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 متهيـد

هذا كتاب رياضيات أسايس مصمم لتعليم الحقائق واملفاهيم واملهارات الفنيـة 

واسرتاتيجيات حل املشكالت، و الرياضيات هي جزء من حياتنا اليومية، يقـدم 

ًكل قسم مفاهيم الرياضيات بطريقة تجعل التعلم مفيدا وممتعا ً. 

 عىل يع املشاكل التي تنطوييتم إعطاء وحدات اللغة اإلنجليزية واملرتية لحل جم

نظمـة القيـاس، بـل إعطـاء أاليتمثل الهدف يف تعليم التحـويالت بـني . القياس

 وال يتم دامئًا استخدام التحويالت .باستخدام كال النظامني, أمثلة قابلة للمقارنة

رقـام إىل أقـرب رقـم األًالدقيقة؛ عندما يكون ذلـك ممكنـا، يـتم تقريـب عـدد 

 10=  بوصـات 4ً سـنتيمرتا، فـإن 10.16=  بوصات 4ثال،  عىل سبيل املصحيح،

 .سنتيمرت تستخدم يف هذا الكتاب

 .يحدد الغرض التمهيدي لكل قسم املفهوم الذي سيتم تقدميه

ـ ـاريف ورشوـح ـي تـع ـي تعـط ـائق الـت ـتم رسد الحـق ـوز اـي  للمصــطلحات والرـم

 .املستخدمة قبل تحديد املشكلة

ـ ـيـتم ـتـوفري ـحـل . ب الحـقـائقتحـتـوي املـشـكلة ـعـيل ـسـؤال أو موـقـف يتطـل

 .باستخدام أمثلة خطوة بخطوة مع املخططات التفصيلية

منهجيـة قـراءة للقـراء لتطـوير , يوفر التمرين مع مشاكل التدريب لكل قسـم

 وتشـري العالمـة النجميـة ,تنتقـل املشـاكل مـن السـهل إىل األصـعب. مهاراتهم
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أعىل مستوى مـن مهـارات  يف الهامش األيرس إىل الروابط النشطة التي تتطلب 

 .الرياضيات

يسمح النشاط يف كل قسم للقارئ بتطبيق املهارات املحددة التي يتم تدريسها 

 .يف مواقف حل املشكالت يف العامل الحقيقي

يتم إعطاء اإلجابـات عـن الـتامرين يف نهايـة كـل قسـم مـع إرشـادات خطـوة 

 .بخطوة لحل املشكالت

 ،مهارات الرياضيات تجربة ممتعة، وبالتايلمتت كتابة هذا الكتاب لجعل تعلم 

تشجيع الرغبة يف التحقيق يف املوضوعات التي تنطوي عىل الرياضيات يف عمق 

 .من الخوف أكرب وبأقل قدر
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 مقدمة

 والرمـوز لدراسـة العالقـات األعـداددام استخالرياضيات هي لغة خاصة ب

 سـات والرسـوم البيانيـة دراسـة القيايتناول هـذا الكتـاب. القامئه بني الكميات

يات سـاس مـن الحقـائق الرياضـال الهندسية وحل املشـكالت، وهنـاك أواألشك

  ؟ لة مثل كم؟ إىل أي مدى؟ كم العددسئأ. األساسية أمر رضوري للجميع

فهـم القياسـات ميكـن أن يـوفر املهـارات . هي جـزء مـن الحيـاة اليوميـة

لكتاب سيجعلك أكرث راحـة مـع هذا ا. الزمة للعثور عىل إجابات لهذه األسئلةال

ات األساـسـية لـفـتح ًالرياـضـيات الـتـي تتعاـمـل معـهـا يومـيـا وـيـوفر بـعـض األدو

 . إىل املزيد من االكتشافات الرياضيةاألبواب املؤدية

 ـسـجلت يف األـشـكالـقـدم ـفـإن أ. لربدـيـة املرصـيـةـمـن املخطوـطـات ا

داد  ـسـنة قـبـل اـملـيالد واألـعـ4000الـتـاريخ ونـحـن نعـلـم أـنـه يرـجـع  إىل 

طلـب نظـام الرتقـيم وكـذلك  يتفالتقويم األويل. والرياضيات كانت مهمة

يف وقـت مبكـر قـد كـانوا يعـدوا هؤالء الناس . تسجيل األجرام الساموية

ـوم .  بأصــابعهممبشــقة ـالالـي ـوا املســائل أطـف ـة حـل  املــدارس االبتدائـي

هل كـل أرسار . واملشكالت برسعة مع اآلالت الحاسبة بدون مساعدة اليد

وكلـام  رياضيات معروفة؟ ال الرياضيات هي املعيشة والعلـوم املتناميـةال

  ومـع أدوات أفضـل تنشـأ املزيـدتعلمنا كلـام تحسـنت األدوات املنتجـة
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ث الذي ال  ينتهي مـع مكافـأة وعلم الرياضيات هو السعي والبح. من األسئلة 

الً أو نجاح أوسامك التي تم صيدها قباس األ. ارات الرياضيات الجديدة ملهثابتة

مـن  إىل هـذا الحـد . انطالق للمكافأة يف املستقبل هو نقطة مثل الكعكةالخرب

 .ن تجلبميكن أالتي ة املهارات الرياضي

 وواحـدة والتـي ميكنـك مـن ة بسـيطةهذا الكتاب يجعل الرياضـيات لغـ

 لتدريس املفاهيم الرياضـية يف مثـل وهي مصممة. دامهااستخفهمها بسهولة و

ختبـار ثـم ا. ا عىل العديد من الحـاالت املامثلـةالتي ميكن تطبيقههذه الطرق 

 األـخـرى لـقـدرتها ـعـىل أن ـتـفرس يف ـشـاكل والتـجـارب واألنـشـطة التطبيقـيـةامل

 للكتـاب هـداف الرئيسـيةواحدة من األ. صطلحات األساسية مع تعقيد قليلامل

 .يف الرياضيات) Fun(هو تقديم املرح 

ويقـرتح أن تقـرأ . ةإجـراء بالرتتيـب بعنايـ واتبع كـل اقرأ كل قسم بعناية

والنمط . القسم األخريهناك بعض تراكم املعلومات من األول إىل . ًاألقسام أيضا

 :لكل قسم هو

  .هدف القسم: موضوع  -1

 .دامهااستختعريف ورشح املصطلحات أو الرموز التي سيتم : الحقائق -2

 . سؤال أو موقف يتطلب املعلومات يف كل قسم: املسألة  -3

 .)املسألة( إرشادات خطوة بخطوة لحل املشكلة :الحلول -4

 . لك لتعزيز املهاراتاملامرسة بالنسبة) مسائل( مشاكل :متارين -5

تطبيق مهارة محددة لحاالت حل املشاكل يف  مرشوع للسامح لك ب:نشاط -6

 .العامل الحقيقي
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 . أجوبة عن متارين مع تعليامت خطوة بخطوة:أجوبة -7

 املصطلحات يف قاموس يف نهاية الكتاب لتتأكد يتم تعريف جميع: املعجم -8

 مـن ا إليه مـام يجعـل كـل مصـطلح جـزءكنت يف حاجةمن كل مصطلح 

 .مفرداتك الشخصية

 )...املشكالت( لقسم املسائل عامةتعليامت 

 من خالل قراءتها من خالل مرة والحل بعناية) مسألة(مشكلة  كل دراسة -1

 .واحدة أو مرتني

 . يف قسم الحلباع نفس الخطوات املوضحةحل مسائل املامرسة بات -2

 .تحقق من إجاباتك لتقيم عملك -3

 ابدأ من جديد وحـاول إعادة املسألة إذا كان أي من إجاباتك غري صحيحة -4

 .مرة أخرى

 ... لقسم النشاطعامةتعليامت 

 .ًقراءة كل نشاط كامالً متاما قبل البدء -1

إذا كانـت أقـل  أكـرث وإحبـاط سيكون لديك متعـة. جمع األدوات الالزمة -2

تفقد قطار الفكر الخـاص . دءب جاهزة قبل الجميع املواد الالزمة لألنشطة

 .ةحث عن األدوات الالزمببك عندما تتوقف لل

وال تتخط الخطوات  ة فائقاتبع كل خطوة بعناية.  النشاطال تترسع يف -3

ن خالل قـراءة كـل وم.  قصوىوال تضف بنفسك؛ فالسالمة ذات أهمية

  التعـلـيامت بالـضـبط ميكـنـك الـشـعورـيـة ـثـم متابـعـةنـشـاط قـبـل البدا
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 .بالثقة من عدم حدوث نتائج غري متوقعة

عد نتائجك ليست هي نفسها كام هو موضح يف النشاط، أالحظ إذا كانت  -4

 . األوىلالخطوة والبدء من ة ودقةقراءة التعليامت بعناي

 ...شكر وتقدير 

ـن أود أن أ ـالب ـم ـن الـط ـة ـم ـكر مجموـع ـذيTexas و Crockettـش  ن اـل

ً، لقد عملنا معـا لضـامن أن ساعدوين عىل اختيار عدد من اإلجراءات والتامرين

 .ً وشكرا لكم، للتطبيقتبارها بالكامل وشملت مسائل قابلةخيتم ا

Meredith Clark , Katie Cunningham, Lavern co Coros , John Holmes 

, Daniel Kelly, Mar kl and , Troy Leland , Jennie Le land , Hugh le 

land, Matt Roberts and Lavra Wilson. 

Tami Scruggsـة  Crockett يف  مــدرس الرياضــيات يف املدرســة األردنـي

 إىل ائريـةقسـام دوساعد عىل جدولـة جلسـات املراجعـة وعملـت معنـا مـن أ

 .العاملية
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1 

 الكســور

 . الكرس كتابة:الهدف

رش إىل الـجـزء ـمـن ؤ ـمـن الـكـل وـيـاألـجـزاءعـنـي ـكـم ـعـدد  اـلـكرس ي:الحـقـائق

  .املجموعة

 

 فـإن ، واحدة من الفطرية يأكل قطعةSue متساوية أجزاء 8 إىل لتقسيم فطرية

 الكرس
8
عنـدما تقـرأ الـكرس تقـرأ . Sue أكلهـا الفطرية يشري إىل كم جزء من 1

العدد األعىل أوالً ثم العدد األسفل 
8
  .)مثانيةجزء من (تقرأ مثن  1

ـدد  ـري إىل ـع ـط ويـش ـمى البـس ـكرس يـس ـىل لـل ـدد األـع ـزاءالـع ـاوية األـج  املتـس
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والعدد األسفل للكرس يسمى املقام ويشري إىل العدد الكيل لألجزاء املتساوية يف 

 .العدد الصحيح

  التي تم أكلها من الفطريةاألجزاء بسط 1

8 
= 

 مقام
= 

 د الكيل لقطع الفطريالعد

 

 

 :  ةمسأل

 ؟من العدد الكيل للضفادع يف املاءما هو الكرس   :سؤال

 4؟ كم عدد الضفادع يف املاء : فكر

 6؟ ما هو العدد الكيل للضفادع

  ضفادع يف املاء6 من 4

 :اإلجابة
6
4

  من الضفادع يف املاء

 :تدريب

 ؟ الذين يتزلجونيعرب عن عدد األطفالما الكرس الذي )  أ  -1

 ؟ الذين يلعبون بقطع الرخامما الكرس الذي يعرب عن األطفال) ب
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 بون بالطائرة؟عذين يل الما الكرس الذي عرب عن عدد األطفال)  أ -2

 ؟ الذين يجلسونما الكرس الذي يعرب عن عدد األطفال) ب

 

 

  .نصف الحياة: نشاط

 .ملواد املشعةإلثبات كيفية تغري ا: الهدف

  صندوق فارغ2 -مقص  -  إيقافساعة -قلم  -ورقية  لوحة : األدوات
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): اإلجراء(الطريقة 

  دقيقة) 1(ضبط املؤقت ملدة.

  الـورق مـن الصـندوق عـدم التغـري وقصـه إىل بإزالـة قم دقيقة النهايةيف 

 .نصفني

  كام كان مـن قبـل، ووضـع واحـدة يف صـندوق تغـري الناتجةفصل القطع 

 .دة يف صندوق عدم التغريوواح

  دقيقةمرة أخرى تعني املؤقت ملدة. 

 مـن الـورق يف صـندوق دون تغـري إىل نصـفني يف  يف قطع قطعةستمراراال 

 .ً جداة صغريالورقة حتى تصبح دقيقةنهاية كل 

 ضع دامئا واحدة يف صندوق التغري واألخرى يف صندوق عدم التغري. 

واحـدة، وضـعت  الدقيقـة النهايـةيف : النتائج
2
 املـواد يف صـندوق التغـري1

 أخـرى يـؤدي دقيقـةمـرور مع  ،املشعة التغري الذي يحدث يف املواد ظهارإل

إىل وضع 
2
  سـوى يف صـندوق التغـري ومل يتبـقة املـواد املتبقيـ1

4
 املـادة1
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 دقـائق) 3(يف نهاية .  دون التغيريةاألصلي
8
ويسـمى .  تتبقـىة املـادة األصـلي1

ونصـف الحيـاة .  لتغري نصف الحيـاةغرقه نصف مادة مشعةتالوقت الذي يس
 دقيقـة) 12(إىل ) 10(، وهـو يسـتغرق مـن دقيقـة) 1(يف هذا النشاط حـوايل 

رتاكم يف صندوق التغري، ولكـن الورق تً جدا للقطع وقطع للورقة لتصبح صغرية
 مبرور الوقـت، مـع مـا يكفـي مـن قطعة واحدة يف صندوق عدم التغري صغرية

 للكثري من هـذه املـواد ةن بالنسبو وتكاملشعةالوقت سوف تتغري جميع املواد 
 .السنني ليحدث التغريآالف فإنها تستغرق 

 .املوضوعي املعقدًلقد أنشأنا منوذجا مبسطا لتوضيح النشاط اإلشعاعي 

 

 هل كنت تعلم 

) 24000(املوجود يف النفايـات النوويـة بالتينيوم 239 –يبلغ عمر النصف من  

ة سن
2
تتغـري ولكـن بالتينيـوم  239 – من جميع التغريات املخزنة املشعة1

2
1 

 املفـاعالت النوويـة يفملسـتخدمة إن قضبان الوقـود ا. املواد ال تزال غري متغرية

 .تبقى ضارة للعديد من السنواتبالتينيوم  239 –التي تحتوي عىل
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 :حلول

 )3(كم عدد األطفال الذين يتزلجون؟  فكر ) أ  (-1

 )5(كم عدد األطفال املتواجدين؟ 

 .أطفال يتزلجون) 5(من ) 3(

  :اإلجابة
5
 .طفال يتزلجونمن األ3

 )2(الرخام؟ بذين يلعبون  الكم عدد األطفال فكر ) ب(

 )5(كم عدد األطفال املتواجدين؟ 

 .األطفال يلعبون بالرخام) 5(من ) 2(

  :اإلجابة
5
 .الرخامبمن األطفال يلعبون 2

 )4 ( بالطائرة؟يلعبونكم عدد األطفال الذين  فكر ) أ  (-2

 )7(كم عدد األطفال املتواجدين؟ 

 أطفال يلعبون بالطائرة) 7(من ) 4(

 :اإلجابة
7
 . بالطائرةيلعبونمن األطفال 4

 )3(كم عدد األطفال الذين يجلسون؟  فكر ) ب(

 )7(كم عدد األطفال املتواجدين؟ 

 أطفال جالسون) 7(من ) 3 (

  :اإلجابة
7
 .من األطفال جالسون3



 

23 
 

2 

 أجزاء الكســور

 .إليجاد أجزاء الكسور  :الهدف

 :عداد نتبع الخطواتعند تحديد أجزاء الكسور لأل  :الحقائق

كتب أي عدد صحيح كالكرس بوضع العدد مقسوم عىل ا  :)1(الخطوة 

 .الواحد

12 :مثال
1

12
 

 يف كرسين) العدد األسفل(واملقام ) العدد األعىل(لبسط ارضب ا  :)2(الخطوة 

 :مثال

3
2

1
12

31
212

3
24





 

8
3

4
2

84
32

32
6





  

 خترص الكرس إىل أبسط صورةا :)3(الخطوة 

عندما يكون البسط أكرب من املقام مثل   :مثال
3
24

ختصاره ميكن ا فإن الكرس  

 قسمه البسط عىل املقام باستخدام 
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24 

 
 

8

0
24
243 

إذا كان املقام ال يقسم البسط ألجـزاء متسـاوية مثـل العـدد 
3
7

 فـإن البـاقي  

 يعرب عن الكرس
2

1
6
73

 

 :اإلجابة
3
12 

عندما يكون البسط أقل من املقام مثل   :مثال
32
6

 نقسم البسط واملقام عـىل 

العامل املشرتك هو العدد الذي يقسم كـالً مـن البسـط . العامل املشرتك األعىل
 واملقام بالتساوي

322
62

16
3




 

  :مسائل

ىض قت :Carolالسؤال 
12
1

ات اليوم كم عدد الساع. من اليوم يف املذاكرة 

 ؟ لهااملساوية
  ساعة يف اليوم 24يوجد  :فكر

 
12
124ساعة  
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24  :)1(خطوة 
1
24

 

 :)2(خطوة 
12
1

1
24

121
124

12
24





 

 :)3(خطوة 
2

0
24
2412 

  ساعة 2 :اإلجابة

 )2(:السؤال 
2
1

 ا، يكون بنينRuiz  العلوممن عدد فصل مدرسة
3
 من البنـني 2

لـذين ما هـو الـكرس الـذي يعـرب عـن األوالد ا. يف الفصل يرتدون أحذية التنس

 ؟يرتدون حذاء التنس يف الفصل

 

 

املعلمة روز-علـوم 
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  :فكر
2
1

3
2
ذين يرتدون أحذية التنس عدد األوالد ال 

 )1 (الخطوة
2
1

3
2

6
2

 

 ) 2(الخطوة 
62
22

3
1




 

 :اإلجابة
3
1

 .  من عدد الفصل من األوالد يرتدون حذاء التنس

    :تدريب

1- Patsy خالل شهر أغسطساكتاب) 40( يقرأ  
4
3

كتـب من هذه الكتب كانت 

 أتها يف شهر أغسطس؟ قرتمتالتي  زلغاكم عدد كتب األ. لغازأ

 إذا كان -2
5
3

مـا العـدد الكـيل للنبـات يف . ُبذرة زرعت قـد منـت) 60( من 

 الحديقة؟

3- Amberيقيض  
4
1

فام كمية الوقت التي ينامها يف السـنة .  اليوم يف النوم

 الواحدة باأليام؟

4- 
10
3

 متثـل شامليةأمريكا ال. ارض يكون يابسمن األ
6
1

 مـا . مسـاحة اليابسـة

  لألرض؟ة بالنسبشامليةالكرس الذي يعرب عن مساحة أمريكا ال

 :خليط: نشاط

 . الهواءيف ة الكرسياألجزاءإلثبات  :الهدف
   .لوي املارشملوح من قطعة صغرية 78  :األدوات

 )ستيك أسود قابل للغلق  كيس بال1(  
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 :)اإلجراء(الطريقة 

 ضع حلوى املارشملو يف كيس من البالستيك. 

 طلً جيدا للخَّجُرأغلق الحقيبة و. 

 خذ بعض املوادضع يدك داخل كيس البالستيك و. 
 

 
 
 

 ،من الكيس البالستيكوذة املأخيف الصنية عد عدد املارشيملو؟ . 
مـن  ة مـأخوذة عينـةاملارشيملو يف أيسيكون هناك عدد أقل من عدد  :النتائج

 .من الصنية ًالكيس، ونادرا ما يتم التقاط
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  :هل كنت تعلم

واء النظيف والجاف وهو ما يحتوي عىل ه من الميثل الخليط عينة
100
78

 جزء 

، )املارشيملو(رتوچني يمن الن
100
21

، )سوداللبان األ(سچني  جزء أك
100

1
 جـزء 

ات الهواء املأخوذة من أمـاكن مختلفـة مـن عين) حمراللبان األ(غازات أخرى 
 .األرض تختلف قليالً فقط يف التكوين

 

 :حلول

  فكر -1

4
340?  

 )1(الخطوة 

41
340

4
120




 

30 )2(الخطوة 

000
12

1204 

 لغاز خالل أغسطسكتب أ) 30(قرأ  Pasty  :اإلجابة

 فكر   -2

5
360عدد النباتات  

 :اإلجابة

7
4

 . بالطائرةيلعبون من األطفال 

 )1(الخطوة 

51
360

5
180
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36 )2(الخطوة 

00  
30  
30

15
180  5 

  نبات36 :اإلجابة

 ً يوما365 فيها ةالسن فكر  -3

4
1365

4
1

1
365

 

 )1(الخطوة 

41
1365

4
365




 

91 )2(الخطوة 

1 
4  

005
  36

3654 

 :اإلجابة
 Amberالوقت الكايف التي ينام فيه 

4
 يوم  191

 فكر   -4
10
3

6
1?  

 )1(الخطوة 
106
31

60
3




 

 )2(الخطوة 
603
33

20
1




 

 :اإلجابة
أمريكا الشاملية متثل 

20
1

  من مساحة األرض

الباقي
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3 

 التكافؤ 

 .املتساوية الكسور ةلكتاب :الهدف
حيح أو املجموعـة  نفس املقدار من العدد الصـةمتثل الكسور املكافئ: الحقائق

بأكملها، 
2
1

 الدائرة هو نفس قيمـة 
4
2

 وهـذا يعـرب عنـه ،مـن نفـس الـدائرة 

كاآليت 
2
1

4
2
 وصحيح أن نقول 

4
2

2
1
  املقام الصـغري عند تغري الكرس ذي 

ولتغـري . كرب فإننا نرضب البسـط واملقـام يف نفـس العـددإىل كرس آخر مقامه أ
الكرس من مقام كبري إىل مقام صـغري فإننـا نقسـم البسـط واملقـام عـىل نفـس 

 .العدد

 :ةمسأل

   اجعل الكسور متساوية :1سؤال 
2
1

4
?
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 :فكر

 

22
12

4
2

2?4







 

 :اإلجابة

 
2
1

4
2
 

 اجعل الكسور متساوية  :2 سؤال
8
6

4
?
    

 
 

 :فكر

82
62

4
3

8?4







 

 

 :اإلجابة
8
6

4
3
 



الرياضيـات 32

 :تدريبات

1- Sterling  أكل
8
4

.  قسـمت إىل أربـع أجـزاءBeulah ةكعك. ة من الكعك

 Sterling يتساوى مع Beulahن يأكلها  التي يجب أاألجزاءكم عدد 

8
4

4
?


 كـل شـخص أكـل قطعـة. قطعـة) 16( عيد امليالد إىل  كيكةTingقسمت  -2

ـكـم ـعـدد األـشـخاص إذا ـكـان . واـحـدة ـمـن الكـيـك
4
3

 الكـيـك ـتـم أكـلـه؟

4
3

16
?


3- Lauren معدنيـة لـتعلم أختهـا عملة) 100(ت دماستخ Laceyالكسـور  .
  .)100(لكل كرس من ) العمالت(حدد كم عدد السنتات 

       -أ   
4
3

100 من 

   -ب  
25
4

      100 من 
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 واحد أقل :نشاط

  ة متثل نفس القيمةإلثبات أن الكسور املكافئ: الهدف
 قلم  مسطرة ورقة ورقة من دفرت مبطن  :تاألدوا

 مقص رصاص                      
   

 ):اإلجراء(الطريقة 

 الورقة عىل طول السطر العلوي من ةضع املسطر. 

 فـوق الخـط املوجـود ) سم 15 (بوصة) 6(جعل ابدأ من الهامش األيرس وا
 . دفرت املالحظاتةعىل ورق
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 سم 15(وصه ب) 6(جعل انتقل إىل السطر التايل وا.( 

  ةعالمات منفصل) 7(كرر حتى يتم إجراء. 

 ة املسـطرةضع املسـطرة بشـكل قطـري عـرب خطـوط بحيـث تكـون حافـ 
 . الطرف األيرس من السطر العلوي واليمني نهاية السطر السفيلمالمسة

 
 الورقة ومتتد خطوط إىل حواف ا بطول املسطرةارسم خط. 

 للقطع خالل القطرادم مقصاستخ . 

 ألسـفل لتشـكيل  عىل طاولة وحرك قطعةحة قطع الورق مسطحافظ عىل 
 .خطوط مستقيمة) 6(

 قياس طول كل سطر. 
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 : النتائج

تحويـل قطـع الـورق يسـبب ). سـم15 (بوصة) 6(خطوط طولها ) 7(كل 
 بوصـة) 7( والتي كانـت هـي اخطوط) 6(ختفاء أحد الخطوط لتختفي وتنتج ا
أي مـا ). سـم105 (بوصـة) 42( هو ومجموع طول السطور السبعة) سم17.5(

 أجزاء منفصلة) 7( تعادل   الستة املنفصلةاألجزاءيعادل مجموع طول خطوط 

 وميكن التعبري عنها يف شكل كرس مثل
6
6

7
7
  

 

  :هل كنت تعلم

عندما نقيض حوايل 
4
1

لـيك . سـنةال يف سـاعة 2190هذا يسـاوي .  الحياة نوم

رضب عمـرك يف ا.  التـي منتهـا يف حياتـك حتـى اآلنتحدد كم عـدد السـاعات
ما الكرس الذي ميثل الوقـت املسـتغرق يف . السنة يف ساعة 8760 يوجد 2190

 .مذاكرة الرياضيات

 :حلول

 4= ؟   ÷ 8   فكر -1

82
42

4
2




 

4
8

4
2
 

 ن يأكل قطعتني  يجب أBeulah : اإلجابة
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36 

 
 

 16= ؟  × 4   فكر -2

44
34

16
12




 

4
3

16
12

 

  شخص يتقدمون12 :اإلجابة

3- 
 فكر ) أ(

 100= ؟  × 4

425
325

100
75




 

4
3

100
75

 

  بنس75 :اإلجابة

 100= ؟  × 4 فكر ) ب (

254
44

100
16




 

25
4

100
16

 

  بنس16 :اإلجابة
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 ) املعدل(املتوسط 

 .لحساب املتوسط :الهدف

متوسـط سـقوط .  حول جمع الحقـائقة عامةاملتوسط يعطي معلوم: الحقائق

األمـطـار ـملـدة ـعـام ال يـقـول ـسـقوط األمـطـار يف أي ـيـوم مـحـدد ولكنـهـا ـتـوفر 

ألمطـار تجمـع يف  إىل أخـرى، ألن اة سقوط األمطار من سـنلومات كمقارنةاملع

 أخـرى يشـري إىل مـدى جفـاف ة إىل سـنة من سـنةالبحريات والخزانات، املقارن

 .املنطقة

توضح متوسط الدرجات يف كـل مـادة تقرير املدرسة  يف ةفإن الدرجات املسجل

 يف الرياـضـيات ـخـالل ـفـرتة Laurenرـجـات د. ـخـالل ـعـدد مـحـدد ـمـن األـيـام

 ـلـيك تـحـدد متوـسـط درـجـات 86،97،94،89،95،91كاـنـت ) التـقـيم(اـلـدرجات 

 :الرياضيات اتبع هذه الخطوات

 أوجد مجموع الدرجات) 1(الخطوة 

 522=91+95+89+94+97+86 
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 )6(اقسم املجموع الدرجات عىل عددهم ) 2(الخطوة 

 املتوسط 
 

  

 املجموع
  

 عدد الدرجات

  

92

00  
12  
12   

54
552  6 

  

 

 مسائل

 حدد متوسـط 134، 150، 135، 125 البولينج هي  يفDavinنتائج  السؤال 
 .نتائجه

 أوجد مجموع النتائج  ) 1(خطوة 
125+135+150+134=544 

 )4(اقسم مجموع النتائج عىل عدد النتائج  )2(خطوة 

 متوسط النتائج  
  النتائج عدد 

136

000
24

24
12

14
4

5444
  

       مجموع النتائج
 

 136 اإلجابة
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 تدريبات

 سـبوع خـالل األالخياطـةدد متوسط عدد الطالب الحارضين يف دروس ح -1
  أغسطس7أغسطس إىل  1من 

 كشف الحضـور

 عدد الطالب 1990أغسطس 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

95 
96 
100 
101 
102 
97 
95 

 
 .حدد متوسط نتائجه.  الجهازأحداثنتائج العب جمباز يف مختلف   -2
 

 حينيفر ليـن

 ةالدرج حدث الجمباز

 ات األرضتدريب
 ةالقضبان املتوازي

 متساويةقضبان غري 
 الوثب
  االتزانعارضة

9.8 
9.2 
9.9 
9.7 
10.0 
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3- Matthew ًيا مـا هـو متوسـطه أسـبوع لطعامـه الحرارية يحسب السعرات

 .سبوع يف األالحراريةاليومي للسعرات 

Matthew 

 الحراريةالسعرات  اليوم

 االثنني

 الثالثاء

 األربعاء

 الخميس

 عةالجم

 السبت

 األحد

1200 

1300 

1500 

1200 

1800 

2200 

2000 
 
ُـمـا ـهـو عـمـر . ـسـنه) 22(ـهـو ' Stella Cathey أطـفـالمتوـسـط أـعـامر   -4

Carol؟ 
 

 Stella أطفالأعامر 

 العمر بالسنوات الطفل

Jim 
Frances 
Carol 

23 
24 
 ؟

 22 متوسط األعامر
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 حتى متى ؟) إىل (  :نشاط

 لفول السوداينلتحديد متوسط طول ا :الهدف

 :األدوات

 20مسطرة . قطعة فول سوداين بقرشه . 

  20(اقسم مجموع القياسات عىل عدد السوداين( 
 

 

 ):اإلجراء(الطريقة 

  سنتيمرت(قياس وتسجيل طول كل واحدة من السوداين ألقرب بوصه(.  

  قياس20اجمع طول الـ . 

 : النتائج

لسـوداين املقـاس يعطـي مجموع األطوال مقسـوم عـىل العـدد الكـيل للفـول ا
متوسط أطوال الفول السوداين املقاس ويكون معدل الفول السوداين العام مـن 

 (بوصة) 2(إىل ) 1(
2
 )سم5إىل 12
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 هل كنت تعلم 

مـن )  جـم454(رطـل ) 1( فول سوداين متوسـط الحجـم يف 250هناك حوايل 
 ةهـي واحـدة مـن أكـرث الـخرضوات تغذيـالفـول السـوداين . الفول السـوداين

وهناك املزيد من الربوتني يف رطل من الفول السوداين مام كانت عليه يف رطل 
 .من اللحوم

 :حلول

 أوجد مجموع الطالب  ) 1( خطوة -1
686=95+97+102+101+100+96+95 

 ) 7(اقسم مجموع الطالب عىل العدد الكيل لأليام  )2(خطوة  
 

 مجموع الحضور    
 

 

 عدد األيام 

  

98

00  
56   
56    

63
686  7

 

  

 
 98متوسط الحضور  اإلجابة

 أوجد مجموع النتائج ) 1( خطوة -2
48.6 = 10.0 + 9.7 + 9.9 + 9.2 + 9.8 

 
 )5(اقسم املجموع عىل العدد الكيل للنتائج  )2(خطوة 



 

املتوسط 
 

72.9

00
10
10
35
36

45
6.48  5 

عدد النتائج

 9.72 اإلجابة

 جد مجموع السعراتأو ) 1(خطوة  -3
11200 = 2000+2200+1800+1200+1500+130+1200

 قسم مجموع السعرات عىل عدد األياما )2(خطوة     
 املتوسط

 
  الطالبمجموع

 
عدد األيام 

  سعر1600 اإلجابة    

 66=22×3 فكر  -4
أعامر هو  الثالث مجموع تعلم أنتاآلن  فكر    

 66= ؟  + 24 + 23
 66= ؟  + 47   إذن  47  = 42 + 23 فكر    

 ? = 19 اإلجابة    

  سنة19 يكون Carolعمر 

43أوالً: املبادئ
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 ) املعدل(املتوسط 

 . العرشيةواألعداد الصحيحة األعدادملضاعفة  :الهدف

 لعملية الرضب ابةواإلج معا بالعوامل رضبها التي يتم األعدادتسمى : الحقائق

.  الصـحيحةاألعـداد العرشيـة مثـل رضب األعدادرضب . تسمى حاصل الرضب

 العرشية وتكون العالمة العرشية يف الناتج عبـارة عـن مجمـوع األعدادنرضب 

  .يف العوامل املرضوبة)  العرشيةرقاماأل(الخانات العرشية 

 عامل    عامل     حاصل الرضب مثال
2.2  ×  1.80   = 3.982 

عندما نرضب ثالثة عوامل أو أكرث فإننا نرضب أول عاملني ثـم نرضب النـاتج يف 

 العامل التايل ونستمر هكذا حتى تنتهي من جميع العوامل

 مثال 
 
 
 
 أو

4 × 3 × 2 × 5 =  
4 × 3 = 12 

12 × 2 = 24 
24 × 5 = 120 
4 × 3 × 2 × 5 = 120 
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 ب كل رقم عىل حدة  من أكرث من رقم نرضاعندما يكون العامل مكون
 3.2    لامث

 
 خانة واحدة

 ×4.5 
 

 خانة واحدة

   160 
 +  128 

 5 × 3.2حاصل رضب  
 4 × 3.2حاصل رضب 

  نتني عرشيتني اخ  14.40   

 :مسائل

 4 × 0.81 × 1.23ارضب   :السؤال

 ).عاملني(نرضب أول عددين  :فكر
   1.23 

 
  عرشيتنيخاننت

 ×0.81 
 

 يتنيخانتني عرش

   123 
 +9840 

 1 × 1.23حاصل رضب  
 8 × 1.23حاصل رضب 

    9963   

 
 4 × 9963ارضب حاصل الرضب  :فكر

     9963 

 ×4 

    39852 
  

 
 

 4؟  الثالثةاألعدادما هو مجموع الخانات العرشية يف  :فكر
 3.9852 :اإلجابة
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 :تدريبات

.  دقيقـة1.45املدرسـة يف  تجري لفة واحدة حـول أن Charlottتستطيع  -1

 1.5 × 1.45  ارضب  لفة1.5ليك تحدد الوقت التي تستغرقه لتجري 

 زبيـب لـيك 4.5 تحتـوي عـىل كل بسـكويتة.  بسكويتLacey 2.5أكلت  -2

 ارضب Laceyتـحـدد الـعـدد الـكـيل للزبـيـب يف البـسـكويت اـلـذي أكلـتـه 

2.5×4.5 

3- Diane2.25تحتـاج حياء مبلصقات األشجار هي د أن تغطي مجلد األ تري 

لصـقات لتحديد عدد امل.  لتغطي الطولا ملصق3.5 لتغطي العرض املصق

 2× 3.5×2.25مامي والخلفي للمجلد نرضب الالزمة ليك تغطي الوجه األ

 
 جنيـه يف اليـوم األول 0.01؟ تـدفع الوظيفـة هل تأخذ هـذه الوظيفـة -4

اليـوم  وإذا كان األجر يتضاعف كل يوم واملـال الـذي تحصـل عليـه يف
 × 2يكون ضعف األجر الذي تحصـل عليـه يف اليـوم السـابق أو  التايل
 مـن يـوم بـدأ 30احسب املال التـي تحصـل عليـه خـالل .  جنيه0.01
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 . جنيه0.01= اليوم األول         

 .)املقاطع  ( ةاملضاعف :نشاط

لتحديد عدد األقسام التي شكلتها طي ورقة من الورق عدد معني مـن  :الهدف
 .املرات

  .جريدة –ورقة كتابة   :دواتاأل

 ):اإلجراء(الطريقة 

 مقطع ( قسم 2 ورقة الكتابة يف املنتصف لتحصل عىل اطو(. 

 مقطع (  أقسام 4 الورقة مرة أخرى يف املنتصف إلنتاج اطو(. 

  املقاطع (  أضعاف 6استمر يف طي الورق حتى يتم إجراء(. 

  عفة رقم القسم بعـد مضا( حدد عدد األقسام التي تنتجها من طي الورقة
 .)كل الطي

 
 

 الناتجـةاإلجابـةحقق من ت األقسام لتَّافتح الورق بعد الطي السادس وعد  
 .)مقاطع ( 
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 عدد املرات التي ميكن طيهاوحدد طي ورقة الكتابة أعد .  

 النصف  عدد املرات التي ميكن طيها يفوحدددم الجريدة استخ. 
 

 طـي الورقـة أكـرث مـن أضـف الصف من.  قسام64ستة أضعاف تنتج : النتائج
ـورق ـمك اـل ـبب ـس ـرات بـس ـتج . ـسـت ـم ـابعة فتـن ـة الـس ـا الطـي ً قـسـام 128أـم

  . قسام256 وتكون األقساموستضاعف الثامنية أضعاف عدد 

 :حلول

)1(   1.45 
 

 خانتني عرشيتني

  ×1.5 
 

 خانة عرشية واحدة

    725 
 +1450 

  

    2.175 
 

  خانات عرشية3

 )دورة( لفة 1.5  دقيقة ليك يجري 2.175  اإلجابة
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)2(     2.5  خانة عرشية واحدة 
  ×4.5  خانة عرشية واحدة 

      125 
   + 100 

  

 خانتني عرشيتني    11.25      
   11.25 اإلجابة

       2.25 
   ×3.5 

 خانتني عرشيتني 
 احدةخانة عرشية و

      1125 
     6750 

  

      7875 
 ×  2 

  

     15.750  3خانات عرشية  

 )ملحوظة هذه تساوي (  ملصق 15.750    اإلجابة
 األجر بالدوالر اليوم األجر بالدوالر اليوم   -4
 1 0.01 16 3 7.68 
 2 0.02 17 655.36 
 3 0.04 18 1310.72 
 4 0.05 19 2621.44 
 5 0.16 20 5242.88 
 6 0.23 21 10.485.76 
 7 0.46 22 20.971.52 
 8 1.28 23 41943.04 
 9 2.56 24 83886.08 
 10 5.12 25 167772.16 
 11 10.24 26 335544.21 
 12 20.48 27 671088.64 
 13 40.96 28 1342177.28 
 14 81.92 29 2684354.56 
 15 163.84 30 5368709.12 



جر اليوم السابق له وإجاميل املبلغ الذي اليوم الثاين كان ضعف أن أجر أالحظ 

جر مكن حسابه برسعة عن طريق مضاعفة أيام يت عدد من األيحصل عليه ألي

 4مثال املبلغ الذي يحصـل عليـه خـالل .  من الناتج12آخر يوم عمل ثم طرح 

 أيام؟

  $0.16 = 2× $ 0.08     أيام4جر خالل األ

 لغ الكيل املحصل بامل = 0.01 - الرضبحاصل 

 . أيام4لغ الكيل لـ بامل $ 0.15  = 0.01 - 0.16

للتأكد من إجابتك، أضف النقود التي تلقيتها كأجر طوال أربعة أيام 

$0.01 + 0.62 + 0.04 + 0.01=$ 0.15 

  . يوم30لغ الكيل املحصل خالل بامل

5368709.12 × 2 = 10737418.24$  

10737418.24 - 0.01 = 10737418.23 
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 قيـاسات ال: ًثانيا
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السنتيمرتات

 .األطوال بالسنتيمرتات دام مسطرة القياس املدرجة لقياسستخال :الهدف
 املطبوـعــة ـعــىل املـســطرة املدرـجــة تـشــري إىل قياـســات رـقــاماأل: الحـقــائق

  سم0.1 تساوي رقام املقسمة بني األاألجزاءكل جزء من  . السنتيمرتات

:مسائل

 ألقـرب اإلجابـةعرب عن . جدد طول القلم الرصاص بالسنتيمرتات  :السؤال
 . سم0.1

 . سم3.7طول القلم الرصاص سيكون  :اإلجابة
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 :تدريبات

 الضامدة الالصقة؟ طول  ما  -1

 
 
 ؟ هو طول مشبك الورق ما  -2

 
 

 شرب :نشاط

 .لقياس الطول بالشرب والسنتيمرتات : الهدف
منضدة (منضدة  - قلم رصاص - خفاءرشيط إ - مسطرة مدرجة - يد  :دواتاأل

 .ً)املطبخ مناسبة جدا
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 ):اإلجراء(الطريقة 

 أفرد أصابع يدك اليرسى. 

  الصـغري عنـد . أعىل املسـطرة بوضـع األصـبع) املمتدة(ضع يدك املفرودة
  . يدك بقدر املستطاع عىل املسطرة كام تصلإبهامبداية املسطرة وأفرد 

 
 سجل طول يدك املمتدة ألقرب سنتيمرت صحيح. 

 للمنضدةاألطول بطول الحرف اضع رشيط . 

 ضع يدك اليرسى املمتدة يف نهاية حرف املنضدة فوق الرشيط. 

  بالقلم الرصاصاإلبهامضع عالمة عند نهاية .  

  عنـد عالمـة القلـم األصغرحرك يدك املمتدة إىل اليمني، ضع نهاية األصبع 
 .الرصاص

  اإلبهامعالمة مرة أخرى عند نهاية ضع. 
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  استمر يف تحريك يدك خالل حرف املنضدة حتى يتم قياس طول املنضـدة

 .بالكامل

 حسـبها فقـط إذا كانـت إذا كان القياس األخـري أقرص مـن يـدك املمتـدة ا

 .املسافة أكرب من نصف مسافة يدك املمتدة

  املنضـدة حسب عدد العالمـات وسـجل طـولا) ًشربا(يدك املمتدة تسمى 

 .بالشرب

 رضب عدد األشبار مع طـول يـدك املمتـدة بالسـنتيمرتات لتحديـد طـول ا

 .املنضدة بالسنتيمرتات

إذا . عدد العالمات يعتمد عىل طول املنضدة وكم يكون طول شرب يدك: النتائج

كنت تتذكر طـول شـرب يـدك فإنـه سـوف يعطـي لـك طريقـة مفيـدة لتقريـر 

 .األطوال

  : تعلمكنتهل 

. ساس القياسات البرشية مثـل شـرب يـدكأام القياس لدينا يف األصل عىل كان نظ

 واليـاردة كانـت تسـاوي  خطوة مـن الجنـدي الرومـاين1000امليل كان يساوي 

ًبهام وألن امللك مل يكن متوفرا دامئـا فـإن كـل الطول من أنف امللك إىل نهاية اإل

 . املمدودة لقياس الياردةهشخص يستدم ذراع

ـتالف يفاال ـؤدي إاألجســام أحجــام ـخ ـة ـي ـرثىل اال البرشـي ـاج إىل طــرق أـك حتـي

م علامء فرنسـا ابتكـروا النظـام املـرتي للقيـاس ثـم 1791يف عام . ًقياسا للقياس

ت واـحـد ـمـن عرشة مالـيـني ـمـن املـسـافة ـمـن القـطـب الـشـاميل إىل ـخـطـحـنج
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االستواء عىل قضيب معدين ثم إنتاج نسـخ مـن القضـيب املعـدين واسـتخدامها 

اس املرتي لألطوال ومع التقدم التكنولوجي فإن القياسات أصبحت أكرث دقة للقي

هـي اآلن .  عـن الثانيـة299,792,458/1املسافة التي يقطعها الضوء يف . ممكنة

 الطول القيايس للمرت

 :حلول

 . سم7.8يكون الضامدة الالصقة طول  -1
 . سم4.1طول مشبك الورق يكون  -2
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 املليمرتات

 .املسطرة املرتية لقياس الطول بوحدة امللليمرت الستخدام :الهدف
كل . األرقام املطبوعة عىل املسطرة املرتية تشري إىل قياسات السنتيمرت: الحقائق

 ملليمـرت 1 سم والتي متثـل 0.1  املقسمة بني األرقام تساوي أواألجزاءجزء من 
 10  بسـنبةرت مبضاعفة كل قياس سنتيمرت مرقمـةملليم 10 سنتيمرت يساوي 10

 )مم(ويرمز للملليمرت 

 

 :مسائل

  

 .)مم(ماهو عرض الرشيط بوحدة امللليمرت   :السؤال

كـل .  أضعاف قيـاس امللليمـرت10 املطبوعة عىل املسطرة تعطي األعداد :اإلجابة
حـرف الرشيـط .  ملليمـرت1 املطبوعة يساوي األعدادجزء صغري بني 

عـىل  2د املطبـوع يتوقف عند ثاين عالمـة مـن امللليمـرت بعـد العـد
 . ملليمرت22  فإن عرض الرشيط يساوي، وبالتايل،املسطرة
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 تدريبات

 ؟ ماهو طول املشط بامللليمرت  -1

 
 
 ؟ ماهو طول شعريات فرشاة األسنان بامللليمرت  -2

 
 
 هو سمك كل صفحة بامللليمرتات؟   صفحة يف كتاب ما100  يوجد -3

 



الرياضيـات 60

.رشيط القياس: نشاط

ستخدام رشيط القياسوقياس أطوال امللليمرت بالعمل : الهدف
 قلم عالمات ورقة كتابة : دواتاأل

 . كبريةبيضة دجاجة مقص  

): اإلجراء(الطريقه 

  مم من ورقة280×  مم 30قياس وقطع . 

 استخدم القلم الرصاص لكتابة صفر يف بداية الورقة. 

  عالمات ضع املسطرة عىل الرشيط الورقي واستخدم القلم الرصاص لوضع
 الرشيط الـورقي املوضـوع عليـه ىل حافةتبدأ من أع. امللليمرت عىل الورق

 .صفر

 الكبـرية مـن يط الورقي الذي صنعته لقياس بيضة الدجاجـةاستخدم الرش 
 .البداية للنهاية
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شياء مام يجعلهـا مفيـدة عنـد رشيط الورقي ينحني بسهولة حول األال: النتائج
مـع كـل  من البداية للنهاية يختلـف ول بيض الدجاجة، طقياس املواد املنحنية

 قيـاس البـيض .بدايـة للنهايـةال مـم مـن 83 الكبـرية بيضة فقد بلغت البيضـة
 .مختلف الحجم واملقارنة بني قياساتها

 

 

  :هل كنت تعلم

  جاميكـا وطـول يفVervain humming birdأصـغر بيضـة يضـعها طـائر هـي 
 . للنهاية مم  من البداية9.9 حوايل البيضة

 :حلول

 . مم88املشط طوله  -1
 . مم9سنان  األطول فراشة -2
 0.15 = 100 ÷ 15.0= سمك الصفحة الواحدة  -3
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املحيــط 

 . محيط املضلعاتإليجاد :الهدف
 وميكـن إيجـاده عـن طريـق إيجـاد األشـياءاملحيط هو املسافة حول : الحقائق

 .بل لتكون زوايا مستقيمة وتتقاأضالعاملضلع له . مجموع أطوال أضالعه

:مسائل

  . محيط كل عنرصّعني  :السؤال
ميكن تحديد محيط إطار صورة مستطيلة الشكل بجمع جميع أطـوال   )أ)  1(

 .أضالعها األربعة
  بوصة44=  بوصة 12+  بوصة 10+  بوصة 12+  بوصة 10 :إنجليزي



63القياســات : ًاثاني

 سم110=  سم 30+  سم 25+  سم 30+  سم 25: )قيايس ( ي رتم

 أو
2× رضبها ال وي نصف املسافة حول املستطّعني

 إنجليزي

 بوصة22=  بوصة 12+  بوصة 10  ) 1(خطوة 

  بوصة 44 = 2×  بوصة 22   ) 2(خطوة 

 )قيايس ( ي رتم

  سم55=  سم 30+  سم 25  ) 1(خطوة 

  سم110 = 2×  سم 55 )2(خطوة 

 بأـضـافة املربـعـة) ـضـدةاملن(ميـكـن تحدـيـد مـحـيط ـسـطح الطاوـلـة  )ب)  2(

 .ضالعهاجميع أطوال أ
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 إنجليزي
  ياردة6=  ياردة 1.5+  ياردة 1.5+  ياردة 1.5+  ياردة 1.5

 
 يرتم

  مرت5.48=  مرت 1.37+  مرت 1.37+  مرت 1.37+  مرت 1.37
 

 
  4×رضب طول كل ضلع ا.  متساويةاألضالعومبا أن جميع أطوال 

 إنجليزي
  ياردة6 = 4×  ياردة 1.5
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 )ايس قي( رتي م
  مرت5.48 = 4×  مرت 1.37

املنتظمـة عـن طريـق إضـافة غـري ط هذه الحديقة ميكن تحديد محي)   ج)3(
 .ضالعها معاجميع أطوال أ

 إنجليزي
  أميال8=  ميل 4+  ميل 5+  ميل 4+  ميل 2+  ميل 3

 
 

 )قيايس ( ي رتم
  كم28.8=  كم 8+  كم 6.4+  كم 6.4+  كم 3.2+  كم 4.8
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:تدريبات

هو ما )سم150( بوصة 59×) سم254( بوصة 100 هبعادأستطيل الذي امل -1
 ؟محيطه

  .نتظم الشكلاملغري  محيط املضلع ّعني -2

رتب محيط املربعات الذي أطوال أضالعها -3
 )سم 40(  بوصة 16) أ  
 ) سم 50(  بوصة 20) ب  
 )سم60(  بوصة 24) جـ  
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 :)بكرة(سطوانة أ :نشاط

 .دام عجلة القياساستخإلنشاء و: الهدف
 -قلم عالمـات  - كتاب - قلم رصاص - مسطرة - بطاقة قياس - مقص :األدوات

 غطاء

 ):اإلجراء(الطريقة 

 دم هذه التعليامت لعمل عجلة القياساستخ. 

  قطع
2
1

 .من الرشيط من بطاقة الفهرس) سم3×سم 1( بوصة 1×  بوصة 

  مـن الرشيـط الـورقي القصـريةخـط يف وسـط الجوانـب ضع عالمـة عـىل 

لإلشارة إىل الطول 
2
1

( بوصة 
2
1

 ). سم

 من حافة الغطاء ). سم5( بوصة 2دم قلم العالمات لرسم خط طوله استخ
 .باتجاه مركز الغطاء

 عنـد ) سـم5 ( بوصة2 تبدأ عند ،ابدأ :كتب كلمةدام قلم العالمات ااستخب
 .خط الغطاء

 

 
 

 

بوصـةسنتيمرتات
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 قسام دم رشيط الورق لإلشارة إىل موضع أاستخ
4
1

(بوصة 
2
1

حـول)  سم

 وضـع عالمـةBEGINبدأ مع الخـط ا. الغطاءحافة 
4
1

(بوصـة 
2
1

) سـم

.دام قلم العالماتاستخب

  لقياس البوصة عد كـل خطـوط الــ
4
1

عـد كـل سـطرين لقيـاس  (ةبوصـ

 .سنتيمرتات

 الغطاء البالستيك) منتصف(دخل نصف القلم الرصاص من خالل مركز أ.

  الكتاب) حرف( عىل حافة البدايةضع. 
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 األحرفعدة لف القلم الرصاص والغطاء حول حسب محيط الكتاب مبساا 
 .الخارجية للكتاب

الغطـاء ) لفـات(يتم تحديـد محـيط الكتـاب مـن خـالل عـدد دورات : النتائج
 ).الدورات(جزء من اللفات أي باإلضافة إىل 

 

 هل كنت تعلم ؟

 القـيـاس الـتـي تـسـتخدم لقـيـاس لعجـلـة) مامئـلـة( مـشـابهة Trundleعـجـالت 
 محـيط املنـازل واملسـافات بـني القواعـد عـىل ملعـب وميكن قيـاس. املسافات

 لكـل مـرتا واحـداالبيسبول ميكن قياسها برسعة مع عجلة القياس التـي تقـيس 
 .دورة

 

 :حلول

  ً.ضالعه معاأطوال أ كليجميع حيث ميكن تحديد محيط الشكل املستطيل   -1

 بوصة318=بوصة 59+ بوصة 100+ بوصة 59+ بوصة 100

 سم808=  سم 150+  سم 254+  سم 150+ سم 254

 2×عن طريق تحديد نصف املسافة حول املستطيل ورضبها 

 نجليزيإ

  بوصة 159=  بوصة 59+  بوصة 100  )1(خطوة 

  بوصة318 = 2 × 159  )2(خطوة 
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 ) قيايس ( مرتي 
 سم404= سم 150+ سم 254  )1(خطوة 

 سم808 = 2× سم 404 )2(خطوة 

 األضـالع أطوال كلجمع املنتظم الشكل بري غميكنك تحديد محيط املضلع   -2

  ً.معا

 نجليزيإ

  بوصة25+  بوصة 6+  بوصة 8+  بوصة 5+  بوصة 4+ بوصة  2

 مرتي

 سم63= سم 15+ سم 2.3+ سم 12.7+ سم 10+ سم  5

   رتب املربعات األربعة من أكرب مربع- أ-3

 املحيط= طول كل ضلع  × األضالععدد  :فكر

 )بوصة 40(بوصة 16) = سم5(بوصة 2×  أضالع 8 
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  .ًضع املربعات جنبا إىل جنب إىل جنب لعمل خط مستقيم )ب(
 محيط= طول كل ضلع  × األضالععدد   :فكر

 )سم50(بوصة 20) = سم5(بوصة 2×  أضالع 10

 

 .رتب املربعات عىل هيئة صليب ) ج(
 محيط= طول ضلع كل منهم  × األضالععدد   :فكر

 )سم60( بوصة 24) = سم5( بوصة 2×  ضلع 12
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9 

 قطر الدائرة 

 .لقياس قطر الدائرة :الهدف

 والـوتر اتـرالخط املستقيم الذي بدايته ونهايته عىل الدائرة يسـمى و: الحقائق

 نقطة عـىل ةأي خط يصل بني مركز الدائرة وأي. ااملار مبركز الدائرة يسمى قطر

  .ل القطرطول نصف القطر يساوي نصف طو. الدائرة يسمى نصف قطر

 

 

 

 

 

 

 

 

قطر

نصــف
 قطر
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 :ةمسأل

 .امهما طول نصف الدائرة أو قطر كل مندراسة املخططات وتحديد إ :سؤال

)قيايس ( إنجليزي 
  بوصة 8=  القطر ) أ

= نصف القطر
2
1

 طول القطر

=
2
1

 بوصة 8 × 

  بوصة 4=  

مرتي
  سم20= القطر 

= نصف القطر 
2
1

طول القطر × 

 =
2
1

سم20  × 

  سم 10=   
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 نجليزيإ
  بوصة2= نصف القطر 

نصف القطر × 2=  القطر 
  سم2 × 2=  
  سم 4=  

 )قيايس  ( مرتي

  بوصة5= نصف القطر 
نصف القطر × 2=  قطر ال

  سم5 × 2=  
  سم 10=  

 : تدريبات

. وحدد طول نصف القطر والقطر لكل منهماألشكالادرس  -1
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أوتـار .  أجـزاء7لقطـع الـدائرة إىل ) الـدائرة( أوتـار يف الشـكل 3دم استخ -2
 .ا جزء16لقطع الدائرة إىل 

 
 

  .نقطة املركز :نشاط

 .إليجاد مركز الدائرة: الهدف
كـوب  - قلـم رصـاص - كتابـةقة ور - كارت :واتاألد

  ورقة-رشاب 

 ):اإلجراء(الطريقة 

  عىل ورقةًمقلوبا ضع الكوب.   

 دم القلم الرصاص لرسم دائـرة عـن طريـق استخ
  .وضع عالمات حول الجزء الخارجي من الكوب

 إزالة الكوب الزجاجي من عىل الورقة.  
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 ةضع زاوية البطاقة الورقية بحيث تلمس أيـ 
 A ،Bنقطة عىل الدائرة ثـم ضـع النقطتـني  

   .عىل الدائرة كام بالشكل

 دم املسطرة لرسم خط بـني النقطتـني استخ
A  ،.B   

  ضـع زاويـة البطاقـة الورقيـة بحيـث تلمـس
، C آخر من الدائرة ثـم ضـع النقطتـني امكان

Dكام بالشكل .   

 نيدم املسطرة لرسم خط بني النقطتاستخ D  ،.C   
 

 يـن تقـع البطاقـة أو عـدد أال يهـم . قاطع الخطوط يف مركز الـدائرةتت: النتائج
 .الخطوط التي ترسمها فإنها ستتقاطع يف مركز الدائرة

  :هل كنت تعلم

  مم0.0885متوسط قطر الشعر البرشي حوايل 

 :حلول

 إنجليزي) أ ) 1(
  بوصة4= نصف القطر  
 نصف القطر × 2=  القطر  
  بوصة8=  بوصة4 × 2=   
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 )قيايس ( مرتي 
  سم10= نصف القطر  
 نصف القطر × 2=  القطر  
  سم20=  سم10 × 2=     
 إنجليزي) ب 
  بوصة20=  القطر  

= نصف القطر  
2
1

 نصف القطر × 

   =
2
1

  بوصة10= بوصة 20  × 

 )قيايس ( مرتي  
  سم51=  القطر  

= نصف القطر  
2
1

 نصف القطر × 

  =
2
1

  سم25.5= سم 51   ×

 نجليزيإ )جـ
  بوصة6= نصف القطر  
 نصف القطر×  2=  القطر  
  بوصة6 × 2=   
  بوصة12=   
 )قيايس ( مرتي  
  سم15= نصف القطر  
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 طرنصف الق × 2=  القطر 
  سم30=  سم15 × 2=   

)2(    
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10 

  الدائرة محيط

 
 طول القطر ×   =املحيط  لتحديد محيط الدائرة نستخدم القانون: الهدف

 ) القاعدة(القانون :  الحقائق

 طول القطر×  = محيط الدائرة    

 قطرطول ال × piوتقرأ     

 وهذا 3.14 دائرة عىل طول قطرها يساوي القيمة التقريبية ةيقسمة املحيط أل

ويكون نفـس القيمـة ) حرف يوناين(  ل له بـ   ويرمزpi يسمى 3.14العدد 

 .لكل الدوائر بغض النظر عن أحجامها

 اكتشفت هناك عالقات. ًشياء الجميلة حقالقد تعلمت واحدة من األ :ملحوظة

مهام كانت الـدائرة . وهي دعم يف كل مكان ولكل شخص يف العامل. مرة واحدة

  .3.14 دامئا تساوي piكبرية أو ما املادة املصنوعة منها أو من نصفها فإن 

 
 
 



 :مسائل

دام القاعدةاستخط الدائرة لكل واحد بيحدد مح  :السؤال
 نجليزيإ )أ)  1(

  بوصة 4= القطر 
 3.14 

 القانون 
 طول القطر ×  = محيط الدائرة 

 بوصة4 × 3.14                       = 
  بوصة12.56=    

)قيايس  (مرتي
  سم 10= القطر 

   =  3.14 
طول القطر   ×  = املحيط = القانون 

  سم10 × 3.14                           = 
  سم31.4= 

 نجليزيإ)ب)  1(
  بوصة 3= نصف القطر 

 بوصة6=  بوصة 3 × 2= القطر 
   3.14 = 

 بوصة 3
بوصة 3
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طول القطر ×   = محيط الدائرة 
  بوصة6 × 3.14                     = 

 بوصة18.84=                     
 )قيايس  (مرتي

 سم 7.5= نصف القطر 
  سم 7.5 × 2=             القطر 

  سم15=                      
  =  3.14 

 طول القطر × م = القانون 
 سم47.1=  سم15 × 3.14  = 

 تدريبات

 : محيط الدائرة لكل دائرة من اآليتّعني   -1
 .) سم25( بوصة 10قطر الدائرة ) أ
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.) سم15(  بوصة 6نصف القطر ) ب

 أي مـدى تصـل كـرة إىل)  سـم200(  بوصة80الطفل يتأرجح بحبل طوله  -2

  .معلقة يف نهاية الحبل لتكمل دورة

إىل أي مدى تقع )  سم14( بوصة 5.5سجل الفوتوغراف لديه نصف قطر  -3

  .نقطة عىل حافة السجل لتصل إىل أربع دورات

:يجري حول :نشاط

 . األقطارلرسم دائرتني مختلفتي :الهدف

 ورقة-مسطرة  - خيط - مقص - ن رصاصقلام :األدوات

):اإلجراء(الطريقة 

 سم15( بوصة 6قطع قطعة من الخيط طولها حوايل ا.(

 ربط حلقة يف الطرف اآلخرد طريف الخيط حول القلم الرصاص واربط أحا.
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 ضع الحلقة يف مركز الورقة. 

  والتـي )املمحـاة(ستيكة الثاين يف مركز الحلقة من عند األضع القلم الرصاص 
 ً.تلمس الورقة واجعل القلم ثابتا

  ادـفـع القـلـم الرـصـاص املرـبـوط يف ـطـرف الـخـيط للـخـارج لتـمـدد الـخـيط
 .لنهايته

 
 

 حول نقطة الضغط حتى ترسم دائرة كاملةطحرك القلم املربو . 

 غري طول الخيط وكرر السابق. 

إىل الخـط الخـارجي للـدائرة ) سـن القلـم(تشري نقطة القلم الرصـاص : النتائج

طول نصف  - كلام يزيد طول الخيط. وطول الخيط يساوي نصف قطر الدائرة

 .يزيد حجم الدائرة - القطر

 هل كنت تعلم ؟

محـيط ). كـم 39842339(ميـل  2490146محيط األرض عند خط االستواء هو 
ـل  45األرض حــول األقطــاب يكــون  أقــل مــن محيطهــا حــول) كــم72(مـي



.خط االستواء

:حلول

  بوصة 10= القطر  )أ)    1 (
 =  3.14 

 طول القطر ×   = محيط الدائرة 
بوصة 31.4=  بوصة10 × 3.14  =  

 )قيايس (مرتي
  بوصة 25= القطر 

     =  3.14 

 طول القطر ×  =  املحيط     القانون 
 بوصة25 × 3.14 =   

  سم78.5= 

  بوصة6= نصف القطر  )ب)   1(

  بوصة12 = 6 × 2 × 2= القطر 

      =  3.14 

 طول القطر ×  = القانون 

 بوصة 37.68=  بوصة 12 × 3.14   =            

 )قيايس  ( مرتي

 سم 15= نصف القطر 

  سم30=  سم 15 × 2= القطر        
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                 =  3.14 

 طول القطر ×  = القانون 
  سم94.2=  سم30 × 3.14=               

)2( 
 

واملسافة التي تصل بها . طول الحبل يساوي طول نصف قطر الدائرة
 .الكرة إىل دورة واحدة تساوي محيط الدائرة

 نجليزي إ
  بوصة 80= نصف القطر 

  بوصة160=  بوصة 80 × 2= القطر 

     =  3.14 

 طول القطر  × = محيط الدائرة . القانون 
  بوصة160 × 3.14                                      = 
  بوصة502.4                                      = 

 )قيايس (مرتي
  سم200= لقطر نصف ا

  سم400=  سم 200 × 2= القطر             

                   =  3.14 

 طول القطر ×   = محيط الدائرة . القانون 
  سم400 × 3.14=                                          

  سم1256                                         = 
 املحيط= طول كل ضلع  × األضالععدد 
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 )بوصة 40(بوصة 16) = سم5(بوصة 2×  أضالع 8

بنقطة عىل حافة السجل يف أربـع دورات تسـاوي وعة املسافة املقط ) 3(

 .أربعة أضعاف محيط السجل

  بوصة 5.5= نصف القطر 

  بوصة11 = 5.5 × 2= لقطر ا

     =  3.14 

 طول القطر  × = القانون املحيط 

  بوصة34.54=  بوصة 11 × 3.14                           = 

 املحيط × 4= املسافة الكلية 

  بوصة 34.54 × 4                      = 

  بوصة138.16                    =   

 )قيايس (مرتي

  سم14= نصف القطر 

  سم28=  سم 14 × 2= القطر 

      3.14 =  

 طول القطر  × = القانون املحيط 

  سم78.92=  سم 28 × 3.14                           = 

 محيط الدائرة × 4= املسافة الكلية 

  سم78.92 × 4     =                    

  سم351.68   =                      
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11

مساحة املربعات واملستطيالت

  :دام القانوناستخإليجاد مساحة مستطيل أو مربع ب:الهدف
 العرض× الطول = املساحة
 العرض × الطول = املساحة: القانون :الحقائق

رض بدون أن تتغري النتيجةميكن تبديل جانبي الشكل الطول أو الع
 نجليزيإ 1مثال 

 العرض × الطول = املساحة
  بوصة 2×  بوصة 4            = 
  2 بوصة8            = 

 )قيايس  ( مرتي
 العرض × الطول = املساحة

 سم5×  سم 10            = 
  2 سم50            = 
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 نجليزيإ 2مثال 
 العرض × الطول = املساحة

  بوصة 40×  بوصة 2        =     

  2 بوصة8=             

 )قيايس  (مرتي

 العرض × الطول = املساحة

  سم5×  سم 10            = 

 2 سم50 =             

 صـغري فـوق الوحـدة 2قـدم نضـع × عند رضب وحدتني مثل قدم 

 . ) تقرأ مرت مربع2م( ويقرأ هذا التعبري تربيع 2عىل مثل قدم

 :مسائل

مـرت )1.7( قـدم 5.5إذا كان مكتب الرئيس يف املكتب يكـون طولـه   :لسؤالا

 مرت ما هي مساحة سطح املكتب؟)1.2( قدم 4وعرضه 

   نجليزي إ

 العرض× الطول = املساحة

  2 قدم22=  قدم 5.5×  قدم 4           = 



  
 الرياضيـات

 
90 

 
 

 

 )قيايس  (مرتي

 العرض × الطول= املساحة

  مرت1.7×  مرت 1.2= 

  2 مرت2.04 =

 :تدريبات

 ؟اإلعالناتهي مساحة لوحة  ما -1
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2- Coloradoتقريبا مستطيلة الشكل عني مساحتها؟ ً 

 
 

هل لرت واحد من ) 2 مرت10.2 (2 قدم110واحد من طالء يغطى مساحة لرت  -3
 2.4( قـدم 8رتفاعـه وا) مـرت4( قدم 13 عرضه االطالء يكفي لتغطيته جدار

 ؟)مرت
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 .األكرب :نشاط

 .)الهابطة (ةلتحديد مدى تأثري املساحة عىل رسعة األحجام الساقط :دفاله
اوية الحجـم سـ حلقـة مت2 - مسطرة - خيط - مقص - كيس بالستيك :األدوات
 .والوزن

 ):اإلجراء(الطريقة 

  سم60( بوصة 24 قطع خيط طول واحدة 8اقطع.( 

 سم25( بوصة 10 من الكيس البالستيك حوايل اس مربعاقطع وق.( 

 املظلة(ط الخيط يف كل زاوية من ورقة البالستيك ربا.( 

 أن قطع الخيط الحرة األربعة لها نفس الطول ثم اربـط نهايـة اكن متأكد 
 . مع بعض يف عقدةأطرافاألربعة 

 لـرتبط الحلقـة مـع العقـدة ) سـم15( بوصة 6 طوله حوايل ادم خيطاستخ
 ).مظللة الخيط(
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 سـم60( بوصـة 24البالسـتيك  بع مندام مراستخاعمل مظلة ثانية أكرب ب (
 . خيوط متساويةةربعوأ

  بوصـة 6اربط الخيوط األربعة يف عقدة واربط العقدة يف الحلقـة بخـيط 
 .مثل الخيط السابق) سم15(

 علق يف املركز الورقة من البالستيك. ليك تخترب املظالت. 

 البالستيك يف املنتصفاطو . 

 وقـت واحـد ومراقبـة الوقـت الـذي يف واحـدة مرة  املظالت يف الهواء، ارم
 .للوصول إىل األرضكل مظلة ستغرقه ت

 
املظلة الكبرية تفتح وتطفو عىل األرض بـبطء أكـرث مـام تفعلـه املظلـة : النتائج

الحلقات هي نفس الوزن، مع نفـس مقاومـة الهـواء وال تـؤثر رسعـة . الصغرية
 .الوصول

 هل كنت تعلم ؟

فوقـه وهـذا الهـواء يـدفع جمـع تء الـذي يكلام زاد سطح الجسم كلام زاد الهوا

يدفعـه  ،وط الهواء الذي تحت الجسم السـاقطيل سقالجسم إيل أسفل ويؤدي إ

بعـض الـحرشات لـديها و ،شخاص يبطء سقوط األوهذا الهواء املظلة  مثلعىلأل

 ًا ميكـن أن تقـع مـن مبنـىنهإ. هذا القبيل باملقارنة مع وزنهامساحة كبرية من 

 .اري يصبح يسريسعمة والطويل الق
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 :حلول

) 1   ( 
 

 نجليزيإ

 العرض × الطول = املساحة

  قدم2×  قدم 3.6             = 

  2 قدم7.2             = 

 )قيايس (مرتي

 العرض × الطول = املساحة

  مرت0.6×  مرت 1.1             = 

 2 مرت0.66             = 

 

 نجليزيإ ) 2(

 العرض × الطول = املساحة

  ميل285×  ميل368            =  

 2 ميل104.880             = 

 )قيايس  ( مرتي

 العرض × الطول = املساحة

  كم456×  كم 589             = 

 2 كم268.584             = 

)3( 
  
 

 جليزيإن

 العرض × الطول = املساحة
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 :فكر

  قدم8×  قدم13             = 

 2 قدم104             = 

  2 قدم110 هي أقل من 2 قدم104واحد ، لرت  يغطي ب2 قدم110

 :اإلجابة
 
 

 
  

 . لرت يكفي الطالء1نعم 
 )قيايس (مرتي

 العرض × الطول = املساحة
  مرت2.4×  مرت 4  =             

 2 مرت9.6 =              

  2 مرت10.2قل من  أ2 مرت9.6واحد ، لرت  تغطي ب2 مرت10.2 :فكر

 . لرت يكفي للطالء1نعم،  :اإلجابة



96
 

12

مساحة املثلث

:دام القانوناستخإليجاد مساحة املثلث ب:الهدف

= املساحة 
2
1

االرتفاع×  الطول القاعدة 

 3 أو ا رؤوسـ3تقابل لتكون تاملثلث هو شكل يتكون من ثالثة أضالع : الحقائق
 والرأس هي النقطة )جمع رأس( الروؤس يطح مستو أي ساملستوى هو: نقاط

العـمـودان خـطـان .  الزاوـيـةالـتـي تتـكـون عـنـد تقاـبـل القـطـع املـسـتقيمة عـنـد
 )درجة90(° 90ن يضعان زاوية مستقيام

= القانون مساحة املثلث 
2
1

االرتفاع× طول القاعدة  

.د املرسوم من رأس املثلث إىل الضلع املقابلارتفاع املثل هو العمو

قاعدة
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 ويسمى هذا الضلع بالقاعدة واملربع الصغري املرسـوم بـني االرتفـاع والقاعـدة 
 ° 90يشري إىل الزاوية 

 :مسائل

 أوجد مساحة املثلث  :السؤال
مـع ° 90االرتفاع هو الخط املستقيم الذي يصنع زاوية قياسها 

 .القاعدة
 نجليزي إ

 :القانون

= املساحة 
2
1

االرتفاع×   طول القاعدة  

 بوصة8= اع ف             االرت
 بوصة4=              القاعدة 

= املساحة 
2
1

 بوصة8×  بوصة × 4 

ناتج مع نرضب أول عددين مع بضع ثم نرضب ال.  معاأرقامعندما نرضب ثالثة 
 .العدد الثالث

القاعدة

االرتفاع
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 :فكر
 

2
1

  بوصة  وبالتايل 2=  بوصة × 4  

  بوصة مربعة 16=  بوصة 8×  بوصة 2= املساحة 
 )قيايس  ( مرتي

=  املساحة القانون
2
1

 االرتفاع×  طول القاعدة  

  سم20= االرتفاع 
  سم 10= القاعدة 

 :فكر
= املساحة 

2
1

  سم20×  سم ×  10

              
2
1

  سم  وبالتايل5=  سم  ×  10

  2 سم100×  سم 20× سم  5=املساحة 

 أوجد مساحة املثلث  :سؤال
 ع يف هذا املثلث افتاالر

 يضا أحد أضالعه هو أ
 نجليزي إ

=  القانون    املسـاحة 
2
1

 طـول  

 االرتفاع× القاعدة 
  بوصة4= اع ف             االرت

  بوصة6=              القاعدة 

= املساحة             
2
1

  بوصة 4× بوصة  6  ×
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فكر
2
1

 بوصة  وبالتايل 3=  بوصة  ×  6 

 مربعة  بوصة12=  بوصة 4×  بوصة 3= املساحة 

)قيايس  ( مرتي

= الـقـانون    املـسـاحة 
2
1

 ـطـول 

 االرتفاع× القاعدة 
  سم10= االرتفاع 
 سم          رسم15= القاعدة 

= املساحة 
2
1

 سم10× سم  15    ×

فكر
2
1

        وبالتايل سم  7.5= سم 15   ×

 2 سم75×  سم 10× سم  7.5=املساحة 
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 تدريبات

 أوجد مساحة الرشاع عىل القارب    ]1

 10 بوصـة وقاعـدتها 15رتفاعهـا إذا كـان ا) العالمـة(ساحة الالفتـة  أوجد م]2
 ) سم38) (سم25(بوصة 

 تساوي :نشاط

املثلث  كيفية تحديد صيغة لقانون مساحة إلثبات: الهدف

= مساحة املثلث 
2
1

 االرتفاع×  طول القاعدة 

 مقص-ورق كتابة  - مسطرة - مر أحألوانقلم  - قلم رصاص: األدوات
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 ):اإلجراء(الطريقة 

 بوصــة4مســتطيل أبعــادة . دم القلــم الرصــاص لرســم شــكلنياســتخ 
 ) سم10( بوصة 4ومربع طول ضلعه )  سم15( بوصة 6× ) سم10(

 ارسم قطر كل منهم.    

 واترك املثلثني املتبقني بدون تلويناألحمر يف كل شكل باللون ان مثلثّلو . 

 مثلثات4دم املقص واقطع استخ . 

 واحد ملون وآخر غري ملون:ربعة لتكوين مثلثني منفصلنيرتب القطع األ 

 قارن بني مساحة املثلثني. 

 ا واحدن مستطيالّ قطع لتكودمج االثنني من األربعأ.



  
 الرياضيـات

 
102 

 
 

 
 ة املستطيلحعد ترتيب القطع األربع لتغري مساأ. 

 
. يتكون املستطيل من مثلثني لكل منهام نفس مسـاحة السـطح الكليـة: النتائج

 دام القانوناستخويتم حساب مساحة املستطيل ب
 العرض×     الطول   = املساحة 

 )االرتفاع)   (القاعدة ( 
ل ميكـن حسـاب مسـاحة كـل يلث ميثل نصـف مسـاحة املسـتطومبا أن كل مث

× مثلث منفصل برضب مساحة املسـتطيل 
2
1

 وتكـون صـيغة قـانون مسـاحة 

 .يتلث كاآلثامل

= املساحة 
2
1

 االرتفاع×  طول القاعدة 

 هل كنت تعلم ؟

 177هـذا الهيكـل ميتـد إىل .  الذي يقع يف املكسـيكQuetzalcoatالهرم األكرب 
 .فدانا 45مع مساحة قاعدة ) مرت 54.5(قدم 
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 :حلول

) 1   ( 
 

 نجليزيإ

 =املساحة 
2
1

 االرتفاع×  طول القاعدة 

  قدم26= االرتفاع 
  قدم13= القاعدة 

= املساحة 
2
1

  قدم26× قدم 13  × 

 :فكر
 
 
 

 :فكر

= املساحة 
2
1

  قدم      وبالتايل6.5= قدم 13  × 

  2 قدم196=  قدم 26×  قدم 6.5= املساحة 
 )قيايس (مرتي

= القانون املساحة 
2
1

 االرتفاع×  طول القاعدة 

  مرت8= االرتفاع 
  مرت 4= طول القاعدة 

= ة املساح
2
1

  مرت8× مرت 4  × 

 :فكر

2
1

  مرت   وبالتايل 2= مرت 4  × 

   2 مرت16=  مرت 8×  مرت 2= املساحة 

 نجليزي إ ) 2(

= املساحة 
2
1

 االرتفاع×  طول القاعدة 

  بوصة 15= االرتفاع 
 وصة  ب10= القاعدة 
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=املساحة 
2
1

  بوصة15×  بوصة 10  × 

 فكر

2
1

  بوصة   وبالتايل5=  بوصة 10  × 

  بوصة225=  بوصة 15×  بوصة 5= املساحة 

 )قيايس (مرتي

= القانون    املساحة 
2
1

 االرتفاع×  طول القاعدة 

  سم38= رتفاع                اال
  سم25=                 القاعدة 

= املساحة 
2
1

  سم38× سم 25  × 

 فكر

2
1

  سم     وبالتايل 12.5= سم 25  × 

   2 سم475=  سم 38×  سم 12.5= املساحة 
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مساحة الدوائر

 انونستخدام القائرة بااليجاد مساحة الد :الهدف

  2 نصفπ= املساحة 

 وتقرأ  2ق نπ= مساحة الدائرة : القانون: الحقائق

π × نصف القطر× نصف القطر 

 مربع طول نصف القطر × πأو 

 فإن القانون ميكن أن يكتب مثل 3.14 دامئا تساوي العدد πمبا أن 

  القطر قن×  القطر قن × 3.14املساحة 

:مسائل

ـو :السؤال ـكل ـط ـة الـش ـجادة دائرـي ـف ـس ل نـص
 )مرت2( قطر 7قطرها 

 ؟ماهي مساحة سطح السجادة

 نجليزي إ
نق× نق  × π=  مساحة الدائرة : القانون
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  قدم7) = قن(  نصف القطر             
  قدم7×  قدم 7 × 3.14=              املساحة 

  قدم  وبالتايل 21.98=  قدم 7 × 3.14 فكر
  قدم7×  قدم 21.98= املساحة 
   2 قدم153.86 =           
ارضب أول عـددين واعمل عددين يف نفس الوقـت . ً معاأرقامعند رضب ثالثة 

 ثم ارضب ناتج حاصل الرضب للعددين يف العدد الثالث 
 )قيايس(مرتي   

 قن × قن × π= القانون املساحة 
  مرت2=              نصف القطر 

 2 × 2 × 3.14=املساحة 

  مرت     وبالتايل6.28= مرت 2 × 3.14 :فكر
  2 مرت12.56=  مرت 2×  مرت 6.28= املساحة 

 )سم10( بوصة 4أوجد مساحة الكعكة التي طول قطرها   :سؤال

 

رقائق 

 الشيكوالته

 

 البسكويت
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 نجليزيإ 

 قن × قن×  π=       املساحة :القانون
  بوصة4=             طول القطر 

=           نصف القطر  
2
1

  بوصة2= بوصة  4  × 

π    = 3.14 
  بوصة  2×  بوصة 2 × 3.14= املساحة 

  بوصة       وبالتايل 6.28=  بوصة 2 × 3.14 
  بوصة 12.56=  بوصة 2 × 6.28= املساحة 

 )قيايس  ( مرتي
 نف× نف  π =    املساحة :القانون
  سم10= طول القطر           

= نصف القطر         
2
1

 طول القطر × 

                        =
2
1

  سم5= سم  10  × 

           π   = 3.14 

 سم5× سم 5 × 3.14= املساحة 

  سم    15.7= سم 5 × 3.14

 وبالتايل

 سم78.5= سم 5× سم 15.7= املساحة 
 
 



الرياضيـات

 :تدريبات

 عىل العلبةحدد مساحة الغطاء -1

حـدد ) سـم10( بوصـة 6يف السـاعة طولهـا ) العقرب الكبري(اليد الثانية   -2
 .املساحة التي متر بها اليد الثانية يف دقيقة واحدة

 كـم كميـة املـادة ،)سم30( بوصة 12قطعت دائرة من مربع طول ضلعه  -3
 دامها؟استخالتي مل يتم 
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.ربِكم الك :نشاط

 .لتغري يف نصف القطر عىل الدائرةإلثبات تأثري ا: الهدف

، )سـم10( بوصة 4 - )سم5( بوصة 2ً أجسام دائرية أقطارها تقريبا 3 :ألدواتا

  .)املقاس الدقيقة ليس مهم) (سم15(بوصة 6

 .ورقة كتابة - دبوس مستقيم - قلم رصاص - مقص - بكرة خيط - مسطرة

):اإلجراء(الطريقة 

 ائـر منفصـلة عـىل الورقـة بأقطـار  دو3 الدائريـة لرسـم األجسـامدم استخ

 ).سم15(بوصة 6و ) سم10( بوصة 4) سم5( بوصة 2تقريبا أطوالها 

 صغرملستقيم من خالل مركز الدائرة األدخل الدبوس اأ.

 ضع الورقة عىل كف يدك من عند الدبوس.

 ورقة تغطي ثقب بكرة الخيط ثم ضـع ثقـب بكـرة الخـيط عـىل ةإزالة أي 

 .الدبوس

 الخيط انفخ يف الجزء العلوي من الثقبثناء مسك بكرة أ.

 يف الـنفخ مـن خـالل بكـرة سـتمرارسفل الورق مـع االقم بإزالة يدك من أ 

 .الخيط

 دام الدوائر الورقية الكبريةاستخجراء بكرر اإل
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: النتائج

الخـيط يتـدفق الهـواء بـني  سـفل بكـرةوائر الصغرية ال تسقط ولكن تبقى أالد
، الهـواء أسـفل الورقـة يـدفعها ج منطقة منخفضة الضـغطالورق والبكرة وينت

 النهائيـة الـدوائر. ظ عىل الورقة مـن السـقوطعىل مبا يكفي من القوة للحفاأل
 .كرب تسقطالدائرة األ. رية من الهواء لتصمدتحتاج لكمية كب

 ؟هل كنت تعلم

وهي قطعـت إىل ) سم3051(بوصة  1.201كان قد سجل أكرب قطر لبيتزا حوايل 
 .قطعة 94248

:حلول

نجليزيإ)   1 (

قن × قن×   = القانون    املساحة 
 بوصة8=                 القطر    

=نصف القطر 
2
1

= القطر  × 
2
1

 بوصة 8  ×
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  بوصة4  =                       

                   =  3.14 
  بوصة4×  بوصة 4 × 3.14= املساحة 

  بوصة50.24=  بوصة 4×  بوصة 12.56=  بوصة 4 × 3.14  :فكر
 )قيايس (مرتي

 قن × قن ×  = القانون املساحة 
  سم20=                 القطر  

=       نصف القطر 
2
1

  سم10= سم   20  × 

                          =  3.14 
  سم10×  سم 10 × 3.14= املساحة 

 :فكر
 

 م      وبالتايل س3.14=  سم 10 ×3.14
  2 سم314=  سم 10×  سم 3.14= املساحة 

 نجليزيإ -2

 قن × قن×   = القانون املساحة 
  بوصة6=      نصف القطر  

  بوصة6×  بوصة 6 × 3.14=              املساحة 
 :فكر

 
 
 
  
 

 ة     وبالتايل بوص18.84=  بوصة 6 ×3.14
  بوصة113.04=  بوصة  6×  بوصة 18.84= املساحة 

 )قيايس(مرتي 

 قن × قن×  = القانون املساحة 
   
 



:فكر

  سم15=    نصف القطر  
  سم15×  سم 15 × 3.14=  املساحة   

  سم     وبالتايل47.1=  سم 15 ×3.14
 2 سم706.5= سم 15× سم 47.1= املساحة 

طـرح مسـاحة الـدائرة لتحديـد ا سم مربع مـن املـواد و30احسب مساحة  -3
  .كمية املواد غري املستخدمة

)قيايس (مرتي
 العرض× الطول = القانون   املساحة 

  سم 30= الطول 
  سم30= العرض 

   2سم900= سم 30× سم 30= املساحة 
 نجليزيإ

 قن × قن×   = القانون املساحة 
  بوصة12=       طول القطر  

=نصف القطر 
2
1

طول القطر × 

 =
2
1

 بوصة6= بوصة  12  × 

         =  3.14 
  بوصة6×  بوصة 6 × 3.14= املساحة 
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  بوصة     وبالتايل18.84=  بوصة 6 × 3.14

  بوصة113.04=  بوصة  6×  بوصة 18.84= املساحة 
    

  2 بوصة144.00 =      مساحة املربع  

 2 بوصة113.04 =  مساحة الدائرة -

 2 بوصة30.96 = ستخدمة املادة الغري م
 
  
 
 
 
  
 
 

 فكر
 

 مرتي

 قن × قن×  = القانون املساحة 
  سم30=       طول القطر  

=       نصف القطر 
2
1

 طول القطر  × 

 =                      
2
1

  سم15 =سم 30  × 

                     =  3.14 
       وبالتايل15 × 15 × 3.14= املساحة 

                    وبالتايل47.1 = 15 × 3.14
  2 سم706.5=  سم 15×  سم  47.1= املساحة 

 
  2 سم900.0 =      مساحة املربع  

 2م س706.5 =  مساحة الدائرة -

 2 سم193.5 = ستخدمة املغري املادة 
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مساحة السطح  

 .شياء بأشكالها املختلفة لتحديد مساحة سطح األ :الهدف
ء واملسـاحة الكليـة  السـطح تسـاوي املسـاحة الكليـة لـليشمسـاحة: الحقائق

كل . للصندوق هي مجموع مساحات الصندوق أعىل وأسفل والجوانب األربعة
 لـذلك مسـاحة كـل جـزء تحـدد ؛ة لهـام شـكل مسـتطيل الستاألجزاءجزء من 

  العرض× الطول = املساحة :  دام القانوناستخب

:مسائل

حدد مساحة سطح هذا الصندوق املغلق   :السؤال

نجليزيإ
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  2 بوصة8 =  بوصة2 ×  بوصة4 = املساحة األعىل

 2 بوصة8 =  بوصة2 ×  بوصة4 = املساحة السفىل

2 بوصة12 =  بوصة6 ×  بوصة2 = يرسمساحة الوجه األ

2 بوصة24 =  بوصة6 ×  بوصة4 = مساحة الوجه األمامي

2 بوصة12 =  بوصة6 ×  بوصة2 = مساحة الوجه األمين

2 بوصة24 =  بوصة6 ×  بوصة4 = مساحة الوجه الخلفي

2 بوصة88     =  مساحة السطح الكيل

 2 سم50 =  سم5 ×  سم10 = املساحة األعىل

 2 سم50 =  سم5 ×  سم10 = املساحة السفىل

 2 سم75 =  سم15 ×  سم5 = مساحة الوجه األيرس

2 سم150 =  سم10 ×  سم15 = مساحة الوجه األمامي

 2 سم75 =  سم15 ×  سم5 = مساحة الوجه األمين



الرياضيـات 116

2 سم150 =  سم10 ×  سم15 = مساحة الوجه الخلفي

2 سم262    =  لسطح مساحة ا

   :تدريبات

  حدد مساحة سطح علبة الحبوب]1
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حدد مساحة السطح بصندوق العلبة املفتوح  ]2

:عقد قوس قزح :نشاط

ن كن أن تبقى كام هي عـىل الـرغم مـن أن مساحة السطح ميأإلثبات : الهدف
 الشكل يتغري

 . مسطرة– تلوين قالمأ - مقص - قلم رصاص - ورقة كشكول :األدوات

):اإلجراء(الطريقة 

 دم القلم الرصاص لرسم مستطيل عىل الورقة املسطرة ويكون عرضـه استخ
 . خط12وطوله ) سم10( بوصة 4

 دام املقصاستخاقطع املستطيل من الورقة ب.

 ألوانبـ خط عىل املسـتطيل 12 التلوين ليك تلون كل من الـ أقالمدم استخ 
 .مختلفة
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 تطيل من املنتصف بطول الجانب الطويل املساطو. 

  اقطع عـرب الجـزء املطـوي عـن النقطتـنيA  ،B وتوقـف عنـد 
4
1

 بوصـة

 .الورقة) حافة(من حرف )  سم1(

 عـىل ) امللونـة(ن جميع القطع هي عىل طول الخطـوط املطبوعـة الحظ أ

الورقة وكل قطعة توقفت عند 
4
1

.من الحرف) سم1( بوصة 
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  ـة ـن النقـط ـدأ ـم ـة Aاـب ـد النقـط ـف عـن ـوي وتوـق ـرف املـط ـع الـح  B واقـط
 )تقطع الحرف املطوي من نهايتها ال: ملحوظة(

 فرد بعناية وحرص الورقة املفتوحة وانزلق قالدة قوس قـزح ملونـة حـول أ
 .عنقك

 إىل سلسـلة متعرجـة ولكـن ظلـت  شكل الورقة من مستطيلريتم تغي: النتائج
 .املساحة املسطح للورقة كام هي
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 ؟هل كنت تعلم

إذا تـم متديـد . معاء الدقيقة لإلنسان تتناسب بشكل مداخل تجويف البطناأل
 )مرت9(قدم  29هذه األمعاء يف الخارج فإن طولها حوايل 

 :حلول

 إنجليزي      ) 1
 2ة بوص14 =  بوصة2 ×  بوصة7 = املساحة األعىل

2 بوصة14 =  بوصة2 ×  بوصة7 = املساحة السفىل

2 بوصة22 =  بوصة11 ×  بوصة2 = مساحة الوجه األيرس

2 بوصة77 =  بوصة11 ×  بوصة7 = مساحة الوجه األمامي

2 بوصة22 =  بوصة11 ×  بوصة2 = مساحة الوجه األمين

2 بوصة77 =  بوصة11 ×  بوصة7 = مساحة الوجه الخلفي

2 بوصة226=   السطح الكليةمساحة
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 )قيايس (مرتي
 2 سم90 =  سم5 ×  سم18 = املساحة األعىل

 2 سم90 =  سم5 ×  سم18 = املساحة السفىل

2 سم140 =  سم28 ×  سم5 = مساحة الوجه األيرس

2 سم504 =  سم28 ×  سم18 = مساحة الوجه األمامي

2 سم140 =  سم28 ×  سم5 = مساحة الوجه األمين

2 سم504 =  سم28 ×  سم18 = مساحة الوجه الخلفي

2 سم1468=  مساحة السطح الكلية
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 أوجه مربعة ومبا أن كل من ةصندوق اللعبة هو صندوق مفتوح وبه خمس) 2
الجوانب الخمس لهم نفس املساحة فإن مساحة السطح الكلية للصـندوق 

خمسة×  وجه ممكن أن تحدد برضب مساحة كل
 إنجليزي

 2 بوصة81=   بوصة9 ×  بوصة9 =مساحة الوجه الواحد
2 بوصة405=   سم23 ×  سم23 =مساحة السطح الكلية

 )قيايس (مرتي
 2 سم529=   سم23 ×  سم23 =مساحة الوجه الواحد

2 سم2645=  5 × 2 سم529 =املساحة الكلية للسطح
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يالتحجم املكعب ومتوازي املستط

 دام القانوناستخإليجاد حجم املكعبات ومتوازي املستطيالت ب :الهدف
 االرتفاع× العرض × الطول = الحجم 
بعاد هـي الطـول والعـرض ت ومتوازي املستطيالت لها ثالثة أاملكعبا: الحقائق
صندوق ال يـؤثر عـىل حجمـه ولكـن ميكـن تغـري وضـع ال تغري وضع ،واالرتفاع

× عنـد رضب ثالثـة وحـدات مثـل بوصـة . واالرتفـاعالعالمات للطول والعرض 
وهذه الرتكيبة ) 3بوصة(أعىل يسار والوحدة مثل .  صغري3بوصة نضع × بوصة 

 )مكعبة(يقرأ بوصة تكعيب ) الدمج(

:مسائل

 :السؤال

أوجد حجم الصندوق 

نجليزيإ

االرتفاع× العرض × الطول = الحجم

 بوصة4×  بوصة2× بوصة6            =  
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تعمـل عـىل رضب عـددين يف نفـس :  معـاأعـدادعند رضب ثالثة 
نرضب أول عددين ثم نرضب الناتج للعـددين مـع العـدد . الوقت
 الثالث

      وبالتايل2 بوصة12=  بوصة 2×  بوصة 6 :فكر
   3 بوصة48=  بوصة 4 × 2 بوصة12= الحجم 

 )قيايس (مرتي
 االرتفاع× العرض × الطول = الحجم 

       وبالتايل 2 سم75=  سم 5×  سم15 :فكر
  3 سم750=  سم 10 ×  2 سم75= الجحم 

.إذا تم دورانه عىل نهايته) 1(ما هو حجم الصندوق يف املسألة   :سؤال

 انجليزي
 االرتفاع× العرض × الطول = الحجم 

 بوصة 6×  بوصة 2×  بوصة 4             =  
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        وبالتايل 2 بوصة8=  بوصة 2×  بوصة 4 :فكر
  3 بوصة48=  بوصة 6 × 2 بوصة8= الحجم 

 )قيايس  ( مرتي
 االرتفاع× العرض × الطول = الحجم 

  سم15×  سم 5×  سم 10           = 
 3 سم750=  سم 15 × 2 سم50= الحجم 

. ًبعادة الثالثة والتي يتم رضبها معا تغري وضع الصندوق ال يغري من أ:ملحوظة
 . ال يغري من حاصل الرضباألعدادب والرتتيب يف رض

:تدريبات

 ماهو حجم الحجرة؟]1
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حسب حجم مربد الرحلة؟ ا]2

هـل . من املاء يستخدم ملـلء الحـوض) 3 سم2000 (3 بوصة122ناء سعته إ  ]3
  إناء املاء ميلوء الحوض؟25
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:صندوق القياس :نشاط

  .)سم10( بوصة 4يحتويها مكعب لتحديد كمية املاء التي : الهدف
ورق  - مقـص - مسـطرة - بيض لجميع األغـراضصمغ أ - قلم رصاص :ألدواتا

وعـاء كبـري لتحمـل  -  لـرت1زجاجة صودا فارغة سعتها  -  مثل مجلد ملفٍمقو
 .الصندوق

):اإلجراء(الطريقة 

 دام اسـتخ للحجم الكامـل للـنمط املوضـع بارسم تكبريعىل الورقة املقوي ا
 .تكمسطر
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  سم10( بوصة 4اقطع الرسم وطيه لعمل مكعب طول حرفه .(

 دم الصمغ لتثبيت الجوانباستخ.    

  تغطية الطبقات داخل الصندوق بطبقات قوية من الصمغ لعمل صندوق
 .مانع للترسب

 ترك الصمغ ليجف متاما.ً 

 تها لرت باملاءملء الزجاجة التي سع. 

 ي انسكابات للامءاء عىل أضع الصندوق يف وعاء للقض. 

 إىل الصندوق حتى يفيض الصندوقتصب املاء ببطء من الزجاجة . 

 : النتائج

)   سـم10( بوصـة 4طول حرفـه و  من املاء  مكعب لرت1عيل ندوق يحتوي صال
 . لرت1هذا الحجم يساوي ) 3 سم1000 (3 بوصة64حجمه 
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؟هل كنت تعلم

× )  مـرت7.7( قـدم 25× )  مـرت7.7( قدم 25رة قياساته أكرب صندوق من الفشا
 مرت) 1.86( قدم 6.06

 Florid , Orlando الثانويـة يف Jonesثم ملء الصـندوق مـن قبـل مدرسـة 
 م1988ديسمرب 

:حلول

 االرتفاع× العرض × الطول = الحجم 

  قدم8×  قدم 26×  قدم 13             =  

       وبالتايل 2م قد338=  قدم 26×  قدم 13 فكر

  3 قدم2704=  قدم 8 × 2 قدم338= الحجم 

 )قيايس  ( مرتي

 االرتفاع× العرض × الطول = الحجم 

  مرت2.5×  مرت 8×  مرت 4           = 

       وبالتايل2 مرت32=  مرت 8× مرت 4 فكر

  3 مرت80=  مرت 2.5 × 2 مرت32= الحجم 

 نجليزيإ ) 2

 االرتفاع× رض الع× الطول = الحجم 

 بوصة15×  بوصة 10×  بوصة 12           = 
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       وبالتايل 2 بوصة120=  بوصة 10×  بوصة 12 فكر
 3 بوصة1800=  بوصة 15 × 2 بوصة120= الحجم 

 )قيايس  ( مرتي
 االرتفاع× العرض × الطول = الحجم 

  سم38×  سم 25×  سم 30           = 

       وبالتايل2سم 750=  سم 25× سم 30 فكر
  3 سم28500=  سم 38 × 2 سم750= الحجم 

 نجليزيإ ) 3

  3 بوصة122=  إناء 1
   3 بوصة3050 = 3 بوصة122 × 25=  إناء 25

  حجم الحوض3 بوصة3840 أقل من 3 بوصة3050
 )قيايس  ( مرتي

  3 سم2000=  إناء 1
  3 سم50000 = 3 سم2000 × 25=  إناء 25

  حجم الحوض3 سم62730 من  أقل3 سم50000

 . إناء من املاء ال ميلوء الحوض25ال ألن  :اإلجابة
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الحجم باإلزاحـة

  . بإزاحة املاءاألجساملحساب حجم  :الهدف

عندما يتم وضع جسم يف وعاء من املاء فإن كمية املاء التـي يـدفعها  :الحقائق

 ،فعـت جانبـا بالجسـميـتم إزاحـة املـاء ود. الجسم من طريقة تساوي حجمه

 . يتم تحديد حجم الجسم من كمية املاء املزاح،وبالتايل

:مسائل

.  لـرت60 لرت من املاء فإن مستوى املاء يرتفـع إىل 50يتم وضع حجر يف : السؤال

 .فام هو حجم الحجر

  لرت60 =  حجم الحجر + حجم املاء  

  لرت50 =  حجم املاء -

 لرت10 = حجم الحجر



الرياضيـات 132

 :ريباتتد

هو حجم السمك؟  ما]1

هي كمية املاء املزاح بواسطة لعبة الغطاء؟  ما]2

أدرس الـصـورة لتحدـيـد ـعـدد الـكـرات يف .  ـلـرت0.1 ـكـل ـكـرة معدنـيـة ـتـزيح ]3
 .الربطامن
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؟نفس الحجم :نشاط

 ملقارنة حجم يديك: الهدف
مساعد -اء رشيط إخف -  وعاء سمك  - قلم عالمات -  رباط مطاطي2 :ألدواتا

):اإلجراء(الطريقة 

 سفل جانب وعاء السمكوضع قطاع من الرشيط أ. 

 ملء وعاء السمك حتى ميتىلء ثالثة أرباعه باملاء. 

 دام القلم ضع عالمة لتحديد مستوى املاء عىل الرشيطاستخب. 

 ضع عالمة عىل هذه البداية بالحرفS. 

 بطضكان بالاربط الرشيط املطاطي حول كل معصم يف يدك يف نفس امل. 
ال طي ال يقطع الدورة الدمويـة ويجـب أ أن الرشيط املطاا كن متأكد:ملحوظة

 .ون ضيقة بحيث تتسبب يف تلف الجلدتك

 ادفع يدك اليرسى يف املاء حتى يلمس الرشيط املطاطي سطح املاء. 
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  اطلب من مساعدك وضع عالمة عىل مسـتوى املـاء عـىل الرشيـط ووضـع
 .Lعالمة 

 وإضافة املاء ليصل ملستوى عالمة البداية  يدك قم بإزالةS. 

 ادفع يدك اليمنى إىل املاء حتى يلمس الرشيط املطاطي سطح املاء. 

 جعل مساعدك يشري إىل مستوى الخط املوجود عىل الرشيط بالحرف اR. 

: النتائج

ً قريبة جدا معا أو رمبا الحروف هـي يف نفـس املكـانL S Rخطوط  كـل يـد . ً
نها تدخل السائل حجم كل يـد يسـاوي كميـة امليـاه من طريقها ألتدفع املياه 

ة قيـاس يف هـذه التجربـة يدك ليسـت هـي نفسـها بالضـبط ولكـن أدا. املزاح
شارة إىل االختالفات الصغرية قد تظهر أحجام ليست حساسة مبا فيه الكفاية لإل

ر أو يدي أو الصخو مثل األاألجسامحجام وميكن تحديد أ. ًتساوية جدا ليديكم
 .)جسام غري منتظمة الشكل بواسطة املاء املزاحأأي و(القطع الذهبية 
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 ؟هل كنت تعلم

ن وزن الجسم البرشي دك هو تقريبا نفس وزن يدك وذلك ألوزن املاء املزاح بي
 .ٍساو من املاءتًهو تقريبا نفس حجم م

:حلول

1    (

 لرت4.8 =  السمك + حجم املاء  

 لرت2.0 =  حجم املاء -

 لرت2.8 = حجم السمك

2 (

 لرت16.85 =  حجم لعبة الغطاس + حجم املاء  

 لرت16.53 =  حجم املاء -

  لرت0.32 = حجم لعبة الغطاس

3 (

 لرت0.32 =  حجم الكرات + حجم املاء  

 لرت10.0 =  حجم املاء -

  لرت5.2 = حجم الكرات

اء املزاح عىل حجم الكرة الواحدة نقسم حجم امل. ولتحديد عدد الكرات

  كرة48 = 0.1 ÷ 4.8
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سعـة السائـل

 :الهدف
 لقياس وتحديد السعات السائلة املتكافئة

 ... الحقائق
وحدات القياس املكافئة الوحدة

)3دسيم(ربع جالون 
 لرت

 )كاس(كور 
 معلقة طعام

 معلقة صغرية

  ربع جالون1=  لرت 1
  ملليلرت1000=  لرت 1
  أكواب4= رت  ل1
  ملليلرت250=  كوب 1
 ملليلرت 15= ملعقة طعام 1
 ملليلرت5=  معلقة صغرية 1

 مسائل

  كـم عـدد،مـن عصـري الليمـون) ربـع جـالون( لـرت 2 إناء يحتوي عىل :السؤال
 ميكن ملؤها من عصري الليمون؟)  ملليلرت250(األكواب 
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... الحقائق

 ربع جالون2
 لرت2
 كوب1

؟؟ كوب

=
=
=
=

 لرت 2
 ملليلرت2000
 ملليلرت250

 ملليلرت 2000
 ملليلرت2000= ؟؟ ×  ملليلرت 250  :فكر

  ملليلرت2000 = 8×  ملليلرت 250  
  أكواب8   :اإلجابة

:تدريبات

دام وحـدات اسـتخ للحليـب بالشـيكوالتة بKimberlyأعد صياغة وصفة   ]1
  .قياس
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2[ Jennifer ملليلـرت مـن عصـري 500ري الربتقـال مبـزج  لرت من عص2 تضع إناء 
 كم تكون كمية املاء املضافة لتملك االناء؟. الربتقال املركز للامء

دام اسـتخ لرتات من املاء يف حوض السـمك ب5 صب Lauren لقد طلب من ]3
ْصف. األوعية التي ليس لها عالمة  . طريقة تستخدمها لقياس السائلِ

 The Glob :نشاط

 .دام القياسات املكافئةاستخولقياس : الهدف
GLOBمحاليل 

 sodium borateمحلول 

  لرت ماء sodium l + 1 ملليلرت من 15

 محلول الصق سائل 

 ملليلرت ماء18+  ملليلرت الصق سائل 18
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 الكرةGLOBما يعادل محلول 

 boraxمحلول 
  لرت ماءborax + 1 معلقة 1

 محلول الصمغ
وقية من املاء أ4+  أوقية من الصمغ 4

 :ألدواتا

 (Sodium borate) borax  وهو يوجد يف السوبر ماركـت مـع منظفـات

 ملعقة 1 - أوقية من الصمغ السائل األبيض يصلح لجميع األغراض 4 -الغسيل 

 2وعاء  -  ملليلرت250كوب قياس سعته  - ةماء مقطر - ) ملليلرت15(قياس كبري 

 .قلم عالمات - عال لالشتأكياس بالستيكية قابلة - لرت

): اإلجراء(الطريقة 

  عمل محلولborax وتسـميته ،باملـاء) لـرت( عن طريق ملء جالون واحد 

 . قلم العالمات بboraxوعاء محلول 

  من )  ملليلرت15(إضافة معلقة كبريةboraxللامء .

 ضع الغطاء عىل الوعاء ويهز بقوة.

  غ يف وعـاء آخـر  أوقيـة مـن الصـم4عمل محلول الصمغ عن طريق إفراغ

 . الوعاء بالصمغوتسمية

 ـأل ـاء املقطــر اـم ـارغ باـمل ـاء الصــمغ الـف ـاس (  وـع ـة 4أو مقـي 120( أوقـي
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مـن املـاء مـع معلقـة نظيفـة )  ملليلرت120( أوقية 4من الصمغ و ) ملليلرت
 ً.والحركة حتى يتم خلط الصمغ جيدا

  من محلول )  ملليلرت250(صب كوب قياسboraxيف وعاء فارغ . 

 ببطء محلول الصمغ يف وعاء يحتوي تصب boraxوالتحريك . 

 من الوعاء املعلقة للتحريك ولتخرج الكرةدماستخ . 

  دقيقة2وضع الكرة عىل رأس كيس من البالستيك ملدة . 

 اختبار الكرة حتى مع أصابعك والضغط. 

 نقل الكرة من جهة إىل أخرى والضغط حتى ويديك جافة. 

 نلهو معها !مده ! اسحبه  ! قم بعرصه ! 

 الكرة داخل كيس من البالستيك واختم للتخزينضع .

 االنتهاءدغسل يدك عنا . 

 : النتائج

يتم تشكيل كرة بيضاء، عريضة، متتد وتكرس بسهولة عنـدما يـتم سـحبها 
 . حيث الجاذبية هـي قـوة التمثيـل؛بشكل حاد ولكن تتدفق إذا وضعت
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ضافة قطرة مـن لـون الطعـام ميكنك جعل الكرات امللونة مختلفة عن طريقة إ
 .إىل خليط املاء الذي به صمغ

:حلول

 :حقائق ) 1

  ملليلرت250=  كوب 1

  ملليلرت5=  معلقة صغرية 1

  ملليلرت لنب250=  كوب لنب 1 :فكر

ـرت 5 × 2=  معلقــة صــغرية 2 ـرت مــن مرشوب 10=  ملليـل  ملليـل

 الشيكوالتة

 :حقائق ) 2

  لرت1=  ربع جالون 1

  لرت1 = 3 ديسم1

  ملليلرت1000=  لرت 1

  لرت 2=  ديسم 2 :فكر

  ملليلرت2000=  لرت 2

 حجم املاء= حجم العصري  - ناءحجم اإل :فكر

  ملليلرت1500=  ملليلرت 500 -  ملليلرت2000

  ملليلرت من املاء1500 :اإلجابة

 . بـ لرتات من املاءB) اإلناء( ملء الدلو   )1 )3

 .B لرتات من املاء من اإلناء 3 بـ A) ءاإلنا(ملء الدلو )  2
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 . يف حوض السمكB لرت من املاء املتبقي يف الدول 1صب ) 3 

 لـرتات مـن املـاء يف 4 مرة أخرى وصـب B) اإلناء(ملء الدلو  ) 4

 . لرتات5حوض السمك لجعل املجموعة 
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الكتلــة

تبـار مـا يعـادل قياسـات خدات القياس املرتي أكرث مالمئة وا لتصبح وح:الهدف
 ).القياسية(الكتلة املرتية 

 ) كجم(، سنتيجرام، جرام، كيلو جرام )مليل جرام(ملليلجرام : الحقائق
 )جم)  (سم جرام  (  

وحدات قياس قياسية لقياس الكتلة
 ملليجرام 1000
 سنتيجرام100

  جرام1000

=
=
=

  جرام1
  جرام1
 جرامكيلو 1

مسائل

الكتلـة املقاسـة عـىل ) يعـادل(ء الـذي تعتقـد أنـه سـيوازن اليشاخرت : السؤال
 .امليزان

 األشـياء الثالثـة، يجب عليك أوالً إجراء مقارنات نفسية مـن كتلـة كـل مـن
حدهم لديه أكرب كتلة، كتلة متوسـطة أو أقـل كتلـة أن تقـيم الكتلـة عـىل أ

كـرب كجم كبري أو متوسطة أو صغرية مبا أن الكيلـو جـرام هـو أ7نطاق هل 
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ء لديه كمية مة يف هذا التمرين والعثور عىل يشوحدات الكتلة الثالثة املستخد
 .كبرية من الكتلة مثل كرة البولينج

 :تدريبات

؟ جرم5شياء له كتلة أي من األ ]1

رجوحة؟الطفل عىل األ) تعادل( سوف توازن  أي من الحقائب]2
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 لتحقيـق التـوازن بـني وعـاء  كم عدد الصناديق من دبابيس الـورق الالزمـة]3
  جرام؟1500الزهور وكتلة 

.التوازن :نشاط

 .دامه ملقارنة مقاييس الكتلاستخإلنشاء توازن و: الهدف
 -  أكـواب ورقيـة2 - كتاب ثقيـل - شامعات املالبس مع حامل الورق :ألدواتا

 .عمله معدنية - قلم رصاص - دبابيس الورق الصغرية - خيط - مسطرة

): اإلجراء(الطريقة 

 من الخيط)  سم30( بوصة 12قطع جزءين طولهم ا. 

 يف كـل كـوب ورقـي يجـب أن نيدم سن القلم الرصـاص لعمـل ثقبـاستخ 
 . املقابلني من الكوبتكون الثقوب بالقرب من أعىل وعىل الجانبني

  يف الثقبني لعمل حلقة) سم30( بوصة 12يف كل كوب اربط طريف الخيط. 

 ني الشامعات وتجاهلهقم بإزالة حامل الورق ب. 
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 اب واترك معظم القلم الرصاص معلقاضع نهاية القلم الرصاص تحت الكت 
 ).املنضدة(لة وعىل حافة الطا

 علق الخيط من كل كوب يف طي يف شامعة املالبس. 

 من خالل ثني الخيط ألعىل أو أسفلااجعل مستوى الكويني واحد . 

 يرسضع عملة يف الكوب األ. 

 حتـى يتسـاوي ىل الكـوب األميـن واحـدا بعـد اآلخـرالورق إضف دبوس أ 
 .مستوى الكوبني مرة أخرى

اوية ومتوازنـة عـىل جـانبي شـامعة سـتاألكواب والخـيط لهـام كتلـة م: النتائج
عدد دبابيس الورق الالزمة لتحقيق التوازن مـع العملـة تعتمـد عـىل . املالبس

 .كتلة العملة املستخدمة

 ؟هل كنت تعلم

 23( قـدم 75و ) مـرت12( قـدم 39طوله كان حـوايل  braciosavrusيعتقد أن 
 . كجم45000وله كتلة ) مرت
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:حلول

الكتلة األكرب :الرتتيب) 1
الكتلة املتوسطة

الكتلة األقل

=
=
=

السيارة
علبة الشوربة
القلم الرصاص

 
 جـرام، 10 حـوايل هدبوس الورق كتلتـ.  جرام هام كتلة صغرية50 :فكر

  دبابيس ورق؟5ء كتلة تساوي حوايل شياأي من األ

 .القلم الرصاص :اإلجابة

الكتلة األكرب :الرتتيب) 2
الكتلة املتوسطة

الكتلة األقل

=
=
=

 كيلو جرام50
 جرام50
 ملليلجرام50

 
 ا جرامـ50) حرشة( براغيـث 5 ملليلجرام هـي كتلـة حـوايل و 50 :فكر

ب أن ـيـوازن الطـفـل يـجـ. ـيـا ورقا دبوـسـ50تـسـاوي ـحـوايل كتـلـة 
 .ا كيلو جرام50حقيبة كتلتها 

 . كجم50حقيبة  :اإلجابة

  . جرام100= علبة واحدة من دبابيس الورقة  : فكر)3
 . جرام1500= كتلة إناء الزهور  

 ناء الزهور كتلة إ= عدد العلب × لبة الواحدة كتلة الع
 . جرام1500= ؟        ×          جرام  100
  جرام1500= بة   عل15×   جرام  100

  علبة15 :اإلجابة
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الوزن

، أوقية ات القياس أكرث مالمئة للطن، رطللتصبح وحد :الهدف
  وقية16 :الحقائق

 رطل2000
=
=

 رطل1
  طن1

 عنارص مرجعية

السيارة الصغرية
 رغيف الخبز

 جنبالرشيحة 

=
=
=

 طن1
 رطل1
 وقية1

 :مسائل
. رطل16وزنه يقرتب من خرت العنرص الذي ا : السؤال
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كـل جسـم مـع بًقل وزنا مقارنة كرب، متوسطة، وأأشياء كعقليا تسمية األ :سؤال
ن تقـيم اآل. لتمـرينمـن هـذا ا" الحقائق"العنارص املرجعية املوجودة يف قسم 

حـتامالً سـيكون الخيـار األكـرث ا. الخبـز ا مـن رغيفـ16 وهو وزن  رطال16وزن 
 .الدراجة

:تدريبات

. وقية2تية تزن  من األشياء اآلأي ]1

 رطل8ء الذي وزنه اخرت اليش ]2
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  ماهو وزن الفيل؟]3
  طن2)  أ

  رطل2)  ب
  وقية2)  جـ

 إذا كان وزن السلة وهي فارغة ، قطط يف سلة لتزن كل منهاموضعت ثالث

 متساوية؟ا رطل كم تزن كل قطة عىل افرتاض أن لها أوزان4
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القوى :نشاط

 . أن القوة تؤثر عىل الوزنإلثبات: دفاله
رابط مطاطي - دلو - مقص - خيط - )حجر طوب(صخرة كبرية  :ألدواتا

): اإلجراء(الطريقة 

 املاءب ثالثة أرباع الدلو امأل.

 اربط الخيط حول الحجر. 

  ـط اقـطـع الرشـيـط املـطـاطي لتـشـكيل رشـي
 .طويل واحد

 ا من الرشيط املطاطي بشـكل  واحدااربط طرف
 . يف الخيط حول الحجرمنآ

  علـق الطـرف الحـر مـن الرشيـط املطـاطي
.واسحب ببطء ألعىل حتى يتم تعليق الحجر

 الحظ طول الرشيط املطاطي.

 الصخرة ألسفل يف دلو املـاء ببطء اخفض 
 .تعلق الحجر يف وسط املاءحتى ي

 خرى طول الرشيط املطاطيالحظ مرة أ. 

  ببطء اخفض الصخرة ألسفل يف دلو املـاء
 تعلق الحجر يف وسط املاء تى يح

 خرى طول الرشيط املطاطيالحظ مرة أ. 
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الرشيط املطاطي هـو أطـول بكثـري عنـدما تكـون الصـخور معلقـة يف : النتائج
قوة تسمى الجاذبية تسحب الصـخرة . الهواء مام هو عليه عندما يكون يف املاء

الهـواء  التصـاعدي يف ، الـدفعمى هذا السحب بـوزن الصـخرةسنحو األرض وي
ًيغري بعض الوزن ولكن الدفع التصاعدي يف املاء يجعل التغـري أكـرث وضـوحا يف 

 .وزن الصخرة

؟هل كنت تعلم

جـرام السـاموية األخـرى لهـا الجاذبيـة لوزن هو نتيجة لسـحب الجاذبيـة واألا
يت إىل وزن الشخص عـىل أجسـام ، يشري الرسم البياين اآلولكن بكميات مختلفة

 . الشميسمختلفة يف النظام
 الوزن املكان

األرض
القمر

الشمس
املريخ

 رطل100
 رطال17

 رطل27900
 رطل38

 لتحديد وزنك عىل القمر6اقسم وزنك عىل 
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:حلول

الكتلة األكرب :الرتتيب) 1

الكتلة املتوسطة

 الكتلة األقل

=

=

=

 فرس النهر

 برطامن الجييل

رشيحة من الخبز
 

شـياء أي مـن األ.  وقية1قطعة الجنب تزن . غري أوقية هي وزن ص2 :فكر

 وزنها يساوي وزن قطعتني من الجنب؟

 .رشيحة من الخبز :اإلجابة

الكتلة األكرب :الرتتيب) 2

الكتلة املتوسطة

الكتلة األقل

=

=

=

الطفل

الحبوب

دبوس الورق
 

 مثلعن تزيد  شياء الثالثة الدم ألن كال من األستخ توحدة الطن ال :فكر

وقيـة كخيـارات لكـل هذا يـرتك وحـدات الرطـل واأل. وزن السيارة

 أي من العنارص  الثالثة وزنه ، رطل1مبا أن رغيف الخبز يزن . وزن

 . من الخبزأرغفة 8مثل 

 .الطفل :اإلجابة

الكتلة األكرب : الرتتيب)3

الكتلة املتوسطة

 الكتلة األقل

=

=

=

 طن2

 رطل2

 وقية2
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 رغيـف 2 قطعـة جـنب ووزن 2وقيـة تكـون وزن أ 2ن م أأنت تعل :فكر
 . رطل2خبز يزن 

 . طن2ن يزن الفيل يجب أ :اإلجابة

 وزن السلة ) 4
 وزن السلة

=  وزن القطط الثالثة+ 
=

 رطل10
 رطل4

 رطل6 = ط الثالثةطوزن الق
 

 . رطل2كل قطعة تزن  :اإلجابة
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درجة الحرارة

 .الحرارة بالفهرنهايت والدرجة املئويةلقراءة درجات  :الهدف
الفهرنهـيـت : دموا يف ـهـذا التـمـريناـسـتخنوـعـان ـمـن الرتـمـومرتات  :الحـقـائق

قسام بني كل رقم مطبـوع الحظ أن مقياس الفهرنيهيت لدية خمسة أ. واملئوي
 . درجة2قسم يساوي 

كـل قسـم و ،بني كل رقم مطبـوع عـىل املقيـاس املئـويأطول  أقسام 10هناك 
 لجعله أكـرث بسـاطة ملئوي؛درجة العالمة الخامسة عىل املقياس امن  1 يساوي

 .بالنسبة لك للعثور عىل نقطة املنتصف
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وتقرأ درجة ° Cوتقرأ درجة فهرنهايت و ° Fرمز كلمة درجة هي دائرة صغرية 
 .مئوية
 . درجة مئوية30تقرأ ° C  :أمثلة

F °40 درجة فهرنيهايت40 تقرأ . 

:مسائل

.)ميزان الحرارة( ترمومرت 2 قراءات درجة الحرارة من خذ: السؤال
 مقايس الفهرنيهايت  :فكر

ارتفاع السائل يف الرتمومرت يكون عند ثالث عالمة 
 2كــل عالمــة تســاوي . فهرنهيايــت° 50أعــىل 

 القراءة عـىل الرتمـومرت هـي ، وبالتايل،فهرنيهايت
 .فهرنيهايت° 56

 :املقياس املئوي
الرتمومرت يكـون عنـد خـامس ارتفاع السائل يف 

° 1 كـل عالمـة تسـاوي ،مئويـة° 10عالمة أعىل 
ـة  القــراءة عــىل هــذا ، وبالتــايل،درجــة مئوـي
 . درجة مئوية15الرتمومرت تكون 
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 :تدريبات

 .قرأ الرتمومرتا ]1

 
 .قرأ الرتمومرتا ]2

 
 ؟مئوية° 10.5 أي من الرتمومرتين يقرأ ]3
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؟فهرنيهايت° 69 أي من الرتمومتريين يقرأ ]4

دم العالمات عىل الرسم البياين إليجاد درجة حرارة كل مام ييلاستخ ]5
 . بالدرجة املئويةاإلنساندرجة حرارة )  أ 

.نسان بدرجة الفهرنيهيتدرجة حرارة اإل)  ب 
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STRAWترمومرت  :نشاط

 .لرشح كيف يعمل الرتمومرت :الهدف
 ناءات كبريةإ - مية اللون عدأنبوبة -زرقلون طعام أ  :ألدواتا

 زجاجة صودا _  الصلصال _مكعبات ثلج  
 ) ميلليلرت250(كوب قياس    

): اإلجراء(الطريقة 

 املاءنم)  ملليلرت125(نصف كوب القياس  مألا .

 قطرات مـن لـون الطعـام األزرق لتلـوين املـاء ويقلـب، اسـتمر يف أضف 
 .اإضافة اللون حتى يكون املاء أزرق غامق

  يف املاء امللوننبوبةنهاية األضع .

 ـود األ ـة وـج ـةيف حاـل ـع نبوـب ـاء، ـض  يف اـمل
 نبوبـةة الخاصة بك عـىل نهايـة األبالسبا

 .املفتوحة

 ك أثـنـاء  املعلـقـة بإـصـبعنبوـبـةامـسـك األ
دـخـل النهاـيـة رفعـهـا ـمـن اـملـاء املـلـون وأ

 .الحرة يف زجاجة الصودا الفارغة

 غلق حول فوهة دام يدك اآلخرى أاستخب
ـةالزجا ـل إزاـل جــة، بطــني الصلصــال قـب

 .نبوبةإصبعك من نهاية األ
ماء

دافئ
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 امللـون عنـد تحريـره سوف يتحـرك املـاء 

حتي نهاية األنبونة وإذا خرجت من أعيل 

خدام أنبوبـة خري وقـم باسـتحاول مرة أ

رهــا أصــغر ليجعــل املــاء يبقــي يف قط

 .  نبوبةاأل

 نـاءات حتـى املنتصـف امأل واحدة من اإل

 .باملاء من الصنبور

 باملـاء هلحوض الثاين يـتم مـلء نصـفاما إ 

ـارد ـمـن الـصـنبور وإـضـافة اثـنـني ـمـن  الـب

 .مكعبات الثلج لهذه املياة

 يف املاء الداىفءنبوبةضع زجاجة الصودا الفارغة مع األ . 

  للتحركنبوبةبدأ املاء امللون يف األيإزالة الزجاجة من املاء عندما . 

 ضع الزجاجة يف ماء الثلج. 

 نبوبةاألبالتحرك يف  املياه امللونة  تبدأزجاجة عندماال ةإزال يتمخرى مرة أ. 

ً وهبوطا ءايفد تتحرك املياة امللونة ألعىل عند وضع الزجاجة يف ماء :النتائج

اء داخـل زجاجـة يتوسـع عنـد  الهـو،عندما تكون الزجاجـة يف املـاء البـارد

ويـؤدي تربيـد . وبـةنبهذا الغاز املتزايد يدفع املياه الباردة إىل األ. تسخينها

 إىل دفع املـاء نبوبةالهواء داخل الزجاجة إىل التعاقد ويؤدي الهواء فوق األ

 عـنـدما. عـاء الـسـوائل داخـل الـحـرارة هـي يف أنـبـوب مغلـقوامللـون إىل ال

 

مكعبات 

 ثلج
 ماء

  مـثلج
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  لـهاانكامشـ،وتربيـد السـائل يسـبب وسـع وينتقلتيتم تسخني السائل، فإنـه ي
 .نبوبةسفل األيتحرك أو
 

 ؟هل كنت تعلم

نسـان الميكـن أن يعـيش اإل) °F° )37C 98.6متوسط درجة حرارة الجسم هو 

 )°35C (°95F  أو أقل من)°109F°) 42.8Cعىل من سم أمع درجة حرارة الج

 يقومـون ائني يف املـاراثون يف الطقـس الحـارّدعـن ال كـان مـن املعـروف أكام. 

 )°105.8F°) 41. C لتحقيق درجة حرارة الجسم برشب كثري من السوائل

 :حلول

 يف العالمة الرابعة فـوق يارتفاع السائل يف ميزان الحرارة ه :فكر) 1

80F° . 2ـكـل عالـمـة تـسـاويF °ـفـإن الـقـراءة ـعـىل ،وبالـتـايل 

 °88F هيميزان الحرارة 

 يف العالمة الثامنة فـوق يرتفاع السائل يف ميزان الحرارة ها : فكر)2

20°C.  1ـكـل عالـمـة يـسـاوي°Cراءة ـعـىل  ـفـإن الـقـ،وبالـتـايل

 C°28  يميزان الحرارة ه

 C°10.5 يقرأ  B) ميزان الحرارة(الرتمومرت   )3

لعالمـة الخامسـة  ا هـو يفAارتفاع السائل يف ميزان الحرارة  فكر

بالتايل ميزان ف C°1 ومبا أن كل عالمة تساوي C°10منأعىل 

 C°15الحرارة يقرأ 
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سـافة بـني  يف منتصـف املBارتفاع السائل يف ميزان الحـرارة 

C °10  وC °11 هانستطيع أن نقرأ .
2
  10C °5  أو   110

 F°69 يقرأ A) ميزان الحرارة(الرتمومرت  )4

 هـو يف منتصـف املسـافة Aارتفاع السائل يف ميزان الحرارة  :فكر
 F°69  ويقرأ  F°70 و F°68بني 

تصـف العالمـة األوىل مبـا يف من Bارتفاع السائل يف الرتمومرت 
 أو  F6°1درجـة الحـرارة أقـل مـن ° 2ن كل عالمة تسـاوي أ

 60F°9حوايل 

 C 37°= درجة حرارة الجسم البرشي  ) أ    )5
 F9 °  8.6= درجة حرارة الجسم البرشي ) ب  
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األعمـدة البيانية

 . األعمدة البيانيةلتسري املعلومات عىل :الهدف
كل مربـع يف الرسـم . عمدة البيانية تجعل مقارنة املعلومات أسهلاأل :الحقائق

 .1له نفس القيمة والبداية دامئا بـ صفر وليس 

:مسائل

5 إىل 1سئلة من استخدم األعمدة األفقية لتجيب عىل األ :السؤال

 ؟Jennifer أم Davinمن األكرب  -1
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  ؟Davinرب من أي من األطفال أك -2
  ؟Jenniferاسم الطفل الذي أصغر من  -3
 من هو األكرب؟ -4
 .عامر األطفالاكتب قامئة أ -5

 فقي إىل أن طول مربعني يشري الرتقيم عىل املقياس األ

 سنة وطول املربع يساوي 1يساوي 
2
  سنة1

 :فكر) 1(
 :اإلجابة

)2 ( 
 :اإلجابة

)3( 
 :اإلجابة

)4( 
 :اإلجابة

)5( 
 
 

 :اإلجابة

  ؟ Jennifer أم Davin. من لديه أكرب عمود
Jennifer 

  ؟Davinمن لديه عمود أكرب من 
Kimberly  ،Jennifer 

 Jennirer من عمود من لديه عمود أقرص
Davin  ،Laren 

 من لديه أكرب عمود ؟
Kimberly 

رأس لخط ال واتبع ا،عمدة لكل طفلتبدأ يف الطرف األمين من األ
سفل للعثور عـىل العـدد عـىل املحـور الذي ميس كل عمود إىل أ

 ) املقياس(
Davin 4سنوات  

Lavren 3سنوات  

Kinberly 9سنوات  

Jennifer 6سنوات   
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تدريبات

سئلة من أ إىل م وحـدد كـل دم األعمدة البيانية اآلتية لإلجابة عن األاستخ  ]1
  .ات لكل ساعةالرسعات بامليل لكل ساعة ثم الكيلو مرت

 ؟كم رسعة كل مقياس مربع  - أ  
 ؟أي من الحيوانات يكون األرسع  -ب
 ؟و الفرق بني رسعة األسد ورسعة القطةه ما  -ج
 بطأ من الرجل؟األكم عدد الحيوانات   -د 
 ؟ي من الحيوانات لديهم نفس الرسعةأ  - ه
 ؟كم عدد الحيوانات األرسع من الخنزير  - و
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 سئلة من أ إىل مدم األعمدة البيانية التالية لإلجابة عن األاستخ  ]2
 ؟ لسنوات التي ميثلها كل مربع قياسكم عدد ا  - أ  

 ؟أي حيوان لديه أقرص مدى للحياة  -ب
؟كم عدد الحيوانات التي تعيش أطول من الحامر الوحيش  -ج
 ؟يعيشها الدب أكرث من الخنزيرم عدد السنوات التي ك - د
 رنب؟أي حيوان يعيش ضعف حياة األ - ه
 ؟وانات التي لها نفس عمر الكلبكم عدد الحي  -و 

منو الفول :نشاط

 رسم بياين لنمو الفول: الهدف
 يل ورقيةمناد    مسطرة    بذور فول4  :ألدواتا

  قلم رصاص   خفاءرشيط اإل   لوحة مالحظة  
 كوب رشاب   
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 ): اإلجراء(الطريقة 

 وضعها داخل الكوبية املناديل الورقاطو . 

 ة ورقية داخل الزجاجن لعمل بطايةكدس طبقات من املناديل الورق. 

 يجب أن يكون الفول عىل مسـافات ،ضع الفول بني بطانة الورق والزجاج 
 .من الجزء العلوي للكوب) سم2.5( بوصة 1تساوي حوايل متباعدة بال

 
 

 تكـوننأنت لست بحاجة إىل أ. لكوب باملاءبلل املناديل الورقية التي يف ا  
 . رطبة فقط، بل مبتلةاملناديل الورقية تقطر

 بدأ الفول يف النمو  رطوبة الورق والحظ كل يوم حتى يحافظ عىل. 

  ضع قطعة مـن الرشيـط عـىل السـطح عندما تظهر أول عالمة عىل الورقة
الخارجي للكوب لتميز موضع الجزء العلـوي مـن الورقـة وميثـل الرشيـط 

 .بداية قياسات النمو

  سـجل ) يوم( ساعة 24قياس النمو من طرف الورقة إىل أعىل الرشيط بعد
 .كنمو ليوم واحد
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  أيام7استمر يف القياس والتسجيل حتى منو . 

 عمدة بيانيةرسم أدم القياسات إلنشاء استخ.
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خـرى  أيام أ7 خالل , أيام قبل أن يبدأ يف النمو7 حوايل  الفوليستغرق :النتائج
ن تنمو بـني عشـية العديد من السنتمريات ميكن أ, ً جداا رسيعً منوانمو النباتي

 . لتوضيح رسعة النموعمدة البيانية وسيلة سهلة األ,وضحاها

؟هل كنت تعلم

 قـدم 24ة عبـادة الشـمس كـان طول ارتفاع سجل لزهرأ
2
)7.45(  بوصـة12

.مرت

 :حلول

 3.2(فقي يشري إىل أن كـل مربـع يسـاوي التعداد عىل املحور األ ) أ ( 

 .)س/كم 

:فكر) ب ( 

 :اإلجابة

؟أي حيوان لديه العمود األطول

.سداأل

اتبـع  ,القطـةبدأ الطرف األمين من األعمـدة لكـل مـن األسـد وي :فكر) ج(

سفل للعثور عـىل العـدد خط الرأيس الذي ميس كل عمود إىل أال

 .الرسم البياينعىل 

 )ساعة/ كم 80( ميل للساعة 50 = سد    رسعة األ

 )ساعة/كم 48( ميل للساعد 30 =   رسعة القطة -

)س/  كم32( ميل للساعة 20 = الفرق     
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فهـو ) سـاعة/  كـم32(لساعة  ميل ل32ن يجري األسد يستيطع أ :اإلجابة
 رسع من القطة أ

:فكر) د(
:اإلجابة

قرص من عمود الرجلكم عدد األعمدة األ
  والخنزيرخالفرا :اثنان

:فكر) ل(
:اإلجابة

عمدة التي لها نفس الطول بالضبط كم عدد األ
 الدب والقطة  :اثنان

:فكر) م(
:اإلجابة

 ؟كم عدد األعمدة األطول من الخنزير
 ، الرجل الدب، القطة، الفيل، األسد:خمسة

)أ) (2(

:فكر) ب(

اإلجابة

 كل مربع يساوي نصف سنة 

؟ األعمدة األقرب من الشاملأي من

رالفأ

:فكر) جـ(

 :اإلجابة

 العمود الذي ميثل الحامر نبعد إىل اليمني مكم عدد األعمدة األ

الوحيش؟

 . والنمر،، الشمبانزيالدب: ثالثة

تبـاع كـل عمـود إىل  للـدب والخنزيـر بالعمر  االفرتايضتحديد ا )د(

 األعدادسفل عىل املحور تأخذ الفرق بني اليمني ومن ثم إىل أ

  سنة19 =  للدبالعمر االفرتايض     

  سنوات10 =  للخنزير  العمر االفرتايض-

 سنوات9 =     الفرق
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  .طول من الخنزير سنوات أ9الدب يعيش  اإلجابة

ب إىل اليمـني رنـيد العمر االفرتايض ألرنب باتباع العمـود لألتحد )ل(
 سفل عىل املحورومن ثم وصوالً إىل أ

  سنوات5= رنب ة االفرتاضية لألالحيا
 2× رنب برضب الحياة االفرتاضية لأل

  سنوات10 = 5 × 2
عىل حتـى تصـل إيل أسنوات عىل املحور والتحرك 10العثور عىل 

  . سنوات10 العمود الذي ينتهي عند خط

 الخنزير :اإلجابة

عمدة التي متتد إىل اليمـني والتـي لهـا نفـس مسـافة كم عدد األ :فكر) م(
 ؟مود للكلبالع

 واحد عمود القطة :اإلجابة
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)الخط املنكرس(خط الرسم البياين 

 .)الخط املنكرس(لتفسري املعلومات عىل الرسم البياين  :الهدف

 يتكـون مـن ياملعلومات كنقاط عىل الرسم البياين الخطيتم تسجيل : الحقائق

لـيس مـن .  مـن اليسـار إىل اليمـنيالنقط بالرتتيـب بـدءا) توصيل(ل ربط خال

 ).الخط املنكرس(ن تبدأ من الصفر عىل الرسم البياين الخطي ًالرضوري دامئا أ

:مسائل

 يـتم .ختبـار  الرياضـيات اليـومي اJenniferملدة أسـبوع واحـد أخـذ : السؤال

). الخط املنكرس(تسجيل النتائج من هذه االختبارات عىل الرسم البياين الخطي 

  3 إىل 1سئلة من ة عىل األجاباستخدم الخط املنكرس لإل

 جابات؟ معظم اإلJenniferيف أي يوم عرفت  -1

 .جابات أي يوم كانت تعرف أقل عدد من اإليف -2

 من املذاكرة الختبار  مبشاهدة التلفزيون بدالJenniferًيف أي ليلة قامت  -3

 الرياضيات لها؟



175الرسوم البيانية : ثالثا

:فكر) 1( 
:اإلجابة

:فكر ) 2(
:اإلجابة

:فكر) 3(

:اإلجابة

يف أي يوم له أعىل نقطة عىل الخط املنكرس؟
 ربعاءاأل

 يف أي يوم له أقل نقطة عىل الخط؟
 الخميس

،  وبالتـايل،دىن درجـة فيـه أتكان الخميس هـو اليـوم الـذي سـجل
ـيـوم وليـلـة ـبـدالً ـمـن ـيـون زن نـفـرتض أنـهـا ـشـاهدت التلفـنـا أميكن

 .ارهاالتحضري الختب
 .ليلة األربعاء
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:تدريبات

1[  Robertعمـدة يتم تسجيل عـدد  مـن األ.  الخاصمالهمن لحلوى  يشرتي ا
الخـط ( واحـد عـىل الرسـم البيـاين الخطـي أسـبوعللحلوى التي تأكل خالل 

 .د من أ إىل األسئلة عىل لإلجابةين دام الرسم البيااستخب). املنكرس

 ؟يف أي يوم تم أكل معظم الحلوى   - أ  

 ؟من ثالثة أعمدة من الحلوي رثم أكل أكتيام يف أي من األ  -ب

 ؟ الحلوى Robeitًكم يوما مل يأكل   -ج

؟أسبوع خالل Rebertكم عدد أعمدة الحلوى التي تناولها   -د 
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 معدل النبض قبل وبعد التمرين لتحديد معدل نـبض  وقتRussellسجلت   ]2
.  الطبيعـي الوقت الذي استغرقته معدل نبضها للعـودة إىل وضـعه،االنتعاش

) الخـط املـنكرس( عـىل الرسـم البيـاين الخطـي النـبض ليتم تسجيل معـد
 .د من أ إىل األسئلة عىل لإلجابةدم الرسم البياين استخ

 ؟Rusellهو معدل النبض الطبيعي لدى  ما - أ  
 ؟كم من الوقت املستغرق لتدريبة -ب

دقائــق الوقت
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 ؟ماهو أعىل معدل نبض له -ج
؟قت استغرقت النبضة للعودة إىل وضعها الطبيعيكم من الو  -د 

؟رسعما األ :نشاط

للـزمن ) الخط املـنكرس(دام املسافة مقابل الرسم البياين الخطي ستخال: الهدف
 .لرسعة لجسم يتحرك يف أوقات مختلفةملقارنة ا

  رخام   كتاب    ورقة   مسطرة  :ألدواتا
 مساعد قلم رصاص   يقافساعة إ  

): اإلجراء(الطريقة 

  ورقات من الورق عىل األرض لتشكيل مسار طويل6وضع .

 ضع الكتاب عىل حافة الورق.

 الورقبقاء أحد طريف املسطرة عىل حافة الكتاب والطرف اآلخر عىلإ . 

 علق الرخام يف الجزء العلوي من املسطرة. 

 سفل عىل املسطرةواسمح لها بالنزول أترك قطعة الرخام ا. 

  يجب أن يكون املساعد الخاص بك عىل اسـتعداد بـالقلم الرصـاص لوضـع
 .عالمة ملوضع الرخام خالل الورقة
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 ن يلمس الرخام الورقةداء التوقيت مبجرد أبإ.

 ثوان4 ثانية حتى مرت  بصوت عال مرور كلّعد .

 ن يضع عالمة عـىل الورقـة  مساعدك يجب أ،عالن عن كل ثانيةكام يتم اإل
 .موضع الرخام

 قياس وتسجيل مسافات البوصة والسنتيمرت من نهاية املسطرة لكل عالمة.
 (2)رقم جدول البيانات   (1) رقم جدول البيانات 

الوـقـــــت 
بالثانية

ــــافة  املـس
بالبوصة

الرسـعــــة 
انيةيف الث

الوـقـــــت 
بالثانية

ــــافة  املـس
بالبوصة

الرسـعــــة 
يف الثانية

 دم خطـااسـتخ ،)الخـط املـنكرس(رسم البيانات عىل الرسـم البيـاين الخطـي ا ً
  ملسافات السنتيمرتا متقطعا لتوصيل قياسات البوصة وخطمتصال
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 مالحظة انحدار الخطوط بني النقاط. 
. نه يسـري برسعـة أكـربة أكرب خالل الثانية األوىل ألسافيتحرك الرخام م: النتائج

ار إىل هـذا االنخفـاض يف يتوقـف الرخـام ويشـوالرسعة تنخفض حتى النهايـة 
يشري ارتفـاع الخطـني النقـاط إىل الرسعـة . نخفاض املسافة املقطوعةالرسعة با

فقـي إىل عـدم  كلام زادت الرسعـة ويشـري الخـط األكلام كان الخط أكرث حدةو
 .ا فإن الرسعة تكون صفر، وبالتايل،فةتغري يف املساحدوث 

؟هل كنت تعلم

االحتكاك هو مقاومة للحركة وبدون . يتباطأ الرخام ويتوقف بسبب االحتكاك
ا،  آخرن يستمر الرخام يف التحرك حتى يصيب جساماحتكاك كان من املمكن أ

 .جسام املتحركة يف الفضاءهذا ما يحدث لأل

:حلول

رفك) أ ) ( 1(

 :اإلجابة

 أي يوم له أعىل نقطة عىل الخط؟

 عةمالج

:فكر

 :اإلجابة

 3متثـل وفقـي م التـي لهـا نقـاط أعـىل مـن الخـط األياماهي األ

  ؟ىلع أأعمدة

 حد ، الجمعة ، السبتاأل

متثل صفر عمـود وفقي ماهي األيام التي لها نقاط عىل الخط األ :فكر) جـ(

  ؟حلوى
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  و الخميس األربعاء:اثنان :اإلجابة

 : فكر)د(

اإلجابة

معهـم حتـى م أكلها لكل يوم؟ اجتالتي عمدة الحلوى كم عدد أ

 ؟سبوعتجد كم كان يأكل ذلك األ

4 + 2 + 1 + 6 + 4 = 17

:فكر) أ) (2(

:اإلجابة

 ؟ماذا كانت بداية ونهاية معدل النبض

 . نبضة يف الدقيقة الواحدة70

:الفكر) ب(

 :اإلجابة

 دقيقـة 1ت زيـادة يف  الزيادة ومتى توقف؟ بـدأمتى بدأ معدل

  كم دقيقة مرت بني هذه النقاط؟، دقائق3وتوقفت الزيادة يف 

 .ندقيقتا

طـة إىل املحـور هي أعىل نقطة عـىل الخـط؟ اتبـع هـذه النق ما :فكر) جـ(

 . العددواقرأيرس األ

 . نبضة لكل دقيقة150 :اإلجابة

 نبضـة 70 وعندما عاد إىل الطبيعي يف أي وقت بدأ معدل التغري : فكر)د(

 دقـائق كـم مـن 6 دقيقة وعاد يف 1؟ بدأت زيادة يف يف الدقيقة

 الوقت بني هذه الفرتة الزمنية؟ 

 . دقائق5 :اإلجابة
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الرسم التوضيحي

 لتفسري وإنشاء الصور التوضيحية: الهدف
ًتحتوي الصور التوضيحية عىل رموز متثـل عـددا محـددا مـن العنـارص :الحقائق  يف .ً

الـصـور . ب تـم قراءتـهـا كـتـ10املسـألة أدـنـاه يسـتخدم الكـتـاب كرـمـز لتمثيـل 
 ا تظهـر الرمـوز بيانـات تتضـمن أعـداد،القـراءة متعة وسهلةمالتوضيحية هي 

 .ةكبرية أو صغري

:مسائل

 شـخاص مختلفـني رسـامجيل عدد الكتب التي يقرأها خمسـة أم تست: السؤال
 2 حتى 1سئلة من استخدم الرسم التوضيحي لإلجابة عىل األ. اتوضيحي

تها يف السنةقرائت الكتب التي مت
 االسم

  كتب10يشري إىل    كل       

Ryan

Kimberly

Davin

182



Jennifer

Lauren

)أ ( 
)ب ( 
)جـ ( 

 ذين قرأوا أقل كتب؟من ال
 ؟Jenniferكم عدد الكتب التي قرأتها 

  Davinكم عدد الكتب التي يجب أن يقرأها 
  ؟Jennifer  مع الكتب التي تقرأهاىليتساو

فكر) 1(

:اإلجابة

)2 (

:اإلجابة

)3 (

:اإلجابة

ماهو االسم الذي يحتوي عىل أقل عدد من رموز الكتب 
 

Davin

 هناك Jennfierكم عدد الرموز التي تتبع اسم 

 كتاب25=5+20= رمز    2 

  كتاب25

  ؟ Davinكم عدد الرموز التي تتبع اسم 

  كتب 10احد يشري إىل قرءاة الرمز الو

Jennifer كتاب قرأتها 25= ؟؟ +  كتب 10

 . كتاب15

183ثالثا: الرسوم البيانية 
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 :تدريبات

عصـري باعوا كل كوب من .  عصري ليمونمحل فتحوا طفالمجموعة من األ  ]1
 لإلجابـة عـىل التوضيحيدم الرسم استخلكل منهام ) سنت (10الليمون مقابل 

 .سئلة من أ حتى م من خالل مبيعات عصري الليموناأل
 

  سبوعأكواب عصري الليمون التي تم بيعها يف األ
  أكوب10كل        يساوي 

  االثنني

  الثالثاء

  األربعاء

  الخميس

  الجمعة 

  السبت

  حداأل

 

 ؟أكرث أكواب عصري الليمون املباعةنت يف أي يوم كا ) أ   
 األكواب غري املباعة من عصري الليمون يوم السـبت Lavrenرشبت  ) ب 

كـم عـدد . لسـبت من عصري الليمـون يـوم اا كوب70إذا تم تحضري 
 ؟األكواب التي ترشبها

  ما ميكن؟منيف أي يومني كانت أكواب عصري الليمون املقدمة أكرب ) ج
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 ؟ من املبيعاتجاميلاإلان أقل مبلغ من يف أي يوم ك ) د
 ؟ من مبيعات عصري الليمونهكم املال الذي تم جمع ) هـ

ـ[ 2 ـت بالوـن ـةاأعطـي ـال املدرـس ـحرض كرنـف ـخص ـي ـل ـش ـتخ . لـك ـم اـس دم الرـس
 .جسئلة من أ إىل التوضيحي لإلجابة عىل األ

تشري لـ شخص           حضور الكرنفال اليوم

الجمعة

لسبتا

حداأل

 ؟ بالونا250يف أي يوم أعطي    - أ  
 ؟ أيام3ذين حرضوا الكرنفال خالل كم عدد األشخاص ال  -ب
 هـل كـان هنـاك مـا يكفـي مـن ، بالون يوم السبت400عداد م إت  -ج

 .البالونات

.ةسقوط عمل :نشاط

  .لجمع البيانات وتسجيلها كام تكون صور توضيحية : الهدف
 س صغريكأ   ورقة   )لرت 4( جالون 1ناء إ  :ألدواتا

 . عمالت10            قلم رصاص  
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 ): اإلجراء(الطريقة 

 ناءغري يف منتصف الجزء السفيل من اإلس الصضع الكأ. 

 ناء باملاءامأل اإل. 

 واحدة فوق سطح املاءعلق عملة . 

 س الصغريهي تسقط خالل املاء إىل داخل الكأ ، وبالتايل،ط كل عملةأسق. 

 عمالت لكل جولة10دم استخ . 

 

 لعمالت املعدنيـة التـي  عدد اسجل. ارسم املخطط التوضيحي عىل الورقة
دم الـدائرة لتعـرب عـن كـل اسـتخ ، جوالت10س الصغري خالل تقع يف الكأ

 .ةس الصغريعملة يف الكأ
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 ست التي تسقط يف الكأالعمال الجولة
  واحدةتشري إىل عملة      

1  

2  

3  

4  

قط إىل الجانـب لعمالت النقدية تسقط مبارشة من خالل الهواء وتسا  :النتائج
ميكن العثور عىل موضع فوق املـاء للسـامح ملزيـد . عندما يصل إىل سطح املاء

 .ةس الصغرين النقود املعدنية للوقوع يف الكأم
 

 سالعمالت التي تسقط يف الكأ الجولة
  واحدةتشري إىل عملة    

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

مثــال
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 ؟هل كنت تعلم

يسـمى هـذا يتغري اتجاه الضوء عندما يدخل املاء مغلف العمالت املعدنيـة و
 حيث التغري يف االتجاه الضويئ باالنكسار وبسبب هذا، تظهر الكائنات يف املاء،

 .أنها ليست  كذلك

 :حلول

 فكر) أ ) ( 1(

  :اإلجابة

 ؟ عدد من الرموزأي يوم يحتوي عىل أكرب

 .السبت

 ) ب ( 

 

 

 

 :اإلجابة

أوجد الفرق بني عدد األكواب التي أعددت وعدد األكواب التي 

 .بيعت

 ؟كم عدد التي بيعت؟ كم عدد التي أعددت

  أكواب 5) = 65(التي بيعت  - )70(عددت التي أ

Lavren أكواب من عصري الليمون5 رشبت  

 ؟ن الرموزن لهام عدد أكرث مأي يوما فكر) جـ(

 .الجمعة و السبت :اإلجابة

 : فكر)د(

 

 :اإلجابة

؟ وسيكون هذا هو اليوم الذي تم يف أي يوم كانت أقل املبيعات

  .فيه جمع أقل مبلغ من املال

 األحد

 :فكر) م  ( 

 

 ـكـل الرـمـوز ّ؟ ـعـدالـتـي بيـعـتـكـواب  ـهـو الـعـدد الـكـيل لألـمـا

 .كواب أ10وارضبها يف تكلفة الكوب الواحد 
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 :اإلجابة

  كوب 260 = 10×  رمز 26

  جنيها26=  جنيه 0.10×  كوب 260

) أ ) (2( 
 :الفكر

 

 عدد البالونات - عدد الناس
 250 = 50× ؟ الرموز 

  رموز5= ؟؟ 
  بالونه معطاة250 رموز بالونات يكون 5 اليوم فيه ،وبالتايل
    الجمعة 5            :اإلجابة

 
 فكر) ب ( 
 

 عدد الحارضين = 50× ؟ بالونات 
  شخص800 = 50 × 16

  شخص حرض االحتفال800 :اإلجابة

 عىل البالونات يوم السبت الحاصلني كم عدد الناس  فكر) جـ ( 
  شخص 350 = 50×  رموز 7

  بالونه50=  بالونه 350 -  بالونه400

  زيادة  بالونة50نعم يوجد  :اإلجابة
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24 

 )ائريةالقطاعات الد(دائرة الرسم البياين 

 )قطاعات دائرية(لتفسري املعلومات عىل رسم بياين دائري : الهدف
القطاعات (يتم عرض املعلومات عن الرسوم البيانية الدائرية  عادة ما: الحقائق
، كـربى ةوكلام كانت مساحة الرسم البيـاين املسـتخدم. كنسبة مئوية) الدائرية

أو %) 100( يف املئـة 100كملهـا  متثل الـدائرة بأ،كلام كانت النسبة املئوية أكرب
 يف 50% (50 الدائرة إىل نصفني يجعل كل قسم يسـاوي جاميل وتقسماملبلغ اإل

 .) يف املئة25% (25قسام متساوية تنتج أجزاء تساوي وأربعة أ) املئة

 
 و رمـز النسـبة 100النسبة املئوية هي نسبة خاصة وهي املقارنة بـني عـدد و 

 يف املئة وتعني 60تقرأ  % 60ئة وتعني امل% املئوية تعني 
100
 جزء مـن 60،  60

 100 املئوية كعـدد عرشي بقسـمة البسـط عـىل األعدادمائة ميكن التعبري عن 

 تكون نفس مثل  % 60وبالتايل 
100
 0.60  أو 60
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 :مسائل

 أوجـد ،لوجبـات الخفيفـة املفضـلة لـديهم عن ان طفالسئل عرشو  )1(سؤال 
 .ذين يأكلون كل نوع من الطعامطفال العدد األ

 )أ (  
 )ب ( 
 )جـ ( 

 يحبون بطاطس الشيبيس % 35
 يحبون الحلويات  % 60
 يحبون الزبيب % 5

 فكر) أ(
 
 

 اإلجابة
 فكر) ب(
 
 
 

 اإلجابة
 

 ) جـ(
 :اإلجابة

35 = %
100
35

 =  0.35 

 أطفال 7 = 20 × 0.35=  طفل 20من  % 35
  يحبون بطاطس الشيبيسأطفال 7

60 = %
100
60 =  0.60 

  طفل12 = 20 × 0.60=  طفل 20من  % 60
  طفل يحبون الحلويات12

5 = %
100

5
 =  0.05 

  طفل1 = 20 × 0.05=  طفل 20من  % 5
 طفل واحد يحب الزبيب

 مختلفة من الوجبـات الخفيفـة الذين يحبون أنواع اطفالمجموع األ: ملحوظة
 . الكيلطفال وهو عدد األ طفال20يساوي 
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لإلجابة ) القطاعات الدائرية(الدائرية دم الرسوم البيانية استخ )2 (
 .ن لرت من الهواء داخل بالو12 حول 3 إىل 1سئلة من عىل األ

)أ  ( 
)ب ( 
)جـ ( 

 ؟ املئوية يف الرسم البياينكم يكون مجموع النسب
 ؟يرتوجني يف الهواء يف البالونهي النسبة املئوية للن ما

 ؟كم عدد اللرتات من األكسجني يف البالون

:فكر) أ(
:اإلجابة

:فكر) ب(
:اإلجابة

) جـ(

:اإلجابة

78 + % 21 + % 1 = % 100%  
 مجموع جميع النسب املئوية يف أي رسوم دائريـة هو% 100

 .بيانية
 رتوجنيي من الدائرة املسمى بالناأوجد جزء

78%  
 من حجم الهواء يف البالون يكون أوكسجني  % 21

  لرت2.52 = 12 ×0.21=  لرت 12من % 21وبالتايل 
 كسجني يف البالون لرت من األ2.52
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 :تدريبات

ائري النسبة املئوية من لون الشعر يف فصـل مكـون يظهر الرسم البياين الد  ]1
لذين لون شعر رسم البياين لتحديد عدد الطالب ادم الاستخ.  طالب30من 

 .كل منهم
 بني   -أ  

 أشقر   -ب
 أسود -ج
 أحمر   -د 
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دم الرسـم اسـتخ . دقيقـة60 وقت الواجب املنزيل اليومي لـ Davinقسم   ]2
 .التي تستغرقها للمواد املنفصلةالبياين لتحديد عدد الدقائق 

 رياضيات  - أ  
 رسم  -ب
 تاريخ -ج
 علوم -د 

ة البيانية تسجل الدائر  ]3
  ساعة 24 وقته عىل مدار يوم Ryanكيف يقيض 

 ؟سبوع يف األRyanكم كمية نوم   - أ 
كم من الوقت يستغرقها يف املذاكرة إذا كان يـذاكر فقـط يف ليـايل  -ب

 ؟ سبوعاأل
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 .األلوانعجلة  :نشاط

 مـزج ظهـارإل) القطاعـات الدائريـة(دام الرسـم البيـاين الـدائري ستخال: الهدف
 .لواناأل

   أحمر أزرق أصفر دهانات حرارية -ٍورق مقو  : األدوات
  مسطرة - دبوس مستقيم - فرشاة رسم
 .دبوس مستقيم -  صمغ - قلم رصاص

 ): اإلجراء(الطريقة 

 من الورق املقوي) سم20( بوصة 8ائرة طول قطرها اقطع د. 

  استخدم القلم الرصاص لرسـم خطـوط تقسـم الورقـة الدائريـة إىل ثالثـة

 أجزاء متساوية كل جزء ميثل
3
133 % 

 اصفرأحمر، أزرق: ن كل قسم من الدائرة بلون مختلفّلو ،. 

  حتى تجفاأللواناترك . 

 بوس لعمل ثقبني عىل بعد حوايل دم الداستخ
2
1

من املركز ) سم1(  بوصة 

 .الدائرة

  من خيط) سم60( بوصة 24اقطع. 

 دخل الخيط من خالل أحد الثقبني وارجع للخلف من خالل اآلخرأ. 

 اربط طريف الخيط معا.ً 

 حرك الدائرة الورقية إىل منتصف الخيط. 

 حكاما بإتوي الدائرة حتى يكون الخيط ملّ لف. 
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  شد طريف الخيط للخارج حتى يبدأ يف االسرتخاء ثم حـرر الشـد يف الخـيط
 .بحيث يكون الدوران يف االتجاه املعاكس

 

ًر الدائرة برسعـة ذهابـا و ياستمر يف سحب واسرتخاء الخيط مام يؤدي إىل تدو
 ً.إيابا

ًالدائرة الورقية تدور برسعة ذهابـا وإيابـا : النتائج ً معـا ويظهـر وانلـمتـزح األوً
 .اللون الرمادي

 

 هل كنت تعلم ؟

كل لون بعقلك يحتفظ 
16
1

انقضـاء القسـم مـام تسـبب يف   من الثانية بعـد 

لوان املستخدمة لطـالء الـورق نقيـة مزج األلوان التي ينظر إليها إذا كانت األ
 .بيض بدالً من الرماديلون ورقة الغزل سيكون أ. ء، صفراءزرقاء، حمرا

 :حلول

 :فكر) 1( 

 

 ذين شعرهم بني  الطفالعدد األ=  طفل 30من % 40

 . طفل12 = 30 × 0.40 = 30× % 40
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  . طفل شعرهم بني12  :اإلجابة

 :فكر ) 2( 

 

  :اإلجابة

  .شقر الذين شعرهم أطفالعدد األ=  طفل 30من % 30

 .أطفال 9 = 30 × 0.30 = 30× % 30

 .شقرعرهم أ شأطفال 9

) جـ) (3(

 :فكر

  .سود الذين شعرهم أطفالعدد األ=  طفل 30من % 20

 .أطفال 6= 30 × 0.20 = 30× % 20

 .سود شعرهم أأطفال 6 :اإلجابة

 :فكر) د(

 

 :اإلجابة

  .حمر شعرهم أطفالعدد األ=  طفل 30من % 10

 .أطفال 3 = 30 × 0.10 = 30من % 10

 . شعرهم أحمرأطفال 3

) أ)  ( 2(

 :فكر

 :اإلجابة

 وقت مذاكرة الرياضيات= دقيقة 60× % 10

 . دقائق6 = 60 × 0.10 = 60× % 10

 . دقائق وقت مذاكرة الرياضيات6

) ب ( 

 :الفكر

 :اإلجابة

 وقت مذاكرة الرسم=  دقيقة 60× % 25

  دقيقة15 = 60 × 0.25 = 60× % 25

 . دقيقة ملذاكرة الرسم15

 :فكر) جـ ( 

 

 :اإلجابة

 وقت مذاكرة التاريخ=  دقيقة 60× % 25

  دقيقة12 = 60 × 0.20 = 60× % 20

 . دقيقة ملذاكرة التاريخ12

 وقت مذاكرة العلوم=  دقيقة 60× % 15 :فكر ) د( 
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 :اإلجابة

  دقيقة9 = 60 × 0.15 = 60× % 15

 . دقيقة ملذاكرة العلوم9

 :فكر) هـ ( 
 

 :اإلجابة

 مالءوقت مذاكرة اإل=  دقيقة 60× % 30
  دقيقة18 = 60 × 0.30 = 60× % 30
 .مالء دقيقة ملذاكرة اإل18

 :فكر) أ) (3(
 
 

 :اإلجابة

 ارضب الوقت املستغرق يف النوم اليوم. سبوع أيام يف األ7يوجد 
  7الواحد يف 

  ساعة8.4=  ساعة 24 × 0.35=  ساعة 24× % 35
 أسبوع ساعة كل 58.8 = 7×  ساعة 8.4

 بوعأس ساعة نوم لكل 58.8
 :فكر) ب (
 
 
 

 :اإلجابة

 هـو ، وبالتـايل، تكـون مـن االثنـني حتـى الجمعـةسبوعيام األأ
 .أسبوع أيام كل 5يذاكر 

  ساعة1.2=  ساعة 24 × 0.05=  ساعة 24× % 5
 أسبوع ساعات كل 6 = 5×  ساعة 1.2

 .أسبوع ساعات للمذاكرة كل 6
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 الرسوم البيانيـة

 .نشاء الرسوم البيانيةنية إلططات البيادام املخستخال :الهدف
 يجب ان يكون لكـل قسـم عـىل الرسـم البيـاين نفـس القيمـة وتوصـف: الحقائق

الرأسـية واألفقيـة لالشـارة إىل مـا تقيسـه ويوضـع العنـوان ) املحاور(املقاييس 
. جمعهـايعتمد نوع الرسم البياين عىل البيانات التـي تـم . ماهو املخطط البياين
يف املثال فإن د فإن العامل االخر يتغري، مثل بيع البسكويت عندما يتغري عامل واح

 ظهـاروتستخدم االعمـدة البيانيـة إل. الرسم البياين الخطي ميثل أفضل البيانات
متثل افضـل ) القطاعات الدائرية(الرسوم البيانية الدائرية . املقارنات بني البيانات

ستخدم بطاقات النتيجة أو  ميكن ان تالكسور والنسب املئوية والصور التوضيحية
عندما تشارك كميات كبرية ورقة الرسم البياين يجعل انشاء لرسم البياين اسـهل 

 .الن املربعات تكون موحدة

 مسائل

استخدم مخطط البيانات ملبيعات كويك للبسكويت النشاء رسـم بيـاين : السؤال
 خطي
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مبيعات بسكوت

العدد اليوم

االثنني
الثالثاء
األربعاء

لخميسا
الجمعة

10

20

30

20

35

تقسـم قيمـة املقـاييس ولكـن موضـع ل A  ،Bتستخدم الرسـوم  البيـانني 
 يستخدم الرسوم البياين الخطي عندما يتغري عامل واحد A. املعلومات مختلفة

 .حني يتغري العامل االخر يف حني يتغري عامل واحد يف
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ضـع العامـل الـذي يختلـف ويـؤدي و. تتغري االيام بينام تختلف املبيعات
 . عن رسم بياين اسهل للتغريAعىل املحور الرأيس كام يف الرسم البياين ينتج 

 يوضح كيف ميكن ان حجم املحور يـؤثر عـىل الرسـم C  ،Dالرسم البياين 
 عىل مساحات أكرب بـني قياسـات املحـور Dالبياين الطاهر يحتوي الرسم البياين 

  االفقية )املحاور(العمودي من القياسات 
 .وبالتايل فإن الرسم البياين يجعل التغريات يف املبيعات أكرث مدة أو أكرب
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 تدريبات

) خـط مـنكرس(دم مخطط البيانات التايل النشاء رسـم بيـاين خطـي استخ  ]1
يجب أن يكون العدد املتغري من املكاملات عىل املحـور الـرأيس تأكـد مـن 

 ً.تسمية املحوريني الرأيس واالفقي وإعطاء الرسم البياين عنوانا

 املكاملات املستلمة الوقت

 65 ًالسادسة صباحا

 70 ًالثامنة صباحا

 80 العارشة صباحا

 90 الثانية عرشة بعد الظهر

 95 ًالثانية مساء

 95 ًمساءالرابعة 

 90 ًالسادسة مساء
 

انشـاء الرـسـم البـيـاين لالعـمـدة البيانيـة لتـسـجيل املعلوـمـات ـحـول اـنـواع  ]2
دم املحور االفقي العداد استخ. واعداد الحيوانات االليفة للفصلو الدراسية

 .الحيوانات االليفة وتأكد من ان البداية عند صفر

 الحيوانات االليفة للفصل

 العدد الحيوان
 4 فرئان بيضاء

 2 الهامسرت
 3 خنازير غنيا

 10 اسامك الغايب
 1 لقبان

 

لتمثـل عـدد كـل لـون مـن ) القطاعات الدائريـة(إنشاء رسم بياين دائري   ]3
 .الخرز



ألوان الخزر

العدد اللون

8 احمر

16 ازرق

24 اخرض

4 اصفر

12 برتقايل

الزجاجةرنني  :نشاط

 دم الرسم البياين لتسجيل نتيجة لعبة استخ: الهدف
 ورقة  مقص ً زجاجة صودا    مسطرة :األدوات

.العبني   خيط                حلقة          قلم رصاص

): اإلجراء(الطريقة 

  من الخيط) سم60(صة  بو24اقطع.

  اربط أحد طريف الخـيط يف نهايـة القلـم
 .الرصاص والطرف االخر يف نهاية الحلقة

 ضع زجاجة الصودا عىل األرض.

  ـاص ـم الرـص ـر للقـل ـرف الـح ـك الـط امـس
وعلق الحلقة فوق فوهه زجاجة الصودا 
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  الحلقة فوق الزجاجةاخفض الخيط وضع. 

 كل عرشة محاوالت لوضع الحلقة عىل الزجاجة تعترب محاولة واحدة. 

 رمـز مـن اختيـارك أو دم زجاجـة اسـتخ. اعداد بطاقة التصدير التوضيحية
 .الزجاجة عىل بطاقة الصورة التوضيحية رنني لتمثيل نتيجة 

  الالعبني

CAROl  

KATE  

AMBER  

KRYSTI  

 
طريق رسم بطاقة الصور التوضيحية هي اسهل لتشري مـن هـو الفـائز  :النتائج

 .باملباراة

 هل كنت تعلم ؟

 نقـاط مـن 10 لتمثيـل Xكثرياً مايستخدم الرسم التوضيحي باستخدام الرمـز  
 نقاط وامثلـة عـىل اسـتخدام هـذه 5 تشري إىل Xنصف . قبل العبني الدومنيو

 الطريقة هي 

       نقاط 10

       نقطة 15

   نقطة     50
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:حلول

)1 (

 اإلجابة

عىل الرغم من انه مل يكن هناك وقـت مـع صـفر املكاملـات واملحـور 
الرأيس يبدأ يف صفر املكاملات هناك مقارنة افضل عندما يبدأ املحـور 

 العمودي عند الصفر 
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 ماهو العدد الكيل للخرز فكر) 3(
8+16+24+4+12 =64 

 4ماهو اصغر عدد ؟ 
 64= ؟  × 4
 16= ؟ 

 خرزات4 جزء وكل جزء يساوي 16اقسم الدائرة إىل 
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الزوايــا

   لتعريف وتحديد الزوايا القامئة والحادة واملنفرجة: الهدف
طة بداية واحدة والزاوية تتكـون مـن الشعاع هو خط مستقيم له نق: الحقائق

ونقطة البداية تسـمى رأس الزاويـة وتسـمى . شعاعني لهام نفس نقطة البداية
كـل . دام ثالثة حروف وتكون رأس الزاوية يف منتصـف الحـروفاستخالزاوية ب

 CBA أوABCاـسـامء الزاوـيـة يف االـسـفل . زاوـيـة لـهـا اـسـمني وكالـهـام ـصـحيح

ـتبدل ـن ان نـس ـة ميـك ـة زاوـي ـالرمز وكلـم ـونها ـب ـة يـك ـم الزاوـي ـايل اـس  وبالـت

  ABC أو  CBA 
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الزاويـة ° 1والدرجـة الواحـدة تكتـب مثـل . وحدة قياس الزاوية هـي الدرجـة
ربـع صـغري لالشـارة إىل موكشكل زاوية مربعـة ويسـتخدم ° 90القامئة قياسها 
والزاويـة ° 90اسـها أقـل مـن والزاوية الحادة هـي أي زاويـة قي. الزاوية القامئة

   .°90املنفرجة هي اي زاوية قياسها أكرب من 

وضـع البطاقـة داخـل . دام بطاقة الفهرس لتحديد الزوايـا املختلفـةاستخميكن 
الزاوية بحيث يكون أحد احرفه عـىل شـعاع الزاويـة ورأس البطاقـة هـي رأس 

الزاويـة . ع احـرف البطاقـةالزاوية القامئة ضـلعيها عـىل حـد سـواء مـ. الزاوية
الحادة احد ضلعيها يكون تح البطاقة والزاويـة املنفرجـة أحـد ضـلعيها خـارج 

 .البطاقة
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 مسائل

استخدم بطاقة كارت لتحديـد كـل زاويـة مـن حيـث قامئـة حـادة أو : السؤال
 منفرجة

 ATB  أو BTA    -أ

 منفرجةCAR  أو RAC   -ب

 حادة NSD  أو DSN   -ج
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 تدريبات

دم بطاقة لتحديد كل زاوية من حيث قامئة، حادة، منفرجةاستخ ]1

  -أ

 -ب

 -ج
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 -د
ارسم مثال لكل زاوية   ]2

 قامئةKIM   - أ  

 زاوية حادةRED  -ب

  زاوية منفرجةMEG   -ج
التي تتكون من اضالع املضلع . أوجد عدد الزوايا القامئة والحادة واملنفرجة  ]3

 الغري منتظم
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ادفع :نشاط

  مدى تأثري زاوية قوس القارب عىل تحركهإلثبات :الهدف
 مسطرة - صابون اطباق - ورق مقوى - أعواد اسنان - ورقة بسكويت: األدوات

  مساعدين-مقص  - م رصاصقل -

): اإلجراء(الطريقة 

  بوصة 1ارسم ثالثة مثلثات ارتفاعها حوايل )
2
.عىل الورقة املوقى) سم12

  قمة أحد املثلثات تكون زاوية قامئـة واملثلـث الثـاين يكـون حـاد واملثلـث
 الثالث تكون منفرجة 

  شكل مثلثالشق الصغري تقطع من قاعدة كل قارب عىل. 

 امالء ورقة البسكويت باملاء. 

 ضع القوارب الورقية عىل سطح املاء عند الحافة. 

  بلل طرف ثالثة أعواد اسنان مـن طبـق الصـابون واعطـي كـل واحـد مـن
 .مساعديك واحدة

 مالحظة حركة القوارب. 
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تحرك القوارب الورقية عـرب سـطح املـاء حيـث ان القـارب ذو الزاويـة  :النتائج
 .يكون ارسع قارب والقارب ذو الزاوية املنفرجة يكون االبطأالحادة 

هل كنت تعلم ؟

 وكـذلك. يشري قوس القارب إىل السامح له ان يتحرك بسهولة من خـالل املـاء
ـنام يف كـثـري ـمـن  ـانتـصـميم الـسـيارات لتتـحـرك ـمـن ـخـالل الـهـواء بـي  ،األحـي

يصل الهواء بعيـداً ق تحويل ما ي تع،الشاحنات الكبرية لها ارتفاع درع املنحنى
ًكلام قلت مقاومـة الهـواء واملـاء للسـيارات والشـحنات والقـوارب كلـام كـان 

 .الوقود اقل حاجة للتحرك يف الهواء الطلق
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 :حلول
زاوية منفرجة -ب    زاوية قامئة  -    أ )1(

 زاوية قامئة -د    زاوية حادة -ج 
)2(
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)3  (
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املنقلــة

 دام املنقلةاستخقياس الزاوية بل:  الهدف
املنقلة هي اداة تستخدم لقياس الزوايا بالدرجات وهي عـىل شـكل :  الحقائق

دام املنقلة ضع عالمة مركز املنقلة عـىل أحـد استخلقياس زاوية ب. نصف دائرة
سيكون هناك عددين لالختيار مـن بيـنهام حيـث يعـرب الضـلع . ضلعي الزاوية

واحـد اقـل مـن ( سوف ميثل زاويـة حـادة األعداد من الثاين عىل املقياس واحد
 هـذين العـددين ومجمـوع) °90أكـرب مـن ( سوف يكون منفرجـة واآلخر) 90°

، ° 50يعـرب خـالل التـدريج عنـد ) ضلع الزاويـة (IK الشعاع 980يساوي دامئا 
 °50 تكونKIMومبا أن الزاوية حادة، لـ ° 130
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 عنـدما يكـون ضـلعي الزاويـة اقرص دام ورقة أو أي حرف مستقيماستخميكن 
 عنـدما األعـدادضع حافة الورقة عىل طول الشعاع وقـراءة . من تدريج املنقلة

، ° 40يف الرسـم حافـة الورقـة تشـري للزاويـة . تعرب الورقة عرب التدريج للمنقلة
 .°140 تكون JAM تكون منفرجة لذلك لـ JAM والزاوية 640
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 مسائل

A  ،B لقياس الزاوية يف الشكلني استخدم املنقلة: السؤال

فكر) أ

اإلجابة

، ° 110أي مـن االختيـارات ) °90أقل مـن (الزاوية الحادة 
 .تكون حادة° 70
70° 

فكر) ب

اإلجابة

° 160أي مـن االختيـارات ) °90أكرب من (الزاوية املنفرجة 
 .تكون منفرجة° 20أو 

160° 
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 تدريبات

.وايادم املنقلة لقياس الزاستخ ]1

دام وجه الساعة إلعطاء االتجـاه إذا تـم تعريـف االتجـاه استخميكن   ] 2
مـاهو . 12لالمام عىل أنه الشامل وموضـع اليـد الكـربى إىل السـاعة 

 .اتجاه هذه االوقات
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ً متاما2 الساعة-أ

ً متاما3 الساعة-ب

ً متاما7 الساعة-ج
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يةساعة شمس :نشاط

دام املنقلة للمقارنة بني الزوايا عىل مدار الساعة مع تلـك سـاعة ستخال: الهدف
 مس الش

  )2سم20( بوصة 8قطعة من الورق املقوى حوايل  : األدوات
  ساعة   منقلة

 .قلم عالمات   قلم رصاص

): اإلجراء(الطريقة 

 ضع املنقلة عىل قطعة الورقة املقوى.

 دم قلم العالمات للرسم حول خارج املنقلةاستخ.

  عىل الورقة املقوىاآلتيةضع عالمات عند مواضع الزوايا 
 ° 180، ° 150، ° 120، ° 90، ° 60 ، °30، ° صفر

 لف املنقلة وارسم حول املنقلة حتى تكمل الدائرة.
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  ضع عالمات عند مواضع الزوايا االتية عىل الورق املقوى
30 ° ،60 ° ،90 ° ،120 ° ،150° 

 داخل الـدائرة كـام تظهـر عـىل وجـه السـاعة12 إىل 1 من رقاماكتب األ  .
 . الزواياوضع كل رقم تحت واحدة من

  ضع الورق املقوى عىل األرض مع رسم وجه الساعة كن متأكد ان السـاعة
 .يف اتجاه ضوء الشمس

  ادخل سن القلم من خالل مركز الساعة وعىل األرض يجب ان يقف القلم
ًالرصاص مبارشة صعودا وهبوطا ً. 

  وير الـورق املقـوى حـول القلـم الرصـاص د قم بت1:00عندما تقرأ الساعة
 . عىل الدائرة1 ظل القلم عند الرقم بحيث يقع

اضبط ساعتك مرة أخرى يف الساعة إذا كنت تفعل ذلك خالل التوقيـت ( 
 )الصيفي
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  ضع عالمة ورقم ظل القلم الرصاص.  بالضبط5 ، 4 ، 3 ، 2عند الساعة.

 دم املنقلة لقياس الزاوية بـني كـل سـاعة وبـني عالمـات الظـل لكـل استخ
 .ساعة

 عـىل مـدار رقـامولكـن األ° 30مدار الساعة املسافة بينهام  ىل عرقاماأل :النتائج
ساعة الشمس والتي كونتها ظل القلم الرصاص كلها مختلفة يؤدي تغري مكانـة 

 الشمس إىل تغري الزوايا بني ظل القلم الرصاص

 هل كنت تعلم ؟

بدو من الصـباح إىل الليـل وبـدالً مـن ذلـك تالشمس ال تتحرك يف السامء كام 
 لشمس ثابتة بينام تدور األرض عىل محورها نحو الرشقتكون ا

:حلول

فكر) أ)  (1(

اإلجابة

° 140أو ° 40أي من االختبارين ° 90 املنفرجة أكرب من ةيوالزا

 .تكون مفتوحة

140° 

فكر) ب(

اإلجابة

° 150أو ° 30أي مـن االختيـارين ° 90الزاوية الحادة أقل من 

 تكون حادة

30° 
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)جـ(

ابةاإلج

 املقسـمة األعـدادالزاوية الحادة تلمس العالمة الخامسة بـني 
أي من االختبـارات تكـون °  145، ° 35خيارات الزاوية تكون 

 .حادة
35° 

فكر) أ)  (2(

اإلجابة

هل تكون زاوية حـادة ° 120، ° 60ماهي اختبارات الزاوية ؟ 
 ؟ 12هل الزاوية إىل اليمني أو اليسار من . أم منفرجة ؟ حادة

 اليمني
  إىل اليمني60



229الهندسـة : رابعا

فكر) ب(

اإلجابة

هل الزاوية إىل اليمني أو اليسـار مـن ° 90كم تكون الزاوية ؟ 
  ؟ اليمني12
 إىل اليمني° 90

فكر

اإلجابة

هل الزاويـة منفرجـة ° 150أم ° 30ماهي إختبارات الزاوية ؟ 
؟  12أم ـحـادة ؟ منفرـجـة ـهـل الزاوـيـة إىل اليـمـني أم اليـسـار 

 اليسار
 إىل اليمني° 90

 إىل اليسار° 150
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استخدام املنقلــة

  البعيدةاألجسامدام املنقلة لتحديد إرتفاع ستخال :الهدف
لقيـاس الـذي هـو اداة تسـتخدم االسـرتوالب إلنشاء املنقلة تستخدم  :الحقائق

التـوايل  عـىل  البعيدة يف موضوع البداية تعلق السلة املرجحـةاألجسامارتفاعات 
يف تدريج املنقلة امالـة طـرف واحـد مـن املنقلـة ° 90السفل ومترر عىل عالمة 

 . يتحرك عىل التدريج ولكن السلسلة مستمرة يف التعليق مبارشة السفل
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زاوـيـة ارتـفـاع املنقـلـة وارتـفـاع الرـسـم البـيـاين لتحدـيـد ارتـفـاع الجـسـم البعـيـد 
 وجـسـم ـعـىل Astrolableدام اـسـتخدام متوـسـط االرتـفـاع الـشـخص وباـسـتخو

 . Astrolableلتحديد ارتفاعات يف مخطط االرتفاع ) مرت31( قدم 100مسافة 

Astrolableمخطط ارتفاع 

االرتفاع باملرت االرتفاع بالقدم الزاوية بالدرجات

11.750.54

23.521.08

35.241.61

46.992.15

58.752.69

1017.635.43

1526.798.24

2036.4011.20

2546.6314.35

3057.7417.76

3570.0221.54

4083.9125.82

45100.0031

50119.1836.67
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55142.8143.94

60173.2153.29

65214.4565.98

70274.7484.54

75373.21114.83

80567.13174.50

851143.00351.94

مسائل

Astrolabeوالرسم البياين للـ Astrolabeدام القراءات من  استخب  السؤال
 فكر

اإلجابة

 ° 90عند أي درجة بدأت السلسلة ؟ 
 °60عند أي درجة بدأت السلسلة نقض ؟ 

 والفرق بني موضع البداية وموضع النهاية للسلسلة ؟
90 °- 60 ° =30° 

 °30ماهو االرتفاع عند 
)مرت17.76( قدم 57.74

 تدريبات

دم القـراءة عـىل استخ. ° 90 يف كل مسائلة يكون Astrolabeوضع البداية لـ م
ـدريج  ـد يفAstrolabeـت ـد ارتفــاع الجســم البعـي  ومخطــط االرتفــاع لتحدـي
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 .كل مسألة
 ماهو ارتفاع سارية العلم ؟]1

 كم إرتفاع الصاورخ عند األرض ؟]2

ـو ]3 ـدود ـه ـل املـش ـاع الحـب ـدم 113.33 ارتـف ـرت34.87( ـق ـن األرض) ـم . ـم
ـاس اســتخ ـذي مييشAstrolabeدم قـي ـاع الرجــل اـل ـد ارتـف   لتحدـي
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عىل الحبل

االسطرالب :نشاط

  األجساملتحديد ارتفاعات االسطرالب دام ستخال  :الهدف
  منقلة     ثقل   أنبوبة  :ألدواتا

مساعد  ) خيط(سلسلة    عصا مرتية

): اإلجراء(الطريقة 

  مم30( بوصة 12طولها ) خيط(اقطع سلسلة.( 

 اربط السلسلة يف مركز املنقلة ونعلق ثقل يف الطرف الحرف للسلسلة. 

 إىل الحافة العلوية من املنقلةنبوبةضع الرشيط عىل األ . 

  من جسم طويـل القامئـة مثـل شـجرة أو ) مرت31( قدم 100قف عىل بعد
 .مبنى
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 دد  إىل أعـىل قمـة الجسـم واجعـل املسـاعد يحـنبوبـةانظر من خـالل األ
 .الزاوية ثقل السلسلة

 دم استخAstrolabeلتحديد ارتفاع الجسم  . 

تزداد الزاوية كلام زاد ارتفاع الجسم :النتائج

هل كنت تعلم ؟

يستمر الثقل يف تعليق الخيط السفل يف حني تـدور املنقلـة بالتنـاوب بسـبب 
جبها نحو الجاذبية التي تعمل عىل الثقل هي القوة التي تس. الجاذبية األرضية

 .مركز األرض
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:حلول

فكر) 1(

اإلجابة

 °90عىل أي درجة بدأت السلسلة ؟ 
 °75عىل أي درجة توقفت السلسلة ؟ 

 ما الفرق بني موضع البداية وموضع التوقف للسلسلة 
90 °- 75 ° =15° 

 ؟° 15ماهو االرتفاع عند 
 )مرت8.24( قدم 26.79

 هو ارتفاع سارية العلم

)2(

جابةاإل

 °90عند أي درجة بدأت السلسلة ؟ 
 °40عند أي درجة توقفت السلسلة ؟ 

 ما الفرق بني موضع البداية وموضع التوقف للسلسلة
90 °- 40 ° =50° 

 ) مرت36.67( قدم 119.18؟ ° 50ماهو االرتفاع عند 
ماهو الفرق بني ارتفاع الرجل عىل الحبل وارتفاع الحبل 

  قدم5.85 = قدم 113.33 - قدم119.18
  مرت1.8=  مرت 34.87 -  مرت36.67
 هو ارتفاع الرجل) مرت1.8( قدم 5.85



238

29

املضلعات

 لتعريف املضلعات: الهدف
بـسـيط املـضـلع ـهـو ـشـكل : الحـقـائق

مغـلـق يتـكـون ـمـن قـطـع مـسـتقيمة 
تتقابل اضـالع املضـلع لتكـون الزوايـا 

 األضـالعوالنقطة التي تتقابل عنـدها 
 تسمى رأس املضلع

ًبعض املضـلعات األصـغر واألكـرث شـيوعا . األضالعيسمى املضلع بالنسبة لعدد 
 ).أنظر الجدول(هي 

 املجموعـة  مـناألشـكال لهذه املخلوقـات وتحديـد تلـك هـذه األشكالدراسة 
  Zurpاملشار إليها التي هي من كوكب 

 األضالععدد  االسم

 3 املثلث

 4 الشكل الرباعي

 5 الخاميس

 6 السدايس

 7 السباعي

 8 الثامين

 9 التساعي

 10 العشاري

ضلع
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 تدريبات

 .  اذكر اسم هذه املضلعات الشائعة-1

 
 
 حـدد .. G إىل A  لكل هيكل من -2

 .  عدد الجوانب املستقيمة- أ  
  هل هو مضطلع؟-ب 
 .  اسم املضلع-ج 
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وكـب وحددها من املجموعة التي هي مـن كتلك املخلوقات ادرس أشكال   -3
 .زورب

 هذه املخلوقات من زورب

 
 

 هذه املخلوقات ليست من زورب

 
 

 أي من هذه املخلوقات من زورب
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 ثالثة إىل أربعة :نشاط

 لتغري شكل املضلعات: الهدف
 قلم عالمات - مقص - ورقة كتابة: التحقيق
 ): اإلجراء(الطريقة 

  األطوالاطوي ورقة من الورق عن طريق وضع نهاية قصرية ضد الجانب. 

 دم املقص لقطع مستطيل من نهاية الورقةاستخ. 

 
 دم واحـد فقـط مـن املثلثـات اسـتخوأقطع من خالل قطرها . افتح الورقة

 .املتطابقة التي تنتج من القطع

 دم القلم لوضع عالمة عىل سطر عىل طول املثلثاستخ. 
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  اقطع من خالل وسط املثلث لتكوين املثلثAكام يف الرسم . 

 ل الرباعي الناتج إىل نصفني لتنتج القسمني اقطع الشكC  ،B 

  وضع االقسامA  ،B  ،Cكام هو موضع لتكوين مضلع رباعي . 

 اعد ترتيب االقسام لتكوين مضلعات مختلفة. 
 تشكيل يتم قطع املثلث وترتيبه لتشكيل مستطيل، املضلع الرباعي وميكن: النتائج

 .القطع الثالثةالعديد من االنواع املختلفة من املضلعات مع 
 

 هل كنت تعلم ؟

الـرؤوس ° 180مجموع قياسـات زوايـا املثلـث الداخليـة ألي مثلـث يسـاوي 
 ً.عند وضعها معا° 180الثالثة من املثلث يف هذا النشاط تكون خط مستقيم 

 :حلول

 )أ)   (1(

 )ب(

 )جـ(

 .لع السدايسضالحلقة السداسية هي مثال للم

 .ع الخاميسالنمط عىل كرة القدم مثال للمضل

 .الراية تكون مثل املثلث

 )أ) (أ) (2(

 )ب(

 )جـ(

  أضالع8

 نعم

 مضلع مثاين
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 )أ) (ب      (
 )ب(
 )جـ(

  أضالع4
 نعم

 مضلع رباعي

 )أ) (جـ      (
 )ب(
 )جـ(
 )د(
 )هـ(

  أضالع10
 نعم

 مضلع عشاري
 ليس مضلع
 ليس مضلع

 )أ) (و      (
 )ب(
 )جـ(

  أضالع7
 نعم

 سباعي

 )أ ()ل      (
 )ب(
 )جـ(

  أضالع6
 نعم مضلع

 سدايس

)3( Zurps      لديه اذن مربعة  
 

 Zurpهو فقط 
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 التامثـــل

 لتحديد خطوط التامثل لالشكال الهندسية :الهدف
الشكل املتامثـل ميكـن طيـه عـىل طـول خـط التامثـل وتقسـيمه إىل  :الحقائق

ثـل يقسـم الشـكل إىل خـط التام. نصفني متطابقتني متاما عـىل بعضـها الـبعض
جزئني والتي كانها صورة يف املرآة لكن منهم إذا وضعت مرآة عىل خط التامثل، 

 .ميكن رؤية ميكن رؤية الشكل بأكمله
 لها أكرث من خط متاثل التي اشارت اليهـا السـطرين عـىل الرسـم األشكالبعض 

 الفرائة لديها خط متاثل واحد فقط. البياين للنجمة
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 مسائل

حدد ما إذا كانت الخطوط املنقطة هي خطوط التامثل لالشكال: السؤال
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 فكر) أ
 

 اإلجابة

ًيف أي خط ميكن طىء الشكل ليكون نصفني متطابقني متاما معا؟ ً 
 Bالخط 

 فكر) ب
 

 اإلجابة

ًيف أي خط ميكن طىء الشكل ليكون نصفني متطابقني متاما معا  ً. 
 A  ،Bالخطني 

 تدريبات

 .كانت الخطوط املنقطة هي خطوط التامثل لالشكال ما إذا دحد  ]1
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 كم عدد خطوط التامثل لهذا املضلع التامثل؟  ]2

 
أطوي كل ورقة مرة واحدة عىل كل رسم ثم اقطع .  أوراق من الورق4خذ   ]3

 . الكبريةاألحرفبحيث قطعة لديها شكل عندما تكشفت من هذه 
A , C , E , H 

 

 خارج القطع :نشاط

  متامثلةأشكاللقطع  :الهدف
  تلوينأقالم - قلم رصاص - مقص - ورق الكتابة :األدوات

 ): اإلجراء(الطريقة 

  من نهاية ورقة واحدة)  سم2( بوصة 1 حوايل ألعىلاطوي. 

 ًتحويل الورق وطيه مرارا وتكرارا حتى النهاية ً. 

 ًاـسـتمر يف ـطـي النهاـيـات ذهاـبـا وإياـبـا حـتـى ـيـتم ـطـي الورـقـة  بأكملـهـا ً
 .كمروحة

 تسطيح ورقة مطوية من الورق. 
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 دم قلـم رصـاص لرسـم نصـف شـخص عـىل الـورق املطـوي الحافـة استخ

الحافة اليرسى من الورقة املطوية ستكون خط . اليرسى من الورق املطوي

 .التامثل

 تأكد من سحب الذراع إىل حافة الورق. 

 ن عـدم خفـض تأكد مـ. دام مقص لقطع عىل طول الخطوط املنقطةاستخ

 .الجانبي املطويني

 افرد الورقة. 
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 طفال التلوين إلضافة املالبس والوجود لسلسلة ورقة األأقالمدم استخ. 
يـتم وضـع . قطع نصف الطفل عىل خطوط التامثل تنتج شخص كامل: النتائج

 طفـالوتشـكيل سلسـلة مـن األ. نهاية الـذارع أيضـا عـىل طـول خـط التامثـل
 .متطابقة مع ربط األسلحة

وضع مرآة عـىل طـول منتصـف الوجـه ينـتج يف 
 أجاصورة كاملة من وجهك، ولكن املراقب قد يف

الكتشاف جديد لك الن وجهـك الحقيقـي لـيس 
 .متامثل

:حلول

فكر) أ)  (1(

اإلجابة

عىل أي خط يتمكن طي الشكل لتشكيل نصفني والتي تتامثل 
ًمتاما معا ً 

 Bالخط 

فكر) ب(

اإلجابة

ًن طي الشكل لتشكيل نصفني والتي تتامثـل متامـا أي خط ميك

ًمعا؟
Bالخط 
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امناط لقطع الحروف )3(

أي خط ميكن طي الشكل لتشكيل نصفني والتي تتامثـل متامـاً (جـ)
معاً؟ 

 B ، A الخطني اإلجابة 
املضلع الثامين له 8 خطوط متاثل    (2)



 

252 
 

31 

 اتاالنعكاس

 لتحديد صور املرآة :الهدف
ًهناك خط متاثل يقسم الشكل إىل نصفني والتي تكون متامثلـه متامـا  :ئقالحقا

تعمـل حافـة املـرآة . ومتطابقة عىل بعضهم إذا طويت عىل طـول هـذا الخـط
كخط تناظر بني العنرص الحقيقـي والصـورة املنعكسـة فـإن العـنرص الحقيقـي 

اء طـي ًوالصورة املنعكسة تتامثل متاما عىل بعضها الـبعض إذا كـان ميكـن إجـر
 .عىل حافة املرآة

 مسائل

 صورة منعكسة

  تظهر الصورة مرآة؟A  ،B هل الرسوم :السؤال
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 فكر
 

 اإلجابة

إذا كانـت الصـورة مطويـة عـىل طـول الخـط . هل يتطابق النصفان
 املنقط؟

ولـكـن ) ـصـورة منعكـسـة(نـعـم وأـقـالم الرـصـاص ـهـي ـصـورة ـمـرآة 
 )صور منعكسة(الكوؤس ليست صور مرآة 

 تدريبات

 ؟)صورة منعكسة( صور مرآة B إىل A من األشكال هل ]1
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 ضع مرآة عىل طول خط منقط يكمل هذا الشكل   ]2
 حدد الصورة املنعكسة الصحيحة للرسم

 

 .توقع الشكل الناتج إذا وضعت مرآة عىل طول الخط املنقط ]3

 

 )صور منعكسة(ة آصورة املر :نشاط

 )الصورة املنعكسة(آة املريف لتحديد اتجاه الصورة : الهدف
مـرآة  - قلـم رصـاص -إخفـاء رشيـط  - ورق كتابـة - صندوق أحذية :ألدواتا

 .مسطحة

 ): اإلجراء(الطريقة 

 األحذيةدم الرشيط إلحكام املرآة إىل جانب صندوق استخ. 

 ضع ورقة تحت حافة املرآة. 

 دم قلم الرصاص لطباعة اسمك عىل الورقاستخ. 
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 نظر يف املرآةمالحظة اتجاه الرسالة وبال. 

 حافة املرآة ت ضع ورقة نظيفة من الورق تح. 

 اطبع اسمك عىل الورق بحيث تبدو الصورة يف املرآة صحيحة . 
 

 

 

 واليمـني هـو يمـنياليسار هو ال.  يف الوراء)صور منعكسة(صورة املرآة  :النتائج
 إذا .اليسار يبدو أن الرسائل رأسا عىل عقب الن الورقة وضعت يف زاوية املـرآة

فإن الكتابة وصورة املـرآة . قمت بطي الورق عىل حافة املرآة ورفعة إىل االعىل
 .ًتتامثل متاما مع بعضها البعض

 

 هل كنت تعلم ؟

النظر يف مـرآة دامئـا يعطيـك صـورة . هل انت مل تر نفسك كام يراك االخرون
 .عكسية

 



  
 الرياضيـات

 
256 

 
 

 

 :حلول

 فكر) 1(
 

 اإلجابة
 )أ(
 )ب(
 )جـ(

 كانت الصورة مطوية عىل طول الخـط هل يتطابق النصفان إذا
 املنقط؟

 
 )صورة منعكسة(نعم، مضارب التنس هي صورة للمرآة 

 )صورة منعكسة( هي صورة املرآة األشكالنعم، 
 )صورة منعكسة(كال كالهام أيدي اليمني وليست صورة مرآة 

 فكر) 2(

 اإلجابة

إذا كان ميكن إجراء طي عىل حافة املرآة والتي تعكـس الصـورة 
 .وف تتطابق مع العنرص الحقيقيس
B 

)3 ( 
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 Glossary  مرسد املصطلحات
 

 °90هي أي زاوية قياسها أقل من : الزاوية الحادة

 تتكون من شعاعني لهام نفس نقطة البداية: الزاوية

 كمية السطح داخل الشكل: املساحة

  البعيدةاألجسامأداة تستخدم لقياس إرتفاعات : )االسطرالب(

 لقياس درجة الحرارة) القيايس(رتي اسم التطام امل): °C( مئوية درجة

 هو الخط املستقيم الذي نهايته تقع عىل الدائرة: الوتر

 املسافة حول الدائرة: محيط الدائرة

 هو العدد الذي يقسم بالتساوي إىل البسط واملقام: العامل املشرتك

 هو تحويل الغاز إىل سائل: التكثيف

 اشكال هندسية لها نفس الحجم والشكل: قة املتطاباألشكال

 وحدة قياس الزاوية: )الزاوية(درجة 

 املتسـاوية يف الوحـدة األجـزاءالعدد السفيل يف الكرس وهو يحدد عدد : املقام
 باكملها 

 هو وتر مير مبركز الدائرة: القطر

 هي نهاية القطعة املستقيمة: نقطة النهاية

 ا نفس القيمةالكسور التي له: الكسور املتكافئة

 هو تحويل السائل إىل الغاز: التبخر
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 ، 2 فإن 10=5×2 التي يتم رضبها لتكوين حاصل الرضب مثل األعداد: العوامل
  هام عوامل5

 اسم النظام االنجليزي لقياس درجة الحرارة: فهرنهايت

 هو مقاومة الحركة: االحتكاك

 )األجسام(سحب السفل عىل جميع الكائنات : الجاذبية

الوقت الـذي يسـتغرق نصـف املـواد املشـعة لتغيـري لتفكـك أو : ف الحياةنص

 تصبح غري مشعة

  ميل1=  كيلو مرت 1.6لقياس املسافة ) قياسية(وحدة مرتية : الكيلو مرت

هو الخط الذي يقسم الشـكل إىل جـزأين يتطـابقني إذا تـم طـي : خط التامثل

 الشكل عىل طول الخط

 كمية املادة يف الجسم : الكتلة

  املتساوية املأخوذةاألجزاءالعدد االعىل يف الكرس، هو يحدد كم عدد : البسط

 °90هي أي زاوية قياسها أكرب من : الزاوية املنفرجة

π ) pi(  : النسبة بني محيط الدائرة وطول قطرها وعند تقريبهـا إىل جـزء مـن

 3.14مائة فإنها تساوي 

 املسافة الخارجية حول الشكل املسطح: املحيط

 هو شكل بسيط مغلق يتكون من عدة خطوط مستقيمة: ملضلعا

 هو ناتج عملية الرضب: حاصل الرضب
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 أداة تستخدم لقياس الزوايا: املنقلة

 أداة تستخدم لقياس نسبة الرطوبة: مقياس الرطوبة

 هو مضلع له أربع أضالع: الشكل الرباعي

 هو ناتج عملية القسمة: حاصل القسمة

أي نقطـة عـىل وقيم الـذي يصـل بـني مركـز الـدائرة الخط املست: نصف القطر

 الدائرة

 الخط املستقيم الذي له نقطة بداية: الشعاع

 شكل له أربع اضالع وله أربع زوايا قامئة: املستطيل

 كمية بخار املاء يف الهواء: الرطوبة النسبية

 اتجاه الضوء) تغري(هو تحويل : االنكسار

 °90أي زاوية قياسها : الزاوية القامئة

 يف الزوايا االربعة° 90مستطيل اضالعه متطابقة وزوايا : املربع

 ناتج عملية الجمع: مجموع

 إجاميل املساحة الخارجية للعنرص: املساحة السطحية

الشكل الذي عندما نطويه عىل طـول خـط التامثـل ينقسـم :  املتامثلةاألشكال

 ًإىل نصفني يتطابقني متاما عىل بعضها البعض

 له ثالثة اضالع يف املستوىشكل : املثلث

 نقطة نهاية مشرتكة من اثنني أو أكرث من االشعه لتشكيل زوايا: الرأس
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 عدد املكعبات الالزمة مللء لالجسام ثالثية االبعاد: الحجم

 كمية سحب تلك الجاذبية لالجسام: الوزن

 ... ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1   صفر ، األعدادهي :  الصحيحةاألعداد
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