
التعلّم المبني على المفاھیم والنتاجات األساسیة

الصف السادس األساسي

الناشر
وزارة التربیة والتعلیم 

إدارة المناھج والكتب المدرسیة



أشرف على تألیف ھذه المادة التعلیمیة كل من:

د. نواف عقیل العجارمة/ األمین العام للشؤون التعلیمیة
د. نجوى ضیف هللا القبیالت/ األمین العام للشؤون اإلداریة والمالیة

د. محمد سلمان كنانة/ مدیر إدارة المناھج والكتب المدرسیة
 د. أسامة كامل جرادات/ مدیر المناھج

د. زاید حسن عكور/ مدیر الكتب المدرسیة
نڤین أحمد جوھر/ عضو مناھج الریاضیات 

د. عاصم مصطفى النمرات/ عضو مناھج الریاضیات

لجنة تألیف المادة التعلیمیة:
جھاد حسین أبو الركب                                   إسراء یوسف مھاوش
ریما ابراھیم عمرو                                       مھا محمود النعیمات

المتابعة والتنسیق
د. زبیدة حسن أبو شویمة/ ر. ق المباحث المھنیة

التحریر العلمي: نڤین أحمد جوھر
التحریر اللغوي: سامر مازن الخطیب               التحریر الفني: نرمین داود العزة

              التصمیم: محمد راتب عباس                           الرسم: ابراھیم محمد شاكر

دقق الطباعة: جھاد حسین أبو الركب               راجع الطباعة: نفین أحمد جوھر

اإلنتاج: د. ھارون عبد الجلیل عبد الرحیم علي

الحقوق جمیعھا محفوظة لوزارة التربیة والتعلیم
األردن – عمان/ ص.ب (1930)



قائمة المحتویات

رقم الصفحةالموضوعالمجال/ المحور

المقدمة

المجاُل: األعداُد والعملیّاُت
المحوُر: األعداُد الكلِّیَّةُ

ًال: ضرُب األعداد. 6أوَّ

8ثانیًا: قسمةُ األعداِد.

المجاُل: األعداُد والعملیّاُت
المحوُر: الكسوُر واألعداُد الكسریةُ

. ًال: العدُد الكسريُّ 12أوَّ

14ثانیًا: جمُع الكسوِر واألعداِد الكسریِّة وطرُحھا.

المجاُل: األعداُد والعملیاُت
المحوُر: الكسوُر العشریةُ

19أوًال: العدُد العشريُّ

22ثانیًا: مقارنةُ األعداِد العشریِة وترتیبُھا

25ثالثًا: تقریُب األعداِد العشریِة

27رابًعا: جمُع األعداِد العشریِة وطرُحھا. 
خامًسا: الضرُب في 1000, 100, 10 

29          والقسمةُ علیھا.

المجاُل: األنماطُ والجبُر واالقتراناُت
المحوُر: المعادالُت

34أوًال: المقداُر الجبريُّ

37ثانیًا: المعادلةُ وحلُّھا

المجاُل: الھندسةُ والقیاُس
المحوُر: المضلَّعاُت

43أوًال: المضلَّعاُت

45ثانیًا: مجموُع قیاساِت زوایا المثلِث

47ثالثًا: تصنیُف المثلثاِت
49رابًعا: األشكاُل الرباعیةُ



بسم هللا الرحمن الرحیم

المقّدمة:

الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

ــا مــن رؤیــة وزارة التربیــة والتعلیــم إلــى تحقیــق التعلیــم النوعــي المتمیّــز علــى نحــٍو یالئــم  وبعــد، فانطالقً

حاجــات الطلبــة، وإعــداد جیــل مــن المتعلمیــن علــى قــدر من الكفایــة في المھــارات األساســیة الالزمــة للتكیّف 

مــع متطلبــات الحیــاة وتحدیاتھــا، مزّودیــن بمعــارف ومھــارات وقِیـَـم تســاعد علــى بنــاء شــخصیاتھم بصــورة 

ــات  ــة لمبحــث الریاضی ــات الحرج ــم والنتاج ــى المفاھی ــي عل ــاج المبن ــذا المنھ ــداد ھ ــّم إع ــد ت ــة، فق متوازن

للصــف الســادس األساســي الــذي یُشــّكل أســاس الكفایــة العلمیــة لــدى الطلبــة، ویُرّكــز علــى المفاھیــم األكثــر 

أھمیــة التــي تُمّكــن الطالــب مــن االنتقــال إلــى المرحلــة الالحقــة انتقــاًال سلًســا مــن غیــر وجــود فجــوة فــي 

ــة ورشــیقة، بعیــًدا عــن التوّســع األفقــي والســرد  ــم؛ لــذا، تــم عــرض المفھــوم بصــورة مختزلــة ومكثّف التعلّ

ــل  ــم، بتفعی ــة التعلّ ــي عملی ــب ف ــراز دور الطال ــارات، وإب ــى المھ ــز عل ــي بالتركی ــارف؛ إذ ُعن ــد المع وحش

إســتراتیجیة التعلّــم الذاتــي، وإشــراك األھــل فــي عملیــة تعلّــم أبنائھــم.

وقــد اشــتمل المحتــوى التعلیمــيَّ علــى ثالثــة موضوعــات رئیســة، یتضّمــن كلٌّ منھــا المفاھیــم األساســیّة لتعلـّـم 

مھــارات الریاضیــات ومحاورھــا، بأســلوٍب شــائق ومركَّز.

لذا؛ بني ھذا المحتوى على تحقیق النتاجات العامة اآلتیة: 

- یجري عملیات حسابیة على األعداد الكلیة، والكسور واألعداد الكسریة، واألعداد العشریة.

- یحل معادلة خطیّة بخطوة واحدة.

- یتعرف خصائص بعض المضلّعات مصنّفًا لھا (المثلثات، واألشكال الرباعیّة).

وهللا ولي التوفیق
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- أضرُب عدًدا من 3 منازَل في عدٍد  
من منزلتیِن.

- أقسُم عدًدا كلیًّا من 3 منازَل على عدٍد 
من منزلتیِن.

- أفّسر معنى الباقي في مسائِل القسمِة.

كم یوًما في 25 سنٍة؟
استھلكت سیّدةٌ 450 غراًما من الطحین 
لصنع 15 قطعة حلوى. كم غراًما من 
الطحین تحتاُج لصنِع القطعِة الواحدِة؟

1) أجُد الناتَج في كلٍّ مّما یأتي:
(1) 300×5 = ----            (2)  4×72 = ----              (3) 325 × 8 = ---- 

2) أجُد ناتَج القسمِة وباقیھا في كلٍّ مّما یأتي:
             (1) 3600 ÷ 6                     (2)  95 ÷ 3                      (1)      6   805    

                                                  

���א#"!�� �����א�א#"!�� �����א
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- ضرُب األعداِد
قّصةُ أھِل الكھِف، حیُث
وردت في القرآِن الكریِم؛

ناَم الفتیةُ 309 سنیَن، كم شھًرا ناُموا؟

إلیجاِد عدِد األشھِر أضرُب 309 في العدِد 12 الذي یمثُّل عدَد أشھِر السنِة، وأجُد طرقًا عّدةً لضربھما. 

���� אא�א������ אא�א��

الطریقةُ األولى:
كتابةُ العدِد 12 على الصورِة (2+10)     

ضرب ُالعدِد األّوِل بمكوناِت 12                  
جمُع نواتِج الضرِب     

                     
(خوارزمیّةُ الضرِب) الطریقةُ الثانیةُ:

        الخطوةُ األولى                         الخطوةُ الثانیة                       الخطوةُ الثالثةُ
أضرُب باآلحاد ِ                     أضرُب بالعشراِت               أجمُع نواتَج الضرِب

309
×12
618  (2×309)

309
×  12

618  
3090  (10×309)

309
×  12

618  
+3090

3708

موا؟؟

309 ×12 = 309×(2+ 10)
= 309×2 + 309×10
 =  618    + 3090
=  3708 
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أجُد ناتَج ضرِب    23 × 132 مثال (1):
الحل:

الخطوةُ األولى                         الخطوةُ الثانیة                         الخطوةُ الثالثةُ
132
× 23
396  (3×132)

132
× 23
396  

2640  (20×132)

132
× 23
  396

+2640
3036

أوجُد ناتِج كلٍّ مّما یأتي:
(1)  312 × 41                                    (2) 142 × 17

+א���
�

א
+א���

�
א

��
,
��� �' ,���א�
,
��� �' ,��א

1) أكمُل عملیّةَ الضرِب                                243
                                    ×   21    
                                           3

                                           60

2) أجُد ناتَج ما یأتِي:
(1)    546                          (2)    127                         (3)    125
       ×  25                                ×  34                                ×  95       

(4)  533 × 26                    (5)  907× 43    
3) یدفُع أبو خالٍد 175 دیناًرا أجرةَ منزٍل شھریًّا، كم دیناًرا یدفُع سنویًّا؟ 
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- القسمةُ
- المقسوُم 

- المقسوُم علیِھ
- الباقي 

- ناتُج القسمِة 

ــو 875 ــٍة ھ ــدورٍة تعلیمیّ ــَن ب ــدُد األشــخاِص الملتحقی ع
موّزعیــن بالتســاوي فــي 25 شــعبًة. مــا عــدُد األشــخاِص 

فــي كلِّ شــعبٍة؟ 

 אא�א��
�

���� אא�א��
�

����

مثال (1): أجُد ناتَج قسمِة 497  على 21  وباقیھا:
: إلیجاد ناتج القسمة وباقیھا؛ أتّبُع الخطواِت اآلتیَة: الحلُّ

 الخطوةُ األولى:           
21  497            49 ÷ 21 = 2                        

الخطوةُ الثانیةُ:
42 = 21×2    (أضرُب)                       497  21

- 7 = 42 - 49  (ثمَّ أطرُح)                        42
      7                

الخطوةُ الثالثةُ:                                           
أُنِزُل الرقَم 7                                        497  21

- 42                                                          
77      

الخطوةُ الرابعةُ:                                     
21 497                                       77 ÷ 21=3

- 42                                           3×21=63
   77                                     77 – 63=14

-   63                                                       
14                                                       

14 أقلُّ مَن المقسوِم علیِھ؛ لذا أتوقُّف           

 ششــعبٍة؟ 

2

2×
497:ھَو المقسوُم

       21 :ھَو المقسوُم علیِھ

��
-
�������������א�/כ
------
�//////////ככככככככככ�������אאאאאא

2

23 الناتُج

الباقي

!& �'
,
���&!�א*א (א �'
,
����א*א (א
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مثال (2): أجُد ناتَج القسمِة وباقِیھا:      13 ÷ 425  
                                                                          : الحلُّ

ناتُج القسمة :32                                                          
الباقي: 9                                                                           

( أالحظُ أّن الباقي أقلُّ من 13 وھَو المقسوُم علیِھ) 
التحقُُّق:                                                                            

 425 = 13  × 32 + 9
        =    416     + 9

                                                =    425
425  = 425؛ إًذا، الحلُّ صحیٌح

أتحقُّق مْن صّحِة اإلجابِة باستخداِم القاعدِة اآلتیِة:
الباقي           ناتُج القسمِة           المقسوُم علیِھ           المقسوُم

                             497      =         21            ×         23        +       14  
                                         =                      483                    +       14
                                         =                      497

أكمُل عملیّةَ القسمِة وأجُد ناتَج القسمِة وباقیھا.               
                                                                          

                                                                    
                                                                          

+א���
�

א
+א���

�
א

أجُد ناتَج القسمِة وباقیھا في كلٍّ مّما یأتي:

    (1)     31 894                                        (2) 357 ÷ 25

+א���
�

א
+א���

�
א

15 6 5 7
-

-
7

×

3

2

2

6
9

3
3
9

5

13 4 2 5
-

-

×
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أجُد ناتَج كلٍّ مّما یأتي:   (1
(1)     350 ÷ 7 = …………           (2)  400  ÷ 2 = ………...

أكمُل عملیّةَ القسمِة وأحّدُد ناتَج القسمِة وباقیھا في كلٍّ مّما یأتي:  (2

(1)                                          (2)         

أجُد ناتَج القسمِة وباقیھا في كلٍّ مّما یأتي:  (3
(1)      46  489                                (2)    24  830

؟ مسرٌح فیِھ 975 مقعًدا موّزعةً في 15 صفًّا، ما عدُد المقاعِد في كلِّ صفٍّ  (4

قاَل زیاد:ٌ إنّھُ یمكُن أن یكوَن باقي القسمِة مساویًا للمقسوِم علیِھ أو أكبر منھُ. أبیُّن رأیِي   (5
بما قالھُ زیاٌد مبّرًرا إجابتي.

15 9 3 7
-

-

×
52 9 5 6

-

-

×
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- أحّوُل العدَد الكسريَّ إلى كسٍر غیِر 
فعليٍّ وبالعكِس. 

- أجمُع كسوًرا وأعداًدا كسریّةً غیَر متشابھٍة. 
- أطرُح كسوًرا وأعداًدا كسریّةً غیَر 

متشابھٍة. 

ھل یمكُن للكسوِر المختلفِة أن تعبَّر عن 
الكمیِّة نفِسھا؟

كیَف تُستخدُم الكسوُر المتكافئةُ لجمِع 
الكسور غیِر المتشابھِة وطرِحھا؟

1) أحّوُل األعداَد الكسریّةَ اآلتیة إلى كسوٍر غیِر فعلیٍّة 
 (1) 1                         (2)  2                       (3)  1      

2) أحّوُل الكسوَر غیَر الفعلیِّة اآلتیِة إلى أعداٍد كسریٍّة 
(1)                           (2)                            (3)              

3) أجُد ناتَج ما یأتي في أبسِط صورٍة:
(1)       -                  (2)       +                   (3)       +                      

4) أجُد ناتَج ما یأتي موّضًحا كیفیّة الحلِّ عن طریِق الرسِم:
(1)        الـ 12                           (2)       الـ 10                          (3)       الـ 8

شاھَد ناصٌر التلفاَز     الساعِة یوَم األحِد، و     ساعٍة یوَم اإلثنیِن، ما المدةُ التي قضاھا في   (5
مشاھدِة التلفاِز في الیومیِن؟ 

���א#"!�� �����א�א#"!�� �����א

2
1

2
17

4
45

4
3

5
2

5
7

7
3

7
1

4
1

5
3

4
3

15
3

15
6

100
9

100
4

4
3

4
1
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- العدُد الكسريُّ 
- الكسُر غیُر الفعليِّ 

أستخدُم القسمةَ الطویلةَ لكتابِة الكسِر غیِر الفعليِّ في صورِة عدٍد كسريٍّ

یمكُن كتابةُ العدِد الكسريِّ على صورِة كسٍر غیِر فعليٍّ كاآلتي: 
                    البسطُ + ( المقاُم ×العدِد الكليِّ )   =   البسطُ   العدد الكليِّ 

א	��� א	כ��12א	��� א	כ��12

؟   مثال (1):  أكتُب       على صورِة عدٍد كسريٍّ
: أقسُم البسطَ على المقاِم الحلُّ
ناتُج القسمِة ھَو العدُد الكلّيُّ  

                                                                         المقاُم
والباقي ھَو بسطُ العدِد الكسريِّ                                                                                                  

أي أنَّ       2 = 

6
17

في إحدى التطبیقاِت اإللكترونیِّة الخاّصِة بالتسّوِق عبَر 
اإلنترنت یحصُل المستخدُم على نقطٍة مقابَل كلِّ دیناٍر 

یتسّوُق بِھ عبَر التطبیِق. أحُد المستخدمیَن تسّوَق بمبلِغ        
        دیناٍر؛ فما عدُد النقاِط التي یحصُل علیھا؟

2
29

2
6

12
17

  5 

6
17

6
5

: كسٌر  الكسُر غیُر الفعليِّ
بسطُھُ أكبُر من مقاِمِھ أو 
یساویِھ مثُل:      ،     ،

: یتكوُن من  العدُد الكسريُّ
جزأیِن عدٌد ُكلّيٌّ وكسٌر مثُل:                      

8      ،5     

��
-
�������������א�/כ
-------
�//////////ככככככככככ�������אאאאאא

3
8

5
2

13
9

7
13

8
8

: أكتُب الكسوَر غیَر الفعلیِّة التالیِة على صورِة عدٍد كسريٍّ

(1)                       (2)                     (3)       

+א���
�

א
+א���

�
א

3
13

7
20

15
32

المقاُمالمقاُم
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 . مثال (2):  أكتُب العدَد الكسريَّ       2 على صورِة كسٍر غیِر فعليٍّ
: الحلُّ

أضرُب العدَد الكلّيَّ في المقاِم وأضیُف البسطَ                =            =                =      2
طریقةٌ أُخرى:

أكتُب العدَد الكلّيَّ على صورِة كسٍر ثمَّ أجمُع الكسوَر مًعا.
2      = 1+1 +       =      +       +        =             =                

مثال (3):  وّزعت ھدیُل قطًعا من الكیِك على طلبة صفّھا بمناسبِة نجاِحھا؛ فحصَل كلُّ طالٍب 
؟  على       2  قطعةً من الكیِك، أكتُب نصیَب كلِّ طالٍب على صورِة كسٍر غیِر فعليٍّ

: أحّوُل     2 إلى كسٍر غیِر فعليٍّ  الحلُّ
أضرُب العدَد الكليَّ في المقاِم وأضیُف البسطَ.                        =                =      2

أكتُب الناتَج الكلّيَّ 
على المقاِم األصليِّ 

7
5

7
5

7
5

7
5

7
7

7
7

7
5

7
19

7
19

7
(2×7)+5

7
14 + 5

7
14 + 5

طال كلُّ ل ف ا ا ة ا ا ّ ة طل ل ك الك ا ً قط ُل ّ ثال

: أكتُب العدَد الكسريَّ على صورِة كسٍر غیِر فعليٍّ

(1)  11                       (2)  1                   (3)  4     

اشترى یوسُف البنتِھ بنطاًال بقیمِة       دیناٍر، أكتُب ثمَن البنطاِل على 
 . صورِة عدٍد كسريٍّ

+א���
�

א
+א���

�
א

+א���
�

א
+א���

�
א

9
2

8
5

3
2

2
1

2
1

2
1

2
(2×2)+1

2
5

2
19

��
,
����א#"!��  �
,
���א#"!��  

1) قرأَ ھیثٌم        كتابًا في أحِد األشھِر. كم كتابًا كامًال أنھى في ھذا الشھِر؟
. 2) تستخدُم دیما           كوبًا من السّكِر في إعداِد كعكِة الكاكاِو. أكتُب كمیّةَ السّكِر على صورِة كسٍر غیِر فعليٍّ
، أیُّھما كتبھُ  3) أكتشُف الخطأَ: كتَب أحمُد و إسراُء العدَد الكسريَّ        علَى صورِة كسٍر غیِر فعليٍّ

بصورٍة صحیحٍة؟

6
23

ِ ٍٍٍٍٍٍٍ
أحمد

2      =     

إسراء

2      =     
3
1

3
1

3
6

3
7

7
21

3
12
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,
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,
����א*א (א

- جمُع الكسوِر
- طرُح الكسوِر

لجمِع الكسوِر غیِر المتشابھِة وطرِحھا؛ أكتُب الكسوَر جمیَعھا على شكِل كسوٍر متشابھٍة مستعمًال الكسوَر المتكافئةَ.

5א �+�6� ��
5א�3�4 א	כ���� �אא�א�� א	כ��0, �+�6� ��
�3�4 א	כ���� �אא�א�� א	כ��0,

مثال (1): أجُد ناتَج      +      بأبسِط صورٍة.
: الحلُّ

أجُد كسًرا مكافئًا ألحِد الكسریِن ألحصَل على مقاماٍت متشابھٍة.
أكتُب     على صورِة كسٍر مقامھُ 10؛ فأضرُب البسطَ والمقاَم بالعدِد 2             

+           =        +                                         
أجمُع البسطیِن وأكتُب المقاَم دوَن تغییٍر              =            =          

أكتُب الكسَر الناتَج بأبسِط صورٍة، فأقسُم البسطَ والمقاُم على العدِد 5             =

مثال (2): قرأَ معٌن عن أھمیِة الماِء للجسِم؛ فقّرَر أن یكثَر من شرِب الماِء، شرَب في الیوِم 
األّوِل     1  لتًرا، وفي الیوِم الثاني        1  لتًرا؛ فكْم لتًرا شرَب خالَل الیومیِن؟

: الحلُّ
إلیجاِد كمیِّة الماِء التي شربَھا على مداِر الیومیِن بِوحدِة اللتِر؛ أجُد ناتَج            2 +      1

10
3

5
1

5
1

أطلقَت مدرسةٌ مشروًعا إلعادِة تدویِر
kg15      الورِق،جمَع طلبةُ الصفِّ الرابِع

 .kg  17      من الورِق؛ بینما جمَع طلبةُ الصفِّ الخامِس
ما مجموُع ما جمَعھُ طلبةُ الصفّیِن من الورِق؟ 

ــِع كســریِن متشــابھیِن؛  لجم
أجمــُع البســطَ مــَع البســِط 

ــَو. ــا ھ ــاُم كم ــى المق ویبقَ

��
-
�������������א�/כ
-------
�//////////ככככככככככ�������אאאאאא

4
1

8
3

k

5× 2
1× 2

10
3

10
3

10
5

2
1

10
2

4
1

4
1

2
1

2
1

10
3+ 2

10  ÷ 5
5 ÷ 5

أجُد ناتَج ما یأتِي:     +     بأبسط صورة.    

+א���
�

א
+א���

�
א

8
4

8
3
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مثال (3):أجُد ناتَج كلٍّ مّما یأتي: 
(1)      -                                                       

أكتُب الكسَر     على صورِة كسٍر مقاُمھُ 8                                  

أضرُب البسطَ والمقاَم بالعدِد 2                                     =      -             =     -

أطرُح البسطَ من البسِط                                                   

(2)  3 -                                                                                                        

              3 -       = أكتُب العدَد الكلّيَّ على صورِة كسٍر بجعِل المقاِم یساِوي 1                    -     

أكتُب الكسَر     علَى صورِة كسٍر مقاُمھُ 4              
بضرِب البسِط والمقاِم بالعدِد 4                                                          

أطرُح البسطَ من البسِط، ویبقى المقاُم كما ھَو                                                

أكتُب الكسَر الناتَج على صورة عدٍد كسريٍّ                                                        
(3) 3 - 1

أكتُب العدَد الصحیَح على صورِة كسٍر مقاُمھُ 12                                             1 - 3

أطرُح العدَد الكلّيَّ من العدِد الكلّيِّ والكسَر من الكسِر                                            

4
1

2
1

 أجمُع األعداد الكلیّة أّوًال، ثمَّ أجمُع الكسوَر                
أجمُع الكسوَر      +                                                                    أجمُع األعداَد الكلیّةَ

أكتُب     على صورِة كسٍر مقاُمھُ 4                                               
أضرُب البسطَ والمقاَم بالعدِد 2             

أجمُع البسطیِن ویبقى المقاُم كما ھَو                         
3                                 +      =              =              

                           إذن، شرَب معٌن      3  لتًرا من الماِء أثناء الیومین

1

2
+ 2

1

4
2

4
3

4
1+2

4
2

4
1

4
1

2
1

4
3

4
3

أ ٍّ ُ أ

ــوٍم. إذا كانــت تقطــُع  ــا كلَّ ی ــى عملِھ ــى ســیارتَھا متّجھــةً إل ــوُد لیل تق
مســافةَ       4 كیلــو متــٍر ذھابـًـا ومســافة       5 كیلــو متــٍر عنــَد العــودِة. 

مــا مجمــوُع المســافِة التــى تقطُعھــا ذھابـًـا وإیابـًـا؟

+א���
�

א
+א���

�
א

5
1

15
7

4
3

4
3

1
3

8
3

4×2
3×2

4
3

8
3

8
3

4
3

4
3

1
3

4
3

=2×2
1×2

8
6

8
6 - 3

8
3

8
3=== -

1×4
3×4

4
3-=

4
3

4
12= -

4
9=

4
12=

12
111=

12
1

12
1

12
1-

12
122= 1
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تقضــي ســواُر      مــن وقتِھــا فـِـي الدراســِة، و       مــن وقتِھــا فــي الرســِم، مــا مجمــوع   (1
مــا تقضیــِھ مــن وقتِھــا فــي الدراســِة والرســِم مًعــا؟

ــاٍر لخیاطــِة  ــا     3 أمت ــاٍر، اســتھلَكت منھَ ــا 8 أمت اشــتَرت شــذا قطعــةَ قمــاٍش طولُھ  (2
ــاِش؟ ــن القم ــى م ــًرا تبقّ ــم مت ــًرا لخیاطــة بنطــاٍل. ك ــتاٍن و      2 مت فس

أكتشُف الخطأَ:    (3
قاَل أنٌس: إّن ناتَج حلِّ المسألِة      +      ھَو      ، ھل إجابتُھُ صحیحةٌ؟ أبّرُر إجابتِي.  

أجیُب وألّوُن
ألّوُن ناتَج كلِّ سؤاٍل باللّوِن اآلتي: 

. أحمُر: أكتُب الكسَر     علَى صورِة عدٍد كسريٍّ

. أصفُر: أكتُب العدَد الكسريَّ     8 علَى صورِة كسٍر غیِر فعليٍّ

: لدى عمراَن 5 لتراٍت من الطالِء، استخدَم منَھا      2 لتًرا؛ فكم یتبقّى لدیِھ من الطالِء؟  بنيٌّ

: ناتُج      ×9 برتقاليٌّ

: ناتُج        ÷5 ورديٌّ

6
2

18
7

16
3

8
1

2
21

7
3

7
3

21
3

7
59

7
18

7
2

4
3

8
5

12
8

2
1

2
1

7
2

7
4

10
17

1
2

أجُد ناتَج ما یأتي: 

(1)                    (2) 13                       (3)                      - 12
274

1
3
1

9
2- 7

25-2
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�0�9:� אא�א�� א	�0�7,��
�0�9:� אא�א�� א	�0�7,

. - أتعّرُف العدَد العشريَّ
- أحّوُل ِمَن الصورِة 

الكسریِّة إلى الصورِة 
العشریِّة. 

- أقارُن األعداَد العشریّةَ 
وأرتّبُھا. 

- أقّرُب األعداَد العشریّةَ 
إلى أقرِب عدٍد كلّيٍّ أَو إلى 
أقرِب جزٍء ِمن عشرٍة أو 
إلى أقرِب جزٍء من مئٍة. 

ما العالقةُ بیَن الكسوِر 
العادیِة والكسوِر العشریِة؟

كیَف أستخدُم القیمةَ 
المنزلیّةَ لمقارنِة األعداِد 

العشریِّة؟

أذكُر موقفًا حیاتیًّا قّربُت 
فیِھ عدًدا عشریًّا.

 ��
�� �3�4 אא�א�� א	�0�7,
�3�4 אא�א�� א	�0�7,

5א  5א ��6+� �+�6�
 , ,100100 , ,10001000 �א	?��� <� א	?��� <

 ���5א
�

 ���5א �א	���9
�

1010 �א	���9

- أجمُع األعداَد العشریّةَ 
وأطرُحھا.

- أجُد ناتَج ضرِب عدٍد عشريٍّ 
في 1000 , 100 , 10

- أجُد ناتَج قسمِة عدٍد عشريٍّ 
على 1000 , 100 , 10

كیَف أوظُّف جمَع األعداِد 
العشریِّة وطرَحھا في حلِّ 

مسائَل حیاتیٍة؟ 

كیَف أضرُب األعداَد 
العشریّةَ في 1000 , 100 , 10  

وأقسُم علیھا؟ 
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1) أحّوُل ما یأتي إلى أعداٍد كسریٍّة:
           0.2 (د)                 3.56 (جـ)                19.04 (ب)                2.7 (أ)

2) أضُع (< أو > أو =) في الفراِغ بما یعبُّر َعن كلٍّ ِمَن العباراِت اآلتیِة تعبیًرا صحیًحا:
12.56___ 12.57 (جـ)    215____ 15.2 (ب)      63.5 _____ 63.50 (أ)

3) یوضُح الجدوُل المجاوُر أسعاَرألعاٍب اشتَرتھا 4 صدیقاٍت،       
    أرتُّب أسعاَر األلعاِب تنازلیًّا. 

االسُمسعُر اللعبِة / دیناٍر
صفاُء 9.60
غیداُء8.69
سحُر8.7

كوثُر 9.45

 . 4) ( أ ) أقّرُب العدَد 5.62 إلى أقرِب عدٍد كلّيٍّ
    (ب) أُقّرُب العدَد 0.24 إلى أقرِب جزٍء من عشرٍة.

���א#"!�� �����א�א#"!�� �����א
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. - الكسُر العشريُّ
- جزٌء من عشرٍة. 

- جزٌء من مئٍة.
- الجزُء ِمَن األلِف 

- التحویُل

قررَّت جمعیةٌ خیریّةٌ توزیَع طروٍد
َعلى عائالٍت محتاجٍة، فوّزَعت 568 طرًدا ِمن أصل 1000

 . أكتُب ما وّزَعتھُ الجمعیُّة، على صورِة كسٍر عشريٍّ

 . الكسُر العشريُّ ھو عدٌد تُستعمُل فیِھ القیمةُ المنزلیّةُ والفاصلةُ العشریّةُ لتمثیِل جزٍء من ُكلٍّ
مثُل: 0.5 ، َو 0.17 ، ویُسّمى العدد 3.8 عدًدا عشریًّا

א	��� א	�12�7א	��� א	�12�7

یُمكنُني استعماُل النماذِج لكتابِة الكسوِر العادیَِّة على صورِة كسوٍر عشریٍَّة.
 . مثال (1):أكتُب الكسَر      على صورِة كسٍر عشريٍّ

الحل: 
أستعمُل النماذَج. 

أُظلُِّل 6 أجزاٍء متساویٍة من أصِل 10 أجزاٍء، وتعني 6 أعشاٍر. 

روٍد

 أكتُب الكسَر         على صورِة كسٍر عشريٍّ مستعمًال النماذَج.

+א���
�

א
+א���

�
א

100
31

10
6
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یمكُن تحویُل األعداِد العشریِة مَن الصورِة العشریِة إلى الصورِة الكسریِة.

أكتُب          2 على صورِة عدٍد عشريٍّ بالصیِغ القیاسیِة واللفظیِة والتحلیلیِة. 

+א���
�

א
+א���

�
א

1000
45

مثال (3): قطَع أحمُد بسیارتِِھ مسافةَ 42.635 كیلومتًرا. أكتُب المسافةَ الّتي قطَعھا أحمُد على 
صورِة عدٍد كسريٍّ بأبسِط صورٍة.

: الحلُّ

أكتُب 42.635 على صورِة عدٍد كسريٍّ مقاُمھُ 1000                        42  =   42.635

ثمَّ أكتُب العدَد الكسريَّ في أبسِط صورٍة                    42 =              42

1000
635

1000÷5
635÷5

200
127

مثال (2): أكتُب            على صورِة كسٍر عشريٍّ بالصیِغ القیاسیِة واللفظیِة والتحلیلیِة
: الحلُّ

أستخدُم لوحةَ المنازِل
اآلحاُدأجزاُء العشرِةأجزاُء المئِةأجزاُء األلِف

5420

 أكتُب الكسَر العشريَّ بالصیغِة القیاسیِة على الصورِة 0.245، 
وبالصیغِة اللفظیِة: مئتاِن وخمسةٌ وأربعوَن من ألٍف،

وبالصیغِة التحلیلیِة 0.005 + 0.04 + 0.2
أالحظُ أنَّ             = 0.245

1000
245

1000
245

الرقُم 5 یقُع في منزلِة أجزاِء 
األلِف؛ فتكوُن قیمتُھُ المنزلیةُ 

0.005

الرقُم 4 یقُع في منزلِة أجزاِء 
المئِة؛ فتكوُن قیمتُھُ المنزلیةُ 

0.04

الرقُم 2 یقُع في منزلِة أجزاِء 
العشرِة، فتكوُن قیمتُھُ المنزلیةُ 

0.2

الصیغةُ القیاسیةُ: كتابةُ الكسِر العشريِّ باألرقاِم.
الصیغةُ اللفظیةُ: كتابةُ الكسِر العشريِّ مثلَما یُقرأُ بالكلماِت. 

الصیغةُ التحلیلیةُ: كتابةُ الكسِر العشريِّ على صورِة قِیٍَم 
منزلیٍة منفصلٍة بینَھا رمُز (+). 

��
-
�������������א�/כ
-------
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الفاصلةُ العشریةُ
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الطریقةُ األولى:
1) أكتُب الكسَر العاديَّ على صورِة كسٍر عاديٍّ مقاُمھُ 10 أو 

100 أو 1000
. 2) أكتُب الكسَر العاديَّ على صورِة كسٍر عشريٍّ

؟ مثاٌل: أحوُل      إلى كسٍر عشريٍّ
أكتُب    على صورِة كسٍر مقاُمھُ 1000 فَأضرُب البسطَ 

والمقاَم في 125                          =
أكتُب           على صورِة كسٍر عشريٍّ  0.625 = 

الطریقةُ الثانیةُ: 
أستخدُم القسمةَ الطویلةَ 

1) أقسُم البسطَ على المقاِم               
2) أكتُب المقسوَم علیِھ باستخداِم 

الفاصلِة العشریِة 5.000 = 5.00 = 5.0 = 5
8 > 5 ناتُج القسمِة صفٌر 

3) أرفُع الفاصلةَ العشریةَ إلى الناتِج 
وأنزُل صفًرا ، ثمَّ أقسُم حتّى یكوَن الباقي صفًرا.                        

استخدَمت ریُم 16.250 غراًما مَن المكسراِت لتزییِن كعكٍة. أكتُب كّمیةَ 
المكسراِت الّتي استخدَمتھا ریُم على صورِة عدٍد كسريٍّ في أبسِط صورٍة. 

+א���
�

א
+א���

�
א

أكتُب الكسوَر واألعداَد الكسریةَ اآلتیةَ على صورِة أعداٍد عشریٍة: 
(1)  7               (2)  3                 (3)  2             (4) 2         

+א��� 44
�

+א��� א
�

א

2
1

4
1

5
3

25
1

لتحویِل الكسوِر العادیِة إلى كسوٍر عشریٍة 

8
5

8
5

1000
625

8x125
5x125

1000
625

  0.625
8  5.000

0
5 0     
4 8     
2 0   
1 6   
4 0
4 0

0

��
,
��� �' ,���א�
,
��� �' ,��א

1) احتاَج طباٌخ (ستةً وثالثیَن من ألٍف) من الكیلوغراٍم ِمَن الخمیرِة لصنعِ كعكتَیِن. أكتُب مقداَر 
. الخمیرِة الّتي احتاَجھا على صورِة كسٍر عشريٍّ

؟ 2) كتلةُ حبِة الفستِق حوالي           كیلوغراٍم. أكتُب ھذا الكسَر على صورِة كسٍر عشريٍّ
3) أحّوطُ العدَد المختلَف في ما یأتي: 

4) كتَب أوٌس أنَّ 0.91 =           ، ھل ما كتبَھُ صحیٌح؟ أبرُر إجابتي.

1000
6

1000
91

1000
30

ثالثوَن ِمن ألٍف0.300ثالثةٌ ِمن مئٍة0.03
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- المقارنةُ 
- الترتیُب 

تبلُغ المسافةُ بیَن عّماَن َوالعقبِة
332.6 كیلومتًرا،    

 وبیَن إربَد والعقبِة 410.5 كیلومتًرا. 
 أيُّ المدینتَیِن أقرُب إلى مدینِة العقبِة؟ 

5א  �!���� אא�א�� א	���0�7 �
�

5א �9א��8 �!���� אא�א�� א	���0�7 �
�

�9א��8

مثال (1): أقارُن بیَن العدَدیِن العشریَّیِن 2.543 َو 2.54
 : الحلُّ

أكتُب العدَدیِن في لوحِة المنازِل، 

اآلحاُدأجزاُء العشرِةأجزاُء المئِةأجزاُء األلِف
3452
0452

ثمَّ أقارُن أرقاَم كلِّ منزلٍة بدًءا ِمَن المنزلِة الكبرى.
أالحظُ تساوي رقَمي كلٍّ ِمن: منزلِة اآلحاِد وأجزاِء العشرِة وأجزاِء المئِة، وفي منزلِة أجزاِء 

األلِف أالحظُ أنَّ 0 < 3
أي إنَّ 2.540 < 2.543

لمقارنِة األعداِد العشریِة یمكُن استعماُل لوحِة المنازِل

أضُع صفًرا على یمیِن آخِر منزلٍة حتى 
یصبَح للعدَدیِن العشریَّیِن عدُد المنازِل نفُسھُ.

ِة

لومتًرا. 
 العقببةِة؟؟ 

إإإررررررربدد

ععععععممّّمان

االلللععععقبة
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أضُع > أو < أو = في الفراِغ بما یعبُّر َعن كلٍّ مَن العباراِت اآلتیِة تَعبیًرا 
صحیًحا: 

(1) 6.365 __ 5.365      (2) 2.360__ 2.361      (3) 0.5 __ 0.499

+א���
�

א
+א���

�
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مثال (2): یبیُّن الجدوُل اآلتي ُكتََل أربِع طالباٍت ِمَن الصفِّ السادِس، أرتُب الُكتََل تصاعدیًّا. 
   

تولیُنلُجیُنحاللیُناسُم الطالبةِ 

36.2536.2563734.999الكتلةُ( بالكیلوغرام)

الحل:

إذن، الكتلةُ الصغرى ِھَي 34.999 والكتلةُ الكبرى ِھَي 37
أقارُن بیَن 36.250 َو 36.256

أالحظُ في منزلِة أجزاِء األلِف أنَّ 0< 6
أي أنَّ 36.250< 36.256

إذن، ترتیُب الُكتَِل تصاعدیًّا:  34.999 < 36.250 < 36.256 < 37

أكتُب األعداَد مراعیًا 
وضَع الفاصلِة العشریِة 

فوَق الفاصلِة.

أضُع أصفاًرا على 
یمیِن آخِر منزلٍة لیصبَح 

لألعداِد العشریِة عدُد 
المنازل نفُسھُ.

أقارُن بدًءا من الیساِر.

36.25
36.256
37.0  
34.999

36.250
36.256
37.000
34.999

36.250
36.256
37.000
34.999

العدُد األكبُر
العدُد األصُغر

( ( 11 ) )( ( 22 ) )( ( 33 ) )
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أرتُّب أرباَح متجٍر في شھٍر یبیّنُھا الجدوُل اآلتي تنازلیًّا:
الرابُعالثالُثالثانياألوُلاألسبوُع

145.45148.755148145.99الربُح ( بالدیناِر)

+א���
�

א
+א���
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یریــُد خالــٌد اختیــاَر الخــروِف األكبــِر كتلــةً ِمــن بیــِن كتــل الخــراِف اآلتیــِة أضحیــةً فــي   (1
عیــِد األضحــى:

 ،25.657 ,25.851 ,25.400 ,25.42 ,25     
ما كتلةُ الخروِف الّذي سیختاُرهُ؟ 

فــي مــا یأتــي أطــواُل المســافاِت الّتــي حقّقَھــا أفضــُل 6 متســابقیَن فــي ریاضــِة الَجــرِي   (2
ــن  ــلُّ َع ــًرا) وتق ــى 2.31 (كیلومت ــُد عل ــي تزی ــا المســافةُ الّت ــي إحــدى البطــوالت. م ف

ــًرا): 2.46 (كیلومت
2.33  ,  2.52  ,  2.31  ,  2.63  ,  2.17  ,  2.46     

أرتُّب مقداَر ما أنفقَتھُ زینةُ بِالدیناِر خالَل أربعِة أشھٍر تنازلیًّا:  (3
278.45  ,  290.34  ,  278.55  ,  290.60     

أضُع رقًما مناسبًا في الفراِغ في كلٍّ مّما یأتي لتصبَح العبارةُ صحیحةً:  (4
(1) 2_.365 < 28.365   (2) 16.115 > 16.1_5   (3) 35.7_ 5= 35.745     

أكتُب عدًدا كسریًّا أكبَر ِمن 3.45 وأقلَّ ِمن 3.46  (5



25

!& �'
,
���&!�א*א (א �'
,
����א*א (א

- التقریُب
تحتاُج ثراُء إلى 5.6 كیلوغراًما ِمَن 

الطحیِن إلعداِد الفطائِر. وجَدت في البقالِة عبّوتَِي
 الطحیِن المجاورتَیِن، أحّدُد العبّوةَ الّتي ستشتریھا.

�0�9:� אא�א�� א	���0�7�0�9:� אא�א�� א	���0�7

مثال (1): أقّرُب كلَّ عدٍد إلى المنزلِة المبیَّنِة في كلٍّ مّما یأتي:
1.362 إلى أقرِب جزٍء ِمن عشرٍة. (2 1) 7.521 إلى أقرِب جزٍء ِمن مئٍة.   

: الحلُّ
7.521 إلى أقرِب جزٍء ِمن مئٍة: (1

أحّدُد الرقَم في منزلِة التقریِب وھَُو العدُد 2:  7.521   أ  - 
أنظُر إلى الرقِم على یمیِن الرقم 2 مباشرةً؛ وبما أنَّ 5>1 فیبقى 2 كما ھَُو. ب- 

أضُع صفًرا مكاَن الرقِم 1 الّذي یقُع على یمیِن الرقِم 2. جـ- 
     أي إنَّ 7.521 یساوي یساوي تقریبًا 7.520

1.362 إلى أقرِب جزٍء ِمن عشرٍة: (2
أحّدُد الرقَم في منزلِة التقریِب وھَُو العدُد 3:  1.362 أ  - 

أنظُر إلى الرقِم على یمیِن 3 مباشرةً، وبما أّن 5<6 فأضیُف واحًدا على 3          ب- 
أستبدُل أصفاًرا مكاَن األرقاِم على یمیِن منزلِة التقریِب 3    1.400 جـ- 

     أي إنَّ 1.362 یساوي تقریبًا 1.4

لتقریِب األعداِد العشریِة لتقریِب األعداِد العشریِة 

5kg6kg 5kg6kg

إذا كاَن الرقُم أصغَر من 
5، فیبقى الرقُم المحّدُد كما ھَُو. 

إذا كاَن الرقُم 5 أو أكبَر، 
فأضیُف 1 إلى الرقِم المحّدِد.

أوًال: أحّدُد الرقَم في منزلِة التقریِب أوًال: أحّدُد الرقَم في منزلِة التقریِب 
ثانیًا: أنظُر إلى الرقِم الموجوِد إلى یمینِِھ مباشرةً ثانیًا: أنظُر إلى الرقِم الموجوِد إلى یمینِِھ مباشرةً 

ثالثًا: أضُع صفًرا مكاَن كلِّ رقٍم إلى یمیِن منزلِة التقریِب ثالثًا: أضُع صفًرا مكاَن كلِّ رقٍم إلى یمیِن منزلِة التقریِب 

1.400 = 1.4

��
-
�������������א�/כ
-------
�//////////ככככככככככ�������אאאאאא
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أقّرُب كلَّ عدٍد عشريٍّ إلى المنزلِة بجانبِِھ: 
(1) 7.45 إلى أقرِب جزٍء ِمن عشرٍة.   (2) 85.236 إلى أقرِب جزٍء ِمن مئٍة. 
.         (4) 32.423 إلى أقرِب جزٍء ِمن مئٍة.  (3) 5.782 إلى أقرِب عدٍد كلّيٍّ
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مثال (2): یتّسُع حوُض سباحٍة 53.5 لِتًرا ِمَن الماِء. َكم َسعةُ الحوِض إلى أقرِب لتٍر؟ 
. : أقّرُب 53.5 إلى أقرِب عدٍد كلّيٍّ الحلُّ

   أحدُد الرقَم في منزلِة التقریِب َوِھَي منزلةُ اآلحاِد        
                 53.5                     54.00                     

    
  

     أي إنَّ َسعةَ حوِض السباحِة 54 لتًرا تقریبًا. 

��
,
��� �' ,���א�
,
��� �' ,��א

یبعُد بیُت یزٍن َعِن المسجِد 1.85 كیلومتًرا. أُقّرُب المسافةَ بیَن بیتِِھ والمسجِد ألقرِب   (1
كیلومتٍر. 

: إنَّھا باعت 15 كیلوغراًما  باعت ھدى 15.9 كیلو جراًما فاكھةً. أيُّ القولَیِن أصحُّ  (2
تقریبًا، أَم 16 كیلوغراًما تقریبًا؟ 

أراَد خالٌد شراَء سواٍر ِمَن الذھِب ھدیةً لوالدتِِھ، فإذا كاَن محیطُ معصِمھا 15.95 سم،   (3
أيُّ السواَریِن علیِھ أَن یشترَي: سواٌر محیطُھُ 15 سم، أَم سواٌر محیطُھُ 16 سم؟ 

أقّرُب العدَد 999.999 إلى أقرِب جزٍء ِمن مئٍة.   (4
أكتُب عدَدیِن عشریَّیِن ناتُج تقریبھما إلى أقرِب جزٍء ِمن مئٍة ھَُو 89.45  (5

أستبدُل صفًرا مكاَن األرقاِم

على یمیِن منزلِة التقریِب

الرقُم على یمیِن منزلِة التقریِب  5 = 5

أضیُف واحًدا إلى 3

كتلةُ نسریَن 67.954 كیلوغراًما. أقّرُب كتلتَھا إلى أقرِب كیلوغراٍم.

+א���
�
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א



27

!& �'
,
���&!�א*א (א �'
,
����א*א (א

جمُع األعداِد العشریِة
طرُح األعداِد العشریِة

مَع رجاَء 5 قطٍع نقدیٍة ِمن فئِة ُربُِع الدیناِر
َو 6 قطٍع نقدیٍة ِمن فئِة 10 قروٍش 

وقطعتاِن ِمن فئِة نصِف الدیناِر. 
ما مجموُع ما مَعھا ِمن نقوٍد؟ 

5א  5א �3�4 אא�א�� א	���0�7 ��6+� �3�4 אא�א�� א	���0�7 ��6+�

مثال (1): أجُد ناتَج  7.5 + 6.45
: الحلُّ

لجمِع األعداِد العشریِة وطرِحھا لجمِع األعداِد العشریِة وطرِحھا 
أوًال: أرتُب الفواصَل العشریةَ فوَق بعِضھا بعًضا. أوًال: أرتُب الفواصَل العشریةَ فوَق بعِضھا بعًضا. 

ثانیًا: أكتُب أصفاًرا حتّى یصبَح لألعداِد عدُد المنازِل نفُسھُ.ثانیًا: أكتُب أصفاًرا حتّى یصبَح لألعداِد عدُد المنازِل نفُسھُ.
ثالثًا: أجمُع أَو أطرُح ِمَن الیمیِن. ثالثًا: أجمُع أَو أطرُح ِمَن الیمیِن. 

رابًعا: أنزُل الفاصلةَ العشریةَ في مكانِھا ِمَن الناتِج.رابًعا: أنزُل الفاصلةَ العشریةَ في مكانِھا ِمَن الناتِج.

أكتُب أصفاًرا حتّى یصبَح أجمُع ِمَن الیمیِن
للعدَدیِن عدُد المنازِل نفُسھُ

أنزُل الفاصلةَ في مكانِھا في الناتِج

أرتُّب الفواصَل 
العشریةَ فوَق بعِضھا 

( ( 33 ) )( ( 22 ) )( ( 11 ) )

6.45
7.50

13.95

6.45
7.50

6.45
7.5+ +

+

أجُد ناتَج ما یأتي: 
(1) 16.5 + 3.254    (2)  0.361 + 15   (3) 13.014 + 18.452
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ربِع الدییننااِر
قروٍش 
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مثال (2):لدى خیاٍط قطعةُ قُماٍش طولُھا 15.67 متًرا، استخدَم منھا 3.5 أمتاٍر لخیاطِة 
فستاٍن. َكم تبقّى ِمن قطعِة القُماِش؟ 

الحل:
إلیجاِد المتبقي ِمَن القُماِش أجُد ناتَج 3.5 – 15.67

إذن، المتبقي ِمَن القُماِش یساوي 12.17 متًرا.

أكتُب أصفاًرا حتّى یصبَح أطرُح ِمَن الیمیِن
للعدَدیِن عدُد المنازِل نفُسھُ

أنزُل الفاصلةَ في مكانِھا في الناتِج

أرتُب الفواصَل 
العشریةَ فوَق بعِضھا 

( ( 33 ) )( ( 22 ) )( ( 11 ) )

15.67
03.50
12.17

15.67
03.50

15.67
3.5- -

-

لدى فنانٍة 25.45 متًرا ِمَن الخشِب. إذا قصَّت منھا 11.3 متًرا، فََكم متًرا 
بقَي لدیھا؟ 
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في رحلٍة مدرسیٍة دفَع عامٌر 5.5 دنانیَر أجرةَ مواصالٍت َو 10.75دنانیَر لِلطعاِم. ما   (1
مجموُع ما دفَعھُ عامٌر؟ 

اشتَرت رؤى جھاَز حاسوٍب سعُرهُ قبَل الخصِم 649.99 دیناًرا، إذا كانَت قیمةُ   (2
الخصِم 52.6 دیناًرا، فََكم دفَعت رؤى ثمنًا للحاسوِب؟ 

طریٌق طولُھُ 45 كیلومتًرا. إذا رصَف العماُل في الیوِم األوِل 11.5 كیلومتًرا وفي   (3
الیوِم الثاني 13.85 كیلومتًرا، فََكم كیلومتًرا بقَي ِمن دوِن رصٍف؟ 

أكتُب عدًدا عشریًّا حاصُل جمِعِھ مَع 2.7 یساوي 4.2 َوحاصُل طرِحِھ ِمنھُ 1.2  (4
مسألةٌ مفتوحةٌ: أكتُب مسألةً أستعمُل فیھا عملیةَ الجمِع بیَن العدَدیِن 2.5 َو 6.99 ثمَّ   (5

. أجُد الحلَّ
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ضرُب األعداِد العشریِة 
في 10,100,1000  

قسمةُ األعداِد العشریِة 
على 1000, 100, 10

تشیُر إحدى لوائِح التغذیِة إِلى أنَّ قطعةً 
واحدةً ِمَن الشكوالتھ بِالبسكویِت والكرامیِل 

تحوي 12.5 غراًما ِمَن الدھوِن.
 َكم غراًما ِمَن الدھوِن في 10 قطٍع؟ 

 ���5א
�

 ���5א �א	���9
�

א	?��� <� א	?��� <� 10001000, , 100100, , 1010 �א	���9

عنَد ضرِب عدٍد عشريٍّ في عنَد ضرِب عدٍد عشريٍّ في 1010 أَو  أَو 100100 أَو  أَو 10001000 
 أُحّرُك الفاصلةَ العشریةَ إلى الیمیِن بعدِد األصفاِر.  أُحّرُك الفاصلةَ العشریةَ إلى الیمیِن بعدِد األصفاِر. 

الضرُب في 10
أحّرُك الفاصلةَ العشریةَ 
منزلةً واحدةً إلى الیمیِن.

مثاٌل:
4.527 ×10=45.27

الضرُب في 100
أحّرُك الفاصلةَ العشریةَ 

منزلتَیِن إلى الیمیِن.
مثاٌل: 

4.527 ×100=452.7

الضرُب في 1000
أحّرُك الفاصلةَ العشریةَ 3

منازَل إلى الیمیِن.
مثاٌل: 

4.527 ×100=4527.0

أجُد ناتَج ما یأتي: 
(1) 2.9×10         (2)  0.256×100      (3) 55.9×1000      

+א���
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إذا انتَھِت المنازُل العشریةُ في العدِد العشريِّ عنَد ضربِِھ في 10 أَو 100 أَو 1000
   فأضُع صفًرا أَو أكثَر على یمیِن آخِر رقٍم لِیتمَّ العدُد المطلوُب ِمَن المنازِل.

   مثاٌل:  12700= 1000×  12.7
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أجُد ناتَج ما یأتي: 
(1) 16 ÷100             (2) 789.3 ÷1000           (3) 2.36÷100
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إذا انتَھِت المنازُل العشریةُ في الكسِر العشريِّ عنَد قسمتِِھ على 10 أو 100 أو 
1000 ، فأضُع صفًرا أو أكثَر على یساِر آخِر رقٍم لِیتمَّ العدُد المطلوب ِمَن المنازِل.

مثاٌل:  0.0127= 1000 ÷ 12.7

مثال (2): استأجَر أوٌس وعائلتُھُ غرفةً في مدینِة العقبِة مّدَة 10 أیاٍم. إذا كانَت تكلفةُ الیوِم 
الواحِد 15.50 دیناًرا، فََكِم المبلُغ الّذي سیدفُعھُ؟        

: إلیجاِد المبلِغ الّذي سیدفُعھُ أوٌس أجُد ناتَج 10× 15.50 الحلُّ
        أحّرُك الفاصلةَ العشریةَ منزلةً إلى الیمیِن        155.0 = 10 × 15.50

         إذن، سیدفُع أوٌس للفندِق 155 دیناًرا. 

اشتَرت إسراُء 10 أقالٍم، سعُر القلِم الواحِد 0.15 دیناًرا. َكم سعُر األقالِم جمیِعھا؟
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عنَد قسمِة عدٍد عشريٍّ على عنَد قسمِة عدٍد عشريٍّ على 1010 أَو  أَو 100100 أَو  أَو 10001000 
أحّرُك الفاصلةَ العشریةَ إلى الیساِر بعدِد األصفاِر. أحّرُك الفاصلةَ العشریةَ إلى الیساِر بعدِد األصفاِر. 

القسمةُ على 10
أحّرُك الفاصلةَ العشریةَ 
منزلةً واحدةً إلى الیساِر.

مثاٌل:
938.7÷10=93.87

القسمةُ على  100
أحّرُك الفاصلةَ العشریةَ 

منزلتَیِن إلى الیساِر.
مثاٌل: 

938.7÷100=9.387

القسمةُ على  1000
أحّرُك الفاصلةَ العشریةَ 3

منازَل إلى الیساِر.
مثاٌل: 

938.7÷1000=0.9387
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لــدى حســاٍم 105.7 لتــراٍت ِمــَن الزیــِت یریــُد توزیَعھــا علــى 100 عبــّوٍة بالتســاوي.   (1
َكــم لتــًرا یضــُع فــي كلِّ عبــّوٍة؟

ــاٌن إلــى 0.76 لتــًرا ِمــَن الدھــاِن لطــالِء طاولــٍة. َكــم مقــداُر الدھــاِن الــذي  یحتــاُج دھّ  (2
ــٍة؟ ــھُ لطــالِء 100 طاول یحتاُج

أعطَـت إیمـاُن      مّمـا فـي حصالتِھـا إلـى أختِھـا. إذا كاَن في الحصالـِة 52.7 دیناًرا،   (3
فََكـم أعطَـت ألختِھا؟ 

أكتشُف الخطأَ: وجَدت نبراُس أنَّ 0.123 = 100 ÷ 1.23 أكتشُف الخطأَ، وأصّحُحھُ.  (4

10
1

النھایة

البدایةُ

أكتب
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- أكتُب مقداًرا جبریًّا 
باستعماِل الرموِز.

- أجُد القیمةَ العددیةَ لمقداٍر 
جبريٍّ ُعلَمت قیمةُ متغیّره فیِھ.

- أحلُّ معادالٍت تتضمُن عملیةً 
حسابیةً واحدةً.

لدى مزارٍع عدٌد ِمَن 
الشتالِت، وّزَعھا على 6

صفوٍف بالتساوي، فوضَع في 
كلِّ صفٍّ 21 شتلةً، ما عدُد 

الشتالِت؟

العمُق المتعاَرُف علیِھ في 
ریاضِة الغطِس 130 متًرا. 

إذا غطَس سعیٌد x متًرا، وكاَن 
علیِھ أن یغطَس 50 متًرا أُخرى 
لیصَل إلى العمِق المطلوِب. فما 
العمُق الّذي غطَس إلیِھ سعیٌد؟ 
عبّر عن ذلَك بمعادلٍة ریاضیٍة.
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أعبُّر َعن كلٍّ مّما یأتي بجملٍة مفتوحٍة، ثمَّ أحلُّھا:  (1
عدٌد أضیَف إلیِھ 9 فأصبَح الناتُج 17 ............................................. ( أ ) 
ُضرَب العدُد 3 في عدٍد ما فَكاَن الناتُج 27 ...................................... (ب) 
قُّسَم عدٌد ما على 2 فأصبَح الناتُج 88 ............................................ (جـ) 

أجُد العدَد المفقوَد في كلٍّ مّما یأتي:  (2
6 + 15 = 3 ÷  ( أ )
 7 =  9  -  (  x 2 ) (ب)
8 -  = 4 – 12 (جـ)

���א#"!�� �����א�א#"!�� �����א
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* المقداُر الجبريُّ
* المتغیُر

* التعویُض

א	�9א�� א	�!�12א	�9א�� א	�!�12

یحوي كیٌس عدًدا ِمن حبّاِت التفاِح، َوإلى جانِب الكیِس تفاحتاِن، ما العدُد الكلّيُّ للتفاِح؟
أالحظُ أنَّ العدَد الكلّيَّ للتفاِح = عدَد التفاحاِت

في الكیِس + 2 خارَج الكیِس.

یمكــُن تمثیــُل العــدِد المجھــوِل ِمــَن التفاحــاِتیمكــُن تمثیــُل العــدِد المجھــوِل ِمــَن التفاحــاِت بِمتغیـّـٍر بِمتغیـّـٍر،، والمتغیـّـُر حــرٌف أَو رمــٌز یمثــُل عــدًدا مجھــوًال،  والمتغیـّـُر حــرٌف أَو رمــٌز یمثــُل عــدًدا مجھــوًال، 
 x + 2 + 2 فیكــوُن العــدُد الكلـّـيُّ للتفــاِح یســاوي ، فیكــوُن العــدُد الكلـّـيُّ للتفــاِح یســاوي ،x  َوھنــا المتغیــُر  ..... َوھنــا المتغیــُر .....LL, , yy, , x وقــد یكــوُن وقــد یكــوُن

ویسّمى ویسّمى x + 2 + 2  مقداًرا جبریًّا.    مقداًرا جبریًّا.  

أكتُب المقداَر الجبريَّ الّذي
x یمثُل الصورةَ المجاورةَ:          
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مثال (1): جمَعت سارةُ عدًدا ِمن أوراِق األشجاِر لحفِظھا في مختبِر العلوِم، یساوي ما 
جمعتھُ نصَف ما جمَعتھُ ھالَةُ، أكتُب مقداًرا جبریًّا یمثُل ما جمعتھُ سارة.

: الحلُّ
بالكلماِت: نصُف عدِد أوراِق ھالةَ 

بالرموِز: لِتكن x تمثُل عدَد األوراِق الّتي جمَعتھا سارة.
x ÷ 2 : المقداُر الجبريُّ

كلمةُ أمثاٍل، تدلُّ على الضرِب.
3 أمثاٍل تعني الضرَب بِـ 3

وكلمةُ نصٍف تعني القسمةَ على 2

��
-
�������������א�/כ
-------
�//////////ככככככככככ�������אאאאאא

أكتُب مقداًرا جبریًّا یمثُل:
.n 1) ناتَج ضرِب 2 في عدٍد ما.          2) خمسةَ أمثاِل

.L 3) نصَف    .                             4) أقلَّ ِمِن 22 بِمقداِر
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 یمكُن حساُب القیمِة العددیِة للمقداِر الجبريِّ إذا ُعلَمت قیمةُ المتغیِر فیِھ. یمكُن حساُب القیمِة العددیِة للمقداِر الجبريِّ إذا ُعلَمت قیمةُ المتغیِر فیِھ.

  M = 5 مثال (2): أجُد قیمةَ المقداِر  (        ) -13   إذا كانَت
: الحلُّ

13 - (M+1)    أكتُب المقداَر
أعوُض M = 5، وأبّسطُ      (5+1) - 13 =
= 13 - 6 = 7

Z =10 َو x أجُد قیمةَ كلِّ مقداٍر جبريٍّ إذا علمُت أنَّ 5=
1) 4(z ÷ 2)          2) (13 + x) ÷ 3           3) (z ÷ x) × 9
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M+1
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أكتُب المقداَر الجبريَّ في كلٍّ مّما یأتي:   (1
(أ)عدٌد یزیُد على عدٍد ما بمقداِر 7                   (ب) 8 مقسوًما على العدِد أ.

إذا كاَن عمـُر نـواَل Z سـنةً، وعمـُر والِدھا مثلَـي عمِرھا؛ فأيُّ المقادیـِر الجبریِّة اآلتیِة   (2
یمثّـُل عمَرِ والـِد نواَل؟

z (أ)  z + 5             (ب)  2z                   (جـ) 2 ÷

أستعمُل الشكَل المجاوَر لإلجابِة عِن السؤالَیِن اآلتیَیِن:  (3
أ) أكتُب مقداًرا جبریًّا إلیجاِد طوِل بركِة السباحِة 

الّذي یزیُد Z متًرا على عرِضھا؟
ب) إذا كانَت z=11، فما طوُل بركِة السباحِة؟

ھل قیمةُ المقداِر 3y أكبُر ِمن قیمِة المقداِر y+y  أَم أصغُر ِمنھُ إذا كانَت y=8؟  (4

عدداِن أحُدھُما أربعةُ أمثاِل اآلخِر، ومجموُعھُما 100، فما العدداِن؟  (5
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* المعادلةُ
* حلُّ المعادلِة

في صحٍن بعُض قطِع الحلوى، إذا أكَل سعٌد 4 قطٍع منھا َوبقَي 
في الصحِن 8 قطٍع، فََكم قطعًة من الحلوى كانَت في الصحِن؟

5א
1
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إذن، المعادلــةُ:إذن، المعادلــةُ: ِھــَي جملــةٌ ریاضیــةٌ تتكــوُن ِمــن طرفَیــِن  ِھــَي جملــةٌ ریاضیــةٌ تتكــوُن ِمــن طرفَیــِن 
ــاُد  ــَو إیج ــاُد  فَُھ ــَو إیج ــِة فَُھ ــلُّ المعادل ــِةح ــلُّ المعادل ــا ح ــُز (=) أَّم ــا رم ــطُ بینَُھم ــا یرب ــُز (=) أَّم ــا رم ــطُ بینَُھم یرب

ــةُ.  ــِھ المعادل ــذي تحتوی ــِر) الّ ــِة المجھــوِل (المتغی ــةُ. قیم ــِھ المعادل ــذي تحتوی ــِر) الّ ــِة المجھــوِل (المتغی قیم

5kg 1kg 1kg

1kg

5kg 2kg

إذا كانَت كتلةُ األرنِب n كیلوغراًما؛ فیمكُن التعبیُر عن وضِع المیزاِن في الحالِة األولى بالعالقِة 
n+3=5 ، وھِذِه العالقةُ الریاضیةُ تسّمى معادلةًمعادلةً، ألنَّ ھناَك تعادًال أَو تساویًا بیَن مقداَریِن.
وإذا كانَت كتلةُ البِّطیخِة y كیلوغراًما؛ فیمكُن التعبیُر َعن وضِع المیزاِن في الحالِة الثانیِة 

بالعالقِة y+2=5 وتسّمى أیًضا معادلةً.
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. مثال (1): أحلُّ كّالً ِمَن المعادالِت اآلتیِة، ثمَّ أتحقُّق ِمن صحِة الحلِّ
(1) 4 + y = 9                                                                              : الحلُّ
(2) 2 × m = 20 الطریقةُ (1): 

   الحساُب الذھنيُّ
4 + y   = 9 
4 + 5 =     
y = 5 إذن  

الطریقةُ (2): 
استعماُل العالقِة بیَن الجمِع والطرِح

y = 9 + 4     
y = 9-4        

إذن y = 5 ھو حل المعادلة

الطریقةُ (2): 
استعماُل العالقِة بیَن الضرِب والقسمِة

  2 × m = 20
m = 20÷2   

   إذن m = 10 ھَو حلُّ المعادلِة.

(2) 2 × m = 20

أفّكُر:
 ما العدُد الّذي إذا أضیَف 
إلى 4 أصبَح الناتُج 9 ؟

أفّكُر:
أكتُب جملةَ طرٍح مرتبطةً 

بجملِة الجمِع.

أفّكُر:
أكتُب جملةَ قسمٍة مرتبطةً 

بجملِة الضرِب

       أتحقق: أُعوض عن المتغیر y بالعدد 5 في    
                 المعادلة                      
المساواة صحیحة 9 = 5 + 4

أتحقّق: أُعوُض عِن المتغیِر m بالعدِد 10 في 
  2 × m =20  المعادلِة
2 × 10 =20            

المساواةُ صحیحةٌ.

الطریقةُ (1): 

   الحساُب الذھنيُّ
2 × m = 20  

2 × 10  = 20  
m = 10 إذن

أفّكُر:
ما العدُد الّذي إذا ُضرَب في 

2 أَصبَح الناتُج 20؟

4 + y   = 9
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أحلُّ المعادالِت اآلتیةَ، ثمَّ أتحقُق ِمن َحلّي؟
1) 5 × L = 30         2) 14 – x = 8        3) 28 ÷ y = 4

+א���
�

א
+א���

�
א

مثال (2): تبّرَع یاسٌر بأربعِة أمثاِل ما تبّرَع بِِھ سلیماُن، إذا تبّرَع یاسٌر بِـ 40 دیناًرا، فما 
المبلُغ الّذي تبّرَع بِِھ سلیماُن؟

 : الحلُّ
َع بِِھ یاسٌر   40 =  َع بِِھ سلیماُن y فیكوُن المبلُغ الّذي تبرَّ أفرُض أنَّ ما تبرَّ

= 40  

4 × 10 = 40     
y = 10 إذن 

أتعلُّم
5y = 5×y

أفّكُر:
ما العدُد الّذي إذا ُضِرَب في 

4 یكوُن الناتُج 40؟

، قرأَ منھا 35 رسالةً.    لدى أشرَف 74 رسالةً في بریِدِه اإللكترونيِّ
أكتُب المعادلةَ الّتي تعبُّر َعن عدِد الرسائِل الّتي لَم یقرأھا أشرُف، َوأحلُّھا؟

+א���
�

א
+א���

�
א

1) في كلٍّ ِمَن الشكلَیِن اآلتیَیِن نجد كفّتي المیزاِن متعادلتین، أكمُل البطاقَتیِن اللّتیِن َتلِیاِن:

��
,
��� �' ,���א�
,
��� �' ,��א

x + 53x15 12

المعادلةُ ِھَي: 
حلُّ المعادلِة:
الشكُل (1)

المعادلةُ ِھَي: 
حلُّ المعادلِة:
الشكُل (2)

4 × y

4 × y
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4 (x÷2)  و  x = 10 21 = 7 y مثلي Z  إذا كانت قیمةZ=15 

L + 22 = 73 56 ÷ M = 8 14 – X = 6 

أكتشُف الخطأَ: عبَّر كلٌّ ِمن عبِد هللاِ وحنان َعن (19 مطروًحا ِمن عدٍد یساوي 12)   (2
بمعادلٍة َوحّالھا. أیُّھُما إجابتُھُ صحیحةٌ؟

أكتُب معادلتَي قسمٍة یكوُن الحلُّ لكلٍّ منھُما 8  (3

1919-y = 12
y = 7

y – 19 = 12
y = 21

لعبةُ المفتاِح والقفُل
أجُد ناتَج ما یأتي، ثمَّ ألصُق المفتاَح بجانِب قفلِِھ وألونُھُ باللوِن نفِسِھ:

أضُع مسألةً على القفِل یكوُن حلُّھا العدَد الموجوَد على المفتاِح الّذي لیَس لَھُ قفٌل:

 

 

 

 

3 

20 

51 

7 

30 

8 

9 
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- أتعّرُف المضلَع. 
- أمیُز المضلَع عن غیِرِه 

ِمَن األشكاِل الھندسیِة.

- أجُد قیاساِت زوایا 
المثلِث. 

أيُّ الشكلَیِن اآلتیَیِن یعدُّ 
مضلًعا؟

ھل یمكُن إیجاُد قیاِس 
زاویٍة في مثلٍث ِمن دوِن 

استخداِم المنقلِة؟
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- أصنُف المثلثاِت حسَب 
أطواِل األضالِع.

- أحسُب قیاَس زوایا 
المثلِث.

- أتعرُف خصائَص األشكاِل 
الرباعیِة.

ھل یمكُن تصنیُف المثلِث 
حسَب أطواِل األضالِع 

أو قیاساِت الزوایا؟

أسّمي شكًال رباعیًّا داخَل 
الغرفِة الصفیِة؟
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أضُع دائرةً حوَل رمِز اإلجابِة الصحیحِة في ما یأتي:
أحُد المستقیماِت اآلتیِة یمثُل مستقیَمیِن متوازیَیِن:   (1

أ)                              ب)                                 جـ)

إحدى زوایا المثلِث قائمةٌ، فیكوُن المثلُث ھَُو:  (2
أ)                              ب)                                 جـ) 

إحدى الزوایا اآلتیِة تمثُل زاویةً منفرجةً:  (3
أ)                              ب)                                 جـ)

: جمیُع زوایا المثلِث             تعدُّ  (4
أ) حادةً                       ب) منفرجةً                       جـ) قائمةً

عدُد الزوایا في الشكل                :  (5
أ) 5                          ب)   6                             جـ) 4

عدُد األضالِع المتوازیِة في الشكِل             :  (6
أ) 4                         ب)   2                              جـ) 3

���א#"!�� �����א�א#"!�� �����א
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* المضلُع
* المضلُع المنتظُم

الحظَ أحمُد أنَّ الشكَل المحدَد في إشارِة المروِر (قِف) 
. ما اسُم الشكِل؟ شكٌل ھندسيٌّ

�
�א�

,
א	�?�

�
�א�

,
א	�?�

المضلُع المنتظُم:المضلُع المنتظُم: ُھَو مضلٌع تساَوت 
أطواُل أضالِعِھ جمیِعھا، وتطابقَت 

زوایاهُ جمیُعھا. ویسّمى بحسِب 
عدِد أضالِعِھ.

 

المضلُّع غیُر المنتظِم:المضلُّع غیُر المنتظِم: یسّمى بحسِب 
عدِد أضالِعِھ.

المضلُّع:المضلُّع:
ُھَو شكٌل 
ثنائيُّ 
األبعاِد.

خصائَص المضلِّع:خصائَص المضلِّع:
* مغلٌق.

* یتكوُن ِمن ثالِث قطٍع 
مستقیمٍة أَو أكثَر.

* أضالُعھُ ال تتقاطُع، 
نا  وتلتقي كلُّ قطعتیِن لتكوِّ
ضلعيِّ زاویٍة تسمى رأًسا 

من رؤوِس المضلِّع.

مثال (1): أصنُف األشكاَل اآلتیةَ إلى مضلّعاٍت أو غیِر مضلّعاٍت. أبّرُر إجابتي.

: الحلُّ
غیُر المضلعاِتالمضلعاُت

ألنَّ األشكال جمیَعھا تحقُق خصائَص المضلِع 
َوِھَي:

* الشكُل مغلٌق.
* تتكوُن ِمن ثالِث قطٍع مستقیمٍة أَو أكثَر.

* أضالُعھا ال تتقاطُع.

ألنَّھُ شكٌل منحٍن.

ألنَّ فیِھ قطًعا مستقیمةً متقاطعةً.

ألنَّھُ غیُر مغلٍق. 
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أصنُف األشكاَل اآلتیةَ إلى مضلعاٍت أو غیِر مضلعاٍت:

+א���
�
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�
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 أمألُ الجدوَل اآلتي، مصنفًا األشكاَل الواردة فیِھ إلى مضلعٍ منتظٍم أو غیِر منتظٍم، وأذكُر اسَمھُ:

الشكُل

نوُعھُ
اسُمھُ

+א���
�

א
+א���

�
א

1) أصنُّف األشكاَل اآلتیةَ إلى مضلعاٍت أو غیِر مضلعاٍت، وأبّرُر إجابتي:

2) أصنُّف األشكاَل اآلتیةَ إلى مضلٍّع منتظٍم أو غیِر منتظٍم، وأذكُر اسَمھُ:

3) ما اسُم المضلِع في الشكِل المجاوِر؟ ھل ھَُو منتظٌم أم غیُر منتظٍم؟
4) أحّدُد الشكَل المختلَف مّما یأتي، وأبّرُر إجابتي.

��
,
��� �' ,���א�
,
��� �' ,��א

أمألُ الجدوَل اآلتي، مصنفًا األشكاَل فیِھ إلى مضلٍع منتظٍم أو غیِر منتظٍم، وأذكُر اسَمھُ: مثال (2)

الشكُل

غیُر منتظٍمغیُر منتظٍممنتظٌمغیُر منتظٍممنتظٌمنوُعھُ
خماسيٌّسداسيٌّسداسيٌّرباعيٌّرباعيٌّاسُمھُ
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مجموُع قیاساِت زوایا 
المثلِث.

السطُح المائُل في الشكِل المجاوِر على شكِل مثلٌث قائُم 
،y = الزاویِة، فیِھ قیاُس الزاویِة 60°
ھل یمكُن معرفةُ قیاِس الزاویِة z ؟

�I�J�	א0א א�G א(א���� �H�����I�J�	א0א א�G א(א���� �H����

نشاطٌ: أرسُم مثلثًا على ورقٍة وألّوُن زوایاهُ الثالَث بألواٍن مختلفٍة.
* أقصُّ كلَّ زوایا المثلِث كما في الشكِل.

* أضُع رؤوَس ھذِه الزوایا متجاورةً بحیُث تلتقي في نقطٍة واحدٍة.

الزاویةُ الّتي كّونَتھا الزوایا الثالُث ِھَي زاویةٌ مستقیمةٌ قیاُسھا یساوي °180
، فإنَّ مجموَع قیاساِت زوایا المثلِث یساوي °180 وِمن ثَمَّ

y

zx

 المثلُث
ھَُو مضلٌع

لَھُ ثالثةُ 
أضالٍع 

لَھُ ثالثةُ 
رؤوٍس 

لَھُ ثالُث 
زوایا

مجموٌع قیاساِت 
زوایاهً =  ؟

مثال (1): أجُد قیاَس الزوایا المجھولِة في كلٍّ مّما یأتي، ِمن دوِن استعماِل المنقلِة:

: الحلُّ
°180مجموُع قیاِس الزوایا یساوي 

75° + 39° + m = 180°
               m = 66°       

: الحلُّ
مجموُع قیاِس الزوایا یساوي180°

52° + 90° + y =180°
        y = 38°   

75°

39°m

52°

y

(1) (2)
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أجُد قیاَس الزوایا المجھولِة في كلٍّ مّما یأتي، ِمن دوِن استعماِل المنقلِة:

+א���
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ھل یمكُن أن یحتوَي مثلٌث على زوایا قیاساتُھا °77، °60،°53 ؟ أبّرُر إجابتي.  (1

ھل تصلُح زوایا قیاساتُھا °30، °60،°90 أن تكوَن زوایا لمثلٍث؟ أبّرُر إجابتي.  (2

أجُد قیاَس الزاویِة المجھولِة في المثلِث اآلتي، ِمن دوِن استعماِل المنقلِة:  (3

أحلُّ المسألةَ في بدایِة الدرِس.   (4

��
,
��� �' ,���א�
,
��� �' ,��א

82°

55°
p

69°69°

77°

a
137°

y
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مثلٌث مختلُف األضالِع، مثلٌث متطابُق 

الضلَعیِن، مثلٌث متطابُق األضالِع، مثلٌث 

حادُّ الزاویِة، مثلٌث قائُم الزاویِة، مثلٌث 

منفرُج الزاویِة.

الحظَت رنُد أنَّ الشكَل الذي أسفَل

الدرِج مثلٌث. ما نوُع ھذا المثلِث؟

 א	�J�Jא��
�

K�FL� א	�J�Jא��
�
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مثال (1): أصنُف المثلثاِت اآلتیةَ بحسِب أطواِل أضالِعھا، وأبّرُر إجابتي: 

الشكُل

نوُعھُ
مثلٌث مختلُف األضالِع

(أطواُل أضالِعِھ الثالث مختلفةٌ)
مثلٌث متطاِبق الضلَعیِن
(فیِھ ضلعاِن متطابقاِن)

مثلٌث متطابُق األضالِع
(أطواُل أضالِعِھ الثالث متساویةٌ)

5cm

أصنُف المثلثاِت اآلتیةَ بحسِب أطواِل أضالِعھا، وأبّرُر إجابتي:

الشكُل

نوُعھُ

+א���
�

א
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�
א

تصنَُّف المثلثاُت بحسِب أطواِل أضالِعھا إلى

مثلٌث مختلُف األضالِع

أطواُل أضالِعِھ الثالث مختلفةٌ

مثلٌث متطابُق الضلَعیِن

فیِھ ضلعاِن متطابقاِن

مثلٌث متطابُق األضالِع

أطواُل أضالِعِھ الثالث متطابقةٌ

5cm

7cm

4cm6cm

7cm

3m

50cm 50cm

30cm

3m

3m
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تصنُف المثلثاُت بحسِب قیاساِت زوایاھا إلى:

مثلٌث منفرُج الزاویِة

إحدى زوایاهُ منفرجةٌ 

والزاویتاِن األُخریان حاّدتاِن.

مثلٌث حادُّ الزاویِة

زوایاهُ الثالثُة حاّدةٌ

مثلٌث قائُم الزاویِة

إحدى زوایاهُ قائمةٌ
 والزاویتاِن األُخریاِن حاّدتاِن.

مثال (2): أصنُف كّالً ِمَن المثلثاِت اآلتیِة بحسِب قیاساِت زوایاھا، وأبّرُر إجابتي.

°90، °30، °60  الشكُل

نوُعھُ
مثلٌث منفرُج الزاویِة 

(إحدى زوایاهُ منفرجةٌ، والزاویتاِن 
األخریاِن حاّدتاِن).

مثلٌث حادُّ الزاویِة
( زوایاهُ الثالثُة حاّدةٌ )

مثلٌث قائُم الزاویِة
(إحدى زوایاهُ قائمةٌ، والزاویتاِن 

األُخریاِن حاّدتاِن).

أصنُف كّالً ِمَن المثلثاِت اآلتیِة بحسِب قیاساِت زوایاھا، وأبّرُر إجابتي:

°50، °66، °64الشكُل

نوُعھُ

+א���
�

א
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29°

71°71°

28°

29°122°

100°

50°

30°

45°

45°

1) أصنُف كّالً ِمَن المثلثاِت اآلتیِة بحسِب أطواِل أضالِعھا وقیاساِت زوایاھا، وأبّرُر إجابتي:

2) قیاُس زاویتَیِن في مثلٍث °35،°55 ، ھل ھذا المثلُث حادُّ الزاویِة أَم قائُِم الزاویِة أَم 
منفرُج الزاویِة؟ أبّرُر إجابتي.

3) مثلٌث متطابُق الضلَعیِن، إذا كاَن طوال ضلَعیِن فیِھ 5m،7m فما طوُل الضلِع الثالِث؟ أبرُر إجابتي.

��
,
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- متوازي األضالِع 
- شبھُ المنحرِف

تمَّ تبلیطُ حائٍط مثلما یظھُر 
في الصورِة المجاورِة،

ما اسُم الشكِل المشاِر إلیِھ؟

אאNכא� א	�Mא���אאNכא� א	�Mא���

لیَست شبھَ منحٍرف لیَست شبھَ منحٍرف 

الشكُل الشكُل 

الرباعيُّالرباعيُّ
ُھَو مضلٌع

تصنَُّف األشكاُل الرباعیةُ

لَھُ أربعةُ أضالٍع.

لَھُ أربع زوایا.

شبھَ المنحرِفشبھَ المنحرِف
فیِھ ضلعاِن متقابالِن متوازیاِن

متوازي األضالِعمتوازي األضالِع
فیِھ كلُّ ضلَعیِن متقابلَیِن متوازیاِن ومتطابقاِن،

وفیِھ كلُّ زاویتَیِن متقابلتَیِن متطابقتاِن.

مثال (1): أصنُف األشكاَل الرباعیةَ اآلتیةَ (شبھَ منحرٍف) و(لیَس شبھَ منحرٍف):

شبھُ منحرٍف 
َومتوازي أضالٍع

شكٌل رباعيٌّ لیَس شبھَشبھُ منحرٍف
منحرٍف ولیَس متوازَي أضالٍع



50

أصنُف األشكاَل الرباعیةَ اآلتیةَ (شبھَ منحرٍف) و(لیَس شبھَ منحرٍف).

+א���
�

א
+א���

�
א

ألّوُن الشكَل الّذي یمثُل شبھَ   (1
     منحرٍف في األشكاِل المجاورٍة:

أصنُّف األشكاَل الرباعیةَ في الصوِر اآلتیِة:  (2

(1)                                             (2)                                                

في صورِة األشكاِل الھندسیِة المجاورِة،   (3
     ما اسُم الشكِل الرباعيِّ للصورِة كاملةً؟

     إِن اقتِطَع المثلُث األخضُر ِمَن الشكِل فما 
     اسُم الشكِل الرباعيِّ الناتِج؟
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الكلماُت المتقاطعةُ
أمألُ الفراغات بما یناسبھا من الكلمات لتصبح العبارة صحیحة، ثم أدون إجابتي داخل شبكة المربعات.

1) یسّمى                      مثلثًا........... الزاویِة. 

2) یسّمى المثلُث               مثلثًا ...........

3) الشكُل                  ...............

4) اسُم المضلِع             ............

5) یسّمى المثلُث                     مثلثًا ............ األضالِع.

6) اسُم المضلِع            ..................

7) ھِل الشكُل             مضلٌّع أَم غیُر مضلٍّع؟

8) الشكُل                  ............... 



تمَّ
بحمِد هللاِ
تعالى
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