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جربية بطرق  والتناسب  النسبة  السابعة:  الوحدة 
الدرس األول: كم ولًدا؟ كم بنًتا؟

حل مسائل يف النسبة

 عند بناء بلدة السالم، كانت النسبة بني عدد البنون إىل عدد البنات يف البلدة هي   
3:5. بعد مرور سنة واحدة، ُولد يف بلدة السالم سبعة بنون وبنت واحدة، وعندئٍذ 

أصبح عدد البنون يف البلدة مساٍو لعدد البنات.   
كم ولًدا وكم بنتًا كان يف بلدة السالم عندما أُقيمت؟  

نحل مسألة النسبة مبساعدة معادالت.  

انسخوا الجدول وأكملوا أعداًدا، بحيث تكون النسبة بينها 3:5. أ.   .1
ماذا ميثِّل التعبريان الجربيان 3x, 5x؟ ب. 

اكتبوا معادلة تصف املساواة بني عدد البنون إىل عدد البنات بعد مرور سنة.  ت. 

حلوا املعادلة. ث. 

كم ولًدا وكم بنتًا كان يف بلدة السالم عندما أُقيمت؟ ج. 
كم طفاًل كان يف بلدة السالم بعد مرور سنة؟

أرسل مقاول عامل للعمل يف بنايتني، إحداهام مكّونة من طابق واحد والثانية   .2
مكوَّنة من عدة طوابق. النسبة بني عدد العامل الذين أُرسلوا للبناية أحادية 

الطابق وبني الذين أُرسلوا للبناية املتعددة الطوابق هي 3:4.

لوا فيه عمودين من األعداد، بحيث تكون  انسخوا الجدول يف دفاتركم وسجِّ أ. 
النسبة بينها 3:4.

عدد العامل الذين أُرسلوا إىل إحدى البنايتني أكرب ب 5 من عدد العامل الذين  ب. 
يعملون يف البناية الثانية.  

أي بناية أُرسل إليها عدد عامل أكرب؟ ارشحوا.  

جدوا يف الجدول زوًجا من األعداد املناسب للقصة.   ت. 
لوا عدد العامل الذين أُرسلوا إىل كل بناية.   سجِّ

جدوا التعابري الجربية الناقصة يف املعادلة.    = 5 +  ث. 

حلوا املعادلة وافحصوا اجابتكم للبند ت.     ج. 
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.x إذا كانت النسبة معروفة بني كميتني، ميكن التعبري عن الكميات مبساعدة متغريِّ واحد، مثاًل  ●

مثال: يف مهمة 1 النسبة بني عدد البنون إىل عدد البنات يف البلدة هي 3:5.
5x( 5x َو 3x عددان طبيعيان(. 3x, عدد البنات:  لنا: عدد البنون:  سجَّ

أحيانًا، عندما تكون معطيات إضافية، ميكن ايجاد الكميات مبساعدة حل معادلة مناسبة.     ●

.3x + 7 = 5x + 1 لنا املعادلة  1 سجَّ مثال: يف مهمة 
5x = 15  ,3x = 9 x = 3، لذا           حل املعادلة هو 

15 بنتًا.        أثناء بناء البلدة، كان فيه 9 بنون َو 

يف بداية السنة، كانت النسبة بني عدد تالميذ الصف الثامن أ إىل عدد تالميذ الصف الثامن ب هي  2:5  .3
نقلوا 9 تالميذ من الصف الكبري إىل الصف الصغري، وعندئذ أصبح عدد التالميذ متساٍو يف الصفني.  

اكتبوا تعابري جربية لعدد التالميذ يف الصف الثامن أ ولعدد التالميذ يف الصف الثامن ب يف بداية السنة.   أ. 

اكتبوا تعابري جربية لعدد التالميذ يف الصفني بعد االنتقال.  ب. 

اكتبوا معادلة مناسبة للقصة وحلوها.   ت. 

كم كان عدد التالميذ يف كل صف يف البداية؟   ث. 
كم كان عدد التالميذ يف كل صف بعد االنتقال؟

نفّكر ب ...

لعب تالميذ الصف بالبنانري. أحرض كل تلميذ بنانري حمراء وبنانري بيضاء.    .4
يف نهاية اللعبة، اكتشف عامد أن عدد بنانريه الحمراء كرب ضعفني وعدد بنانريه البيضاء كرب ضعفني.   أ. 

ت النسبة بني عدد البنانري الحمراء إىل عدد البنانري البيضاء التي ميلكها عامد؟  هل تغريَّ

يف نهاية اللعبة، اكتشف رائد أن عدد بنانريه الحمراء كربت ببنورتني وعدد بنانريه البيضاء كربت ببنورتني.   ب. 
هل ميكن أن ال تتغريَّ النسبة بني عدد البنانري الحمراء إىل عدد البنانري البيضاء التي ميلكها رائد؟ إذا كانت اإلجابة 

نعم، فكم كانت النسبة بني عدد البنانري الحمراء إىل عدد البنانري البيضاء التي ميلكها رائد قبل اللعبة؟ ارشحوا. 

هل تستطيعون أن تعرفوا عدد البنانري التي كانت مع عامد ورائد قبل اللعبة؟ ارشحوا.   ت. 
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في أعقاب...

 .4:5 يوجد يف مدرسة صفان ثامن. يف بداية السنة، كانت النسبة بني عدد التالميذ يف الصفني    .5
.5:4 انتقل 6 تالميذ من الصف الكبري إىل الصف الصغري، وعندئٍذ أصبحت النسبة بني عدد التالميذ يف الصفني  

أ. انسخوا الجدول، وأكملوا يف كل سطر أعداًدا بحيث تكون النسبة بينها 4:5.

  جدوا أسطرًا يف الجدول، بحيث تكون فيها أعداد مناسبة لوصف عدد التالميذ يف 
الصفني. ارشحوا. 

.5:4 انسخوا الجدول، وأكملوا يف كل سطر أعداًدا بحيث تكون النسبة بينها  ب. 
جدوا أسطرًا يف الجدول، بحيث تكون فيها أعداد مناسبة لوصف عدد التالميذ يف الصفني. 

جدوا حل املسألة من الجدولني:   ت. 
كم كان عدد التالميذ يف كل صف يف بداية السنة؟ وكم كان عددهم بعد االنتقال؟  

4x + 6,    5x – 6,   5x,   4x ماذا تعربِّ التعابري الجربية اآلتية:    ث. 
ما هي قيمة x املالمئة للحل الذي وجدمتوه يف بند ت؟  

اكتبوا معادلة مالمئة للقصة.  ּ ج. 
عوضوا قيمة x املالمئة للحل )حسب بند ث( يف املعادلة، وافحصوا إجابتكم عن بند ت. 

مجموعة مهاّم

.(x > 0) جدوا نسب تساوي النسبة املختزلة  2:7    .1
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.6 يوجد قسامن يف مكتبة املدرسة. النسبة بني عدد الكتب يف قسم أ وعدد الكتب يف قسم ب هي 4:  .2
4x ,6x أيهام يصف عدد الكتب يف القسم أ وأيهام يصف عدد الكتب يف القسم ب؟   أمامكم تعبريان  أ. 

)4x َو 6x عددان طبيعيان(.

يف قسم أ يف املكتبة يوجد 300 كتاب أكرث من القسم ب.   ب. 

6x + 300 = 4x  4x + 300 = 6x اختاروا املعادلة املناسبة للقصة:      

لوا عدد الكتب التي كانت يف كل قسم.   حلوا املعادلة وسجِّ ت. 
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يف شهر كانون ثاين، كانت النسبة بني عدد رحالت الطريان الداخلة إىل عدد رحالت الطريان   .3
الخارجة يف مطار الطريان هي 2:3. 

رحالت  عدد  أصبح  عندئٍذ   ،500 ب  الداخلة  الطريان  رحالت  عدد  ارتفع  شباط،  شهر  يف 
الطريان الداخلة مساٍو لعدد رحالت الطريان الخارجة.  

لوا تعابري جربية لعدد رحالت الطريان الداخلة وعدد رحالت الطريان الخارجة يف شهر كانون ثاين.   سجِّ أ. 

اكتبوا معادلة مناسبة للقصة.  ب. 
حلوا املعادلة وجدوا عدد رحالت الطريان يف املطار يف كل شهر.  

يوجد يف مدرسة صفان ثالث. النسبة بني عدد التالميذ يف الصفني هي 5:6.  .4
نقلوا  3 تالميذ من أحد الصفني إىل الصف املقابل يك يصبح عدد التالميذ متساٍو يف الصفني. 

خمنوا، كم تلميًذا يوجد يف كل صف؟  أ. 
لوا تعابري جربية لعدد التالميذ يف كل صف يف البداية.   سجِّ ب. 

اكتبوا معادلة مناسبة للقصة، حلوا املعادلة وجدوا عدد التالميذ يف كل صف. ت. 
قارنوا إجابتكم مع بند أ. هل صدقتم يف تخمينكم؟  

يلعب فريق الجد وفريق املرح لعبة كرة السلة.    .5
يف نهاية الشوط األول كانت النتيجة 36:30 لصالح فريق الجد. 

يف الشوط الثاين، أُضيف نفس عدد النقاط إىل كل مجموعة.   
كم كانت نتيجة اللعبة، إذا فاز فريق الجد بنسبة 10:9؟

.16 النسبة بني ُعمر إياد إىل ُعمر زياد هي 1:7، ومجموع ُعمريهام هو   أ.   .6
كم هو ُعمر إياد؟ وكم هو ُعمر زياد؟  

.1:5 النسبة بني ُعمر أحدهام )إياد أو زياد( لُعمر لجدة هي  ب. 
من هو الولد؟ كم هو ُعمر الجدة؟  

النسبة بني طويْل حبلني هي 5:11.  .7
قرصوا كل حبل ب 5 م، وعندئٍذ أصبح طول أحد الحبلني 2.5 أضعاف طول الحبل اآلخر.  

كم كان طول كل حبل يف البداية؟  
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.2:5 النسبة بني طويْل حبلني هي   .8
قرصوا كل حبل ب 3 م، وعندئٍذ أصبح طول الحبل الطويل أكرب 2.5 أضعاف من 

طول الحبل القصري.  
ماذا ميكنكم القول عن طويْل الحبلني؟  

.70 2:5، ومجموع العددان هو   النسبة بني عددين هي   .9
جدوا العددين. 

.828 4:5، ومجموع العددان هو   النسبة بني عددين هي   .10
جدوا العددين.

.144 4:9، حاصل رضب العددان هو  النسبة بني عددين هي   .11
جدوا العددين.

، مجموع طويْل ضلعني متجاورين يف مستطيل هو 28 سم. النسبة بني طويِل الضلعني هي 3:4.  .12
ما هي أطوال أضالع املستطيل؟ 

64 سم، النسبة بني طويْل ضلعني متجاورين هي 3:5. ، محيط مستطيل   .13
ما هي أطوال أضالع املستطيل؟ 

.2:3:4 النسبة بني مقدار زوايا املثلث الثالثة هي    .14
ما هي مقدار كل زاوية يف املثلث؟
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3x + 5x = 400 لت املعادلة اآلتية:    حلَّت دالل مسألة. سجَّ  .15
250 بالطة. لت اإلجابة: تحتاج الغرفة الصغرية إىل 150 بالطة، وتحتاج الغرفة الكبرية إىل   حلَّت وسجَّ

ما هو حل املعادلة؟ كيف نَتَج العددان 150 ,250؟ أ. 

اكتبوا قصة ملسألة دالل. ما هي النسبة؟ أي قسم من البالطة نحتاجه لكل غرفة؟  ب. 

هذه    .A4 يه  للورقة نسمِّ الكرب  هذا   - البيتية  للطابعة  الطباعة  املعروفة هو ورقة  املستطيالت  أحد 
.A الورقة هي الخامسة يف سلسلة األوراق

تصغر  أوراق  يف  السلسلة  وتستمر  مربع،،  مرت  واحد  ومساحتها   A0 كربها  ورقة  من  السلسة  تبدأ 
A3 , A2 , A1 وهكذا دواليك )انظروا الرسمة(. تمَّ تحديد قياسات السلسلة A حسب الرشوط اآلتية:  تدريجيًّا 

تَْنتُج كل ورقة يف السلسلة من طي الورقة السابقة لها إىل إثنني.    ●

طول كل ورقة يف السلسلة يساوي عرض الورقة السابقة.     ●

نتيجة لهذه الرشوط، النسبة بني طول وعرض كل ورقة يف السلسلة هو 0.7 تقريبًا.

x 210 297 ملمرت( هي الورقة الشائعة  A4 )التي قياسات أطوالها  الورقة 
وتُستعمل عادًة للطابعات وماكنات التصوير. الورقة A5 هي كرب ورقة دفرت عادية. 
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الدرس الثاين: فحص سفر سيارات

النسبة ووحدات القياس

نتطرق إىل املعطيات التي وردت يف مهمة االفتتاحية.     .1 

 يفحص يوسف سفر سيارات.  
225 كم. 18 لرتًا من الوقود خالل سفر  استهلكت سيارة من نوع هيا - سافروا 

175 كم. 14 لرتًا من الوقود خالل سفر  استهلكت سيارة من نوع املسافرون 
خمنوا: أي سيارة توفر أكرث؟ 

نقارن بني النسب.

كم كيلومرتًا تقطع سيارة "هيا - سافروا" للرت واحد من الوقود؟  أ. 
كم كيلومرتًا تقطع سيارة "املسافرون" للرت واحد من الوقود؟ 

25 لرتًا من الوقود؟  كم كيلومرتًا تقطع كل سيارة ل  ب. 

150 كم؟  كم لرتًا من الوقود تستهلك كل سيارة خالل سفر   ت. 

أي سيارة توفر وقود أكرث؟ افحصوا تخمينكم.  ث. 

يف صالة العرض توجد سيارات جديدة من نوع "املتعة". هذه السيارة أقل توفريًا من سيارة "هيا سافروا.    ج. 
12 كم للرت واحد من الوقود، 13 كم للرت  12 كم للرت واحد من الوقود،  5. هل ميكن أن تقطع سيارة "متعة" 

واحد من الوقود؟ 

قال يوسف: نوع السيارة "متعة" ال توفر. لن يشرتيها أحد. ح. 
هل قول يوسف صحيح؟ ارشحوا. 

أطوال،  بني  أو  األغراض  عدد  بني  النسبة  النوع،  نفس  من  مقادير  بني  تتحقق  أن  ميكن  النسبة  أن  منيِّز  أن  يجب 
وبني أنواع مقادير مختلفة مثل النسبة بني الكمية والتكلفة )سعر الوحدة الواحدة( أو النسبة بني املسافة والزمن 

)الرسعة(.   
عندما تكون النسبة بني مقادير من نفس النوع، فهو ال يتغريَّ عندما نغريِّ وحدات القياس.  

عندما تكون النسبة بني مقادير من أنواع مختلفة، فإن النسبة لها وحدات قياس.  

أمامكم قامئة مُنْتَجات مختلفة:     .2
واحد عىل ألف من اللرت(.

5 شواقل. 250 ملل،   علبة مرشوب: 
42 شاقاًل. 200 ملل،  مرهم للجسم: 

120 شاقاًل. 50 ملل،  قنيتة عطر: 
118 شاقاًل. 42 ملل،  حرب للطابعة: 

23 شاقال. 15 ملل،  قطرات للعينني: 

حددوا أي ُمْنَتج، بشكل نسبي" هو األغىل؟   أ. 

ماذا يحدث إذا درجنا امُلْنَتجات حسب زمن االستعامل )دقائق، أيام، أسابيع، أشهر(؟ ارشحوا. ب. 
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نفّكر ب ...

450 سعرة حرارية. 150 غم رشاب. كمية السعرات الحرارية يف القنينة هي  تحتوي قنينة رشاب شوكوالتة عىل   .3
500 غم؟ كم سعرة حرارية توجد يف قنينة رشاب شوكوالتة وزنها  أ. 

1000 سعرة حرارية؟ كم هي كمية الشوكوالتة التي يجب استهالكها يك نحصل عىل  ب. 

100 غم كعكة. 20 غرام رشاب شوكوالتة لكل  1 كغم، وتحتوي عىل   تزن كعكة الشوكوالتة  ت. 
بدلت سامية رشاب الشوكوالتة برشاب حمية ال يحتوي عىل سعرات حرارية بتاًتا.     

كم سعرة حرارية وفرت سامية؟ ارشحوا.  

في أعقاب...

فتش مربو أسامك عن طريقة لعّد عدد األسامك يف بركهم.    .4
100 سمكة يف الشبكة، وربطوا الصقة حمراء بذنب كل سمكة، وأعادوا األسامك إىل الربكة.   اصطادوا 

80 سمكة. بعد ذلك، فرشوا الشبكة يف الربكة مرة أخرى واصطادوا 
أربع أسامك من بني األسامك التي تمَّ صيدها كانت عىل كل منها الصقة حمراء.   

لوا تقديًرا لعدد األسامك يف الربكة. ارشحوا.   سجِّ

مجموعة مهاّم

اشتغل أيوب وايهاب يف العطلة الصيفية.    .1
12 ساعة وربح  360 شاقاًل، أرشد ايهاب يف نادي  20 ساعة وحصل عىل مبلغ  اشتغل أيوب يف مطعم البيتسا 

216 شاقاًل. 
هل أجرة ساعة العمل يف مطعم البيتسا تساوي أجرة ساعة العمل يف النادي؟  

يبيع صاحب سوبرماركت كعك صغري من نفس النوع يف رزمتني مختلفتني.      .2

480
7.20

300
6

رزمة سهلة
غمالوزن

شواقلالسعر

رزمة 
عائلية

غمالوزن
شواقلالسعر

أي رزمة أكرث توفريًا؟ ارشحوا.  
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يبيع صاحب سوبرماركت قِطع حلوى من نفس النوع يف رزم مختلفة:    .3
4.80 شواقل. 50 غم سعرها  يف الرزمة العادية، 

36 شاقال. 400 غم سعرها  يف الرزمة العائلية، 
3 شواقل. 25 غم سعرها  يف الرزمة لشخص واحد، 

أ. أي رزمة أكرث توفريًا؟ ارشحوا. 
أعلن صاحب السوبرماركت عن حملة تنزيالت: اشرتوا رزمتني من نوع الركو لشخص واحد واحصلوا عىل الثالثة ب. 

     مجاًنا! 
أي رزمة أكرث توفرًي أثناء حملة التنزيالت؟ ارشحوا. 

24 دقيقة. 8 كم خالل  يسري ضياء وساري بنفس الرسعة. قطع ضياء  أ.   .4
6 دقائق؟ كم كيلومرتًا قطع ساري خالل 

30 دقيقة. 23 كم خالل  15 دقيقة، وتقطع رائدة   10 كم خالل  يف ساعة الذروة، تقطع سارة  ب. 
أيهام تسري برسعة أكرب؟ ارشحوا.  

 10 كم خالل   3.5 ليىل  وقطعت  دقيقة،   23 كم خالل   8 عناية  قطعت  الهوائيتني.  دراجتيهام  ولييل  عناية  تقود   .5
دقائق. 

أيهام تسري برسعة أكرب؟ ارشحوا. 

3 طاوالت. وصلت سهاد الحفلة يف مطعم البيتسا متأخرة، وجدت صديقاتها تجلس حول   .6
5 بنات حول الطاولة I وقد كان عىل الطاولة رغيفان بيتسا.    جلست 
5 أرغفة بيتسا. 12 بنًتا حول الطاولة II وقد كان عىل الطاولة  جلست 

3 أرغفة بيتسا. 7 بنات حول الطاولة III وقد كان عىل الطاولة  جلست  
بيتسا  املجموعات، بحيث تحصل عىل وجبة  إىل إحدى  تنضم  أن  أردت سهاد  بجانب كل طاولة.  فارغ  كان مكان 

كبرية. أي مجموعة يجب أن تنضم إليها؟ ارشحوا. 

20 طفال.  12بالًغا أو  د ل   صعود املصعد محدَّ  .7
7 بالغون.  يوجد اآلن يف املصعد 

كم طفاًل، عىل األكرث، يستطيع أن ينضم؟ ارشحوا.  
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الدرس الثالث: ابتسامات

تناسب

 توزع املعلمة سوسن عىل تالميذ الصف الصقات وجوه تبتسم ووجوه غضبانة.   
مرمي ميسممها مرام منار

ما هي النسبة بني عدد الوجوه املبتسمة إىل عدد الوجوه الغضبانة لكل تلميذة؟   

تطرقوا إىل املعطيات التي وردت يف مهمة االفتتاحية. هل وجدتم ِنسب متساوية؟    .1

املساواة بني نسبتني نسميها تناسب.    

مثال: حصلنا يف مهمة االفتتاحية عىل عدة تناسبات يف أعمدة اللصقات.  
6 : 3 = 8 : 4  6 : 3 = 4 : 2  4 : 2 = 8 : 4  

  2 َو 
 

 6 3   . كان مع دعاء  َو 
 

 9 كان مع عناية   .2

؟ 6
9

2
3= أ.  عىل ماذا يدل التناسب 

.2  ,6  ,3  ,9 جدوا تناسبات إضافية بني األعداد  ب. 
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.3:1 وجدنا يف عمود مريم أن النسبة بني عدد املبتسمني إىل عدد الغضبانني هي   .3
النسبة  نفس  الغضبانني  عدد  إىل  املبتسمني  عدد  بني  النسبة  تكون  بحيث  عندكم،  من  الصقات  عمود  وا  حرضِّ أ. 

املوجودة عند مريم. 

ما هي النسبة بني عدد املبتسمني يف عمود مريم إىل عدد املبتسمني يف عمودكم؟   ب. 

ما هي النسبة بني عدد الغضبانني يف عمود مريم إىل عدد الغضبانني يف عمودكم؟ ت. 

هل توجد عالقة بني إجابتكم والبندين ب َو ت؟  ث. 

نفّكر ب ...

1,000 عائلة.  600 عائلة ويف بلدة أشتال توجد  البلدتان حمضيات وأشتال متجاورتان. يف بلدة حمضيات توجد   .4
يصلحون الشارع املشرتك للبلدتني حسب التكاليف بشكل نسبي إىل عدد العائالت يف البلدة. 

400,000 شاقل. تكلفة تصليح الشارع 

كم هو املبلغ الذي تدفعه كل بلدة مقابل تصليح الشارع؟   أ. 

حل تالميذ الصف السؤال بطرق مختلفة. ب. 

1000x + 600x = 400,000  I طريقة 

5x + 3x = 400,000  II طريقة 

,
x

1600
00

400 000
6 =  III طريقة 

x يف كل طريقة؟ أي طرق تعتمد عىل النسبة؟  ماذا يعربِّ 

4 طرق جربية مختلفة لحل مسائل يف التناسب.   رأينا يف مهمة  
ميكن حل نفس املسألة بطرق مختلفة، يف كل منها ميثِّل  x مقدار آخر.

x يف كل بند. هل استعنتم بالتوسيع أو باالختزال؟   جدوا قيمة   .5
xأ.

5 10
xب.=4

10
4

10
xت.=

10
4

20
ث.=

x
20

4
10=

ميكن أن نجد املقدار الناقص يف املساوة بني النسب )التناسب( مبساعدة توسيع كسور أو مبساعدة اختزال كسور. 

x = 10    لذا 
3
2

15
10= مبساعدة توسيع الكسور نحصل عىل   x

3
2

15
= أمثلة:           يف املعادلة  

x = 4  لذا 
16 4

624 = مبساعدة اختزال الكسور نحصل عىل   
x16

24 6= يف املعادلة   
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مجموعة مهاّم

350 كرسيًّا، يف قاعة شقائق النعامن يوجد  35 طاولة َو  يف قاعة الزنبق يوجد  أ.   .1
400 كريس. 40 طاولة َو 

بيِّنوا أن هناك تناسب بني عدد الطاوالت إىل عدد الكرايس يف القاعتني.   
3 أقالم رصاص، يف مقلمة مريا  12 قلاًم من الطوش َو   يف مقلمة دعاء يوجد  ب. 

8 أقالم طوش وقلامن رصاص.    يوجد  
هل يوجد تناسب بني عدد أقالم الطوش وعدد أقالم الرصاص يف املقلمتني؟   

5 مرشدون.  30 تلميًذا َو  3 مرشدون،  يف معسكر الرياضة يوجد  24 تلميًذا َو  يف معسكر العلوم يوجد  ت. 
هل يوجد تناسب بني عدد التالميذ إىل عدد املرشدون يف املعسكرين؟   

6 بنانري حمراء، يوجد مع عامد  15 بنورة زرقاء َو  يلعب سمري وعامد بالبنانري. يوجد مع سمري   .2
4 بنانري حمراء.  10 بنانري زرقاء َو 

ما هي النسبة بني عدد البنانري الزرقاء إىل عدد البنانري الحمراء لكل ولد؟  أ. 

ما هي النسبة بني عدد البنانري الحمراء التي ميلكها سمري إىل عدد البنانري  ب. 

    الحمراء التي ميلكها عامد؟   

ما هي النسبة بني عدد البنانري الزرقاء التي ميلكها سمري إىل عدد البنانري  ت. 

    الزرقاء ما هي النسبة بني عدد البنانري الحمراء التي ميلكها سمري إىل عدد البنانري 

    الحمراء التي ميلكها عامد؟ ميلكها عامد؟

لوها.    هل وجدتم تناسب )مساواة بني نسب( بني عدد البنانري؟ سجِّ ث. 

13 14 وُعمر عناية  39، ُعمر عناية   يف عائلة جميل، ُعمر األب  42، ُعمر األم   .3

42 ؟ 
1339
14= ؟ ماذا تصف الدالة 

14
42

13
39=  أ.  قصوا بالكلامت: ماذا تصف الدالة

ب. اكتبوا تناسبات بني األعامر يف عائلة جميل؟ 

.54  ,6  ,27  ,3 جدوا تناسبات مختلفة بني األعداد    .4

3 أنواع حبوب الصباح.  تُباع يف الدكان   .5
390 سعرة حرارية.  النوع أ: وزن حبوب الصباح 375 غم وقيمة الطاقة فيها  
500 غم وقيمة الطاقة فيها540 سعرة حرارية. النوع ب: وزن حبوب الصباح  
625 غم وقيمة الطاقة فيها675 سعرة حرارية. النوع ت: وزن حبوب الصباح 

هل يوجد نوع، من بني أنواع حبوب الصباح، يحقق تناسب بني عدد السعرات الحرارية إىل وزن الحبوب؟ أعطوا  أ. 
مثااًل. 

هل يوجد نوعْي حبوب صباح، النسبة بني وزنيهام تساوي النسبة بني عدد السعرات الحرارية فيها؟      ب. 
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يجمع سعيد سلسلة من الطوابع.   .6
طابًعا لسلسلة شخصيات وطوابع   11 طابًعا لسلسلة أزهار،   22 طابًعا لسلسلة حيوانات،   16 يوجد يف ألبوم سعيد 

إضافية لسلسلة مناظر.  

: = :
عددعددعددعدد

طوابع احليواناتطوابع األزهارطوابع املناظرطوابع الشخصيات تتحقق املساواة يف البوم سعيد  أ. 
كم طابًعا يوجد يف سلسلة املناظر؟  

حصل سعيد عىل ظرف فيه عدد متساٍو من الطوابع الجديدة من كل سلسلة.   ب. 

: = 5 : 3
عددعدد

طوابع احليواناتطوابع املناظر
مع إضافة الطوابع، وجد سعيد يف البومه النسبة:  

كم طابًعا حصل سعيد من كل سلسلة؟ ارشحوا كيف قمتم بحل السؤال )تخمني وفحص، جدول، معادلة(. 

اختاروا كتبًا بكرب مختلف.    .7
احسبوا النسبة بني طول الصفحة إىل عرضها يف كل كتاب. 

ميكنكم االستعانة باآللة الحاسبة لحساب النسبة.  
هل وجدتم مساواة بني النسبتني؟ 

النسبة بني طول الضلع الكبري إىل طول الضلع الصغري يف الورقة A3 تساوي النسبة   .8
.A4  بني طول الضلع الكبري إىل طول الصلع الصغري يف الورقة

A3 واحدة )كام يظهر يف الرسمة(. إذا وضعنا ورقتني A4 بجانب بعضهام، تَْنتُج ورقة  
ما هي النسبة بني أطوال األضالع يف كل ورقة؟ 

حل داوود وعامد مسألة يف الرياضيات.    .9

x
x

4
3

63 –
= ل عامد:  سجَّ  3x + 4x = 83 ل داوود:  سجَّ

قصوا قصة مناسبة ملسألة عامد وداوود. اذكروا ماذا ميثِّل x عند كل واحد منهام.

x يف كل بند. جدوا قيمة   .10

xأ.
3 9

xب.=21
20

6
5

xت.=
4 6

ث.=9
x
10

6
5=

حلوا املعادالت.  .11

xأ. 1
13 2
28+ ب.=

x 1
3

28
12=

+
xت. x

4 6
1= xث.+ 2

15
6

5
– =
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نحافظ على لياقة رياضّية

املثلث مساحة 

أمامكم رسومات للعرض، قياسات الطول معطاة بالسم. 

احسبوا مساحة املثلث يف كل بند.   .1

ت.

4

3

4

53

ث.

3
2

16

أ.

7
4

20

ب.

أمامكم مستطيل يف داخله مثلث.   .2
احسبوا مساحة املثلث.

مساحة املثلث يف الرسمة 30 سنتمرًتا مربًعا.  .3
احسبوا طول القائم الثاين.  

أمامكم مثلثان متساويان يف املساحة.    .4

1210

1 سم من طول االرتفاع يف املثلث الثاين.    طول االرتفاع يف أحد املثلثني أكرب ب  
جدوا ارتفاعِي املثلثني ومساحتيهام.  

7

4

3


