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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 201٩م

ُطبعت في سلطنة ُعمان

الثامن - من سلسلة  الرياضيات للصف  النشاط -  ت مواءمتها من كتاب  هذه نسخة تمَّ
كامبريدج للرياضيات في المرحلة الثانوية للمؤلفين جريج بيرد ولين بيرد وكريس بيرس. 

تمت مواءمة هذا الكتاب بناًء على العقد الموقع بين وزارة التربية والتعليم ومطبعة 
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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تقديم
آله وصحبه  المرسلين سيدنا محمد وعلى  العالمين، والصالة والسالم على خير  لله رب  الحمد 

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

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

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

العلمية والمعرفية، وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية. 
التعليم في  بما يحويه من معارف ومهارات وقيم واتجاهات جاء محقًقا ألهداف  الكتاب  إن هذا 
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. 
متمنية ألبنائنا الطالب النجاح، ولزمالئنا المعلمين التوفيق فيما يبذلونه من جهود مخلصة لتحقيق 
أهداف الرسالة التربوية السامية؛ خدمة لهذا الوطن العزيز تحت ظل القيادة الحكيمة لموالنا حضرة 

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

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
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الُمقدمة

مرحًبا بكم في كتاب النشاط الخاصِّ بمادة الرياضيَّات للصفِّ الثامن.

فالغرض منه هو منحك تدريًبا إضافيًّا في  الثامن؛  الطالب للصف  النشاط مع كتاب  يمكن استخدام كتاب 

جميع الموضوعات التي يغطيها كتاُب الطالب.

م إلى ٨ وحدات، مثل كتاب الطالب. وستجد في كلِّ وحدة تمارين لكلِّ موضوٍع وتحتوي  كتاُب النشاط ُمقسَّ

على أسئلٍة ُمشابهٍة للتمارين الُمقابلة لها في كتاِب الطالب. 

ن هذا من َفْهمك للموضوعات.  يمنحك كتاُب النشاط هذا فرصًة لتجربة المزيد من األسئلة بمفردك؛ وسُيحسِّ

كما يساعدك على الشعور بالثقِة أثناء العمل بمفردك عندما ال يكون الُمعلِّم متاًحا لمساعدتك.  

ال توجد توضيحاٌت أو أمثلٌة محلولٌة في هذا الكتاب. إذا كنت غير متأكٍد مما عليك القيام به أو تحتاج إلى 

تذكير نفسك بشيٍء ما، ُيمكنك الرجوُع إلى التوضيحات واألمثلة المحلولة في كتاب الطالب.
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13 ألا ُلاصلا ُلادع ُع ُاصل و  ُاصاالةُاُلا ُاُجلاوع

هُ ُاملعاجَّ ُاُجلاوع ✦ُمتااين1-1ُ
أوجد ناتج ما يلي: )ُ1

 )2.7-(  + 6- )ب(    2.7 + 6- )ُأُُ(

 )16-( + 2.7 )ُوُ(    )2.7-( + 16 )ج( 

أوجد ناتج ما يلي: )ُ2

  )٥.2-( - 7.1 )ب(    )٥-( - 7 )ُأُُ(

 )7.1-( - ٥.2- )ُوُ(     )٥.2-( - 7.1- )ج( 

أوجد ناتج ما يلي: )ُ3

 12.1 - 8.4- )ب(    12.1 + 8.4- )ُأُُ(

 )8.4-( - 12.1- )ُوُ(    )12.1-( - 8.4 )جُ(

ة )°س( فيما يلي ٥ درجاِت حرارٍة بالدرجات السيليزيَّ )ُ4
ُ

ط درجِة الحرارِة أوِجد ُمتوسِّ ُ
                                                                                                                                                                                                                                      

ِحّل المعادالت التالية: )ُ5
س + 2.3 = -4.7  )ُأُُ(

                                                                                                                                                                                                                            
2 س  + 6.8 = -10.2 )بُ(

                                                                                                                                                                                                                             

س ÷ 4 = -2.7 )جُ(
                                                                                                                                                                                                                             

3-             10-             7-             3.٥-             1.٥

 الوحدة األولى:  األعداُد الصحيحُة والقوى والُجذور
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ألا14 ُلاصلا ُلادع ُع ُاصل و  ُاصاالةُاُلا ُاُجلاوع

أوجد ناتج ما يلي: )ُ6

 )4-( ÷ 4.8- )ب(    3.4 × 2- )ُأُُ(

 )4-( ÷ 14 )ُوُ(    9 × 3- )جُ(

أكمل جدوَل الضرِب التالي: )ُ7

×1.2-3
1.1-

1.٥-

استِعن بالمعلوماِت الواردِة في اإلطار المقابل إليجاد قيمِة كلِّ عبارٍة جبرية: )ُ8
ص + س +  ع                                                                                                                                                   )ُأُُ(

)ص - س( - ع                                                                                                                                                   )بُ(

)س - ص( × ع                                                                                                                                                   )جُ(

ع ÷ )ص - س(                                                                                                                                              )ُوُُ(

)ص + س( ÷ ع                                                                                                                                           )هـُ(

ل + م = 0 ،  ل م = -36 )ُ9

ما قيمُة لُ-ُم ؟ ُ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ص = 8.4   س = 6.4   ع = -7.4
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15 ألا ُلاصلا ُلادع ُع ُاصل و  ُاصاالةُاُلا ُاُجلاوع

ُاصتكعوبوَُّ ُاصرتبوعوَُُّلادألاع ُادألاع ✦ُمتااين2-1ُ

ر قيمَة كلِّ جذٍر، ألقرِب عدٍد كامٍل: قدِّ )ُ1

)ب(   )ُأُُ(  

)ُوُ(   )جُ(  

ًحا السبَب: اشرح ُموضِّ )ُ2

ُبين العددين 9 ، 10                                                                                                                                                    يجب أن يقَع الجذُرُ )ُأُُ(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

)ب( يجب أن يقَع الجذُر  بين العددين 4 ، ٥                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

)ُ3

اكتب عبارًة ُمماثلًة لكلٍّ من الجذوِر التالية: ُ

ُ )ب(  )ُأُُ(  

ُ )ُوُ(  )جُ(  

)4

ر قيمة  ألقرِب عدٍد كامٍل.                                                                                                                                                    قدِّ )ُأُُ(

ر قيمًة  لعدٍد من منزلٍة عشرية واحدة.                                                                                                                                                    قدِّ )بُ(

ر قيمًة  لعدٍد من منزلٍة عشرية واحدة.                                                                                                                                                    قدِّ )جُ(

 ال تستخدم اآللَة احلاسبَة يف هذه التامرين،
ُيفُاصسؤاصني8ُُ،9ُ ُإلَّ

4 <  < 3

702.2٥ = 226.٥       6٥0.2٥ = 22٥.٥
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ألا16 ُلاصلا ُلادع ُع ُاصل و  ُاصاالةُاُلا ُاُجلاوع

ح أنَّ  أصغر من نِصِف  وضِّ )ُ5
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             

ح أنَّ  أكبر من 80                                                                                                                وضِّ 6ُ( )ُأُ( 
                                                                                                                                                                                                                              

ح أنَّ  أصغر من 20                                                                                                                                                    وضِّ )بُ(
                                                                                                                                                                                                                             

استخِدم اآللَة الحاسبَة إليجاِد ناتج ما يلي: )ُ7

 ُُ )جُ(  ُُ )بُ(  ُُ )ُأُُ(

ُ )هـُ(  ُُ )ُوُُ(

استخِدم اآللَة الحاسبَة إليجاِد ناتج ما يلي:  )ُ8

ن من منزلتين عشريتين. ب إجاباتِك لعدٍد ُمكوَّ قرِّ ُ

ُُ )جُ( ُ ُُ )بُ( ُ ُُ )ُأُُ(

ُُ )هـُ( ُ ُُ )ُوُُ(
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17 ألا ُلاصلا ُلادع ُع ُاصل و  ُاصاالةُاُلا ُاُجلاوع

س ُاُعسع ✦ُمتااين3-1ُ
اكتب األعداد التالية في صيغِة عدٍد صحيٍح أو كسٍر: )ُ1

ُ 2ُ-6ُ )ج(   ُ 5ُ3ُ )بُ(  ُ 4ُ٥ُ )ُأُُ(
ُ 0ُ4ُ )هـ(   3ُ-2ُُ )ُوُُ(

اكتب األعداد التالية في صيغِة كسر عشري: )ُ2
 ُ 1ُ-4 )ج(   ُ 2ُ-2ُ )بُ(  1ُ-8ُُ )ُأُُ(

3ُ-10ُ )هـ(   ُ 1ُ-3ُ )ُوُُ(

رتِّب األعداَد المقابلة من األصغر إلى األكبر: )ُ3

                                                                                                                                                                                                                                                                              

رتِّب األعداَد المقابلة من األصغر إلى األكبر: )ُ4
                                                                                                                                                                                                                                                                   

ة العدِد 4: اكتب كًل من األعداِد التالية في صيغِة ُقوَّ )ُ5
   1 )ج(     2٥6 )ب(     16 )ُأُُ(

)هـ(     )ُوُُ(    

3س =2-9 )ُ6
        أوجد قيمَة س

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                              

أوجد ناتج ما يأتي: )ُ7
                                                                                                                                                1-6 + 1-3 )ُأُُ(
                                                                                                                                              2ُ-4 + 1-4 + 04 + 14 + 24 )بُ(

112        26           34         43         62         91

1-٥        2-4        3-3        4-2        5-1
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ألا18 ُلاصلا ُلادع ُع ُاصل و  ُاصاالةُاُلا ُاُجلاوع

س ُاُعسع ُاستخلامع ✦ُمتااين4-1ُ

أوجد ناتج كل جملة من الجمل العددية التالية في صورة قوى العدد: )ُ1
2ُ2 × 22 × 22 )ج(   3ُ7 × 7 )ب(   2ُ8 × 38 )ُأُُ(

س3 × س2 × س  )هـ(  ص2 × ص4ُ  )ُوُ( 

أوجد ناتج كل جملة من الجمل العددية التالية في صورة قوى العدد: )ُ2
س2 × س2ُ )ج(   ُ 0ُ6ُ × 6 )ب(   2ُ4 × 14 )ُأُُ(

ُ هـ × هـ0ُُ )هـ(  )ُوُ(  × 52  

ط كٍل من العباراِت الواردِة في اإلطار المقابل:  بسِّ )ُ3

هناك عبارٌة رياضيَّة تختلُف عن العباراِت األربعِة األخرى، فما هي؟ ُ

أعِط سبًبا إلجابتِك. ُ
                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                              

ح الجدوُل التالي ُقوى العدِد 9 يوضِّ )ُ4
19293949٥969

9817296٥61٥9 049٥31 441

استخدم الجدوَل إليجاِد قيمِة كلِّ عبارٍة: ُ

                                                                                                                                                                                                                            ُ )ُأُُ(

                                                                                                                                                                                                                            ُ )بُ(

ٍة واحدٍة:  ط كل من العبارات الجبرية التالية، بحيث تكتبه في صيغِة عدٍد مرفوٍع لُقوَّ بسِّ )ُ5
   8 ÷ 28 )ج(   3ُ6ُ ÷ 6 )ب(   ُ ل5 ÷ ل3ُ )ُأُُ(

هـ ÷ هـ2ُُ )هـُ( د2 ÷ د2ُُ  )ُوُُ(

ل4 × ل2ُُ    ل5 × ل       ل6 × ل0
ل0 × ل5      ل3ُ× ل3
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19 ألا ُلاصلا ُلادع ُع ُاصل و  ُاصاالةُاُلا ُاُجلاوع

اكتب األعداِد التالية في صيغِة كسر: )ُ6
ك2 ÷ ك3ُ )ب(    43 ÷ 23 )ُأُُ(

  10 × 10 × 4-10 )جُ(

ط كل من العبارات التالية: بسِّ )ُ7

                                                                                                                                               ُ ُ × )ُأُُ(

                                                                                                                                                ُ ُ )بُ(

                                                                                                                                                ُ ُ × )جُ(

                                                                                                                                                ُ ُ )ُوُُ(

أوجد قيمَة ص في كلِّ من المعادالت التالية: )ُ8
)ُأُُ( ٥ص  × 3٥ = 62٥                                                                                                                                                 
10ص ÷ 10 = 0.1                                                                                                                                              )بُ(

ص0 × ص2 × ص = 64                                                                                                                                                 )جُ(
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ُلاصتلييلع20 ُاصاالةُاصداتوُ ُاصلولُُاملكاتوُُلاصرتيولع

 الوحدة الثانية:  القيمة المكانية والترتيُب والتقريُب

ُرضبُاصكسااُاصعرشيُُلقسلتهاُذهنوًا ✦ُمتااين1-2ُ

أوجد إجاباِت ما يلي ذهنيًّا: )ُ1
 0.2 × 13 )ب(    0.3 × 4 )ُأُُ(
  9 × 0.9 )ُوُ(    0.9 × 4 )جُ(
 0.03 × 8 )ُلُ(    11 × 0.3 )هـُ(

 0.03 × 1٥ )ح(    0.02 × 14 )ُزُُ(
 111 × 0.0٥ )ي(     70 × 0.02 )طُ(

أوجد إجاباِت ما يلي ذهنيًّا: )ُ2
  0.2 ÷ 8 )ب(    0.3 ÷ 6 )ُأُُ(
 0.7 ÷ 28 )ُوُ(    0.6 ÷ 18 )جُ(
 0.02 × ٥ )ُلُ(    0.1 × 20 )هـُ(

 0.01 × 30 )ح(    0.03 × 9 )ُزُُ(
 0.12 ÷ 48 )ي(    0.18 ÷ 36 )طُ(
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21 ُلاصتلييلع ُاصاالةُاصداتوُ ُاصلولُُاملكاتوُُلاصرتيولع

3ُ( رتب البطاقات التالية في مجموعات بحيث يكون ناتج كل من الحسابات في بطاقات المجموعة الواحدة 
هو نفسه. واسردها حسب الحرف:

)ُأُ( 0.006 × 4

)هـ( 0.04 × 0.6

)ط( 0.4 × 0.06

)ب(  40 × 0.06

)ُلُ( 0.6 × 4

)ي( 0.006 × 40

)ج( 0.004 × 6

)ز( 0.4 × 0.6

)ك( 600 × 0.004

)ُوُ( 4 × 0.06

)ح( 0.4 × 6

)ل( 6 × 0.04
 

اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة فيما يأتي:  )ُ4

0.3 ُوُُ( 3ُ جُ( 3ُ0 بُ( 3ُ00 أُُ(  ُ= 0.03 ÷ 0.9 )ُأُُ(

700 ُوُُ( 7ُ0 جُ( 7ُ بُ( 0ُ.7 أُُ(  ُ= 0.٥ ÷ 3.٥ )بُ(

2 ُوُُ( 2ُ0 جُ( 2ُ00 بُ( 2ُ000 أُُ( =ُ 0.004 ÷ 0.08 )جُ(

0.٥ ُوُُ( ٥ُ جُ( ٥ُ0 بُ( ٥ُ00 أُُ(  ُ= 0.0٥ ÷ 0.2٥ )ُوُُ(

أوجد ناتج ما يلي ذهنيًّا: )ُ5
 0.3 × 4.٥ )بُ( ُ  0.2 × 0.6 )ُأُُ(

 2.٥ × 0.06 )ُوُُ( ُ  0.4 × 0.18 )جُ(
 0.02 ÷ 0.6 )ُلُ(    0.٥ × 0.11 )هـُ(

 0.09 ÷ 0.4٥ )ُزُُ( ُ  0.3 ÷ 2.7 )ُزُُ(
 0.09 ÷ 3.6 )يُ( ُ  0.04 ÷ 0.28 )طُ(
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ُلاصتلييلع22 ُاصاالةُاصداتوُ ُاصلولُُاملكاتوُُلاصرتيولع

ُفيما يلي جزٌء من الواجِب المنزليِّ الخاص  )ُ6
بالعنود، واستعانت ببعِض الُطرِق الحسابيَّة 

الكتابيَّة لإلجابِة عن السؤاِل.
ُُ ارتكبت العنود خطأ، اشرح الخطَأ الذي

ارتكبته وأوجد اإلجابَة الصحيحَة. 
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                            

أوجد ناتج األسئلِة التالية ذهنيًّا:  )ُ7
ُاستعن بالطرِق الحسابيَّة الكتابيَّة.

)ُأُُ(                                                                                                                                                                                                                           

)بُ(                                                                                                                                                                                                                           

)جُ(                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                          ُ )ُوُُ(

)ُأُ(  أوجد ناتج ما يلي ذهنيًّا: )ُ8
0ُ.2 × 11 )ُ2 ُ 0ُ.1 × 11 )ُ1 ُ
0ُ.4 × 11 )ُ4 ُ 0ُ.3 × 11 )ُ3  
0ُ.6 × 11 )ُ6 ُ 0ُ.٥ × 11 )ُ5 ُ

ُإذا ضربت عدًدا ما في 0.9، هل ستكون اإلجابُة أصغَر من أم أكبَر من العدِد عند ضربِه في 0.3؟  )بُ(
انظر إلى إجاباتِك عن الجزئية )ُأُ(، كي تساعَدك على اتِّخاِذ القراِر.

                                                                                                                                                                                                                            
)ُأُ(ُ أوجد ناتج ما يلي ذهنيًّا: )ُ9

0ُ.2 ÷ 8  )2 ُ 0ُ.1 ÷ 8 )ُ1 ُ
0ُ.٥ ÷ 8 )ُ4 ُ 0ُ.4 ÷ 8 )ُ3 ُ

0ُ.8 ÷ 8 )ُ5 ُ
ُإذا قسمت عدًدا على 0.4، هل ستكون اإلجابُة أصغَر من أم أكبَر من العدِد عند قسمتِه على 0.9؟  )بُ(

انظر إلى إجاباتِك عن الجزئية )ُأُ(، كي تساعَدك على اتِّخاِذ القراِر.
                                                                                                                                                                                                                            

2.٥ × 0.2 ذهنيًّا.
0.1 × ٥

أوجد قيمة  السؤاُل 

البسط = ٥.0  ،  المقام = ٥0 ٥ ÷ ٥0 = 0.1 اإلجابةُ 
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23 ُلاصتلييلع ُاصاالةُاصداتوُ ُاصلولُُاملكاتوُُلاصرتيولع

ُيفُُقا ُاصعلو10ُُلاصلسلُُجلوها ُاصرضبع ✦ُمتااين2-2ُ
أوجد ناتج ما يلي: )ُ1

  10 × 28 )بُ( ُ  210 × 28 )ُأُُ(
 ٥10 × 2.8 )ُوُُ( ُ  310 × 2.88 )جُ(
  010 × 28 )ُلُُ(   110 × 0.02 )هـُ(

 2-10 × 2.8 )حُ(   1-10 × 2 )ُزُُ(
 1-10 × 288 )يُ(   4-10 × 2800 )طُ(

أوجد ناتج ما يلي: )ُ2
  310 ÷ 34 )بُ( ُ  10 ÷ 34 )ُأُُ(

 110 ÷ 0.34 )ُوُُ( ُ  410 ÷ 340 )جُ(
  010 ÷ 34 )ُلُُ( ُ  ٥10 ÷ 3400 )هـُ(

 4-10 ÷ 3.04 )حُ( ُ  2-10 ÷ 34 )ُزُُ(
 4-10 ÷ 0.034 )طُ(

حة بالُمخطَّطات العنكبوتيَّة التالية: َة العدِد المفقودة بكلِّ مسألٍة من المسائِل الُموضَّ أوجد ُقوَّ )ُ3
  في كلِّ جزٍء، يجب أن يتساوى الناتُج عن كلِّ األسئلِة في الدوائِر الخارجيَّة مع الناتِج الموجوِد في الدائرِة 

ة.  المركزيَّ

)ُأُُ(

ي  َيَأكَّ
1  = 010

10 = 110
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ُلاصتلييلع24 ُاصاالةُاصداتوُ ُاصلولُُاملكاتوُُلاصرتيولع

)ب(ُُُُ

)ُأُ(   أوجد ناتج ما يلي: )ُ4
ُ210 × ٥ )ُ2 ُ ُ310 × ٥ )ُ1 ُ
ُ010 × ٥ )ُ4  ُ110 × ٥ )ُ3 ُ
ُ2-10 × ٥ )ُ6  ُ1-10 × ٥ )ُ5 ُ

استخدم إجاباتِك عن الجزئية )ُأُ( لإلجابِة عن السؤاِل. )بُ(

ُ إذا ضربت عدًدا في 10-4، هل ستكون اإلجابُة أصغَر من أم أكبر من العدد عند ضربه في 10-٥؟
                                                                                                                                                                                                                            

5(ُُ)ُأُ(  أوجد ناتج ما يلي:
ُ210 ÷ 99 )ُ2 ُ ُ310 ÷ 99 )ُ1 ُ

ُ010 ÷ 99 )ُ4 ُ ُ110 ÷ 99 )ُ3 ُ

ُ2-10 ÷ 99 )ُ6 ُ ُ1-10 ÷ 99 )ُ5 ُ

ُإذا قسمت العدَد على 10-4، هل ستكوُن اإلجابُة أكبَر من أم أصغَر من العدِد عند قسمتِه على 10-٥؟  )بُ(

انظر إلى إجاباتِك عن الجزئية )ُأُ(، كي تساعَدك على اتِّخاِذ القراِر.
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25 ُلاصتلييلع ُاصاالةُاصداتوُ ُاصلولُُاملكاتوُُلاصرتيولع

ُاصتلييل ✦ُمتااين3-2ُ
دة بين القوسين: ة الُمحدَّ ب كلَّ عدٍد لدرجِة الدقَّ قرِّ )ُ1

ن من منزلٍة عشرية واحدة(  21.68 )عدد مكوَّ )ُأُُ(
ن من منزلتين عشريتين(  18.٥٥2 )عدد مكوَّ )بُ(

ن من ثلِث منازل عشرية(  0.8466 )عدد مكوَّ )جُ(
0.991٥ )منزلتين عشريتين(  )ُوُُ(

ن من أربِع منازل عشرية(  9٥9 9.٥9٥ )عدد مكوَّ )هـُ(
ن من ثلِث منازل عشرية(  ٥٥  34.٥89 )عدد مكوَّ )ُلُُ(

ب العدَد 4 017  73.9٥3 وفًقا لعدِد المنازل العشرية المحدد: قرِّ )ُ2
منزلة عشرية واحدة  )ُأُُ(

منزلتين عشريتين  )بُ(
3 منازَل عشرية   )جُ(
4 منازَل عشرية   )ُوُُ(
٥ منازَل عشرية   )هـُ(
6 منازَل عشرية   )ُلُُ(

د: ة الُمحدَّ ب كلَّ عدٍد لعدِد األرقاِم المعنويَّ قرِّ )ُ3
2468.1٥ )رقم معنوّي واحد(   )ُأُُ(
7٥9.233 )رقمين معنوّيين(    )بُ(
ة(    ٥.3691 )3 أرقاٍم معنويَّ )جُ(
0.0781 )رقم معنوّي واحد(    )ُوُُ(
0.19٥4 )رقمين معنوّيين(    )هـُ(
ة(  88 6.038 )ثلث أرقاٍم معنويَّ )ُلُُ(

اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة فيما يأتي: )ُ4
عند تقريِب العدِد ٥67 إلى أقرب رقم معنوي، فإنَّه يصبح: )ُأُُ(

)ُوُ(600ُُ )ج(٥ُ00ُُ )ب(6ُُُ )ُأُ(٥ُُُ ُ ُ
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ُلاصتلييلع26 ُاصاالةُاصداتوُ ُاصلولُُاملكاتوُُلاصرتيولع

عند تقريِب العدِد 1٥.493 إلى أقرب عدد كامل، فإنَّه يصبح  )بُ(
)ُوُ(1٥.٥0ُُ )ج(49ُُ.1ُ٥ )ب(  16  )ُأُ(  1٥  ُ ُ

عند تقريِب العدِد 87  0.078 إلى أقرب ثلث منازل عشرية، فإنَّه يصبحُ: )جُ(
)ُوُ(0.0790ُُ )ج(0ُ.0789ُُ )ب(0ُ.079ُُ )ُأُ(0.078ُُ  ُ ُ

عند تقريِب العدِد 77 777  0.007 إلى أقرب أربع منازل عشرية، فإنَّه يصبحُ: )ُوُُ(
)ُوُ(778ُُ  0.007 )ج(777ُُ 0ُ.007 )ب(0ُ.0078ُُ )ُأُ(0ُ.0077ُُ ُ ُ

د: ة الُمحدَّ ب العدَد 2٥40٥9.9٥24 إلى عدِد األرقاِم المعنويَّ قرِّ )ُ5
منزلة عشرية واحدة    )ُأُُ(
منزلتين عشريتين    )بُ(
3 منازل عشرية    )جُ(
4 منازل عشرية    )ُوُُ(
٥ منازل عشرية    )هـُ(
6 منازل عشرية    )ُلُُ(
7 منازل عشرية    )ُزُُ(
8 منازل عشرية    )حُ(
9 منازل عشرية    )طُ(

ُقطع خلفان مسافة 1039.91 كم للنتقال من منزله بصللة إلى منزل صديقه بمسقط، ثم قطع مسافة  )ُ6
٥2٥.4 كم للنتقال من منزل صديقه بمسقط إلى منزل صديق آخر في خصب. ما إجمالي المسافة التي 

قطعها خلفان.
قرب المسافة إلى أقرب كيلومتر.  

                                                                                                                                                                                                                            

ة األرِز أنَّ 7٥ غم تكفي لكلِّ شخٍص. وبحرٍص شديٍد وزنت سلمى مقدار  ح التعليماُت على ُعبوَّ ُتوضِّ )ُ7
7٥ غم من األرِز بلغ 2896 حبًَّة من األرِز.

أوجد المعدل )الوسط الحسابي( لحبَّة واحدِة من األرِز.  
قرب إجابتك إلى أقرب ثلث منازل عشرية.  
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27 ُلاصتلييلع ُاصاالةُاصداتوُ ُاصلولُُاملكاتوُُلاصرتيولع

أكمل هذه الخطواِت لكلِّ من المسائل الحسابية اآلتية:  ُ)8
1ُ(ُُأوجد إجابة تقديرية عن طريِق تقريِب كّل عدٍد مقرًبا ألقرب منزلة عشرية واحدة.
2ُ( استخِدم اآللَة الحاسبَة إليجاد اإلجابِة الدقيقِة مقرًبا اإلجابة الى أقرب عدد كامل.

3ُ(ُقاِرن تقديَرك باإلجابِة الدقيقِة. 
ُ )3 ُ ُ )2 ُ ُ )1  189.3 × 0.6292 )ُأُُ(

ُ )3 ُ ُ )2 ُ ُ )1  1.9٥ ÷ 782.٥ )بُ(

ُ )3 ُ ُ )2 ُ ُ )1   ٥90 × 21.4 )جُُ(

ُ )3 ُ ُ )2 ُ ُ )1 )ُوُُ( 

ُ )3 ُ ُ )2 ُ ُ )1 )هـُ( 

ُ )3 ُ ُ )2 ُ ُ )1 ُ )ُلُُ(

ُ )3 ُ ُ )2 ُ ُ )1 ُ )ُزُُ(

ُ )3 ُ ُ )2 ُ ُ )1 ُ )حُ(

ُ )3 ُ ُ )2 ُ ُ )1 ُ )طُ(
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ُلاصتلييلع28 ُاصاالةُاصداتوُ ُاصلولُُاملكاتوُُلاصرتيولع

ُاصعللوَّات ُيييولع ✦ُمتااين4-2ُ
أوجد ناتج ما يلي: )ُ1

 2 × ٥ - 1٥ )بُ( ُ  4 × 2 + 20 )ُأُُ(

 3 - 3 × 3 )ُوُُ( ُ  ٥ + 2 × 10 )جُ(

 2 ÷ 10 - 18 )ُلُ(  )هـُ(  

)حُ(  ُ  4 × 3 - 6 × 2 )ُزُُ(

 )9 + 22(2 )يُ( ُ   - 7 × 3 )طُ(

 2٥ + 24 )لُ( ُ  23 + ٥ )كُ(

 1 - 23 × 2 )نُ( ُ  )9 - 12(2 - 2٥ )ُمُُ(

 4 × 3 + 22 - 1 )سُ(

الجمِل  بين كلِّ زوٍج من  الُمربَّع  في   > أكبَر من  أو   < أو أصغَر من  يساوي =  الصحيحَة  ُاكتب اإلشارَة  )ُ2
ِة: العدديَّ

)61 - 70(4  28 - 100 )بُ( ُ ُ ُ ُ + 30  2 × 20 - 60 )ُأُُ(
22 × ٥ - 21   + 6 ÷ 12 )ُوُُ( ُ ُ ُ26 - 28  21 + 22 + 23 + 24 )جُ(

 + 27  2)4 + ٥( )ُلُُ( ُ ُ ُ)20 - 26(2  )4 + 4(4 + 8 )هـُ(

ر ما إذا كانت صحيحًة )✓( أم خاطئًة )✗(: ق من إجاباِت الحساباِت التالية وقرِّ تحقَّ )ُ3
إذا كانت اإلجابُة خاطئًة، فاكتب اإلجابَة الصحيحَة.  

  18 = 2 × 3 + 6 )ُأُُ(

  30 = 9 + )23 - 16(3 )بُ(

  27 = 3)6 - 8( - ٥ )جُ(

)ُوُُ( - 23 + 2)3 + 12( = 26 

  12 = 2)23 + 22 - 21( )هـُ(

  16 = )22 + 2( ÷ 24 )ُلُُ(
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29 ُلاصتلييلع ُاصاالةُاصداتوُ ُاصلولُُاملكاتوُُلاصرتيولع

فيما يلي جزٌء من الواجِب المنزليِّ الخاصِّ بلميس: )ُ4

أوجد ناتج ما يلي.  السؤال 
6 -20
1 + 6

)ب( 10)14- 23(           )ج(  ) أ ( ٥ + ٥ × ٥    
٥0 = ٥ × 10 ،10 = ٥ + ٥ )أ(  اإلجابةُ 

1210 = 10 × 121 ،121 = 211 ،11 = 3 -14 )ب(   
20 = 1 + 1 - 20 = 1 + 6 ÷ 6 - 20 )ج(   

الواجِب  أجزاِء  من  لكلِّ جزٍء  التاليِة  الخطواِت  إجراُء  منك  المطلوَب  فإنَّ  ولذلك  إجاباتها خاطئٌة،    كلُّ 
 : المنزليِّ

اشرح الخطَأ الذي ارتكبته لميس. ُ ُ)1
أوجد اإلجابَة الصحيحَة. )ُ2

                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                            

يحاوُل أحمد ومريم استنتاَج قيمِة العبارِة 2)3س + 2ص( عندما تكوُن قيمُة س = 3 وقيمُة ص = 7 )ُ5
اقرأ ما يقوالنه.  

أعتقد أنَّ اإلجابَة تساوي 210 ؛ ألنَّ 33 + 72 
يساوي 10٥؛ لذا فإن 2 × 10٥ = 201

 أعتقد أنَّ اإلجابَة تساوي 1٥4 ؛ ألن 
 3 × 3 = 9،  9 + 2 = 11؛ لذا فإنَّ 
1٥4 = 77 × 2  ،  77 = 7 × 11

هل أيٌّ منهما على صواٍب؟  ُ
اشرح إجابَتك.  

                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                            

أوجد قيمَة كلِّ عبارٍة عندما تكوُن س = 3 ، ص = 4 )ُ6
)ب(3ُ س 2 - ٥ ص   ُ 2 س +  ص 2  )ُأُُ(

)ُوُ(10ُ)٥ س - 3 ص(2  ُ )2س +  ص(2  )جُ(
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لايا30 ُلاصاَّ ُاصاالةُاصداصدُ ُاصوبكاتع

وايا  الوحدة الثالثة: الشبكاُت والزَّ

ُشبكاِتُصللجسامت ُاسمع ✦ُمتااين1-3ُ

ٍم لكلِّ متوازي ُمستطيلٍت. ارُسم شبكَة ُمجسَّ )ُ1
)بُ( ُ ُ )ُأُ(

ل شبكًة لمتوازي ُمستطيلٍت؟  أيُّ األشكاِل اآلتية قد ُيشكِّ )ُ2

ُ
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31 لايا ُلاصاَّ ُاصاالةُاصداصدُ ُاصوبكاتع

ٍم للهرم الثلثي التالي:  ارُسم شبكَة ُمجسَّ )ُ3

ماِت ُثلثيَّة األبعاِد: ٍم من هذه الُمجسَّ ٍم دقيقًة لكلِّ ُمجسَّ ارُسم شبكَة ُمجسَّ )ُ4
اويِة(  منشور ُثلثيُّ األوجِه )الُمثلَّث قائُم الزَّ )ب(  ُمتوازي الُمستطيلِت    )ُأُُ(
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لايا32 ُلاصاَّ ُاصاالةُاصداصدُ ُاصوبكاتع

ٍم لُمتوازي ُمستطيلٍت: فيما يلي شبكُة ُمجسَّ )ُ5

E

F

J

K

CD

B

T

I P

G

 
E  مع الضلِع D عندما ُتطوى الشبكُة لتكوين ُمتوازي الُمستطيلِت سيلتقي الضلُع ُ

  F الضُلع )ب(  الضُلع     )ُأُُ(

  C الضُلع )ُوُ(     G الضُلع )جُ(

لدى هلل ُمكعَّب يبُلغ طوُل حرفه 6 سم )ُ6
ح بالشكِل. ى هلل الرؤوَس باآلتي:  F  ، E  ،  ، D ، C،  و ،  I ، G ، كما هو ُموضَّ ُ سمَّ

CD

F

E

I
G ُ

 C إلى   إلى  G إلى  C  رَسَم خًطا من ُ
CD

F

E

I
G ُ

ٍم دقيقٍة لُمتوازي الُمستطيلِت الخاصِّ بهلل. ارُسم شبكَة ُمجسَّ )ُأُُ(

أوجد قياَس الطوِل اإلجماليِّ للخِط الذي رسمه هلل. )بُ(
َبًة ألقرِب مليمتر                                                                                                                                                     اكتب إجابَتك ُمقرَّ  ُ
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33 لايا ُلاصاَّ ُاصاالةُاصداصدُ ُاصوبكاتع

ُاصالايا ُخلائصع ُرشحع ✦ُمتااين2-3ُ

وايا الخارجيَّة للُمثلَّث ُمتطابق األضلِع؟ ما قياُس كلٍّ من الزَّ )ُ1

                                                                                                                                                                                                                            

وايا الخارجيَّة للُمثلَّث ُمتطابق الضلعين 30˚ يبُلغ قياُس إحدى الزَّ )ُ2

اويتين األخريين؟ ما قياُس الزَّ ُ

                                                                                                                                                                                                                            

استخدم الشكل التالي إلثباِت أنَّ مجموَع قياسات َزوايا الُمثلَّث س صO يساوي 180˚ )ُ3
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     

( يساوي °180 DC( فيما يلي توضيٌح بأنَّ مجموَع قياسات َزوايا الُمثلَّث )ُ4

ح كلًّ من السطوِر التالية مفقودٌة. األسباُب التي توضِّ ُ

اذُكر األسباَب.  

)C O( X = في الُمثلَّث )C( X )1  
                                                                                                                                                                 

)D U( X = في الُمثلَّث )D( X )2 ُ
                                                                                                                                                                 

°180 = )D U( X + في الُمثلَّث )D  C( X + )C O( X )3 ُ
                                                                                                                                                                 

°180 = ) ( X + )D( X + )C( X َّلذا فإن ُ

M
N

O
B

T
س

ص
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بشلا34 وبشتاك وشتلاثلوشتلاتلا وشتوَّالا

ح أنَّ مجموع قياسات الزوايا الداخلية للشكل التالي ُيساوي °360 وضِّ 5(و
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

 )B ص  U O( ُرباعيِّ األضالِع  َزوايا  قياسات  أنَّ مجموَع  لتوضيح  الخارجيَّة  وايا  الزَّ قياسات  6(و استخِدم 
ُيساوي °360

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

ن من أربعِة أضالع لكن يوجد ضلعان متقاطعان. )E DC( عبارٌة عن شكٍل ُمكوَّ 7(و
) E  ( ،) ( ،)D( ،)C( وايا الزَّ و)وأو(و اشرح السبَب في أنَّ مجموَع قياسات 

يجب أن يكوَن أصغَر من °360
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        

(، ) E (، وأعِط سبًبا إلجابتِك. ( ،)D( ،)C( وايا عند أوجد مجموَع قياسات الزَّ )ب(و
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                            

O
U

N B

C
D

E

F

G

I

ص

C

D

E
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35 لايا ُلاصاَّ ُاصاالةُاصداصدُ ُاصوبكاتع

لايا ُمسائِلُاصاَّ ُالُّ ✦ُمتااين3-3ُ
اويتين الُمتقابلتين بالرأِس ُمتساويتان فى القياس.  اشرح السبَب في أنَّ الزَّ )ُ1

                                                                                                                                          

                                                                                                                                            

                                                                                                                                           

 ˚360 = ) O( X + )ص( X + )س( X َّاشرح السبَب في أن  )ُُأ( )ُ2
                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

˚360 = )E( X + ) ( X + )D( X + ) C ( X َّاشرح السبَب في أن )بُ(

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                            

( ، )E( عبارٌة عن أربِع َزوايا لُمتوازي أضلٍع.  ( ، )D( ، )C( )ُ3

) ( X = )C( X َّح أن وضِّ )ُأُُ(
                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

) E ( X = )D( X َّأثبت أن )بُ(

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

صس

C

D
E

وايا  استخِدم الزَّ
امُلتبادلة.

وايا  استخِدم الزَّ
امُلتبادلة.

C

D
E
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لايا36 ُلاصاَّ ُاصاالةُاصداصدُ ُاصوبكاتع

) ( ،)D( ،)C( : احسب قياس كل من )ُ4
ر إجاباتِك. ُُُُُُُوفسِّ

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

أوجد قياس )س(، )ص(  )ُ5
ر إجاباتِك. ُُُُُُُوفسِّ

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

ح أنَّ مجموَع قياسات َزوايا الُمضلَّع الُسداسيِّ تساوي 720 ° وضِّ )ُ6
                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

 ° 180 = )D( X + ) C ( X  َّاشرح السبَب في أن )ُ7
                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

صس
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37 ُاصاالةُاصيابعُ ُاصكسااع

 الوحدة الرابعة:  الكسوُر

ُاصكرِسُيفُأبسِطُصااٍة ُع ُكتاب ✦ُمتااين1-4ُ

اكتب كلَّ كسٍر من الكسور اآلتيِة في أبسِط صورٍة: )ُ1

)ب(   ُ ُ )ُأُُ(

)ُوُ(    ُ )جُ(

ُ ُ )هـُ(

اكتب كلَّ كسٍر من الكسوِر التالية في أبسط صورة: )ُ2

)ب(   ُ ُ )ُأُُ(

)ُوُ(    ُ )جُ(

)ُلُ(   ُ ُ )هـُ(

اكتب كلَّ كسٍر من الكسوِر التالية في أبسط صورة: )ُ3

قت من إجاباتِك. ح كيف تحقَّ        وضَّ

)ب(   ُ ُ )ُأُُ(

)ُوُ(   ُ ُ )جُ(

)ُلُ(   ُ ُ )هـُ(

Math 8 PB (1)_unit 1-5.indd   37 6/27/19   4:41 PM



ُاصاالةُاصيابعُ ُاصكسااع38

ها ُاصكساِاُلطياع ُمجعع ✦ُمتااين2-4ُ

أوجد ناتج عمليَّات الجمِع والطرِح التاليِة: )ُ1

اكتب اإلجابَة في أبسِط صورٍة وفي صورِة عدٍد كسريٍّ إن أمكَن األمُر.  

)ب(   ُ ُ )ُأُُ(

)ُوُ(    ُ )جُ(

)ل(   ُ ُ )هـُ(

)ح(   ُ ُ )زُ(

)ي(    ُ )طُ(

)ل(    ُ )كُ(

أكمل العمليَّاِت الحسابيَّة التالية: )ُ2

− − − − ُ

أوجد ناتج عمليَّات الجمِع والطرِح التاليِة: )ُ3
اكتب اإلجابَة في أبسِط صورٍة وفي صورِة عدٍد كسريٍّ إن أمكن األمُر.  

. ح كلَّ خطواِت الحلِّ وضِّ  
)ب(   )ُأُُ(  

) د (   )جُ(  

) و (   )هـُ(  

 − )ح(    − )ُزُُ(

 − )ي(    − )طُ(

 − )ل(    − )كُ(
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39 ُاصاالةُاصيابعُ ُاصكسااع

اقرأ ما يقوله ُمهنَّد. )ُ4
 إذا مجعت عددين كرسيَّني،

فستكون إجابتي دائاًم أصغر من جمموِع العددين الكاملني 
زائد 1 ُ

ُُُُُُُاضِرب مثالين ُمناقضين لتوضيِح أنَّ عبارة مهند غير صحيحٍة.
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                            

يعمل سامر سبَّاًكا.  )ُ5

ولديه قطعتا أنبوٍب.  

يبُلغ طوُل القطعِة األولي  م، بينما يبُلغ طوُل القطعِة الثانية  م ُ

ح في الُمخطَّط. ثبَّت سامر القطعتين مًعا على النحوِّ الُموضَّ ُ
ما إجماليُّ طوِل القطعتين؟                                                                                                                                                               )ُأُُ(

يريد سامر أنبوًبا طوله  م   ُ

ما مقداُر الزيادِة في طوِل األنبوِب الذي يحتاج إليه؟                                                                                                                                               )بُ(
ق من صحِة إجابتِك.                                                                                                                                                       ح كيفيَّة التحقُّ وضِّ )جُ(

لدى سلوى قطعٌة من الخشِب طولها  م )ُ6
ترغب في عمِل بعِض الرفوِف.  ُ

قطَّعت قطعتين من الخشِب لديها، يبُلغ طوُل كلٍّ منها  م من القطعِة لديها. ُ

ما طوُل قطعِة الخشِب التي تركتها سلوى؟ )ُأُُ(
                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                              

ق من صحِة إجابتِك. ح كيفيَّة التحقُّ وضِّ )بُ(
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ُاصاالةُاصيابعُ ُاصكسااع40

ُاصكساِا ُرضبع ✦ُمتااين3-4ُ
أوجد ناتَج عمليَّاِت الضرِب التالية:  )ُ1

احذف العوامَل الُمشتركَة قبل الضرب.  

)ب(   ُ ُ )ُأُُ(

)ُوُ(    ُ )جُ(

)ُلُ(   ُ ُ )هـُ(

أوجد ناتَج عمليَّاِت الضرِب التالية:  )ُ2

احذف العوامَل الُمشتركَة قبل الضرِب إن أمكن األمُر. ُ
اكتب كلَّ إجابٍة في صيغِة عدٍد كسريٍّ وفي أبسِط صورٍة لها. ُ

)ب(   ُ ُ )ُأُُ(

)ُوُ(   ُ ُ )جُ(

)ُلُ(   ُ ُ )هـُ(

أوجد ناتَج عمليَّاِت الضرِب التالية:  )ُ3

احذف العوامَل الُمشتركَة قبل الضرِب إن أمكن األمُر.  

اكتب اإلجاباِت في أبسط صورة.   

)ب(   ُ ُ )ُأُُ(

)ُوُ(   ُ ُ )جُ(

)ُلُ(   ُ ُ )هـُ(

)ح(   ُ ُ )ُزُُ(

)ي(   ُ ُ )طُ(

)ل(   ُ ُ )كُ(
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41 ُاصاالةُاصيابعُ ُاصكسااع

4(ُ أوجد ناتَج عمليَّات الضرِب التالية: 
احذف العوامَل الُمشتركَة قبل الضرِب إن أمكن األمُر.  

اكتب كلَّ إجابٍة في صيغِة عدٍد كسريٍّ وفي أبسِط صورٍة لها.  

)ب(   ُ ُ )ُأُُ(

)ُوُ(   ُ ُ )جُ(

)ُلُ(   ُ ُ )هـُ(

)ح(   ُ ُ )ُزُُ(

اقرأ ما يقوله حسن. )ُ5
 إذا رضبت كرسين اعتياديني،

فسأكون دائاًم قادًرا عىل حذف اإلجابِة.

ُ
اضرب مثالين ُمناقضين لتوضيِح أنَّ عبارة حسن غير صحيحٍة. ُ

                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                            

ى منها.  )ُأُ(  في إحدى الحفلِت، تناول الضيوُف  من الكعكاِت. وتناولت ياسمين  ما تبقَّ )ُ6
ما الكسُر الذي ُيمثِّل جزَء الكعكِة الذي أكلته ياسمين؟   ُ

                                                                                                                                                                                                                             
ى منها. في إحدى الحفلِت، أكل الضيوُف  السلطَة. أكلت مرام  ما تبقَّ )بُ(

ما الكسُر الذي ُيمثِّل جزَء الكعكِة الذي أكلته مرام؟    ُ
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ُاصاالةُاصيابعُ ُاصكسااع42

ُاصكساِا ُع ُقسل ✦ُمتااين4-4ُ
أوجد ناتج عمليات القسمة التالية: )ُ1

اكتب اإلجابَة في أبسِط صورٍة وفي صورِة عدٍد كسريٍّ إن أمكن األمُر.  
)ب(   ُ ُ )ُأُُ( 

)ُوُ(   ُ ُ )جُ(

)ُلُ(   ُ ُ )هـُ(

)ح(   ُ ُ )ُزُُ(

)ي(   ُ ُ )طُ(

)ل(   ُ ُ )كُ(

أوجد ناتج عمليات القسمة التالية: )ُ2
اكتب اإلجابَة في أبسط صورة وفي صورِة عدٍد كسريٍّ إن أمكن األمُر. ُ

)ب(   ُ ُ )ُأُُ(

)ُوُ(   ُ ُ )جُ(

)ُلُ(   ُ ُ )هـُ(

)ح(   ُ ُ )ُزُُ(

)ي(   ُ ُ )طُ(

)ل(   ُ ُ )كُ(

أوجد ناتج عمليات القسمة التالية: )ُ3
اكتب اإلجابَة في أبسِط صورٍة وفي صورِة عدٍد كسريٍّ إن أمكن األمُر. ُ

)ب(    ُ ُ )ُأُُ(

)ُوُ(   ُ ُ )جُ(

)ُلُ(   ُ ُ )هـُ(

)ح(   ُ ُ )ُزُُ(
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43 ُاصاالةُاصيابعُ ُاصكسااع

اقرأ ما تقوله مها. )ُ4
إذا قسمت كرًسا اعتيادًيا عىل كرٍس آخر اعتيادي، فسيكون 

ناتُج إجابتي دائاًم كرًسا اعتيادًيا.

ُ
اضرب مثالين ُمناقضين لتوضيح أنَّ عبارَة مها غير صحيحٍة. ُ

                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                            

أوجد ناتج عمليات القسمة التالية: )ُ5

اكتب اإلجابَة في أبسِط صورٍة وفي صورِة عدٍد كسريٍّ إن أمكن األمُر.  

قت من إجاباتِك. ح كيف تحقَّ وضَّ  

                                                                                                                                                                                                                            ُ )ُأُُ(

                                                                                                                                                                                                                            ُ )بُ(

                                                                                                                                                                                                                            ُ )جُ(

                                                                                                                                                                                                                            ُ )ُوُُ(
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ُاصاالةُاصيابعُ ُاصكسااع44

ُمعُاصكساِاُذهنوًّا ُاصتعاملع ✦ُمتااين5-4ُ
يف التمرين التايل، اكتب كلَّ إجابٍة يف أبسِط صورٍة ويف صورِة عدٍد كرسيٍّ إن أمكن األمُر.

أوجد ناتج عمليَّاِت الجمِع التاليَة ذهنيًّا:  )ُ1
)ب(   ُ ُ )ُأُُ(

)ُوُ(    ُ )جُ(

)ُلُ(   ُ ُ )هـُ(

)ح(   ُ ُ )ُزُُ(

أوجد ناتج عمليَّاِت الطرِح التاليَة ذهنيًّا:  )ُ2
)ب(   ُ ُ )ُأُُ(

)ُوُ(    ُ )جُ(

)ل(   ُ ُ )هـُ(

)ح(   ُ ُ )ُزُُ(

أوجد ناتج عمليَّاِت الضرِب التاليَة ذهنيًّا. استخدم الُطرَق الحسابيََّة الكتابيََّة إن أمكن األمُر: )ُ3
)ب(   ُ ُ )ُأُُ(

)ُوُ(   ُ ُ )جُ(

)ُلُ(   ُ ُ )هـُ(

)ح(   ُ ُ )ُزُُ(

أوجد ناتج عمليَّاِت القسمِة التاليَة ذهنيًّا. استخدم الطرَق الحسابيَّة الكتابيَّة إن أمكن األمُر: )ُ4
)ب(   ُ ُ )ُأُُ(

)ُوُ(   ُ ُ )جُ(

)ُلُ(   ُ ُ )هـُ(

)ح(   ُ ُ )ُزُُ(
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45 ُاصاالةُاصيابعُ ُاصكسااع

البيضاُء    الشوكوالتُة  ُتمثِّل  بينما  القطع،  الداكنُة    الشوكوالتُة  ُتمثِّل  الشوكوالتِة،  علِب  إحدى  5ُ( في 
وشوكوالتُة الحليِب ُتمثِّل باقي القطِع.

ما الكسُر الذي ُتمثِّله شوكوالتُة الحليِب من علبِة الشوكوالتِة؟ ُ
                                                                                                                                                                                                                            

في باقٍة من األزهاِر، ُيمثِّل الُقرنفُل  الباقة، وُتمثِّل الوروُد   بينما ُتمثِّل الزنابُق بقيََّة الباقِة.  )ُ6

ما الكسُر الذي ُتمثِّله الزنابُق من باقِة الزهوِر؟ ُ
                                                                                                                                                                                                                            

عين. في مباراِة كرِة القدِم ُيمثِّل األطفاُل  من الُمشجِّ )ُ7
  من األطفاِل كانوا من البنات.

عين؟ )ُأُ(ُما الكسُر الذي ُيمثِّله عدُد البناِت من الُمشجِّ ُ
                                                                                                                                                                                                                            

عين؟ )ب( ما الكسُر الذي ُيمثِّله عدُد األوالِد من الُمشجِّ ُ
                                                                                                                                                                                                                            

ما الكسُر الذي ُيمثِّله عدُد مشاهدي كرِة القدم من غير األطفاِل؟ )جُ(
                                                                                                                                                                                                                            

الباقون  اكتفى  بينما  األقل،  على  األولى  المسابقة  في  األشخاص  من  شارك   المسابقات  إحدى  8ُ( في 
بالمشاهدة. وكان  من األشخاص إناًثا.

؟ ما الكسُر الذي ُيمثِّله عدُد اإلناِث اللتي حضرن للمشاهدِة فقط من عدِد الحضوِر ككلٍّ )ُأُُ(

                                                                                                                                                                                                                            

ما الكسُر الذي ُيمثِّله عدُد الذكوِر الذين حضروا للمشاهدِة فقط من عدد الحضور كّكل؟ )بُ(
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ُاد يُُلاصلولع46 ُُاصاالةُاحامسُ ُاملععاولتُلاصعباااتع

ُاملععاولِتُلالُّها ُع ُكتاب ✦ُمتااين1-5ُ
أوجد قيمَة المجهوِل الجبريِّ في كلِّ شكل: )ُ1

جميُع القياساِت بالسنتيمتِر. ُ

)ج(  )ب(   ُ )ُأُُ(

     

     

     

     

     

)ُلُ(  )هـ(   ُ )ُوُُ(

     

     

     

     

     

أوجد قيمَة المجهوِل الجبريِّ في كلٍّ من الُمثلَّثاِت الُمتطابقِة الضلعين: )ُ2
جميُع القياساِت بالسنتيمتِر. ُ

)ب(   ُ )ُأُُ(

   

   

   

   

   

ر أنَّ املجهوَل  تذكَّ
اجلربيَّ عبارٌة عن حرٍف 

ُيمثِّل عدًدا.

  الوحدة الخامسة: الُمعادالت والعباراُت الجبرية والصيُغ
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47 ُاد يُُلاصلولع ُُاصاالةُاحامسُ ُاملععاولتُلاصعباااتع

)ُوُ(  ُ )جُ(
   

   

   

   

   

أوجد قيمَة س في كلِّ شبِه ُمنحرٍف ُمتطابِق الضلعين: )ُ3

جميُع القياساِت بالسنتيمتِر.

)ب(  ُ )ُأُُ(
   

   

   

   

   

)ُوُ(  ُ )جُ(
   

   

   

   

   

لكلِّ جزٍء من السؤاِل: )ُ4
اكتب ُمعادلًة ُتمثِّل الُمشكلَة )ُأُُ(

قارن الُمعادلَة التي كتبتها بالمعادالِت التي كتبها زملُؤك في الفريِق )بُ(
د الشخَص الذي كتب الُمعادلَة صحيحًة بأسهل طريقٍة حدِّ )جُ(

ِحّل الُمعادلَة التي اخترتها في الجزئية )ج( )ُوُُ(
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ُاد يُُلاصلولع48 ُُاصاالةُاحامسُ ُاملععاولتُلاصعباااتع

ر سيٌف في  )ُأُُ( يفكِّ
عدٍد ما، إذا ُضرب 

في 2 ثم ُجمع 
عليه 8، كانت 

اإلجابة هي 20، 
 فما العدُد الذي 
ر فيه سيٌف؟ يفكِّ

ر سارة في  )بُ( تفكِّ
عدٍد ما، إذا ُقسم 
العدد على 4 ثم 

ُطرح منه 3، كانت 
اإلجابة هي 2، 

 فما العدُد الذي 
ر فيه سارة؟ تفكِّ

عدٍد  في  مريُم  ر  )جُ( تفكِّ
في  ُضرب  إذا  ما، 
 ،7 منه  ُطرح  ثم   4
الناتُج مساوًيا  وكان 
ضربِه  عند  للعدِد 
في 2 ُثمَّ جمعه على 

العدِد 12،
الذي  العدُد  ُ  فما 

ر فيه مريُم؟ تفكِّ

ر سامي في عدٍد  )ُوُُ( يفكِّ
ما، إذا ُضرب في ٥ 
ثم ُجمع عليه 10، 

وكانت اإلجابُة 
مساويًة للعدِد عند 

ضربِه في7،
ُ  فما العدُد الذي 

ر فيه سامي؟ يفكِّ

ر أحمد في عدٍد  )هـُ( يفكِّ
ما، إذا ُجمع عليه 1 
ُثمَّ ُضرب الناتَج في 

3، وكانت اإلجابُة 
مساويًة للعدِد عند 
ضربِه في 4 وطرح 

منه 4،
ُ  فما العدُد الذي 
ر فيه أحمد؟ يفكِّ

ر عائشُة في عدٍد  )ُلُُ( تفكِّ
ما،  إذا ُطرح منه 6 ُثمَّ 

ُضرب الناتَج في ٥، 
وكان الناتُج مساوًيا 

لطرح ٥ من العدِد ُثمَّ 
ضربه في 4،

ر  ُ  فما العدُد الذي تفكِّ
فيه عائشُة؟
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49 ُاد يُُلاصلولع ُُاصاالةُاحامسُ ُاملععاولتُلاصعباااتع

ُ ُاصعباااِتُاد يَّ ُُيبسوطع ✦ُمتااين2-5ُ

ط كلَّ العبارات الجبرية التالية: بسِّ )ُ1

ص5ُ × ص5ُُ )ب(  ُ س3ُُ×ُس4ُُ )ُأُُ(
د8ُ × د2ُُ )ُوُ(  ُ ل7ُُ×ُل8ُُ )ج( 
و × و 3ُُ )ُلُ(  ُ هـ4ُُ×ُهـ2ُُ )هـ( 

ح6ُ ÷ ح2ُُ )ح(  ُ ك8ُُ÷ُك4ُُ )ُزُُ(

ط كلَّ العبارات الجبرية التالية: بسِّ )ُ2

4ص4ُ × 4ص4ُُ )ب(  ُ 2س2ُُ×2ُس2ُُ )ُأُُ(

8 د3ُ × 8 د3ُُ )ُوُ(  6ك6ُُ×6ُك6ُُُ  )جُ(

ُُ × 12و   و9ُ )ُلُ(  ُ 10هـ6ُُ×ُهـ5ُُ )هـُ(

9ح9ُ ÷ 3ح3ُُ )ح(  ُ 16ل12ُُ÷2ُل4ُُ )ُزُُ(

اختر اإلجابة الصحيحة التي تمثل أبسط صورة لكل عبارة من العبارات الجبرية اآلتية من بين البدائل المعطاة: )ُ3
12س6ُ )ُوُ(  7س6ُ  )ج(  12س5ُ  )ب(  7س5ُ  )ُأُ(  3س3ُ × 4س2ُ  )ُ1(

9ص3ُ )ُوُ(  9ص4ُ  )ج(  20ص3ُ  )ب(  20ص4ُ  )ُأُ(  4ص3ُ × ٥ص  )ُ2(

10ك3ُ )ُوُ(  3ك2ُ  )ج(  10ك2ُ  )ب(  3ك3ُ  )ُأُ(  1٥ك6ُ ÷ ٥ك3ُ  )ُ3(

3د4ُ )ُوُ(  6د4ُ  )ج(  6د5ُ  )ب(  3د5ُ  )ُأُ(   )ُ4(
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ُاد يُُلاصلولع50 ُُاصاالةُاحامسُ ُاملععاولتُلاصعباااتع

ة التالية: انُظر إلى البطاقاِت الجبريَّ )ُ4

12س12 ÷ 4س3

س6ُ × 3س3ُ

3س3ُ × 2س3ُ
2س × 3س٥

6س6 × س3
9س9ُ ÷ 3س3ُ

9س12ُ÷ُس9ُ ُأُ( )ب()

)ج(

)هـ(
)ُلُ(

)ُزُ(

)ُو(

ُ
صنِّف البطاقاِت إلى مجموعتين. )ُأُُ(

دت تصنيَف البطاقاِت. اشرح كيف حدَّ  ُ
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                            

ا من المجموعتين؟  أيُّ البطاقاِت ال تناسب أيًّ )بُ(

اشرح سبَب اختياِرك لهذه البطاقِة.  ُ
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51 ُاد يُُلاصلولع ُُاصاالةُاحامسُ ُاملععاولتُلاصعباااتع

ُ ُاصعباااِتُاد يَّ ُع ُكتاب ✦ُمتااين3-5ُ
ر سناُء في عدٍد ما، س تفكِّ )ُ1

ر يف عدٍد... أنا أفكِّ

ُ
ًة باستخداِم المجهوِل س، إليجاِد العدد الذي تحُصل عليه سناُء عند: اكتب عبارًة جبريَّ ُ

جمع 1 على العدِد                                                                                                                                               )ُأُُ(
طرِح 10 من العدِد                                                                                                                                              )بُ(
ضرِب العدِد في 100                                                                                                                                              )جُ(
قسمِة العدِد على 1000                                                                                                                                             )ُوُُ(
ضرِب العدِد في 2 ُثمَّ جمع 3                                                                                                                                             )هـُ(
قسمِة العدِد على 4 ُثمَّ طرح ٥                                                                                                                                             )ُلُُ(
ضرِب العدِد في 6 ُثمَّ طرح 7                                                                                                                                             )ُزُُ(
قسمِة العدِد على 8 ُثمَّ جمع 9                                                                                                                                              )حُ(

قسمِة 1 على العدِد ُثمَّ طرح1                                                                                                                                              )طُ(

قسمِة 10 على ِضعف العدِد                                                                                                                                               )يُ(

جمع 20 على العدِد ُثمَّ ضرِب الناتِج في 3                                                                                                                                             )كُ(

طرِح 3 من العدِد ُثمَّ ضرِب الناتِج في 20                                                                                                                                             )لُ(

ًة باستخداِم المجهوِل س، إليجاِد ُمحيط كلِّ شكٍل: اكتب عبارًة جبريَّ )ُ2
اكتب كلَّ عبارٍة في أبسِط صوِرة لها.  ُ

)ُوُ(  )ج(  )ب(  ُ )ُأُ(
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ُاد يُُلاصلولع52 ُُاصاالةُاحامسُ ُاملععاولتُلاصعباااتع

اكتب عبارًة ُتمثِّل مساحَة كلِّ شكٍل من األشكاِل التاليِة: )ُ3
اكتب كلَّ عبارٍة في أبسِط صوِرة لها.  ُ

)ُوُُ( )ج(   )ب(   )ُأُ(  

     
     

اكتب عبارًة ُتعبِّر عن: )ُ4
)ب( مساحة كلِّ ُمستطيٍل. )ُأُ(  الُمحيط      ُ

اكتب كلَّ إجابٍة في أبسِط صورٍة لها.  ُ

قم بإجراء العملية داخل األقواَس عند الضرورِة. ُ
)ُ2 ُ )ُ1 )ُأُُ( 

        ُ

)ُ2 ُ )ُ1 )بُ( 
        ُ

)ُ2 ُ )ُ1 )جُ( 
        ُ

)ُ2 ُ )ُ1 )ُوُُ( 
        ُ

لدى هيثم وفهد أربعة أشرطة ُمختلفٍة.  )ُ5
طوُل الشريط الَرماديِّ يساوي س + 2  
طوُل الشريط األسَود يساوي س + 3  

طوُل الشريط األبيض يساوي 2س + 2  
طوُل الشريط المخّطط يساوي 3س + 1 ُ
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53 ُاد يُُلاصلولع ُُاصاالةُاحامسُ ُاملععاولتُلاصعباااتع

انظر إىل أطواِل األرشطة. ُ
ح هيثُم لفهٍد أنَّ إجماليَّ طوِل شريطين باللوِن األسوِد وأربعة أشرطة ُمخطَّطٍة هو نفُس إجماليِّ طوِل  ُ وضَّ

ح. أربعة أشرطة بيضاء وشريطين ُمخطَّطين، كما هو ُموضَّ

2 باللون األسَود + 4 ُمخطَّطة   =  4 بيضاء + 2 ُمخطَّطين 
= 4)2س + 2( + 2)3س + 1( = 2)س + 3( + 4)3س + 1( 

= 8س + 8 + 6س + 2 = 2س + 6 + 12س + 4 
= 14س + 10 = 14س + 10  

ُ

: ح أنَّ )ُأُ(  وضِّ ُ

طوِل إجماليِّ  نفُس  هو  الُمخطَّطة  األشرطة  من  واثنين  السوداء  األشرطة  من  اثنين  طوِل  1(  إجماليَّ  ُُ
4 أشرطة بيضاء.

                                                                                                                                 

2(  إجماليَّ طوِل 3 أشرطة سوداء و 3 أشرطة ُمخطَّطة هو نفُس إجماليِّ طوِل 6 أشرطة بيضاء. ُ

                                                                                                                                 

3(  إجماليَّ طوِل ٥ أشرطة سوداء و ٥ أشرطة ُمخطَّطة هو نفُس إجماليِّ طول 10 أشرطة بيضاء. ُ

                                                                                                                                 

)بُ( ماذا تخبرك إجاباُتك عن الجزئية )أ( بشأِن العلقِة بين عدِد األشرطة السوداء واألشرطة الُمخطَّطة 
وعدِد األشرطة البيضاء.
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ُاد يُُلاصلولع54 ُُاصاالةُاحامسُ ُاملععاولتُلاصعباااتع

✦ُمتااين5ُ-4ُُُُاصتعايضُيفُاصعباااتُاد يُ

أوجد قيمَة كلِّ عبارٍة عندما تكون قيمُة  س = 2،  ص = -3،  هـ = 4 ،  د = -٥ )ُ1

س + 2ص   )ب(  ُ صُ+ُد  )ُأُُ(

ـ  س - ه )ُوُ(  ُ 2دُ-ُص  )جُ(

3د - 6ص  )ُلُ(  ُ 4صُ+2ُس  )هـُ(

هـ د2ُ + س ص  )ح(  ُ ص دُ-1ُ0ُ )ُزُُ(

أوجد قيمَة كلِّ عبارٍة عندما تكون قيمُة ل = 3، س = 2، وقيمُة ص = -4، وقيمُة ع = -2 )ُ2

3)ل + س(                                                                                                                                                                                                                                  )ُأُُ(

س )2ل - ص(                                                                                                                                                                                                                                )بُ(

ع )2ل - ص(                                                                                                                                                                                                                                 )جُ(

                                                                                                                                                                                                                            ُ ُ ُ ُ ُ ل - ع3ُ )ُوُُ(

                                                                                                                                                                                                                            ُ ُ ُ ُ س2ُ + ع2ُُ )هـُ(

                                                                                                                                                                                                                            ُ ُ ُ ُ ُ )2ع(3ُ )ُلُُ(

)ُزُُ(                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 �
�� )حُ(

فيما يلي جزٌء من الواجِب المنزليِّ الخاصِّ بسارة. )ُ3

 السؤاُل  استخِدم مثااًل ُمناِقًضا لتوضيح أنَّ
3س2ُ = )3س(2ُ ليست صحيحًة دائًما.

 اإلجابةُ  لنفرض أنَّ س = 3؛ لذا فإنَّ 3س2ُ = 3 × 3ُ2 = 3 × 9 = 27 
)3س(2ُ = )3 × 3(2ُ = 9ُ2 = 81

27 ≠ 81؛ لذا فإنَّ 3س2ُ ≠ )3س(2ُ  
ُ
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55 ُاد يُُلاصلولع ُُاصاالةُاحامسُ ُاملععاولتُلاصعباااتع

استخِدم مثااًل ُمناِقًضا لتوضيح أنَّ كلًّ من العباراِت التالية ليست صحيحًة دائًما: ُ

10س2ُ = )10س(2ُُ                                                                                                                                                 )ُأُُ(
                                                                                                                                                      ُ

                                                                                                                                                      ُ

)2ص(3ُ = 2ص3ُُ                                                                                                                                                 )بُ(
                                                                                                                                                      ُ

                                                                                                                                                      ُ

3ع - 3 د = 3 )د - ع(                                                                                                                                                   )جُ(
                                                                                                                                                      ُ

                                                                                                                                                      ُ
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ُاد يُُلاصلولع56 ُُاصاالةُاحامسُ ُاملععاولتُلاصعباااتع

ُاصلولُلاستخلامها ✦ُمتااين5-5ُ
) أ (  اكتب صيغًة إليجاِد عدِد الساعاِت، س، في أيِّ عدٍد من األياِم، ي.   )ُ1

استخدم الصيغَة في الجزئية )أ( إليجاد قيمِة س عندما تكون قيمُة ي = 10  )بُ(
أِعد ترتيَب الصيغِة في الجزئية )أ( لجعِل عدِد األياِم ي المجهول.   )جُ(

استخدم الصيغَة في الجزئية )ج( إليجاد ي عندما تكوُن قيمُة س = 480  )ُوُُ(

استخدم الصيغَة د = م ر إليجاد قيمِة: )ُ2
د عندما تكوُن قيمُة م = ٥0 ، قيمُة ر = 3     )ُأُُ(
د عندما تكوُن قيمُة م = 120 ، قيمُة ر = ٥.1     )بُ(
م عندما تكوُن قيمُة د = 100 ، قيمُة ر = ٥     )جُ(
ر عندما تكوُن قيمُة د = 22 ، قيمُة م = 4     )ُوُُ(

استخدم الصيغَة و = ل + د هـ إليجاد قيمِة: )ُ3
و عندما تكوُن قيمُة ل = ٥، قيمُة  د = 10 ، قيمُة هـ = 2  )ُأُُ(

و عندما تكوُن قيمُة ل = 0، قيمُة  د = 9 ، قيمُة هـ = 6  )بُ(
ل عندما تكوُن قيمُة و = 100، قيمُة  د = 4 ، هـ = 1٥  )جُ(

ل عندما تكوُن قيمُة و = 36، قيمُة  د = 2 ، قيمُة هـ = ٥.7  )ُوُُ(
هـ عندما تكوُن قيمُة و = ٥0، قيمُة ل = 10 ، قيمُة  د = 8  )هـُ(
د عندما تكوُن قيمُة و = 48، قيمُة ل = 34 ، قيمُة هـ = 2  )ُلُُ(

4ُ( تبيُع أسماء األثاث وتشتريه. ُتستخِدم الصيغَة 
 الموجودَة في اإلطـار المقابـل إليجـاد نسبِة 

قه. الربِح الذي ُتحقِّ

قه أسماء على كلِّ قطعٍة من األثاِث: أوجد نسبَة الربِح الذي تحقِّ  

سعُر التكلفِة = 28 ريااًل، سعُر البيِع 42 ريااًل     )ُأُُ(

سعُر التكلفِة = 1٥0 ريااًل، وسعُر البيِع = 162 ريااًل    )بُ(

سعُر التكلفِة = 3٥ ريااًل، سعُر البيِع = 73.٥00 ريااًل    )جُ(

100 ×  
سعر البيع - سعر التكلفة

سعر التكلفة ُة للربِح =  النسبُة املئويَّ
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57 ُاد يُُلاصلولع ُُاصاالةُاحامسُ ُاملععاولتُلاصعباااتع

يعرف سامي العلقَة بين  )ُ5
  درجاِت الحرارِة بالدرجاِت 

الفهرنهايت )°ف( وبالدرجاِت 
ة  )°س( السيليزيَّ

ُ
ًة )°س(  أعتقد أنَّ درجَة احلرارِة 20 درجًة سيليزيَّ

أعىل من 6٥ درجًة فهرهنايت.

هل ما يقوله سامي صحيٌح؟  ُ

لت إلى إجابتِك. ح كيف توصَّ وضِّ  
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                            

ف  ُيمثِّل درجاِت احلرارِة بالدرجاِت   : حيث إنَّ ف = 1.8س + 32 
الفهرهنايت )°ف(

س  ُيمثِّل درجاِت احلرارِة بالدرجاِت     
ة )°س( السيليزيَّ
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ُاد يُُلاصلولع58 ُُاصاالةُاحامسُ ُاملععاولتُلاصعباااتع

ُإاُجاامَل ُاصت لولع ✦ُمتااين6-5ُ

أكمل كلًّ من عمليَّاِت التحليِل التالية إلى عوامَل: )ُ1
 ) 9 د - 1٥ = 3)3 د -  )ب(   ) 6س + 24 = 6)س +  )ُأُُ(

) 7 ل2ُ + ل = ل)7 ل +  )ُوُ(   ) 4هـ و + 16و = 4 و)هـ +  )جُ(

) 7م2ُ - 4م = م) -  )ُلُ(   ) 8 - 12 ك = 4) -  )هـُ(

2(ُ حلِّل كّلً من العباراِت التالية إلى عوامَل:
2ص - 14  )ب(  ٥ع + 1٥   )ُأُُ(

9 د - 3   )ُوُ(  20س + 4   )جُ(

14ر  - 21  )ُلُ(  6هـ + 8   )هـُ(

ـ  14 + 21ه )ح(  12 - 6ر   )ُزُُ(

16 + 24س  )ي(  12 - 1٥د   )طُ(

14 - 3٥ع   )ل(  8 + 14ص   )كُ(

3(ُ حلِّل كلًّ من العباراِت التالية إلى عوامَل:

٥س2ُ - 1٥س  )ب(  7م2ُ + م   )ُأُُ(
8ح - 4ح2ُُ )ُوُ(  ر2ُ + 9ر   )جُ(

12ص - 16ص2ُُ )ُلُ(  3ل + 12ل2ُ   )هـُ(

1٥هـ + 6ط  )ح(  16هـ - 8ط   )ُزُُ(

12س + 8س ص  )ي(  ـ   14هـ ط - 7ه )طُ(

30ك - 1٥ر ك  )ل(  21د + 1٥د ح   )كُ(
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59 ُاد يُُلاصلولع ُُاصاالةُاحامسُ ُاملععاولتُلاصعباااتع

أكمل كّلً من عمليَّاِت التحليِل التالية إلى عوامَل: )ُ4
 ) 2س + 4ح + 8 = 2)س + 2ح +  )ُأُُ(

٥ص - 2٥ + ٥ع = ٥)ص -  + ع( )بُ(

12ر ط + 16ط - 20 = 4)3ر ط +  - ٥(  )جُ(

) + 3هـ2ُ+ 4هـ + هـ و = هـ)3هـ + )ُوُُ(

 ) 7 ك - ك2 - ص ك = ك ) -  -  )هـُ(

) 6ل2ُ- 9ل + 3م ل = 3ل) -  +  )ُلُُ(

اقرأ ما تقوله خديجُة. )ُ5

 عندما أُفكُّ ٥)3س - 2( - ٥)2 + س( وبتجميِع احلدوِد امُلتشاهبِة 
وحتليِل الناتِج إىل عوامَل، حُصلت عىل العبارِة 20)س - 1(

ُ

ح أنَّ خديجَة ُمخطئٌة. وضِّ ُ

اشرح الخطَأ الذي ارتكبته.  
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ُاد يُُلاصلولع60 ُُاصاالةُاحامسُ ُاملععاولتُلاصعباااتع

ها ُُلطياع ُاصكساِاُاد يَّ ُُمجعع ✦ُمتااين7-5ُ

يف التمريِن التايل، اكتب اإلجابَة يف صورِة كرٍس يف أبسِط صورٍة ويف صورِة عدٍد كرسيٍّ إن أمكن األمُر.

ط كل من العبارات التالية: بسِّ )ُ1

)ب(   ُ ُ )ُأُُ(

 − )ُوُ(   ُ )جُ(

 − )ُلُ(  ُ ُ − )هـُ(

)ح(   ُ ُ )زُ(

 − )ي(   ُ )طُ(

 − )ل(  ُ ُ − )كُ(

ط كل من العبارات التالية: بسِّ )ُ2

)ب(   ُ ُ )ُأُُ(

 − )ُوُ(   ُ )جُ(

 − )ُلُ(  ُ ُ − )هـُ(

)ح(   ُ ُ )ُزُُ(

 − )ي(   ُ )طُ(

 − )ل(  ُ ُ − )كُ(
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61 ُاد يُُلاصلولع ُُاصاالةُاحامسُ ُاملععاولتُلاصعباااتع

ة.  فيما يلي بعُض بطاقاِت الكسوِر الجبريَّ )ُ3

)ب( 

− −) د (  )هـ( 

− )ج ( ) أ ( 

) و ( 
ُ

صنِّف البطاقاِت إلى مجموعتين. )ُأُُ(
اشرح األسباَب التي دفعتك لتصنيِف البطاقاِت.  ُ

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

ا من المجموعتين؟  أيُّ البطاقاِت ال تناسب أيًّ )بُ(
اشرح سبَب اختياِرك لهذه البطاقِة.  ُ

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

ة إليجاد إجاباِت الجزئية أ اشرح كيف ُيمكنك استخداُم الكسور العادية بداًل من الكسوِر الجبريَّ )جُ(
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ُاد يُُلاصلولع62 ُُاصاالةُاحامسُ ُاملععاولتُلاصعباااتع

ُفكُُّتايجُجبااينيُخطّوتني ✦ُمتااين8-5ُ

طها: ُفّك كل من العبارات التالية وبسِّ )ُ1

)س + 6()س + 1(  )ب(  )سُ+5ُ()س + 2(   )ُأُُ(

)س - 6()س + 3(  )ُوُ(  )سُ+4ُ()س - 2(   )جُ(

)س - ٥()س - 8(  )ُلُ(  )سُ-3ُ()س - 3(   )هـُ(

)س - ٥()س + 10(   )ح(  )سُ+5ُ()س + 10(   )ُزُُ(

)س -5ُ()س - 10(  )طُ(

اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة فيما يأتي:  )ُ2

)م + 7()م + 8( =   )ُأُُ(

م2ُ + م + ٥6 ج(  م2ُ + 1٥م + ٥6   ب(  م2ُ + 1٥م + 1٥  أ(  ُ

)س + ٥()س - 3( =   )بُ(

س2ُ + 8س - 1٥ ج(  س2ُ - 8س - 2  ب(  س2ُ + 2س - 1٥  أ(  ُ

)ص - 6()ص + 4( =   )جُ(

ص2ُ - 2ص - 24 ج(  ص2ُ - 2ص - 2  ب(  ص2ُ - 10ص - 2  أ(  ُ

)ع - 3()ع - ٥( =   )ُوُُ(

ع2ُ - 8ع + 1٥ ج(  ع2ُ + 8ع - 1٥  ب(  ع2ُ - 2ع + 8  أ(  ُ
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63 ُاد يُُلاصلولع ُُاصاالةُاحامسُ ُاملععاولتُلاصعباااتع

طها: ُفّك كل من العبارات التالية  وبسِّ )ُ3
)ص + 4(2ُ )ب(  )س + 2(2ُ  )ُأُُ(

)د - 3(2ُ ) د (  )ع + 1(2ُ  )جُ(

)و - 1(2ُ ) و (  )هـ - ٥(2ُ  )هـُ(

طها: ) أ (  ُفّك كل من العبارات التالية  وبسِّ )ُ4

)س - 1()س + 1(                                                                                                                                                    )1(  ُ

)س - 4()س + 4(                                                                                                                                                    )2(  ُ

)س + 9()س - 9(                                                                                                                                                                                    )3(  ُ

ماذا تلحُظ في إجاباتِك في الجزئية أ؟                                                                                                                                                  )بُ(

فك العبارة )س - 8()س + 8(                                                                                                                                                    )جُ(

فك العبارة )س + ص()س - ص(                                                                                                                                                   )ُوُُ(
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ةحالاو ُةحاسملا64 ةاةد سلةاةاوولط ةالاو طا

ةح ساِتةاةماو ِطةحاةومِلة ةتوديلا ✦ةتمورينة1-6
ل المقاييَس التالية: حوِّ 1(ة

3٫25 م2 إلى سم2  )ب(ة ة 0٫8 م2 إلى سم2  )ةأة(ة
9٫2 سم2 إلى ملم2  )ةوة(  0٫4 سم2 إلى ملم2   )ج(ة

000  34 سم2 إلى م2  )ةحة(ة ة 000  90 سم2 إلى م2  )هـ(ة
80 ملم2 إلى سم 2  )ح(ة ة 300 ملم2 إلى سم2  )ةزة(ة

ل المقاييَس التالية: حوِّ ٢(ة
0٫24 م3 إلى سم3  )ب(ة ة 2 م3 إلى سم3  )ةأة(ة

7٫2 سم3 إلى ملم3  ) د (  0٫5 سم 3 إلى ملم3   )ج(ة

000 480  سم3 إلى م3  )ةحة(ة ة 000 000 9  سم3 إلى م3  )هـ(ة
600 77  ملم3 إلى سم 3 )ح(ة ة 230 ملم3 إلى سم3  )ةزة(ة

ل المقاييَس التالية: حوِّ 3(ة
348 سم3 إلى مل  )ب(ة ة 70 سم3 إلى مل  )ةأة(ة

7000 سم3 إلى لتراٍت  ) د (  2500 سم3 إلى مل   )ج(ة

920 سم3 إلى لتراٍت  )ةحة(ة ة 8400 سم3 إلى لتراٍت  )هـ(ة

3٫9 لتراٍت إلى سم3  )ح(ة ة 8 لتراٍت إلى سم3  )ةزة(ة

ة بأمل أرضيتها على شكِل ُمستطيٍل طوله 415 سم وعرضه 295 سم غرفُة النوِم الخاصَّ 4(ة
ِع )م2( أوجد مساحَة أرضية غرفِة نوِم أمل. اكتب إجابتك بالمتِر الُمربَّ )ةأة(ة

ق من صحة إجابتِك. ح كيفيَّة استخداِم التقديِر للتحقُّ وضِّ ة 
                                                                                                                                                                                                                            

 الوحدة السادسة:  المساحُة والُمحيط والحجُم
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65 ةاةد سلةاةاوولط ةالساحُة واُلحيُ واسمُم

ادٌة تكلفُتها 24 رياًل للمتِر الُمربَّع. ُتباع بعدٍد صحيٍح من األمتاِر الُمربَّعة. سمَّ ة)ب(ة
ة بها؟   ادٍة ألرضيَّة ُغرفة النوِم الخاصَّ كم ستدفع أمل لشراِء سمَّ ة ة

ق من صحة إجابتِك. ح كيفيَّة استخداِم العمليَّاِت العكسية للتحقُّ وضِّ ة
                                                                                                                                                                                                                            

سيقوم طالل بطالِء الحوائُ األربعة لغرفتِه. 5(ة
ح الشكل أبعاَد الحوائُ.  ةيوضِّ

ُِ الُمراد طالؤها. ةالمناطُق الُمظلَّلة هي أجزاُء الحائ

، بالمتِر الُمربَّع، التي سيطليها طالٌل؟ ُِ ةما المساحُة الكليَّة للحائ
ق من صحة إجابتِك. ح كيفيَّة التحقُّ ةوضِّ
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ةاةد سلةاةاوولط ةالساحُة واُلحيُ واسمُم66

ةماوئِلةاةسائرِل ة لُّ ✦ةتمورينة6-٢
سلِّ التمرين التايل استخدم زرَّ "π" عىل اآللِة اساسبِة.

َُ لكلِّ دائرٍة: أوجد المساحَة والُمحي 1(ة
ةاكتب إجاباتِك مقربة ألقرِب منزلٍة عشرية.

نِصف الُقطِر = 2 سم                                                                                                                                               )ةأة(ة
نِصف الُقطر = 4٫6 م                                                                                                                                            )ب(ة
الُقطر = 18 سم                                                                                                                                            )ج(ة
الُقطر = 5٫2 م                                                                                                                                              )ةوة(ة

َُ لكلِّ نِصِف دائرٍة: أوجد المساحَة والُمحي ٢(ةة
ةاكتب إجاباتِك مقربة ألقرِب منزلٍة عشرية.

نِصُف الُقطر = 8٫5 سم                                                                                                                                             )ةأة(ة
نِصُف الُقطر = 24 ملم                                                                                                                                           )ب(ة
الُقطر = 32 سم                                                                                                                                           )ج(ة
الُقطر = 15 م                                                                                                                                                  )ةوة(ة

أوجد ُقطَر كلِّ دائرٍة: 3(ةة
ةاكتب إجاباتِك مقربة ألقرِب منزلتين عشريتين.

ُُ دائرٍة = 26٫3 سم                                                                                                                                                ُمحي )ةأة(ة
ُُ دائرٍة = 89٫5 ملم                                                                                                                                                 ُمحي )ب(ة
ُُ دائرٍة = 4٫75 م                                                                                                                                               ُمحي )ج(ة
ُُ دائرٍة = 35٫5 سم                                                                                                                                             ُمحي )ةوة(ة

أوجد نِصَف الُقطِر )نق( لكلِّ دائرٍة: 4(ةة
ةاكتب إجاباتِك مقربة ألقرِب منزلتين عشريتين.

المساحُة = 157 سم2                                                                                                                                                  )ةأة(ة
المساحُة = 45٫8 م2                                                                                                                                                  )ب(ة
المساحُة = 0٫88 م2                                                                                                                                                  )ج(ة
المساحُة = 365 ملم2                                                                                                                                                   )ةوة(ة
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67 ةاةد سلةاةاوولط ةالساحُة واُلحيُ واسمُم

ُعملٌة ُمستديرٌة يبُلغ ُمحيُطها 8٫7 سم. 5(ة

أوجد نِصَف ُقطِر الُعملِة. ة

اكتب إجابَتك مقربة ألقرِب مليمتٍر. ة
                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

أرضيَُّة فناٍء ُمستديٍر تبُلغ مساحُتها 45٫3 م2 6(ة
أوجد ُقطَر أرضيَِّة الفناِء. ة

اكتب إجابَتك مقربة ألقرِب سنتيمتٍر. ة
                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

شارٌة ُمستديرٌة يبُلغ ُمحيُطها 18٫5 سم. 7(ة
أوجد مساحَة الشارِة. ة

اكتب إجابَتك مقربة ألقرِب سنتيمتٍر ُمربٍَّع.  
                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

ب. أوجد مساحَة كلِّ شكٍل ُمركَّ 8(ة
اكتب إجاباتِك مقربة ألقرِب منزلتين عشريتين. ة

)ب(  )ةأة(ة 
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ةاةد سلةاةاوولط ةالساحُة واُلحيُ واسمُم68

تعلِّقطةبوةمنشدِرةحاأللطدانِط ةاةعمل َّوتةاةواوب َّطةاةما ✦ةتمورينة3-6

أوجد حمَم كلِّ منشوٍر. مساحُة المقَطِع العرضي الُمعَطاٌة.  1(ة
)ج(ة ة )ب(ة ة )ةأة(ة

ة    

أكمل المدوَل التالي: ٢(ة

ةاةَمقَطِعةاةعرضي ةاةمنشدِرماو طا ةاةمنشدِرطدلا  ملا

 سم203 سم8٫4 سم2)ةأة(ة

156 سم3 سم24 سم2)ب(

330٫6 م5٫73 م م2)ج(

3524٫7 ملم3 ملم56٫85 ملم2)ةوة(

أوجد حمَم ومساحَة سطِح كلِّ منشوٍر:  3(ة

ة )ةأة(ة
    

ة ةةةةةةةةةةةة )ب(ة
    

ة )ج(ة
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69 ةاةد سلةاةاوولط ةالساحُة واُلحيُ واسمُم

4(ة أوجد حمَم ومساحَة سطِح كلِّ أسطوانٍة:
ةاكتب إجاباتِك مقربة ألقرِب منزلٍة عشرية.

)ةأة(ة  
    

)ب(ة 
    

)ج(ة 
    

أكمل المدوَل التالي. اكتب إجاباتِك مقربة ألقرِب منزلتين عشريتين. 5(ة

طِرةاةسائرِل ةقا ةاةسائرِلنِصفا ةاأللطدانِطماو طا ةاأللطدانِطارتفوعا  ملا
 سم123 سم سم72 سم)ةأة(
 م2٫43 م م1٫52 م)ب(
1910 سم3 سم سم92 سم)ج(

 م3٫83 م15 م2 م)ةوة(
1430 ملم223 ملم ملم2 ملم)هـ(

حمُم كلٍّ من المنشوراِت التالية 335 سم3 6(ة
أوجد قيمَة س في كلِّ شكل:  ة

اكتب إجابتِك مقربة ألقرِب منزلٍة عشرية. ة
)ج(ة ة )ب(ة ة )ةأة(ة

ة    
ة    
ة    
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ةاةد سلةاةاوبعط ةال تالت70

 الوحدة السابعة:  االحتماالت

ةعسمة سحِثةنت مٍطةمو ةا تمولا ✦ةتمورينة1-7
فيما يلي احتمالُت بعِض حالِت الطقِس القاسي خالل الشهِر القادِم. 1(ة

درجاُت حرارٍة مرتفعٌةفيضاٌنزلزاٌلإعصاٌراةوسثا
0٫20٫050٫10٫7ال تمول ة

أوِجد احتمال عدم حدوِث التالي: ة
درجاِت حرارٍة ُمرتفعة  )ب(  إعصارٍ   )ةأة(ة

زلزاٍل       )ةوة(  فيضانٍ   )ج(ة

ر حسن عن المدرسِة غًدا %95 احتماُل عدم تأخُّ ٢(ة
ر عن المدرسِة غًدا؟ ما احتماُل أنَّه سوف يتأخَّ ة

                                                                                                                                                                                                                            
يقوم حسين بتقديِر احتمال الوقت الُكلِّي الذي استغرقه في العدِو أثناء الماراثون. 3(ة

 إلى  ساعاتمن 3 إلى  ساعاتأقلُّ من 3 ساعاٍتاةزمن

0٫10٫60٫25ال تمول ة
أوجد احتمال استغراِقه: ة

أكثر من ساعات  )ب(  ثالث ساعاٍت أو أكثر   )ةأة(ة

احتماُل وصوِل فريٍق للدوِر قبل النهائيِّ في مسابقٍة 0٫6 4(ة
احتماُل وصوِل الفريِق للدوِر النهائيِّ 0٫3 ة
احتماُل فوِز الفريِق في الدوِر النهائيِّ 0٫2 ة

أوجد احتمال: ة
                                                                                                                                                  . عدم وصوِل الفريِق للدوِر قبل النهائيِّ )ةأة(ة
                                                                                                                                                 . عدم وصوِل الفريِق للدوِر النهائيِّ )ب(ة
                                                                                                                                                  . عدم فوِز الفريِق بالنهائيِّ )ج(ة
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71 ةاةد سلةاةاوبعط ةالحتالت

، احتماُل الحصوِل  5(ة إذا ُقمت برمي حمري نرٍد ذوي ستة أوجه، فإنَّ احتماَل أن يكوَن العددين ُمتماثلين 
، أوجد احتمالِت: على العدِد ستة مرتين 

أن يكوَن العددان ُمختلفين                                                                                                                                                  )ةأة(ة
عدم الحصوِل على العدد 6 مرتين.                                                                                                                                                   )ب(ة

اٌر ذو عشرِة أقساٍم بألواٍن ُمختلفٍة. األقساُم لها أحماٌم ُمختلفٌة. ها هي احتمالُت الحصوِل على ثالثِة  6(ة دوَّ
ألواٍن من العشرِة:

أصفرأزرقأحمراةلدن
0٫10٫20٫05ال تمول ة

ار. أوجد احتمال أن يكوَن اللوُن: ُيَلفُّ الدوَّ ة
ليس األحمر                                                                                                                                               )ةأة(ة
ليس األحمر أو األزرق                                                                                                                                              )ب(ة
ليس األحمر أو األزرق أو األصفر                                                                                                                                             )ج(ة

7(ة  فريقان ) أ ( ، )ب(  يلعبان مباراَة كرِة قدٍم. احتمال فوِز الفريق ) أ ( 0٫1، واحتمال فوِز الفريق )ب( 0٫6،
 أوجد احتمالِت:

عدم فوِز الفريق ) أ (                                                                                                                                              )ةأة(ة
عدم فوِز الفريق )ب(                                                                                                                                              )ب(ة
تعاُدل الفريقين                                                                                                                                               )ج(ة

ر الُمحتَمل في إقالِع رحلِة طيراٍن من أحِد المطاراِت. ح المدوُل التأخُّ 8(ة يوضِّ

دحقتةمغوورِلةاةر لِط تأخيٌر من 30 دقيقًة حتى ساعٍةتأخيٌر حتى 30 دقيقًةفي الموعِد الُمحدَّ

10%25%60%ال تمول ة

أوجد احتمال أن يكوَن وقت المغادرِة: ة
ُمتأِخًرا                                                                                                                                                 )ةأة(ة
ُمتأِخًرا لما يزيُد عن 30 دقيقًة                                                                                                                                               )ب(ة
ُمتأِخًرا لما يزيُد عن ساعٍة                                                                                                                                               )ج(ة
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ةاةد سلةاةاوبعط ةالحتالت7٢

وطةبوةتاوحي رجَّ ةنتوئجةال تمولتةاةما ✦ةتمورينة7-٢

1(ة  تكتب مها األعداَد من 1 إلى 20 على بطاقاٍت ُمنفصلٍة. تختار بطاقًة عشوائيًّا. ما احتمالُت أن يكوَن العدُد 
بالبطاقِة:

ليس 13   )ب(    13 )ةأة(ة

من عوامل 20  )ةوة(  أقل من 13   )ج(ة

عدًدا أوليًّا    )هـ(ة

٢(ة  سُت بطاقاٍت مرسوم بها ُمربَّع وُمستطيل وُمثلَّث ُمتطابق الضلعين وُمثلَّث ُمتطابق األضالِع وُمعيَّن وُمتوازي 
أضالٍع. اختيرت بطاقٌة واحدٌة عشوائيًّا. أوجد احتمالِت أن يكوَن الشكُل الذي بالبطاقِة به:

أربعة أضالٍع                                                                                                                                              )ةأة(ة
أربعة أضالٍع متطابقة                                                                                                                                             )ب(ة
أضالع ُمستقيمةٍ                                                                                                                                              )ج(ة
وايا ُمتساوية                                                                                                                                             جميع الزَّ )ةوة(ة

فيما يلي تقويم لشهر أغسطس بأحِد األعواِم. 3(ة
األ ساةابتاةممعطاةخم ساألربعوءاةثالثوءاإلثن ن

123
45678910

11121314151617
18192021222324
25262728293031 ة

اختارت خديمة يوًما عشوائيًّا. أوجد احتمال أن يكون اليوُم الذى اختارته: )ةأة(ة
اإلثنين   )٢( األحد    )1( ة

ليس الثالثاء   )4( الخميس أو الممعة    )3( ة

اختارت يوَم جمعة في شهر أغسطس عشوائيًّا. أوجد احتمال أن يكون اليوم: )ب(ة
الثامن من الشهر    )1( ة

ليس الخامَس عشر من الشهر   )٢( ة
قبل اليوِم العشرين من الشهر   )3( ة
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73 ةاةد سلةاةاوبعط ةالحتالت

فيما يلي األعداُد األوليَّة األقلُّ من 50: 4(ة
كتبت نور األعداَد من 1 إلى 50 على بطاقاٍت ُمنفصلٍة. )ةأة(ة

اختارت بطاقًة عشوائيًّا. أوجد احتمالِت أن يكون العدُد بالبطاقِة: ة 
عدًدا أوليًّا أقلَّ من 20   )٢( عدًدا أوليًّا    )1( ة

عدًدا أوليًّا زوجيًّا   )3( ة

إذا كان العدُد أوليًّا، ما احتمال أن يكوَن العدد: )ب(ة
أكبَر من 30   )٢( أقلَّ من 25    )1( ة

عدًدا زوجيًّا   )3( ة

يوجد خمُس فتياٍت وثالثُة فتياٍن في فريٍق. اختار الُمعلِّم شخًصا عشوائيًّا. 5(ة
كيف اختار الُمعلُِّم عشوائيًّا؟ )ةأة(ة

ة                                                                                                                                                                                                                          
ة                                                                                                                                                                                                                          

ما احتمال أن يكوَن الختياُر:  )ب(ة
فًتى   )2( فتاةً    )1( ة

اختار الُمعلُِّم فًتى. ُثمَّ اختاَر الُمعلِّم شخًصا آخر عشوائيًّا. ة 
ما احتمال أن يكوَن الشخُص الثاني: )ج(ة

فًتى   )2( فتاةً    )1( ة

ر لماذا يكون احتمال صورتين هي  سمير رمى ُعملتين. فسِّ 6(ة

                                                                                                                                                                                                                                         

ل الذي يدخل إلى الفصل في بداية الحصة. ر الُمعلِّم اختياَر الشخِص األوَّ 7(ة يريد ُمعلٌِّم اختياَر طالٍب عشوائيًّا. قرَّ
ر لماذا ُتعتَبر هذه الوسيلُة غير جيِّدة.   فسِّ )ةأة(ة

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                               

اقترح وسيلًة أفضل.  )ب(ة
                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                               

 ،23 ،19 ،17 ،13 ،11 ،7 ،5 ،3 ،2 
47 ،43 ،41 ،37 ،31 ،29
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ةاةد سلةاةاوبعط ةالحتالت74

وتَملِطة)فضوءةاإلمكونوت( ةقوئمٍطةبوةنتوئِجةاةما ةكتوبطا ✦ةتمورينة3-7

1(ة لدى كريم أربُع عمالٍت ورقيَّة في حافظِة النقوِد: 5 ريالٍت ، 10 ريالٍت ، 20 رياًل ، 50 رياًل. أخرج 
ورقتين عشوائيًّا.

هناك ستة احتمالٍت ألزواِج الُعمالِت الورقيَّة، اكتبها. )ةأة(ة
ة                                                                                                                                                                                                                            

أوجد احتمال أن تكون: )ب(ة
إحدى الُعمالِت الورقيَّة 5 ريالٍت                                                                                                                                                    )1( ة
القيمَة اإلجماليَّة للعمالِت الورقيَّة أكثر من 50 رياًل.                                                                                                                                                  )2( ة

اران بكلٍّ منهما ثالثة أضالٍع عليها األعداُد 1 ، 2 ، 3 دوَّ ٢(ة
اران مًعا. ارُسم جدوًل لتوضيح القيِم اإلجماليَّة الُمختلفة الُمحتملة عندما ُيَلفُّ الدوَّ )ةأة(ة

: أوجد احتمال أن يكوَن اإلجماليُّ )ب(ة
 4 )٢(     3 )1(  

  9 )4( )3( عدًدا زوجيًّا      
ارُسم جدوًل لتوضيِح نواتج الضرِب الُمختلفِة الُمحتمَلة للعددين. )ج(ة

أوجد احتمال أن يكوَن ناتج الضرِب: )ةوة(ة
 4 )٢(     3 )1(  

  9 )4( )3( عدًدا زوجيًّا      

ر أنَّ ناتج الرضِب هو نتيمُة  تذكَّ
رضِب عددين.
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75 ةاةد سلةاةاوبعط ةالحتالت

رمت سارة حمري نرد بستِة أوجٍه وأوجدت الفرَق بين العددين على الوجِه. 3(ة
ارُسم جدوًل لتوضيِح الفروِق الُمحتَملِة بين العددين. )ةأة(ة

أوجد احتماَل أن يكوَن الفرُق: )ب(ة
  5  )4(   2  )3(   1  )٢(   0  )1( ة

في  فتاٌة  جاءت  مسابقٍة.  في  جميعهم  اشترك  فتيان.  وفهد  راشد  فتياٍت.  ثالث  هن  وعائشة  وفريدة  4(ة نور 
ل بينما جاء فتى في المركز الثاني. المركِز األوَّ

ل والثاني. اكتب كلَّ األزواِج الُمحتَملة للمركزين األوَّ )ةأة(ة
ة                                                                                                                                                                                                                            

أوجد احتمال أن: )ب(ة
ِل وفهد في المركز الثاني  )1(  نور في المركز األوَّ ة

ل   )٢(  فريدة في المركز األوَّ ة
)3(  راشد في المركز الثاني  ة

اختار كلٌّ من مهنٍد وخديمة عدًدا. 5(ة
العدُد اخلاصُّ يب هو 7 أو 8 أو 9العدُد اخلاصُّ يب هو 3 أو 4 أو 5 أو 6

أكمل المدوَل التالي لتوضيِح القيِم اإلجماليَّة الُمحتمَلة للعددين. )ةأة(ة

+3456
7
812
914 ة   
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ةاةد سلةاةاوبعط ةالحتالت76

: أوجد احتمال أن يكوَن اإلجماليُّ )ب(ة
)٢( 13 أو أكثَر     12 )1( ة
)4( أقلَّ من 10     10 )3( ة

ارُسم جدوًل ُمماثاًل لتوضيِح الفرِق بين العددين. )ج(ة

أوجد احتمال أن يكوَن الفرُق: )ةوة(ة
 6 )3( 3 أو 4    )٢( 1 أو 2    )1( ة

أوجد احتمال أن يكوَن ناتج ضرِب العددين أكبَر من 30 )هـ(ة
                                                                                                                                                                                                                            

اٌر به ثالثُة أقساٍم ُمتساويٍة ألواُنها أحمر وأصفر وأخضر. دوَّ 6(ة
اٌر آخر به ثالثُة أقساٍم ُمتساوية ألواُنها أحمر وأخضر وأسود.  دوَّ ة

ارين. لفَّ راشد الدوَّ ة
ح كلَّ النتائِج الُمحتَملة في جدوٍل. وضِّ )ةأة(ة

أوجد احتمال أن: )ب(ة
ارين اللوَن األحمر                                                                                                                                                 1(  ُيظهَر كال الدوَّ ة
اٌر واحٌد اللوَن األحمر                                                                                                                                                  ٢(  ُيظِهر دوَّ ة
اران لونين ُمختلفين                                                                                                                                                  3(  ُيظِهر الدوَّ ة

Math 8 PB (2)_unit 6-8.indd   76 6/27/19   4:40 PM



77 ةاةد سلةاةاوبعط ةالحتالت

ط ةاةتمريب َّطةحاةنظريَّ ةال تمولتا ✦ةتمورينة4-7
اُر متكافئ  اًرا به أربعة أقساٍم ألواُنها أخضر وأزرق وأحمر وأصفر. يريد أن يختبَر إذا ما كان الدوَّ 1(ة صنع هالل دوَّ

الفرص.
ه 20 مرًة وحصل على النتائِج التالية. لفَّ ة

أصفُرأحمُرأزرُقأخضُراةلدنا

3854اةتكرارا ة

أوجد الحتمال التمريبي لكلِّ لوٍن بعد 20 رمية. )ةأة(ة
                                                                                                                                                                                                                            

ار غير متكافئ الفرٍص؟ لماذا؟ هل تعتقد أنَّ الدوَّ )ب(ة
                                                                                                                                                                                                                            

ار 80 مرًة أخرى. ها هي نتائُج 100 لفة. لفَّ هالل الدوَّ ة 

أصفُرأحمُرأزرُقأخضُراةلدنا
24351724اةتكرارا ة

أوجد الحتمال التمريبي لكلِّ عدٍد بعد 100 رمية. )ج(ة
                                                                                                                                                                                                                            

اَر غير متكافئ الفرص؟ لماذا؟ هل تعتقد أنَّ الدوَّ )ةوة(ة
                                                                                                                                                                                                                            

ق من ُقدرتها على رمي العملِة بطريقة متكافئة الفرٍص. تريد سناء التحقُّ ٢(ة

لت أعداَد الصورِة بعد كلِّ 50 رميًة. رمت الُعملة 200 مرٍة وسمَّ ة

50100150200اةسحراتا

ةاةصدرِل 295479107تكرارا ة

أوجد الحتمال التمريبي للصورِة بعد 50 ، 100 ، 150 ، 200 رميٍة. )ةأة(ة
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ةاةد سلةاةاوبعط ةالحتالت78

هل ُتلقي سناء الُعملَة بطريقة متكافئة الفرٍص؟ لماذا؟ )ب(ة
                                                                                                                                                                                                                            

يريد سامي إيماَد احتماِل الُحصوِل على إجماليِّ 20 على األقلِّ عند رمي 6 أحماِر نرٍد. 3(ة

ما احتمال أصغر وأكبر إجماليِّ عند رمي ستة أحماِر نرٍد؟ )ةأة(ة
                                                                                                                                                                                                                            

ل سامي ُمحاكاًة بالكمبيوتِر وحصَل على النتائِج التاليِة: شغَّ ة

ةمراِتةرمية6ةأ موِرةنرٍو 50100200300400500عسوا

ة٢0ةأحةأكثَر 2657119186245311تكرارا ة

)ب(ة أوجد الحتمال التمريبي لستهداِف إجماليِّ 20 على األقلِّ بعد 50 ، 100 ، 200 ، 300 ، 400 
و500 رميٍة.

                                                                                                                                                                                                                            

. أوجد القيَم لديك لتقديِرالحتمال النظري لستهداِف إجماليِّ 20 على األقلِّ )ج(ة
                                                                                                                                                                                                                            

َُ على الوجه األحمر«. ح أن تسق »إذا رميت لوحة صغيرة ذات وجه أحمِر، فمن الُمرجَّ 4(ة
الوجه  قد سقطت على  اللوحة  تكون  أن   احتمال  تقديَر  أراد  العبارِة.  تمربًة لختبار هذه  ة أجرى حسن 

األحمِر. رمى خمسُة أشخاٍص اللوحة 20 مرًة.

هـدجبأشخٌصةيرميةاةلد طة٢0ةمرًل

ةمراِتةلقدِطةاةلد طةعلىةاةدجِهةاأل مر 1618141512عسوا ة

ر لماذا ُيعتبر رمي اللوحة 20 مرًة غير كاٍف إلعطاِء تقدير أقرب للحقيقِة. فسِّ )ةأة(ة
                                                                                                                                                                                                                            

امزج كلَّ النتائِج للحصوِل على الحتمال التمريبي بناًء على رمي اللوحة 100 مرٍة. )ب(ة
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79 ةاةد سلةاةاوبعط ةالحتالت

ر الخمسُة أشخاٍص التمربَة للحصوِل على النتائج التالية: يكرِّ ة 

هـدجبأشخٌصةيرميةاةلد طة٢0ةمرًل

قدِطةاةلد طةعلىةاةدجِهةاأل مر ةمراِتةلا 1514101219عسوا ة

أوجد تقديًرا بناًء على النتائِج الُمتاحة.  )ج(ة
                                                                                                                                                                                                                                    

لماذا ُتعتبر اإلجابُة للمزء ج األقرَب للحقيقِة؟ )ةوة(ة
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ةالبديَّط80 ةاةد سلةاةثومنط ةاةناما

ةاةطارِقةاةذهن َّط ةالتخساما ة✦ةتمورينة1-8

ل تستخِدم اآللَة اساسبَة يف التارين التالية:

يبُلغ 30% من مبلٍغ من الماِل 234 رياًل. 1(ة
ةاستخدم الحقيقَة السابقة إليماد:

)ب( %90   ة 60%ةة )ةأة(ة

) د (  %3   ة 15%ة )ج(ة

ةمن نفِس المبلِغ.

) أة(ةِصف كيفيَّة إيماِد 35% من عدِد، دون استخداِم اآللِة الحاسبِة. ٢(ة
                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

أوجد 53% من: )ب(ة
)3( 88 رياًل )٢( 280 م  )1( 44 كغم   ة

ة    
ة    
ة    
ة    
ة    

أوجد: 3(ة

2٫5% من 800 12  )ةوة(  )ج( 9% من 640  )ب( 98% من 2700   51% من 430   )ةأة( 
         
         
         
         

 الوحدة الثامنة:  النسُب المئويَّة

Math 8 PB (2)_unit 6-8.indd   80 6/27/19   4:40 PM



81 ةاةد سلةاةثومنط ةالنسُب الئويَّة

63% من 648 = 408٫24 4(ة

ةاستخدم الحقيقَة السابقة إليماِد:
63% من 324 كغم                                                                                                                                                                                                                              )ةأة(ة
21% من 648 رياًل                                                                                                                                                                                                                               )ب(ة
126% من 648 م                                                                                                                                                                                                                              )ج(ة
6٫3% من 648 لتًرا                                                                                                                                                                                                                              )ةوة(ة

أكمل المدوَل التالي: 5(ة

1643288216٫4اإلجموةيُّ

65106٫621٫32%ةمنةاإلجموةيِّ

) أة(ةيختلف واحٌد مما يلي عن الثالثِة اآلخرين. ضع دائرة حول العدَد الُمختلَف. 6(ة

92% من 211٫5 )ةوة(  69% من 272  )ج(  46% من 423  )ب(  )ةأة( 23% من 846  ة

لماذا؟                                                                                                                                                                        )ب(ة
                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

32% من 1600 = 512 7(ة

ةاستخدم الحقيقَة السابقة إليماد:
64% من 1600                                                                                                                                                                               )ةأة(ة
96% من 1600                                                                                                                                                                               )ب(ة
132% من 1600                                                                                                                                                                               )ج(ة
232% من 1600                                                                                                                                                                               )ةوة(ة

رتِّب األعداَد التاليَة، ُمبتدًئا باألصغِر. 8(ة

2% من 900 49  ) د (  5% من 000 20   )ج(  10% من 000 12   )ب(  20% من 5600  )ةأة( 
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ةاةد سلةاةثومنط ةالنسُب الئويَّة8٢

ختلفِط قورنطةاةكم َّوِتةاةما ةما ✦ةتمورينة8-٢
ة على 53 من 70  حصلت عائشُة في امتحاِن اللغِة اإلنمليزيَّ 1(ة

ةوحصلت على 37 من 45 في امتحاِن العلوِم.
ة  أبليُت يف امتحاِن اللغِة اإلنمليزيَّ

أفضل من امتحاِن العلوِم.

ق من صحِة ما تقوُله عائشُة. ة تحقَّ ةباستخداِم النسِب المئويَّ
                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

نٍة من 420 شاًبا. يرتدي 37 شاًبا نظاراٍت، ضمن ممموعٍة ُمكوَّ ٢(ة
نٍة من 1570 شخًصا أكبر سنًا. ةويرتدي 423 شخًصا النظاراِت، ضمن ممموعٍة ُمكوَّ

ة لألشخاِص الذين يرتدون النظاراِت في كلِّ ممموعٍة. ةقارن بين النسِب المئويَّ
                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

في حصِة األلعاِب بإحدى المدارِس، كان على الطالب الختياُر ما بين لعبتي كرِة المضرِب وتنِس الريشِة. 3(ة

اإلجموةيُّاةفت وتااةفت ونا

ةاةمضرِب 234164كرلا

ةاةريشِط 522577تنسا

7566141اإلجموةيُّ

ة لالعبي كرِة المضرِب من: احسب النسبَة المئويَّ )ةأة(ة
الفتيانِ   )1 ة

الفتياِت   )٢ ة

ِة لالعبي تنِس الريشِة من الفتياِن والفتياِت. قاِرن بين النسِب المئويَّ )ب(ة
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83 ةاةد سلةاةثومنط ةالنسُب الئويَّة

)ج(ة

؟  ة هل فهد على حقٍّ

ة لماذا؟
                                                                                                                                                                                                                            

)ةوة(ة

؟  ة هل مها على حقٍّ

ة لماذا؟
                                                                                                                                                                                                                            

31% من الفتيان اختاروا كرَة الرضِب.

ح أن ختتاَر  يف هذه المموعِة، من اُلرجَّ
الفتياُت كرَة الرِضِب عن الفتياِن.
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ةاةد سلةاةثومنط ةالنسُب الئويَّة84

ِط ةاةنابِطةاةمبديَّ ةتغ  راتا ✦ةتمورينة3-8
فيما يلي أسعاُر ثالِث قطٍع من األثاِث في محلِّ عبد الحميد. 1(ة

ادة 200 رياٍل طاولة 160 رياًل ِمقَعد 50 رياًل سمَّ ة

َض عبد الحميد األسعار بقيمة 10 ريالٍت.  ة، خفَّ ةفي عروٍض خاصَّ
ة للخصِم لكلِّ سعٍر. ةأوجد النسبَة المئويَّ

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

يبُلغ عدُد سكاِن إحدى المدن 000 23  نسمٍة،  ٢(ة
ةوبعد بناِء بعِض المساكِن المديدِة، زاد عدُد السكاِن إلى 500 24 

َة للزيادِة في عدِد السكاِن. ةأوجد النسبَة المئويَّ
                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

ق درويُش وقًتا قياسيًّا في عدو 5000 متٍر بَلغ 16 دقيقًة.  ويريُد تحقيق رقًما جديًدا وهو 15 دقيقًة 30  3(ة حقَّ
ثانيًة.

ُة للوقِت الُمخفَّض؟ ةما النسبُة المئويَّ
                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

ح المدوُل التالي كتلة حنان في أربعِة أشهٍر من نفِس العاِم. يوضِّ 4(ة

أكتوبريوليوأبريلينايراةشهرا
51٫254٫652٫748٫9اةكتلطة)كغل(

ِة لكتلة حنان: ةاحسب التغيير في النسبِة المئويَّ
من يناير إلى أبريل                                                                                                                                                  )ةأة(ة
من أبريل إلى أكتوبر                                                                                                                                                  )ب(ة
من يوليو إلى أكتوبر                                                                                                                                                  )ج(ة
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85 ةاةد سلةاةثومنط ةالنسُب الئويَّة

ينمو 2 سم كل أسبوع. ل من يونيو، بلغ ارتفاُع أحد النباتاِت 20 سم.   في األوَّ 5(ة

َة للزيادِة عندما تغيَّر الرتفاُع من: ةأوجد النسبَة المئويَّ
20 سم إلى 22 سم   )ةأة(ة

22 سم إلى 24 سم  )ب(ة

24 سم إلى 26 سم   )ج(ة

28 سم إلى 30 سم  )ةوة(ة

6(ة في عاِم 1900، بلَغ عدُد السكاِن بإحدى الدوِل 12٫8 مليوًنا، و في عاِم 2000، بلغ عدُد السكاِن 29٫4 
مليوًنا.

َة للزيادِة في عدِد السكاِن من عاِم 1900 إلى 2000 أوجد النسبَة المئويَّ )ةأة(ة

                                                                                                                                                                                                                            

ر عدَد السكاِن في عاِم 2100 ُة للزيادِة ثابتًة في األعواِم المائِة القادمِة، قدِّ إذا كانت النسبُة المئويَّ )ب(ة

                                                                                                                                                                                                                            

) أة(ةةةزادت سرعُة إحدى السيَّاراِت من 80 كم/س إلى 90 كم/س. 7(ة
َة للزيادِة. احسب النسبَة المئويَّ ة 

                                                                                                                                                                                                                            

انخفضت سرعُة إحدى السيَّاراِت من 90 كم/س إلى 80 كم/س. )ب(ة
َة لالنخفاِض. احسب النسبَة المئويَّ ة 

                                                                                                                                                                                                                            

تسير إحدى السيَّاراِت بسرعِة 70 كم/س، وزادت السرعُة بمقداِر %7 )ج(ة

احسب السرعَة المديدَة. ة
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ةاةد سلةاةثومنط ةالنسُب الئويَّة86

ةأمثلٌطةعمل ٌَّط ✦ةتمورينة4-8
اشترى فريد أربَع سلٍع من خالِل اإلنترنِت. وباعها بعد أسبوعين. 1(ة

ح المدوُل التالي المبلَغ المدفوَع )سعُر التكلفِة( والمبلَغ الذي باع به )سعُر البيِع(. ةيوضِّ

قطعُة مموهراٍتحاسٌب آليٌّتلفاٌزراديواةالعطا

ةاةتكلفِطة)بوةريول( 1512017490لعرا

ةاةب ِعة)بوةريول( 20140152115لعرا

َة للربِح أو الخسارِة لكلِّ سلعٍة. ةاحسب النسبَة المئويَّ

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

تبُلغ تكلفُة كتاِب الرياضيَّات 9 ريالٍت. ٢(ة

ةتحُصل إحدى المدارِس على خصٍم نسبته 15% لشراِئها 60 كتاًبا.

ةاحسب إجماليَّ التخفيِض في السعِر.

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

د 18% ضرائب. يكسُب رجٌل مبلَغ 000 65  رياٍل.   ُيسدِّ 3(ة

ي، بعَد دفِع الضريبِة. احسب الُمتبقِّ )ةأة(ة

                                                                                                                                                                                                                            
ة.  يستثمُر 4500 رياٍل ويربح 6% قيمة الفائدِة السنويَّ )ب(ة

احسب قيمَة الفائدِة بعَد عاٍم واحٍد. ة 
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87 ةاةد سلةاةثومنط ةالنسُب الئويَّة

حصل على قرٍض لشراِء سيَّارٍة. ثمن السيَّارِة 8500 رياٍل. إجماليُّ ما دفعه 9000 رياٍل. )ج(ة
ة للفائدِة؟ ما النسبُة المئويَّ ة

                                                                                                                                                                                                                            

اشترت بائعٌة بمحلٍّ 24 زجاجَة عصيٍر بقيمِة 6 ريالٍت، ثم  باعت هذه الزجاجاِت بقيمِة 300 بيسٍة للزجاجِة. 4(ة
َة للربِح أو الخسارِة. ةاحسب النسبَة المئويَّ

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

ُأضيَفت ضريبُة مبيعاٍت بقيمِة 9% لسعِر السلِع الُمباعِة في أحد المحالِت. 5(ة

حٌة على الصندوِق. ةأسعاُر السلِع الثالِث، قبل إضافِة الضريبِة، موضَّ

ةاحسب سعَر كلَّ سلعٍة بعد إضافِة الضريبِة.

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

د القرَض على 36 قسًطا متساوًيا. حصل رجٌل على قرٍض قيمته 000 45  رياٍل.  تبُلغ الفائدُة 3%.  سدَّ 6(ة

؟ ُِ ةكم تبُلُغ قيمُة القس

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

ُتدَفع ضريبٌة على الوجباِت بأحد المطاعِم. 7(ة

ةسعُر الوجبِة الواحدِة 16٫200 رياًل. هذا السعُر يشمل ضريبًة قيمتها 2٫916 ريال.

ُة للضريبِة؟ ةما النسبُة المئويَّ
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                            

عصا اهلوكي 20 رياًل 
 حذاء ُكرِة القدِم 30 رياًل

بدلة رياضيَّة 45 رياًل

ُكن حذًرا! ما النسبُة 
ُة للرضيبِة؟ الئويَّ
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ةاةد سلةاةثومنط ةالنسُب الئويَّة88

ُتحَسب ضريبُة الدخِل هكذا. 8(ة

بدون ضريبٍة  ل 000 20  ريالٍ  أوَّ
%15 000 20  رياٍل إلى 000 40  ريالٍ 

%25 أعلى من 000 40  ريالٍ 
مثاٌل: إذا ربحت 000 25  رياٍل، ستدفع 15% من )000 25  رياٍل - 000 20  رياٍل( = 750 رياًل

على  000 45  رياٍل، ستدفع 15% من )000 40  رياٍل - 000 20  رياٍل( + 25% من )000 45  
 رياٍل - 000 40  رياٍل(

= 3000 رياٍل + 1250 رياًل = 4250 رياًل

دها أحد األشخاص إذا بلغ دخُله: أوجد ضريبَة الدخِل التي يسدِّ ة
000 19  ريالٍ                                                                                                                                                                                                                             )ةأة(ة

000 29  ريالٍ                                                                                                                                                                                                                             )ب(ة

000 49  ريالٍ                                                                                                                                                                                                                             )ج(ة
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ورقة المصادر 1-2

ضع عالمة > أو < في المربع الخاص بكل عبارة رياضية.	 
أعِط سبًبا إلجابتك.	 

0.7 × 7 <  0.3 × 7  )1
السبب:  ألن 0.3 > 0.7 وتضرب الرقمين في 7، ستكون اإلجابة األولى هي األصغر.  

5 × 0.6  3 × 0.6  )2
السبب:   

  
0.7 ÷ 20  0.3 ÷ 20  )3

السبب:   
  

0.2 × 12  0.6 × 12  )4
السبب:   

  

0.3 ÷ 163  0.8 ÷ 163  )5
السبب:   

  
57

0.09
  57

0.5
 )6

السبب:   
  

13 + 12
0.5

  13 + 12
0.4

 )7
السبب:   

  
)22 − 37(0.2  )22 − 37(0.5  )8

السبب:   
  

0.2 × 8
0.04

  0.2 × 8
0.05

 )9
السبب:   
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ورقة المصادر 2-2 أ
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ورقة المصادر 2-2 ب
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ورقة المصادر 3-2

✃

 0٫0014 
 مقرب إىل أقرب 

منزلة عرشية واحدة.

 0٫1549 
 مقرب إىل أقرب 
رقمني معنويني.

 1٫071 
 مقرب إىل أقرب 

منزلة عرشية واحدة.

  97 0٫000 مقرب إىل 
أقرب رقم معنوي.

 0٫500 
 مقرب إىل أقرب 

منزلة عرشية واحدة.

 5٫499 
 مقرب إىل أقرب 

رقم معنوي.

 0٫0471 
 مقرب إىل أقرب 

رقم معنوي.

  99 0٫554 مقرب إىل 
أقرب رقمني معنويني.

 5٫0454 
 مقرب إىل أقرب 
رقمني معنويني.

  54 0٫054 مقرب إىل 
أقرب منزلتني عرشيتني.

  72 0٫550 مقرب إىل 
أقرب ثالثة أرقام 

معنوية.

1004٫82 مقرب إىل 
 أقرب 

أربعة أرقام معنوية.

  99 0٫099 مقرب إىل 
أقرب رقم معنوي.

 0٫983 
 مقرب إىل أقرب 

رقم معنوي.

1046٫201 مقرب إىل 
 أقرب 

ثالثة أرقام معنوية.
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ورقة المصادر 3-1 أ

الشكل 1

الشكل 3

الشكل 6

الشكل 2

الشكل 4

الشكل 5
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ورقة المصادر 3-1ب

الشكل 1

الشكل 3

الشكل 6

الشكل 2

الشكل 4

الشكل 5
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ورقة المصادر 1-4

✃

123567
81015212430

123567
81015212430

123567
81015212430

✃

✃

✃

✃
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ورقة المصادر 2-4
في النشاط التالي ستستخدم الكسور  ، …

اجمع أي كسرين لينتج كل كسر من الكسور البسيطة الموجودة في الجدول اآلتي.  	
يستطيع الطالب استخدام نفس الكسور البسيطة مرتين إذا أرادوا.  	

اكتب اإلجابة بجانب الكسر في الجدول.  	
ال يمكن الحصول على بعض الكسور عن طريق جمع كسرين بسيطين مًعا.  	

	  استخدم الصفوف الفارغة في الجدول لكتابة أي كسور أخرى يمكن تكوينها بجمع أي كسرين بسيطين. 
ال تكرر أي قيمة موجودة في الجدول.

  =  =

 = =

 = =

 = =

 = =

 = =

 = =

 = =

 = =
 = =

 = =
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ورقة المصادر 4-4

✃

Math 8 PB 3.indd   101 6/27/19   4:40 PM



Math 8 PB 3.indd   102 6/27/19   4:40 PM



103

ورقة المصادر 5-4

يجب أن يكون لدى الطالب شبكة 3 × 3 بها أي تسع كسور من الكسور التالية.

 ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ، 

إجابات هذه األسئلة موجودة في القائمة الموجودة باألعلى. 
تم وضع األسئلة بشكل عشوائي.

  )1  )2

  )3  )4

  )5  )6

  )7  )8

  )9 )10

 )11 )12

 )13 )14

 )15 )16

✃
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ورقة المصادر 2-5

1(  لكل جزء من هذا السؤال، اكتب معادلة تمثل المشكلة وقارن المعادلة التي كتبتها بالمعادالت التي كتبها 
أعضاء المجموعة اآلخرين. ثم حل المعادلة المكتوبة بأكثر طريقة منطقية.

يفكر سيف في عدٍد ما. وضربه في 5 ثم أضاف إلى النتيجة 1. فكانت اإلجابة 26. فما العدد الذي فكر فيه سيف؟ ) أ ( 
يفكر راشد في عدد ما. وضربه في 5 ثم طرح من النتيجة 4. فكانت اإلجابة 6. فما العدد الذي فكر فيه راشد؟ )ب( 

)ج(  تفكر سارة في عدد ما. وقسمته على 10 ثم أضافت إلى النتيجة 3. فكانت اإلجابة 11. فما العدد الذي فكرت فيه سارة؟
تفكر ديانا في عدد ما. وقسمته على 4 ثم طرحت من النتيجة 8. فكانت اإلجابة 2. فما العدد الذي فكرت فيه ديانا؟ ) د ( 
)هـ(  يفكر أحمد في عدٍد ما. وضربه في 3 ثم طرح من النتيجة 5. اإلجابة هي نفس الرقم زائد 3. فما العدد الذي فكر 

فيه أحمد؟
) و (  تفكر عائشة في عدٍد ما. وقسمته على 2 ثم أضافت إلى النتيجة 4. اإلجابة هي أربع أضعاف الرقم مطروًحا منه 8. 

فما العدد الذي فكرت فيه عائشة؟
 ) ز (  تفكر فرح في عدٍد ما. أضافت 4 إلى العدد ثم ضربت الناتج في 5. فكانت اإلجابة هي عشر أمثال الرقم مضاًفا إليه 5.

فما العدد الذي فكرت فيه فرح؟
)ح(  تفكر سلمى في عدد ما. طرحت 5 من العدد ثم ضربت الناتج في 3 فكانت اإلجابة هي طرح 6 من العدد ثم ضرب 

الناتج في 6. فما العدد الذي فكرت فيه سلمى؟

اكتب سؤااًل )مشابه لألسئلة الموجودة في السؤال 1( يمثل كل سؤال من هذه األسئلة.   )2
3م + 4 = 10 ) أ ( 

10م - 30 = 10 )ب( 
)ج(  + 8 = 10

) د (  - 1 = 2
2)م - 3( = م + 4 )هـ( 

3)م + 5( = 5م - 5 ) و ( 
10)م + 2( = 5)م + 6( ) ز ( 

حل كل معادلة من المعادالت الموجودة في السؤال 2  )3

اكتب خمسة أسئلة من ابتكارك مشابهة لألسئلة الموجودة في السؤال 1  )4

تبادل األسئلة التي كتبتها في السؤال 4 مع طالب آخر من المجموعة.  )5
حلوا أسئلة بعضكم البعض.  
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ورقة المصادر 3-5

2س2س4س 4
2س25س 24س3
4س3س35س2
4س46س43س2
6س67س66س3
8س86س65س8

×××
÷÷÷
===
===

✃
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ورقة المصادر 5-5

أوجد قيمة العبارات للعثور على الكلمات السرية.
4 = E  ، 3- =  ، 2 = D  ، 1- = C ،في كل العبارات

قيمة الحروف
11-571006-187-5-4-10-129

ملكيطحزوهـدجبأ

4102-31112-601-9-2133-
وذخثتشرقصفعسن

كلمة السر

2 - 2 -2D - 2EE 1 + 2)D - C2(  - 2C2D + 2

D - 32C - 2 D CE 2 - 2D10 + 2)D C( 

أوجد قيمة العبارات للعثور على الكلمات السرية.
4 = E  ، 3- =  ، 2 = D ، 1- = C ،في كل العبارات

قيمة الحروف
11-571006-187-5-4-10-129

ملكيطحزوهـدجبأ

4102-31112-601-9-2133-
وذخثتشرقصفعسن

كلمة السر

2 - 2 -2D - 2EE 1 + 2)D - C2(  - 2C2D + 2

D - 32C - 2 D CE 2 - 2D10 + 2)D C( 

✃

Math 8 PB 3.indd   109 6/27/19   4:40 PM



110

Math 8 PB 3.indd   110 6/27/19   4:40 PM



111

قطعة شوكوالتة + 2 ريال = 3.50 ريااًل، فكم تكلفة قطعة الشوكوالتة؟     )1
اكتب العمليات الحسابية التي استخدمتها.    

أناناس − 2 ريال = 2.25 ريااًل، فكم سعر األناناس؟    )2
اكتب العمليات الحسابية التي استخدمتها.    

تكلفة الكوبين تساوي 4.60 ريااًل، فما تكلفة الكوب الواحد؟    )3
اكتب العمليات الحسابية التي استخدمتها.    

تكلفة  الكعكة تساوي 2.50 ريااًل، فما تكلفة الكعكة بالكامل؟     )4
اكتب العمليات الحسابية التي استخدمتها.    

تكلفة 10 من البيتزا تساوي 85 ريااًل، فما تكلفة الواحدة؟     )5
اكتب العمليات الحسابية التي استخدمتها.    

تكلفة  كيلوغرام تساوي 1.20 ريااًل، فما تكلفة الكيلوغرام بالكامل؟     )6
اكتب العمليات الحسابية التي استخدمتها.    

ثمن ثالثة كور قدم يساوي 12 ريااًل، فما تكلفة كرة القدم الواحدة؟     )7
اكتب العمليات الحسابية التي استخدمتها.    

تكلفة  القطعة تساوي  4 رياالت، فما تكلفة القطعة بالكامل؟     )8
اكتب العمليات الحسابية التي استخدمتها.     

س + 3 رياالت = 5.55 ريااًل، فما تكلفة س؟     )9
اكتب العمليات الحسابية التي استخدمتها.    

ص − 3 رياالت = 5.55 ريااًل، فما تكلفة ص؟    )10
اكتب العمليات الحسابية التي استخدمتها.    

3ع = 30 ريااًل، فما تكلفة ع؟    )11
اكتب العمليات الحسابية التي استخدمتها.    

12(  = 30 ريااًل، فما تكلفة د؟  
اكتب العمليات الحسابية التي استخدمتها.    

ورقة المصادر 6-5
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ورقة المصادر 7-5

قص الخطوط لتحصل على حواف مثلثات.

أعد ترتيب الحواف لحل اللغز.

✃
3 )2س + ص2(

3 س + 6 ص2

3 )س + 2(3 س + 36 )س2 + 2(

3 س + 3 ص2

3 )س + ص(3 س2 + 36 س + 6 ص2

3 )س2 + ص2(

3 )2س + ص(

س(
 2 + 1( 3

) ص2
س2 + 

( 6

ص
6 + س2 

3

س(
س )1 + 2

3

ص2
س2 + 3

3

ص
س + 6

6

2
ص

 6 
+ 2

س
 6

)1
 + 

س
 ( 3

س
6 +

 3

س
6 +

 2
س

3

ص(
 + 

س
( 6

س
 + 2

س
3

)
ص2

س + 
( 3

ص
س + 2 

6

س + 3
3

ص
س + 3

3

)1 +
س2 

( 3

3 +
س2 

 3
)1

 + 
س

س )
 3

ص(
 2 

س +
س )

 3

)2 س
2 +

 1(
 3

)2
 + 

س
س )

3

2 ص
3 +

س 
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 2 

س +
( 3

3 + 6 س2
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ورقة المصادر 8-5

قص البطاقات المربعة وأعد ترتيبها في شكل ثالثة أسئلة وإجاباتها.

+++

+++==

=====

=
✃
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ورقة المصادر 9-5

الجزء ) أ (
ظلل برفق أربعة أرقام على شكل مربع في شبكة األعداد المقابلة.	 
واآلن استخدم األرقام األربعة الموجودة في الشكل الذي ظللته إلكمال الخطوات.	 

1(  اضرب الرقم الموجود في أسفل يمين المربع بالرقم الموجود في أعلى يسار المربع.  
2(  اضرب الرقم الموجود في أعلى يمين المربع في الرقم الموجود في أسفل يسار المربع.  

اطرح اإلجابة الثانية من اإلجابة األولى.  )3  
كرر الخطوات 1 و 2 و 3 باستخدام مربعات مختلفة مكونة من أربع أرقام بعد تظليلها برفق.	 
اكتب ما الحظته حول اإلجابتين األخيرتين.	 

يمثل هذا المربع المكون من أربعة أعداد مربًعا من أربعة أعداد من شبكة األعداد.
اكتب عبارة باستخدام المجهول س، في كل مربع من المربعات األخرى لتمثل األعداد المفقودة.	 
كرر الخطوات 1 و 2 و 3 باستخدام العبارات.	 
اكتب ما الحظته حول إجابتك.	 

الجزء )ب(
كرر النشاط الموجود في الجزء )أ(، باستخدام شبكة األعداد المقابلة.

الجزء )ج(
كرر النشاط الموجود في الجزء )أ(، باستخدام شبكة األعداد المقابلة.

الجزء )د(
اكتب ما تتوقع أن تالحظه إذا كررت النشاط الموجود في الجزء )أ( باستخدام شبكة األعداد التالية )بدون 

تكرار النشاط بالفعل(؟ استخدم الجبر لشرح إجابتك.
123456789101112

131415161718192021222324
252627282930313233343536
373839404142434445464748

1234
5678
9101112

13141516
17181920
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123456
789101112

131415161718
192021222324
252627282930
12345678910

11121314151617181920
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ورقة المصادر 1-6

قص الخطوط لتحصل على بالط على شكل مثلثات.

أعد تجميع البالط لحل اللغز.

✃
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2
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2
ملم

 50

2
سم

 5

2
ملم

 5

ملم
 50

0
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3 سم
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0

2 ملم
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0

50 مل0.05 سم2

5000 ملم5003 ملم5003 ملم2
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ورقة المصادر 3-6

احسب حجم كل شكل من األشكال.

 )2(           )1(

 

)4(

          

)3(

 

)6(

          

)5(
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ورقة المصادر 2-8

يوضح الجدول إجمالي عدد سكان ثماني دول وعدد األشخاص األقل من 15 عاًما في كل دولة.

وهذه األرقام لعام 2011

إجمالي عدد السكان الدولة
)بالماليين(

عدد السكان تحت سن 15 
)بالماليين(

1210الهند  399  

16.7كازاخستان  4.0  

28.3ماليزيا  8.5  

4.43نيوزلندا  0.88  

162نيجيريا  70  

179باكستان  64  

1.70قطر  0.24  

62.3المملكة المتحدة  10.6  
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