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 استنتاِج اأنواِع المثلثاِت من حيث اأضلاِعها.

 التعرّف اإلى َوحدات قياس الِمساحة.

 استنتاج قانوِن حساب ِمساحة كلٍّ من المستطيل، والمربع.

 تنظيِم بياناٍت في جداوَل تكرارية.

 تمثيِل بيانات مجدولة بال�أعمدة والخطوط.

 قراءِة بياناٍت مجدولٍة بال�أعمدة والخطوط.

نتهــاء مــن هــذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعــل مــع اأنشــطتها اأن  يتوقــع بعــد ال�إ

يكونــوا قادريــن علــى:

المحتـويـــات

أنواع المثلثات                         ٣  الدرُس ١  

وحدات المساحة                                 ٦ الدرُس ٢  

مساحة المستطيل والمربع                   ٩ الدرُس ٣  

الجداول التكرارية                                ١٣ الدرُس ٤  

تمثيل البيانات باألعمدة والخطوط            ١٨  الدرُس ٥  
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الدرس)١(
اأنواع الُمثلثات

 نشاط )١(
، ثّم اأكتُب واأناقُش:  ١( اأتاأّمُل الَعَلَم الِفَلسطينيَّ

.  اأ( شكُل المنطقِة الُملوَّنة باللّون ال�أحمِر هو 

 ب( للمثلّث3رؤوس،و  اأضلاع، و  زوايا.

: هو مثلٌث حادُّ الزوايا.  جـ( المثلّث في الَعَلِم الِفَلسطينيِّ

  2( يوَجُد نوعان اآخران للمثلّث حسب الزوايا: 

        مثلث  الزاوية ، ومثلث  الزاوية.

 نشاط )2(    نشاط تعاونّي

ــات  ــٍث مــن المثلث ــاس اأطــواِل اأضــلاِع كلِّ مثلّ ــوُم بقي ــي، ونق ــراد مجموعت ــع اأف ــاوّن م اأتع
ــة، ونســّجُل القياســاِت عليهــا: ال�آتي
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    اأتعلُّم:

ُيصنُّف المثلُّث حسب اأطواِل اأضلاعِه اإلى:

  المثلث متساوي ال�أضلاع: اإذا تساوت اأطوال اأضلاعه الثلاثة.

 المثلث متساوي الساقين: اإذا تساوى فيه طول� ضلعْين على ال�أقل.

 المثلث مختلف ال�أضلاع : اإذا كانت اأطوال اأضلاعه الثلاثة مختلفة في الطول .

باأ

* للمعلم: الرمز    يعبر عن التساوي.

ماذا تلاحظ؟
   اأناقش:

             المثلُّث المتساوي ال�أضلاع هو اأيضًا متساوي الساقين.

 نشاط )3(

 اأكتُب نوَع كلِّ مثلٍّث من المثلّثات ال�آتية، حسب اأطواِل اأضلاعِه موّضحاً السبب شفويًا:*

نوع المثلّث:                               مختلف ال�أضلاع
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تمارين ومسائل
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)١( اأحّدُد نوَع كلِّ مثلّث حسب اأطوال اأضلاعه:

 

                                   

)2( اأصنُّف المثلثات ال�آتية حسب اأطوال ال�أضلاع، وقياسات الزوايا:

ال�أضلاع:                         

الزوايا:                            
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الدرس)2(
وحدات المساحة

١سم

١سم

 نشاط )١(

 اأ( اأعدُّ عدَد الَوحداِت المربّعِة التي تغطي الصورة 

     المجاورة من قصِر هشاٍم في اأريحا.

 ب( ِمساحة الصورة =  َوحدة مربعة.

 نشاط )2(

 اأ( في الشكِل الُمجاوِر مربٌّع طوُل ضلِعه ١سنتمتر)١سم(

     َوحدة الِمساحة = وحدة مربعة = ١ سنتمتر مربع )١سم2 (

 األ�حظ    صورة حبة القمح على مربٍّع طول ضلعه ١سم.

 ب( اإذا كان طول ضلع المربع ١متر )١م(

       وحدة المساحة = وحدة مربعة

                       = ١متر مربع )١م2(.

  األ�حــظ    الِمســاحُة الُمخّصصــُة لــكّل طالــٍب داخــل الغرفــة الصفيّــة حســب تعليمــات 

ــم العالــي هــي ١م2. ــة والتعلي وزارة التربي

هل غرفة صفك تحقق هذه التعليمات. لماذا؟
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* للمعلم: يستخدم الدونم لقياس مساحات ال�أراضي

اأ
ب

جـ

 جـ( الدونم * = ١٠٠٠ م2

ــا جــداُر الضــمِّ  ــي يحتجزُه ُر ِمســاحُة ال�أراضــي الت ــدَّ تُق
ــٍم. ــَف دون ــن بـــ 44 األ ــع فــي محافظــة جني والتوّس

 نشاط)3(

      ما ِمساحُة كلٍّ من ال�أشكاِل ال�آتية، علماً باأّن َوحدة المساحة هي ١سم2؟

 نشاط )4(

اأضُع دائرًة حول َوحدة المساحة ال�أنسب؛ في كلِّ حالة:

دونمسم2م2اأرُض جامعِة فلسطيَن التقنيّة )خضوري(
دونمسم2م2مساحُة سطِح كتاِب الرياضيات.

دونمسم2م 2ِمساحُة حديقِة المنزل.

مساحة الشكل اأ = 23سم2
مساحة الشكل ب =  سم2

مساحة الشكل جـ=  سم2
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تمارين ومسائل

اأ

جـ

ب

)١( ما ِمساحُة كلٍّ من ال�أشكاِل ال�آتيِة، علماً باأّن َوحدَة الِمساحة هي ١سم2 ؟

)2( اأكتُب َوحدَة الِمساحِة ال�أنسب لكلٍّ مّما ياأتي :

    اأ( غرفة الصّف.                 ب( سطح الِمسطرة. 

       جـ( ساحات المسجد ال�أقصى.            د( ملعب المدرسة.
 
)3( اأكتــُب مثــال�ً واحــداً ل�أشــياء تُســتخَدُم َوحــداُت الِمســاحِة ال�آتيــِة لقيــاس ِمســاحِة ســطِحه:

        سم2                 م2              دونم 
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الدرس)3(
مساحة المستطيل والمربع

 نشاط )١(

اأتاأّمـــُل الشـــكَل المجـــاوَر         
المســـجِد  بيـــن  تجمـــُع  لصـــورٍة 
ال�أقصـــى وقبّـــِة الصخـــرِة، مرســـوم  
عليهـــا شـــبكٌة مـــن المربعـــات، طـــوُل 
ضلـــِع كلِّ مربـــٍع =١ســـم، واأجيـــُب:

 طول الصورة =  سم

 عرض الصورة =  سم
 عدد الَوحدات المربعة )سم2(  التي تغطي الصورة = 3٦سم2

 ِمساحة الصورة =  سم2

 اأناقُش العلاقَة بين ِمساحِة المستطيِل وكلٍّ من الطول والعرض.

 األ�حظ اأنَّ ِمساحَة الصورِة = 3٦ سم2 = 9سم × 4سم

 نشاط )2(

ــذي تغطــي ســطَحه  ــُل المســتطيَل المجــاوَر ال اأتاأّم
شــبكُة مربعــات، طــول ضلــع كّل مربــع يمثــل١م.

 طــول المســتطيل= 9م.

 عرض المستطيل=  م.
  مساحة المستطيل= وحدة مربعة )م2(.    
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3سم 

8سم 

٦سم 

4سم 

    اأتعلُّم:

 ِمساحُة الُمستطيِل = الطوُل × العرض

 اأناقُش: العلاقَة بين مساحة المستطيل بالوحدات المربعة

                      وكلٍّ من الطول والعرض.

 نشاط )3(

اأجُد ِمساحَة كلٍّ من المستطيلْين المجاورْين:

ِمساحُة المستطيِل ال�أحمر = الطول × العرض =  ×  =  سم2
ِمساحُة المستطيِل ال�أخضر = الطول × العرض =  ×  =  سم2
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    اأتعلُّم:

 نشاط )4( 

اأتاأّمُل المربَع المجاوَر الذي يغطي سطَحه َوحداٌت مربعٌة طوُل ضلِع كلٍّ منها =١سم

 طول المربع = ٦سم

 عرض المربع =  سم

 مساحة المربع =  وحدة مربعة )سم2(

 ما العلاقُة بين ِمساحِة المربِع وطوِل ضلِعه؟

 نشاط )٥(

جادة. َسّجادٌة مربعُة الشكِل، طوُل ضلِعها4م. اأحِسُب ِمساحَة السَّ

مساحة الّسجادة = مساحة المربع  = طول الضلع × طول الضلع
         =  ×  = ١٦م2

ِمساحة المربع = طول الضلع × طول الضلع

 اأفّكُر: مربٌع ِمساحُته = ١٠٠سم2 ، ما طوُل ضلِعه ؟
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تمارين ومسائل

)١( اأجُد ِمساحَة مستطيٍل، طولُه ١3سم، وعرضه ٦,٥سم.

)2( مزرعٌة مربعُة الشكِل، طوُل ضلِعها 2٥م، اأجُد ِمساحَتها. 

)3( مربٌع ِمساحُته تساوي مساحَة مستطيٍل بعداه: 9سم، 4سم.ما طوُل ضلِع المربع؟

اأسئلة اإثرائية

السؤال ال�أول: ما نوع مثلث فيه قياس زاويتين ٥٠ْ، 3٠ْ، حسب الزوايا؟

السؤال الثاني: هل كل مثلث متساوي ال�أضلاع يكون حاد الزوايا ؟ ولماذا؟ 

السؤال الثالث: قطعة اأرض مربعة الشكل، طول ضلعها ١٠٠ م. اأوجد مساحتها بالدونم؟ 
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الجداول التكرارّيةالدرس)4(   

 نشاط )١( 

الحق في ال�نتخاب تكفله المواثيق الدولية ومن اأجل ترسيخ تلك الممارسة، قام جميُع 
طلاِب الصفِّ الخامِس ال�أساسيِّ في مدرسِة الكرامِة ال�أساسيّة بانتخاب مسؤوِل مكتبِة 

، وكانت النتائُج كما هي موضحة بالجدول التكراري: الصفِّ

عبد الرحمنخالدموسىاأحمدال�سم

شارات //////// //////النتائج بال�إ   ////////

التكرار )العدد(

  اأملاأ الفراغات في الجدول التكراري واأجيُب:  

 ١( مسؤوُل المكتبة المنتخب هو: 

 2( الطلاُب الذين حصلوا على النتائِج نفِسها هم: 

 3( عدُد طلاب هذا الصف: 

 نشاط )2( 

 قامْت المعلمُة سميرُة برصد علاماِت طالبات الصف الخامس في امتحان الرياضيات 
كال�آتي:9،9،٧،١٠،8،٦،8،9،8،9،٧،٧،٦،8،8،١٠،9،٧،  فكانت  اآذار،  لشهر 

.9 ،8 ،8،9 ،٧ ،8 ،9 ،8 ،٦ ،9 ،8 ،9 ،9 ،8 ،8 ،١٠،8،9،9،9

    اأتعلُّم:

ى هذه البيانات )العلامات( بياناٍت خام. تُسمَّ
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وتُمثَُّل هذه البيانات في جدوٍل تكراريٍّ كما يلي:
ــي  ــود الثان ــة، والعم ــُل العلام ــود ال�أول ُيمثِّ ــدة: العم ــن 3 اأعم  نرســُم جــدول�ً يتكــون م

ــدد اأو التكــرار. ــل الع ــث يمث شــارات ، والعمــود الثال ــل ال�إ يمث

 نكتُب في العمود ال�أّول العلاماِت التي حصلْت عليها الطالباُت وهي:٦، ٧، 8 ، 9،١٠.

ــْت  ــٍة حصل ــَل كلِّ علام ــارة )/( مقاب ــك بوضــع اإش ــي ؛ وذل ــود الثان ــِة العم ــداأ بتْعِبَئ   نب

. //// عليهــا طالبــٌة مــن الطالبــات، ونحــزُِم كلَّ ٥ اإشــارات هكــذا:

شارات )عدد الطالبات اأو التكرار( في العمود الثالث على الّشكِل ال�آتي:  نكتُب عدَد ال�إ

شاراتالعلامة عدد الطالبات ) التكرار(ال�إ

٦/ / /3
٥////    ٧

8  ///   ////    ////١3

9  ////    ////    ////    ١4

١٠///3
المجموع

اأتاأّمُل الجدوَل، واأجيُب :
 العلامُة التي حصلْت عليها اأكبُر عدٍد من الطالبات هي: 

 ،  العلامُة التي حصلت عليها اأقلُّ عدٍد من الطالبات هي: 
 عدُد الطالبات اللواتي حصلَن على علامٍة اأكبَر من 8:  طالبة. 
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 نشاط )3(
      اأحصى ُمعاٌذ عدد اأبناء بعض العائلات الِفَلسطينيِّة في بلدته، فكانت كما يلي:

  ١،3 ،٥ ،4 ،٥ ،2 ،٥ ،4 ،3 ،٦ ،4 ،٥ ،9 ،3 ،2 ،٧، ٥ ،8 ،٥، ٦ ،4 ،3 ،3
.2 ،١، ٥، ٦، ١، ٧، ٥ ،8 ،٥، ٦ ،2 ،٥ ،4 ،3 ،8 ،٥، ٦ ،8 ،٥، ٦ ،4

 اأ( اأكمل تنظيم البياناِت السابقة في الجدول التكرارّي.

شاراتعدد ال�أبناء التكرار )عدد العائلات(ال�إ

١/ / /3
2    
3

4
٥
٦
٧
8
9

 ب( اأتاأّمُل البيانات في الجدول التكراري، واأجيُب:

- عدُد العائلات التي لها اأكبُر عدٍد من ال�أبناء = عائلة

- عدُد العائلات التي لها اأقل عدد من ال�أبناء = عائلة

- عدُد ال�أبناء الذي يقابل اأكبر عدد من العائلات = اأبناء

- عدُد العائلات التي تمَّ جمُع البيانات منها =  عائلة

    - اأعداُد اأبناء العائلات التي حصلت على التكرار)العدد( نفِسه: 
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تمارين ومسائل

ــاِت الصــفِّ الخامــِس عــن فــروع الرياضيــات التــي ُيفّضْلَنهــا،  ــُة طالب )١( ســاألِت المعلّم

ومثَّلــِت النتائــَج فــي جــدوٍل تكــراريٍّ علــى الّشــكل ال�آتــي:

شاراتالفرع التكرار ) عدد الطالبات(ال�إ

////   //نظرية ال�أعداد      ////  

////   ////الهندسة  

حصاء //// ال�إ     ////  

///ال�حتمال�ت

المجموع

 اأ( اأكمُل تعبئَة الجدول.

 ب( فرع الرياضيات ال�أكثر تفضيلاً بين الطالبات هو:  

هــو:  الطالبــات  بيــن  تفضيــلاً  ال�أقــل  الفــرع  جـــ(   

 د( عدد طالبات الصّف =  طالبة
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)2( قــاَم صاحــُب مكتبــٍة بتســجيل الِقرْطاســيِّة المدرســيّة التــي تــمَّ بْيُعهــا خــلال يــوٍم 

واحــٍد، بالترتيــب كمــا ياأتــي:

دفتــر، دفتــر، قلــم رصــاص، دفتــر، قلــم رصــاص، ِممحــاة، ممحــاة، اأقــلام تلويــن، 
ــم رصــاص،  ــة هندســة، قل ــر، علب ــن، دفت ــلام تلوي ــم رصــاص، ممحــاة، اأق ــة، قل معجون
قلــم رصــاص، دفتــر، ِممحــاة، اأقــلام تلويــن، دفتــر، دفتــر، دفتــر، معجونــة، قلــم رصــاص.

شارات في جدوٍل تكراريٍّ .   اأ( اأمثُِّل البياناِت السابقِة بال�إ

 ب( اأيُّهما اأكثر مبيعاً قلم الرصاص، اأم الدفتر ؟ اأوضُح اإجابتي.

 جـ ( اأرتُِّب تصاعديّاً القرطاسيَّة حسب تكراِر )عدد( بيِعها.
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تمثيل البيانات بال�أعمدة والخطوطالدرس)٥(   

١٠٠
١١٠
١2٠
١3٠

محمد سمير خليل علي

طول الطالب

اسم الطالب

 نشاط )١(

       تعــاوَن اأفــراُد مجموعــِة الكرمــل فــي قيــاس طــول كلٍّ منهــم، وتســجيِل البيانــات فــي 
جــدول، ثــّم تمثيِلهــا بال�أعمــدة الراأســية كمــا يلــي:

محمدسميرخليلعلياسم الطالب

١3٠   ١2٠١٠٠١١٠الطول)سم(

اأتاأّمُل التمثيَل بال�أعمدة، واأجيُب:
 اأطوُل طالٍب هو: ، واأقصُر طالٍب هو:

 الفرُق في الطول بين سميٍر وعليٍّ = ______________

 نشاط )2(

ــة، وكان مــا  ــداِر اأربعــة اأشــهٍر ُمتتالي ــُر المــال مــن شــهر شــباط، وعلــى َم ــوٌر تّدِخ ــداأْت ن ب
ــلاً بالجــدول ال�آتــي: ــُه ُممثَّ اّدخَرْت

اأيارنيساناآذار شباطالشهر

١٠١٠١٥2٠المبلغ بالدينار

اأ- تمثيل البيانات بال�أعمدة
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2٠
١٥
١٠
٥

المبلغ بالدينار

ال�أشهر
شباطاآذارنيسان اأيار

العمر بالسنوات

ال�سم

فــي  الــواردة  البيانــاِت  ـُل  نمثِـّ اأول�ً: 
الجــدول بال�أعمــدة الراأســية كمــا يلــي:

 اأرســُم خطــاً اأفقيــاً علــى شــبكة المربعــات 
ُيمثِّــُل ال�أشــهَر، واأكتــُب عليه اأســماَء ال�أشــهر.

 اأرســـُم خطـــاً عموديـــاً علـــى شـــبكة المربعـــات 
ـــَج  ـــه تدري ـــُب علي ـــار، واأكت ـــَغ بالدين ـــُل المبل ُيمثِّ

ـــر:2٠،١٥،١٠،٥....  َخ ـــِغ الُمدَّ المبل
طولُــه  شــهر،  كلِّ  مقابــَل  عمــوداً  اأرســُم   

المّدَخــر. المبلــغ  قيمــة  يســاوي 

 ثانيًا: اأتاأّمُل تمثيَل البياناِت بال�أعمدة، واأجيُب:
 الشهر الذي اّدخرْت فيه نوُر اأكبَر مبلغ هو: 

 اّدخرْت نور مبلغاً متساوياً في شهرْي:  و 
 اأيُّهما اأسهُل قراءًة:البيانات من الجدول، اأم من التمثيل بال�أعمدة؟ ولماذا؟

 نشاط )3(

      الجدوُل ال�آتي يمثُِّل اأعماَر اإْخَوِة محّمٍد:

سهامخليل اأمل ال�سم 

٦١١3العمر بالسنوات

 اأمثُِّل البيانات الواردة في الجدول بال�أعمدة الراأسية.
 الفرُق في العمر بين سهام وخليل =  سنوات.

 اأرتُِّب اأسماَء اإخوِة محّمٍد تنازليّاً حسب العمر:
  ،  ،

   اإذا كان ُعْمُر محّمٍد يزيُد عن ُعْمِر اأمل بـ 4سنوات،

     اأمثُِّل ُعْمَر محّمٍد بعموٍد على الشبكة.
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١٠
8
٦
4
2
٠

عدد الصفحات

اليوم

ال�أولالثانيالثالث

الثالث

الثاني

ال�أول

عدد الصفحات

اليوم

٠    2   4    ٦   8   ١٠ 

 نشاط )4(

ــاب،   ــن كت ــٌد م ــا محّم ــي قراأه ــدَد الصفحــاِت الت ــُل ع ــن يمثِّ ــِن ال�آتيْي       ِكلا التمثيلْي
ــراأ  ــام، اأق ــة اأي ــى حيفــا « للاأديــب الفلســطيني »غســان كنفانــي«، خــلال ثلاث ــد اإل »عائ

ــا يليهمــا: ــُب عّم ــم اأجي ــي ِكلا الشــكلْين، ث ــاِت ف البيان

 

 

            الشكل )١(                                   الشكل )2(

 اأ( التمثيُل المستخَدُم في ِكلا الحالتْين هو : 

 ب( هْل اختلفِت البياناِت في كلٍّ منهما؟ 

 جـ( ما نوُع ال�أعمدِة في شكل )١( ؟ 

 د( ما نوُع ال�أعمدِة في شكل )2( ؟ 

      ملاحظة:   ال�أعمدة تُمثَُّل على المحورْين: ال�أفقي والراأسي.
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* للمعلّم:ُيستخدُم التمثيُل بالخطوط للبيانات الُمتَِّصلة فقط.
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درجة الحرارة

 نشاط )4(

ــاِء  ــوَم الثُّلاث ــة القــدس )عاصمــة فلســطين( ي ــي مدين ــِة درجــاِت الحــرارِة ف ــدى ُمتابع َل

ــي الجــدول: ــِة ف ــِة الُمبيَّن ــاِت الحــرارِة ال�آتي ــمَّ تســجيُل درج 2٠١٦/١2/٦م، ت

الثانية ظهراًالواحدة ظهراًالثانية عشرةالحادية عشرةالعاشرةالتاسعةالساعة 

درجة 
الحرارة

١2١4١4١٥١٦١4

فــي  الــواردِة  البيانــاِت  ـُل  نمثِـّ اأول�ً: 

يلــي:* كمــا  بالخطــوط  الجــدوِل 

ـــاً علـــى شـــبكة المربعـــات،  ـــاً اأفُقيَّ  نرُســـُم خطّ
ونكتـــُب عليـــه الســـاعة.

 نرُســُم خطـّـاً عموديـّـاً علــى شــبكة المربعــات، 
بتدريــٍج  الحــرارِة  درجــاِت  عليــه  ونكتــُب 
مناســٍب، وفــرٍق ثابــٍت بيــن درجــاِت الحــرارة .

ودرجــْة  ســاعٍة  كلِّ  مقابــَل  نقطــًة  نضــُع   
لهــا. الُمقابِلــِة  الحــرارِة 

 َنِصُل بين النِّقاِط بِِقَطٍع مستقيمٍة.)لماذا؟(

ب- تمثيل البيانات باالخطوط
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ال�أسبوع

الكتلة بالغرام

ثانياً: اأتاأمَُّل التمثيَل بالخطوط، واأجيُب:

.  اأ( درجُة الحرارة الساعَة الواحدَة ظهراً 

 ب( اأقلُّ درجِة حرارٍة كانت الساعُة  .

 جـ( درجُة الحرارِة الساعَة العاشرَة والنّْصف  .

 نشاط )٥(:

ُح كتلَة اأحِد الكتاكيت في اإحدى المزارِع خلال خمسِة اأسابيع. الجدوُل اأدناه يوضِّ

الخامسالرابعالثّالثالثّانيال�أّولال�أسبوع

2٠٠4٠٠8٠٠١3٠٠١9٠٠كتلة الكتكوت بالغرام

 ١( اأمثُِّل ُكَتَل الكتكوت الواردِة في الجدول بالخطوط.

 2(كم تزيُد كتلُة الكتكوت في ال�أسبوِع الخامِس عنها في ال�أسبوِع الثّاني؟
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درجة 
الحرارة)م(

ــُل درجــاِت الحــرارِة  ــُل يمثِّ )2( الشــكُل المقاب

ــي اإحــدى المــدِن الِفَلســطينيّة. خــلال اأســبوٍع ف
اأجيــُب عّمــا يلــي:                          

 اأ( اأعلى درجِة حرارٍة كانت يوم 

.       
 ب( اأقلُّ درجِة حرارٍة كانت يوم 

.        
 جـ( درجُة الحرارِة يوَم ال�أحد = 

.        

تمارين ومسائل

١٠٠
9٠
8٠
٧٠
٦٠
٥٠
4٠
3٠
2٠
١٠
٠

الحرم 
براهيمي ال�إ

قصر 
هشام

المسجد 
ال�أقصى

كنيسة 
القيامة

المسجد 
العمري

عددالمجموعات

المواقع ال�أثرية والدينية

ــُل  يمثِـّ المجـــاوُر  التمثيـــُل   )١(

عـــدَد المجموعـــاِت الســـياحيِّة التـــي 
ـــي  ـــة ف ـــة وال�أثريّ ـــَع الدينيّ زارت المواق
فَِلســـطين، خـــلال اأحـــِد ال�أشـــهر:

ــن  ــارًة م ــُر زي ــُع ال�أكث ــا الموق  اأ( م
المجموعــات الســياحية ؟

 ب( اأيُّهمااأكثر:عدد المجموعات 
التـــي زارت المســـجد العمـــري اأم 
ـــُر اإجابتـــي. براهيمـــي؟ اأفسِّ الحـــرم ال�إ
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الرابعةالثالثةالثانيةال�أولىالمزرعة

١٥٠١٧٥١2٠2٠٠كتلة العنب بالكيلوغرام

الخطوطال�أعمدة

المزرعةالمزرعة

الكتلة بالكيلوغرامالكتلة بالكيلوغرام

ــُح محصــول اأربــِع مــزارَع للعنــب فــي الخليــل. )3( البيانــاُت الــواردُة فــي الجــدول توضِّ

اأمثِّــُل هــذه البيانــاِت بال�أعمــدة، والخطــوط:

 د( اأكمُل الجدوَل ال�آتي:
 

ثنينال�أحدالسبتاليوم الجمعةالخميس ال�أربعاءالثُّلاثاءال�إ

درجة الحرارة
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ورقة عمل

السؤال ال�أول:

اأ-       ب- 

  طوله =  وحدة      طوله =  وحدة
  عرضه =  وحدة      عرضه =   وحدة

نسمي الشكل:     نسمي الشكل: 
مساحة الشكل بالوحدات المربعة =              مساحة الشكل بالوحدات المربعة = 

        
»روضة  في  طفل   2٠ لدى  المفضل  اللون  التالي  الجدول  يمثل  الثاني:  السؤال 

ال�أمل«، اأمثل البيانات باأعمدة:

ال�أصفرال�أخضرال�أحمراللون
8٧٥العدد

 السؤال الثالث: اأضع اإشارة صح اأمام العبارة الصحيحة واإشارة خطاأ اأمام العبارة الخاطئة:
)    ( ١- من وحدات قياس المساحة المتر المربع.      

2- مربع مساحته 8١ سم2 فاإن طول ضلعه = 8 سم.       )        (
)    ( 3- المثلث المتساوي ال�أضلاع يكون متساوي الزوايا.   
)    ( 4- اإذا تساوى قطرا المستطيل يسمى مربع.     

السؤال الرابع: سجادة مستطيلة الشكل، طولها ٠,9٥ م وعرضها ٠,4 م فما مساحتها؟
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اخـتـبـــــــار  

السؤال ال�أول: اختر ال�جابة الصحيحة مما يلي:        
١- مثلث زواياه ٥٠°، 4٠° فاإن الزاوية الثالثة قياسها.          )°9٠، °8٠، ١٠°(
2- من وحدات قياس المساحة         )الدونم، سم، م(
3- مستطيل مساحته ٥٠ سم2، طوله ٥ سم فما هو عرضه ؟      )٥، ١٠، 2٥(

4- ما نوع المثلث المجاور من حيث الزوايا ؟  )حاد الزوايا، قائم الزاوية، منفرج الزاوية(

السؤال الثاني:          
 

 
السؤال الثالث: يمثل الشكل المجاور ال�أكلة المفضلة لدى طلاب الصف الخامس، 

اأجيب/ي عن ال�سئلة التالية: 
١- ما عدد الطلاب الذين يفضلون الفلافل؟

2- ما هي ال�كلة ال�كثر تفضيلا لدى الطلاب؟
3- كم طالباً ل� يفضلون المقلوبة؟
4- ما هو عدد طلاب الصف؟ 

١٠ سم

طول ضلع المربع = ١٠ سم، القطران يقسمان المربع 
اإلى اأربع مثلثات متكافئة.

اأ- ما مساحة المربع ؟ 
ب- ما مساحة المثلث الواحد ؟ 
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السؤال الرابع: ما نوع المثلثات التالية من حيث ال�أضلاع ؟       

3 سم3 سم

3 سم

٧ سم
٧ سم

4 سم

٥٠ سم

4٠ سم

3٠ سم

السؤال الخامس: مستطيل طوله 8 وحدات، عرضه 4 وحدات، احسب/ي:  
اأ- مساحته ؟ 

ب- اذا اأردنا تقسيمه اإلى مربعات طول ضلع المربع 2 
التي نحصل عليها من  المربعات  وحدة، فما عدد 

ذلك ؟  

السؤال السادس: ما هو قياس الزاوية المجهولة )س( في المثلث التالي؟    

س

° ٧٠
° ٥٠


