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النسبة السادسة:  الوحدة 
الدرس األول: ما هي النسبة؟  

حت سالسل للبيع. مرفق سعر لكل سلسلة.      يف دكان الحيل، اقترُ
يتم تحديد سعر السلسة حسب أسعار الخرزات.  

هل ميكن معرفة سعر كل خرزة؟ ارشحوا. 

هيا بنا نتعرف عىل مصطلح النسبة.  

حاول تالميذ الصف أن يكتشفوا أسعار الخرزات يف السلسلة التي وردت يف مهمة االفتتاحية.    أ.   .1
قال أسعد: سعر الخرزة السوداء 1 شاقل وسعر الخرزة البيضاء شاقالن.  

قال يوسف: سعر الخرزة السوداء 4  شواقل وسعر الخرزة البيضاء 0.5 شاقل.
قال ضياء: سعر الخرزة السوداء شاقالن  وسعر الخرزة البيضاء 1.5 شاقل.

هل ميكن أن نحدد التلميذ الذي قوله صحيح؟  

سقطت أسعار السالسل اآلتية. هل تستطيعون أن تحددوا أسعارها؟   ب. 

سجلوا سعرًا مناسبًا لكل سلسلة ميكن تحديد سعرها. إذا ال ميكن تحديد سعرها، فارشحوا السبب.  

ارسموا سلسلة سعرها 40 شاقال. ت. 
ارسموا سلسلة سعرها 5 شواقل.

يه نسبة. تعريف: خارج قسمة عددين موجبني )مقادير أو كميات( نسمِّ
مبساعدة النسبة ميكن أن نعرف كم ضعًفا عدد معني أكرب )أو أصغر( من عدد آخر. 

.
b
a a:b أو b عددان موجبان(، نكتب   ,a( b a إىل  نقول: النسبة بني   ●

مثال:  يف مهمة االفتتاحية، كل خرزة سوداء يوجد لها خرزتان بيضاء.  

 عدد الخرزات البيضاء.
2
1             عدد الخرزات السوداء 

.
2
1 1:2 أو  2. نكتب  1 إىل              نقول: النسبة بني عدد الخرزات السوداء إىل  عدد الخرزات البيضاء هو 

إذا كانت نفس النسبة بني عدد الخرزات السوداء إىل  عدد الخرزات البيضاء يف سلسلتني مختلفتني، ومعروف   ●

سعر خرزة واحدة، ميكن أن نستنتج سعر الخرزة األخرى.   

،1:2 1، حسب سعر السلسلة التي فيها النسبة بني عدد الخرزات السوداء إىل البيضاء هو    مثال: يف املهمة 

        استطعنا أن نحدد أسعار جميع الخرزات األخرى التي فيها نفس النسبة بني عدد الخرزات السوداء إىل البيضاء.
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أمامكم أساور مكوَّنة من خرزات شكلها كرة ومن خرزات شكلها مكعب.     .2
ما هي النسبة بني عدد الخرزات  إىل عدد الخرزات  يف األساور اآلتية؟  أ. 

.1:4 ارسموا اسوارة فيها النسبة بني عدد الخرزات   إىل عدد الخرزات    هي   ب. 

.5:2 ارسموا اسوارة فيها النسبة بني عدد الخرزات    إىل عدد الخرزات    هي  ت. 

.3:6 ارسموا اسوارة فيها النسبة بني عدد الخرزات   إىل عدد الخرزات    هي  ث. 
ارسموا اسوارة أطول فيها نفس النسبة بني عدد الخرزات. 
ارسموا اسوارة أقرص فيها نفس النسبة بني عدد الخرزات. 

 .3:4 اشتت دعاء اسوارة فيها النسبة بني عدد الخرزات  إىل عدد الخرزات  هي   .3
كم ميكن أن يكون طول اسوارة دعاء؟ اقتحوا إمكانيات مختلفة.   أ. 

ب.  تريد دعاء أن تالئم ألسوارتها اسوارة أقرص فيها نفس النسبة بني عدد الكرات إىل عدد املكعبات.    
 ما هو عدد الخرزات يف االسورة القصرية التي تستطيع أن تجدها؟ 

نفّكر ب ...

20 مكّعبًا.  15 كرة َو  ت دعاء الخرزات يف اسورتها ووجدت 35 خرزة، من بينها   عدَّ  .4
قالت رنا: النسبة بني عدد الكرات إىل عدد املكعبات يف اسوارة دعاء هي 3:4.

.15:20 قالت رينا: النسبة بني عدد الكرات إىل عدد املكعبات يف اسوارة دعاء هي 

قالت دالل: النسبة بني عدد الكرات إىل عدد املكعبات يف اسوارة دعاء هي 30:40.
هل ميكن أن تكون جميع البنات صادقة؟ ارشحوا.  

يه النسبة املختزلة. كسور كثرية متثِّل نفس النسبة. الكرس املختزل الذي ميثِّل نسبة معطاة نسمِّ

 هو النسبة املختزلة.  
3
2 , متثِّل نفس النسبة.  , ,
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8 مثال: الكسور 

يف لعبة كرة السلة بني الصف السابع والصف الثامن، كانت النتيجة 42:63.  .5
ما هي النسبة بني عدد النقاط التي حاز عليها الصف السابع إىل عدد النقاط التي حاز أ. 

      عليها الصف الثامن؟    

ما هي النسبة املختزلة املناسبة لنتيجة اللعبة؟ ما معناها؟  ب. 
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.1.618033988. يتم تخطيط أعامل فنية ومعامرية كثرية، بحيث تكون النسبة بني القياسات ...

يه النسبة الذهبية. حسب رأي كثريون، تعترب النسبة الذهبية عىل أنها التناسب   هذا العدد نسمِّ
الكامل واملمتع للعني البرشية أثناء االنطباع البرصي.  

حتى النسبة بني قياسات بطاقة اعتامد عادية هي نسبة ذهبية! 

افحصوا. تظهر يف الصورة بناية هيئة األمم املتحدة يف النيويورك. النسبة بني ارتفاع

وعرض البناية هي نسبة ذهبية. 

نجد يف الطبيعة، أيًضا، مقادير كثرية بينها النسبة هي نسبية ذهبية.

مجموعة مهاّم

نة من مربعات ومثلثات.    أمامكم زخارف مكوَّ  .1
12345

ما هي النسبة بني عدد املربعات إىل عدد املثلثات يف كل زخرفة؟  أ. 

جدوا زخارف فيها نفس النسبة بني عدد املربعات إىل عدد املثلثات.   ب. 

ما هي النسبة املختزلة، بني عدد املربعات إىل عدد املثلثات، املناسبة لكل زخرفة؟ ت. 

36 شاقال. سعر الزخرفة املوجودة أمامكم هو   .2
تمَّ تحديد سعر  الزخرفة حسب سعر األقسام: املربعات واملثلثات.  

هل ميكن تحديد سعر املربع وسعر املثلث؟ ارشحوا.    أ. 

48 شاقال. ارسموا زخرفة سعرها  ب. 

ارسموا زخرفتني إضافيتني وحددوا سعريهام.   ت. 

ما هو السعر األرخص للزخرفة التي ميكن معرفة سعرها؟   ث. 

40 شاقاًل؟ ارشحوا.   هل ميكن أن نرسم زخرفة سعرها  ج. 
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البيضاء يف  الخرزات  إىل عدد  السوداء  الخرزات  بني عدد  النسبة  بيضاء وسوداء.  خرزة   12 دعاء  إسوارة  يوجد يف   .3
.3:1 إسوارة دعاء هي 

الخرزات  السوداء إىل عدد  الخرزات  النسبة بني عدد  أيًضا، ويف اسوارة ميساء  خرزة   12 ميساء، يوجد   يف اسوارة 
البيضاء هي  3:1 أيًضا. 

كم خرزة سوداء وكم خرزة بيضاء يوجد يف اسوارة دعاء؟ كم خرزة من كل نوع يوجد يف اسوارة نيساء؟  أ. 

هل يوجد لدعاء وميساء نفس االسوارة بالضبط؟ ارشحوا.   ب. 
ارسموا أمثلة ألساور مختلفة يك تعرضوا إجاباتكم. 

جدوا العدد الناقص.   .4
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10:25
36
12

2
5100:250

20:5021:5112:1550
125

يف كل بند، جدوا، إذا كان األمر ممكًنا:  .6
.1:3 عددان زوجيان، بحيث تكون النسبة بينهام  أ.   

.1:3 عددان فرديان، بحيث تكون النسبة بينهام  ب. 

.2:3 عددان فرديان، بحيث تكون النسبة بينهام  ت. 

.2:3 20 والنسبة بينهام  عددان مجموعهام  ث. 

ما هي النسبة بني املساحة الزرقاء إىل املساحة البيضاء يف كل دائرة؟ اكتبوا النسبة املختزلة أيًضا.     .7
ت. ب. أ.
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الدرس الثاين: هل تُحفظ النسبة؟ 

نخلط اللون األحمر واللون األبيض يك نحصل عىل اللون الذي اختارته رنا )حسب املعطيات التي وردت يف مهمة  .1

 اختارت رنا اللون األزرق يك تطيل جدران غرفتها. 

7 علب من اللون األبيض وحصلت عىل اللون املطلوب. خلطت علبتني من اللون األحمر مع 

هل ميكن خلط كميات مختلفة من علب الدهان والحصول عىل نفس اللون؟   

اقتحوا طرًقا يك يصبح اللون غامًقا، واقتحوا طرًقا يك يصبح اللون فاتًحا.

ذ فعاليات عىل النسبة ونفحص ما إذا تمَّ الحفاظ عىل النسبة.   ننفِّ

       االفتتاحية(.  

ما هي النسبة بني كمية اللون األحمر وكمية اللون األبيض؟  أ. 

ما هي النسبة بني كمية اللون األبيض وكمية اللون األحمر؟ ب. 

ما هي النسبة بني كمية اللون األبيض وكمية اللون الكلية؟ ت. 
ما هي النسبة بني كمية اللون األحمر وكمية اللون الكلية؟

7 علب من اللون األبيض.  27 لتًا من الدهان. خلطت علبتني من اللون األحمر مع  2.  احتاجت رنا  
1 لت.  حجم كل علبة 

هل خلطت رنا كمية كافية من اللونني؟   أ. 

9 علب من اللون األبيض إىل املخلوط. 9 علب من اللون األحمر َو  ب. اقتحت ميار أن تضيف 
هل َيْنترُج اللون املطلوب؟ 

هل ترُحفظ النسبة بني كميةاللون األحمر وكمية اللون األبيض؟  

3 أضعاف. اقتحت نعيمة  تكبري كل لون  ت. 
هل َيْنترُج اللون املطلوب؟ 

هل ترُحفظ النسبة بني كميةاللون األحمر وكمية اللون األبيض؟ 

.2 اقتحت سامي أن نرضب كمية كل لون يف  ث. 
هل َيْنترُج اللون املطلوب؟ 

هل ترُحفظ النسبة بني كمية اللون األحمر وكمية اللون األبيض؟ 

ان النسبة. يحافظ تكبري كميتان يف نفس العدد عىل النسبة.     توسيع أو اختزال نسبة ال يغريِّ  ●

.2 :  7 = 6 : 21 3 ، فإننا نحافظ عىل النسبة  مثال: إذا رضبنا كل كمية يف 

إضافة نفس العدد إىل الكميتني أو طرح نفس العدد من كميتني، يغريِّ النسبة.    ●

.2 : 3 إىل كل كمية تغريِّ النسبة  10 : 5 ≠ 7  مثال: إضافة 
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أخرى. ميكن   الوان  بواسطة خلط  إنتاجه  ال ميكن  الذي  اللون  األسايس هو  اللون 

إنتاج معظم األلوان من ثالثة الوان أساسية: أحمر، أخرض أزرق.   

أمامكم تصوير لتجربة خلط األلوان.  

= أبيض + أزرق  + أخرض   = أصفر،  أحمر  + أخرض  أحمر 

تحرضِّ غزالة كعكة شوكوالتة حسب الوصف اآليت:    .3
كأسان من الطحني املنتفخ

كيس من مسحوق الخبز

كيس سكر فنيل

كأسان من السكر

1/2 كأس كاكاو
1/2 كأس زيت

1/2 كأس من املاء الفاتر
3 بيضات

ما هي النسبة بني كمية الطحني إىل كمية الزيت يف الوصفة؟   أ. 
ما هي النسبة بني كمية الزيت إىل كمية الطحني؟ 

ت غزالة كعكة أكرب واستعملت كأسني من الزيت.    حرضَّ ب. 
كم كأًسا من الطحني يجب عليها أن تضيف؟  

4:1؟ 1:4،  بنسبة  1:1،  بنسبة  نات تظهر يف الوصفة بنسبة  أي مكوِّ ت. 

نسبة "طويلة"

نفّكر ب ...

أمامكم معطيات بالنسبة املئوية حول املستحقني لشهادة البجروت يف عدة مدن يف البالد.   .4

1:4:9؟  ماذا تعربِّ النسبة  أ. 
8:8:4؟ ماذا تعربِّ النسبة 

اكتبوا نسبة إضافية بني النسب  ب. 
املئوية ملستحقي شهادة البجروت 

يف ثالث مدن مختلفة. 
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؟ بسيط وسهل كيف نحضرِّ

نضع جميع املواد، دون املاء، داخل وعاء ونخلط حتى َيْنترُج مخلوط  أملس 
دون أجزاء غليظة. 

يف النهاية، نضيف ِنصف كأس ماء فاتر، نخلط، نسكب يف قالب، ونخبز يف 
فرن درجة حرارته 170 سلزيوس ملدة 40 دقيقية.    
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مجموعة مهاّم

.17:13 النسبة بني طويِل حبلني هي   .1
أمامكم عدة حاالت، يف أي منها ترُحفظ النسبة؟ ارشحوا. 

5 سم. نطوِّل كل حبل ب   أ. 

5 سم. نقرصِّ كل حبل ب  ب. 

نطوِّل كل حبل 5 أضعاف.  ت. 

لوا ماذا متثِّل كل نسبة. عربوا عن النسبة كنسبة مختزلة اكتبوا نسبة مناسبة لكل قصة إذا كان األمر ممكًنا. سجِّ  .2

       أيًضا.   

80 شجرة ليمون. 50 شجرة برتقال َو  مثال: يوجد يف البيارة 

 ،50:80          النسبة بني عدد شجرات الربتقال إىل عدد شجرات الليمون هي 

.5:8          النسبة املختزلة هي  

.10 مر يوسف  40، عرُ مر األم  عرُ أ. 
تب َو 4 دفاتر. 8 كرُ يوجد عىل الرف  ب. 

عدد الكرايس يف الصف ضعفي عدد الطاوالت.   ت. 
2 من عدد أقالم الرصاص يف مقلمته.  عدد أقالم التلوين يف مقلمة عامد أكرب ب  ث. 

3 أقالم الرصاص، اثنان منهام لهام ممحاة.  يف مقلمة عامد  ج. 

لوا ماذا متثِّل كل نسبة. عربوا عن النسبة كنسبة مختزلة اكتبوا نسبة مناسبة لكل قصة إذا كان األمر ممكًنا. سجِّ  .3
       أيًضا.

80 شجرة ليمون. 50 شجرة برتقال َو  مثال: يوجد يف البيارة 

.5:8 50:80، النسبة املختزلة هي          النسبة بني عدد شجرات الربتقال إىل عدد شجرات الليمون هي 

        .8:5 80، النسبة املختزلة هي  :50          النسبة بني عدد شجرات الليمون إىل عدد شجرات الربتقال هي 

.5:13 50، النسبة املختزلة هي  :130          النسبة بني عدد شجرات الربتقال إىل جميع أشجار البيارة هي 

12 دفتًا. تب َو  8 كرُ يوجد عىل الرف  أ. 
عدد الكرايس يف الصف ضعفي عدد الطاوالت. ب. 

2 من عدد أقالم الرصاص يف مقلمته. عدد أقالم التلوين يف مقلمة عامد أكرب ب  ت. 
3 أقالم الرصاص يف مقلمة عامد يوجد لها ممحاة.  

2 ث.  
بع التالميذ عىل جوائز امتياز. حصل ررُ ج. 
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تقتح رشكة الحافالت بطاقات سفر للمسافرين:     .4
10 مرات.  20 مرة سفر بسعر  بطاقة شباب — 

10 مرات سفر ونحصل عىل مرة واحدة مجاًنا.   بطاقة بالغ — ندفع مقابل 

ما هي النسبة بني عدد الثقوب يف البطاقة وعدد مرات السفر التي ندفع مقابلها يف بطاقة الشباب؟  أ. 

ب.ما هي النسبة بني عدد الثقوب يف البطاقة وعدد مرات السفر التي ندفع مقابلها يف بطاقة البالغني؟

ما هي النسبة بني عدد الثقوب يف بطاقة الشباب وعدد الثقوب يف بطاقة البالغني؟   ت. 
ما هي النسبة بني عدد الثقوب يف بطاقة البالغني وعدد الثقوب يف بطاقة الشباب؟ 

3 حبات برتقال، موزتان، تفاحة واحدة. وصفة لتحضري سلطة فواكه: املواد  املطلوبة:   .5
طريقة التحضري: نقطع الفواكه إىل مكعبات، نخلطها ونرش عليها جوز مطحون.

.3:2:1 اكتبوا بالكلامت، ماذا تعربِّ النسبة  أ. 

9 حبات برتقال إىل مكعبات. عت نعيمة  قطَّ ب. 
كم موزة وكم حبة تفاح يجب عليها أن تضيف يك تحرضِّ سلطة فواكه حسب الوصفة؟ 

أرادت سمرية أن تحرضِّ سلطة فواكه حسب الوصفة بالضبط، لكن توجد موزة واحدة فقط يف بيتها.   ت. 
كم حبة تفاح وكم حبة برتقال يجب عليها أن تضيف يك تحصل عىل سلطة لها نفس الطعم؟  

اكتبوا النسبة بني مقادير الزوايا الثالث يف كل مثلث. اكتبوا النسبة املختزلة أيًضا.     .6

مثال:

60˚

80˚

40˚

40:60:80 النسبة 
2:3:4 النسبة املختزلة 

72˚

72˚

36˚30˚

60˚

30˚

120˚

30˚

45˚

45˚

60˚

60˚

60˚

ج.ث.ت.ب.أ.

5 قطرات من اللون األصفر، يف الكأسI، تمَّ خلط قطرتني من اللون األزرق َو   .7
7 قطرات من اللون األصفر. II، تمَّ خلط3 قطرات من اللون األزرق َو يف الكأس 

يف أي كأس َنَتج لون أخرض غامق أكرث؟  
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الدرس الثالث: فعالية يف ورشة عمل

توزيع حسب النسبة

 يف ورشة الفن، يعمل التالميذ حول طاوالت عمل كبرية.    
6 طاوالت لتطريق النحاس.   يوجد يف الورشة طاولتْي عمل نجارة َو 

24 تلميًذا الورشة وتوزعوا عىل الطاوالت بالتساوي.   وصل 
كم تلميًذا يجلس حول كل طاولة؟ 

سنتعلم كيفية توزيع كميات حسب نسبة معطاة.   

24 مشبًكا يك متثِّلوا التالميذ يف ورشة الفن.    استعملوا    .1
وزعوا املشابك إىل مجموعات حسب املعطيات التي وردت يف مهمة االفتتاحية.   

كم تلميًذا عمل يف النجارة؟ كم تلميًذا عمل يف تطريق؟ أ. 

ما هي النسبة بني عدد التالميذ الذين يعملون يف النجارة إىل عدد التالميذ الذين يعملون  ب. 
يف تطريق النحاس؟ 

أي قسم من التالميذ يعمل يف النجارة؟ أي قسم من التالميذ يعمل يف تطريق النحاس؟ ت. 

3 منهم يعملون يف تطريق النحاس. 
2 3 تالميذ الورشة يعملون يف النجارة َو  

1 قال راين:   .2

4 منهم يعملون يف تطريق النحاس.
3 14 تالميذ الورشة يعملون يف النجارة َو  قالت مريم: 

ألن النسبة املختزلة بني عدد التالميذ الذين يعملون يف النجارة إىل عدد التالميذ الذين يعملون يف تطريق النحاس 
1:3. أيُّهام صادق؟ ارشحوا.  هي 

ما هي النسبة بني الذين يعملون يف النجارة إىل املجموعة كلها؟   أ. 

ب. ما هي النسبة بني الذين يعملون يف تطريق النحاس إىل املجموعة كلها؟

نان مجموعة، ميكن إيجاد أنواع ِنسب مختلفة:    يف الكميتني اللتني تكوِّ
النسبة بني كميتني.    ●

النسبة بني كل كمية إىل املجموعة كلها.     ●

ون الديكور.   5 طاوالت يحرضِّ ون االزياء ويف  3 طاوالت يحرضِّ مثال: يحرضِّ التالميذ تجهيزات املرسحية. يف  

.3:5 ون األزياء إىل عدد التالميذ الذين يحرضون الديكور هي            النسبة بني عدد التالميذ الذين يحرضِّ

5 3 طاوالت لألزياء َو  8 طاوالت، منها  ون تجهيزات للمرسحية يعملون حول            جميع التالميذ الذين يحرضِّ

          طاوالت للديكور. توزع التالميذ حول الطاوالت بشكل متساوي.    

ون أزياء إىل املجموعة كلها  ون أزياء، نقول: النسبة بني عدد التالميذ الذين يحرضِّ  تالميذ املجموعة يحرضِّ
8
3            

 3:8 هي 

ون ديكور إىل املجموعة  ون ديكور، نقول: النسبة بني عدد التالميذ الذين يحرضِّ   تالميذ املجموعة يحرضِّ
8
5         

.5:8 كلها هي 
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5 طالب جامعة. يف مجموعات بحث، كل بروفسور يساعده   .3
.1:5 النسبة بني عدد الربوفسورات إىل عدد طالب الجامعة هي 

جدوا، يف كل بند، عدد الربوفسورات وعدد طالب الجامعة.  
استعينوا بتوزيع أشخاص البحث إىل مجموعات، يف كل منها ستة أشخاص.

ميكنكم االستعانة مبشابك يك تعرضوا التوزيع.  

30 شخًصا من الباحثني يف املخترب.   يعمل  أ. 

6 أشخاص من الباحثني إىل خارج البالد لالشتاك يف مؤمتر.   سافر  ب. 

1:5 النسبة بني عدد الربوفسورات إىل عدد طالب الجامعة يف مجموعة بحث هي   .4
جدوا، يف كل بند، العدد الناقص. 

لبناء مجموعة بحث، نحتاج  طالب جامعة لكل بروفسور. أ. 

من عدد أعضاء مجموعة املجموعة.  
 

1
 
عدد الربوفسورات هو ب. 

 من عدد أعضاء مجموعة املجموعة. 
 
عدد طالب جامعة هو  ت. 

.12:5 النسبة بني وزن الشوكوالتة إىل وزن السمنة )شمنت( يف كعكة هي    .5
لوا، يف كل بند، بالكلامت أي نسبة يعربِّ كل كرس:  فصِّ

12أ.
17

ب.
12
5ت.5

17

12 بنورة، قسم منها بيضاء وقسم منها خرضاء.   يوجد يف صندق   .6
افحصوا، يف كل بند، ما إذا تستطيع النسبة أن تصف النسبة بني عدد البنانري البيضاء إىل عدد البنانري الخرضاء يف 

الصندوق. ارشحوا. 

1:1ث.3:2ت.3:1ب.1:2أ.

نفّكر ب ...

30 ألف شاقل. 20 ألف شاقل واستثمر زياد  فتح عامد وزياد مًعا مصنًعا. استثمر عامد.   .7
يتقاسم عامد وزياد الربح بينهام نسبة الستثامر كل واحد منهام.  

ما هي النسبة بني استثامر عامد إىل استثامر زياد؟    أ. 
ما هي النسبة املختزلة بني مجموعْي االستثامر؟  

أيهام يربح أكرث من املصنع، عامد أم زياد؟ ماذا يجب أن تكون النسبة بني ربحيهام؟    ب. 

أي قسم من األرباح يستحقه عامد وأي قسم من األرباح يستحقه زياد؟    ت. 

25  ألف شاقل. بعد مرور سنة، ربح عامد وزياد  ث. 
ما هو املبلغ الذي ربحه عامد وما هو املبلغ الذي ربحه زياد من املصنع املشتك؟ ارشحوا.  

ام األرباح بينهام؟ ارشحوا.   40 ألف شاقل. كيف قسَّ بعد مرور سنتني، كانت األرباح  ج. 
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في أعقاب...

نة من خرزات عىل شكل قلب وخرزات كروية.   متثِّل النقاط، املعّينة يف هيئة املحاور، سالسل مكوَّ  .8
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ضعوا ورقة شفافة عىل هيئة املحاور. 
اربطوا بخط النقاط التي تصف نفس النسبة بني عدد   إىل عدد  .

ماذا حصلتم؟

مجموعة مهاّم

10 منهم قادمون جدد.   25 تلميًذا،  يوجد يف الصف  أ.   .1
ما هي النسبة بني عدد التالميذ القادمون الجدد إىل عدد تالميذ الصف؟ 

لدوا يف البالد إىل عدد تالميذ الصف؟ ما هي النسبة بني عدد التالميذ الذين ورُ
لدوا يف البالد؟ ما هي النسبة بني عدد التالميذ القادمون الجدد إىل عدد التالميذ الذين ورُ

7 عازفون. 3 مغنيون َو  يف فرقة موسيقية  ب. 
ما هي النسبة بني عدد املغنيون إىل عدد أعضاء الفرقة املوسيقية؟ 

 تالميذ املدرسة ارتجااًل أما الباقون يصلون بالسفريات.  
4
1 يصل   .2

ما هي النسبة بني عدد التالميذ الذين يأتون إىل املدرسة ارتجااًل إىل مجموع تالميذ املدرسة؟ أ. 

ما هي النسبة بني عدد التالميذ الذين يأتون إىل املدرسة بالسفريات إىل مجموع تالميذ املدرسة؟ ب. 

ما هي النسبة بني عدد التالميذ الذين يأتون إىل املدرسة ارتجااًل إىل عدد التالميذ الذين يأتون بالسفريات؟ ت. 
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اختار تالميذ الصف أن يأكلوا يف الحفلة فالفل أو بيتسا )واحد منهام فقط(.    .3
b إىل عدد التالميذ الذين a إىل عدد التالميذ الذين اختاروا فالفل، ونرمز ب   نرمز ب 

.(a, b > 0)  اختاروا بيتسا 

.a :  b اكتبوا بالكلامت: ماذا تعربِّ النسبة   أ. 

ما هي النسبة بني عدد التالميذ الذين اختاروا فالفل إىل مجموع عدد تالميذ    ب. 
الصف؟ )اكتبوا تعبريًا جربيًّا مناسًبا(.  

أي قسم من تالميذ الصف اختار فالفل؟ )اكتبوا تعبريًا جربيًّا مناسًبا(. ت. 

.3:5 40 بنورة بنسبة  تقاسم داوود ويوسف فيام بينهام   .4
مل الصحيحة.   الجرُ اختاروا 

35 البنانري. يوسف  ب.   .5 3 بنانري وداوود  يوسف  أ. 

8 البنانري.
5 داوود  ث.  8 البنانري. 

3 يوسف  ت. 

5 بنانري يف كل صف،  3 بنانري يف كل صف، ورتَّب داوود  إذا رتَّب يوسف  ج. 
فينتج نفس عدد الصفوف عند اثنيهام.  

4 تذاكر يانصيب.  3 تذاكر يانصيب وضياء  يشتك رضار وضياء يف لعبة يانصيب. اشتى رضار   .5
إذا فازا، فإنهام يتقاسام الجائزة بنفس النسبة.    

ما هي النسبة بني عدد التذاكر التي اشتاها رضار إىل عدد التذاكر التي اشتاها ضياء؟  أ. 

أي قسم من الجائزة يحصل عليه رضار، وأي قسم من الجائزة يحصل عليه ضياء؟  ب. 

شاقاًل، ما هو املبلغ الذي يحصل عليه رضار، وما هو املبلغ الذي يحصل عليه   14 إذا فاز رضار وضياء مببلغ   ت. 
14 مشبًكا لتمثيل القسمة.( ضياء؟ ارشحوا. )ميكنكم االستعانة ب  

70 شاقاًل، فكيف يتقاسام فيام بينهام املبلغ؟ ارشحوا.  إذا فاز رضار وضياء مببلغ  ث. 

5 تذاكر يانصيب.  يشتك سائد وسامر يف لعبة يانصيب. .اشتى سائد تذكريْت يانصيب واشتى سامر   .6
إذا فازا، فإنهام يتقاسام الجائزة بنفس النسبة.  

إذا فاز سائد وسامر مببلغ70 شاقاًل، فكيف يتقاسام فيام بينهام املبلغ؟ ارشحوا. أ. 

350 شاقاًل، فكيف يتقاسام فيام بينهام املبلغ؟ ارشحوا. إذا فاز سائد وسامر مببلغ  ب. 

(x > 0)، فاكتبوا تعبريًا جربيًّا للمبلغ الذي يحصل عليه كل واحد منهام.   x شواقل  إذا فاز سائد وسامر مببلغ  ت. 

100 شاقل، فكم، بالتقريب، يحصل سائد؟ وكم، بالتقريب، يحصل سامر؟ ارشحوا.  إذا فاز سائد وسامر مببلغ  ث. 
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.4:5 م رزمة بنانري بني يوسف وداوود بنسبة  نقسِّ  .7
72 بنورة يف الرزمة؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فكم بنورة يحصل كل واحد منهام؟ إذا كانت  هل ميكن أن تكون  أ. 

اإلجابة كال، فارشحوا ملاذا.  

35 بنورة يف الرزمة؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فكم بنورة يحصل كل واحد منهام؟ إذا كانت  هل ميكن أن تكون  ب. 
اإلجابة كال، فارشحوا .

أعطوا مثااًل لعدد بنانري يف الرزمة، بحيث ميكن أن نوزعه عىل التلميذين بالنسبة املعطاة. كم بنورة يحصل  ت. 
كل تلميذ؟  

أعطوا مثااًل لعدد بنانري يف الرزمة، بحيث ال ميكن توزيعها عىل التلميذين بالنسبة املعطاة. ارشحوا.   ث. 
اقتحوا نسبة أخرى، بحيث نستطيع مبساعدتها أن نوزع البنانري التي اقتحتموها يف الرزمة. ارشحوا. 

خرجت رماء وسامية لرشاء مسليات.     .8
6 شواقل. اختارت سامية نوع واحد  12 شاقاًل والثاين سعره  نوعني من املسليات، النوع األول سعره  اختارت رماء 

9 شواقل. من املسليات سعره 
عندما اردتا أن تدفعا مقابل الرشاء، فرحتا عندما سمعتا عن حملة التنزيالت يف الدكان:  

اشتوا ثالثة أنواع من املسليات وادفعوا عىل اثنني فقط، احصلوا عىل النوع الثالث )األرخص من بني الثالثة( - مجاًنا!  

كم شاقاًل توفر البنتان إذا اشتكتا يف الرشاء، وحصلتا عىل نوع املسيل الثالث )األرخص( مجاًنا؟    أ. 

ما هي النسبة بني سعر مسليات رماء إىل سعر مسيل سامية؟  ب. 

م البنتان مبلغ النقود الذي تمَّ توفريه؟  كم هو مبلغ النقود الذي وفرته رماء وكم هو مبلغ النقود  بأي نسبة تقسِّ ت. 
الذي وفرته سامية؟    

57 شاقاًل والثاين سعره  تب يف أسبوع الكتاب. اختارت جميلة كتابني، كتاب سعره  خرجت جميلة ونعيمة لرشاء كرُ  .9
45 شاقال. 33 شاقال. اختارت نعيمة كتاًبا سعره 

عندما اردتا أن تدفعا مقابل الرشاء، فرحتا عندما سمعتا عن حملة التنزيالت يف املكتبة:
تب وادفعوا عىل اثنني فقط، احصلوا عىل الكتاب الثالث )األرخص من بني الثالثة( - مجاًنا!   اشتوا ثالثة كرُ

كم شاقاًل توفر البنتان إذا اشتكتا يف الرشاء، وحصلتا عىل الكتاب الثالث مجاًنا؟  أ. 

تب جميلة إىل سعر كتاب نعيمة؟ ما هي النسبة بني سعر كرُ ب. 

أي قسم من مبلغ التوفري تحصل عليه جميلة وأي قسم تحصل عليه نعيمة؟ كم هو مبلغ النقود الذي توفره  ت. 
كل واحدة منهام؟   

الثالث  الكتاب  احصلوا عىل  فقط،  اثنني  وادفعوا عىل  تب  كرُ ثالثة  اشتوا  تنزيالت:  مكتبة عن حملة  اعلن صاحب   .10
)األرخص من بني الثالثة( - مجاًنا! التقت سامح وسامهر يف املكتبة. اختارت سامح كتابني، كتاب واحد سعره  

38 شاقال. 32 شاقاًل. اختارت سامهر كتاًبا سعره   25 شاقاًل والثاين سعره 
قررت البنتان أن تشتكا يف الرشاء يك تستفيدا من حملة التنزيالت. تقاسمتا فيام بينهام مبلغ الرشاء بشكل نسبي 

ألسعار الكتب التي تمَّ اختيارها.    
كم هو مبلغ النقود الذي دفعته سامح، وكم هو مبلغ النقود الذي دفعته سامهر؟ ارشحوا. 
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4 أقسام متساوية. قرُسِّم ضلع املستطيل إىل    .11
ن باألزرق؟  أي قسم من املستطيل لرُوِّ أ. 

ما هي النسبة بني املساحة الزرقاء إىل مساحة املستطيل؟  ب. 

مستطيل.   معطى   .12
ن باألزرق؟ أي قسم من املستطيل لرُوِّ أ. 

ما هي النسبة بني املساحة الزرقاء إىل مساحة املستطيل؟ ب. 

4 أقسام متساوية. قرُسِّم ضلع املستطيل إىل    .13
ما هي النسبة بني مساحتِي املثلثني األبيضني؟  أ. 

ما هي النسبة بني مساحتِي املثلثني األزرقني؟ ب. 

ما هي النسبة بني املساحة الزرقاء إىل املساحة البيضاء يف الرسمة؟  ت. 

.1:2 النسبة بني ارتفاع املستطيل إىل ارتفاع املثلث هي   .14
ما هي النسبة بني مساحة املستطيل إىل مساحة املثلث؟ ارشحوا.  
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الدرس الرابع: عصري توت العليق 

نسبة طردية

5 كؤوس  زة مع  تحرضِّ أم داوود إبريًقا من عصري توت العليق. حسب وصفة أم داوود، يتم خلط كأس عصري مركَّ
ماء. العصري حلو ولذيذ. 

اقتحوا كميات مختلفة لتحضري عصري التوت. 
اقتحوا كميات مختلفة لتحضري عصري التوت حلو بشكل خاص. 

سنتعلم عن العالقة بني كميات مختلفة يوجد بينها نفس النسبة.  

ما هي النسبة بني عدد الكؤوس املركزة إىل عدد كؤوس املاء يف وصفة أم داوود؟  أ.   .1
5 كؤوس ماء. ز إىل اإلبريق َو   الجد يحب عصري توت حلو بشكل خاص. صبَّ داوود كأسني من العصري املركَّ ب. 

هل الجد رايض حسب رأيكم؟  
ز إىل عدد كؤوس املاء يف عصري الجد؟  ما هي النسبة بني عدد كؤوس العصري املركَّ

الجدة ال تحب عصري توت حلو جًدا. هل ميكن تحضري إبريق عصري كام تحب الجدة؟    ت. 

اقتحوا اقتاحني مختلفني.    
الجدة؟ )اكتبوا نسبة مناسبة لكل  املاء يف عصري  ز إىل عدد كؤوس  املركَّ العصري  النسبة بني عدد كؤوس  ما هي 

اقتاح(

أمامكم اقتاحات لتحضري عصري توت العليق. يف أي اقتاح نجد العصري األحىل؟   ث. 

أ.

ب.

ت.

ث.

ه أم داوود، وهم يرغبون يف تحضري العصري حسب الوصفة.   يحب األطفال العصري الذي تحرضِّ  .2
ز يجب أن نخلط يك منأل ِنصف إبريق، فقط، يف عصري التوت؟  كم كأًسا من املاء وكم كأًسا من العصري املركَّ أ. 

زة. كم كأًسا  4 كؤوس مركَّ يحرضِّ باسل، مبناسبة عيد ميالده، عصري توت عليق حسب وصفة أم داوود. استعمل   ب. 
من املاء يجب عليه أن يضيف؟ كم أبريًقا ميالئها بعصري التوت؟  

ز يجب أن نضيف يك نحافظ عىل املذاق حسب  10 كؤوس ماء. كم كأًسا من العصري املركَّ يف إبريق كبري يوجد  ت. 
وصفة أم داوود؟  

ز، بالتقريب،  هل ميكن تحضري عصري توت عليق بنفس الحالوة من  12 كأًسا من املاء؟  كم كأًسا من العصري املركَّ ث. 
يجب أن نضيف?

.(x > 0)ز x  كؤوس عصري مركَّ تحرضِّ جميلة عصري توت عليق حسب وصفة أم داوود من   ج. 
اكتبوا تعبريًا جربيًّا لعدد كؤوس املاء التي خلطتها جميلة. 
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لكل نسبة معطاة، يوجد عدد ال نهايئ من أزواج األعداد التي يوجد بينها نفس النسبة.   
انه.   توسيع أو اختزال النسبة ال يغريِّ

لذا، إذا كان أحد أعداد النسبة معروف، فيمكن إيجاد العدد اآلخر.  

مثال: يف املهمة 2،  وجدنا كميات مختلفة تحافظ عىل النسبة 1:5 بني عدد الكؤوس املركَّزة إىل عدد كؤوس املاء. مثاًل:  
4 : 20 = 2 : 10          

ارسموا هيئة محاور عىل ورقة مقسمة إىل تربيعات )كام يظهر يف الرسم التخطيطي األيرس(.  أ.   .3
ثِّل عصري توت العليق حسب وصفة أم داوود.  عيِّنوا، يف هيئة املحاور، نقاط مترُ

اربطوا بني النقاط. ماذا حصلتم؟ 

كم كأًسا من املائ نضيف إىل كل كأس مركَّز؟    ب. 
ما هي وترية تغريُّ املستقيم الذي رسمتموه؟ ما هم ميل املستقيم؟ ما هو التمثيل 

الجربي للمستقيم؟  

أجيبوا حسب الرسم البياين:  ت. 
2 كؤوس عصري مركَّز؟ كم كأًسا من املاء نخلط مع  3 كؤوس عصري مركَّز، مع 5.
كم كأًسا من العصري املركَّز نخلط يف  15 كأًسا من املاء، يف كأس واحد من املاء؟ 

كم كأًسا من العصري املركَّز، تقريبًا، نخلط يف 12 كأًسا من املاء؟

يف هيئة املحاور، تقع جميع النقاط التي تصف نفس النسبة عىل نفس املستقيم الذي مير 
يها الخط البياين للنسبة  بع األول(. هذا املستقيم نسمِّ عرب نقطة األصل لهيئة املحاور )يف الرُّ

الطردية.  

مثال: رسمنا، يف املهمة 3 ، الخط البياين املناسب للنسبة.  1:5
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في أعقاب...

ثِّل النسبة بني عدد كؤوس املاء إىل عدد كؤوس العصري املركَّز يف  أضيفوا، يف نفس هيئة املحاور، الخط البياين الذي ميرُ  .4
عصري الجد. 

أجيبوا حسب الرسوم البيانية: 

3 كؤوس عصري مركَّز.  نحرضِّ عصريًا مع   أ. 
كم كأًسا من املاء يجب أن نضيف حسب وصفة أم داوود؟ كم كأًسا من املاء يجب أن نضيف حسب وصفة الجد؟  

إذا استعمل الجد وأرُم داوود نفس كمية العصري املركَّز، أيُّهام كمية عصريه أكرب؟  ب. 

ت أم داوود كمية عصري حسب وصفتها  حرضَّ الجد عصريًا حسب وصفته. استعمل 12 كأًسا من العصري املركَّز. حرضَّ ت. 
بالضبط. كم كأًسا استعملت أرُم داوود من العصري املركَّز؟  

أي رسوم بيانية تصف نسبة طردية؟ ملاذا الرسوم البيانية األرُخرى ليست رسوم بيانية لنسبة طردية؟    .5
y

x

أ.

x

y yب.

x

yت.

x

yث.

x

ج.

مجموعة مهاّم

أمامكم رسم بياين يصف نسبة طردية بني عدد املرشدين إىل عدد األوالد يف مخيم العلوم.    .1
ما هي إحداثيات النقاط البارزة عىل املستقيم؟  أ. 

كم مرشًدا وكم ولًدا كان يف املخيم حسب كل نقطة من النقاط؟  ب. 

ما هي النسبة بني عدد املرشدين إىل عدد األوالد يف مخيم العلوم؟  ت. 

قالت ليىل: ليس كل نقطة مناسبة لقصة املخيم.  ث. 

.1:4 3.5( نسبة تساوي  2( َو )14 ,                       تصف النقطتان )8 , 

نقطة واحدة فقط مناسبة لقصة املخيم.                   
أي نقطة مناسبة؟ ملاذا النقطة الثانية غري  مناسبة؟  

جدوا نقطة إضافية عىل املستقيم، بحيث تكون مناسبة للقصة؟    ج. 
كم مرشًدا وكم ولًدا تصف النقطة التي وجدمتوها؟ 
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أمامكم رسم بياين يصف نسبة طردية بني عدد املرشدين إىل عدد  .2
       األوالد يف مخيم الرياضة.

ما هي إحداثيات النقاط البارزة عىل املستقيم؟ أ. 

كم مرشًدا وكم ولًدا كان يف املخيم حسب كل نقطة من النقاط؟  ب. 

ما هي النسبة بني عدد املرشدين إىل عدد األوالد يف مخيم الرياضة؟ ت. 

جدوا نقطة إضافية عىل املستقيم، بحيث تكون مناسبة للقصة.  ث. 
كم مرشًدا وكم ولًدا تصف النقطة التي وجدمتوها؟ 

3( عىل املستقيم.    اختار داوود النقطة  )13.5,  ج. 
هل يحقق إحداثيا النقطة النسبة التي وجدمتوها؟   

هل يصفان حالة ممكنة يف املخيم؟ ارشحوا.  

يف مخيم العلوم، يوجد يف كل مجموعة 8  أوالد عىل األكرث، ولكل مجموعة يوجد مرشدان.  .3
       يف مخيم الرياضة، يوجد يف كل مجموعة 10  أوالد عىل األكرث، ولكل مجموعة يوجد مرشدان. 

ما هي النسبة بني عدد املرشدين إىل عدد األوالد يف مخيم العلوم؟ ما هي النسبة يف مخيم الرياضة؟ أ. 
ما هي النسبة املختزلة يف كل مخيم؟ 

عدد  إىل  املرشدين  عدد  بني  الطردية  للنسبة  مناسبان  الرسمة  يف  البيانيان  الخطان  ب. 
األوالد يف املخيمني.  

أي خط بياين مناسب ملخيم العلوم وأي خط بياين مناسب ملخيم الرياضة؟ 

يشتك يف مخيم العلوم 20 ولًدا، كم مرشًدا يشتك يف املخيم؟   ت. 
ل 13 ولًدا فقط؟ كم مرشًدا يوجد يف املخيم إذا تسجَّ

8 مرشدون. كم ولًدا يشتك يف املخيم؟  يشتك يف مخيم الرياضة  ث. 
كم ولًدا يشتك يف املخيم إذا كان يف املخيم 9 مرشدون فقط؟

وصل إىل مخيم الرياضة 36 ولًدا، كم مرشًدا نحتاج للمخيم؟    ج. 
كم ولًدا يستطيع أن يشتك يف مخيم العلوم مع نفس عدد املرشدون؟  

12 ولًدا ومرشدان. يف مخيم اللغة اإلنجليزية، يوجد يف كل مجموعة  ح. 
أين مير، بالتقريب، املستقيم الذي يصف النسبة بني عدد املرشدين إىل عدد األوالد يف مخيم اللغة اإلنجليزية؟   

ضعوا مسطرة شفافة يف هيئة املحاور. صفوا مكانه بالكلامت.  
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أمامكم خطوط بيانية تصف نسبة طردية بني عدد الكؤوس املركَّز إىل عدد كؤوس املاء يف عصري توت العليق.  .  .4
تحرضِّ سوسن عصري توت العليق: تخلط كأسني من العصري املركِّز يف    أ. 
ز إىل عدد كؤوس  كؤوس ماء. النسبة بني عدد كؤوس العصري املركَّ  7

2:7 املاء يف العصري هي  
أي خط بياين مناسب للنسبة الطردية يف عصري سوسن؟  

أي خط بياين يصف العصري األكرث حالوًة؟ ارشحوا.   ب. 

:(x > 0) المئوا لكل مستقيم التمثيل الجربي املناسب  ت. 
y = 3.5x  y = x  y = 5x

لتحضري الفطائر، نحرضِّ عجينة مكوَّنة من كأس واحد من الطحني مع علبتني لنب   .5
يوغورت.   

ما هي النسبة بني عدد كؤوس الطحني إىل عدد عرُلب لنب اليوغورت؟  أ. 

ارسموا هيئة محاور وعيِّنوا فيها نقطة مناسبة للقصة.   ب. 

ت. نحرضِّ عجينة فطائر من 3 كؤوس طحني. كم علبة لنب يوغورت نحتاج؟    

عيِّنوا النقطة املناسبة يف هيئة املحاور.    

استعينوا بالنقاط التي عيَّنتموها، وارسموا الرسم البياين الذي يصف النسبة  ث. 
بني عدد كؤوس الطحني إىل عدد علب لنب اليوغورت يف العجينة.   

ما هو التمثيل الجربي للمستقيم الذي رسمتموه؟  ج. 

ارسموا مربًعا يف دفاتركم. ما هو طول ضلع املربع الذي رسمتموه؟ ما هو محيطه؟    أ.   .6
ما هي النسبة بني طول ضلع املربع إىل محيطه؟ 

ارسموا هيئة محاور وعيِّنوا فيها نقطة متثِّل النسبة بني طول ضلع املربع إىل محيطه.   ب. 

عيِّنوا يف هيئة املحاور نقاطًا إضافية متثِّل النسبة بني طول ضلع املربع إىل محيطه. اربطوا بني النقاط.   ت. 

ما هو التمثيل الجربي للمستقيم الذي رسمتموه؟  ث. 

ما هو طول ضلع املربع الذي محيطه 10 سم؟ عيِّنوا نقطة مناسبة عىل املستقيم.  ج. 

صنفوا إىل ثالث مجموعات، بحيث تكون نفس النسبة يف كل منها.   أ.   .7
2:520:5050:205:21:2

10:425:109:1815:3015:6

ما هي النسبة املختزلة لكل مجموعة؟   ب. 
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أ. صنفوا إىل مجموعات حسب النسبة.    .8

16:4020:5050:2012:3050:50

1:110:415:6 5:220:20

اختاروا نسبة واحدة من كل مجموعة واكتبوا قصة مناسبة لها.   ب. 

أ. صنفوا إىل مجموعات حسب النسبة.  .9
16:2420:3030:203:250:501:2

1:16:1815:1010:3018:277:21

بقيت نسبة واحدة دون مجموعة. ابنوا مجموعة لهذه النسبة )أضيفوا 3 أزواج مناسبة(. ب. 

افحصوا يف كل جدول ما إذا تتحقق نفس النسبة يف جميع األسطر.   .10
إذا كانت اإلجابة نعم، اكتبوا النسبة املختزلة. 

ث.ت.ب.أ.
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12 شاقال. 28 قطعة حلوى مببلغ  اشتى أيوب   .11
15 شاقال. ذهب سعيد إىل نفس الدكان وقد كان معه 

كم قطعة حلوى يستطيع سعيد أن يشتي؟   
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الدرس الخامس: أضالع مستطيالت

1:1 ونسب أخرى النسبة 

 معطى مستطيل، النسبة بني أطوال األضالع هي 1:2.

رسمت جامنة مستطيالت إضافية فيها النسبة 
بني أطوال األضالع هي  1:2. 

رسمت رساًم بيانيًّا لنسبة طردية مناسبة للعالقة بني أطوال أضالع املستطيل يف مستطيالتها.  

أمامكم ثالثة رسوم بيانية.  
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أي رسم بياين هو الرسم البياين املناسب لجامنة؟ ارشحوا. 

نبحث النسبة بني أطوال األضالع يف املستطيالت واملثلثات.  

يف جميع مستطيالت جامنة النسبة بني أطوال األضالع هي 1:2.  .1
ما هو التمثيل الجربي للخط البياين املناسب للنسبة الطردية بني أطوال أضالع مستطيالت جامنة؟  أ. 

انسخوا الجدول وأكملوه.  ب. 

طول الضلع القصري

)بالسم(
طول الضلع الطويل

 )بالسم(
النسبة بني أطوال 

األاضلع

 1

 5 105:10

 18

 3.5

 

x

أمامكم قامئة نسب، اختاروا من بينها النسب التي تصف النسبة بني أطوال األضالع يف مستطيل جامنة.     ت. 

2:48:2410:20 3
2

2
1

) التي تقع عىل مستقيم جامنة؟ ما هو إحدايث النقطة التي عيَّنتها سعاد؟    ,8) اختارت سعاد النقطة  ث. 
ارسموا املستطيل املناسب لهذه النقطة.  

أكملوا كام ترغبون:

D

A

C

B

(x > 0)
تعبير جبري
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نعود إىل الرسوم البيانية التي وردت يف مهمة االفتتاحية.     .2
بني الرسوم اإلضافية يوجد رسم بياين إضايف يصف نسبة طردية )باستثناء الرسم البياين التابع لجامنة(.   

أي رسم بياين يصف نسبة طردية؟ كيف وجدمتوه؟ ما هو متثيله الجربي؟    أ. 

اختاروا نقطة تقع عىل الخط البياين. ارسموا املستطيل الذي أطوال أضالعه تصفه النقطة التي اختمتوها.  ب. 

رسم كل تلميذ مستطيالت كثرية فيها نفس النسبة بني أطوال األضالع، ورسم الخط البياين املناسب للنسبة الطردية.   .3
أمامكم الرسم البياين الذي رسمته دعاء: 

ما هو التمثيل الجربي املناسب للخط البياين الذي رسمته دعاء؟   أ. 

وارسموا  دعاء،  رسمته  الذي  البياين  الخط  عىل  تقع  نقطة  اختاروا  ب. 
املستطيل املناسب. ماذا حصلتم؟ 

ما هي النسبة بني أطوال أضالع املستطيالت التي اختارتها دعاء؟    ت. 
هذه املستطيالت لها اسم خاص. ما هو؟  

.1:1 النسبة بني كميات متساوية هي 

.1:1 مثال: يف كل مربع األضالع متساوية يف الطول، لذا النسبة بني أطوال أضالع املربع هي 

ما هي النسبة بني أطوال األضالع يف املثلثات اآليت )الرسومات للعرض، قياسات الطول معطاة بالسم(؟   أ.   .4
اكتبوا النسبة املختزلة أيًضا. 
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هل ميكن أن تكون النسبة بني أطوال املثلث 1:2:3؟  ب. 
إذا كانت اإلجابة نعم، فاكتبوا أطوال أضالع مناسبة. إذا كانت اإلجابة كال، فارشحوا السبب. 

للتذكري
تعلَّمنا يف الصف السابع أنه من أجل بناء مثلث يجب أن يكون مجموع طويْل كل ضلعني أكرب من طول الضلع الثالث.    
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مجموعة مهاّم

16 سم. محيط مثلث متساوي الساقني هو 40 سم. طول القاعدة    .1
ما هو طول الساق؟ أ. 

ما هي النسبة بني أطوال أضالع املثلث الثالثة؟  ب. 

ما هي النسبة املختزلة؟  ت. 

رسمت سمرية مستطيالت كثرية، النسبة بني أطوال أضالعها هي 1:3.  .2
اختاروا الرسم البياين الذي يصف النسبة بني أطوال أضالع مستطيالت سمرية. 
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لت عىل أضالعه القياسات بالسم.  جِّ أمامكم رسمة مستطيل، سرُ  .3
ما هي النسبة بني أطوال أضالع املستطيل؟ ما هي النسبة املختزلة؟   أ. 

ارسموا مستطياًل آخر فيه نفس النسبة بني أطوال األضالع.  ب. 

ارسموا الرسم البياين املناسب للنسبة بني أطوال أضالع هذه املستطيالت.  ت. 

.3:8 النسبة بني أطوال أضالع املستطيل هي   .4
اكتبوا أطوال أضالع مناسبة لثالثة مستطيالت مختلفة فيها نفس النسبة.   أ. 

ارسموا الرسم البياين الذي يصف النسبة  3:8 بني أطوال أضالع املستطيل. ب. 
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اختارت كل تلميذة نسبة، رسمت مستطيالت كثرية فيها النسبة بني أطوال األضالع تساوي النسبة التي اختارتها ورسمت   .5
الخط البياين املناسب للنسبة الطردية.   
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y طول الضلع القصري؟ ارشحوا.  x طول الضلع القصري، ويف أي رسم بياين ميثِّل  يف أي رسم بياين ميثِّل  أ. 

ما هو التمثيل الجربي لكل مستقيم؟   ب. 

جدوا زوًجا من املستطيالت املتطابقة، أحدهام لسائدة واآلخر لسهاد.    ت. 
 ارسموا املستطيلني. كم مستطياًل كهذا يوجد؟ 

ارشحوا، ملاذا الخطني البيانيني غري متامثلني؟   ث. 

طلبت املعلمة من التالميذ أن يقصوا قصة عن النسبة 1:1  .6
1:1 قال عيل: عندنا يف املطبخ، النسبة بني عدد الطناجر إىل عدد األغطية هي  أ. 
قال عامر: عندنا يف البيت، النسبة بني عدد الطناجر إىل عدد األغطية مختلف.

هل ميكن أن يكونا التلميذين صادقني بأقولهام؟  ارشحوا.

قصوا أنتم أيًضا قصة حول النسبة 1:1. ب. 

أمامكم قصص، جدوا من بينها قصًصا تكون فيها النسبة  1:1 دامئًا.  .7
النسبة بني أطوال الساقني يف مثلث متساوي الساقني.  أ. 

النسبة بني طول القاعدة إىل طول الساق يف املثلث املتساوي الساقني.  ب. 

النسبة بني طويْل ضلعني متقابلني يف املستطيل.   ت. 

النسبة بني طويْل ضلعني متجاورين يف املستطيل. ث. 

النسبة بني طويْل القطرين يف املستطيل.   ج. 

النسبة بني طويْل ضلعني متجاورين يف املربع.   ح. 


