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الرسم  ومقياس  النسبة  األوىل:  الوحدة 
أجزاء أعداد  1.1

يوجد يف مدينة األحالم دكّانان معروفان يف حمالت تخفيض مفاجئة.  

2 السعر.
1 كّل غرض ب  أعلن صاحب الدكّان أ عن حملة نهاية املوسم:                 

13 السعر. كّل غرض ب  
أعلن صاحب الدكّان ب أيًضا عن حملة نهاية املوسم:   

ا أنه يف إطار الحملة كان السعر لغرض معنّي يف الدكّانني متامثاًل. من املدهش جدًّ

يف أّي دكّان كانت األسعار األصليّة )األسعار قبل التخفيض( أعىل؟  أ.   .1

انسخوا الجدول وأكملوه:  ب. 

السعر األصيّل

يف الدّكان أ

السعر األصيّل

يف الدّكان ب

السعر بعد التخفيض يف 

الدكّانني

اإلمكانيّة أ

اإلمكانيّة ب

اإلمكانيّة ت

اإلمكانيّة ث

aتعميم

bتعميم إضايّف

  

اُكتبوا تعابري
مناسبة
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جدوا خمس إمكانيّات ألزواج أعداد صحيحة تحّقق الصفة اآلتية:   أ.   .2

5 العدد الثاين. 
1 4 العدد األّول يساوي 

1

انسخوا الجدول وأكملوه:   

العدد األّول 

)األصغر( 

العدد الثاين 

)األكرب( 
      النتيجة بعد ِحساب القسم

اإلمكانيّة أ

اإلمكانيّة ب

اإلمكانيّة ت

اإلمكانيّة ث

اإلمكانيّة ج

xتعميم

yتعميم إضايّف

دوا، يف كل بند، ما إذا كان االّدعاء صحيًحا أم ال. ارِشحوا.    حدِّ ب. 

يف كّل زوج أعداد يتّصف فيه العددان بهذه الصفة، يجب أن يكون العددان زوجينّي.    )i(

توجد أزواج أعداد يتّصف فيها العددان بهذه الصفة، والعددان فرديّان يف كّل زوج أعداد.    )ii(

توجد أزواج أعداد يتّصف فيها العددان بهذه الصفة، وأحد األعداد زوجّي واآلخر فردّي يف كّل زوج أعداد.    )iii(

يف كل زوج أعداد يتّصف فيه العددان بهذه الصفة، يجب أن يكون العدد األصغر )من بني العددين( زوجيًّا.     )iv(

اُكتبوا تعابري
مناسبة



9تفّوق رحوبوت1.1 أجزاء أعداد − النسبة  ومقياس الرسم

أمامكم عالقة بني عددين:    .3

5 العدد الثاين.
3 3 العدد األّول يساوي  

2

ما هو العدد األصغر من بني العددين؟  أ. 

جدوا خمس إمكانيّات أزواج أعداد صحيحة تتّصف بهذه الصفة. انسخوا الجدول، وأكملوه:   ب. 

العدد األّول 

)األصغر( 

العدد الثاين 

)األكرب( 

ِحساب  بعد  النتيجة 

القسم

الزوج أ

الزوج ب

الزوج ت

الزوج ث

الزوج ج

xتعميم

yتعميم إضايّف

3 البنني يعزفون عىل آلة موسيقيّة معيّنة.  
2 6 البنات، َو  

5 يتعلّم يف الصّف الثامن ب 27 تلميًذا وتلميذة.    .4
ا أنّه اتّضح أّن عدد البنني الّذين يعزفون مساٍو لعدد البنات اللّوايت يعزفْن.    من املدهش جدًّ  

كم ولًدا وكم بنتًا يوجد يف الصّف الثامن ب؟    

زاوية الحاسوب 

. 3-1 وا جداول بيانات إلكرتونيّة )مثاًل: Excel( لكّل مهّمة من املهاّم  حضِّ  .5
حاولوا أن تبنوا الجداول بحيث تحتوي عىل أعداد صحيحة فقط.    

اُكتبوا تعابري
مناسبة
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هل تعلمون؟

أوزان عىل الكواكب

بسبب قوى الجذب املختلفة، يتغريَّ وزن نفس الجسم )أو كتلة أجسام مكوَّنة من نفس كّميّة املاّدة( وفًقا للكوكب 

املوجود عليه، مثاًل: 

3 وزنه، فقط، عىل سطح الكرة األرضيّة.  
1 • وزن جسم عىل املّريخ )Mars( يساوي  

6 وزنه، فقط، عىل سطح الكرة األرضيّة.
1 • وزن جسم عىل القمر يساوي  

2 ضعف وزنه، تقريبًا، عىل سطح الكرة األرضيّة.   2
1 • وزن جسم عىل كوكب املشرتي )Jupiter( يساوي 

أمامكم صور مثانية كائنات حيّة مرتَّبة يف سطرين.  

جدوا أزواًجا من الحيوانات بحيث يكون وزن أحدهام عىل كوكب املشرتي مساويًا تقريبًا لوزن اآلخر عىل القمر.  

فيلبقرةخروفزرافة

إنسانأسدكلبإوزّة
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نحافظ على لياقة رياضّية

ُوصفت، يف كّل بند، عالقة بني متغرّييني.    .1
y بواسطة املتغري x، أي: اكتبوا معادلة  وا عن املتغري  عبِّ  

4
1x 7

1y= أ. 

5
4 x 7

3y= ب. 

y x x y5
1

5
4+ = - ت. 

. ( )y x2
5 3 1 4 2 2

1+ = + ث. 

جدوا حالًّ واحًدا لكّل معادلة من املعادالت أعاله.    .2

أُحجية

كم ُعمرك يا جدي؟  

عندما كان ُعمر نبيل سنة واحدة، انقسم، بالطّبع، ُعمر الجّد عىل ُعمر نبيل.     

لكّن الغريب يف األمر أنّه كّل سنة من السنوات اآلتية )أي عندما كان ُعمر نبيل 2 َو 3 َو 4 َو 5 َو 6( انقسم ُعمر الجّد عىل 

ُعمر نبيل أيًضا.   

ُعمر نبيل اآلن 6  سنوات.

كم ُعمر الجّد؟ 


