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معّدل مضّلع  2.4

أمامكم أربعة أشكال رباعيّة، أطوال أضالعها 4 وحدات أو 8 وحدات طول، وقد رُسمت تحتها أربعة مربّعات. محيط   .1
كّل مربّع يساوي محيط الشكل الرباعّي أعاله. 
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سّجلوا أطوال أضالع كّل مربّع.  أ. 

جدوا التّغيريات يف أطوال أضالع كّل شكل رباعّي يك يتحّول إىل مربّع.  ب. 

ل عدًدا سالبًا(.   نا طول الضلع فإنّنا نسجِّ ل عدًدا موجبًا، وإذا قصرَّ )إذا طّولنا طول الضلع فإنّنا نسجِّ  

اجمعوا، يف كّل حالة، األعداد األربعة املناسبة للتّغيريات يف الطول. ما هو استنتاجكم؟ ارشحوا.   ت. 

ميكنكم االستعانة، يف املهاّم اآلتية، باستنتاج املهّمة 1.
ابنوا ثالثة مضلّعات مختلفة أطوال أضالعها 3 وحدات أو 8 وحدات، ومعّدل أطوال أضالعها  6 وحدات. أ.   .2

ابنوا - إذا كان األمر ممكًنا - شكلاً رباعيًّا أطوال أضالعه 3 وحدات أو 8 وحدات، ومعّدل أطوال أضالعه  6 وحدات. ب. 

ابنوا مضلًّعا أطوال أضالعه 3 وحدات أو 17 وحدة، ومعّدل أطوال األضالع 9 وحدات.  .3

طُلب من التاّلميذ أن يبنوا مثلثًا أطوال أضالعه وحدتان أو 8 وحدات، ومعّدل أطوال األضالع  4 وحدات.  .4

قالت سمرية: "ال ميكن ذلك".

هل توافقون سمرية رأيها؟  
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تحدٍّ

4 وحدات. 5
1 ابنوا مضلًّعا أطوال أضالعه 3 وحدات أو 9 وحدات، ومعّدل أطوال أضالعها  أ.   .5

ماذا ميكنكم القول عن عدد أضالع جميع املضلّعات املناسبة للبند أ؟    ب. 

تحدٍّ

,  1  ومعّدل    9  , ابنوا مضلًّعا بحيث يكون عدد أضالعه أصغر ما ميكن، وطول كّل ضلع )بوحدات طول(   16    .6
أطوال أضالعه 10 وحدات.

زاوية الحاسوب
نبني "آلة حاسبة لحساب املعّدل" بواسطة الجدول اإللكرتويّن إكسل )Excel(. اعملوا حسب التعليامت اآلتية:    .7

 •  سجلوا عّدة أعداد يف السطر األّول.  

.Enter  واضغطوا  =average(1:1) •   سّجلوا يف الخليّة  A2 يف السطر الثاين الّصيغة  

 .A2 يظهر معّدل األعداد الّتي سّجلتموها يف السطر األّول يف الخليّة

وا األعداد الّتي تظهر يف السطر األّول كام ترغبون.   •   غريِّ

 .A2 يظهر معّدل األعداد الّتي سّجلتموها يف الخليّة

افحصوا إجاباتكم عن املهاّم 2- 6 بواسطة "اآللة الحاسبة لحساب املعّدل".   أ. 

استعينوا "باآللة الحاسبة لحساب املعّدل" يك تبنوا أسئلة إضافيّة حول معّدل املضلّعات ) كام ورد يف أسئلة هذه املهّمة(.  ب. 
تبادلوا األسئلة مع تالميذ الصّف، وأجيبوا عنها. 
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هل تعلمون؟

تُستعمل مقاييس كثرية لوصف معطيات الدولة، وللمقارنة بني الدول املختلفة. تعتمد هذه املقاييس عىل ِحساب 
املعّدل، مثل:  

•    الكثافة السّكانية )معّدل السّكان لكيلومرت مربّع واحد(.   

•    معّدل األجرة يف الجهاز االقتصادّي )معّدل أجرة األجريين(. 

•    معّدل الحياة )معّدل مّدة حياة املواطنني(.

•    مستوى التعليم )معدل السنوات التعليميّة للمواطنني الكبار يف السن(.  

•   تعداد العائلة األسايّس )معّدل عدد األوالد يف العائلة(.

أعطوا أمثلة من عندكم ملقاييس إضافيّة تعتمد عىل املعّدل.  

نحافظ على لياقة رياضّية

جدوا، يف كّل بند، التعبري الجربّي الّذي ميثِّل معّدل التعابري املعطاة، وبّسطوه:    .1

x ,x ,x 3أ. 
3x 5 , 5x

5
3+ + ت. 

m , 3m , 2m 3- 2xب.  3 , 2x 3x 1 , 3x x 2x2 2 2+ + + + + + ث. 

لتموه 2: سّجلوا، يف كّل بند، تعبريًا جربيًّا بحيث يكون معّدل التعابري املعطاة والتعبري الّذي سجرَّ  .2

y ,y 2yأ.  ,3y ,4y 8- 2abب.  ,a2 ت. 

.x اكتبوا ثالثة تعابري جربيّة بحيث يكون معّدلها  .3
.x اكتبوا خمسة تعابري جربيّة بحيث يكون معّدلها

* أُحجية

يوجد يف عائلة سليم خمسة أبناء، معّدل أعامرهم 9 سنوات.
قبل سّت سنوات كان معّدل أعامر األبناء يف العائلة 4 سنوات.

كم ُعمر االبن األصغر؟  

رة 2102، منوذج األسئلة للصّف الّسابع، املرحلة األوىل، معهد ديفيدسون للرتبية العلميّة.    أُخذت من األوملبيادا املصغرَّ  *


