = 25 =15

المضاعف المشترك
)common multiple(

مضاعف   24 العدد  مختلفين؛  لعددين  مشترًكا  مضاعًفا  يعد  عدد 
15مشترك للعددين 2، 3

المضاعف
)multiple(

المضاعفات  مجموعة  موجب،  صحيح  عدد  في  عدد  ضرب  ناتج 
15األولى للعدد 3 هي 3، 6، 9، 12، ...... ، ......

المعكوس الجمعي
)inverse(

15النظير الجمعي للعدد 3 هو العدد -3

مكعب العدد 5
 )cube of 5(

15هو العدد 125 ألن 5 تكعيب )35( = 5 × 5 × 5 = 125    

ناتج الضرب
)product(

15نتيجة ضرب عددين؛ ناتج ضرب 9، 7 هو العدد 63

التبسيط
)simplify(

)عبارة أو معادلة( تجميع كل الحدود المتشابهة، من خالل الجمع 
39والطرح، ليكون الناتج حد واحد فقط

التعويض
)substitute(

بقيمة  يكون حرًفا(  ما  )غالًبا  الجبرية  العبارة  التعويض في جزء من 
39أخرى وعاًدة ما تكون عدًدا
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العدد الصحيح
)integer(

األعداد الكاملة ...... ، -3، -2، -1، 0، 1، 2، 3، ...... ،
15

طريقة غربال إراتوستينس
)sieve of Eratosthenes(

طريقة إليجاد األعداد األولية
15
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15

قوى العدد
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عدد ُيكتب ياستخدام األس؛ فالقوى الرابعة للعدد 3 ُتكتب 
81 = 3 × 3 × 3 × 3 = 4315

مربع العدد
)square(

ناتج ضرب العدد في نفسه؛ مربع العدد 5 هو العدد 25 ألن 5 تربيع 
25 = 5 × 5 = 25 =15

المضاعف المشترك
)common multiple(

مضاعف   24 العدد  مختلفين؛  لعددين  مشترًكا  مضاعًفا  يعد  عدد 
15مشترك للعددين 2، 3

المضاعف
)multiple(

المضاعفات  مجموعة  موجب،  صحيح  عدد  في  عدد  ضرب  ناتج 
15األولى للعدد 3 هي 3، 6، 9، 12، ...... ، ......

المعكوس الجمعي
)inverse(

15النظير الجمعي للعدد 3 هو العدد -3

مكعب العدد 5
 )cube of 5(

15هو العدد 125 ألن 5 تكعيب )35( = 5 × 5 × 5 = 125    

ناتج الضرب
)product(

15نتيجة ضرب عددين؛ ناتج ضرب 9، 7 هو العدد 63

التبسيط
)simplify(

)عبارة أو معادلة( تجميع كل الحدود المتشابهة، من خالل الجمع 
39والطرح، ليكون الناتج حد واحد فقط

التعويض
)substitute(

بقيمة  يكون حرًفا(  ما  )غالًبا  الجبرية  العبارة  التعويض في جزء من 
39أخرى وعاًدة ما تكون عدًدا
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استنتج
)derive(

كتابة صيغة أو استنتاج إجابة
39

الحدود المتشابهة
)like terms(

الحدود التي تحتوي على نفس الحرف )الحروف(
39

الحّل
)solution(

قيمة أي حرف مجهول أو حروف مجهولة في المعادلة
39

تبسيط الكسور
)simplify (fraction)(

إيجاد الكسور المتكافئة من خالل قسمة كل من البسط والمقام على 
39نفس العدد، بحيث يكون هذا العدد عاماًل مشترًكا للبسط والمقام.

تجميع الحدود المتشابهة
)collecting  like terms(

39تجميع )باستخدام الجمع والطرح( جميع الحدود المتشابهة

العبارة الجبرية
)expression(

ال  ولكنها  حسابية،  وعمليات  أعداد  تمثل  الرموز  من  مجموعة 
39تتضمن عالمة التساوي )=(

العملية العكسية
)inverse operation(

العملية التي تؤدي إلى عكس تأثير عملية أخرى، عكس »جمع 5« 
39هو »طرح 5«

حل المعادلة
)solve equation(

حساب قيمة أي حرف مجهول )متغير( أو حروف مجهولة 
39)متغيرات( في المعادلة

الصيغة )جمعها الصيغ(
)formula (plural formulae)(

39معادلة توضح العالقة بين كميتين أو أكثر 

المتغير
)variable(

39رمز ما )عاًدة ما يكون حرف(، يستخدم لتمثيل عدد مجهول

المجهول
)unknown(

حرف )أو حروف( في معادلة ما يكون مطلوب إيجاد قيمته  
39)أو قيمهم(

التقريب
)round(
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قاموس المصطلحات162162

العدد الصحيح
)integer(

األعداد الكاملة ...... ، -3، -2، -1، 0، 1، 2، 3، ...... ،
15

طريقة غربال إراتوستينس
)sieve of Eratosthenes(

طريقة إليجاد األعداد األولية
15

قابلية القسمة
)divisible(

يكون العدد الكامل قابل للقسمة على عدد آخر إذا كان من مضاعفاته 
15

قوى العدد
)powers(

عدد ُيكتب ياستخدام األس؛ فالقوى الرابعة للعدد 3 ُتكتب 
81 = 3 × 3 × 3 × 3 = 4315

مربع العدد
)square(

ناتج ضرب العدد في نفسه؛ مربع العدد 5 هو العدد 25 ألن 5 تربيع 
25 = 5 × 5 = 25 =15

المضاعف المشترك
)common multiple(

مضاعف   24 العدد  مختلفين؛  لعددين  مشترًكا  مضاعًفا  يعد  عدد 
15مشترك للعددين 2، 3

المضاعف
)multiple(

المضاعفات  مجموعة  موجب،  صحيح  عدد  في  عدد  ضرب  ناتج 
15األولى للعدد 3 هي 3، 6، 9، 12، ...... ، ......

المعكوس الجمعي
)inverse(

15النظير الجمعي للعدد 3 هو العدد -3

مكعب العدد 5
 )cube of 5(

15هو العدد 125 ألن 5 تكعيب )35( = 5 × 5 × 5 = 125    

ناتج الضرب
)product(

15نتيجة ضرب عددين؛ ناتج ضرب 9، 7 هو العدد 63

التبسيط
)simplify(

)عبارة أو معادلة( تجميع كل الحدود المتشابهة، من خالل الجمع 
39والطرح، ليكون الناتج حد واحد فقط

التعويض
)substitute(

بقيمة  يكون حرًفا(  ما  )غالًبا  الجبرية  العبارة  التعويض في جزء من 
39أخرى وعاًدة ما تكون عدًدا
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العدد الصحيح
)integer(

األعداد الكاملة ...... ، -3، -2، -1، 0، 1، 2، 3، ...... ،
15

طريقة غربال إراتوستينس
)sieve of Eratosthenes(

طريقة إليجاد األعداد األولية
15

قابلية القسمة
)divisible(

يكون العدد الكامل قابل للقسمة على عدد آخر إذا كان من مضاعفاته 
15

قوى العدد
)powers(

عدد يُكتب ياستخدام األس؛ فالقوى الرابعة للعدد 3 تُكتب 
81 = 3 × 3 × 3 × 3 = 43 15

مربع العدد
)square(

ناتج ضرب العدد في نفسه؛ مربع العدد 5 هو العدد 25 ألن 5 تربيع 
25 = 5 × 5 = 25 = 15

المضاعف المشترك
)common multiple(

ًا لعددين مختلفين؛ العدد 24 مضاعف  عدد يعد مضاعفًا مشترك
مشترك للعددين 2، 3 15

المضاعف
)multiple(

ناتج ضرب عدد في عدد صحيح موجب، مجموعة المضاعفات 
األولى للعدد 3 هي 3، 6، 9، 12، ...... ، ...... 15

المعكوس الجمعي
)inverse(

النظير الجمعي للعدد 3 هو العدد -3 15

مكعب العدد 5
 )cube of 5(

هو العدد 125 ألن 5 تكعيب )35( = 5 × 5 × 5 = 125     15

ناتج الضرب
)product(

نتيجة ضرب عددين؛ ناتج ضرب 9، 7 هو العدد 63 15

التبسيط
)simplify(

)عبارة أو معادلة( تجميع كل الحدود المتشابهة، من خالل الجمع 
والطرح، ليكون الناتج حد واحد فقط 39

التعويض
)substitute(

التعويض في جزء من العبارة الجبرية )غالبًا ما يكون حرفًا( بقيمة 
أخرى وعادًة ما تكون عددًا 39
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ناتج ضرب العدد في نفسه؛ مربع العدد 5 هو العدد 25 ألن 5 تربيع 
25 = 5 × 5 = 25 =15

المضاعف المشترك
)common multiple(

مضاعف   24 العدد  مختلفين؛  لعددين  مشترًكا  مضاعًفا  يعد  عدد 
مشترك للعددين 2، 3

15

المضاعف
)multiple(

المضاعفات  مجموعة  موجب،  صحيح  عدد  في  عدد  ضرب  ناتج 
15األولى للعدد 3 هي 3، 6، 9، 12، ...... ، ......

المعكوس الجمعي
)inverse(

15النظير الجمعي للعدد 3 هو العدد -3

مكعب العدد 5
 )cube of 5(

15هو العدد 125 ألن 5 تكعيب )35( = 5 × 5 × 5 = 125    

ناتج الضرب
)product(
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163قاموس المصطلحات

استنتج
)derive(

39كتابة صيغة أو استنتاج إجابة

الحدود المتشابهة
)like terms(

39الحدود التي تحتوي على نفس الحرف )الحروف(

الحّل
)solution(

39قيمة أي حرف مجهول أو حروف مجهولة في المعادلة

تبسيط الكسور
)simplify (fraction)(

إيجاد الكسور المتكافئة من خالل قسمة كل من البسط والمقام على 
39نفس العدد، بحيث يكون هذا العدد عاماًل مشترًكا للبسط والمقام.

تجميع الحدود المتشابهة
)collecting  like terms(

39تجميع )باستخدام الجمع والطرح( جميع الحدود المتشابهة

العبارة الجبرية
)expression(

ال  ولكنها  حسابية،  وعمليات  أعداد  تمثل  الرموز  من  مجموعة 
39تتضمن عالمة التساوي )=(

العملية العكسية
)inverse operation(

العملية التي تؤدي إلى عكس تأثير عملية أخرى، عكس »جمع 5« 
39هو »طرح 5«

حل المعادلة
)solve equation(

حساب قيمة أي حرف مجهول )متغير( أو حروف مجهولة 
39)متغيرات( في المعادلة

الصيغة )جمعها الصيغ(
)formula (plural formulae)(

39معادلة توضح العالقة بين كميتين أو أكثر 

المتغير
)variable(

39رمز ما )عاًدة ما يكون حرف(، يستخدم لتمثيل عدد مجهول

المجهول
)unknown(

حرف )أو حروف( في معادلة ما يكون مطلوب إيجاد قيمته  
39)أو قيمهم(

التقريب
)round(

56عملية تقريب العدد للوصول إلى الدقة المطلوبة
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المعكوس الجمعي
)inverse(

15النظير الجمعي للعدد 3 هو العدد -3

مكعب العدد 5
 )cube of 5(

15هو العدد 125 ألن 5 تكعيب )35( = 5 × 5 × 5 = 125    

ناتج الضرب
)product(

15نتيجة ضرب عددين؛ ناتج ضرب 9، 7 هو العدد 63

التبسيط
)simplify(

)عبارة أو معادلة( تجميع كل الحدود المتشابهة، من خالل الجمع 
39والطرح، ليكون الناتج حد واحد فقط

التعويض
)substitute(

بقيمة  يكون حرًفا(  ما  )غالًبا  الجبرية  العبارة  التعويض في جزء من 
39أخرى وعاًدة ما تكون عدًدا
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استنتج
)derive(

39كتابة صيغة أو استنتاج إجابة

الحدود المتشابهة
)like terms(

39الحدود التي تحتوي على نفس الحرف )الحروف(

الحّل
)solution(

39قيمة أي حرف مجهول أو حروف مجهولة في المعادلة

تبسيط الكسور
)simplify (fraction)(

إيجاد الكسور المتكافئة من خالل قسمة كل من البسط والمقام على 
39نفس العدد، بحيث يكون هذا العدد عاماًل مشترًكا للبسط والمقام.

تجميع الحدود المتشابهة
)collecting  like terms(

39تجميع )باستخدام الجمع والطرح( جميع الحدود المتشابهة

العبارة الجبرية
)expression(

ال  ولكنها  حسابية،  وعمليات  أعداد  تمثل  الرموز  من  مجموعة 
39تتضمن عالمة التساوي )=(

العملية العكسية
)inverse operation(

العملية التي تؤدي إلى عكس تأثير عملية أخرى، عكس »جمع 5« 
39هو »طرح 5«

حل المعادلة
)solve equation(

حساب قيمة أي حرف مجهول )متغير( أو حروف مجهولة 
39)متغيرات( في المعادلة

الصيغة )جمعها الصيغ(
)formula (plural formulae)(

39معادلة توضح العالقة بين كميتين أو أكثر 

المتغير
)variable(

39رمز ما )عاًدة ما يكون حرف(، يستخدم لتمثيل عدد مجهول

المجهول
)unknown(

حرف )أو حروف( في معادلة ما يكون مطلوب إيجاد قيمته  
39)أو قيمهم(

التقريب
)round(

56عملية تقريب العدد للوصول إلى الدقة المطلوبة
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العدد الصحيح
)integer(

15األعداد الكاملة ...... ، -3، -2، -1، 0، 1، 2، 3، ...... ،

طريقة غربال إراتوستينس
)sieve of Eratosthenes(

15طريقة إليجاد األعداد األولية

قابلية القسمة
)divisible(

15يكون العدد الكامل قابل للقسمة على عدد آخر إذا كان من مضاعفاته 

قوى العدد
)powers(

عدد ُيكتب ياستخدام األس؛ فالقوى الرابعة للعدد 3 ُتكتب 
81 = 3 × 3 × 3 × 3 = 4315

مربع العدد
)square(

ناتج ضرب العدد في نفسه؛ مربع العدد 5 هو العدد 25 ألن 5 تربيع 
25 = 5 × 5 = 25 =15

المضاعف المشترك
)common multiple(

مضاعف   24 العدد  مختلفين؛  لعددين  مشترًكا  مضاعًفا  يعد  عدد 
15مشترك للعددين 2، 3

المضاعف
)multiple(

المضاعفات  مجموعة  موجب،  صحيح  عدد  في  عدد  ضرب  ناتج 
15األولى للعدد 3 هي 3، 6، 9، 12، ...... ، ......

المعكوس الجمعي
)inverse(

15النظير الجمعي للعدد 3 هو العدد -3

مكعب العدد 5
 )cube of 5(

15هو العدد 125 ألن 5 تكعيب )35( = 5 × 5 × 5 = 125    

ناتج الضرب
)product(

15نتيجة ضرب عددين؛ ناتج ضرب 9، 7 هو العدد 63

التبسيط
)simplify(

)عبارة أو معادلة( تجميع كل الحدود المتشابهة، من خالل الجمع 
39والطرح، ليكون الناتج حد واحد فقط

التعويض
)substitute(

بقيمة  يكون حرًفا(  ما  )غالًبا  الجبرية  العبارة  التعويض في جزء من 
39أخرى وعاًدة ما تكون عدًدا

Book 1.indb   162 7/28/19   3:45 PM

162162 قاموس المصطلحات

العدد الصحيح
)integer(

األعداد الكاملة ...... ، -3، -2، -1، 0، 1، 2، 3، ...... ، 15

طريقة غربال إراتوستينس
)sieve of Eratosthenes(

طريقة إليجاد األعداد األولية 15

قابلية القسمة
)divisible(

يكون العدد الكامل قابل للقسمة على عدد آخر إذا كان من مضاعفاته  15

قوى العدد
)powers(

عدد يُكتب ياستخدام األس؛ فالقوى الرابعة للعدد 3 تُكتب 
81 = 3 × 3 × 3 × 3 = 43 15

مربع العدد
)square(

ناتج ضرب العدد في نفسه؛ مربع العدد 5 هو العدد 25 ألن 5 تربيع 
25 = 5 × 5 = 25 = 15

المضاعف المشترك
)common multiple(

ًا لعددين مختلفين؛ العدد 24 مضاعف  عدد يعد مضاعفًا مشترك
مشترك للعددين 2، 3 15

المضاعف
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أخرى وعادًة ما تكون عددًا 39
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مضاعف   24 العدد  مختلفين؛  لعددين  مشترًكا  مضاعًفا  يعد  عدد 
15مشترك للعددين 2، 3

المضاعف
)multiple(

المضاعفات  مجموعة  موجب،  صحيح  عدد  في  عدد  ضرب  ناتج 
15األولى للعدد 3 هي 3، 6، 9، 12، ...... ، ......

المعكوس الجمعي
)inverse(

15النظير الجمعي للعدد 3 هو العدد -3

مكعب العدد 5
 )cube of 5(

15هو العدد 125 ألن 5 تكعيب )35( = 5 × 5 × 5 = 125    

ناتج الضرب
)product(

15نتيجة ضرب عددين؛ ناتج ضرب 9، 7 هو العدد 63

التبسيط
)simplify(

)عبارة أو معادلة( تجميع كل الحدود المتشابهة، من خالل الجمع 
39والطرح، ليكون الناتج حد واحد فقط

التعويض
)substitute(

بقيمة  يكون حرًفا(  ما  )غالًبا  الجبرية  العبارة  التعويض في جزء من 
39أخرى وعاًدة ما تكون عدًدا
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)product(

نتيجة ضرب عددين؛ ناتج ضرب 9، 7 هو العدد 63 15

التبسيط
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)عبارة أو معادلة( تجميع كل الحدود المتشابهة، من خالل الجمع 
والطرح، ليكون الناتج حد واحد فقط 39

التعويض
)substitute(
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استنتج
)derive(

39كتابة صيغة أو استنتاج إجابة

الحدود المتشابهة
)like terms(

39الحدود التي تحتوي على نفس الحرف )الحروف(

الحّل
)solution(

39قيمة أي حرف مجهول أو حروف مجهولة في المعادلة

تبسيط الكسور
)simplify (fraction)(

إيجاد الكسور المتكافئة من خالل قسمة كل من البسط والمقام على 
39نفس العدد، بحيث يكون هذا العدد عاماًل مشترًكا للبسط والمقام.

تجميع الحدود المتشابهة
)collecting  like terms(

39تجميع )باستخدام الجمع والطرح( جميع الحدود المتشابهة

العبارة الجبرية
)expression(

ال  ولكنها  حسابية،  وعمليات  أعداد  تمثل  الرموز  من  مجموعة 
39تتضمن عالمة التساوي )=(

العملية العكسية
)inverse operation(

العملية التي تؤدي إلى عكس تأثير عملية أخرى، عكس »جمع 5« 
39هو »طرح 5«

حل المعادلة
)solve equation(

حساب قيمة أي حرف مجهول )متغير( أو حروف مجهولة 
39)متغيرات( في المعادلة

الصيغة )جمعها الصيغ(
)formula (plural formulae)(

39معادلة توضح العالقة بين كميتين أو أكثر 

المتغير
)variable(

39رمز ما )عاًدة ما يكون حرف(، يستخدم لتمثيل عدد مجهول

المجهول
)unknown(

حرف )أو حروف( في معادلة ما يكون مطلوب إيجاد قيمته  
39)أو قيمهم(

التقريب
)round(

56عملية تقريب العدد للوصول إلى الدقة المطلوبة
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العبارة الجبرية
)expression(
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المتغير
)variable(
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)أو قيمهم( 39

التقريب
)round(
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العدد الصحيح
)integer(

15األعداد الكاملة ...... ، -3، -2، -1، 0، 1، 2، 3، ...... ،

طريقة غربال إراتوستينس
)sieve of Eratosthenes(

15طريقة إليجاد األعداد األولية

قابلية القسمة
)divisible(

15يكون العدد الكامل قابل للقسمة على عدد آخر إذا كان من مضاعفاته 

قوى العدد
)powers(

عدد ُيكتب ياستخدام األس؛ فالقوى الرابعة للعدد 3 ُتكتب 
81 = 3 × 3 × 3 × 3 = 4315

مربع العدد
)square(

ناتج ضرب العدد في نفسه؛ مربع العدد 5 هو العدد 25 ألن 5 تربيع 
25 = 5 × 5 = 25 =15

المضاعف المشترك
)common multiple(

مضاعف   24 العدد  مختلفين؛  لعددين  مشترًكا  مضاعًفا  يعد  عدد 
15مشترك للعددين 2، 3

المضاعف
)multiple(

المضاعفات  مجموعة  موجب،  صحيح  عدد  في  عدد  ضرب  ناتج 
15األولى للعدد 3 هي 3، 6، 9، 12، ...... ، ......

المعكوس الجمعي
)inverse(

15النظير الجمعي للعدد 3 هو العدد -3

مكعب العدد 5
 )cube of 5(

15هو العدد 125 ألن 5 تكعيب )35( = 5 × 5 × 5 = 125    

ناتج الضرب
)product(

15نتيجة ضرب عددين؛ ناتج ضرب 9، 7 هو العدد 63

التبسيط
)simplify(

)عبارة أو معادلة( تجميع كل الحدود المتشابهة، من خالل الجمع 
39والطرح، ليكون الناتج حد واحد فقط

التعويض
)substitute(

بقيمة  يكون حرًفا(  ما  )غالًبا  الجبرية  العبارة  التعويض في جزء من 
39أخرى وعاًدة ما تكون عدًدا
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المضاعف
)multiple(

المضاعفات  مجموعة  موجب،  صحيح  عدد  في  عدد  ضرب  ناتج 
15األولى للعدد 3 هي 3، 6، 9، 12، ...... ، ......

المعكوس الجمعي
)inverse(

15النظير الجمعي للعدد 3 هو العدد -3

مكعب العدد 5
 )cube of 5(

15هو العدد 125 ألن 5 تكعيب )35( = 5 × 5 × 5 = 125    

ناتج الضرب
)product(

15نتيجة ضرب عددين؛ ناتج ضرب 9، 7 هو العدد 63

التبسيط
)simplify(

)عبارة أو معادلة( تجميع كل الحدود المتشابهة، من خالل الجمع 
39والطرح، ليكون الناتج حد واحد فقط

التعويض
)substitute(

بقيمة  يكون حرًفا(  ما  )غالًبا  الجبرية  العبارة  التعويض في جزء من 
39أخرى وعاًدة ما تكون عدًدا
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استنتج
)derive(

39كتابة صيغة أو استنتاج إجابة

الحدود المتشابهة
)like terms(

39الحدود التي تحتوي على نفس الحرف )الحروف(

الحّل
)solution(

39قيمة أي حرف مجهول أو حروف مجهولة في المعادلة

تبسيط الكسور
)simplify (fraction)(

إيجاد الكسور المتكافئة من خالل قسمة كل من البسط والمقام على 
39نفس العدد، بحيث يكون هذا العدد عاماًل مشترًكا للبسط والمقام.

تجميع الحدود المتشابهة
)collecting  like terms(

39تجميع )باستخدام الجمع والطرح( جميع الحدود المتشابهة

العبارة الجبرية
)expression(

ال  ولكنها  حسابية،  وعمليات  أعداد  تمثل  الرموز  من  مجموعة 
39تتضمن عالمة التساوي )=(

العملية العكسية
)inverse operation(

العملية التي تؤدي إلى عكس تأثير عملية أخرى، عكس »جمع 5« 
39هو »طرح 5«

حل المعادلة
)solve equation(

حساب قيمة أي حرف مجهول )متغير( أو حروف مجهولة 
39)متغيرات( في المعادلة

الصيغة )جمعها الصيغ(
)formula (plural formulae)(

39معادلة توضح العالقة بين كميتين أو أكثر 

المتغير
)variable(

39رمز ما )عاًدة ما يكون حرف(، يستخدم لتمثيل عدد مجهول

المجهول
)unknown(

حرف )أو حروف( في معادلة ما يكون مطلوب إيجاد قيمته  
39)أو قيمهم(

التقريب
)round(

56عملية تقريب العدد للوصول إلى الدقة المطلوبة
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قاموس المصطلحات162162

العدد الصحيح
)integer(

15األعداد الكاملة ...... ، -3، -2، -1، 0، 1، 2، 3، ...... ،

طريقة غربال إراتوستينس
)sieve of Eratosthenes(

15طريقة إليجاد األعداد األولية

قابلية القسمة
)divisible(

15يكون العدد الكامل قابل للقسمة على عدد آخر إذا كان من مضاعفاته 

قوى العدد
)powers(

عدد ُيكتب ياستخدام األس؛ فالقوى الرابعة للعدد 3 ُتكتب 
81 = 3 × 3 × 3 × 3 = 4315

مربع العدد
)square(

ناتج ضرب العدد في نفسه؛ مربع العدد 5 هو العدد 25 ألن 5 تربيع 
25 = 5 × 5 = 25 =15

المضاعف المشترك
)common multiple(

مضاعف   24 العدد  مختلفين؛  لعددين  مشترًكا  مضاعًفا  يعد  عدد 
15مشترك للعددين 2، 3

المضاعف
)multiple(

المضاعفات  مجموعة  موجب،  صحيح  عدد  في  عدد  ضرب  ناتج 
15األولى للعدد 3 هي 3، 6، 9، 12، ...... ، ......

المعكوس الجمعي
)inverse(

15النظير الجمعي للعدد 3 هو العدد -3

مكعب العدد 5
 )cube of 5(

15هو العدد 125 ألن 5 تكعيب )35( = 5 × 5 × 5 = 125    

ناتج الضرب
)product(

15نتيجة ضرب عددين؛ ناتج ضرب 9، 7 هو العدد 63

التبسيط
)simplify(

)عبارة أو معادلة( تجميع كل الحدود المتشابهة، من خالل الجمع 
39والطرح، ليكون الناتج حد واحد فقط

التعويض
)substitute(

بقيمة  يكون حرًفا(  ما  )غالًبا  الجبرية  العبارة  التعويض في جزء من 
39أخرى وعاًدة ما تكون عدًدا
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استنتج
)derive(

كتابة صيغة أو استنتاج إجابة
39

الحدود المتشابهة
)like terms(

الحدود التي تحتوي على نفس الحرف )الحروف(
39

الحّل
)solution(

قيمة أي حرف مجهول أو حروف مجهولة في المعادلة
39

تبسيط الكسور
)simplify (fraction)(

إيجاد الكسور المتكافئة من خالل قسمة كل من البسط والمقام على 
39نفس العدد، بحيث يكون هذا العدد عاماًل مشترًكا للبسط والمقام.
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قاموس المصطلحات162162

العدد الصحيح
)integer(

األعداد الكاملة ...... ، -3، -2، -1، 0، 1، 2، 3، ...... ،
15

طريقة غربال إراتوستينس
)sieve of Eratosthenes(

طريقة إليجاد األعداد األولية
15

قابلية القسمة
)divisible(

يكون العدد الكامل قابل للقسمة على عدد آخر إذا كان من مضاعفاته 
15

قوى العدد
)powers(

عدد ُيكتب ياستخدام األس؛ فالقوى الرابعة للعدد 3 ُتكتب 
81 = 3 × 3 × 3 × 3 = 4315

مربع العدد
)square(

ناتج ضرب العدد في نفسه؛ مربع العدد 5 هو العدد 25 ألن 5 تربيع 
25 = 5 × 5 = 25 =15

المضاعف المشترك
)common multiple(

مضاعف   24 العدد  مختلفين؛  لعددين  مشترًكا  مضاعًفا  يعد  عدد 
15مشترك للعددين 2، 3

المضاعف
)multiple(

المضاعفات  مجموعة  موجب،  صحيح  عدد  في  عدد  ضرب  ناتج 
15األولى للعدد 3 هي 3، 6، 9، 12، ...... ، ......

المعكوس الجمعي
)inverse(

15النظير الجمعي للعدد 3 هو العدد -3

مكعب العدد 5
 )cube of 5(

15هو العدد 125 ألن 5 تكعيب )35( = 5 × 5 × 5 = 125    

ناتج الضرب
)product(

15نتيجة ضرب عددين؛ ناتج ضرب 9، 7 هو العدد 63

التبسيط
)simplify(

)عبارة أو معادلة( تجميع كل الحدود المتشابهة، من خالل الجمع 
39والطرح، ليكون الناتج حد واحد فقط

التعويض
)substitute(

بقيمة  يكون حرًفا(  ما  )غالًبا  الجبرية  العبارة  التعويض في جزء من 
39أخرى وعاًدة ما تكون عدًدا
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ال  ولكنها  حسابية،  وعمليات  أعداد  تمثل  الرموز  من  مجموعة 
تتضمن عالمة التساوي )=(

39

العملية العكسية
)inverse operation(

العملية التي تؤدي إلى عكس تأثير عملية أخرى، عكس »جمع 5« 
هو »طرح 5«

39

حل المعادلة
)solve equation(

حساب قيمة أي حرف مجهول )متغير( أو حروف مجهولة 
)متغيرات( في المعادلة

39

الصيغة )جمعها الصيغ(
)formula (plural formulae)(

39معادلة توضح العالقة بين كميتين أو أكثر 

المتغير
)variable(

39رمز ما )عاًدة ما يكون حرف(، يستخدم لتمثيل عدد مجهول

المجهول
)unknown(

حرف )أو حروف( في معادلة ما يكون مطلوب إيجاد قيمته  
39)أو قيمهم(

التقريب
)round(
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كتابة صيغة أو استنتاج إجابة
39

الحدود المتشابهة
)like terms(
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)unknown(
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قاموس المصطلحات162162

العدد الصحيح
)integer(

األعداد الكاملة ...... ، -3، -2، -1، 0، 1، 2، 3، ...... ،
15

طريقة غربال إراتوستينس
)sieve of Eratosthenes(

طريقة إليجاد األعداد األولية
15

قابلية القسمة
)divisible(

يكون العدد الكامل قابل للقسمة على عدد آخر إذا كان من مضاعفاته 
15

قوى العدد
)powers(

عدد ُيكتب ياستخدام األس؛ فالقوى الرابعة للعدد 3 ُتكتب 
81 = 3 × 3 × 3 × 3 = 4315

مربع العدد
)square(

ناتج ضرب العدد في نفسه؛ مربع العدد 5 هو العدد 25 ألن 5 تربيع 
25 = 5 × 5 = 25 =15

المضاعف المشترك
)common multiple(

مضاعف   24 العدد  مختلفين؛  لعددين  مشترًكا  مضاعًفا  يعد  عدد 
15مشترك للعددين 2، 3

المضاعف
)multiple(

المضاعفات  مجموعة  موجب،  صحيح  عدد  في  عدد  ضرب  ناتج 
15األولى للعدد 3 هي 3، 6، 9، 12، ...... ، ......

المعكوس الجمعي
)inverse(

15النظير الجمعي للعدد 3 هو العدد -3

مكعب العدد 5
 )cube of 5(

15هو العدد 125 ألن 5 تكعيب )35( = 5 × 5 × 5 = 125    

ناتج الضرب
)product(

15نتيجة ضرب عددين؛ ناتج ضرب 9، 7 هو العدد 63

التبسيط
)simplify(

)عبارة أو معادلة( تجميع كل الحدود المتشابهة، من خالل الجمع 
39والطرح، ليكون الناتج حد واحد فقط

التعويض
)substitute(

بقيمة  يكون حرًفا(  ما  )غالًبا  الجبرية  العبارة  التعويض في جزء من 
39أخرى وعاًدة ما تكون عدًدا
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المضاعف
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مكعب العدد 5
 )cube of 5(
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)product(
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)عبارة أو معادلة( تجميع كل الحدود المتشابهة، من خالل الجمع 
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أخرى وعادًة ما تكون عددًا 39
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نتيجة ضرب عددين؛ ناتج ضرب 9، 7 هو العدد 63 15

التبسيط
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)substitute(
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استنتج
)derive(

كتابة صيغة أو استنتاج إجابة
39

الحدود المتشابهة
)like terms(

الحدود التي تحتوي على نفس الحرف )الحروف(
39

الحّل
)solution(

قيمة أي حرف مجهول أو حروف مجهولة في المعادلة
39

تبسيط الكسور
)simplify (fraction)(

إيجاد الكسور المتكافئة من خالل قسمة كل من البسط والمقام على 
39نفس العدد، بحيث يكون هذا العدد عاماًل مشترًكا للبسط والمقام.

تجميع الحدود المتشابهة
)collecting  like terms(

39تجميع )باستخدام الجمع والطرح( جميع الحدود المتشابهة

العبارة الجبرية
)expression(

ال  ولكنها  حسابية،  وعمليات  أعداد  تمثل  الرموز  من  مجموعة 
39تتضمن عالمة التساوي )=(

العملية العكسية
)inverse operation(

العملية التي تؤدي إلى عكس تأثير عملية أخرى، عكس »جمع 5« 
39هو »طرح 5«

حل المعادلة
)solve equation(

حساب قيمة أي حرف مجهول )متغير( أو حروف مجهولة 
39)متغيرات( في المعادلة

الصيغة )جمعها الصيغ(
)formula (plural formulae)(

39معادلة توضح العالقة بين كميتين أو أكثر 

المتغير
)variable(

39رمز ما )عاًدة ما يكون حرف(، يستخدم لتمثيل عدد مجهول

المجهول
)unknown(

حرف )أو حروف( في معادلة ما يكون مطلوب إيجاد قيمته  
39)أو قيمهم(

التقريب
)round(
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استنتج
)derive(

كتابة صيغة أو استنتاج إجابة
39

الحدود المتشابهة
)like terms(

الحدود التي تحتوي على نفس الحرف )الحروف(
39

ّ الحل
)solution(

قيمة أي حرف مجهول أو حروف مجهولة في المعادلة
39

تبسيط الكسور
)simplify (fraction)(

إيجاد الكسور المتكافئة من خالل قسمة كل من البسط والمقام على 
ًا للبسط والمقام. ً مشترك نفس العدد، بحيث يكون هذا العدد عامال 39

تجميع الحدود المتشابهة
)collecting  like terms(

تجميع )باستخدام الجمع والطرح( جميع الحدود المتشابهة 39

العبارة الجبرية
)expression(

مجموعة من الرموز تمثل أعداد وعمليات حسابية، ولكنها ال 
تتضمن عالمة التساوي )=( 39

العملية العكسية
)inverse operation(

العملية التي تؤدي إلى عكس تأثير عملية أخرى، عكس »جمع 5« 
هو »طرح 5« 39

حل المعادلة
)solve equation(

حساب قيمة أي حرف مجهول )متغير( أو حروف مجهولة 
)متغيرات( في المعادلة 39

الصيغة )جمعها الصيغ(
)formula (plural formulae)(

معادلة توضح العالقة بين كميتين أو أكثر  39

المتغير
)variable(

رمز ما )عادًة ما يكون حرف(، يستخدم لتمثيل عدد مجهول 39

المجهول
)unknown(

حرف )أو حروف( في معادلة ما يكون مطلوب إيجاد قيمته  
)أو قيمهم( 39

التقريب
)round(
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قاموس المصطلحات162162

العدد الصحيح
)integer(

األعداد الكاملة ...... ، -3، -2، -1، 0، 1، 2، 3، ...... ،
15

طريقة غربال إراتوستينس
)sieve of Eratosthenes(

طريقة إليجاد األعداد األولية
15

قابلية القسمة
)divisible(

يكون العدد الكامل قابل للقسمة على عدد آخر إذا كان من مضاعفاته 
15

قوى العدد
)powers(

عدد ُيكتب ياستخدام األس؛ فالقوى الرابعة للعدد 3 ُتكتب 
81 = 3 × 3 × 3 × 3 = 4315

مربع العدد
)square(

ناتج ضرب العدد في نفسه؛ مربع العدد 5 هو العدد 25 ألن 5 تربيع 
25 = 5 × 5 = 25 =15

المضاعف المشترك
)common multiple(

مضاعف   24 العدد  مختلفين؛  لعددين  مشترًكا  مضاعًفا  يعد  عدد 
15مشترك للعددين 2، 3

المضاعف
)multiple(

المضاعفات  مجموعة  موجب،  صحيح  عدد  في  عدد  ضرب  ناتج 
15األولى للعدد 3 هي 3، 6، 9، 12، ...... ، ......

المعكوس الجمعي
)inverse(

15النظير الجمعي للعدد 3 هو العدد -3

مكعب العدد 5
 )cube of 5(

15هو العدد 125 ألن 5 تكعيب )35( = 5 × 5 × 5 = 125    

ناتج الضرب
)product(

15نتيجة ضرب عددين؛ ناتج ضرب 9، 7 هو العدد 63

التبسيط
)simplify(

)عبارة أو معادلة( تجميع كل الحدود المتشابهة، من خالل الجمع 
39والطرح، ليكون الناتج حد واحد فقط

التعويض
)substitute(

بقيمة  يكون حرًفا(  ما  )غالًبا  الجبرية  العبارة  التعويض في جزء من 
39أخرى وعاًدة ما تكون عدًدا
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25 = 5 × 5 = 25 =15

المضاعف المشترك
)common multiple(

مضاعف   24 العدد  مختلفين؛  لعددين  مشترًكا  مضاعًفا  يعد  عدد 
15مشترك للعددين 2، 3

المضاعف
)multiple(

المضاعفات  مجموعة  موجب،  صحيح  عدد  في  عدد  ضرب  ناتج 
15األولى للعدد 3 هي 3، 6، 9، 12، ...... ، ......

المعكوس الجمعي
)inverse(

15النظير الجمعي للعدد 3 هو العدد -3

مكعب العدد 5
 )cube of 5(

15هو العدد 125 ألن 5 تكعيب )35( = 5 × 5 × 5 = 125    

ناتج الضرب
)product(

15نتيجة ضرب عددين؛ ناتج ضرب 9، 7 هو العدد 63

التبسيط
)simplify(

)عبارة أو معادلة( تجميع كل الحدود المتشابهة، من خالل الجمع 
39والطرح، ليكون الناتج حد واحد فقط

التعويض
)substitute(

بقيمة  يكون حرًفا(  ما  )غالًبا  الجبرية  العبارة  التعويض في جزء من 
39أخرى وعاًدة ما تكون عدًدا
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165قاموس المصطلحات

اللتر
)litre(

79الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم
79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

79الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

89وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر 79

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم 79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر 79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر
79

وحدات القياس
)units of measurement(

أسماء الوحدات المعطاه لقياس شئ ما. مثال: يتم قياس الطول 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360( 89

رباعي األضالع
)quadrilateral(

شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة 89

الزاوية الحادة
)acute angle(

زاوية قياسها أقل من 90 درجة 89

الزاوية القائمة
)right angle(

زاوية قياسها 90 درجة 89

الزاوية
)angle(

قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات 89

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

زاوية قياسها أكبر من 180 درجة 89

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة 89
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

56العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات

تقريبي
)approximate(

56تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة

السعة
)capacity(

79حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام
79

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
56التالي في المقسوم

قوى العدد 10
)powers of 10(

56العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات

تقريبي
)approximate(

56تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة

السعة
)capacity(

79حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
56التالي في المقسوم

قوى العدد 10
)powers of 10(

56العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات

تقريبي
)approximate(

56تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة

السعة
)capacity(

حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(
79

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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اللتر
)litre(

79الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم
79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

79الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

89وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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اللتر
)litre(

79الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر

المتر )م(
)metre (m)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

79الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

89وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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اللتر
)litre(

79الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر

المتر )م(
)metre (m)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

79الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر
79

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

89وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

56العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات

تقريبي
)approximate(

56تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة

السعة
)capacity(

79حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام
79

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
56التالي في المقسوم

قوى العدد 10
)powers of 10(

56العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات

تقريبي
)approximate(

56تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة

السعة
)capacity(

79حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

مماثلة لعملية القسمة المطّولة ولكن يتم وضع الباقي يسار الرقم 
التالي في المقسوم 56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات 56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة 56

السعة
)capacity(

حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ( 79

الطول
)length(

قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر 79

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
في الكالم اليومي 79

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا 79

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر 79

الطن
)tonne (

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام 79

الغرام )غم(
)gram (g)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام 79

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام 79

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر 79

Book 1.indb   1647/28/19   3:45 PM

قاموس المصطلحات164164

القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
56التالي في المقسوم

قوى العدد 10
)powers of 10(

56العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات

تقريبي
)approximate(

56تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة

السعة
)capacity(

حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(
79

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

مماثلة لعملية القسمة المطّولة ولكن يتم وضع الباقي يسار الرقم 
التالي في المقسوم 56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات 56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة 56

السعة
)capacity(

حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(
79

الطول
)length(

قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر 79

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
في الكالم اليومي 79

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا 79

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر 79

الطن
)tonne (

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام 79

الغرام )غم(
)gram (g)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام 79

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام 79

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر 79
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القسمة المختصرة
)short division(

ّلة ولكن يتم وضع الباقي يسار الرقم  مماثلة لعملية القسمة المطو
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات 56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة 56

السعة
)capacity(

ٍ أجوف )الفراغ( ًا بجسم حجم السائل الذي يشغل حيز 79

الطول
)length(

قياس الخط، ويكون عادًة بالمتر 79

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحيانًا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
في الكالم اليومي 79

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
ًا التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوع 79

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر 79

الطن
)tonne (

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام 79

الغرام )غم(
)gram (g)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام
79

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام 79

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر 79
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر
79

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم
79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر
79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر
79

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

89وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر
79

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم
79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر
79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر
79

وحدات القياس
)units of measurement(

ً: يتم قياس الطول  أسماء الوحدات المعطاه لقياس شئ ما. مثال
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعادًة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360( 89

رباعي األضالع
)quadrilateral(

ّن من أربعة أضالع مستقيمة شكل مستو يتكو 89

الزاوية الحادة
)acute angle(

زاوية قياسها أقل من 90 درجة 89

الزاوية القائمة
)right angle(

زاوية قياسها 90 درجة 89

الزاوية
)angle(

قياس الدوران، وتُقاس بالدرجات 89

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

زاوية قياسها أكبر من 180 درجة 89

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة 89
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر
79

المتر )م(
)metre (m)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر
79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(
89

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر
79

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم 79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر
79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر 79

وحدات القياس
)units of measurement(

أسماء الوحدات المعطاه لقياس شئ ما. مثال: يتم قياس الطول 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(
89

رباعي األضالع
)quadrilateral(

شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة 89

الزاوية الحادة
)acute angle(

زاوية قياسها أقل من 90 درجة 89

الزاوية القائمة
)right angle(

زاوية قياسها 90 درجة 89

الزاوية
)angle(

قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات 89

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

زاوية قياسها أكبر من 180 درجة 89

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة 89
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر
79

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم
79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر
79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر
79

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

89وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر
79

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم
79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر
79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر
79

وحدات القياس
)units of measurement(

أسماء الوحدات المعطاه لقياس شئ ما. مثال: يتم قياس الطول 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360( 89

رباعي األضالع
)quadrilateral(

شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة 89

الزاوية الحادة
)acute angle(

زاوية قياسها أقل من 90 درجة 89

الزاوية القائمة
)right angle(

زاوية قياسها 90 درجة 89

الزاوية
)angle(

قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات 89

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

زاوية قياسها أكبر من 180 درجة 89

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة 89
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات
56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة
56

السعة
)capacity(

79حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
56التالي في المقسوم

قوى العدد 10
)powers of 10(

56العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات

تقريبي
)approximate(

56تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة

السعة
)capacity(

79حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
في الكالم اليومي

79

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

79

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات
56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة
56

السعة
)capacity(

حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(
79

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر
79

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم
79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر
79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر
79

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

89وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر
79

المتر )م(
)metre (m)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر
79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(
89

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر
79

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم
79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر
79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر
79

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

89وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات
56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة
56

السعة
)capacity(

79حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر

Book 1.indb   164 7/28/19   3:45 PM164164قاموس المصطلحات

القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
56التالي في المقسوم

قوى العدد 10
)powers of 10(

56العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات

تقريبي
)approximate(

56تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة

السعة
)capacity(

79حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
في الكالم اليومي

79

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

79

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

مماثلة لعملية القسمة المطّولة ولكن يتم وضع الباقي يسار الرقم 
التالي في المقسوم 56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات 56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة 56

السعة
)capacity(

حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ( 79

الطول
)length(

قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر 79

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
في الكالم اليومي

79

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

79

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر 79

الطن
)tonne (

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام 79

الغرام )غم(
)gram (g)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام 79

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام 79

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر 79
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات
56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة
56

السعة
)capacity(

حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(
79

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

مماثلة لعملية القسمة المطّولة ولكن يتم وضع الباقي يسار الرقم 
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات
56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة
56

السعة
)capacity(

حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(
79

الطول
)length(

قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر 79

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
في الكالم اليومي 79

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا 79

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر 79

الطن
)tonne (

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام 79

الغرام )غم(
)gram (g)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام 79

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام 79

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر 79
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القسمة المختصرة
)short division(

ّلة ولكن يتم وضع الباقي يسار الرقم  مماثلة لعملية القسمة المطو
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات
56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة
56

السعة
)capacity(

ٍ أجوف )الفراغ( ًا بجسم حجم السائل الذي يشغل حيز 79

الطول
)length(

قياس الخط، ويكون عادًة بالمتر 79

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحيانًا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
في الكالم اليومي 79

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
ًا التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوع 79

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر 79

الطن
)tonne (

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام 79

الغرام )غم(
)gram (g)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام 79

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام 79

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر 79
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165قاموس المصطلحات

اللتر
)litre(

79الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم
79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

79الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

89وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر 79

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم
79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر 79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر 79

وحدات القياس
)units of measurement(

ً: يتم قياس الطول  أسماء الوحدات المعطاه لقياس شئ ما. مثال
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعادًة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360( 89

رباعي األضالع
)quadrilateral(

ّن من أربعة أضالع مستقيمة شكل مستو يتكو 89

الزاوية الحادة
)acute angle(

زاوية قياسها أقل من 90 درجة 89

الزاوية القائمة
)right angle(

زاوية قياسها 90 درجة 89

الزاوية
)angle(

قياس الدوران، وتُقاس بالدرجات 89

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

زاوية قياسها أكبر من 180 درجة 89

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة 89
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اللتر
)litre(

79الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر

المتر )م(
)metre (m)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

79الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

89وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة

Book 1.indb   165 7/28/19   3:45 PM

قاموس المصطلحات 165

اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر 79

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم 79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(
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المليمتر )ملم(
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وحدات القياس
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بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360( 89

رباعي األضالع
)quadrilateral(

شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة 89
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الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
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رباعي األضالع
)quadrilateral(

شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة 89

الزاوية الحادة
)acute angle(

زاوية قياسها أقل من 90 درجة 89

الزاوية القائمة
)right angle(

زاوية قياسها 90 درجة 89

الزاوية
)angle(

قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات 89

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

زاوية قياسها أكبر من 180 درجة 89

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة 89

Book 1.indb   1657/28/19   3:45 PM

قاموس المصطلحات164164

القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

56العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات

تقريبي
)approximate(

56تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة

السعة
)capacity(

79حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام
79

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
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الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
56التالي في المقسوم
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)powers of 10(
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)approximate(
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79حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا
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)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
56التالي في المقسوم

قوى العدد 10
)powers of 10(

56العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات

تقريبي
)approximate(

56تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة

السعة
)capacity(

حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(
79

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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اللتر
)litre(

79الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم
79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

79الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

89وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

56العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات

تقريبي
)approximate(

56تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة

السعة
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79حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
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القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا
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79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام
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)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

مماثلة لعملية القسمة المطّولة ولكن يتم وضع الباقي يسار الرقم 
التالي في المقسوم 56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات 56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة 56
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)length(
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الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
في الكالم اليومي 79

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا 79

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر 79

الطن
)tonne (

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام 79

الغرام )غم(
)gram (g)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام 79

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام 79

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر 79
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
56التالي في المقسوم

قوى العدد 10
)powers of 10(

56العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات

تقريبي
)approximate(

56تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة

السعة
)capacity(

حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(
79

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

مماثلة لعملية القسمة المطّولة ولكن يتم وضع الباقي يسار الرقم 
التالي في المقسوم 56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات 56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة 56

السعة
)capacity(

حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(
79

الطول
)length(

قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر 79

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
في الكالم اليومي 79

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا 79

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر 79

الطن
)tonne (

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام 79

الغرام )غم(
)gram (g)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام 79

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام 79

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر 79
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القسمة المختصرة
)short division(

ّلة ولكن يتم وضع الباقي يسار الرقم  مماثلة لعملية القسمة المطو
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات 56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة 56

السعة
)capacity(

ٍ أجوف )الفراغ( ًا بجسم حجم السائل الذي يشغل حيز 79

الطول
)length(

قياس الخط، ويكون عادًة بالمتر 79

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحيانًا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
في الكالم اليومي 79

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
ًا التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوع 79

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر 79

الطن
)tonne (

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام 79

الغرام )غم(
)gram (g)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام
79

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام 79

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر 79
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165قاموس المصطلحات

اللتر
)litre(

79الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم
79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

79الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

89وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر 79

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم
79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر 79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر 79

وحدات القياس
)units of measurement(

ً: يتم قياس الطول  أسماء الوحدات المعطاه لقياس شئ ما. مثال
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعادًة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360( 89

رباعي األضالع
)quadrilateral(

ّن من أربعة أضالع مستقيمة شكل مستو يتكو 89

الزاوية الحادة
)acute angle(

زاوية قياسها أقل من 90 درجة 89

الزاوية القائمة
)right angle(

زاوية قياسها 90 درجة 89

الزاوية
)angle(

قياس الدوران، وتُقاس بالدرجات 89

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

زاوية قياسها أكبر من 180 درجة 89

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة 89
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اللتر
)litre(

79الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر

المتر )م(
)metre (m)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

79الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

89وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر 79

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم 79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر 79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر 79

وحدات القياس
)units of measurement(

أسماء الوحدات المعطاه لقياس شئ ما. مثال: يتم قياس الطول 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360( 89

رباعي األضالع
)quadrilateral(

شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة 89

الزاوية الحادة
)acute angle(

زاوية قياسها أقل من 90 درجة 89

الزاوية القائمة
)right angle(

زاوية قياسها 90 درجة 89

الزاوية
)angle(

قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات 89

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

زاوية قياسها أكبر من 180 درجة 89

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة 89
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اللتر
)litre(

79الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر

المتر )م(
)metre (m)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

79الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر
79

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

89وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر 79

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم 79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر 79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر
79

وحدات القياس
)units of measurement(

أسماء الوحدات المعطاه لقياس شئ ما. مثال: يتم قياس الطول 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360( 89

رباعي األضالع
)quadrilateral(

شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة 89

الزاوية الحادة
)acute angle(

زاوية قياسها أقل من 90 درجة 89

الزاوية القائمة
)right angle(

زاوية قياسها 90 درجة 89

الزاوية
)angle(

قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات 89

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

زاوية قياسها أكبر من 180 درجة 89

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة 89
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قاموس المصطلحات164164

القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

56العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات

تقريبي
)approximate(

56تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة

السعة
)capacity(

79حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام
79

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
56التالي في المقسوم

قوى العدد 10
)powers of 10(

56العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات

تقريبي
)approximate(

56تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة

السعة
)capacity(

79حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
56التالي في المقسوم

قوى العدد 10
)powers of 10(

56العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات

تقريبي
)approximate(

56تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة

السعة
)capacity(

حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(
79

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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اللتر
)litre(

79الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم
79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

79الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

89وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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اللتر
)litre(

79الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر

المتر )م(
)metre (m)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

79الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

89وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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اللتر
)litre(

79الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر

المتر )م(
)metre (m)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

79الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر
79

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

89وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

56العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات

تقريبي
)approximate(

56تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة

السعة
)capacity(

79حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام
79

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
56التالي في المقسوم

قوى العدد 10
)powers of 10(

56العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات

تقريبي
)approximate(

56تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة

السعة
)capacity(

79حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

مماثلة لعملية القسمة المطّولة ولكن يتم وضع الباقي يسار الرقم 
التالي في المقسوم 56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات 56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة 56

السعة
)capacity(

حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ( 79

الطول
)length(

قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر 79

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
في الكالم اليومي 79

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا 79

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر 79

الطن
)tonne (

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام 79

الغرام )غم(
)gram (g)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام 79

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام 79

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر 79
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
56التالي في المقسوم

قوى العدد 10
)powers of 10(

56العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات

تقريبي
)approximate(

56تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة

السعة
)capacity(

حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(
79

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

مماثلة لعملية القسمة المطّولة ولكن يتم وضع الباقي يسار الرقم 
التالي في المقسوم 56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات 56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة 56

السعة
)capacity(

حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(
79

الطول
)length(

قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر 79

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
في الكالم اليومي 79

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا 79

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر 79

الطن
)tonne (

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام 79

الغرام )غم(
)gram (g)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام 79

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام 79

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر 79
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القسمة المختصرة
)short division(

ّلة ولكن يتم وضع الباقي يسار الرقم  مماثلة لعملية القسمة المطو
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات 56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة 56

السعة
)capacity(

ٍ أجوف )الفراغ( ًا بجسم حجم السائل الذي يشغل حيز 79

الطول
)length(

قياس الخط، ويكون عادًة بالمتر 79

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحيانًا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
في الكالم اليومي 79

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
ًا التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوع 79

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر 79

الطن
)tonne (

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام 79

الغرام )غم(
)gram (g)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام
79

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام 79

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر 79
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر
79

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم
79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر
79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر
79

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

89وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر
79

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم
79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر
79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر
79

وحدات القياس
)units of measurement(

ً: يتم قياس الطول  أسماء الوحدات المعطاه لقياس شئ ما. مثال
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعادًة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360( 89

رباعي األضالع
)quadrilateral(

ّن من أربعة أضالع مستقيمة شكل مستو يتكو 89

الزاوية الحادة
)acute angle(

زاوية قياسها أقل من 90 درجة 89

الزاوية القائمة
)right angle(

زاوية قياسها 90 درجة 89

الزاوية
)angle(

قياس الدوران، وتُقاس بالدرجات 89

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

زاوية قياسها أكبر من 180 درجة 89

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة 89
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات
56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة
56

السعة
)capacity(

79حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
56التالي في المقسوم

قوى العدد 10
)powers of 10(

56العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات

تقريبي
)approximate(

56تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة

السعة
)capacity(

79حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
في الكالم اليومي

79

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

79

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

مماثلة لعملية القسمة المطّولة ولكن يتم وضع الباقي يسار الرقم 
التالي في المقسوم 56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات 56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة 56

السعة
)capacity(

حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ( 79

الطول
)length(

قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر 79

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
في الكالم اليومي

79

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

79

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر 79

الطن
)tonne (

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام 79

الغرام )غم(
)gram (g)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام 79

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام 79

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر 79
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات
56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة
56

السعة
)capacity(

حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(
79

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

مماثلة لعملية القسمة المطّولة ولكن يتم وضع الباقي يسار الرقم 
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات
56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة
56

السعة
)capacity(

حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(
79

الطول
)length(

قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر 79

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
في الكالم اليومي 79

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا 79

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر 79

الطن
)tonne (

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام 79

الغرام )غم(
)gram (g)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام 79

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام 79

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر 79
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القسمة المختصرة
)short division(

ّلة ولكن يتم وضع الباقي يسار الرقم  مماثلة لعملية القسمة المطو
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات
56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة
56

السعة
)capacity(

ٍ أجوف )الفراغ( ًا بجسم حجم السائل الذي يشغل حيز 79

الطول
)length(

قياس الخط، ويكون عادًة بالمتر 79

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحيانًا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
في الكالم اليومي 79

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
ًا التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوع 79

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر 79

الطن
)tonne (

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام 79

الغرام )غم(
)gram (g)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام 79

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام 79

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر 79
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر
79

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم
79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر
79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر
79

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

89وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر
79

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم
79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر
79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر
79

وحدات القياس
)units of measurement(

ً: يتم قياس الطول  أسماء الوحدات المعطاه لقياس شئ ما. مثال
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعادًة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360( 89

رباعي األضالع
)quadrilateral(

ّن من أربعة أضالع مستقيمة شكل مستو يتكو 89

الزاوية الحادة
)acute angle(

زاوية قياسها أقل من 90 درجة 89

الزاوية القائمة
)right angle(

زاوية قياسها 90 درجة 89

الزاوية
)angle(

قياس الدوران، وتُقاس بالدرجات 89

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

زاوية قياسها أكبر من 180 درجة 89

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة 89
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر
79

المتر )م(
)metre (m)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر
79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(
89

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر
79

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم 79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر
79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر 79

وحدات القياس
)units of measurement(

أسماء الوحدات المعطاه لقياس شئ ما. مثال: يتم قياس الطول 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(
89

رباعي األضالع
)quadrilateral(

شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة 89

الزاوية الحادة
)acute angle(

زاوية قياسها أقل من 90 درجة 89

الزاوية القائمة
)right angle(

زاوية قياسها 90 درجة 89

الزاوية
)angle(

قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات 89

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

زاوية قياسها أكبر من 180 درجة 89

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة 89
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر
79

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم
79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر
79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر
79

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

89وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر
79

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم
79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر
79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر
79

وحدات القياس
)units of measurement(

أسماء الوحدات المعطاه لقياس شئ ما. مثال: يتم قياس الطول 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360( 89

رباعي األضالع
)quadrilateral(

شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة 89

الزاوية الحادة
)acute angle(

زاوية قياسها أقل من 90 درجة 89

الزاوية القائمة
)right angle(

زاوية قياسها 90 درجة 89

الزاوية
)angle(

قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات 89

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

زاوية قياسها أكبر من 180 درجة 89

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة 89
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات
56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة
56

السعة
)capacity(

79حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
56التالي في المقسوم

قوى العدد 10
)powers of 10(

56العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات

تقريبي
)approximate(

56تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة

السعة
)capacity(

79حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
في الكالم اليومي

79

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

79

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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قاموس المصطلحات164164

القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات
56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة
56

السعة
)capacity(

حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(
79

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر
79

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم
79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر
79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر
79

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

89وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر
79

المتر )م(
)metre (m)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر
79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(
89

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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اللتر
)litre(

الوحدة القياسية للسعة، ويساوي ألف مللتر
79

المتر )م(
)metre (m)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي مائة سم
79

المليلتر )مل(
)millilitre (ml)(

الوحدة القياسية للسعة،ويساوي جزء من األلف من اللتر
79

المليمتر )ملم(
)millimetre (mm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من األلف من المتر
79

وحدات القياس
)units of measurement(

الطول  قياس  يتم  مثاًل:  ما.  شئ  لقياس  المعطاه  الوحدات  أسماء 
بوحدات يطلق عليها األمتار )م(؛ وعاًدة ما يتم قياس الكتلة بوحدات 

يطلق عليها الكيلوغرامات )كغم(
79

الدرجة
)degree (

89وحدة قياس الزوايا؛ الدوران الكامل قدره 360 درجة )°360(

رباعي األضالع
)quadrilateral(

89شكل مستو يتكّون من أربعة أضالع مستقيمة

الزاوية الحادة
)acute angle(

89زاوية قياسها أقل من 90 درجة

الزاوية القائمة
)right angle(

89زاوية قياسها 90 درجة

الزاوية
)angle(

89قياس الدوران، وُتقاس بالدرجات

الزاوية المنعكسة
)reflex angle(

89زاوية قياسها أكبر من 180 درجة

الزاوية المنفرجة
)obtuse angle(

89زاوية قياسها بين 90 درجة و180 درجة
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات
56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة
56

السعة
)capacity(

79حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
56التالي في المقسوم

قوى العدد 10
)powers of 10(

56العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات

تقريبي
)approximate(

56تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة

السعة
)capacity(

79حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
في الكالم اليومي

79

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

79

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

مماثلة لعملية القسمة المطّولة ولكن يتم وضع الباقي يسار الرقم 
التالي في المقسوم 56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات 56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة 56

السعة
)capacity(

حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ( 79

الطول
)length(

قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر 79

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
في الكالم اليومي

79

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

79

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر 79

الطن
)tonne (

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام 79

الغرام )غم(
)gram (g)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام 79

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام 79

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر 79
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القسمة المختصرة
)short division(

الرقم  يسار  الباقي  وضع  يتم  ولكن  المطّولة  القسمة  لعملية  مماثلة 
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات
56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة
56

السعة
)capacity(

حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(
79

الطول
)length(

79قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
79في الكالم اليومي

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
79التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر

الطن
)tonne (

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام

الغرام )غم(
)gram (g)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

79الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

79الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر
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القسمة المختصرة
)short division(

مماثلة لعملية القسمة المطّولة ولكن يتم وضع الباقي يسار الرقم 
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات
56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة
56

السعة
)capacity(

حجم السائل الذي يشغل حيًزا بجسٍم أجوف )الفراغ(
79

الطول
)length(

قياس الخط، ويكون عاًدة بالمتر 79

الكتلة
)mass(

مقدار ما يحتويه الجسم من مادة؛ أحياًنا ما تستخدم كلمة »الكتلة« 
في الكالم اليومي 79

الوحدات المترية
)metric units(

القياسات المستندة إلى عمليات الضرب أو القسمة على معامالت 
التحويل؛ وهي وحدات القياس األكثر شيوًعا 79

السنتيمتر )سم(
)centimetre (cm)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي جزء من المائة من المتر 79

الطن
)tonne (

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف كيلوغرام 79

الغرام )غم(
)gram (g)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي جزء من األلف من الكيلوغرام 79

الكيلوغرام )كغم(
)kilogram (kg)(

الوحدة القياسية للكتلة، ويساوي ألف غرام 79

الكيلومتر )كم(
)kilometre (km)(

الوحدة القياسية للطول، ويساوي ألف متر 79
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القسمة المختصرة
)short division(

ّلة ولكن يتم وضع الباقي يسار الرقم  مماثلة لعملية القسمة المطو
التالي في المقسوم

56

قوى العدد 10
)powers of 10(

العدد 10 مضروب في نفسه عدة مرات
56

تقريبي
)approximate(

تقريب العدد إلى درجة الدقة المناسبة
56

السعة
)capacity(

ٍ أجوف )الفراغ( ًا بجسم حجم السائل الذي يشغل حيز 79

الطول
)length(

قياس الخط، ويكون عادًة بالمتر 79
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167قاموس المصطلحات

الكسر االعتيادي
)proper fraction(

103كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

103كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–2  ، 2–4 103كسور متساوية، مثل 

الكسر العشري الدوري
)recurring(

ال  بشكل  تتكرر  أرقام  مجموعة  أو  رقم  على  يحتوى  عشري  كسر 
103نهائي

المقسوم
)dividend(

عدد يتم قسمته
103

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

103كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية.

البعد العمودي
)perpendicular height(

125ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته

المحيط
)perimeter(

125طول الحد الخارجي لشكل مستو 

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

125عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى

القطعة الدائرية
)segment(

125جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

89الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
89دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
89لهما تكون متساوية أيًضا

القاطع
)transversal(

89خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية

القطعة المستقيمة
)line segment(

89جزء من خط مستقيم بين نقطتين

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–
2  ، 2–

4 103كسور متساوية، مثل 

الكسر العشري الدوري
)recurring(

ال  بشكل  تتكرر  أرقام  مجموعة  أو  رقم  على  يحتوى  عشري  كسر 
103نهائي

المقسوم
)dividend(

103عدد يتم قسمته

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

103كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية.

البعد العمودي
)perpendicular height(

125ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته

المحيط
)perimeter(

125طول الحد الخارجي لشكل مستو 

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

125عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى

القطعة الدائرية
)segment(

125جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

89الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
89دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
89لهما تكون متساوية أيًضا

القاطع
)transversal(

89خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية

القطعة المستقيمة
)line segment(

89جزء من خط مستقيم بين نقطتين

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

89الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
89دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
89لهما تكون متساوية أيًضا

القاطع
)transversal(

89خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية

القطعة المستقيمة
)line segment(

89جزء من خط مستقيم بين نقطتين

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

زاويتان من الزوايا األربعة التي تتكّون عند تقاطع خطين؛ وليس 
بينهما ضلع مشترك 89

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة 89

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز( 89

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

مثلث يحتوي على ضلعين متساويين في الطول والزوايا المقابلة 
لهما تكون متساوية أيًضا 89

القاطع
)transversal(

خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية 89

القطعة المستقيمة
)line segment(

جزء من خط مستقيم بين نقطتين 89

البسط
)numerator(

العدد الموجود أعلى الكسر 103

أبسط صورة
)simplest form(

قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها 103

المقام
)denominator(

العدد الموجود أسفل الكسر 103

المقام المشترك
)common denominator(

أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها 103

المقسوم عليه
)divisor(

العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه 103

العدد الكسري
)mixed number(

عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي 103
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

89الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
89دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
89لهما تكون متساوية أيًضا

القاطع
)transversal(

89خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية

القطعة المستقيمة
)line segment(

89جزء من خط مستقيم بين نقطتين

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

زاويتان من الزوايا األربعة التي تتكّون عند تقاطع خطين؛ وليس 
بينهما ضلع مشترك 89

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة 89

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز( 89

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

مثلث يحتوي على ضلعين متساويين في الطول والزوايا المقابلة 
لهما تكون متساوية أيًضا 89

القاطع
)transversal(

خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية 89

القطعة المستقيمة
)line segment(

جزء من خط مستقيم بين نقطتين 89

البسط
)numerator(

العدد الموجود أعلى الكسر 103

أبسط صورة
)simplest form(

قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها 103

المقام
)denominator(

العدد الموجود أسفل الكسر 103

المقام المشترك
)common denominator(

أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها 103

المقسوم عليه
)divisor(

العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه 103

العدد الكسري
)mixed number(

عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي 103
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

ّن عند تقاطع خطين؛ وليس  زاويتان من الزوايا األربعة التي تتكو
بينهما ضلع مشترك 89

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة 89

ٍ متواز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
)ٍ ًا، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواز دائم 89

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

مثلث يحتوي على ضلعين متساويين في الطول والزوايا المقابلة 
ًا لهما تكون متساوية أيض 89

القاطع
)transversal(

خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية 89

القطعة المستقيمة
)line segment(

جزء من خط مستقيم بين نقطتين 89

البسط
)numerator(

العدد الموجود أعلى الكسر 103

أبسط صورة
)simplest form(

قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها 103

المقام
)denominator(

العدد الموجود أسفل الكسر 103

المقام المشترك
)common denominator(

أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها 103

المقسوم عليه
)divisor(

العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه 103

العدد الكسري
)mixed number(

عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي 103
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167قاموس المصطلحات

الكسر االعتيادي
)proper fraction(

كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 
103

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 
103

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–2  ، 2–4 103كسور متساوية، مثل 

الكسر العشري الدوري
)recurring(

ال  بشكل  تتكرر  أرقام  مجموعة  أو  رقم  على  يحتوى  عشري  كسر 
103نهائي

المقسوم
)dividend(

103عدد يتم قسمته

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

103كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية.

البعد العمودي
)perpendicular height(

125ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته

المحيط
)perimeter(

125طول الحد الخارجي لشكل مستو 

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

125عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى

القطعة الدائرية
)segment(

125جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر
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الكسر االعتيادي
)proper fraction(

كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 
103

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 
103

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

كسور متساوية، مثل 4–2 ، 2–1 103

الكسر العشري الدوري
)recurring(

كسر عشري يحتوى على رقم أو مجموعة أرقام تتكرر بشكل ال 
نهائي 103

المقسوم
)dividend(

عدد يتم قسمته 103

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية. 103

البعد العمودي
)perpendicular height(

ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته 125

المحيط
)perimeter(

طول الحد الخارجي لشكل مستو  125

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المركّب
)compound shape(

ّن من مجموعة من األشكال المستوية  125 شكل مكو

معامل التحويل
)conversion factor(

عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى 125

القطعة الدائرية
)segment(

ّه قوس ووتر جزء من الدائرة، يحد 125
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الكسر االعتيادي
)proper fraction(

كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 
103

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

103كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–
2  ، 2–

4 103كسور متساوية، مثل 

الكسر العشري الدوري
)recurring(

ال  بشكل  تتكرر  أرقام  مجموعة  أو  رقم  على  يحتوى  عشري  كسر 
نهائي

103

المقسوم
)dividend(

103عدد يتم قسمته

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

103كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية.

البعد العمودي
)perpendicular height(

ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته
125

المحيط
)perimeter(

125طول الحد الخارجي لشكل مستو 

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

125عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى

القطعة الدائرية
)segment(

125جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر
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الكسر االعتيادي
)proper fraction(

كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 
103

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام  103

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–
2 ، 2–

كسور متساوية، مثل 4 103

الكسر العشري الدوري
)recurring(

كسر عشري يحتوى على رقم أو مجموعة أرقام تتكرر بشكل ال 
نهائي

103

المقسوم
)dividend(

عدد يتم قسمته 103

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية. 103

البعد العمودي
)perpendicular height(

ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته
125

المحيط
)perimeter(

طول الحد الخارجي لشكل مستو  125

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى 125

القطعة الدائرية
)segment(

جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر 125
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الكسر االعتيادي
)proper fraction(

كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 
103

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 
103

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–
2  ، 2–

4 103كسور متساوية، مثل 

الكسر العشري الدوري
)recurring(

ال  بشكل  تتكرر  أرقام  مجموعة  أو  رقم  على  يحتوى  عشري  كسر 
نهائي

103

المقسوم
)dividend(

103عدد يتم قسمته

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

103كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية.

البعد العمودي
)perpendicular height(

125ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته

المحيط
)perimeter(

125طول الحد الخارجي لشكل مستو 

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

125عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى

القطعة الدائرية
)segment(

125جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر
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الكسر االعتيادي
)proper fraction(

كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 
103

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 
103

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–
2 ، 2–

كسور متساوية، مثل 4 103

الكسر العشري الدوري
)recurring(

كسر عشري يحتوى على رقم أو مجموعة أرقام تتكرر بشكل ال 
نهائي

103

المقسوم
)dividend(

عدد يتم قسمته 103

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية. 103

البعد العمودي
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ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته 125

المحيط
)perimeter(

طول الحد الخارجي لشكل مستو  125

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(
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)conversion factor(
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)segment(

جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر 125
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة
89

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

89

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
89لهما تكون متساوية أيًضا

القاطع
)transversal(

89خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية

القطعة المستقيمة
)line segment(

89جزء من خط مستقيم بين نقطتين

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك
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الكسر االعتيادي
)proper fraction(

كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 
103

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 
103

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–2  ، 2–4 103كسور متساوية، مثل 

الكسر العشري الدوري
)recurring(

ال  بشكل  تتكرر  أرقام  مجموعة  أو  رقم  على  يحتوى  عشري  كسر 
103نهائي

المقسوم
)dividend(

103عدد يتم قسمته

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

103كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية.

البعد العمودي
)perpendicular height(

125ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته

المحيط
)perimeter(

125طول الحد الخارجي لشكل مستو 

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

125عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى

القطعة الدائرية
)segment(

125جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة
89

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

89

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
89لهما تكون متساوية أيًضا

القاطع
)transversal(

89خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية

القطعة المستقيمة
)line segment(

89جزء من خط مستقيم بين نقطتين

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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الزوايا المتقابلة بالرأس
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)line segment(

جزء من خط مستقيم بين نقطتين
89

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

زاويتان من الزوايا األربعة التي تتكّون عند تقاطع خطين؛ وليس 
بينهما ضلع مشترك 89

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة
89

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز( 89

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

مثلث يحتوي على ضلعين متساويين في الطول والزوايا المقابلة 
لهما تكون متساوية أيًضا 89

القاطع
)transversal(

خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية
89

القطعة المستقيمة
)line segment(

جزء من خط مستقيم بين نقطتين
89

البسط
)numerator(

العدد الموجود أعلى الكسر 103

أبسط صورة
)simplest form(

قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها 103

المقام
)denominator(

العدد الموجود أسفل الكسر 103

المقام المشترك
)common denominator(

أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها 103

المقسوم عليه
)divisor(

العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه 103

العدد الكسري
)mixed number(

عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي 103
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة
89

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

89
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)isosceles (triangle)(

المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
89لهما تكون متساوية أيًضا

القاطع
)transversal(
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القطعة المستقيمة
)line segment(

89جزء من خط مستقيم بين نقطتين

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(
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المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

زاويتان من الزوايا األربعة التي تتكّون عند تقاطع خطين؛ وليس 
بينهما ضلع مشترك 89

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة
89

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

89

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

مثلث يحتوي على ضلعين متساويين في الطول والزوايا المقابلة 
لهما تكون متساوية أيًضا 89

القاطع
)transversal(

خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية 89

القطعة المستقيمة
)line segment(

جزء من خط مستقيم بين نقطتين 89

البسط
)numerator(

العدد الموجود أعلى الكسر 103

أبسط صورة
)simplest form(

قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها 103

المقام
)denominator(

العدد الموجود أسفل الكسر 103

المقام المشترك
)common denominator(

أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها 103

المقسوم عليه
)divisor(

العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه 103

العدد الكسري
)mixed number(

عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي 103
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

ّن عند تقاطع خطين؛ وليس  زاويتان من الزوايا األربعة التي تتكو
بينهما ضلع مشترك 89
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)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة
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ٍ متواز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
)ٍ ًا، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواز دائم

89
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القاطع
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القطعة المستقيمة
)line segment(

جزء من خط مستقيم بين نقطتين 89

البسط
)numerator(

العدد الموجود أعلى الكسر 103

أبسط صورة
)simplest form(

قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها 103

المقام
)denominator(

العدد الموجود أسفل الكسر 103

المقام المشترك
)common denominator(

أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها 103

المقسوم عليه
)divisor(

العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه 103

العدد الكسري
)mixed number(
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167قاموس المصطلحات

الكسر االعتيادي
)proper fraction(

103كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

103كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–2  ، 2–4 103كسور متساوية، مثل 

الكسر العشري الدوري
)recurring(

ال  بشكل  تتكرر  أرقام  مجموعة  أو  رقم  على  يحتوى  عشري  كسر 
103نهائي

المقسوم
)dividend(

عدد يتم قسمته
103

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

103كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية.

البعد العمودي
)perpendicular height(

125ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته

المحيط
)perimeter(

125طول الحد الخارجي لشكل مستو 

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

125عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى

القطعة الدائرية
)segment(

125جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر
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الكسر االعتيادي
)proper fraction(

كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام  103

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام  103

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

كسور متساوية، مثل 4–2 ، 2–1 103

الكسر العشري الدوري
)recurring(

كسر عشري يحتوى على رقم أو مجموعة أرقام تتكرر بشكل ال 
نهائي 103

المقسوم
)dividend(

عدد يتم قسمته
103

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية. 103

البعد العمودي
)perpendicular height(

ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته 125

المحيط
)perimeter(

طول الحد الخارجي لشكل مستو  125

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المركّب
)compound shape(

ّن من مجموعة من األشكال المستوية  125 شكل مكو

معامل التحويل
)conversion factor(

عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى 125

القطعة الدائرية
)segment(

ّه قوس ووتر جزء من الدائرة، يحد 125
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الكسر االعتيادي
)proper fraction(

كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام  103

الكسر غير االعتيادي
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كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام  103
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الكسر العشري الدوري
)recurring(
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)terminating(
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)perpendicular height(

ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته 125

المحيط
)perimeter(

طول الحد الخارجي لشكل مستو  125

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125
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)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى 125
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)segment(
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

89الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
89دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
89لهما تكون متساوية أيًضا

القاطع
)transversal(

89خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية

القطعة المستقيمة
)line segment(

89جزء من خط مستقيم بين نقطتين

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

89الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
89دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
89لهما تكون متساوية أيًضا

القاطع
)transversal(

89خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية

القطعة المستقيمة
)line segment(

89جزء من خط مستقيم بين نقطتين

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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الزوايا المتقابلة بالرأس
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angle(
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المقسوم
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عدد يتم قسمته
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الكسر العشري المنتهي
)terminating(

103كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية.
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125ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته

المحيط
)perimeter(

125طول الحد الخارجي لشكل مستو 

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

125عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى

القطعة الدائرية
)segment(

125جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر
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الكسر االعتيادي
)proper fraction(

103كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

103كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–
2  ، 2–

4 103كسور متساوية، مثل 

الكسر العشري الدوري
)recurring(

ال  بشكل  تتكرر  أرقام  مجموعة  أو  رقم  على  يحتوى  عشري  كسر 
103نهائي

المقسوم
)dividend(

103عدد يتم قسمته

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

103كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية.

البعد العمودي
)perpendicular height(

125ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته

المحيط
)perimeter(

125طول الحد الخارجي لشكل مستو 

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

125عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى

القطعة الدائرية
)segment(

125جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر
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الكسر االعتيادي
)proper fraction(

103كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

103كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–
2  ، 2–

4 103كسور متساوية، مثل 

الكسر العشري الدوري
)recurring(

ال  بشكل  تتكرر  أرقام  مجموعة  أو  رقم  على  يحتوى  عشري  كسر 
103نهائي

المقسوم
)dividend(

103عدد يتم قسمته

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

103كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية.

البعد العمودي
)perpendicular height(

125ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته

المحيط
)perimeter(

125طول الحد الخارجي لشكل مستو 

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

125عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى

القطعة الدائرية
)segment(

125جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

89الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
89دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
89لهما تكون متساوية أيًضا

القاطع
)transversal(

89خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية

القطعة المستقيمة
)line segment(

89جزء من خط مستقيم بين نقطتين

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

89الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
89دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
89لهما تكون متساوية أيًضا

القاطع
)transversal(

89خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية

القطعة المستقيمة
)line segment(

89جزء من خط مستقيم بين نقطتين

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

زاويتان من الزوايا األربعة التي تتكّون عند تقاطع خطين؛ وليس 
بينهما ضلع مشترك 89

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة 89

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز( 89

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

مثلث يحتوي على ضلعين متساويين في الطول والزوايا المقابلة 
لهما تكون متساوية أيًضا 89

القاطع
)transversal(

خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية 89

القطعة المستقيمة
)line segment(

جزء من خط مستقيم بين نقطتين 89

البسط
)numerator(

العدد الموجود أعلى الكسر 103

أبسط صورة
)simplest form(

قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها 103

المقام
)denominator(

العدد الموجود أسفل الكسر 103

المقام المشترك
)common denominator(

أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها 103

المقسوم عليه
)divisor(

العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه 103

العدد الكسري
)mixed number(

عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي 103
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

89الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
89دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
89لهما تكون متساوية أيًضا

القاطع
)transversal(

89خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية

القطعة المستقيمة
)line segment(

89جزء من خط مستقيم بين نقطتين

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

زاويتان من الزوايا األربعة التي تتكّون عند تقاطع خطين؛ وليس 
بينهما ضلع مشترك 89

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة 89

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز( 89

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

مثلث يحتوي على ضلعين متساويين في الطول والزوايا المقابلة 
لهما تكون متساوية أيًضا 89

القاطع
)transversal(

خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية 89

القطعة المستقيمة
)line segment(

جزء من خط مستقيم بين نقطتين 89

البسط
)numerator(

العدد الموجود أعلى الكسر 103

أبسط صورة
)simplest form(

قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها 103

المقام
)denominator(

العدد الموجود أسفل الكسر 103

المقام المشترك
)common denominator(

أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها 103

المقسوم عليه
)divisor(

العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه 103

العدد الكسري
)mixed number(

عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي 103
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

ّن عند تقاطع خطين؛ وليس  زاويتان من الزوايا األربعة التي تتكو
بينهما ضلع مشترك 89

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة 89

ٍ متواز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
)ٍ ًا، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواز دائم 89

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

مثلث يحتوي على ضلعين متساويين في الطول والزوايا المقابلة 
ًا لهما تكون متساوية أيض 89

القاطع
)transversal(

خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية 89

القطعة المستقيمة
)line segment(

جزء من خط مستقيم بين نقطتين 89

البسط
)numerator(

العدد الموجود أعلى الكسر 103

أبسط صورة
)simplest form(

قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها 103

المقام
)denominator(

العدد الموجود أسفل الكسر 103

المقام المشترك
)common denominator(

أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها 103

المقسوم عليه
)divisor(

العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه 103

العدد الكسري
)mixed number(

عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي 103
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الكسر االعتيادي
)proper fraction(

103كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

103كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–2  ، 2–4 103كسور متساوية، مثل 

الكسر العشري الدوري
)recurring(

ال  بشكل  تتكرر  أرقام  مجموعة  أو  رقم  على  يحتوى  عشري  كسر 
103نهائي

المقسوم
)dividend(

عدد يتم قسمته
103

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

103كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية.

البعد العمودي
)perpendicular height(

125ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته

المحيط
)perimeter(

125طول الحد الخارجي لشكل مستو 

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

125عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى

القطعة الدائرية
)segment(

125جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر
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الكسر االعتيادي
)proper fraction(

كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام  103

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام  103

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

كسور متساوية، مثل 4–2 ، 2–1 103

الكسر العشري الدوري
)recurring(

كسر عشري يحتوى على رقم أو مجموعة أرقام تتكرر بشكل ال 
نهائي 103

المقسوم
)dividend(

عدد يتم قسمته
103

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية. 103

البعد العمودي
)perpendicular height(

ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته 125

المحيط
)perimeter(

طول الحد الخارجي لشكل مستو  125

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المركّب
)compound shape(

ّن من مجموعة من األشكال المستوية  125 شكل مكو

معامل التحويل
)conversion factor(

عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى 125

القطعة الدائرية
)segment(

ّه قوس ووتر جزء من الدائرة، يحد 125
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الكسر االعتيادي
)proper fraction(

103كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

103كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–
2  ، 2–

4 103كسور متساوية، مثل 

الكسر العشري الدوري
)recurring(

ال  بشكل  تتكرر  أرقام  مجموعة  أو  رقم  على  يحتوى  عشري  كسر 
103نهائي

المقسوم
)dividend(

103عدد يتم قسمته

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

103كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية.

البعد العمودي
)perpendicular height(

125ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته

المحيط
)perimeter(

125طول الحد الخارجي لشكل مستو 

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

125عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى

القطعة الدائرية
)segment(

125جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر
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الكسر االعتيادي
)proper fraction(

كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام  103

الكسر غير االعتيادي
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كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام  103
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)perimeter(

طول الحد الخارجي لشكل مستو  125

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(
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قاموس المصطلحات166166

الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

89الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
89دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
89لهما تكون متساوية أيًضا

القاطع
)transversal(

89خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية

القطعة المستقيمة
)line segment(

89جزء من خط مستقيم بين نقطتين

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي

Book 1.indb   166 7/28/19   3:45 PM166166قاموس المصطلحات

الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(
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)line segment(
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103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه
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الكسر االعتيادي
)proper fraction(

103كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

103كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–2  ، 2–4 103كسور متساوية، مثل 

الكسر العشري الدوري
)recurring(

ال  بشكل  تتكرر  أرقام  مجموعة  أو  رقم  على  يحتوى  عشري  كسر 
103نهائي

المقسوم
)dividend(

عدد يتم قسمته
103

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

103كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية.

البعد العمودي
)perpendicular height(

125ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته

المحيط
)perimeter(

125طول الحد الخارجي لشكل مستو 

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

125عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى

القطعة الدائرية
)segment(

125جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر
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الزوايا المتقابلة بالرأس
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وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

89الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
89دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

مثلث متطابق الضلعين
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المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
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القطعة المستقيمة
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89جزء من خط مستقيم بين نقطتين

البسط
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103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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القاطع
)transversal(
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القطعة المستقيمة
)line segment(
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البسط
)numerator(
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)simplest form(
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

زاويتان من الزوايا األربعة التي تتكّون عند تقاطع خطين؛ وليس 
بينهما ضلع مشترك 89

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة 89

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز( 89

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

مثلث يحتوي على ضلعين متساويين في الطول والزوايا المقابلة 
لهما تكون متساوية أيًضا 89

القاطع
)transversal(

خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية 89

القطعة المستقيمة
)line segment(

جزء من خط مستقيم بين نقطتين 89

البسط
)numerator(

العدد الموجود أعلى الكسر 103

أبسط صورة
)simplest form(

قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها 103

المقام
)denominator(

العدد الموجود أسفل الكسر 103

المقام المشترك
)common denominator(

أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها 103

المقسوم عليه
)divisor(

العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه 103

العدد الكسري
)mixed number(

عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي 103
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قاموس المصطلحات166166

الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

89الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
89دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
89لهما تكون متساوية أيًضا

القاطع
)transversal(

89خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية

القطعة المستقيمة
)line segment(

89جزء من خط مستقيم بين نقطتين

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

زاويتان من الزوايا األربعة التي تتكّون عند تقاطع خطين؛ وليس 
بينهما ضلع مشترك 89

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة 89

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز( 89

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

مثلث يحتوي على ضلعين متساويين في الطول والزوايا المقابلة 
لهما تكون متساوية أيًضا 89

القاطع
)transversal(

خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية 89

القطعة المستقيمة
)line segment(

جزء من خط مستقيم بين نقطتين 89

البسط
)numerator(

العدد الموجود أعلى الكسر 103

أبسط صورة
)simplest form(

قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها 103

المقام
)denominator(

العدد الموجود أسفل الكسر 103

المقام المشترك
)common denominator(

أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها 103

المقسوم عليه
)divisor(

العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه 103

العدد الكسري
)mixed number(

عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي 103
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

ّن عند تقاطع خطين؛ وليس  زاويتان من الزوايا األربعة التي تتكو
بينهما ضلع مشترك 89

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة 89

ٍ متواز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
)ٍ ًا، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواز دائم 89

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

مثلث يحتوي على ضلعين متساويين في الطول والزوايا المقابلة 
ًا لهما تكون متساوية أيض 89

القاطع
)transversal(

خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية 89

القطعة المستقيمة
)line segment(

جزء من خط مستقيم بين نقطتين 89

البسط
)numerator(

العدد الموجود أعلى الكسر 103

أبسط صورة
)simplest form(

قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها 103

المقام
)denominator(

العدد الموجود أسفل الكسر 103

المقام المشترك
)common denominator(

أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها 103

المقسوم عليه
)divisor(

العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه 103

العدد الكسري
)mixed number(

عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي 103
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167قاموس المصطلحات

الكسر االعتيادي
)proper fraction(

كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 
103

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 
103

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–2  ، 2–4 103كسور متساوية، مثل 

الكسر العشري الدوري
)recurring(

ال  بشكل  تتكرر  أرقام  مجموعة  أو  رقم  على  يحتوى  عشري  كسر 
103نهائي

المقسوم
)dividend(

103عدد يتم قسمته

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

103كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية.

البعد العمودي
)perpendicular height(

125ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته

المحيط
)perimeter(

125طول الحد الخارجي لشكل مستو 

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

125عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى

القطعة الدائرية
)segment(

125جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر
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الكسر االعتيادي
)proper fraction(

كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 
103

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 
103

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

كسور متساوية، مثل 4–2 ، 2–1 103

الكسر العشري الدوري
)recurring(

كسر عشري يحتوى على رقم أو مجموعة أرقام تتكرر بشكل ال 
نهائي 103

المقسوم
)dividend(

عدد يتم قسمته 103

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية. 103

البعد العمودي
)perpendicular height(

ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته 125

المحيط
)perimeter(

طول الحد الخارجي لشكل مستو  125

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المركّب
)compound shape(

ّن من مجموعة من األشكال المستوية  125 شكل مكو

معامل التحويل
)conversion factor(

عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى 125

القطعة الدائرية
)segment(

ّه قوس ووتر جزء من الدائرة، يحد 125
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الكسر االعتيادي
)proper fraction(

كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 
103

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

103كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–
2  ، 2–

4 103كسور متساوية، مثل 

الكسر العشري الدوري
)recurring(

ال  بشكل  تتكرر  أرقام  مجموعة  أو  رقم  على  يحتوى  عشري  كسر 
نهائي

103

المقسوم
)dividend(

103عدد يتم قسمته

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

103كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية.

البعد العمودي
)perpendicular height(

ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته
125

المحيط
)perimeter(

125طول الحد الخارجي لشكل مستو 

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

125عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى

القطعة الدائرية
)segment(

125جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر
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الكسر االعتيادي
)proper fraction(

كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 
103

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام  103

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–
2 ، 2–

كسور متساوية، مثل 4 103

الكسر العشري الدوري
)recurring(

كسر عشري يحتوى على رقم أو مجموعة أرقام تتكرر بشكل ال 
نهائي

103

المقسوم
)dividend(

عدد يتم قسمته 103

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية. 103

البعد العمودي
)perpendicular height(

ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته
125

المحيط
)perimeter(

طول الحد الخارجي لشكل مستو  125

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى 125

القطعة الدائرية
)segment(

جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر 125
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الكسر االعتيادي
)proper fraction(

كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 
103

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 
103

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–
2  ، 2–

4 103كسور متساوية، مثل 

الكسر العشري الدوري
)recurring(

ال  بشكل  تتكرر  أرقام  مجموعة  أو  رقم  على  يحتوى  عشري  كسر 
نهائي

103

المقسوم
)dividend(

103عدد يتم قسمته

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

103كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية.

البعد العمودي
)perpendicular height(

125ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته

المحيط
)perimeter(

125طول الحد الخارجي لشكل مستو 

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

125عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى

القطعة الدائرية
)segment(

125جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر
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الكسر االعتيادي
)proper fraction(

كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 
103

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 
103

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–
2 ، 2–

كسور متساوية، مثل 4 103

الكسر العشري الدوري
)recurring(

كسر عشري يحتوى على رقم أو مجموعة أرقام تتكرر بشكل ال 
نهائي

103

المقسوم
)dividend(

عدد يتم قسمته 103

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية. 103

البعد العمودي
)perpendicular height(

ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته 125

المحيط
)perimeter(

طول الحد الخارجي لشكل مستو  125

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى 125

القطعة الدائرية
)segment(

جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر 125
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة
89

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

89

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
89لهما تكون متساوية أيًضا

القاطع
)transversal(

89خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية

القطعة المستقيمة
)line segment(

89جزء من خط مستقيم بين نقطتين

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة
89

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
89دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
89لهما تكون متساوية أيًضا

القاطع
)transversal(

خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية
89

القطعة المستقيمة
)line segment(

جزء من خط مستقيم بين نقطتين
89

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة
89

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

89

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
89لهما تكون متساوية أيًضا

القاطع
)transversal(

89خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية

القطعة المستقيمة
)line segment(

89جزء من خط مستقيم بين نقطتين

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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167قاموس المصطلحات

الكسر االعتيادي
)proper fraction(

كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 
103

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 
103

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–2  ، 2–4 103كسور متساوية، مثل 

الكسر العشري الدوري
)recurring(

ال  بشكل  تتكرر  أرقام  مجموعة  أو  رقم  على  يحتوى  عشري  كسر 
103نهائي

المقسوم
)dividend(

103عدد يتم قسمته

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

103كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية.

البعد العمودي
)perpendicular height(

125ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته

المحيط
)perimeter(

125طول الحد الخارجي لشكل مستو 

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

125عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى

القطعة الدائرية
)segment(

125جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر
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103كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–
2  ، 2–

4 103كسور متساوية، مثل 
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الكسر االعتيادي
)proper fraction(

كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 
103

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 
103

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–
2  ، 2–

4 103كسور متساوية، مثل 

الكسر العشري الدوري
)recurring(

ال  بشكل  تتكرر  أرقام  مجموعة  أو  رقم  على  يحتوى  عشري  كسر 
نهائي

103

المقسوم
)dividend(

103عدد يتم قسمته

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

103كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية.

البعد العمودي
)perpendicular height(

125ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته

المحيط
)perimeter(

125طول الحد الخارجي لشكل مستو 

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

125عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى
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)segment(
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قاموس المصطلحات166166

الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة
89

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

89

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
89لهما تكون متساوية أيًضا

القاطع
)transversal(

89خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية

القطعة المستقيمة
)line segment(

89جزء من خط مستقيم بين نقطتين

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة
89

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
89دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
89لهما تكون متساوية أيًضا

القاطع
)transversal(

خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية
89

القطعة المستقيمة
)line segment(

جزء من خط مستقيم بين نقطتين
89

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

زاويتان من الزوايا األربعة التي تتكّون عند تقاطع خطين؛ وليس 
بينهما ضلع مشترك 89

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة
89

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز( 89

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

مثلث يحتوي على ضلعين متساويين في الطول والزوايا المقابلة 
لهما تكون متساوية أيًضا 89

القاطع
)transversal(

خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية
89

القطعة المستقيمة
)line segment(

جزء من خط مستقيم بين نقطتين
89

البسط
)numerator(

العدد الموجود أعلى الكسر 103

أبسط صورة
)simplest form(

قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها 103

المقام
)denominator(

العدد الموجود أسفل الكسر 103

المقام المشترك
)common denominator(

أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها 103

المقسوم عليه
)divisor(

العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه 103

العدد الكسري
)mixed number(

عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي 103
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة
89

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

89

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
89لهما تكون متساوية أيًضا

القاطع
)transversal(

89خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية

القطعة المستقيمة
)line segment(

89جزء من خط مستقيم بين نقطتين

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

زاويتان من الزوايا األربعة التي تتكّون عند تقاطع خطين؛ وليس 
بينهما ضلع مشترك 89

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة
89

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

89

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

مثلث يحتوي على ضلعين متساويين في الطول والزوايا المقابلة 
لهما تكون متساوية أيًضا 89

القاطع
)transversal(

خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية 89

القطعة المستقيمة
)line segment(

جزء من خط مستقيم بين نقطتين 89

البسط
)numerator(

العدد الموجود أعلى الكسر 103

أبسط صورة
)simplest form(

قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها 103

المقام
)denominator(

العدد الموجود أسفل الكسر 103

المقام المشترك
)common denominator(

أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها 103

المقسوم عليه
)divisor(

العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه 103

العدد الكسري
)mixed number(

عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي 103
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

ّن عند تقاطع خطين؛ وليس  زاويتان من الزوايا األربعة التي تتكو
بينهما ضلع مشترك 89

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة
89

ٍ متواز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
)ٍ ًا، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواز دائم

89

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

مثلث يحتوي على ضلعين متساويين في الطول والزوايا المقابلة 
ًا لهما تكون متساوية أيض 89

القاطع
)transversal(

خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية 89

القطعة المستقيمة
)line segment(

جزء من خط مستقيم بين نقطتين 89

البسط
)numerator(

العدد الموجود أعلى الكسر 103

أبسط صورة
)simplest form(

قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها 103

المقام
)denominator(

العدد الموجود أسفل الكسر 103

المقام المشترك
)common denominator(

أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها 103

المقسوم عليه
)divisor(

العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه 103

العدد الكسري
)mixed number(

عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي 103
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167قاموس المصطلحات

الكسر االعتيادي
)proper fraction(

كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 
103

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 
103

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

1–2  ، 2–4 103كسور متساوية، مثل 

الكسر العشري الدوري
)recurring(

ال  بشكل  تتكرر  أرقام  مجموعة  أو  رقم  على  يحتوى  عشري  كسر 
103نهائي

المقسوم
)dividend(

103عدد يتم قسمته

الكسر العشري المنتهي
)terminating(

103كسر عشري يحتوى على عدد محدد من المنازل العشرية.

البعد العمودي
)perpendicular height(

125ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته

المحيط
)perimeter(

125طول الحد الخارجي لشكل مستو 

السنتيمتر المربع )سم2(
)square centimetre 

(cm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(

125 شكل مكّون من مجموعة من األشكال المستوية 

معامل التحويل
)conversion factor(

125عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى

القطعة الدائرية
)segment(

125جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر
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الكسر االعتيادي
)proper fraction(

كسر يكون البسط فيه أصغر من المقام 
103

الكسر غير االعتيادي
)improper fraction(

كسر يكون البسط فيه أكبر من المقام 
103

الكسور المتكافئة
)equivalent fractions(

كسور متساوية، مثل 4–2 ، 2–1 103

الكسر العشري الدوري
)recurring(

كسر عشري يحتوى على رقم أو مجموعة أرقام تتكرر بشكل ال 
نهائي 103

المقسوم
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الزوايا المتقابلة بالرأس
)vertically opposite 

angle(

وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة
89

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

89

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
89لهما تكون متساوية أيًضا

القاطع
)transversal(

89خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية

القطعة المستقيمة
)line segment(

89جزء من خط مستقيم بين نقطتين

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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البعد العمودي
)perpendicular height(

125ارتفاع الشكل، ويصنع زاوية قائمة قياسها 90° مع قاعدته
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125طول الحد الخارجي لشكل مستو 
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وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه سنتيمتر واحد
125

الشكل المرّكب
)compound shape(
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125عامل الضرب المستخدم للتحويل من وحدة إلى أخرى

القطعة الدائرية
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125جزء من الدائرة، يحّده قوس ووتر
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angle(

وليس  خطين؛  تقاطع  عند  تتكّون  التي  األربعة  الزوايا  من  زاويتان 
89بينهما ضلع مشترك

متعامد
)perpendicular(

الخطوط التي تتقابل أو تتقاطع عند الزوايا القائمة
89

متواٍز
)parallel(

الخطوط المستقيمة حيث تكون أقصر مسافة )عمودية( بينها متماثلة 
89دائًما، خطوط سكة الحديد المستقيمة متوازية )متواٍز(

مثلث متطابق الضلعين
)isosceles (triangle)(

المقابلة  والزوايا  الطول  في  متساويين  ضلعين  على  يحتوي  مثلث 
89لهما تكون متساوية أيًضا

القاطع
)transversal(

خط يقطع خطين أو أكثر من الخطوط المتوازية
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القطعة المستقيمة
)line segment(

جزء من خط مستقيم بين نقطتين
89

البسط
)numerator(

103العدد الموجود أعلى الكسر

أبسط صورة
)simplest form(

103قسمة كل أجزاء الكسر أو النسبة على العامل المشترك األكبر لها

المقام
)denominator(

103العدد الموجود أسفل الكسر

المقام المشترك
)common denominator(

103أصغر مضاعف مشترك لمقامات الكسور التي يتم جمعها أو طرحها

المقسوم عليه
)divisor(

103العدد الذي يتم قسمة عدد آخر عليه

العدد الكسري
)mixed number(

103عدد يتم التعبير عنه كمجموع عدد كامل وكسر اعتيادي
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169

شكر وتقدير

مصادرهم  استخدام  حقوق  منحهم  من  جميع  إلى  الجزيل  بالشكر  والناشرون  المؤلفون  يتوجه 
أو مراجعهم وبالرغم من رغبتهم فى اإلعراب عن تقديرهم لكل جهد تم بذله، وذكر كل مصدر 
تم استخدامه إلنجاز هذا العمل، إال أنه يستحيل ذكرها وحصرها جميًعا وفي حال إغفالهم ألي 

مصدر أو مرجع فإنه يسرهم ذكره في النسخ القادمة من هذا الكتاب.

(curcumin) Microgen/Shutterstock (marathon) Tom Dulat/Getty Images

(mosque) Ministry of Education, Oman
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يتوجه المؤلفون والناشرون بالشكر الجزيل إلى جميع من منحهم حقوق استخدام مصادرهم 
أو مراجعهم وبالرغم من رغبتهم فى اإلعراب عن تقديرهم لكل جهد تم بذله، وذكر كل مصدر 
تم استخدامه إلنجاز هذا العمل، إال أنه يستحيل ذكرها وحصرها جميعًا وفي حال إغفالهم ألي 

مصدر أو مرجع فإنه يسرهم ذكره في النسخ القادمة من هذا الكتاب.

(curcumin) Microgen/Shutterstock (marathon) Tom Dulat/Getty Images

(mosque) Ministry of Education, Oman

Book 1.indb   1697/28/19   3:45 PM

قاموس المصطلحات168168

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–3 4–1 أو  146جزء من عدد كامل، مثل 

الكمية
)quantity(

146المقدار 

النسبة المئوية
)percentage(

هو  والربع  المائة«؛  من  »نسبة  ليكون   ،100 من  كجزء  ُيكتب  كسر 
 %25146

بالمائة
)per cent(

146في المائة، ورمزها هو %
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مصادرهم  استخدام  حقوق  منحهم  من  جميع  إلى  الجزيل  بالشكر  والناشرون  المؤلفون  يتوجه 
أو مراجعهم وبالرغم من رغبتهم فى اإلعراب عن تقديرهم لكل جهد تم بذله، وذكر كل مصدر 
تم استخدامه إلنجاز هذا العمل، إال أنه يستحيل ذكرها وحصرها جميًعا وفي حال إغفالهم ألي 

مصدر أو مرجع فإنه يسرهم ذكره في النسخ القادمة من هذا الكتاب.

(curcumin) Microgen/Shutterstock (marathon) Tom Dulat/Getty Images

(mosque) Ministry of Education, Oman

Book 1.indb   169 7/28/19   3:45 PM

169

شكر وتقدير

يتوجه المؤلفون والناشرون بالشكر الجزيل إلى جميع من منحهم حقوق استخدام مصادرهم 
أو مراجعهم وبالرغم من رغبتهم فى اإلعراب عن تقديرهم لكل جهد تم بذله، وذكر كل مصدر 
تم استخدامه إلنجاز هذا العمل، إال أنه يستحيل ذكرها وحصرها جميعًا وفي حال إغفالهم ألي 

مصدر أو مرجع فإنه يسرهم ذكره في النسخ القادمة من هذا الكتاب.

(curcumin) Microgen/Shutterstock (marathon) Tom Dulat/Getty Images

(mosque) Ministry of Education, Oman

Book 1.indb   1697/28/19   3:45 PM

قاموس المصطلحات168168

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد
125

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد
125

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد
125

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–3 4–1 أو  146جزء من عدد كامل، مثل 

الكمية
)quantity(

146المقدار 

النسبة المئوية
)percentage(

هو  والربع  المائة«؛  من  »نسبة  ليكون   ،100 من  كجزء  ُيكتب  كسر 
 %25146

بالمائة
)per cent(

146في المائة، ورمزها هو %

Book 1.indb   168 7/28/19   3:45 PM168168قاموس المصطلحات

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد
125

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد
125

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–
3 –1 أو 

4 146جزء من عدد كامل، مثل 

الكمية
)quantity(

146المقدار 

النسبة المئوية
)percentage(

هو  والربع  المائة«؛  من  »نسبة  ليكون   ،100 من  كجزء  ُيكتب  كسر 
 %25146

بالمائة
)per cent(

146في المائة، ورمزها هو %

Book 1.indb   168 7/28/19   3:45 PM

قاموس المصطلحات168168

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد
125

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد
125

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد
125

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–
3 –1 أو 

4 146جزء من عدد كامل، مثل 

الكمية
)quantity(

146المقدار 

النسبة المئوية
)percentage(

هو  والربع  المائة«؛  من  »نسبة  ليكون   ،100 من  كجزء  ُيكتب  كسر 
 %25146

بالمائة
)per cent(

146في المائة، ورمزها هو %

Book 1.indb   168 7/28/19   3:45 PM

169

شكر وتقدير

مصادرهم  استخدام  حقوق  منحهم  من  جميع  إلى  الجزيل  بالشكر  والناشرون  المؤلفون  يتوجه 
أو مراجعهم وبالرغم من رغبتهم فى اإلعراب عن تقديرهم لكل جهد تم بذله، وذكر كل مصدر 
تم استخدامه إلنجاز هذا العمل، إال أنه يستحيل ذكرها وحصرها جميًعا وفي حال إغفالهم ألي 

مصدر أو مرجع فإنه يسرهم ذكره في النسخ القادمة من هذا الكتاب.

(curcumin) Microgen/Shutterstock (marathon) Tom Dulat/Getty Images

(mosque) Ministry of Education, Oman

Book 1.indb   169 7/28/19   3:45 PM

قاموس المصطلحات168168

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد
125

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد
125

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد
125

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–3 4–1 أو  146جزء من عدد كامل، مثل 

الكمية
)quantity(

146المقدار 

النسبة المئوية
)percentage(

هو  والربع  المائة«؛  من  »نسبة  ليكون   ،100 من  كجزء  ُيكتب  كسر 
 %25146

بالمائة
)per cent(

146في المائة، ورمزها هو %

Book 1.indb   168 7/28/19   3:45 PM168168قاموس المصطلحات

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد
125

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد
125

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–
3 –1 أو 

4 146جزء من عدد كامل، مثل 

الكمية
)quantity(

146المقدار 

النسبة المئوية
)percentage(

هو  والربع  المائة«؛  من  »نسبة  ليكون   ،100 من  كجزء  ُيكتب  كسر 
 %25146

بالمائة
)per cent(

146في المائة، ورمزها هو %

Book 1.indb   168 7/28/19   3:45 PM

168168 قاموس المصطلحات

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد
125

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد 125

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد
125

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–
–1 أو 3

جزء من عدد كامل، مثل 4 146

الكمية
)quantity(

المقدار  146

النسبة المئوية
)percentage(

كسر ُيكتب كجزء من 100، ليكون »نسبة من المائة«؛ والربع هو 
 %25 146

بالمائة
)per cent(

في المائة، ورمزها هو % 146

Book 1.indb   1687/28/19   3:45 PM

قاموس المصطلحات168168

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد
125

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد
125

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد
125

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–
3 –1 أو 

4 146جزء من عدد كامل، مثل 

الكمية
)quantity(

146المقدار 

النسبة المئوية
)percentage(

هو  والربع  المائة«؛  من  »نسبة  ليكون   ،100 من  كجزء  ُيكتب  كسر 
 %25146

بالمائة
)per cent(

146في المائة، ورمزها هو %

Book 1.indb   168 7/28/19   3:45 PM

168168 قاموس المصطلحات

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد
125

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد
125

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد
125

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–
–1 أو 3

جزء من عدد كامل، مثل 4 146

الكمية
)quantity(

المقدار  146

النسبة المئوية
)percentage(

كسر ُيكتب كجزء من 100، ليكون »نسبة من المائة«؛ والربع هو 
 %25 146

بالمائة
)per cent(

في المائة، ورمزها هو % 146

Book 1.indb   1687/28/19   3:45 PM

168168 قاموس المصطلحات

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد
125

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد
125

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد
125

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

جزء من عدد كامل، مثل 4–1 أو 3–2 146

الكمية
)quantity(

المقدار  146

النسبة المئوية
)percentage(

كسر يُكتب كجزء من 100، ليكون »نسبة من المائة«؛ والربع هو 
 %25 146

بالمائة
)per cent(

في المائة، ورمزها هو % 146

Book 1.indb   1687/28/19   3:45 PM
06-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   16806-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   168 09/06/2021   6:20 PM09/06/2021   6:20 PM



169

شكر وتقدير

مصادرهم  استخدام  حقوق  منحهم  من  جميع  إلى  الجزيل  بالشكر  والناشرون  المؤلفون  يتوجه 
أو مراجعهم وبالرغم من رغبتهم فى اإلعراب عن تقديرهم لكل جهد تم بذله، وذكر كل مصدر 
تم استخدامه إلنجاز هذا العمل، إال أنه يستحيل ذكرها وحصرها جميًعا وفي حال إغفالهم ألي 

مصدر أو مرجع فإنه يسرهم ذكره في النسخ القادمة من هذا الكتاب.

(curcumin) Microgen/Shutterstock (marathon) Tom Dulat/Getty Images

(mosque) Ministry of Education, Oman

Book 1.indb   169 7/28/19   3:45 PM

169

شكر وتقدير

يتوجه المؤلفون والناشرون بالشكر الجزيل إلى جميع من منحهم حقوق استخدام مصادرهم 
أو مراجعهم وبالرغم من رغبتهم فى اإلعراب عن تقديرهم لكل جهد تم بذله، وذكر كل مصدر 
تم استخدامه إلنجاز هذا العمل، إال أنه يستحيل ذكرها وحصرها جميعًا وفي حال إغفالهم ألي 

مصدر أو مرجع فإنه يسرهم ذكره في النسخ القادمة من هذا الكتاب.

(curcumin) Microgen/Shutterstock (marathon) Tom Dulat/Getty Images

(mosque) Ministry of Education, Oman

Book 1.indb   1697/28/19   3:45 PM

قاموس المصطلحات168168

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–3 4–1 أو  146جزء من عدد كامل، مثل 

الكمية
)quantity(

146المقدار 

النسبة المئوية
)percentage(

هو  والربع  المائة«؛  من  »نسبة  ليكون   ،100 من  كجزء  ُيكتب  كسر 
 %25146

بالمائة
)per cent(

146في المائة، ورمزها هو %

Book 1.indb   168 7/28/19   3:45 PM168168قاموس المصطلحات

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–
3 –1 أو 

4 146جزء من عدد كامل، مثل 

الكمية
)quantity(

146المقدار 

النسبة المئوية
)percentage(

هو  والربع  المائة«؛  من  »نسبة  ليكون   ،100 من  كجزء  ُيكتب  كسر 
 %25146

بالمائة
)per cent(

146في المائة، ورمزها هو %

Book 1.indb   168 7/28/19   3:45 PM

قاموس المصطلحات168168

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–
3 –1 أو 

4 146جزء من عدد كامل، مثل 

الكمية
)quantity(

146المقدار 

النسبة المئوية
)percentage(

هو  والربع  المائة«؛  من  »نسبة  ليكون   ،100 من  كجزء  ُيكتب  كسر 
 %25146

بالمائة
)per cent(

146في المائة، ورمزها هو %

Book 1.indb   168 7/28/19   3:45 PM

169

شكر وتقدير

مصادرهم  استخدام  حقوق  منحهم  من  جميع  إلى  الجزيل  بالشكر  والناشرون  المؤلفون  يتوجه 
أو مراجعهم وبالرغم من رغبتهم فى اإلعراب عن تقديرهم لكل جهد تم بذله، وذكر كل مصدر 
تم استخدامه إلنجاز هذا العمل، إال أنه يستحيل ذكرها وحصرها جميًعا وفي حال إغفالهم ألي 

مصدر أو مرجع فإنه يسرهم ذكره في النسخ القادمة من هذا الكتاب.

(curcumin) Microgen/Shutterstock (marathon) Tom Dulat/Getty Images

(mosque) Ministry of Education, Oman

Book 1.indb   169 7/28/19   3:45 PM

قاموس المصطلحات168168

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–3 4–1 أو  146جزء من عدد كامل، مثل 

الكمية
)quantity(

146المقدار 

النسبة المئوية
)percentage(

هو  والربع  المائة«؛  من  »نسبة  ليكون   ،100 من  كجزء  ُيكتب  كسر 
 %25146

بالمائة
)per cent(

146في المائة، ورمزها هو %

Book 1.indb   168 7/28/19   3:45 PM168168قاموس المصطلحات

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–
3 –1 أو 

4 146جزء من عدد كامل، مثل 

الكمية
)quantity(

146المقدار 

النسبة المئوية
)percentage(

هو  والربع  المائة«؛  من  »نسبة  ليكون   ،100 من  كجزء  ُيكتب  كسر 
 %25146

بالمائة
)per cent(

146في المائة، ورمزها هو %

Book 1.indb   168 7/28/19   3:45 PM

168168 قاموس المصطلحات

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد 125

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد 125

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد 125

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–
–1 أو 3

جزء من عدد كامل، مثل 4 146

الكمية
)quantity(

المقدار  146

النسبة المئوية
)percentage(

كسر ُيكتب كجزء من 100، ليكون »نسبة من المائة«؛ والربع هو 
 %25 146

بالمائة
)per cent(

في المائة، ورمزها هو % 146

Book 1.indb   1687/28/19   3:45 PM

قاموس المصطلحات168168

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–
3 –1 أو 

4 146جزء من عدد كامل، مثل 

الكمية
)quantity(

146المقدار 

النسبة المئوية
)percentage(

هو  والربع  المائة«؛  من  »نسبة  ليكون   ،100 من  كجزء  ُيكتب  كسر 
 %25146

بالمائة
)per cent(

146في المائة، ورمزها هو %

Book 1.indb   168 7/28/19   3:45 PM

168168 قاموس المصطلحات

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد 125

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد 125

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد 125

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–
–1 أو 3

جزء من عدد كامل، مثل 4 146

الكمية
)quantity(

المقدار  146

النسبة المئوية
)percentage(

كسر ُيكتب كجزء من 100، ليكون »نسبة من المائة«؛ والربع هو 
 %25 146

بالمائة
)per cent(

في المائة، ورمزها هو % 146

Book 1.indb   1687/28/19   3:45 PM

168168 قاموس المصطلحات

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد 125

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد 125

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد 125

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

جزء من عدد كامل، مثل 4–1 أو 3–2 146

الكمية
)quantity(

المقدار  146

النسبة المئوية
)percentage(

كسر يُكتب كجزء من 100، ليكون »نسبة من المائة«؛ والربع هو 
 %25 146

بالمائة
)per cent(

في المائة، ورمزها هو % 146

Book 1.indb   1687/28/19   3:45 PM
06-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   16806-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   168 09/06/2021   6:20 PM09/06/2021   6:20 PM

169

شكر وتقدير

مصادرهم  استخدام  حقوق  منحهم  من  جميع  إلى  الجزيل  بالشكر  والناشرون  المؤلفون  يتوجه 
أو مراجعهم وبالرغم من رغبتهم فى اإلعراب عن تقديرهم لكل جهد تم بذله، وذكر كل مصدر 
تم استخدامه إلنجاز هذا العمل، إال أنه يستحيل ذكرها وحصرها جميًعا وفي حال إغفالهم ألي 

مصدر أو مرجع فإنه يسرهم ذكره في النسخ القادمة من هذا الكتاب.

(curcumin) Microgen/Shutterstock (marathon) Tom Dulat/Getty Images

(mosque) Ministry of Education, Oman

Book 1.indb   169 7/28/19   3:45 PM

169

شكر وتقدير

يتوجه المؤلفون والناشرون بالشكر الجزيل إلى جميع من منحهم حقوق استخدام مصادرهم 
أو مراجعهم وبالرغم من رغبتهم فى اإلعراب عن تقديرهم لكل جهد تم بذله، وذكر كل مصدر 
تم استخدامه إلنجاز هذا العمل، إال أنه يستحيل ذكرها وحصرها جميعًا وفي حال إغفالهم ألي 

مصدر أو مرجع فإنه يسرهم ذكره في النسخ القادمة من هذا الكتاب.

(curcumin) Microgen/Shutterstock (marathon) Tom Dulat/Getty Images

(mosque) Ministry of Education, Oman

Book 1.indb   1697/28/19   3:45 PM

قاموس المصطلحات168168

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد
125

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد
125

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد
125

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–3 4–1 أو  146جزء من عدد كامل، مثل 

الكمية
)quantity(

146المقدار 

النسبة المئوية
)percentage(

هو  والربع  المائة«؛  من  »نسبة  ليكون   ،100 من  كجزء  ُيكتب  كسر 
 %25146

بالمائة
)per cent(

146في المائة، ورمزها هو %

Book 1.indb   168 7/28/19   3:45 PM168168قاموس المصطلحات

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد
125

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد
125

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–
3 –1 أو 

4 146جزء من عدد كامل، مثل 

الكمية
)quantity(

146المقدار 

النسبة المئوية
)percentage(

هو  والربع  المائة«؛  من  »نسبة  ليكون   ،100 من  كجزء  ُيكتب  كسر 
 %25146

بالمائة
)per cent(

146في المائة، ورمزها هو %

Book 1.indb   168 7/28/19   3:45 PM

قاموس المصطلحات168168

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد
125

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد
125

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد
125

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–
3 –1 أو 

4 146جزء من عدد كامل، مثل 

الكمية
)quantity(

146المقدار 

النسبة المئوية
)percentage(

هو  والربع  المائة«؛  من  »نسبة  ليكون   ،100 من  كجزء  ُيكتب  كسر 
 %25146

بالمائة
)per cent(

146في المائة، ورمزها هو %

Book 1.indb   168 7/28/19   3:45 PM

169

شكر وتقدير

مصادرهم  استخدام  حقوق  منحهم  من  جميع  إلى  الجزيل  بالشكر  والناشرون  المؤلفون  يتوجه 
أو مراجعهم وبالرغم من رغبتهم فى اإلعراب عن تقديرهم لكل جهد تم بذله، وذكر كل مصدر 
تم استخدامه إلنجاز هذا العمل، إال أنه يستحيل ذكرها وحصرها جميًعا وفي حال إغفالهم ألي 

مصدر أو مرجع فإنه يسرهم ذكره في النسخ القادمة من هذا الكتاب.

(curcumin) Microgen/Shutterstock (marathon) Tom Dulat/Getty Images

(mosque) Ministry of Education, Oman

Book 1.indb   169 7/28/19   3:45 PM

قاموس المصطلحات168168

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد
125

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد
125

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد
125

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–3 4–1 أو  146جزء من عدد كامل، مثل 

الكمية
)quantity(

146المقدار 

النسبة المئوية
)percentage(

هو  والربع  المائة«؛  من  »نسبة  ليكون   ،100 من  كجزء  ُيكتب  كسر 
 %25146

بالمائة
)per cent(

146في المائة، ورمزها هو %

Book 1.indb   168 7/28/19   3:45 PM168168قاموس المصطلحات

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد
125

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

125وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد
125

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–
3 –1 أو 

4 146جزء من عدد كامل، مثل 

الكمية
)quantity(

146المقدار 

النسبة المئوية
)percentage(

هو  والربع  المائة«؛  من  »نسبة  ليكون   ،100 من  كجزء  ُيكتب  كسر 
 %25146

بالمائة
)per cent(

146في المائة، ورمزها هو %

Book 1.indb   168 7/28/19   3:45 PM

168168 قاموس المصطلحات

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد
125

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد 125

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد
125

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–
–1 أو 3

جزء من عدد كامل، مثل 4 146

الكمية
)quantity(

المقدار  146

النسبة المئوية
)percentage(

كسر ُيكتب كجزء من 100، ليكون »نسبة من المائة«؛ والربع هو 
 %25 146

بالمائة
)per cent(

في المائة، ورمزها هو % 146

Book 1.indb   1687/28/19   3:45 PM

قاموس المصطلحات168168

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد
125

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد
125

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد
125

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–
3 –1 أو 

4 146جزء من عدد كامل، مثل 

الكمية
)quantity(

146المقدار 

النسبة المئوية
)percentage(

هو  والربع  المائة«؛  من  »نسبة  ليكون   ،100 من  كجزء  ُيكتب  كسر 
 %25146

بالمائة
)per cent(

146في المائة، ورمزها هو %

Book 1.indb   168 7/28/19   3:45 PM

168168 قاموس المصطلحات

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد
125

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد
125

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد
125

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

2–
–1 أو 3

جزء من عدد كامل، مثل 4 146

الكمية
)quantity(

المقدار  146

النسبة المئوية
)percentage(

كسر ُيكتب كجزء من 100، ليكون »نسبة من المائة«؛ والربع هو 
 %25 146

بالمائة
)per cent(

في المائة، ورمزها هو % 146

Book 1.indb   1687/28/19   3:45 PM

168168 قاموس المصطلحات

الكيلومتر المربع )كم2(
 )square kilometre (km2(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه كيلومتر واحد
125

المتر المربع )م2(
)square metre (m2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه متر واحد
125

مليمتر مربع )ملم2(
)square millimetre (mm2)(

وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه مليمتر واحد
125

نصف القطر 
)أنصاف األقطار(

)radius (plural radii)(

خط يصل بين مركز الدائرة ومحيطها
125

الكسر
)fraction(

جزء من عدد كامل، مثل 4–1 أو 3–2 146

الكمية
)quantity(

المقدار  146

النسبة المئوية
)percentage(

كسر يُكتب كجزء من 100، ليكون »نسبة من المائة«؛ والربع هو 
 %25 146

بالمائة
)per cent(

في المائة، ورمزها هو % 146

Book 1.indb   1687/28/19   3:45 PM
06-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   16906-016 MOE BOOk 93-1 Text Maz.indd   169 09/06/2021   6:20 PM09/06/2021   6:20 PM

169

شكر وتقدير
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مصدر أو مرجع فإنه يسرهم ذكره في النسخ القادمة من هذا الكتاب.
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