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صــلاح التربــوّي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند  يتصــف ال�إِ

ــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي  ــة الوطني ــى الرؤي ــذي انعكــس عل أمــر ال ــة النشــاأة، ال� ــى واقعي اإِل

محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإِرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة 

والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل 

آمــال، ويلامــس  المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإِصــلاح يحقــق ال�

ــات وال�أهــداف.    ــق الغاي ــو لتحقي ــي، ويرن أمان ال�

ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد 

جــاءت ضمــن خطــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجوانبهــا جميعــاً، بمــا يســهم فــي 

عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصر المعرفــة، دون التورط  تجــاوز التحديــات النوعيــة باقتــدار، وال�إِ

فــي اإِشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإِلــى المشــاركة الفاعلــة فــي 

عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإِنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإِنتاجهــا، 

ــة  ــة والفكريّ ــة المعرفي ــد، وللبني ــا للطالــب الــذي نري ــد المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتن وباســتحضار واٍع لعدي

طــار قوامــه الوصــول اإِلــى مجتمــع فلســطيني  المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة باإِ

ــة  ــذه الرؤي ــق ه ــل تحقي ــة بجع ــات الكفيل ــة المتطلب ــا، وتلبي ــة، والتكنولوجي ــم، والثقاف ــم، والعل ــك للقي ممتل

حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان ليكــون لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، فقــد 

تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ثّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول 

طــار جــاءت  فــي التاأســيس، لتــوازن اإِبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إِ

المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإِليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، 

ــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات. ــى وثيقــة المنهــاج الوطن ــة اإِل ضاف بال�إِ

ومــع اإِنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإِزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف 

شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة  والمراجعــة، والتدقيــق، وال�إ

الحديــث عــن التطويــر، ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.

وزارة التربيــة والتعليم
مركـــز المناهج الفلســطينية

كانــون اأول/ ٢٠١٧ م

تقديم



مقدمة

تُعــّد مرحلــة التمكيــن مرحلــة تعليميــة مهمة؛كونهــا تاأتــي محصلــة للمعــارف والمفاهيــم التــي اكتســبها الطلبــة 
مــن مرحلــة التهيئــة، وهــي مرحلــة تبــداأ مــن الصــف الخامــس، وتنتهــي بالصــف العاشــر، يميــل الطلبــة خــلال 
هــذه المرحلــة اإلــى ال�ســتقلالية فــي التفكيــر، والبحــث، وال�ســتقصاء؛ لــذا مــا ينبغــي مراعاتــه اإشــراكهم فــي 
المناقشــة، وحــل المشــكلات المطروحــة التــي يتــّم مــن خلالهــا بنــاء شــخصية الطالــب القــادر علــى مجــاراة 
التطــور العلمــي والتكنولوجــي الهائــل، فــي عالــم ملــيء بالتغيــرات التــي تتطلــب منــه اكتســاب روح المبــادرة، 
ــه استكشــاف المعــارف، وفــي هــذه المرحلــة  والتكيــف مــع مســتجدات العصــر المتســارعة، بمــا يضمــن ل
ــي  ــّم ف ــذي ت ــوى الرياضــي ال ــداًدا للمحت ــوى التعليمــي بقالــب عصري؛ليكــوَن امت ــم المحت ــّم تقدي اأيًضــا، يت
أنشــطة اأصــًلا فــي ربــط التعلــم بالســياقات الحياتيــة  مرحلــة التاأســيس، ويســتمّر المنهــاج المبنــي علــى ال�

أنشــطة والتماريــن المتنوعــة المطلوبــة منــه. بطريقــة جاذبــة محببــة؛ لتكويــن طالــب متفاعــل نشــط، ينّفــذ ال�

تشــكّل العمليــة التعليميــة التعلميــة فــي هــذه المرحلــة الركيــزة ال�أساســية فــي تمكيــن الطالــب مــن المفاهيــم 
والمعــارف والمهــارات، وتوظيفهــا ضمــن ســياقات مناســبة، تقــوم علــى حــل مشــكلات حياتيــة، ول� يكــون 
ذلــك اإل� بالقيــام باأنشــطة محّفــزة، ومثيــرة للتفكيــر، تحاكــي البيئــة الفلســطينية فــي المجــال�ت ال�جتماعيــة، 
أنشــطة بطريقــة سلســة جذابــة، مــع  وال�قتصاديــة، وغيرهــا، كمــا تــّم توظيــف التكنولوجيــا فــي تنفيــذ هــذه ال�
ــة، والتعامــل مــع كل  أنشــطة، بمــا يتناســب ومســتوياِت الطلب ــار التــدرج فــي مســتوى ال� ال�أخــذ بعيــن ال�عتب

مســتوى بمــا يضمــن عــلاج الضعــف، وصــوًل� لتنميــة مهــارات التفكيــر العليــا لديهــم. 

تكــّون هــذا الكتــاب مــن اأربــع وحــدات تعليميــة، تناولــت الوحــدة الخامســة النســبة والتناســب وتطبيقاتهمــا اأمــا 
السادســة فقدمــت النســبة المئويــة وتحويلاتهــا، ثــم عرضــت الســابعة خصائــص المثلثــات متســاوية ال�أضــلاع 
ــا  ــا ومســاحتها، اأم ــا ومحيطه ــرة: مفهومه ــية والدائ ــض ال�أشــكال الهندس ومتســاوية الســاقين ومســاحات بع

الثامنــة فتناولــت العلاقــة بيــن التكــرار النســبي وال�حتمــال النظــري وحســابه.

ــاج فلســطينّي  ــن خــلال منه ــة، م ــة كاف ــة التعلمي ــة التعليمي ــب العملي ــا مطال ــد حققن ــل، وق ــذا العم ــا به اأملُن
واقعــّي منظـّـم، واإننــا اإذ نضــع بيــن اأيديكــم ثمــرة جهــد متواصــل، وكلنــا ثقــة بكــم معلميــن ومشــرفين تربوييــن 
ومديــري مــدارس، واأوليــاء اأمــور، وخبــراء ذوي علاقــة فــي رفد هذا الكتــاب بمقترحاتكــم، وتغذيتكم الراجعة، 

بمــا يعمــل علــى تجويــده وتحســينه؛ لمــا فيــه مصلحــة الطلبــة قــادة المســتقبل.

التاأليف فريق 
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النّسبة
الَوحدة 
الخامسة

ــكّاِن فــي قطــاِع غــّزَة  ٥٥٨٢ شــخصاً، لــكلِّ كيلــو متــٍر  تبلــُغ نســبُة اْكتظــاِظ السُّ
مربـّـع عــام ٢٠١٧م، كيــف نحســُب عــدَد ُســكّاِن القطــاِع، اذا كانــت ِمســاحُته 

تســاوي ٣٦١ كيلــو متــراً مربّعــاً؟

٥
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ــع  ــل م ــذه الوحــدة والتفاع ــة ه ــن دراس ــاء م نته ــد ال�إ ــة بع ــن الطلب ــع م يتوق
ــاة  ــي الحي ــبة والتناســب ف ــف النس ــى توظي ــن عل ــوا قادري اأنشــطتها اأن يكون

ــي: ــن خــلال ال�آت ــة م العملّي

١- التعرُّف اإلى مفهوم العدد الدورّي .

٢- التعّرف اإلى مفهوم النسبة .

٣- كتابة النسبة بالّصور المختلفة، وقراءتها، وتحديد مكّوناتها.

4- اإيجاد النسب المكافئة لنسبة ُمعطاة.

٥- التعّرف اإلى خصائص النسبة.

٦- التعّرف اإلى مفهوم التناُسب .

٧- توظيف مفهوم النسبة، وخصائصها، والتناسب في حّل مشكلاٍت حياتّية.
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الدرس 
العدد الدورّيال�أول 

نشاط )1(:

ِل تكاليِف  يعد الحق في التعليم من الحقوق ال�أساسية للاأفراد، ويشارُك المجتمُع المحليُّ في تحمُّ

الدراسِة الجامعّية عن الطلبِة المتمّيزين، وبعد صدور نتائِج الثانويِّة العاّمة، قاَم المحسُن فراُس بالتبرُّع 

ووّزَعُه عليهم  ونرجس، وسمير، وهاني،  متمّيزين: سامي،   أربعِة طلبٍة  ل� المال،  معّيٍن من  بمبلٍغ 

بالتّساوي.

ما نصيُب كلٍّ منهم على صورة كسٍر عشرّي؟

لكتابِة نصيِب كلٍّ منهم على صورة كسٍر من المبلغ الكلّي:

 
=  ــــــــــــــ١ نصيب كلٍّ منهم على صورِة كسٍر عاديّ 

                        
ـــــــــــــــــــــــــــــ  ١ ×

٢٥ ×     =                                           نصيُب كلٍّ منهم على صورِة كسٍر عشريّ 
      

=  ــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــ )على صورة كسٍر عشرّي(       
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    نشاط )2(

آتيَة اإلى الّصورة العشريّة: اأحّول الكسوَر ال�

                         = اأ(  

            =   

= ______ )على صورة كسر عشرّي(   

=                  )٢٢ = ٢٢,٠ بالصورة العشريّة(      ب(  

= ٢٢,٠ ÷ _____  =  ٥,٥  )بالقسمة الطويلة(              
األ�حــُظ اأنّنــا حّولنــا الكســر      اإلــى الّصــورة العشــريّة؛ بقســمة البســط علــى المقــام قســمًة طويلــًة، 

فــكان الناتــج يســاوي  ٥,٥ ، وذلــك دون تحويــل المقــام اإلــى  ١٠، اأو ١٠٠ ، اأو ١٠٠٠ .

    نشاط )3(:

آتيَة اإلى الّصورِة العشريِّة، باستخدام القسمِة الطويلة: اأحّول الكسوَر العاديَّة ال�

اأ(            :

آتية: اأكتُب الخطواِت ال�

=                )لماذا؟(    
 ___ ÷  ___ =       

-  اأقسُم ١ على ٣  فيكون الناتج ____، فنضعه في الناتج ويبقى المقسوم = ١
-  اأثبت الفاصلة العشرية الى يمين واحد )في المقسوم( ويليها اأصفار.

-  اأثبت الفاصلة العشرية الى يمين الصفر )في الناتج(.
-  اأقسُم ١٠ على ٣ فيكون الناتج ____ والباقي ______.

-  اأكّرُر الخطوَة السابقة.
-  األ�حُظ اأّن العملّيَة غيُر منتهيٍة، ويتكّرر وجوُد الرقم ٣ في الناتج.

ـــــــــــــــــــــــ٢×
×٥

ــــــــــــــ٢٢,٠
4

ــــــــــــــ١,٠
٣

ـــــــ٢
٥

ـــــــ٢٢
4

ـــــــ١
٣

ـــــــ١
٣

ـــــــ٢٢
4

ـــــــ4
١٠

٢٢,٠
ــــــــــــــ- ٢٠
٢٠
٠٠ــــــــــــــ - ٢٠

4

٥,٥

١,٠٠٠
ــــــــــــــ- 9
١٠
ــــــــــــــ- 9
١٠
١ــــــــــــــ- 9

٣

٠,٣٣٣
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ُيكَتُب       على صورة كسٍر عشرّي، كما ياأتي:

.  ١÷٣ = ٠,٣٣٣٣ =        

وتُكتب: ٠,٣ ، وتُقَراأ ثلاثة اأعشار دوري.

ب(        :      

99 ÷ ٥4,٠  =              

٠,٥4٥4٥4  ...  =              
= ٠,٥4، وتُقراأ اأربعة وخمسون من مئة دوري.

   نشاط )4(:

آلة الحاسبة لتعبئة الفراغ في الجدول:  اأستخدُم القسمَة الطويلَة؛ واأتحقق باستخدام ال�

الكسر العادي

الكسر العشرّي

ماذا تلاحظ؟_________________________________________________________

ـــــــ١
٣ ـــــــ١

٣

ـــــــ١
9

ـــــــ١
٨

ـــــــ٢
١١

ـــــــ١
٦

ـــــــ٣٢
99

٥4
99
٥4
99

ـــــــ

ـــــــ

اأتعلُم: 

كلُّ كسٍر عاديٍّ يمكُن كتابُته على صورة كسٍر عشريٍّ منتٍه، اأو دورّي.

 

اأتعلُم: 
الكســر العشــرّي الــدورّي: هــو الكســر العشــرّي غيــُر المنتهــي، ويتكــّرُر فيــه رقــٌم اأو اأكثــر، ونضــع 

أرقام المتكّررة. شــارَة )ـــــ( فــوق الّرقــم، اأو ال� ال�إ

٠,١

٥4,٠٠
ــــــــــــــ49٥

99
٠,٥

-
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   نشاط )5(:

آتيَة اإلى كسوٍر عشريٍّة، واأحدد نوع الكسر اإلى: منتٍه، اأو دورّي.  اأحّوُل الكسوَر العاديَّة ال�

= ٠٠٠ ٠,١٣٣٣ ، نوع الكسر : _________  اأ (  

=  __________ ، نوع الكسر : __________ ب(  

   نشاط )6(:

اأضُع اإشارة <، اأو> ، اأو = في       فيما ياأتي، مع ذكر السبب :

٧,٢٣    >     ٧,٢٣ ، السبب :  ٧,٢٣ = ٧,٢٣٢٣٢٣،  المنزلة العشريّة الثالثة    اأ( 

أّول ٠، وفي الثّاني ٢ .         في ال�

٠,١4 ، السبب : ___________________________________ ب(   

٢,٥٣ ، السبب : ___________________________________   ٢,٥4 ج( 

٠,٣٢٥٦ ، السبب : _________________________________  ٠,٣٢٥٦ د( 

٠,١٧         ، السبب : ____________________________________ ه( 

ـــــــ٢
١٥

ـــــــ١4
٢٨

ـــــــ٧
٢٠

ـــــــ١٧
99

-
٢,٠
ــــــــــــــ١٥

١٥

٠,١

-
٧,٠
ــــــــــــــ٦٠
١٠

٢٠

٠,٣
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تمارين ومسائل:
آلــة  أعــداَد الكســريَّة اإلــى كســوٍر، واأعــداٍد عشــريّة واأتحقــق باســتخدام ال� ١( اأحــّوُل الكســوَر وال�

الحاســبة.

ب(      = اأ(       ٣ =     

د(        = ج(       =   

٢( اأضُع اإشارَة <، اأو > ، اأو =  في         ؛  لتصبَح المقارنُة صحيحًة :

اأ ( ١٨,٢           ١٨,٠٢   

ب( 4٨,٥          ٥٨,4 

ج( ٠,٥٨                      

د( ٧,٦٢           ٧,٦٢ 

آتيَة اإلى عشريٍّة، واأصنُّفها اإلى منتٍه، اأو  آلة الحاسبة، اأحّوُل الكسوَر العاديَّة ال� ٣( باستخدام ال�
دورّي:

                  ،          ،          

4( اأرتُّب تصاعديّاً :

٢,٥٧٣   ،   ٢,٥٧٣  ،   ٢,٥٧٣

ـــــــ١
٨

ـــــــ٢
٧

ـــــــ٢١
9٠

ـــــــ١٥
٨٠

ـــــــ٢٣
9٠

ـــــــ٥٣
9٠

ــــــــــ٥٣
١٢٠

ـــــــ٨
٣
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وِرَث محّمــٌد واأخُتــه فاطمــُة عــن اأبيهمــا قطعــَة اأرٍض، فــكان 

ــَة  ــُب فاطم ــا كان نصي ــاٍت، بينم ــا ٦ دونم ــٍد منه ــُب محّم نصي

منهــا ٣ دونمــاٍت .

للمقارنِة بين نصيِب فاطمَة اإلى نصيِب محّمٍد في ال�أرض:

                      =    وُيمكُن اختصاُر هذا الكسر اإلى

اأّي اأّن: نصيَب فاطمَة نصُف نصيِب محّمد .

          =     =  وكذلك   

اأّي اأّن: نصيَب محّمٍد ضعفا نصيِب فاطمة. 

تُعــدُّ صحــراُء النّقــِب جــزءاً ل� يتجــّزاأ مــن اأرِض ِفَلســطيَن، وتبلــُغ  ِمســاحُتها 

يجــاد نســبِة مــا تمثّلـُـُه  هــذه الصحــراُء  حوالــي ١4 األــف كيلــو متــر مربـّـع، ل�إ

اإلــى ِمســاحة فلســطيَن التــي تبلــُغ حوالــي ٢٧ األــف كيلــو متــر مربـّـع:

الكسُر العاديُّ الذي يمثُّل ِمساحَة صحراِء النّقِب من ِمساحِة فلسطيَن

=

=

نشاط )1(: 

نشاط )2(:

الدرس 
النسبة )1(الثاني 

مساحة صحراء النقب
مساحة فلسطين

نصيب فاطمة
نصيب محمد

نصيب محمد
نصيب فاطمة

ـــــــ٣
٦

ـــــــ١
٢

ـــــــ٦
٣

ـــــــ٢
١
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              اأتعلُم:

نُسّمي المقارنَة بين كمّيتْين نسبة، وهي قسمُة الكمّيِة ال�أولى على الكمّية الثّانية .

    هي نسبة العدد )اأ( اإلى العدد )ب( ،  )ب ل� تساوي صفراً(. 

نسّمي )اأ( : مقّدم النسبة ) المنسوب ( ،  )ب(: تالي النسبة )المنسوب اإليه(

ـــــــاأ
ب

اأكمُل الفراَغ بما هو مناسب:

اأ(         ، مقّدم النسبة =  ٨، تاليها = ______  ، ع. م .اأ بين مقدم النسبة وتاليها _____

ب(        ، مقّدم النسبة = ____ ، تاليها = ____، ع. م .اأ بين مقدم النسبة وتاليها _____

جـ(        ، مقّدم النسبة = ____ ، تاليها = ____، ع. م .اأ بين مقدم النسبة وتاليها _____

د(        ، مقّدم النسبة = ____ ، تاليها = ____، ع. م .اأ بين مقدم النسبة وتاليها ______

نشاط )3(:

ـــــــ٨
١٣
ـــــــ٣,٥
٦
ـــــــ٧
١4
ـــــــ٣
٢9

ـــــــاأ
ب

يتكــّوُن حقــل الحــاج عمــر مــن  ١٥ شــجرة لــوز، و ٢٠ شــجرة برتقــال، اأجــُد نســبَة عــدِد اأشــجار 

اللــوز اإلــى عــدِد اأشــجار البرتقــال فــي هــذا الحقــل، واكتُبهــا باأبســِط صــورة:

=       ،  اأو ١٥ : ____ .    

=       ، اأو ____ : _____. اأبسط صورة:  

ـــــــ١٥

ـــــــ٣
4

ـــــــ١٥
٢٠

نشاط )4(:

عدد اأشجار اللوز
عدد اأشجار البرتقال

              اأتعلُم:

تُكَتُب النسبُة على الصورة:     ،  اأو: اأ ÷ ب ، اأو اأ: ب )وتُقَراأ : اأ اإلى ب(

وتكون النسبُة باأبسِط صورٍة اإذا كان العامل المشتَرُك ال�أكبُر )ع. م .اأ( بين مقّدِم النسبِة 

وتاليها = ١ .
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زينت سعاد كعكتها بالفراولة، اأكل اأبناؤها قطعتين، اأجد:
اأ( نسبَة عدِد ال�أجزاِء المتبقية اإلى عدِد ال�أجزاِء التي تم اأكلها:

=     =  ___   )اأبسط صورة(.     

ب( نسبة عدد ال�أجزاء التي تم اأكلها اإلى جميع اأجزاء الشكل  =
اأبسط صورة : ____

نشاط )5(:

ـــــــ٦

ـــــــ٢

أّول = ٣ سم، وطوُل ضلِع الثّاني = ٥ سم. مربّعان طوُل ضلِع ال�

اأجُد:

أّول اإلى طوِل ضلِع الثّاني  =                     =           اأ(  نسبَة طوِل ضلِع ال�

أّول اإلى محيط الثاني       =         = ____  )باأبسط صورة( ب(  نسبَة محيِط ال�

ماذا تلاحظ؟ ______________________________________________

نشاط )6(:

ـــــــ١٢

٥سم ٣سم

أّول ـــــــ٣طول ضلع ال�

نشاط )7(:

براهيمــّي فــي الخليــل، فقطعــت فــي ســّيارٍة، مــن جنيَن باتّجــاه الخليل  تريــُد شــيماُء زيــارَة المســجد ال�إ

مســافَة 9٠ كــم، فــاإذا كانــت المســافُة بيــن جنيــَن والخليــِل ١4٠ كــم.

اأجُد نسبَة المسافِة المقطوعِة اإلى المسافِة المتبقّيِة باأبسِط صورة: 

-  النسبة =  

-  اأبسط صورة =              اأو _______: _____

_______________ ١4٠كم _______________يمكن تمثيل ذلك كما ياأتي:

ـــــــــــ9٠

ـــــــــــــــــــ

جنينالخليل 9٠

عدد ال�أجزاء المتبقية

عدد ال�أجزاء التي تم اأكلها
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تمارين ومسائل:
اأضُع )صح( اأمام العبارة الصائبة، و )خطاأ( اأمام العبارة الخاطئة فيما ياأتي :  )١

)     (   اأ(  النسبة  ٣ : ١٠ هي نسبٌة باأبسط صورة .  

)     (   ب(  في النسبة       ، مقّدم النسبة ٥، وتاليها ١١ .  

ّن النسبة هي ٧:١٣. )     (   ج(  اإذا كان المنسوب اإليه = ١٣، والمنسوب ٧، فاإ  

مربٌّع طوُل ضلِعه 4 سم ، ومستطيٌل طولُه ٥ سم، وعرُضه ٣ سم، اأجُد نسبَة:  )٢

اأ( محيط المربّع اإلى محيط المستطيل.  

ب( ِمساحة المستطيل اإلى ِمساحة المربّع.  

آتيِة مكتوبٌة باأبسِط صورة ؟ ولماذا؟ اأيُّ النّسِب ال�  )٣

ج(                ب( ١٢ : ٢٣    اأ( ٧ : ٣٥     

ــاً مــن  ــه اإلــى المدرســِة مســافَة ٥٠٠ م ، بينمــا تســيُر اأســيُل يومّي ــاً مــن بيِت يســيُر نائــٌل يومّي  )4
بيتهــا اإلــى المدرســة نفســها مســافة 4٠٠ م ، اأجــُد النســبَة بيــن ُبعــِد بيــِت اأســيَل اإلــى ُبعــِد 

بيــِت نائــٍل عــن المدرســة.

ـــــــ٥
١١

ـــــــ٦
٢١

 اأفكُر: 

٥( تســابَق ســامي وفــادي  فــي الصــفِّ الّســادِس فــي رمــِي 
ال�أهــداِف فــي لعبــِة كــرِة الّســلة ، فرمــى ســامي ١٢ كــرًة، منهــا 
١٠ فــي الّســلة، ورمــى فــادي ٨ كــراٍت، منهــا ٧ فــي الّســلة ، اأّي 
ــى عــدد  ــلَة اإل ــا الّس ــي اأدخَله ــت نســبُة الكــراِت الت ــِن كان الطالبْي

الكــرات الكلّيــة اأعلــى؟
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نشاط )2(:

الدرس 
النسبة )2(الثالث 

ســليٌم  تاجــُر خضــاٍر مــن بيــت ل�هيــا، يبيــُع كيلــو غــرام التــوت 

ال�أرضــّي بثلاثــة دنانيــر، بينمــا يبيــُع كيلــو غــرام البنــدورة ب ١٠٠ 

قــرش. اأجــُد النســبَة بيــن ثمــن ١ كغــم مــن التــوت ال�أرضــّي اإلــى 

ثمــن ١ كغــم مــن البنــدورة:

النسبة =  

       =        = ____: ١  ) لماذا؟(

الَوحدُة التي استخدمناها في مقّدم النسبة وتاليها ________________
النسبَة باْستخدام َوحدِة الدينار : ________ : ________

ــــــــــــ٣٠٠
١٠٠

كّاِن العرب في فلسطيَن َي عاُم ١94٨ م عاَم النّكبة، حيث بلغ عدُد السُّ ُسمِّ

مليوناً ونصَف مليون، بينما بلغ عدُد اليهود ٦٠٠٠٠٠ .                      

كّان العرب اإلى عدد اليهود في تلك الّسنة:  اأجُد نسبَة عدِد السُّ

كّان العرب اإلى عدد اليهود  =    نسبة عدد السُّ

باأبسط صورة =              اأو _______ : _______.

ــــــــــــــــــــــــــــ
٦٠٠٠٠٠

ــــــــــــــــــــــــــــ

              اأتعلُم:
نستخدُم في مقّدِم النسبة وتاليها الَوحدَة نفَسها.

ليس للنسبة َوحدٌة معّينة، فهي تبّيُن عدَد مراِت احتواِء المنسوب )مقّدم النسبة( للمنسوب اإليه )تالي النسبة(.

نشاط )1(:

ثمن ١ كغم من التوت
ثمن ١ كغم من البندورة

اإذا كانت الَوحدتان متشابهتين كانت النسبة      تمثُّل عدَد مراِت احتواِء ثمِن ١ كغم من التوت 
لثمن ١ كغم من البندورة ؛ اأّي اأّن: ثمن ١ كغم من التوت يساوي ثمن ٣ كغم من البندورة.

ـــــــ٣
١
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نشاط )3(:

شادي طالٌب في الّصفِّ الرابع، عمره ١٠ سنوات، وعمر اأبيه ٥٠ سنة .

يجاد نسبِة ُعْمِر شادي اإلى عمر اأبيه : ل�إ

                                      =                       = النسبة   

وباأبسط صورة =        ) لماذا؟ (

٥:١ تعني مقابل كل سنة عاشها شادي، عاش والدُه: _______ سنوات.

ويمكُن كتابُة النسبِة بصوٍر اأخرى مثل:      ، ______

ـــــــــــــــــــــــــــ

              اأتعلُم:
يمكن كتابُة النسبِة بصوٍر متكافئٍة  بضرِب، اأو قسمِة مقّدِم النسبِة وتاليها بعدٍد معّين.

عمر شادي
عمر ال�أب ـــــــ١

٥

ـــــــ٣
١٥

نشاط )4(:

نشاط )5(:

اأكتب نسباً مكافئًة للنّسب:

اأ(  ٨ : ٦ 

النسبة المكافئة =         =          وتكافيء             وتكافيء 

ب(                    

النسبة المكافئة =                وتكافيء              وتكافيء              .

آتيَة ترتيباً تصاعديّاً: اأرتُّب النسَب ال�

 ، 4 : ٢  ،           

لكي نستطيَع المقارنَة بينها، نكتُبها جميعاً نسباً  تاليها العدد نفسه )مقامات متجانسة( .

            =         =     )لماذا؟(.
_______ : _______  =        = 4 : ٢

 =             =      

الترتيب التصاعدي : ______________________________________________

ــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ4
٣

ـــــــ٣
٥

ـــــــ٣
٥

ـــــــ١٢
٢٠

ـــــــ٧
١٠

ـــــــ٧
١٠

ـــــــــــــــــ٨÷٢
٦÷٢

ـــــــــــــــــ٣×4
4×٥

ــــــــــ9,٦
٢,٣

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ ٢× 
 ×4 

ـــــــــــــــــــــــــــ ٧×
×١٠
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نشاط )6(:

نشاط: )7(:

ربيحُة فّلاحٌة من طولكرَم، تحبُّ شجرَة الزيتون، 

قامت بزراعِة 4٥ شجرَة زيتوٍن، في ٣ دونمات.

اأجُد نسبَة عدِد شجراِت الزيتون اإلى عدد 

الدونمات:
عدد شجرات الزيتون

عدد الدونمات النسبة =  

ـــــــ١٥ ) لماذا؟ ( 
١ ــــــــــــــــــــــــــــ .  وباأبسط صورة:   =

اأّي: زرعْت بمعدل ١٥ شجرة لكّل دونم .

هل الوحدتان في مقّدم النسبة وتاليها متشابهتان؟ _______________________________

اأجــرْت مدرســُة الحريـّـِة ســباقاً للجــري، و فــاز خالــد فــي الّســباق؛ 

حيــث قطــع مســافَة ٥٠٠ م فــي دقيقتْيــن. اأجــُد النســبَة بيــن 

المســافِة التــي قطعهــا والزمــن الــذي اســتغرقه فــي ذلــك.

ــــــــــــــــــــــــــــ   = المسافة 
الزمن النسبة  = 

ــــــــــــــــــــــــــــ                وتكتب باأبسط صورة  =  

ى هــذه النســبُة الّســرعَة، وهــي معــّدُل المســافِة التــي قطعهــا خالــد فــي الّزمــن، وكمعــّدٍل نضــع  وتُســمَّ

لهــا َوحــدَة )م / دقيقــة( )تُقــراأ: متــراً لــكّل دقيقــة(.

              اأتعلُم:

عندما تكون الَوحدتان في مقّدم النسبة وتاليها غير متشابهتْين، فلا يكون الهدُف هو اإيجاد عدد 

أّول في الثاني . مراِت اْحتواء اأحِد العددْين للاآخر، واإنّما اإيجاد علاقٍة تمثل ) معدل( العدد ال�
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تمارين ومسائل:

عــرُض غرفــِة الّصــفِّ ٥ م، وطــوُل مقعــِد الطّالــِب ١٢٠ ســم، اأجــُد النســبَة بين طــوِل المقعِد   )١

اإلــى عــرض الغرفة.

اأكتب نسبتْين مكافئتْين للنسبة :  ١,٥  : ٥,4   )٢

    ، آتيَة تنازلّياً:      ،   ٦: ١٠  اأرتُّب النّسَب ال�  )٣

زار العيــاداِت الخارجيــَة فــي مستشــفى  المقاصــد فــي القــدس عاصمــة دولــة فلســطين ١٠٥   )4

ثنيــن، ويــداوُم فــي هــذه العيــاداِت ٥ اأطّبــاَء فــي هــذا اليــوم. اأجــُد معــّدَل عدد  مرضــى يــوم ال�إ

المرضــى لــكّل طبيــٍب فــي هــذا اليــوم.

خــّزاُن مــاٍء اأســطوانيُّ الشــكل، ســعته ٣٠٠٠ لتــٍر، ملــيٍء بالمــاء، نريــد تفريَغــه فــي خّزانــاٍت    )٥

مكّعبــِة الشــكِل، طــوُل حــرِف كلٍّ منهــا  ١م      )١ لتــر = ١٠٠٠ ســم٣(

اأجد:                             

النسبة بين ِسعِة الخزان ال�أسطوانّي وِسعِة الخّزان مكّعب الشكل.  -

كم خزاناً مكّعب الّشكل نحتاج  لتفريغ الخّزان ال�أسطوانّي؟  -

يبلغ طوُل شجرِة سرٍو في حديقِة منزِل عماد ٣ م ،  )٦

ويبلغ طوُل ظلّها الساعَة التاسعة صباحاً ٢4٠سم،   

اأجُد النسبَة بين طوِل الشجرة اإلى طول ظلّها .   

آتيتين : اأقارن بين النسبتين ال�  )٧

٦4  ١٠٠     :   ٣  ٢٧          ،       ٨١      :    ٣   

ـــــــ٢
٣

ـــــــ٨
١٥

٢4٠سم

٣م
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فــي الَعلــِم الِفَلســطينّي نســبُة ارتفــاِع  المثلـّـِث ال�أحمــِر اإلــى طــوِل العلــِم اأفقّيــاً كنســبة  ١: ٣ ، فــاإذا 

ُصِنــَع َعَلــٌم  طولـُـُه ٦م، فكــم يكــوُن ارتفــاُع المثلـّـِث ال�أحمــِر فيــه؟

 

   = النسبة بين ارتفاع المثلث ال�أحمر اإلى طول العلم 

     

  =        

=          =                                      

النسبة ٣:١ تعني اأن طول العلم _______ اأضعاف ارتفاع المثلث ال�أحمر

الدرس 
 التناُسب الرابع

نشاط )1(:

ارتفاع المثلث ال�أحمر
طول العلم 

ارتفاع المثلث ال�أحمر
 ٦

ـــــــــــــــــ١×٢
٣×٢

ـــــــ١
٣

ــــــــــــ
٦
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نشاط )2(:

نشاط )3(:

تقــوم النّســاُء الِفَلســطينّياِت بتوفيــر مــا تحتاُجــه بيوتُهــن مــن بعــض المزروعــات، فقامــت اأمُّ مصطفــى 

آتيــة: بال�ســتفادة مــن حديقــة منزلهــا، وزرعــْت اأشــتال�ً مــن ال�أصنــاف ال�

٣٠ شتلة زعتر، و4٥ شتلة ميرمّية، و ٢٢ شتلة نعناع، و ٣٣ شتلة خّس .

اأجد:                                       

- النسبة بين عدد شتلات الزعتر اإلى عدد شتلات الميرمّية: 

   =                                 

                                 =              )باأبسط صورة(

- النسبة بين عدد شتلات النعناع اإلى عدد شتلات الخّس:

النسبة =                 =                      )باأبسط صورة(     

ماذا تلاحظ ؟ هل النسبتان متساويتان؟ _____________________________________

كان عدُد الطلبِة في مدرستّي : العودة وحيفا كما ياأتي :
حيفاالعودةالمدرسة

١٢٠١٥٠الذكور

ناث 160200ال�إ

ناث في كّل مدرسة: اأ( اأجُد النسبَة بين عدد الذكور اإلى عدد ال�إ

النسبة في مدرسة  العودة =                =                     )باأبسط صورة (.

النسبة في مدرسة حيفا   =                =                     )باأبسط صورة( .

هل النسبة ال�أولى تساوي النسبة الثانية؟________  

ــــــــــــ
٣

ــــــــــــ
١٦٠

ــــــــــــ
4

ــــــــــــ٣٠

ــــــــــــ٣

ــــــــــــ١٥٠

ــــــــــــ٢

              اأتعلُم:
التناسب هو تساوي نسبتْين، مثل :         =            

اأّي اأّن هذين الكسرْين متكافئان.

ـــــــ4
٦

ـــــــ٢
٣

عدد شتلات الزعتر

ــــــــــــ
٣٣
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ب(  من نشاط ٣ ، اأكمُل الفراغ :

=               )باأبسط صورة(.      نسبة الذكور بين المدرستْين =   

=               )باأبسط صورة(. ناث في المدرستْين =         نسبة ال�إ

تلاحظ اأّن النسبتين _____________، وهذا يمثّل تناُسباً.

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

نشاط )4(:

نشاط )5(:

هل النسبتان:  ٣: ٧ ،  ٦: ١4    تمثّلان تناُسباً؟

                 =                ) لماذا ؟ (

اأّي اأنّهما تمثّلان _______. 

حديقتان مستطيلتا الشكل، طول ال�أولى = ٨م، وعرُضها = ٥م، وطوُل الثانية = ١٦م، وعرُضها = ١٠م.

- هل تمثُّل نسبُة الطول اإلى العرض في كلا الحديقتين تناُسباً؟

النسبة في الحديقة ال�أولى =                     =    

                              =                 ) باأبسط صورة (.

النسبة في الحديقة الثانية =                    =                   )باأبسط صورة(.

النسبتان متساويتان، اأّي اأنّهما تشكّلان __________

- هل تمثُّل نسبُة الطول اإلى المحيط في كلا الحديقتين تناسباً؟

 النسبة في الحديقة ال�أولى =                    =                    )باأبسط صورة(.

النسبة في الحديقة الثّانية =                     =                    )باأبسط صورة( .

النسبتان متساويتان، اأّي اأنّهما تمثّلان ______________

ــــــــــــ٦ ــــــــــــ٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطول

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــ
٢٠٠

ــــــــــــ١٢٠
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نشاط )6(:

مقياس الرسم:

فــي اليــوِم المفتــوِح نظّمــْت مدرســُة عمــَر بــِن الخطـّـاِب   

معِرضــاً للوســائل التعليمّيــة، فرســمْت شــهُد ملعــَب كــرِة 

الســلِّة علــى لوحــٍة كرتونّيــٍة، ومثّلــْت كلَّ ٢م  علــى 

ال�أرض بـــِ ١ســم علــى اللوحــة )الرســم(، فــاإذا كان طوُل 

الملعــِب علــى الرســم = ١4ســم، فمــا طــوُل الملعــِب 

الحقيقــّي علــى ال�أرض؟ واإذا كان عــرُض الملعــِب = ١٥م، فبكــم ســنتيمتر نمثّلــه علــى الرســم؟

نلاحظ اأّن كلَّ ١ سم على الرسم تُمثُّل  ٢م على ال�أرض :   -

=       ، وهذا ُيسّمى مقياَس الرسم.  اأّي اأّن:       

يجــاد البعــد علــى ال�أرض اإذا ُعِلــم البعــُد علــى الرســم،  وبالعكــس  ونســتخدُم هــذا المقيــاَس ل�إ  

مــن خــلال تســاوي النســبتْين )التناســب(.

طول الملعب الحقيقّي على ال�أرض:   -

كل ١ سم على الرسم تمثّل ٢ م على ال�أرض .  

١4 سم تمثّل : ١4 × _____  =  ٢٨ م طول الملعب  ) لماذا ؟ (  

عرض الملعب على الرسم:  -

كل ١سم على الرسم تمثل ٢م على ال�أرض.  

١٥م علــى ال�أرض تمثــل علــى الرســم : ١٥ ÷ ____ =  ٧,٥ ســم عــرض الملعــب علــى الرســم   

ــاذا ؟( )لم

البعد على الرسم

البعد على ال�أرض

1سم

2م

١4سم

رسمة شهد
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تمارين ومسائل:

آتية تمثل تناُسباً: أزواِج من النّسِب ال� اأيُّ ال�  )١

ب(             ،             اأ(               ،             

د(              ،                  ج(             ،             

هـ(              ،          

اإذا كان       =        ، اأجُد قيمَة س .  )٢

اإذا كــان مقيــاُس رسٍم لخريطٍة هو ١ سم : ١٠٠٠٠ سم، وكــان الطــول على  )٣

ال�أرض = ٦ كم ، فما الطوُل على الخريطة ؟  

اإذا كانــت النســبُة بيــن طــوِل قطــِر الدائــرِة  اإلــى محيطهــا = ١ : ٣,١4، وكان طــوُل قطــر   )4
ــرة = ٥ســم فمــا محيطهــا ؟ دائ

أبقار اإلى عدد الدجاج كنسبة ٣ : 4،  في المزرعة كان هناك اأبقار ودجاج، نسبة عدد ال�  )٥
أبقار ١٢، فما عدد عدد الدجاج؟ فاإذا كان عدد ال�

ـــــــ٣
4

ـــــــ4
٦

ـــــــ٣
4

ـــــــ٦
٨

ـــــــ٢
٥

ـــــــ٢
١٠

ـــــــ٥
٦

ـــــــ١٥
١٨

ـــــــ9
١٥

ـــــــ١٢
٢٠

ـــــــ4
٧

ـســــــ٨

 اأفكُر:  

٦( لديــك ســلٌك طولـُـه ٦٠ ســم، نريــد عمــَل مســتطيٍل بحيــث تكــون نســبة الطــول اإلــى 
اأجــُد الطــول والعــرض. العــرض كنســبة ٨ : ٧، 
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جابة الصحيحة فيما ياأتي :   ١   اأضُع دائرًة حول رمز ال�إ

ما قيمُة الكسر       ؟  )١

٠,١٦             ب(  ٠,١٦         ج(   ٠,١٦٧        د (  ٠,١٦ اأ( 

آتيِة مكتوبٌة باأبسط صورة ؟ اأّي النسِب ال�  )٢

٣ : ١٢          ب(                ج(  ٢ : ١٣         د (         اأ( 

آتيِة صحيحٌة ؟ اأّي الجمِل ال�  )٣

اأ(     > ٣ : ٦   ب(  ٣ : ٧  =  ٦ : ٧   ج (        =          د(        >      

4(  ما قيمة س في التناسب:       =    ؟       

١٠             ب ( ٨                  ج(  ١4              د( ١٢  اأ( 

آتية مكافئٌة للنسبة  ٢,٥  :  ٧,٥  ؟ اأّي النسب ال�  )٥

٣ : ١          ب (  ١ : ٣             ج(   ٢ : ٧         د(  ٧ : ٢  اأ( 

  ٢   اأجُد نسبًة مكافئًة للنسبة  ٦ : ١,٥ .

آتية تنازلّيا ً:   ٣   اأرتُّب النسب ال�

.      ،  ٣ : 4  ،   ٥: ٦   

ذا اأرادت رســَم    4   رســمْت ملاك خريطًة لمدينة ناُبْلَس، بمقياس رســم  ١ســم : ٥٠٠٠ســم ، فاإ

شــارٍع طولـُـه ٥٠٠ م ، فكــم طــوُل الخــّط الــذي ترســُمه علــى الخريطــِة ليمثـّـل هــذا الشــارع؟

الدرُس
 تمارين عاّمةالخامُس

ـــــــ١
٦

ـــــــ٥
٢٠

ـــــــ4
٥

ـــــــ١١
١٢

ـــــــس
١٥

ـــــــ4
١٦

ـــــــ٢
٨

ـــــــ١٠
١٦

ـــــــ4
٣

ـــــــ٣
٥

ـــــــ٢
٥
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ــه = ٣ســم ،  ــة، اأحدهــا مكعــب طــوُل حرِف ــات رملي   ٥   علــى شــاطئ البحــر يبنــي طفــل مكعب

ــُد: ــه = ٥ســم، اأج ــول حرف ــاٍن ط ــب ث ومكع

حجَم كلٍّ منهما.    اأ- 

النسبَة بين الحجمْين.    ب- 

النسبَة بين طول حرف ال�أول اإلى طول حرف الثاني.    ج- 

هل النسبتان في ب،ج تمثلان تناسباً؟    د- 

 

  ٦  متوازي مستطيلاٍت طولُه = ١٠سم، عرُضه = ٨سم، ارتفاعه = ٦سم، ُسِكَب فيه ٣٦٠سم٣ 

من الماء. اأبّيُن اأّن النسبَة بين حجم الجزء الذي بقي فارغاً في متوازي المستطيلات وبين حجم 

المجّسِم جميِعه تساوي ٢٥ : ١٠٠.

http://www.aghandoura.com/1435/math152//index.52.htmروابط تعليمية
http://www.skoool.com.eg/Default.aspx?tabid=87

 تقســيم الطلبــة الــى مجموعــات، بحيــث تُعــد كل مجموعــة مخططــاً هندســياً مشروعي

بمقيــاس رســم مختلــف عــن المجموعــات ال�أخــرى للاأبعــاد الحقيقيــة الخارجيــة 

لبنــاء )المدرســة، بيــت اأحــد الطلبــة، مبنــى البلديــة )المجلــس القــروي(، ...(، 

ثــم تقــارن المجموعــات ال�أخــرى وتناقــش اأســباب الفــارق فــي النتائــج.

آتية )مرتفع،  اأصف قدرتي على اأداء المهارات الواردة خلال هذه الوحدة بكتابة اأحد التقديرات ال�
متوسط، دون المتوسط( اأمام كل مهارة من المهارات الواردة في صفحة ٣.

اأقيم ذاتي:
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الَوحدة 
النسبة المئويّةالّسادسة

مــّر اأخــي ال�أكبــُر بال�أمــس علــى محــلٍّ للملابــس، فوجــد اأّن ثمــَن القميــِص 
١٥ دينــاراً، وثمــَن البنطــاِل ٢٥ دينــاراً، فذهــب اليــوم ليشــترَيهما، فوجــد بــاأّن 

المحــَل يعــرُض تخفيضــاً بنســبة ٣٠% علــى اأســعار الملابــس.
اأناقُش الفرَق بين سعِر اليوم وسعِر ال�أمس لكلٍّ من القميص والبنطال.

٦
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ــع  ــل م ــذه الوحــدة والتفاع ــة ه ــن دراس ــاء م نته ــد ال�إ ــة بع ــن الطلب ــع م يتوق

اأنشــطتها اأن يكونــوا قادريــن علــى توظيــف النســبة المئويــة فــي الحيــاة العملّية 

مــن خــلال ال�آتــي:

التعَرف اإلى مفهوم النسبة المئویّة.  .١

قراءة نسٍب مئویٍّة معطاة، وكتابُتها.  .٢

تحويل نسٍب معطاة اإلى نسٍب مئویٍّة وبالعكس.  .٣

اإيجاد العدد اإذا ُعِلمْت قیمُة نسبٍة مئویٍّة منه.  .4

توظيف النسب المئويّة في حّل مشكلاٍت حياتّية.  .٥
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الدرُس 
ُل  أوَّ ل� ا

مفهوم النسبة المئوّية

نشاط )1(:

بلــغ عــدد الطلبــة الجــدد الذيــن التحقــوا بمؤسســات التعليــم للعــام ال�أكاديمــي ٢٠١٦م/٢٠١٧م 

نــاث و)٢4٣4٣( مــن الذكــور. وقــد لوحــظ اأن مــن  )٥9٣١٨( طالبــاً وطالبــة، منهــم )٣49٧٥( مــن ال�إ

بيــن كل ١٠٠ طالــب التحقــوا بمؤسســات التعليــم فــي هــذا العــام ٥9 منهــم اإناثــاً و 4١ ذكــوراً.  

ناث: نسبة الملتحقين بمؤسسات التعليم من ال�إ

نسبة الملتحقين بمؤسسات التعليم من الذكور:

نشاط )2(:

تمتلــُك ُســعاد معِرضــاً لبيــع الملابــس الجاهــزة، وقــد اعتــادت علــى تخفيــِض ال�أســعار مــع انتهــاِء كّل 

موســم. اأتاأّمــُل جــدوَل الخصــِم لهــذا الموســم، واأمــلاأ الفــراغ:

ــــــــــــــــــــ
١٠٠

ــــــــــــــــــــ
١٠٠

الصنف
السعر قبل 

الخصم )بالدينار(
السعر بعد 

الخصم )بالدينار(
الخصم 
)بالدينار(

نسبة 
الخصم

نسبة الخصم من 100

=٥٠4٢٨جلباب صوف

=4٠٣٠ِمعطف جلد

=٢٠٥بنطال

=٨قميص

ـــــــــــــــــ٨×   
٥٠×٢

ـــــــــــــــــ٥×
×٢٠

ـــــــــــــــــ٢×
×١٠

ـــــــــــــــ
١٠٠

ـــــــــــــــ
١٠٠

ـــــــــــــــ٢٠

ـــــــ٨
٥٠

ـــــــ
4٠

ـــــــ٥
٢٠

ـــــــ٢
١٠

ـــــــــــــــ٢٥
١٠٠

ـــــــــــــــــ×٢,٥
٢,٥×4٠
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نشاط )3(:

نشاط )4(:

يتابــُع مديــُر مدرســِة الجيــِل الثانويـّـِة تســرَُّب طّلِابـِـه كلَّ عــام، وقــد انْخفضــْت نســبُة التّســّرِب هــذا العــاَم 

فاأصبحــت ١: ٢٥ 

يمكُن كتابُة هذه النسبِة بالّصورِة المكافئِة 4: ١٠٠   )لماذا؟(

وتعني اأّن من بيِن كلِّ ١٠٠ طالٍب يتسّرُب ________  طلاب.

كتَب المديُر هذه النسبَة بالّشكل 4%، حيث تّم اْستبداُل الّرمز % بتالي النسبة. 

ى هذه الصورُة بالنّسبِة المئوّية، وتُقراأ: "اأربعة بالمئة". تُسمَّ

ن نصُفهــا باللــون ال�أخضــر، وربُعهــا باللــون  ــٌم بالتســاوي اإلــى ١٠٠ مربـّـٍع صغيــر، لـُـوِّ اأمامــي مربـّـٌع مقسَّ

البرتقالــي، كمــا فــي الشــكل.

نسبُة عدِد المربّعاِت الخضراء من الّشكل =      =

نسبُة عدِد المربّعاِت البرتقالية من الّشكل =     =

النسبُة المئويُّة لعدِد المربّعاِت الخضراء = ـــــــــــــــــــــ %

النسبُة المئويُّة لعدِد المربّعاِت البرتقالية = ـــــــــــــــــــــ %

النسبُة المئويُّة لعدِد المربّعاِت المتبقّية = ـــــــــــــــــــــ %

األ�حظ اأّن: 

اأتعلُّم: 

النســبُة المئوّيــُة: هــي نســبٌة تاليهــا العــدد ١٠٠، وتُكتــب علــى الّشــكل: "مقــّدم النســبة" %

ـــــــــــ١٠٠١٠٠% =          = ١
١٠٠

ــــــــــــــ
١٠٠
ــــــــــــــ
١٠٠

ـــــــ١
٢
ـــــــ١
4
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نشاط )5(:

نشاط )6(:

اأملاأ الفراَغ في الجدول ال�آتي، بما هو مناسب:

ــِة  ــراءِة النســبِة المئويّ ــي ق ــراً ف ــن تغيُّ ل�حــَظ اأيم  

النّقــال. هاتِفــه  لشــحِن 

آتية:  اأوّضُح شفويّاً ما تعنيه النسُب ال�  -

% ١٠٠ % ،  ٦٠  

فــي  الّشــحِن  لكمّيــِة  المئويّــُة  النســبُة  اأكتــب   -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :٥ رقــم  البطاريّــِة 

فــي  الّشــحن  لكمّيــِة  العاديــُة  النســبُة  اأكتــب   -

البطاريِّة رقم ٥ باأبسط صورة:  ــــــــــــــــــــــــــــــ

النسبة المئويّة بالكلمات النسبة المئويّة بالرموز النسبة

ثلاث واأربعون بالمئة ـــــــــــــــــــــــ %

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالمئة %٥٠

خمس وسبعون بالمئة   

%37

ــــــــــــ4٣
١٠٠

ــــــــــــ
١٠٠
ــــــــــــ٧٥
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تمارين ومسائل:

اأكتُب رمَز كلِّ شكٍل اأمام ما يناسبُه من النسِب المئويِّة للتّظليل فيما ياأتي:   )١(

         الوصف                الشكل

اأ ١٠٠% من ِمساحِة المربّع      )    (

ب             ٢٥% من ِمساحة المربّع      )    (

جـ             ٥٠% من ِمساحة المربّع      )    (

د              اأكثر من ٥٠% من ِمساحة المربّع     )    (

هـ اأقّل من ٢٥% من ِمساحِة المربّع     )    (

اأظلُّل ٣٦% من ِمساحِة الّشكِل المجاور:  )٢(
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الجملــة: "٢٧% مــن حــوادِث الطُّــُرِق ســبُبها عــدُم التــزاِم الســائِق بقوانيــِن واآداِب المــرور"   )٣(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأّن:  تعنــي 

ــى  ــاداً عل ــة. اعتم ــرِة ال�أرضّي ــَة للقش ــّيَة الُمكّون ــُر العناصــَر ال�أساس ــكُل المجــاوُر ُيظه الّش  )4(
آتــي، اأكتــُب هــذه المكّونــاِت فــي المــكان المناســِب مــن الّشــكل: الجــدول ال�

النسبة المئوية العنصر

%4٦,٦ اأكسجين

%٨,١ األمنيوم

%٢٧,٧ سيليكون

%١٧,٦ اأخرى

%100 المجموع
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الدرُس 
تحويلاُت النّسبِة المئوّيةالثّاني  

نشاط )1(:

نشاط )2(:

يعتبر الحق في التنقل من الحقوق ال�أساسية التي يجب 

قلنديا  من  صباٍح  كلَّ  عليٌّ  يمرُّ  أفراد،  ال� بها  يتمتع  اأن 

متِّجهاً اإلى عمِله في رام الله، وسَط زحاٍم شديٍد؛ بسبب 

ممارسات ال�حتلال، ووجوِد جداِر الضم والتوسع بُمحاذاة الّشارع، وقد فكَّر اأْن يستقلَّ سّياراِت ال�أجرِة 

بدل�ً من سّيارتِه الخاّصة، فوجَد اأّن من بيِن كلِّ ٥ سّياراٍت هناك سّيارتا اأجرٍة تمرُّ في هذا الشارع.

نسبُة عدِد سّياراِت ال�أجرِة اإلى عدِد السّيارات الماّرة                                 

=     =     

ولتحويل هذه النسبة اإلى نسبٍة مئويٍّة، فاإن: النسبة المئويّة =

=    = _______ %                          )اأوّضُح اإجابتي(     

ــاإن نســبة عــدد  ــلال ٦ ســفن، ف انطلقــت ٢٥ ســفينة مــن بحــر غــزة لكســر الحصــار، اعتقــل ال�حت

ــى عــدد الســفن جميعهــا هــي =             ــة اإل الســفن المعتقل

بضرِب كلٍّ من البسِط والمقاِم في 4 تصبُح النسبُة =           =  _________ %

عدد سيارات ال�أجرة 
عدد السيارات المارة

األ�حُظ اأّن: من الّسهِل تحويل المقام في الكسر العادي        من ٢٥ اإلى ١٠٠ 
ــِة اأيضــاً، بضــرِب الكســِر بـــ ١٠٠%، ثــم قســمِة البســِط علــى  يمكــُن اإيجــاُد النســبِة المئويّ

المقــام قســمًة طويلــًة، كمــا ياأتــي:
=        × ١٠٠%     )اأتذكُّر اأّن: ١٠٠% = ١(   

   %٢4 = %         =            

٦٠٠
ــــــــــــــ - 

١٠٠
٠٠ــــــــــــــ - 

٢٥

٢4

ـــــــ٦
٢٥

ـــــــ٦
٢٥

ـــــــ٦
٢٥

ـــــــــــ
١٠٠

ـــــــ٦
٢٥
ـــــــــــ٦٠٠
٢٥

ـــــــــــــــ
٥

ـــــــــــــــ
١٠٠

ـــــــــــــــــــــــــــــــ×
 ×٥  
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نشاط )3(:

نشاط )4(:

يقضــي محمــوٌد      ســاعاِت دواِمــه اليومــيِّ فــي تحضيــِر المــواّد 

الخــام اللازمــِة لصنــع المنظّفــاِت، فــي اأحــِد المصانــع، اأحســُب 

النّســبَة المئويـّـَة لســاعاِت عمِلــِه فــي تحضيــِر المــواّد الخــام.

        =         × ١٠٠%     )لماذا؟(

%          =        

                          % __________ =  

اأ( النســبُة المئويّــُة لعــدد ال�أجــزاِء المظلّلــِة فــي 

الّشــكِل المجــاوِر هــي:        = 

                         = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %     

اأو  ٠,٣ = ٠,٣٠ =  ٣٠%     )اأفّسُر اإجابتي(

ــي  ــِة ف ــدِد ال�أجــزاِء الُمظلّل ــُة لع ب( النســبُة المئويّ

ــكِل المجــاور الّش

هي:        =      × ١٠٠ % = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

٣٠٠,٠٨

ـــــــ٣
٨

ـــــــ٣
٨

ـــــــ١
٨

ـــــــ١
٨

ـــــــ٣

ـــــــــــ
٨

              اأتعلُم:

ُيمكــُن تحويــُل الكســِر اإلى نسبـــٍة مئويّــٍة؛ بضـــرِب البســِط والمقـــاِم بعـــدٍد يجعــــُل المقـاَم ١٠٠

)اإن اأمكن(، اأو بضرِب الكسِر بـ ١٠٠%

ـــــــ٣
١٠

ـــــــــــ
١٠٠
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نشاط )5(:

نشاط )6(:

نشاط )7(:

يقوُم مؤيد بحساِب ربِح بّقالِتِه كّل عام، وقد كانت النّسبُة المئويُّة لربحه هذا العام ٣٥%.

نسبُة ربح ِبّقالِة مؤيد في صورِة كسٍر عادي =         

                                            =                )باأبسط صورة(

وفي صورِة كسٍر عشرّي = ٠,٣٥     )لماذا؟(

آتيَة على صورِة كسٍر عادّي، اأو كسٍر عشرّي: اأكتُب النسَب المئويَّة ال�

١( النسبة المئويّة ٥% =         في صورة كسٍر عادي

                      =  ــــــــــ  باأبسط صورة

)اأفّسُر اإجابتي(                 =  ___  في صورة كسٍر عشرّي        

٢( النسبة المئويّة ١٢٥% =       في صورة كسٍر عادّي

                      =  ـــــــــــــــــــ   باأبسط صورة

)اأفّسُر اإجابتي(                 = __________   في صورة كسٍر عشرّي        

أراضــي الزراعّيــِة ال�أكثــِر خصوبــًة في منطقة الشــرِق ال�أوســط، وتَُعدُّ الحبوُب  تُعــدُّ اأرُض ِفَلســطيَن مــن ال�

مــن اأهــّم المحاصيــِل، التــي تُشــكِّل حوالــي ٢٧% مــن ال�أراضــي المزروعــِة في فلســطين. 

- الكسر العادي الذي يمثُّل عدَد الدونمات المزروعة بالحبوب = ــــــــــــــــــــ  

- الكسر العشرّي الذي يمثُّل عدد الدونمات المزروعة بالحبوب = __________  

ـــــــــــ٣٥
١٠٠

ـــــــــــ
١٠٠

ـــــــــــ
١٠٠

ــــــــــ٧

              اأتعلُم:
١. لتحويِل النسبِة المئويِّة اإلى كسٍر عادّي، نكتُب مقّدَم النسبِة كبسٍط للكسِر، ومقامه ١٠٠.

، نكتــُب مقــّدَم النســبِة، مــع وضــِع الفاصلــِة بعــد  ــِة اإلــى كســٍر عشــريٍّ ٢. لتحويــِل النســبِة المئويّ

اإزاحتهــا منزلتْيــن اإلــى اليســار.
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نشاط )8(:

ــّي اأرٍض،  ــي قطعت ــن ال�أشــتال، ف ــه م ــت زراعُت ــذي تّم ــُل الجــزَء ال ــي تمثّ ــُة فيمــا ياأت المناطــق الُمظلّل

ــي الِمســاحة.  ــاويتْين ف ــتطيلتّي الشــكل، متس مس

لِحساِب اأيِّ القطعتْين تّمت زراعُتها بنسبٍة اأكبر؛ فاإّن:

نسبة المساحة المزروعة من القطعة )١( = 

نسبة المساحة المزروعة من القطعة )٢( = 

ـــــــــــ
٣٠
ـــــــــــ
١٢

قطعة )٢(قطعة )١(

نحول كلاً من الكسرْين اإلى نسبٍة مئويٍّة، كما ياأتي:
=        × ١٠٠%         )لماذا؟( النسبُة المئويُّة لِما تّمت زراعُته في القطعة )١( 

= ــــــــــــــــ  %                        

 النسبُة المئويُّة لِما تّمت زراعُته في القطعة )٢( =       × ١٠٠% = ـــــــــــــــــــــــــــ % 

األ�حُظ اأّن: نسبَة ما تّمت زراعُتُه في القطعة ــــــــــــــ كانت اأكبَر منها في القطعة ـــــــــــــ

   اأي اأّن: تحويَل النّسِب اإلى نسٍب مئويٍّة يسّهُل عملّيَة المقارنِة بينها.

ـــــــــــ
٣٠

ـــــــــــ
١٢
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نشاط )9(:

عرضــْت شــركُة اتّصــال�ٍت علــى ُســهْيٍل ٣ دقائــَق مّجانّيــًة، لــكّل ١٢ دقيقــَة 

اتّصــال، وعرضــْت عليــه شــركٌة اأخــرى 4 دقائــَق مّجانّيــٍة، لــكّل ١٨ دقيقــَة 

اتّصــال. اأســاعد ســهيٍل فــي اختيــاِر نســبِة الدقائــِق المّجانّيــة ال�أعلــى.

نسبة الدقائق المّجانّية في العرض ال�أّول=        =

النسبة المئويّة  =        × ١٠٠%         )لماذا؟(

               =          % =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %                

نسبة الدقائق المّجانّية في العرض الثاني=                                  

النسبة المئوية =        × ١٠٠%                   )لماذا؟(

               =          % = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %                

اأستنتُج اأّن: نسبَة الدقائِق المّجانّية ال�أعلى هي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ٣
١٢

ـــــــــــ١

ـــــــــــ١

ـــــــــــ١٠٠

ـــــــــــ

ـــــــــــ

ـــــــــــ
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تمارين ومسائل:
في الشكل المجاور:  )١

األّوُن       الشكل باللون ال�أحمر. اأ- 

األّوُن ٥٠% من الشكل باللون ال�أزرق. ب- 

قامــت جمعّيــٌة للمعاقيــن حركّيــاً بســباٍق ترفيهــيٍّ ل�أعضائهــا، علــى كراســي متحّركــة، بالّســيِر   )٢
حــول ملعــِب كــرِة القــدم ٥ مــرات؛ فقطــَع ســميٌر المســافَة فــي زمــٍن، قــدُرُه      الســاعة، 
بينمــا قطَعهــا عــادٌل فــي زمــٍن، قــدُره  ٥٦% الســاعة، اأحــّدُد اأيـّـاً منهمــا قطــَع المســافَة اأّول�ً.

اأكمُل الجدوَل ال�آتي، بما هو مناسب:  )٣

آتية: اأعبِّر عن الجزء الملّوِن من ِمساحِة المربِّع المقابل، بالصور ال�  )4

اأ(  كسر عادي     ب(    نسبة مئوية       جـ(    كسر عشري       

آتيَة اإلى نسٍب مئويٍّة، ثم اأرتُّبها تصاعديّاً: اأحّوُل الكسوَر ال�  )٥

،   ،     

اأفّكُر واأناقش:  )٦

اأكتب العدد المناسب في   

نسبة مئويةكسر عشري اأو عدد عشريكسر عادي اأو عدد كسري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ٠,٦ــــــــــــــــــــــــــ

١٦%ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ1,25ــــــــــــــــــــــــــ

٥ـــــــ٢

ـــــــ١
4

ـــــــ٦
١٦

ـــــــ٣
١٠

ـــــــ١٣
4٠

ـــــــ٥
٨

ـــــــ١
٢

٠,١٢٥
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الدرُس 
الثّالُث 

تطبيقاٌت على النّسبِة المئوّية

طــّلِاب  مــن  غــاب ٢٢%  الماطــرِة،  أيّــاِم  ال� اأحــِد  فــي 
ــاإذا كاَن عــدُد طــّلاِب  ــى، ف أول المدرســِة عــن الحّصــِة ال�
ّن عــدَد الطّــلاب الغائبيــن هــو: المدرســِة ٣٥٠ طالبــاً؛ فــاإ

=  ٢٢% من الـ ٣٥٠   ٢٢% من عدِد طّلاِب المدرسة 

٠,٢٢ × ٣٥٠  =  

=  ــــــــــــــــــــــــ طالباً  

َحَصــَل محّمــٌد علــى عرضْيــن لشــراِء جهــاِز حاســوٍب، مــن شــركتْين مختلفتْيــن لبيــع الحواســيب، كمــا 
أوفــِر لــه، لشــراء الجهــاز. هــو موّضــٌح فــي الشــكل، اأســاعُد محّمــداً فــي اْختيــار العــرضِ ال�

                           

قيمة الخصم في العرض )١( =         × ٨٠٠ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديناراً

السعر بعد الخصم = ٨٠٠ - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديناراً

قيمة الخصم في العرض )٢( = ــــــــــــــــــــــــــ  × ٧٨٠ = ــــــــــــــــــــــــــ  ديناراً

              اأتعلُم:
يجاد قيمِة النّسبِة المئويِّة من كمّيٍة ما: اأقوُم بضرِب النّسبِة في هذه الكمّية. ل�إ

ــــــــــــ٢٥
١٠٠

نشاط )1(:

نشاط )2(:

)٢()١(

% %
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= الطول × ــــــــــــــــــــــــــ ِمساحُة المستطيِل المجاور 

= ـــــــــــــــ سم × ـــــــــــــــ سم     
= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سم٢   

اأرسُم مستطيلاً ِمساحُته ٥٠% من ِمساحِة  اأ( 

       هذا المستطيل.

اأرسُم مستطيلاً ِمساحُته ١٠٠% من ِمساحة هذا المستطيل. ب( 

اأرسُم مستطيلاً ِمساحُته ١٥٠% من ِمساحة هذا المستطيل. جـ( 

نشاط )3(*:

السعر بعد الخصم = ٧٨٠ - ــــــــــــــــــــــــــ  = ــــــــــــــــــــــــــ  ديناراً

سيقوُم محّمٌد باْختياِر العرض: ــــــــــــــــــــــــــ 

4سم

٦سم

ُيوَجــُد فــي مدرســِة يافــا ٦٠٠ طالــٍب، نســبُة المتفّوقيــن منهــم ١9%، وُيوجُد في مدرســِة الّســاحِل 4٨٠ 

طالبــاً، نســبُة المتفّوقيــن منهــم ٢٥%. اأبّيــُن اأيَّ المدرســتْين يوجــُد فيهــا العــدُد ال�أكبــُر مــن المتفّوقين.         

=         × ٦٠٠                )اأوّضُح اإجابتي(                                                  عدُد المتفّوقين في مدرسة يافا 

= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  طالباً  

=         × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         عدُد المتفّوقين في مدرسِة الساحل 

                                = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  طالباً

نشاط )4(:

اأستنتُج: مدرسَة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فيها عدٌد اأكبُر من المتفّوقين.

ــــــــــــ
١٠٠

ــــــــــــ
١٠٠

*  حل النشاط على الدفتر.
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تمارين ومسائل:

آتيَة: اأجُد قيمَة النسِب المئويَّة ال�  )١

جـ( ١٣٠% من الـ ٥٠ ب( 4٠% من الـ ٣٠         اأ ( ٧٥% من الـ 44 

كُِتَبــِت العبــارُة: "٣% دهــون" علــى علبــة لبــن. كــم غرامــاً مــن الّدهــون فــي علبــِة اللبــن، اإذا   )٢

كانــت كتلتهــا 4٠٠ غــرام؟

فــي الّصــفِّ الّســادِس 4٠ طالبــاً،  ٦٠% منهــم مشــتركون فــي دْورِة حاســوب، والباقــي فــي   )٣

دورِة كــرِة القــدم. اأجــد عــدَد الطـّـّلاِب المشــتركين فــي كلٍّ مــن دورِة الحاســوِب ودورِة كــرة 

القــدم. 

ذا اْمتلــَك محّمــٌد  ســلام  ٢,٥% مــن المبلــغ المفــروِض عليــه الــزكاة، فــاإ قيمــُة الــّزكاِة فــي ال�إ  )4

ــّزكاة. ــن ال ــه م ــا يجــُب علي ــة؛ اأحســُب م ــّدَة ســنٍة كامل ــاٍر، م ــَغ ١٠٠٠٠ دين مبل

نجــاز ( فــي مدرســِة الكرامــِة ٧٢ طالبــاً ، رســَب منهــم 9  تقــّدَم ل�متحــاِن الثّانويـّـِة العاّمــة ) ال�إ  )٥

ــَة للطلبــِة الناجحيــن فيهــا. طــّلاٍب ، اأحســُب النّســبَة المئويّ

كان ســعُر ثّلاجــٍة فــي محــلٍّ لــلاأدوات الكهربائّيــِة ٧٢٠ دينــاراً، ومــَع دخــوِل فصــِل الّصيــِف،   )٦

قــّرَر التّاجــُر اأْن يرفــَع ســعَرها؛ ليصبــَح ١١٠% مــن ســعِرها الّســابق. مــا  الّســعُر الحالــيُّ 

ــة؟ للثّلاج

 اأفكُر: 

٧( ُيوَجــُد فــي ســاحِة بيِتنــا شــجرُة زيتــوٍن كبيــرة، بِْعــُت ١٥ كيلوغرامــاً مــن ثماِرهــا، التــي 
اأثمــرِت الّشــجرة؟ تُمثّــل ٢٥% مــن ثمــاِر الّشــجرة. كــم كيلوغرامــاً 
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الدرُس 
تمارين عاّمةالرابُع  

جابِة الّصحيحِة فيما ياأتي:    ١   اأضُع دائرًة حول رمِز ال�إ

اأجاَب خالٌد عن 44 سؤال�ً من ٥٥ سؤال�ً من اأسئلِة ال�متحان، بشكٍل صحيح .  .١

ها خالد من ١٠٠ كنسبة مئوية ؟ ما العلامُة التي يستحقُّ  

اأ( ٧٥ %       ب( ٨٠ %        جـ( ٨٨ %           د( 94 %    

ــُة للطّالبــات مــن جميــع  ــٍة. مــا النّســبُة المئويّ ــًة فــي مســابقٍة ثقافّي ــاً، و٣٠ طالب شــارَك ٢٠ طالب  .٢

ــِة المشــاركين: الطلب

اأ(              ب(   ٣٠ %        جـ( ٦٠ %           د(     

سعُر ِمعطٍف 4٢ ديناراً. اْشترْتُه سماُح بـ ٣٠% اأقلَّ من سعِره. كم ديناراً وفّرت سماح؟  .٣

١4 ديناراً .      ب(  ٢9,4 دينار.      جـ( ٣٠ ديناراً          د( ١٢,٦ دينار.     اأ( 

آتية تمثل المنطقة المظللة من الدائرة المجاورة؟             اأي النسب المئويٍّة ال�  .4

     اأ ( ٧٥%         ب( ٣٠ %         جـ( 4٠ %      د(  ٢٥ %  

نــاث فــي فلســطيَن فــي احــدى الســنوات ٥٢ ذكــراً لــكلِّ ٥٠ اأنثــى،  بلغــت نســبُة الّذكــوِر اإلــى ال�إ  .٥

نــاث؟ مــا النســبُة المئويـّـُة للّذكــور بالنســبة للاإ

٥٢ %          ب(  ٥٠ %      جـ( 9٢ %          د( ١٠4 %     اأ( 

آتيِة اإلى نسٍب مئويٍّة للمقارنِة بينها:   ٢   اأستخدُم تحويَل الكسوِر ال�

اأ(      ،                       ب(        ،

ــــــــــــ٣٠
٢٠

ــــــ٥
٨

ــــــــ٣١
٢٥

ــــــــ٥
4

ــــــ٣
٥

ــــــــــــ٣٠
٥٠
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  ٣   األــّوُن منطقــَة العبــاراِت الّصائبــِة باللــوِن ال�أخضــِر الفاتــِح، ومنطقــَة العبــاراِت الخاطئــِة باللــوِن 

ال�أحمــر:

آتيَة اإلى نسٍب مئويٍّة، ثّم اأرتُّبها تصاعديّاً:   4   اأحّوُل الكسوَر ال�

اأ(        ب(      جـ(      

  ٥   اأكُتُب ثلاَثَة نسٍب مئويّة بين ٢٥%  و ٣٠% .

  ٦   فــي متجــِر "بلدنــا" ســعُر المعطــِف ٨٠ دينــاراً، فــي تنزيــلاِت اآخــِر الموســم اأصبــح ســعُرُه ٦٠ 

ــُة للتخفيــض فــي ســعِر الِمعطــف؟ دينــاراً. كــم كانــت النســبُة المئويّ

  ٧   قُِطــَف مــن ثمــاِر المــوِز فــي اأريحــا ١٢٠٠ كغــم، وتــّم رزُمهــا؛ بهــدِف شــحِنها اإلــى الخــارج، 

أمنّيــِة علــى الحــدود تاأّخــَر الشــحن؛ مــا اأفســَد ٦٠% مــن الكمّيــة. كــم  جــراءاِت ال� وبســبِب ال�إ

كيلوغراماً من الموِز فسد؟ 

%٢٥ =

لـ ٥٠
٥٠% من ا

% ٢٠ 
ي كنسبة

ه

١٠٠ 
   من الـ

%٥
من الـ ٨٠

4 =

%٦٧
٥٠= ٦,٧

لـ 
ن ا

 م
%9

٠

4٠
 =

٢٥٠
لى 

١% ا
٠٠ 

سبة
ن

% 4
ي ٠

ه

٢٥٠% من الـ ٣٠
هي ٣٦ %

ــــــــــــ٢٥
١٠٠

٠,١٧
ــــــــــــ,٧

١٠٠ =

ــــــــــــ١٨٠
٥٠٠

ــــــــــــ١٢
4٠

ــــــ9
٨
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أنشــطِة الطّلابّيــِة اأّن ٣٦% مــن الطـّـلاِب ل� يشــاركون    ٨   اأظهــَر اْســتطلاٌع لنســبِة المشــاركِة فــي ال�

ــر عــن نســبِة الطـّـّلاِب الذيــن يشــاركون فــي  فيهــا. فمــا الكســُر العــاديِّ باأبســِط صــورٍة، الــذي يعبِّ

أنشــطِة الطّلابّيــِة فــي ذلــك ال�ْســتطلاع؟ ال�

   9   استعارْت هناُء كتاَب "عبقريّة محّمد" الذي يحتوي ١4٨ صفحًة، فقراأْت ٢٥% من الكتاِب 

يوم الجمعة، ثّم اأكملْت قراءَته يوَم الّسبت. اأجُد عدَد الّصفحاِت التي قراأْتها هناُء يوَم الّسبت.

، فوجــَد اأّن طولـَـه 4٠ ســم،   ١٠   قــاَس يوســف اأبعــاَد الَعَلــِم الِفَلســطينّي الموجــوَد فــي غرفــِة الّصــفِّ

وعرَضــُه ٢٠ ســم، ثــّم قــاَم برســِمِه فــي دفتــِره، بتصغيــِر اأبعــادِه بنســبة ١٥%، اأحســُب اأبعــاَد العلـّـِم 

الــذي رســَمُه يوســف.

روابط تعليمية
• http://www.skoool.com.eg/latest_content/KS6Prim_Mth%20_t120%_SM05_A/index.html
• https://www.mathsisfun.com/percentage.html

مشروعي
التعاُوُن مع اإدارِة المدرســِة، والمجلِس المحلّي )البلدي(؛ ل�أخِذ معلوماٍت   

ــي،  ــون الثّان ــول وكان ــاِء، لشــهرّي اأيل ــتهلاك المدرســِة مــن الَكهرب عــن اْس

ســتفادة  وتحويِلهما اإلى نســبٍة مئويٍّة من ال�ْســتهلاِك الســنوّي للمدرســة، للاإ

منهــا فــي توعيــة المواطنيــن باأهميــة ترشــيد اســتهلاك الكهربــاء.

ــرُض  ــّي، وتُع ــى شــكِل جــدوٍل، اأو رســٍم بيان ــُج عل ــُل النتائ ملاحظــة: تُمثَّ  

علــى لوحــٍة كرتونّيــٍة فــي غرفــِة الّصــّف.

آتية )مرتفع،  اأصف قدرتي على اأداء المهارات الواردة خلال هذه الوحدة بكتابة اأحد التقديرات ال�
متوسط، دون المتوسط( اأمام كل مهارة من المهارات الواردة في صفحة ٢٥.

اأقيم ذاتي:
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الَوحدة 
الهندسة )٢(الّسابعة

٧

اأتاأّمــُل الصــورَة واأســمي ال�أدوات التــي اســتخدمها الفــلاح الفلســطيني فــي البيــدر، واأفكــر 

كيــف يمكــن حســاب محيــط الرحــى.
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ــع  ــل م ــذه الوحــدة والتفاع ــة ه ــن دراس ــاء م نته ــد ال�إ ــة بع ــن الطلب ــع م يتوق

اأنشــطتها اأن يكونــوا قادريــن علــى توظيــف ال�أشــكال الهندســية فــي الحيــاة 

ــي: ــة مــن خــلال ال�آت العملّي

اإيجاُد ِمساحَة اأشكاٍل هندسّيٍة مستوية .  .١

٢. التعرُِّف اإلى مفهوم ال�ْرتفاِع للاأشكال الهندسًية )شبه المنحرف ومتوازي ال�أضلاع(.

٣. اْستنتاِج قانوِن حساِب ِمساحِة كلٍّ مْن: شبه المنحرف ومتوازي ال�أضلاع.

4. اإيجاِد ِمساحِة شبِه المنحرف ومتوازي ال�أضلاِع .

التعرُّف اإلى الدائرِة وعناصِرها.  .٥

رسُم الّدائرِة بمعرفِة نصِف قطِرها ومركِزها  .٦

استنتاُج محيِط الّدائرِة واإيجاِد محيِطها.  .٧

استنتاُج قانوِن ِمساحِة الّدائرِة واإيجاِد ِمساحِتها.  .٨

توظيُف محيِط الّدائرِة وِمساحِتها وخواص المثلّث في حّل مشكلاِت حياتّية.  .9
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الدرُس 
ِمساحُة ال�أشكاِل الهندسّيِة الُمستويةال�أول 

آتية : خاطْت عبير حقيبَة يٍد بالمطّرزاِت الجميلة، كما في الّصورة ال�

- اأجُد ِمساحَة المستطيِل الذي ُيمثُّل اأحد جوانب الحقيبة:
ِمساحة المستطيل = ______ × ______

___ × ٢٠     =                  

                  = ______ سم٢  

-  اأجُد ِمساحَة المثلِّث الذي ُيمثُّل الجزَء المطّرز:

ـــــــ١ × طول القاعدة × ال�رتفاع
٢ ِمساحة المثلث = 

ـــــــ١ × _______  × _______  ) لماذا؟ (
٢  =                

                = ________ سم٢   

-  ما العلاقُة بين ِمساحتّي المستطيِل والمثلّث ؟

نشاط )1(:

نشاط )2(:

١٠سم

٢٠سم

آتَي، ثّم اأجيُب عّما ياأتي: اأتاأّمُل الّشكَل ال�
- الّضلُع الُمشتَرُك بين المربِّع والمثلّث: _______

- هـ و = __________

- ما العلاقُة بين ِمساحِة المربِّع وِمساحِة المثلِّث المظلّل؟
- مساحة المربع = ____ × ____

٥٠   × ____ =                

                = ______ سم٢  
ـــــــ١ × ______ × _____

٢ - مساحة المثلث هـ ب جـ = 
ـــــــ١ × _____ × _______

٢  =                

                = ___________ سم٢  
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اأجُد ِمساحَة المنطقِة المظلّلِة في كّل شكٍل مّما ياأتي:

اأ( اأ ب جـ د مربٌّع، طوُل ضلِعه  ٢,٥ سم 
ِمساحُة المربّع = ___________ × ___________
___________ × ___________ =               

               = ___________ سم٢

ـــــــ١ × ___________ ) لماذا ؟(
٢ ِمساحُة المثلّث  اأ ب م = 

                        = ___________ سم٢

ب(  م ص ع ن مستطيٌل، طولُُه ١4 م، وعرُضه ٦ م 
ـــــــ١ × ______

٢ ِمساحُة المثلّث س ص ع = 
_________ =                           
                           = _______ م٢

نشاط )3(:

- األ�حظ: ___________________________________________________

اأتعلّم:

ِمساحُة المثلِّث تساوي نصَف ِمساحِة المربّع، اأو المستطيِل الُمشتِرك معه في القاعدة وال�رتفاع.

 

ن
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تمارين ومسائل:

فــي الّشــكِل المجــاور المثلــٌث هـــ ب جـــ ِمســاحُته ٨ م٢،    )١
ــع. ــُد ِمســاحَة المربّ اأج

٢( اأجُد ِمساحَة الّشكِل المجاوِر بطريقتْين:

في الّشــكِل المجاور مســتطيل اأ ب جـ د ِمســاحته   )٣
4٨ ســم٢،  اأجــُد مســاحة المثلــث هـــ جـــ د.

هـ

جـ ب

١٢سم

دهـ

جـ

اأ

ب
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   نشاط )1(:

تُمثُِّل الّصورُة المجاورُة ساريٍة لعلِم ِفَلسطيَن في ناُبلَس.

- ما نوُع الّزاويِة الناتجِة من الْتقاِء ساريِة العلِم مَع سطِح ال�أْرض؟

   نشاط )2(: 

األ�حُظ الشكَل ال�آتي، ثم اأجيُب:
  

- المستقيُم اأ ب يوازي المستقيَم جـ د. 

- اأرسُم من النقطة )اأ( اأقصَر مسافٍة بين الخطّْيِن، باستخدام الِمسطرِة والقلم.

- البعُد بين المستقيمْيِن اأ ب ، جـ د = _____ َوحدات.

اأ
اأتذكُر:

البعُد بين المستقيمْيِن 

المتوازيْيِن  ثابٌت.

اأتعلُم: 

ى ال�ْرتفاع بينهما.  البعُد بين المستقيمْين المتوازيين ُيسمَّ

ب

د جـ

الدرُس 
ال�ْرتفاُع في ال�أْشكاِل الهندسّيةالثاني 
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   نشاط )3(: 

اأسّمي القطع المستقيمَة  التي تمثُّل ال�ْرتفاَع بين المستقيمْين المتوازيْيِن  ع ن ، اأ س
      

                                 

           ن س ، _______________

   نشاط )4(: 

اأتذكُر:
رؤوس  اأحد  بين  البعد 
المثلث والضلع المقابل 
له )القاعدة(، اأو امتداده 
يسمى اإرتفاع المثلث. 

جـ

بع

سداأ

ن

هـو

ــُل رســَم  ــن، اأكم ــن متوازيْي ــن خطْي ــة بي آتي ــاِت ال� رســَم ســميٌر المثلث

ــي: ــا ياأت ــث فيم ــاع المثل ارتف

جـ

ب اأ

د

جـ

ب اأ

د
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   نشاط )6(:

أزرِق، ثّم اأكمُل الفراَغ لكلِّ شكٍل فيما ياأتي:  اأرسُم ال�ْرتفاَع باللْوِن ال�أحمِر، والقاعدِة باللْون ال�

                   شكل )١(                                 شكل )٢(

طول القاعدة = ______ َوحدات.                   طول القاعدة = ______ َوحدة .

ال�رتفاع = _______ َوحدات.                      ال�رتفاع = ______ َوحدات.

   نشاط )5(: 

اأتاأّمُل الّشــكَل المرســوَم على شــَبكِة المربّعاِت، ثّم اأكمُل 
بمــا هو مناســب:

اأ( الشكُل اأ ب جـ د هو : متوازي اأضلاع.

جـب( البعُد بين الّضلعْيِن المتوازيْين: اأ د ، ب جـ،  ب

داأ

والمرسوُم بالخطِّ الُمنقَّط = _____ وحدات.
جـ( اأسًمي الّضلَع: _____________ قاعدًة لمتوازي ال�أضلاع اأب جـ د.

د( اأرسُم ُبعداً اآخَر بين المستقيمْين: اأ د ، ب جـ ، باستخدام الِمسطرِة والقلم.
هـ( اأسّمي الّضلَع: ____________ قاعدًة لمتوازي ال�أضلاع اأب جـ د.

و( اأرسُم الخطَّ العموديَّ النازَل مَن الراأِس اأ على اْمتداِد الّضلِع ب جـ.

اأتعلُّم: 

 ال�ْرتفاُع في متوازي ال�أضلاِع: هو البعُد بين الّضلعْيِن المتوازيْين.

4

هـ



5051

   نشاط )7(:

اأتاأّمُل الّشكَل المرسوَم على شَبَكِة المربعاِت، ثّم اأجيُب:
اأ( الشكل اأ ب جـ د هو : شبه منحرف

ــِن، والمرســوُم بالخــطِّ  ــِن المتوازيْي ــن الّضلعْي ــُد بي ب( البع
ــِط = _________ وحــدات. الُمنقَّ

الّضلعــان:  همــا:  الّشــكِل  فــي  القاعدتــان  جـــ( 
.___________  ،  ___________

د( اأرسُم ُبعداً اآخَر َيِصُل بين القاعدتْين باستخدام الِمسطرة والقلم.

جـ ب

داأ

اأتعلُم: 
 ال�ْرتفاُع في شبه المنحرف: هو البعد بين القاعدتْيِن المتوازيتْين.

   نشاط )8(:

أزرِق، والقاعدتْيِن باللوِن ال�أحمِر، ثّم اأكمُل الفراَغ لكلِّ شكٍل فيما ياأتي: اأرسُم ال�رتفاَع باللْوِن ال�

                          شكل )١(                                         شكل )٢(
طول القاعدة ال�أولى= _____ وحدة.            طول القاعدة ال�أولى = _____ وحدة.
طول القاعدة الثانية = _____ وحدة.            طول القاعدة الثانية = ______ وحدة.

ال�رتفاع = _______ وحدات.                  ال�رتفاع = ______ وحدات.

اأفّكُر:    نشاط )9(:

اأرسُم متوازي اأضلاٍع ُعِلَم طول قاعدتِه وارتفاِعه.
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تمارين ومسائل:
آتية واأكتبه في الفراغ:  )١( اأرسُم ال�ْرتفاع لكلِّ شكٍل من ال�أشكاِل ال�

 

      ال�رتفاع = _____ وحدات                          ال�رتفاع = ____ وحدات
  

     

 

        ال�رتفاع = ____ وحدات                          ال�رتفاع = ____ وحدة

)٢( اأكتُب طوَل كّل من القاعدِة وال�ْرتفاِع في كلِّ شكٍل مّما ياأتي:

 
 
 

طول القاعدة = ______                                    طول القاعدة = _______
ال�رتفاع = _________                                    ال�رتفاع = __________

٣,٥٣

٥
٣

١١ ١٠,٥



5253

   نشاط )1(: 

لَدى حاتٍم وزوجته  اآمنة قطعُة اأرٍض قريبٍة مْن جداِر 

ع، يريدان اإيجاَد ِمساحِتها؛ لزراعِتها  الّضمِّ والتوسُّ

بال�أشجاِر الُمثٍمَرة.

- شكُل صورة قطعِة ال�أرِض هو: ______.

- كيف يجُد حاتم وزوجته ِمساحَة قطعِة ال�أرِض؟

اأتذكُر:

الّشـــكِل  ِمســـاحُة 

يســـاوي  الهندســـّي 

الوحـــداِت  عـــدَد 

المربّعــــِة التـــي تغطـــي 

لّشـــكل.  ا

    نشاط )2(:

اأجُد ِمساحَة الّشكِل مْن خلاِل شَبَكِة المربّعات.
  

ُر ِمساحَة الّشكل: _________  َوحدًة مربّعًة. - اأقدِّ

- طول القاعدة = ________ وحدات، ال�رتفاع = ________ وحدات.

الدرُس 
ِمساحُة متوازي ال�أضلاعالثالث 
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   نشاط عملّي )3(:

آتية: * اأتعاوُن واأفراَد مجموعتي، للقيام بالخطوات ال�

١( اأرسُم ال�ْرتفاَع لمتوازي ال�أضلاع.
٢( األّوُن القاعدَة باللْوِن ال�أسوِد، وال�ْرتفاَع باللْوِن ال�أحمِر في مقصوصٍة لمتوازي ال�أضلاع.*

٣( اأقُصُّ مثلثاً من اأحِد جوانِب متوازي ال�أضلاع، كما في الصورة، واأنُقلُُه اإلى الجانِب ال�آخر.

4( ما الّشكُل الناتُج؟ _______. لماذا؟ 

: األ�حُظ اأنَّ

- ِمساحَة المستطيِل هي نفسها ِمساحُة متوازي ال�أضلاع.
ِمساحة متوازي ال�أضلاع = ِمساحة المستطيل
                         = الطول × العرض

                         = طول قاعدة متوازي ال�أضلاع × ارتفاع متوازي ال�أضلاع، )لماذا؟(
                         = ___________ وحدة × ___________ وحدة 

                         = ____________ وحدة مربّعة.

اأتعلُّم: 

 ِمساحة متوازي ال�أضلاع = طول القاعدة × ال�رتفاع 

* للمعلـّـم: تنفيــذ النشــاط مــن خــلال المقصوصــات المرســومة علــى شــبكة المربعــات. لفــت انتبــاه الطلبــة اإلى اأّن المســتطيل ومتــوازي ال�ضلاع 

مشــتركان في القاعدة وال�ْرتفاع.



5455

   نشاط )4(:

اأجُد ِمساحَة متوازي ال�أضلاع في كلِّ شكٍل مّما ياأتي:

اأ(  ِمساحُة الّشكِل = طول القاعدة × _____

                    = ____ وحدة × _____ وحدة = ____ وحدة مربّعة.

ب( ِمساحُة الّشكل = _____ × _____

               = 4م × _____م = ____ م٢

   نشاط )5(:

ــٌة شمســّيٌة علــى شــكِل متــوازي اأضــلاع، طــوُل قاعدتـِـه ٢,٥م، ويزيــُد هــذا الطــوُل عــن اْرتفاِعــه  خليَّ

بمقــدار ١,٥م.

اأِجُد ِمساحَته.

ِمساحة متوازي ال�أضلاع = ________ × ________

 ___________ × ٢,٥ =                         

                         =  ___________ م٢

١٢م
١4م

4م

اأفّكُر:

ــم اإلــى مربعات  متــوازي اأضــلاع طــول قاعدتــه ١٢,٨ســم وارتفاعــه ١٠ســم، قُسِّ
ــع  ــع كل مرب ــاً، اأجــد طــول ضل ــا ٣٢ مربع ــرة متســاوية المســاحة عدده صغي

منهــا.
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تمارين ومسائل:

)١( اأجد ِمساحَة متوازي اأضلاٍع، طوُل قاعدتِِه ١٢,4 سم، وارتفاُعه ٢,٥سم.

)٢(  لَدى حساٍم قطعُة اأرٍض على شكِل متوازي 

لبناِء  منها  مستطيلاً  َص جزءاً  اأضلاع، خصَّ

منِزله، والجزُء ال�آخُر خّصَصُه لزراعِة ال�أشجاِر 

الُمثمرة. كما في الشكل المجاور.

لزراعِة  المخّصَصَة  ال�أرِض  ِمساحَة  اأجُد 

ال�أشجاِر المثمرة.

٦سم،  وارتفاُعه  ٨سم،  قاعدتِه  طوُل  اأضلاٍع  متوازي  منهما  أّوُل  ال� هندسّياِن:  )٣(  شكلاِن 

متوازي  ِمساحة  المستطيل ضعفّي  ِمساحُة  كانت  فاإذا  ١٠سم.  طولُه  مستطيٌل  والثاني 

ال�أضلاع، اأجُد عرَض المستطيل.

)4(  يستخدُم مزارٌع جّراراً لحراثِة اأرِضه التي على شكِل متوازي اأضلاع، طوُل قاعدتِه ٥٠م، 

ويحرُث في الساعِة الواحدِة ٦٠٠م٢.

اأ( ما ِمساحُة اأرِضه اإذا احتاج 4 ساعات لِحراثِتها؟

ب( يمثل الشكل المجاور مخططاً لقطعة ال�أرض، 

ما طول اأ هـ.

٣٥م

١٠م

٣٠م

المنزل

4٠م

جـ٥٠م

د

ب هـ

اأ
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اأ( اسُم الشكِل الذي حصَل عليه بعد خياطِة القطعتين معاً: متوازي اأضلاع.

ب( ِمساحُة كلٍّ من قطعتّي القماش = نصف مساحِة علِم فريِق المشّجعين.
ِمساحُة شبه المنحرف = نصف ِمساحِة متوازي ال�أضلاع.

  ________ × ________  ×     =                       
        =  × )قاعدة شبه منحرف )١( + قاعدة شبه منحرف )٢(( × ال�رتفاع 

 

   نشاط )1(: 

قــاَم رامــي بخياطــِة علــٍم لمشــّجعي فريــِق كُــرِة القــدِم فــي مدرســته، فاأخــَذ قطعتــّي قمــاٍش: خضــراء 
وحمــراَء، وقــّص كلَّ واحــدٍة منهمــا، بحيــث تكــوُن مطابقــًة للاأخــرى علــى شــكِل شــبِه منحــرف، ثــَم 

قــام بخياطــة القطعتْيــن اإلــى جانــب بعِضهمــا البعــض.*

شبه المنحرف ال�أول

ال�رتفاع

شبه المنحرف الثاني

قاعدة شبه المنحرف )٢(قاعدة شبه المنحرف )١(

اأستنتُج: ِمساحُة شبِه المنحرِف تساوي _______________ × _______

اأتعلّم:

  ِمساحُة شبِه المنحرف =  × ) مجموع طولّي قاعدتْيه( × ارتفاعه

* للمعلم: تنفيذ النشاط عملياً بالمقصوصات.

الدرُس 
ِمساحُة شبِه المنحرفالرابع 
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ب( ِمساحُة شبه المنحرف =  × ) ___ + ___ ( × ___

                          =  × ______ سم × _____سم

                          = _________سم × _______سم = ____ سم٢

   نشاط )3(:

   نشاط )2(:

اأجُد ِمساحَة شبِه المنحرِف في كلِّ شكٍل مّما ياأتي:

اأ( ِمساحُة شبه المنحرف =  × ) ___ + ___ ( × ___

                         =  × ____ وحدة  × ____ وحدة

                         = ______ وحدة × _____ وحدة 

                         = ____ وحدة مربعة.

٥سم

١٢سم

٨سم

٥٠سم

٨٠سم

4٠سم

ــى شــكل شــبه منحــرف،  ــًة عل ــُة لوحــًة فنّي اشــترْت هب
ــى  ــا عل ــن تعليِقه ــَن م اأرادْت حســاَب ِمســاحَتها لتَتمكّ
جــداِر الغرفــة، اأجــُد ِمســاحَتها اإذا كانــت قياســاتُها كمــا 

ــي:   آت ــي الشــكل ال� ف

ِمساحُة اللوحة = مساحة شبه المنحرف

               _________ × _________ ×   =                  

 _________ × _________ =              

              = _________سم٢
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تمارين ومسائل:*

)١( مــراآٌة علــى شــكِل شــبِه منحــرف، طــول قاعدتْيهــا ٢٥ســـم، ٣٥ســـم. اأجـــُد ِمســاحَتها اإذا 

علمــت اأّن اْرتفاَعهــا ١٥ســم.

4م

٣,٥م

٣م

)٢( تــّم ُصنــع َســّجادٍة كمــا فــي الشــكل المجــاور، بحيــث 

ــراِء  ــُن ش ــة، وكان ثم ــِة الغرف ــَع اأرضّي ــاُت م ــُب القياس تتناس

ــاراً. اأحِســُب ثمَنهــا؟ ــِع الواحــد ٢٥ دين ــِر المربّ المت

 

)٣( شبُه منحرف ِمساحُته ٨٠م٢، وطول� قاعدتْيِه ٢م و ٨م، اأجُد اْرتفاَعه.

)4( من حق المؤسسات تملك بعض ال�أماكن للاستفادة منها، رسمْت اإحدى المؤّسساِت 

موقفاً لكلِّ سّيارة، وكان على شكل متوازي اأضلاع مساحُته ١٠م٢، وطوُل قاعدتِه  ٢ م.

اأجُد اْرتفاَع الّشكِل المخّصِص لموقِف السّيارِة الواحدة؟

* رسم شكل تخطيطي حيثما لزم ذلك.
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الدرُس 
الّدائرةالخامس

نرمي حجراً في وعاٍء فيه ماٌء، ونلاحُظ ال�أشكاَل الناتجة.

قامْت زهراُء برســِم الّدائرِة المرســومِة في الّشــكِل المجاوِر، حيث كانت النّقطُة ) م ( مركزاً للّدائرة، 

ــّم رســمْت عليهــا مجموعــًة مــن القطــِع المســتقيمة. اأكمــُل الفــراَغ فــي الجــدوِل المجــاوِر، بعــّد  ث

الَوحدات. 

* للمعلّم توفير وعاٍء، وماٍء، وحجٍر لكّل مجموعٍة؛ لتنفيذ النشاط في ساحة المدرسة.

نشاط )1( *:

نشاط )3(:

نشاط عملّي )2(:

اأحضــْر علبــًة، اأو كاأٍس ســطُحها دائــريُّ الّشــكل، 
اأضــُع ســطَحها الدائــريَّ علــى ورقــٍة، واأرســُم دائــرة، 
ــّم اأقــوُم  ــرَة، كمــا فــي الّشــكِل الُمرفــق، ث اأقــصُّ الّدائ
ــرَة، واأرســُم  ــُح الدائ ــّرات، اأفت ــلاَث م ــرِة ث بطــّي الّدائ

ــّي. ــوِط الطّ ــوق خط ــي ف بقلم

ماذا األ�حظ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

طول القطعة القطعة المستقيمة

٣ وحدات  اأ م

د م

جـ م

 ب م

د

اأ

جـ

بم



6061

اأتعلّم:

الدائرة هي مجموعُة النّقاِط التي تبُعُد بعداً ثابتاً عن نقطٍة معّينة تُسّمى "مركز الدائرة". 

الُبعُد الثابُت عن النّقطِة المعّينِة ُيسّمى "طول نصِف قطِر الّدائرة " ، وُيرمُز له بالّرمز " نق " .

اأرسُم نصَف قطٍر لكلِّ دائرٍة، واأكمُل الفراَغ فيما ياأتي :   

المركز: ــــــــــــــــــــــــــ            المركز : ــــــــــــــــــــــــــ المركز : ن  

طول نق = ــــــــــــــــــــــــــ    طول نق = ــــــــــــــــــــــــــ طول نق = وحدة واحدة 

نشاط )4(:

ماذا األ�حظ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اأكمُل الفراَغ في كلٍّ مّما ياأتي :

تُسّمى القطعُة المستقيمُة اأم ـــــــــــــــــــــــــــــ ، وطولها = ٣ وحدات

تُسّمى القطعُة المستقيمُة ب م ـــــــــــــــــــــــ وطولُها = ــــــــــــــــــــــــــ 

اأجُد طوَل القطعِة المستقيمِة اأ ب = ــــــــــــــــــــــــــ

نشاط )5(:

باأ م

م ن
ل
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اأكمُل الفراَغ في كلٍّ مّما ياأتي : 

رسمْت ريُم الّدائرَة المجاورَة، ثّم قامْت برسِم مجموعٍة 
من القطِع المستقيمة.

 اأكتُب اأسماَء القطِع المستقيمِة التي تصُل بين 
نقطتْين على الّدائرة: اأ ب ، _____ ، _____

نشاط )6(:

نشاط )7(:

اأتعلّم:

قطُر الّدائرِة: هو قطعٌة مستقيمٌة تصُل بين نقطتْين على الّدائرِة مروراً بالمركز. وُيرَمُز له بالّرمز "ق".

األ�حُظ اأّن : طول القطر = ٢ × نق.

اأناقُش: العلاقَة بين طولّي اأم ، ب م وطول  اأ ب .

3,5 سم 21 سم 10 سم طول القطر

8 ملم 2,5سم طول نصف القطر

اأ
س

جـ
م

ك

ع

ص

ب

د

هـ

اأتعلّم:

الوتُر: هو قطعٌة مستقيمٌة تصُل بين اأيِّة نقطتْين على الدائرة

اأناقُش: العلاقة بين القطر والوتر.
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اأرسُم في دفتري باْستخدام الِمسطرِة والفرجاِر دائرًة، مركُزها "ن"، و نق = ٥ سم، وذلك باتّباع 

آتية:  الخطوات ال�

١ـ على الورقة اأعّيُن المركَز "ن" .

٢ـ اأفتُح الفرجاَر فتحًة، مقداُرها يساوي نصَف القطر )٥ سم(

على الِمسطرة .

٣ـ اأضُع راأَس الفرجاِر في المركِز، واأحّرُك راأَس القلِم على سطِح 

الورقِة باتّجاِه عقارِب الّساعة واأرسم الدائرة.

نشاط عملّي )10(:

في الّشكِل المجاور دائرة، س ص وتٌر فيها، اأرسم: 

اأ( وتراً اآخر فيها .         ب( اأطول وتٍر فيها .

نشاط )9(:

ن

ص

س

اأرسُم في دفتري دوائَر مختلفًة، باْستخداِم اأدواٍت، حوافُها دائريُّة الشكل.

نشاط عملّي )8(:

ن

ن

ن

٥سم
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تمارين ومسائل:

اعتمــاداً علــى الّرســم المجــاور اأضــُع )صــح( اأمــاَم العبــارِة الّصائبــة، و)خطــاأ( اأمــام العبــارِة   )١

الخاطئــة، فــي كلٍّ مّمــا ياأتــي، واأصّحــُح الخاطئــَة منهــا : 

)      ( عند رسم الدائرة نفتح الفرجار بطول نصِف قطرها. اأ ـ 

)      ( هـ ع قطر في الدائرة. ب ـ 

)      (  اأ م هو اأطوُل وتٍر في الدائرة . جـ ـ 

)      (  ب جـ نصُف قطِر في الدائرة . د ـ 

)      (  طول قطر الدائرة يساوي ٢ سم. هـ ـ 

اأرسُم دائرًة مركُزها " م "، وطوُل  نق = ٣ سم، ثّم اأرسُم عليها: ٢ـ 

القطر اأب، نصف القطر م ل ، الوتر س ع .  

يّدعــي ماجــد اأّن للدائــرِة محــوَر تماثــٍل واحــٍد فقــط، هــل تتّفــُق مــع ماجــد؟ اأوّضــُح ذلــك  ٣ــ 

بالرسم.

د

اأ

جـ

ب

ل

م

٢سم
ع هـ

اأ

ب ؟

م

؟

 اأفكُر: 

4( اأتاأّمُل الّشكَل المجاوَر، ثّم اأجيُب عن الّسؤاِل ال�آتي: دون 

اْستخداِم الِمنقلِة، ما العلاقُة بين كلِّ من:

م ب اأ ؟ لماذا ؟ م اأ ب ، ∠ ∠
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الدرُس 
محيط الدائرةالسادس

اأمّرُر قلمي على الدائرة فيما ياأتي:

نحضُر مجموعًة من المجّسماِت التي ُيمثُّل سطُح كلٍّ منها شكلاً دائريّاً، ونحضُر خيطاً لقياِس 
محيِطها بشكٍل تقريبّي، وِمسطرًة لقياِس طول ِالقطِر اأيضاً، بشكٍل تقريبّي، ونُكمُل الجدوَل ال�آتي*:

* للمعلّم: توفير مجّسماٍت ذاِت حوافٍّ دائريِّة الّشكل، وخيوط لتنفيذ النشاط.

نشاط )1(:

نشاط عملّي )2(:

المحيط ÷ القطر  المحيط طول القطر  اسم المجّسم

1

2

3

4

األ�حظ: العلاقَة بين ناتِج قسمِة المحيِط على القطِر للمجّسماِت السابقِة 

اأناقُش: كيف ُيمكُنني قياُس محيِط قطعِة النّقد، باستخداِم الِمسطرِة فقط؟ 

وباستخدام خيٍط وِمسطرة؟



6667

ساعُة حائٍط دائريِّة الّشكِل، قطُرها = ١4 سم، نريُد تزييَنها؛ بوضِع شريٍط ملٍّون حول محيِطها، ما 
طوُل الشريط؟ 

طول الشريط حول الساعة = محيط الدائرة
π × محيط الدائرة = ٢ × نق

، ولم نختْر قيمَتها التقريبّية ٣,١4؟(   ـــــــ٢٢
٧  = π ـــــــ٢٢ )لماذا اختْرنا

٧               = ـــــــــــــــــــــــ  × 
              = ــــــــــــــــــــــــ سم

بركُة سباحٍة دائريُّة الّشكِل، نصُف قطِرها = ٥,٥ م، اأجُد محيط سطحها. 
π × المحيط = ٢ × نق

         = ٢ × ــــــــــــــــــــــــــــــــ × ــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــ م 

نشاط )3(:

نشاط )4(:

اأتعلّم:

، وُيرَمُز لها بالّرمز  ـــــــ٢٢
٧ ناتُج قسمِة المحيِط على القطِر هو نسبٌة ثابتٌة، تساوي تقريباً ٣,١4 اأو 

"ط"، اأو "π"، وتُقراأ  "باي" )النسبة التقريبّية(.
 π = اأّي اأّن: المحيط  ÷ القطر

محيط الدائرة = طول القطر × النسبة التقريبية 
  π ق = π × ق =              

π ٢ نق = π ×  ٢ × نق =              

اأجُد طوَل نصِف قطِر الدائرِة التي محيُطها يساوي 44 سم .
π × المحيط = ٢ نق   

؟( ـــــــ٢٢
٧  = π ٧ـــــــ٢٢ )لماذا عوضنا هنا بقيمة       44  = ٢ نق × 

ـــــــ٧
٢٢ ٧ـــــــ٢٢ =   44 ×       ٢ نق =  44 ÷ 

     ٢ نق = ٢ × ـــــــــــــــ  
        نق = ــــــــــــ سم

نشاط )5(:

٢

١

 اأتاأمل واأناقش: 

ـــــــ٢٢ ؟
٧ لتسهيِل العملّيِة الحسابّيِة اأختار π = ٣,١4 اأو 
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تمارين ومسائل:
اأجُد محيَط الدائرِة في كلٍّ مّما ياأتي : ١ـ 

طول قطرها ١٠ سم .                   ب(  طول نصف قطرها ٣,٨سم . اأ( 

طول قطرها ١٢,٥ سم .                 د(   طول نصف قطرها  ١4 سم . جـ( 

اأجُد طوَل نصِف قطِر الّدائرِة في كلٍّ مّما ياأتي : ٢ـ 

محيطها = ٣,١4 سم .     ب( محيطها = ١٠ π سم     جـ( محيطها = ٦٦ سم. اأ( 

في الّشكِل المجاوِر، اأيّهما اأطوُل: محيُط الّدائرِة، ٣ـ 

اأم محيُط المستطيل؟       

اشــترْت دعــاُء طاولــًة ســطُحها دائــريُّ الّشــكل، طــوُل قطِرهــا  4ـ 
٢م، وضعــْت عليهــا غطــاًء يتدلّــى بطــول ٢٥ ســم، مــن 
حاطــة  جميــع النّواحــي، هــل ســتكفي ٧ اأمتــاٍر مــن الهــدِب ل�إ

هــذا الغطــاء؟ ولمــاذا؟

٦سم

٨سم

سم
٥

 اأفكُر: 

5- اإذا كان نصُف قطِر دائرٍة يساوي ١٠ سم، ونصُف قطِر دائرٍة اأكبَر منها يساوي 
٢٠سم، فما العلاقُة بين:

اأ(   اأنصاِف اأقطاِرهما.    ب(  محيطْيهما .  
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الدرُس 
ِمساحُة الّدائرةالسابع

الِغرباُل اأداة من التراث، تشبه الدف، ذا ثقوب ينقى بها 
الحب من الشوائب، وكان المزارعون يستخدمونه على 

البيدر.

اأتاأّمُل الّصورَة المجاورَة، ثّم اأكمل:

اأ( اأسّمي اأنصاَف اأقطار : اأ م ، ____ ، ______

ب( اأسّمي قطراً في الّدائرة : ________

جـ( كيف نجُد ِمساحَة المنطقِة الدائريّة ؟

في ِحّصِة التربية الرياضّيِة طلَب المعلُّم اإلى  طلبِة الّصّف الّسادس اأْن يركضوا حول الّشكِل الدائرّي، 

الذي يظهُر في وسط ملعِب كرِة القدم.

اأظلُّل المنطقَة التي تمثُّل ِمساحَة الشكِل الدائرّي، الذي ركض حوله الطلبة.

نشاط )1(:

نشاط )2(:

م
اأ

ب

جـ
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اأ( اأرسُم دائرًة، ثّم اأقوُم بتقسيِمها اإلى اأجزاء ، واإعادِة ترتيبها، كما هو مبّيٌن في الّشكل: *

نشاط )3(:

* للمعلّم: توظيف المواّد المتوفّرة في حقيبة الرياضيات لتنفيذ النشاط عملّياً.

األ�حظ: ِمساحة الدائرة = ِمساحة المستطيل 

                       =  الطول ×  العرض

                                = نصف محيط الدائرة   × ____  

ـــــــ١ × ٢ نق π × نق
٢  =                                

  π × _____  ×  ___ =                                

جـ( األ�حظ: لو تّم تقسيُم الدائرة اإلى ٦4 جزءاً، ثم اأعيد ترتيِبها.

ب( األ�حظ: لو تّم تقسيُم الدائرة اإلى ٣٢ جزءاً، ثم اأعيد ترتيِبها.

١٦ جزءاً متساوياً

٣٢ جزءاً متساوياً

٦4 جزءاً متساوياً

نصف محيط الدائرة

نق

نصف محيط الدائرة

نصف محيط الدائرة
)الطول(

نق

نق

)العرض(
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اأجُد ِمساحَة الدائرِة في كلِّ حالٍة مّما ياأتي:

اأ( نق = ٨ سم.

π مساحة الدائرة = نق٢

 ٣,١4 × ___ × ___ =              
              = _______ سم٢

ب( ق = ١4 سم . 

 π مساحة الدائرة = نق٢

ـــــــ٢٢ 
٧  × ___ × ___ =             

             = _______ سم٢

اأجُد ِمساحَة المنطقِة المظلّلِة في الّشكِل ال�آتي:

ِمساحة الجزِء المظلّل = ِمساحة الدائرِة الكبيرة – ِمساحة الدائرِة الّصغيرة

 π × ________ = ِمساحة الدائرة الكبيرة

 ٣,١4 × ______ × ١٠ =                      
                      = _______ سم٢

نشاط )4(:

نشاط )5(:

اأتعلّم:

π × مساحة الدائرة = نق × نق
π نق٢ =                     

٦
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طلبِت المعلّمُة من محّمٍد و خالد اإيجاَد ِمساحِة دائرة نق = ١٦سم، فكانت اجابتاهما كما ياأتي:

جابات، واأفسرها شفوياً. اأتاأّمُل ال�إ

نشاط )6(:

 π × __________ = ِمساحة الدائرة الصغيرة

 ٣,١4 × ______ × ٦ =                     

                     = _______ سم٢

ِمساحة الجزِء المظلّل = ٣١4 -  ______ = ___________ سم٢

محمد
خالد مساحة الدائرة = ٢ π نق

٣,١ × ١٦4 × ٢ =

= ١٠٠,4٨ سم٢

  π مساحة الدائرة = نق٢

٣,١4 × ١٦ × ١٦ =

= ٨٠٣,٨4 سم٢
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 اأفكُر: * 

٥(  ما ِمساحُة المربٍّع الذي يمكُن رسُمه داخَل دائرٍة قطُرها ٢سم

تمارين ومسائل:
اأجُد ِمساحَة الدائرِة في كلِّ حالٍة مّما ياأتي:  )١

نق =  ١4 سم                   ب(   ق =  ٦ م اأ( 

اأجُد نصَف قطِر الدائرِة وِمساحَتها، اإذا كان محيُطها:  )٢

٦٢,٨ سم              ب (  ١٨,٨4 سم           جـ ( ٨٨ سم اأ( 

اإذا كان نصــُف قطــِر دائــرٍة يســاوي ٨ ســم، ونصــُف قطــِر دائــرٍة اأكبــر يســاوي ١٦ ســم،   )٣
فمــا نســبُة ِمســاحِة الدائــرِة الّصغيــرِة اإلــى ِمســاحِة الدائــرِة الكبيــرة ؟

اأجُد ِمساحَة المنطقِة الملّونِة في كّل شكٍل مّما ياأتي:  )4

* تمس رؤوس المربع الدائرة
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الدرُس 
تمارين عاّمةالثامن

جابِة الّصحيحِة فيما ياأتي :    ١   اأضُع دائرًة حول رمِز ال�إ

آتية ؟ ما النسبة التقريبّية  "π" من ال�  )١

     اأ( القطر ÷ المحيط  ب(  المحيط ÷ القطر جـ(  المحيط × القطر  د( القطر × المحيط 

مامحيُط الدائرِة التي نق فيها يساوي ٧سم ؟  )٢

اأ( 44 سم          ب( ٢٢ سم           جـ( ١4 سم          د(    ٣,١4 سم   

٨سم

٦سم

٦سم

 ٢  اأجُد ِمساحَة شبِه المنحرِف في الّشكِل المجاوِر، 
      بطريقتْين.

٣  قاعُة اْجتماعاٍت على شكل شبه منحرف، ِمساحُته 4٥م٢، وطوُل اإحدى قاعدتْيه   المتوازيتْين   
٧م، وارتفاُعه ٦م. ما طوُل القاعدِة ال�أخرى؟

4  حديقــٌة علــى شــكل متــوازي اأضــلاٍع، طــوُل قاعدتـِـه ٨م، واْرتفاُعــه١٠م، اأراد جميــٌل اأْن يضــَع 

ســماداً بمعــدِل ٠,4 كغــم لــكلِّ متــٍر مربـّـع. كــم كيلــو غرامــاً يلزُمــه؟ 

٣( متوازي اأضلاٍع طوُل قاعدتِه ١٠سم، واْرتفاُعه ٢٠سم. ما ِمساحُته؟
    اأ( ٢٠٠سم.          ب( ٢٠٠م.           جـ ( ٢٠٠م٢.        د( ٢٠٠سم٢.

4(  ما َوحدُة قياِس الِمساحِة؟
    اأ( وحدُة الطّول.            ب( الوحدة المربّعة.  

     جـ( الوحدة المكّعبة.      د( الجذُر التربيعيُّ للوحدة.
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٢م

>____<
٠,9م

ُيــراُد تبليــُط اأرضيَّــِة قاعــٍة علــى شــكل شــبه منحــرف، طــول� القاعدتْيــِن المتـــوازيتْيِن ١٢م، ٢4م،    ٥   
وال�رتفــاع بينهمــا ٣٥م. اأجــُد تكلفــَة تبليــِط القاعــة، اإذا كانــت كلفــُة المتــِر المربـّـِع الواحــد مــن 

البــلاِط ٢٨,٢دينــاراً ؟

  ٦  دّراجٍة طوُل قطر عجلتها 4٢ سم، اأجُد المسافَة التي تقطُعها عندما تدور ١٠٠ دورة. 

٧  ســاعُة حائــٍط دائريّــُة الّشــكِل، طــوُل عقــرِب الثّوانــي فيهــا يســاوي 

٢٠ســم، كمــا فــي الصــورة المجــاورة، اأجــُد المســافَة التــي يقطُعهــا راأُس 

ــة الواحــدة.  ــي الّدقيق ــرِب، ف العق

٨  اأرسُم دائرتْين تشتركان معاً بالمركز " م "، طوُل نصِف قطِر ال�أولى 

٣ سم، وطوُل نصِف الثّانية ٥سم.

9  بمناسبِة اْقتراِب شهِر رمضاَن المباَرك، تّم تزييُن الجداِر الملاصِق 

ل�أحِد اأبواِب المسجِد بحبٍل من المصابيِح المضيئة، كما في 

الشكل المجاور، ما طوُل هذا الحبِل بالمتر؟ 

١٠   جسر مائي على شكل دائرٌة ِمساحُتها ٣١4 م٢ ، اأجُد محيط هذا الجسر.
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نصف دائرة

نصف دائرة

٦سم

٦سم

م ٤سم٣سم

٢سم

روابط تعليمية
• http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B5%D986%%D98%A%D981%:

%D8%B1%D98%A%D8%A7%D8%B6%D98%A%D8%A7%D8%AA
• https://www.ixl.com/math/grade-6/perimeter

اأتعاوُن واأفراد مجموعتي فيما ياأتي:مشروعي

ــّيٍة تحــوي اأحواضــاً،  ــٍة مدرس ــوذٍج لحديق ــُم نم تصمي اأ( 

اأشــكالُها الهندســّية: )مربع، مســتطيل، شــبه منحرف، 

دائــرة، متــوازي ال�أضــلاع(، ووضــع ال�أطــوال علــى 

التصميــم وايجــاد مســاحات تلــك ال�أحــواض.

تخطيُط التّصميِم عملّياً في حديقِة المدرسة. ب( 

آتية: ١١   اأِجُد ِمساحَة المنطقِة المظلّلِة في ال�أشكال ال�

آتية )مرتفع،  اأصف قدرتي على اأداء المهارات الواردة خلال هذه الوحدة بكتابة اأحد التقديرات ال�
متوسط، دون المتوسط( اأمام كل مهارة من المهارات الواردة في صفحة 44.

اأقيم ذاتي:



7677

الَوحدة 
الثامنة

٨
ال�حتمال�ت

ما اْحتماُل اأْن يكوَن الجوُّ مشمساً في اأحد اأيّام ال�أسبوع ؟

الجمعة الخميس أربعاء ال� الثلاثاء ثنين ال�إ ال�أحد السبت اليوم

غائم غائم ُمشمس غائم ماطر غائم ُمشمس حالة الطقس
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ــع  ــل م ــذه الوحــدة والتفاع ــة ه ــن دراس ــاء م نته ــد ال�إ ــة بع ــن الطلب ــع م يتوق

اأنشــطتها اأن يكونــوا قادريــن علــى توظيــف مفهــوم ال�حتمــال وعلاقتــه بالتكرار 

فــادة منــه فــي الحيــاة العملّيــة مــن خــلال ال�آتــي: النســبي للاإ

التعّرف اإلى مفهوم التكرار النسبّي .  .١

اإيجاد التكرارات النسبّية لنواتِج تجربٍة عشوائّية.  .٢

استنتاج اأّن مجموَع التكراراِت النسبّيِة يساوي ١ .  .٣

التعّرف اإلى مفهوِم ال�ْحتماِل التجريبّي .  .4

حساب اْحتماِل وقوِع حادٍث  في تجربٍة عشوائّية.  .٥

توظيف حساب ال�ْحتمال في حّل مشكلاٍت حياتّية.  .٦
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الدرُس 
التجربُة العشوائّيُةال�أول

لِّم والثّعباِن، لعبْت رغُد مَع صديقِتها سلمى لعبَة السُّ  •

باستخداِم حجِر النّرد .  

ماذا سيحدُث لو األْقْت رغُد حجَر النّرد ؟  •

الوجُه الظّاهُر لحجِر النّرِد سيستقرُّ على اأحِد ال�أعداِد: من العدد ____ اإلى العدد ____  •

ل� يمكُن لرغَد التنبُُّؤ بصورٍة مؤكّدٍة اأّي من ال�أوجِه سيظهُر، ولكنّها تعلُم اأنّه سيظهُر على الوجِه   •

العلوّي اأيُّ عدٍد من ال�أعداد: ____، ____، ___، ___، ____، ____

نشاط )1(:

اأحّدُد نوَع التّجارِب فيما ياأتي، عشوائّية اأو غير عشوائّية:

اإلقاُء حجِر نرٍد مرًة واحدًة، وملاحظُة الوجِه الظّاهر .        )عشوائية(  )١

سحُب كرٍة من كيٍس يحتوي كراٍت متماثلٍة، جميُعها باللْوِن ال�أحمر. )غير عشوائية(  )٢

)_______( اإلقاُء قطعِة نقوٍد، لمعرفِة الوجِه الظّاهر .      )٣

)_______( اإجراُء مباراٍة بين فريقْين، لتحديِد نتيجِة المباراة .     )4

اإلقاُء حجِر نرٍد كُِتَب على جميِع اأْوُجِهِه الّرقُم )٥(، وملاحظُة الوجِه الظّاهر. )_______(  )٥

اإجراُء مسابقٍة ثقافّيٍة لمجموعٍة من طّلاِب الّصفِّ السادِس، لتحديِد الفائِز منهم . )_______(  )٦

نشاط )2(:

اأتذكُر:

التجربــة العشــوائّية: هــي التجربــُة التــي يمكــُن معرفــُة جميــِع النواتــِج الُممِكنــِة لهــا مســبقاً، ولكــن ل� ُيمكــُن 

تحديــُد الناتــَج الــذي ســيتحّقُق فعــلاً اإلّ� بعــَد اإجرائهــا .

التجربُة غيُر العشوائّية: هي التجربُة المحّددُة الناتج ُمسبقاً.
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اأكتُب مثال�ً لتجربٍة عشوائّيٍة، وتجربٍة غيِر عشوائّية:

تجربة عشوائيّة ________________________________

تجربة غير عشوائيّة _____________________________

ُوِضَعْت كراٌت متساويُة الحجِم، وملّونٌة باألواِن العَلِم الِفَلسطينّي داخل صندوق، 
فاإذا قمَت بسحِب كرٍة واحدٍة من الّصندوِق دوَن النّظِر فيه: 

• فالنواتُج الممكنُة لعملّية الّسحِب لَِلْوِن الكرة هي: ____، ____، ____، ____

ّن  ذهب الطلبُة في رحلٍة مدرسّيٍة اإلى مصنٍع للعصائِر الطازجة، فاإ

النواتَج الممكنَة ل�ْختياِر الطلبِة اأحَد العصائِر المعروضِة
هي:____________________________________

آتية  : • اأكتُب الفضاَء العينيَّ للتّجارِب العشوائّيِة ال�

١( اإلقاُء قطعِة نقوٍد مرًة واحدًة، وملاحظُة الوجِه الظّاهر . 
الفضاء العيني :  ______________

٢( زيارُة عائلاٍت ِفَلسطينّيٍة لكلٍّ منها طفٌل واحد، لمعرفِة الجنس.
الفضاء العيني :  ______________

٣( تجربًة اإلقاِء حجِر نرٍد.
 الفضاء العيني :  __________________________________

نشاط )3(:

نشاط )4(:

نشاط )5(:

نشاط )6(:

اأتذكُر:

الفضاُء العينّي: هو جميُع النواتِج الممكنِة لتجربٍة عشوائّية.
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صندوٌق فيه مجموعٌة من البطاقاِت، كلُّ بطاقٍة عليها رقٌم، اإّما ٥ اأو 9 ، تّم سحُب بطاقتْين، 
لتكويِن عدٍد من منزلتْين.

الفضاء العيني : ٥٥ ، 9٥ ، ______ ، ______

آتي )الرسم الشجري( للتوضيح: ويمكُن ال�ْستعانُة بالتمثيِل ال�

اأكتُب الفضاَء العينيَّ لعائلة لديها طفلان، لمعرفِة جنِس الطّفل مع تسلُسِل الول�دة.

و: ترمز للولد، ب: ترمز للبنت

الفضاء العينّي : ____،____،____،____

نشاط )7(:

نشاط )8(:

ب و
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تمارين ومسائل:

اأكتُب الفضاَء العينّي ل�ختيار حرٍف من حروِف كلمِة ِفَلسطيَن عشوائياً.  )١

ســحبْت ســمُر كرتْيــن علــى التّوالــي، واحــدًة بعــد ال�أخــرى، مــن صنــدوٍق فيــه كــراٌت   )٢

ــة . ــّي للتجرب ــُب الفضــاَء العين ــراٌت بيضــاُء ، اأكت ــراُء، وك حم

يجــاِد عــدِد الطُّــرِق الممكنــِة ل�ْختيــاِر علبــِة مثلّجــاٍت، مــن  اأســتعمُل الّرســَم الشــجريَّ ل�إ  )٣

ــة . ــن: الشــوكول�تة، اأو الفراول ــِر، اأو المتوّســط، ومــن بيــن نكهتْي ــن: الكبي ــِن حجمْي بي

اأكتــُب الفضــاَء العينــيَّ لتجربــِة اختيــاِر حقيبــٍة، يمكــُن صنُعهــا مــن الجلــِد، اأو النايلــون،   )4

وملّونــٍة باللــْوِن ال�أحمــِر، اأو ال�أخضــِر، اأو ال�أســود .

 اأفكُر: 

٥( اأكتب الفضاء العيني لرمي حجر نرد وظهور عدد اأكبر من ٦ على الوجه الظاهر.
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الدرُس 
التّكرار النسبّيالثاني

ثلاثُة اإخوٍة  لََدْيهم هوايُة جمِع الطّوابع، ومن بينها طوابُع عليها صوٌر )القدس عاصمة فلسطين، 

كنيسة القيامة، المسجد ال�أقصى( ُمثِّل عدد طوابع المسجد ال�أقصى في الجدول ال�آتي:

اأكمُل الجدول السابق.  )١

مجموع التكرارات =  ____ + ____ + ____ = ____  )٢

، وهي نسبٌة مقّدمها ٣ ،  وتاليها _____ ـــــــ٣
١٥ أّول ٣ صور من ١٥ صورة؛ اأّي اأّن معه  مع ال�  )٣

ـــــــــــ   
١٥ ومع الثّاني ____ صور من ____ صورة؛ اأّي اأّن معه    )4

ومع الثّالث _____ صور من ____ صورة؛ اأّي اأّن معه ___    )٥

ـــــــ٧ تكراراٍت نسبّيًة للنواتج.
١٥ ، ـــــــ٥

١٥ ، ـــــــ٣
نُسّمي ١٥

نشاط )1(:

التكرار شارات ال�إ خوة ال�إ

٣ ال�أول

الثاني

7 الثالث
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اأتعاوُن مَع اأفراِد مجموعتي في اإلقاِء قطعِة نقوٍد ١٠ مراٍت، وملاحظِة الوجه الظاهر، ثم تفريِغ   
النتائِج في جدوٍل تكرارّي .

عرض النتائج التي توّصل اإليها الطّّلاب على الّسبورة .  •

هل نتيجة التجربة كانت ثابتًة في كلِّ المجموعات، اأو اأّن هناك اأكثر من جواب ؟  •

اأكبُر تكراٍر نسبّي كان يساوي ______،  واأصغُر تكراٍر نسبيٍّ كان يساوي ______  •

اأتعلّم:

أيِّة نتيجٍة من تجربٍة عشوائّيٍة ل� يمكُن اأْن يزيَد عن واحٍد، اأو يقلَّ عن صفر. ١. التّكرار النسبّي ل�

تكرار القيمة٢. التكرار النسبي للقيمة يساوي
مجموع التكرارات

اأجرى سليمان بحثاً على مجموعٍة من الطّّلاِب، عدُدهم 4٠ طالباً من مدرسته؛ حيث يختاُر كلُّ 
طالٍب موضوعاً واحداً فقط يرغب في دراسته اأكثر من غيره، كما في الجدول ال�آتي، اأكمُل الجدول:

نشاط )3(:

التكرار النسبّي التكرار )عدد الطلاب( شارات ال�إ الموضوع

١٥ اللغة العربّية

نجليزيّة اللغة ال�إ

12 الّرياضّيات

العلوم والحياة

ــــــ٦

ــــــ
4٠

ـــــــ١٥
4٠

التكرار النسبّي التكرار شارات ال�إ النتيجة

المجموع

نشاط عملّي )2(:
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سّجَل اأحمُد طريقَة وصوِل ٢٠ زميلاً اإلى المدرسة موّضحاً وسائَل المواصلاِت التي يستخدُمها   

الطلاُب في الذَّهاب اإلى المدرسة، وكّوَن الجدوَل ال�آتي:

قاَم اأحمُد بجمِع التّكراراِت النسبّيِة في الجدول السابق:   

ـــــــ٢٠ يساوي ١
٢٠   =     _____ +    _____ +   _____      

نشاط )4(:

التكرار النسبّي عدد الطّلاب طريقة الوصول اإلى المدرسة

٧

4

9

٢٠ المجموع

ـــــــ٧
٢٠

قّرَر طّلاُب الّصفِّ الّسادِس البالُغ عدُدهم ٣٥ طالباً اأْن ينتخبوا رئيساً للّجنة العلمّية، فرّشح علاُء 
واأروى نفسْيهما لهذا ال�نتخاب، اإذا علمَت اأّن علاَء قد حصَل على ٢٣ صوتاً من مجموع 

الناخبين فاأكمل الجدوَل ال�آتي :

ـــــــ٣٥ = ١
٣٥ مجموع التكرارات النسبّية يساوي:  _____  +  _____  =  

نشاط )5( *:

التكرار النسبي التكرار المرّشح

٢٣ علاء

اأروى

35 المجموع

اأتعلّم:

مجموع التكرارات النسبية ل�أي تجربة عشوائية = ١

* كل طالب يحق له انتخاب شخص واحد فقط.
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تمارين ومسائل:

اأضُع )صح( اأماَم العبارِة الّصحيحِة، و )خطاأ( اأمام العبارِة الخاطئة فيما ياأتي:  .١

أيّة تجربة عشوائّية اأكبر من ١.            )     ( مجموع التكرارات النسبّية ل� اأ. 

أيّة تجربة عشوائّية ١٠٠%.          )    (  مجموع التكرارات النسبّية ل� ب. 

)       ( التكرار النسبّي لنتيجٍة معّينٍة هو ناتُج قسمِة عدِد التكرارات لهذه النتيجة  جـ. 

على مجموع التكرارات.

)       ( مقدم النسبة في التكرار النسبّي هو مجموع التكرارات. د. 

آتي يوّضُح البرامَج التلفزيّة المفّضلة لدى مجموعٍة من  الطلاب:  الجدول ال�  .٢

التكرار النسبّي للبرنامج الترفيهّي =  •

خبارّي = التكرار النسبّي للبرنامج ال�إ  •

التكرار النسبّي للبرنامج الرياضّي =  •

مجموع التكرارات النسبّية = ___________________  •

اأسّجُل نتائَج اإلقاِء حجِر نرٍد ٢4 مرًة، لملاحظِة الوجِه الظّاهر، واأكّوُن جدول�ً تكراريّاً،    .٣

موّضحاً فيه التكرار النسبّي لكلِّ ناتج.

المجموع رياضّي اإخبارّي درامّي ترفيهّي البرنامج

١4 ٦ ١١ 9 عدد الطلاب
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الدرُس 
الثالث

مفهوم ال�حتمال

حضَر عليٌّ واأشرُف مباراَة كرِة قدٍم، بين فريقّي العودِة وال�ْستقلال.   

ساأل علٌي اأشرَف: هل سُيسّجُل فريُق العودِة اأهدافاً اأكثَر من فريِق   •

ال�ستقلال؟

اأشرف: هل تقصُد احتماَل فْوِز فريِق العودة؟  •

اأداَر حساٌم قرصاً دائريّاً مرقّماً، كما في الشكل، وسّجَل العدد   

الذي يقُف عنده المؤّشر.

الفضاُء العينيُّ للتجربة: ________________________  •

حادث تسجيل عدد زوجّي: ٢  ، 4  ، _____________  •

حادث تسجيل عدد اأولّي: ______________________  •

حادث تسجيل عدٍد يقبل القسمة على 4: ___________  •

أّولّية ، ومجموعة ال�أعداد  األ�حظ اأّن:  مجموعة ال�أعداد الزوجّية ، ومجموعة ال�أعداد ال�

التي تقسُم على 4 هي مجموعاٌت من الفضاء العينّي.

ال�حتماُل يعّبُر عن فرصِة وقوِع الحادث

نشاط )1(:

نشاط )2(:

اأتذكُر: الحادث: جزٌء من الفضاِء العينّي
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آتية: عند رمِي حجِر نرٍد مرًة واحدًة، وملاحظِة الوجِه الظّاهر، اأكتُب نواتَج ال�أحداِث ال�  .١

حادُث ظهوِر عدٍد يقبُل القسمَة على ٢   :  ٢ ، 4 ، _____________  •
حادُث ظهوِر عدٍد اأكبَر من الرقم 4 : ______________________  •

حادُث ظهوِر عدٍد فردّي: ______________________  •

عند رمِي حجِر نرٍد مرًة واحدًة لمعرفِة   )٢
الوجِه الظّاهر، اأملاأ الفراغ فيما ياأتي :

الفضاء العيني = _______________  •
عدد النواتج الممكنة = __________  •

حادُث ظهوِر عدٍد اأقلَّ من ٧ هو: ١، ٢،   •
. ٥، ٦ ،4 ،٣

عدد النواتج = ____ )حادث اأكيد(

حادُث ظهوِر عدٍد اأكبَر من ٦  •
________________ =  

عدد النواتج = _____ ) حادث _______(

حادُث ظهوِر عدٍد يقبُل القسمَة على ٥   •
__________________ =

عدد النواتج = _____ )حادث ______(

نشاط )3(:

اأتذكُر:
الحادُث المؤكّد )ال�أكيد(: هو الحادُث   .١

الذي يحوي جميَع عناصِر الفضاِء العينّي 

لتجربٍة عشوائّيٍة، وتكراُره النسبي يساوي 

واحداً.

الحادث المستحيل: هو الحادُث الذي ل�   .٢

يحوي اأيَّ عنصٍر من الفضاِء العينّي لتجربٍة 

عشوائّيٍة، وتكراُره النسبّي يساوي صفراً.

الحادث البسيط: هو الحادُث الذي يحوي   .٣

عنصراً واحداً فقط من عناصِر الفضاِء العينّي 

لتجربٍة عشوائّيٍة.



8889

التكرار النسبّي لظهور العدد ٨  =  •

التكرار النسبّي لظهور عدٍد اأقّل من ١٣ =  ___  •

التكرار النسبي لعدد يقبل القسمة على ٥ = ___    •

التكرار النسبي لعدد زوجي =  ___    •

أرقام:  ٢ ، 4 ، ٦ ، ٨ ، ١٠ ، ١٢  علبٌة على شكِل متوازي مستطيلات، اأوُجُهُه مرقّمٌة بال�  
رمى رائد هذه العلبَة ١٥ مرًة، وسّجل العدد الظّاهَر، كما ياأتي :

دخل ١٢ شخصاً مركَز التّبرُِّع بالدم في مستشفى المطلع في القدس، وعند فحِص نوِع الدِم   
لكلٍّ منهما كانت النتيجُة كما هو مبّيٌن في الجدول ال�آتي:

اخترنا عشوائّياً اأحَد ال�أشخاص، والمطلوب :
احتمال اأْن يكوَن نوُع دِم الّشخِص الذي اخترناه A = ـــــــــــ٢  •

احتمال اأْن يكون نوُع دِم الشخص الذي اخترناه O =  ـــــــــــ      •

 ___  =  AB احتمال اأْن يكوَن نوُع دِم الّشخص الذي اخترناه ليست  •

نشاط )4(:

نشاط )5(:

١٥ ١4 ١٣ ١٢ ١١ ١٠ 9 ٨ ٧ ٦ ٥ 4 ٣ ٢ ١ رقم الرّمية

٢ 4 ٨ ١٢ ٨ 4 4 ١٢ ١٠ ١٢ ١٢ ٨ ١٢ ٢ 4 النتيجة

اأتعلّم:

عدد التكراراتال�حتمال التجريبّي لحادث =                     = التكرار النسبّي
مجموع التكرارات

المجموع B AB O A نوع الدم

4 ٥ ١ ٢ عدد ال�أشخاص

ـــــــــــ٣



8889

تمارين ومسائل:
مَع شرين علبُة دبابيَس، فيها ١٠٠ دبوس، وقعت جميُعها   .١
على ال�أرض، فظهر بعُضها مستنداً على قاعدة )معتدل�ً(، 

وظهر بعُضها مائلاً، وكان عدُد الدبابيس المائلة ٣٥ دبوساً.  

فاإذا اخترنا دبوساً بشكٍل عشوائّي ، اأجُد احتماَل اأْن يظهَر   •
الّدبوُس مستنداً على قاعدة )معتدل�ً(.  

اإذا كانت التجربة العشوائّية هي اختيار طالب بطريقٍة عشوائّيٍة من صف فيه 4٠ طالباً،   .٢
نجح منهم في اْختبار مادة اللغة العربّية ٣٢ طالباً، ونجح منهم في مادة الّرياضّيات ٣٥ 

طالباً، اأجُد:

احتماَل اأْن يكوَن الطالُب ناجحاً في اللغة العربية .  •

احتمال اأن يكون الطالب ناجحاً في مادة الرياضيات .  •

احتمال اأن يكون الطالب راسباً في الرياضيات .  •

نظّمِت المدرسُة ثلاَث رحلاٍت مدرسّيٍة اإلى ثلاِث مناطَق سياحّيٍة: قلعة برقوق في   .٣
مدينة غزة، والمسجد ال�أقصى في مدينة القدس، والبحر المّيت، حيث كان عدُد 

طّلاِب الرحلِة ال�أولى ٧٠ طالباً، وعدد طّلاب الرحلة الثّانية ١٥٠ طالباً، وعدد طلاب 
الرحلة الثّالثة ٢٠٠ طالب .

اذا اخترنا اأحَد الطلبِة عشوائّياً فما احتمال ؟   

اأْن يكون من الذاهبين اإلى قلعة برقوق . اأ. 

اأْن يكوَن من الذاهبين اإلى البحر المّيت .  ب. 

اأْن يكون من الذاهبين اإلى المسجد ال�أقصى . ج. 

براهيمّي . اأْن يكون من الذاهبين اإلى الحرم ال�إ د. 
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الدرُس 
تمارين عاّمةالّرابع

  ١   اأضع )صح( اأمام العبارة الصحيحة، و )خطاأ( اأمام العبارة الخاطئة فيما ياأتي:

)     ( تجربُة سحِب كرٍة من كيٍس فيه كراٌت زرقاُء هي  تجربٌة عشوائّية.  )١

)     ( ال�حتماُل التجريبّي ل�أحد نواتِج التجربة يساوي التكرار النسبّي له .  )٢

)     ( عند اإلقاِء حجِر نرٍد فاإّن حادث ظهور عدٍد اأكبَر من ٧ على الوجه الظاهر حادٌث مؤكّد.  )٣

)     ( اإلقاء قطعة نقوٍد مرًة واحدًة لتحديد الوجِه الظاهِر تُعدُّ تجربًة عشوائّية.  )4

)     ( في التجربة العشوائّية يمكن تحديد الناتج الذي سيتحقق فعلاً قبل اإجرائها.  )٥

أيِّة نتيجة من نواتج التجربة العشوائّية يمكن اأْن يزيد عن ١. )     ( ال�حتمال التجريبّي ل�  )٦

جابة الّصحيحة فيما ياأتي :   ٢   اأضُع دائرًة حول رمز ال�إ

آتية ؟ ما التجربُة غيُر العشوائّية من التجارب ال�  )١

ب( نتيجة مباراة بين فريقين. اأ( رمي قطعة نقود مرة واحدة.       

د( القاء حجر نرد مرة واحدة. ج( سحب كرة من صندوق فيه كرات حمراء.    

ماذا تُسّمى مجموعُة جميع النواتج الممكنة لتجربٍة عشوائّية ؟  )٢

ب( ال�حتمال التجريبي.    اأ( الحادث.     

د( التكرار النسبي.    ج( الفضاء العيني.      

األِقَيت قطعُة نقوٍد ١٧ مرة، وظهرت الكتابُة 9 مراٍت، فما احتماُل ظهوِر الصورة ؟  )٣

ـــــــ9  
١٧ ب(   ١٧ـــــــ٨       اأ(      

د(    ٨ ـــــــ٨      
9

ج(    
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  ٣   اأكمل ما ياأتي:

الحادث الذي يتكّون من نتيجٍة واحدٍة للتجربة العشوائّية ُيسّمى ____________  -

أيّة تجربٍة عشوائّيٍة يساوي ___________________ مجموع التكرارات النسبّية ل�  -

صفٌّ دراسيٌّ فيه ٣٨ طالباً، ١٢ طالباً منهم يحّبون لعبَة كرِة القدم، التكرار النسبي للطلاب   -

الذين يحبون لعبة كرة القدم ___________________

حادُث ظهوِر عدٍد اأكبَر من ٦ عند اإلقاِء حجِر نرٍد هو حادٌث ___________________  -

أيِّة تجربٍة عشوائّيٍة ُيسّمى ___________________ التكراُر النسبيُّ ل�  -

آتية:   4   اأكتُب الفضاء العيني للتجارب العشوائية ال�

رمي قطعتين من النقود لمعرفة الوجه العلوي الظاهر.  )١

اإجراء مباراٍة بين فريق الشجاعّية وفريق غزَة الرياضي، لتحديد نتيجة نادي غزة الرياضي.  )٢

  ٥   نّسَق الصليُب ال�أحمُر زيارًة ل�أهالي ال�أسرى، حسب الجدول ال�آتي:

ثنين. اأجُد التكراَر النسبّي لعدد حافلاِت يوم ال�إ  •

أربعاء . أيّام: ال�أحد ، الثلاثاء ، ال� اأجُد التكرار النسبي لعدد الحافلات ل�  •

أربعاء ال� الثلاثاء ثنين ال�إ ال�أحد اليوم

١٠ ٣ ٥ ٧ عدد الحافلات
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روابط تعليمية
• https://samhan111.wordpress.com/200968/28/12//
• https://www.ixl.com/math/grade-5/find-the-probability

  ٦   في رحلة اإلى حديقة الحيوانات، راأى ال�أطفال في قفص الطيور ٧ عصافير، وفي قفص 

أرانب فكانت هناك ٨ اأرانب، اأكمل الجدول: القرود ٥ قرود، وفي قفص ال�

أرانب؟ اإذا اخترنا اأحُد الحيوانات عشوائّياً، فما احتماُل اأْن يكوَن من قفص ال�  

التكرار النسبي التكرار القفص

_____ 7 العصافير

_____ 5 القرود

_____ 8 ال�أرانب

_____ 20 المجموع

ــرح  ــرد، اقت ــكل ف ــوق ال�أساســية ل ــن الحق ــراأي م ــة ال ــر وحري ــي التفكي الحــق ف
المعلــم تقســيم الطلبــة الــى مجموعــات، بحيــث تجــري كل مجموعــة مقابلــة 
ــة اأعلــى صــف فــي المدرســة، لتحديــد التخصــص الــذي يرغــب كل  مــع طلب
منهــم بال�لتحــاق فيــه ل�ســتكمال دراســته الجامعيــة، وتقديِمهــا للمعلــم، ويتــمُّ 

ــه. ــة عشــوائّياً، وملاحظــة التخصــص المفضــل لدي ــاُر اأحــِد الطلب اختي
١( الفضاء العيني للتجربة.

٢( حساب التكرار النسبي لتخصص الرياضيات .
٣( ما احتمال اأن يكون التخصص المفضل لديه: هندسة، علوم، طب، تربية، ..

4( اأجد مجموع ال�حتمال�ت لجميع التجارب .

مشروعي

آتية )مرتفع،  اأصف قدرتي على اأداء المهارات الواردة خلال هذه الوحدة بكتابة اأحد التقديرات ال�
متوسط، دون المتوسط( اأمام كل مهارة من المهارات الواردة في صفحة ٧٧.

اأقيم ذاتي:
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المشروع

التي  النشاط  األوان  من  بسلسلة  مجموعات(  اأو  )اأفراداً  الطلبة  يقوم  النشاط؛  منهج  اأشكال  من  المشروع: شكل 
يتمكنون خلالها من تحقيق اأهداف ذات اأهمية للقائمين بالمشروع.

ويمكن تعريفه على اأنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد اأو الجماعة لتحقيق اأغراض واضحة ومحددة في 
محيط اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:
قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة واحدة.. ١
ينّفذه فرد اأو جماعة.. ٢
يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.. ٣
ل� يقتصر على البيئة المدرسية واإنما يمتد اإلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.. 4
يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.. ٥

خطوات المشروع:
اأول�ً: اختيار المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:	 

اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.. ١
اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.. ٢
اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.. ٣
اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، ل� تغلّب مجال�ً على ال�آخر.. 4
اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.. ٥
اأن ُيخطّط له مسبقاً.. ٦

ثانيًا: وضع خطة المشروع:	 
يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم حيث يمكن له اأن يتدّخل لتصويب اأي خطاأ يقع فيه الطلبة.

آتية: يقتضي وضع الخطة ال�
تحديد ال�أهداف بشكل واضح.. ١
تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.. ٢
تحديد خطوات سير المشروع.. ٣
تحديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، )شريطة اأن يشترك جميع اأفراد المجموعة في المشروع من خلال . 4

المناقشة والحوار واإبداء الراأي، باإشراف وتوجيه المعلم(.
تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.. ٥
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ثالثًا: تنفيذ المشروع:	 
توفّره من  العملية، وتعّد مرحلة ممتعة ومثيرة لما  بالممارسة  الخبرات  المشروع فرصة ل�كتساب  تنفيذ  مرحلة 
نجاز حيث يكون اإيجابياً متفاعلاً خّلاقاً  الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ
مبدعاً، ليس المهم الوصول اإلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات 

فائدة تنعكس على حياتهم العامة.
دور المعلم: 

متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.. ١
اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.. ٢
ال�بتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.. ٣
التدّخل الذكي كلما لزم ال�أمر.. 4

دور الطلبة:
القيام بالعمل باأنفسهم.. ١
تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.. ٢
تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.. ٣
تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.. 4

رابعًا: تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:	 
ال�أهداف التي وضع المشروع من اأجلها، ما تم تحقيقه، المستوى الذي تحّقق لكل هدف، العوائق في . ١

تحقيق ال�أهداف اإن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.
للتنفيذ، . ٢ التقّيد بالوقت المّحدد  التنفيذ،  اأثناء  التي جرت على الخطة  التعديلات  الخطة من حيث وقتها، 

ومرونة الخطة.
مكانات اللازمة، التقيد بالوقت المحدد.. ٣ ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنّوعها، اإقبال الطلبة عليها، توافر ال�إ
الشعور . 4 التنفيذ،  عملية  في  التعاون  بدافعّية،  تنفيذه  على  قبال  ال�إ من حيث،  المشروع  مع  الطلبة  تجاوب 

بال�رتياح، اإسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:
 اأهداف المشروع وما تحقّق منها.• 
 الخطة وما طراأ عليها من تعديل.• 
 ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.• 
 المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.• 
 المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.• 
 ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.• 
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   اأ.مبارك مبارك    اأ.قيس شبانةاأ. احمد سياعرةد. سمية النخالة

   اأ.عبد الكريم صالح    اأ.نسرين دويكاتاأ. نادية جبراأ. نشاأت قاسم

اأ. اأحلام صلاح

المشاركون في ورشات عمل الجزء الثاني من كتاب الرياضيات للصف السادس ال�أساسي: 

اآمنة حسونة    فلسطين الخطيب  يوسف بشارات  غالب زين 

هدى اأبو نصير     شرين نجار  كندة صالح  ابتسام عوايصة 

نائلة اأبو نبعة نادية جبر  د.ختام حمارشة  طلعت الخطيب 

عزيزة عيطة  رحمة عودة  رغدة شبلاق  اأنور الفيومي 

عارف السعافيل رفيق الصيفي  باسم المدهون  صلاح الترك 

فلاح الترك ابتسام اسليم  سامي بدر 

تم بحمد الله


