قــــررت وزارة الـــتـعــلـيـــم تـــدري�س
ه���ذا ال��ك��ت��اب وط��ب��ع��ه ع��ل��ى نفقـتـها

الريا�ضيات
ال�صف األأول املتو�سط
الف�صل الدرا�سي الثاين

قام بالت�أليف والمراجعة
فريق من المتخ�ص�صين

طبعة 2022 - 1444

`g 1443 , º«∏©àdG IQGRh ì
ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﳌﻠـﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ أﺛﻨـﺎء اﻟﻨـﺸـﺮ

وزارة اﻟﺘﻌﻠـﻴـﻢ

اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ـ اﻟﺼﻒ اﻷول اﳌﺘﻮﺳﻂ ـ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ـ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﳼ اﻟﺜﺎﲏ /
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .اﻟﺮﻳﺎض ١٤٤٣ ،ﻫـ .
 ١١٩ص ؛ ..ﺳﻢ

ردﻣـﻚ ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-٢٤٥-١ :

 ١ـ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ـ ﺗﻌﻠﻴﻢ ـ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٢ـ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻂ ـ اﻟﺴﻌﻮدﻳـﺔ ـ
أ ـ اﻟﻌﻨﻮان

١٤٤٣/١٢٩٥٨

دﻳـﻮي ٥١٠،٧١٢

1443/12958 : ´GójE’G ºbQ
978-603-511-245-1: ∂eOQ
مملكة

ال

الــــريــا�ســيــات
لل�سف االأول ا
لـمتـو�ســط
الف�سل
الدرا�سي الثاين

ويات

طبعة - 1439

المحت درا�سي الثاني
الن�سبة المئوية
الف�سل ال
تطبيقات
واالحتمال
الف�سل 5
االإح�ساء
الف�سل  6الهند�سة :الم�سلّعات ثنائية االأبعاد
االأ�سكال ال
الف�سل 7
قيا�س:
الف�سل  8ال ثالثية االأبعاد
وال
................

................

................

................

................

................

..........

................

................

................

................

................

................

................

................

...........

1436/62
االإيداع 97:
رقم
978-603508-156ردمك 6:

º°SôdG ≈∏Y ¢SÉ«≤dG áÑ°ùf ƒg êPƒªædG ¢SÉ«≤e hCG º°SôdG ¢SÉ«≤e
.»∏©ØdG ¢SÉ«≤dG ≈dEG êPƒªædG hCG
äÉ``££îe º``ª°üàd ¢``SÉ«≤ªdG ™``HGôdG π``°üØdG »``a ¢``SQóJ
k ∂ª°üªdG ô°ü≤c IQƒ¡°ûe ºdÉ©ªd äÉª°ùéeh
.Óãe

2019 - 2018م

اال�ســــم:
املدر�سة:

................

1440هـ /

................

 1440هــ
طبعة  1439ـــ
ـــ 2019م
2018

العربية

السعودية

±Ó¨dG ∫ƒM


www.moe.gov.sa

ﻣﻮاد إﺛﺮاﺋﻴﺔ وداﻋﻤﺔ ﻋﻠﻰ "ﻣﻨﺼﺔ ﻋﻴﻦ اﺛﺮاﺋﻴﺔ"

IEN.EDU.SA

ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻚ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ

FB.T4EDU.COM

احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،وبعد:
تعد مادة الريا�ضيات من املواد الدرا�سية األأ�سا�سية التي ته ِّيئ للطالب فر�ص اكت�ساب م�ستويات عُليا من
الكفايات التعليمية ،مما يتيح له تنمية قدرته على التفكري وحل امل�شكالت ،وي�ساعده على التعامل مع مواقف
احلياة وتلبية متطلباتها.
ومن منطلـق االهتمام الذي توليه حكومة خادم احلرمني ال�شريفني بتنمية املوارد الب�شرية ،وع ًيا ب�أهمية
دورها يف حتقيق التنمية ال�شاملة ،كان توجه وزارة التعليم نحو تطوير املناهج الدرا�سية ويف مقدمتها مناهج
الريا�ضيات ،بد ًءا من املرحلة االبتدائية� ،سع ًيا لالرتقاء مبخرجات التعليم لدى الطالب ،والو�صول بهم �إىل م�صاف
�أقرانهم يف الدول املتقدمة.
وتتميز هذه الكتب ب�أنها تتناول املادة ب�أ�ساليب حديثة ،تتوافر فيها عنا�صر اجلذب والت�شويق ،التي جتعل
الطالب يقبل على تعلمها ويتفاعل معها ،من خالل ما تقدمه من تدريبات و�أن�شطة متنوعة ،كما ت�ؤكد هذه الكتب
على جوانب مهمة يف تعليم الريا�ضيات وتعلمها ،تتمثل فيما ي�أتي:
•الرتابط الوثيق بني حمتوى الريا�ضيات وبني املواقف وامل�شكالت احلياتية.
•تنوع طرائق عر�ض املحتوى ب�صورة جذابة م�شوقة.
•�إبراز دور املتعلم يف عمليات التعليم والتعلم.
•االهتمام باملهارات الريا�ضية ،والتي تعمل على ترابط املحتوى الريا�ضي وجتعل منه ك ًّ
ال متكام ً
ال ،ومن
بينها :مهارات التوا�صل الريا�ضي ،ومهارات احل�س الريا�ضي ،ومهارات جمع البيانات وتنظيمها وتف�سريها،
ومهارات التفكري العليا.
•االهتمام بتنفيذ خطوات حل امل�شكالت ،وتوظيف �إ�سرتاتيجياته املختلفة يف كيفية التفكري يف امل�شكالت
الريا�ضية واحلياتية وحلها.
•االهتمام بتوظيف التقنية يف املواقف الريا�ضية املختلفة.
•االهتمام بتوظيف �أ�ساليب متنوعة يف تقومي الطالب مبا يتنا�سب مع الفروق الفردية بينهم.
ونحن �إذ نقدّم هذه الكتب ألأعزائنا الطالب ،لن�أمل �أن ت�ستحوذ على اهتمامهم ،وتلبي متطلباتهم ،وجتعل
تعلمهم لهذه املادة �أكرث متعة وفائدة.
				

والله ويل التوفيق
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�إليك عزيزي الطالب
ستركز في دراستك هذا العام على المجاالت الرياضية اآلتية:

•

األأعداد والعمليات عليها والجبر والهند�سة :فهم التناسب وتوظيفه

•

القيا�س والهند�سة و الجبر :إيجاد مساحة السطح والحجم ألشكال

•

األأعداد والعمليات عليها والجبر :فهم العمليات على األعداد

في تطبيقات مختلفة.
ثالثية األبعاد.

الصحيحة ،وحل المعادالت الخطية.

ويف أثناء دراستك ،ستتعلم طرائق جديدة ّ
حلل املسألة ،وتفهم لغة الرياضيات،

وتنمي قدراتك الذهنية وتفكريك الريايض.
وتستعمل أدواهتاّ ،

�إليك عزيزي الطالب


•

  ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪرس.

•

 ﻋﻦ  اﻟﻤﻈﻠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺻﻔﺮ ،واﻗﺮأ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ.

•

 اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻮاردة ﻓﻲ
ﺑﺎﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺪرس.

 •

واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.

 ،واﻟﻤﺤﻠﻮﻟﺔ ﺑﺨﻄﻮات ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ؛ ﻟﺘﺬﻛﹼﺮك

؛ ﻟﺘﻌﺮف ﻣﺎ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪك ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ

•

 إﻟﻰ
اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻮﻟﺔ.

•

دوﻧﹾﺘﻬﺎ ﻓﻲ
 ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻚ اﻟﺘﻲ ﹼ

ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪك ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ

.
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النِّ�سبة وال َّتنا�سب

ِ
ستعم ُل النِّسبة والتَّناسب
• َأ
ألح َّل المسائل.
ُ

المفردات:

النِّسبة ()١٢
المعدَّ ل ()١٧
التَّناسب ()٣٣

  الربط مع الحياة:
الرياض البارزة  ،ويبلغ
برج الفي�صلية :من معالم مدينة ِّ
ِ
نموذجا لهذا
الصف
ً
مترا .إذا عمل طالب َّ
ارتفاعه ً 267
البرج بنسبة  ،178 :1فكم يبلغ ارتفاع البرج في النموذج؟

الن�سبة والتنا�سب :اعمل المطو َّية التَّالية لتساعدك على تنظيم مالحظاتك.
ابدأ بورقة من دفتر المالحظات.
 1اطو الجانب الطويل في
اتجاه الثقوب ،كما يظهر في
الشكل.
Ratios
Rates

Customary Units
Metric Units

Proportions
Scale
imals,
Fractions, Dec
and Percents

 10الف�صل  :4ال ِّن�سبة وال َّتنا�سب

ُ 2ق َّص على طول أعلى خط،
ثم اصنع قط ًعا متساوية
لتشكيل  7شرائط.

3
سم الموضوعات الرئيسة ،كما
ِّ
هو مب َّين في الشكل.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

�أجب عن االختبار التالي:

انظر �إلى المراجعة ال�سريعة قبل بدء اإلإجابة عن االختبار.

احسب قيمة ِّ
قرب النَّاتج إلى أقرب جزء من
مما يأتي ،ثم ِّ
كل عبارة َّ
عشرة:

(مهارة �سابقة)

52 ÷ 25 × 100 1

4 × 63 3
34

31 × 4 ÷ 10 2
100 × 2 4

40 ÷ 480 =40 ÷ 32 × 15
= 12

اضرب  15في 32

اقسم على 40

68

مما يأتي في أبسط صورة :
اكتب كل كسر َّ
9
45 5

16
24 6

(مهارة �سابقة)

38
46 7

اكتب َّ
مما يأتي على صورة كسر اعتيادي في
ْ
كل كسر عشري َّ
أبسط صورة( :مهارة �سابقة)

0.06 11
0.32 10
0.78 9
خرت رنا  0.92من ثمن حقيبة تريد شراءها.
 12ا ِّدخار :ا َّد ْ
ما الكسر االعتيادي الذي يم ِّثل نسبة ما ا ّدخرته في أبسط
صورة؟ (مهارة �سابقة)

مما يأتي:
أوجد ناتج َّ
ْ
الضرب في كل َّ
2

10 × 0.22 15

4

(مهارة �سابقة)

10 × 1.78 14

10 × 0.03 16

مثال :2
÷4

� 8أعمارُ :ع ْمر علي  14عا ًما ،و ُع ْمر والده  49عا ًما .ما
الكسر الذي يع ِّبر عن ُع ْمر والد علي بالنسبة ل ُع ْمر علي؟
اكتب الكسر في أبسط صورة( .مهارة �سابقة)

10 × 4.5 13

مثال :1

احسب قيمة . 40 ÷ 32 × 15

3
5

اكتب  16في أبسط صورة.
44

4
16
11 = 44

اقسم البسط والمقام على ( 4القاسم المشترك األكبر)

÷4

مثال :3

اكتب  0.62على صورة كسر اعتيادي في

أبسط صورة.
62
 0.62  	 = 0.62يعني  62جز ًءا من 100جزء
100
= 31
	  اقسم البسط والمقام على 2
50
(القاسم المشترك األكبر)

مثال   :4أوجدْ قيمة 10 × 3.9
= 10 × 3.9
3

3

حرك الفاصلة العشرية  3منازل إلى
3.900
	 ّ

= 3900

اليمين وأضف صفرين إلى يمين الرقم 9

الف�صل  :4ةئيهتلا 11

1-4
فكرة الدر�س:
أكتب الن�سبة على �صورة ك�سر
� ُ
في �أب�سط �صورة ،و�أحدِّد الن�سب
المتكافئة.

المفردات:
الن�سبة
الن�سب المتكافئة

رابط الدر�س الرقمي

النِّ�سبة

www.ien.edu.sa

مدر�سة :نسبة «الطالب إلى المعلمين» في
مدرسة ،هي النِّسبة التي تقارن العدد ال ُك ِّلي
للطالب بالعدد الكلي للمعلمين.

المدرسة

الملك فهد
الفاروق

عدد الطالب عدد المعلمين
22

396

30

510

 1اكتب نسبة «الطالب إلى المعلمين » في مدرسة الملك فهد على صورة
اكتب هذا الكسر على صورة كسر آخر مقامه .1
كسر ،ثم ْ

 2هل تكفي معرفة عدد المعلمين فقط في ِّ
كل مدرسة لتحدِّ د المدرسة التي
فيها نسبة «الطالب إلى المعلمين» أقل من النسبة في المدرسة األخرى؟
وضح إجابتك.
وهل تكفي معرفة عدد الطالب فقط لتحدِّ د تلك النِّسبة؟ ِّ

الن�سبة

مفهوم �أ�سا�سي

النِّسبة هي مقارنة بين كميتين باستعمال القسمة.

التَّعبير اللَّفظي:
األأمثلة:

جبر

�أعداد

أ
أ إلى ب = أ  :ب = ب

3
 3إلى 4 = 4 : 3 = 4

بكل ،أو ٍّ
تع ِّبر النِّسبة عن عالقة جزء بجزء ،أو جزء ٍّ
كل بجزء ،وتُكتب عادة على
صورة كسر في أبسط صورة.

كتابة النِّ�سبة في �أب�سط �صورة
� 1شواء :تُضاف التوابل عادة إلى اللحوم قبل ش ّيها.
استعمل الوصفة المجاورة ،واكتب نسبة تقارن فيها
كمية مسحوق الليمون المجفف بكميـة الكزبرة
على صورة كسر في أبسط صورة.
مسحوق الليمون المجفف:
الكزبرة :

 4مالعق
 6مالعق

=

2
 4مالعق
 6مالعق
3

2
=
3

2
أي
نسبة مسحوق الليمون المجفف إلى الكزبرة تساوي  ، 3أو  ،3 :2أو  2إلى 3؛ ْ
أنّه ّ
لكل وحدتين من مسحوق الليمون المجفف ،هناك  3وحدات من الكزبرة.

استعمل الوصفة السابقة لكتابة ّ
كل نسبة فيما يأتي على صورة كسر في أبسط صورة:

أ) الفلفل :مسحوق الليمون المجفف
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ب) الكزبرة  :الفلفل

ُسمى النِّسب المتكافئة،
النِّسب التي تع ِّبر عن العالقة بين الكم َّيتين نفسيهما ت َّ
ويكون لها القيمة نفسها.

تحديد الن�سب المتكافئة
كتابة الن�سبة
الن�سبة التي تزيد على
عبر عنها
واحد �صحيح ُي ّ
ب�صورة َك�سر غير فعلي
عبر عنها ب�صورة عدد
ُ
والي ّ
ك�سري.

 2هل نسبة  250كلم في  4ساعات ،تكافئ نسبة  500كلم في  8ساعات أم ال؟

الطريقة 1
قارن بين النِّسب بعد كتابتها في أبسط صورة
ْ
اقسم ًّ
كاًّل من البسط والمقام على
125 2 ÷ 250 250
القاسم المشترك األكبر لهما ()2
 250كلم  4 :ساعات = 2 = 2 ÷ 4 = 4
 125اقسم ًّ
كاًّل من البسط والمقام على
 500كلم 8 :ساعات = = 4 ÷ 500 = 500
8

الحظ ّ
أن ناتجي التبسيط متساويان.

4÷8

2

َّ
الطريقة 2

ْ
ابحث عن عامل يربِط بين النِّسبتين

500 250
8 = 4

 2عامل مشترك بين النِّسبتين

×2

القاسم المشترك األكبر لهما ()4

×2

إذن النِّسبتان متكافئتان.
مما يأتي:
حدِّ د ما إذا كانت النسبتان متكافئتين في كل َّ
لكل  5لوحات ،د) فنجانان من السكر ِّ
مسمارا ّ
لكل  8فناجين دقيق،
جـ) 20
ً
 8فناجين سكر ِّ
مسمارا ّ
لكل  14فنجان دقيق.
لكل  3لوحات.
12
ً

الربط مع الحياة

بدأت فكرة لعبة كرة السلة عام 1890م،
وقد وضع قواعدها األساسية المدرب
الكندي «نايسميث» ،وتُعد أمريكا أشهر
دول العالم فيها.

السلة،
 3كرة ال�سلة :أخطأ سامي في  32رمية من أصل  93محاولة في كرة َّ
بينما أخطأ زميله أحمد في  11رمية من أصل  31محاولة ،فهل النِّسبتان
فسر إجابتك.
متكافئتان؟ ِّ
أحمد
سامي
33 = 3 × 11 = 31 :11
32 = 93 :32
93

بما ّ
أن  33 =/ 32فالنسبتان غير متكافئتين.
93

3 × 31

93

93

هـ) �سباحة :تشترط إدارة أحد المسابح وجود  3منقذين على األقل ِّ
لكل
احا و 9منقذين ،فهل عدد المنقذين في
احا .فإذا كان هنالك  60س َّب ً
 20س َّب ً
وضح إجابتك.
هذه الحالة يتفق مع الشرط المذكور أعاله؟ ِّ

الدر�س 13 ������ :1 - 4

لألسئلة
13 - 7
16 ، 14
18 ، 17

المثال 1

رحالت ميدانية :استعمل المعلومات في الجدول لكتابة ّ
مما يأتي على صورة
كل نسبة َّ
كسر في أبسط صورة:
إحصائيات رح ّلة ميدانية
 1عدد أولياء األمور :عدد الطالب
180
طالب
24
أولياء أمور
 2عدد الطالب :عدد الحافالت
4
حافالت
 3عدد الحافالت :عدد المشاركين في الرح ّلة

المثال 2

للسؤالين  ، 5 ،4ب ّين ما إذا كانت النسبتان متكافئتين أم الِّ .
وضح إجابتك.

المثال 3

كل علبتين من العصير بمبلغ ً 14
 6ت�س ّوق :يبيع متجر َّ
ريااًل ،إذا اشتريت  6علب من
العصير ودفعت مقابلها ً 56
ريااًل ،فهل المبلغ الذي دفعته يساوي ثمن العلب التي اشتريتها؟
وضح إجابتك.
ِّ

انظر األمثلة
1
3
2

 4وافق  12طبي ًبا من  20على االقتراح.
وافق  6أطباء من  10على االقتراح.

 5حافلتان مقابل  7سيارات صغيرة
 10حافالت مقابل  15سيارة صغيرة

كرة القدم :تُب ّين البيانات في الجدول المجاور نتائج الفريق
األحمر في  30مباراة .استعمل هذه البيانات لكتابة ِّ
كل نسبة فيما
يأتي على صورة كسر في أبسط صورة:
 7الفوز  :الخسارة

 8الخسارة  :التعادل

الفريق األحمر عدد المباريات
10
الفوز
12
الخسارة
8
التعادل

 9الخسارة  :جميع المباريات

استعمل المعلومات التالية لكتابة ّ
كل نسبة على صورة كسر في أبسط صورة:
في السوق الخيري السنوي كان هناك  6مطاعم  ،وًّ 15
محاًّل تجار ًّيا .وقد شارك في
هذا السوق  66من الكبار و 165من الصغار .وكانت حصيلة السوق ً 4480
ريااًل ،منها
ً 1540
ريااًل ثمن التذاكر.
ّ
المحال التجارية
 11عدد الكبار :عدد
 10عدد الصغار :عدد الكبار
ّ
والمحال :حصيلة السوق
 12عدد المطاعم

 13عدد المشاركين جميعهم :عدد الصغار

قيا�س :النسبة المثالية ل ُبعدي شاشة التلفاز هي ،9 :16
والشاشات التي تختلف فيها هذه النسبة تعمل على
أي قياسات الشاشات
وقصها .ب ّين ّ
تقليص حجم الصورة ّ
فسر إجابتك.
التالية مثاليةّ .

 32 14بوصة ×  18بوصة  71 15بوصة ×  42بوصة
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 48 16بوصة ×  36بوصة

حدِّ د النِّسب المتكافئة في ٍّ
كل مما يأتي ،ثم ِّ
وضح إجابتك:
ً 11 17
ريااًل ّ
لكل  16كيلو جرا ًما
ً 28
ريااًل ّ
لكل  40كيلو جرا ًما

تردد
�إذا �أمكن تب�سيط ن�سبة ُّ
�صوتين ،ف�إنَّ هما يكونان
متناغمين.

 27 18طال ًبا مقابل  6مجاهر
 18طال ًبا مقابل  4مجاهر

الصوتية
الصوت بعدد األمواج َّ
� 19صوت :تُقاس درجة َّ
في ال َّثانية أو بـ (الهرتز) .استعمل المعلومات الواردة
في الصورة لتحدِّ د ما إذا كان الصوتان ل ،م متناغمين أم
وضح إجابتك.
الِّ .
تحليل جداولِّ :
لحل األسئلة ،22 - 20
استعمل الجدول المجاور والذي يب ِّين
إحصائية لألشجار في ثالث مناطق.
 20حدد المناطق التي تكون فيها نسبة
األشجار التي لم تقطع إلى األشجار
وضح ذلك.
المقطوعة متساويةِّ .

المنطقة

العدد التقريبي
لألشجار التي لم تقطع

العدد التقريبي
لألشجار التي قطعت

ب

1625

3750

أ

440
352

جـ

1200
960

أي منطقة كانت نسبة األشجار غير المقطوعة فيها إلى األشجار المقطوعة أكبر ما يمكن؟
ُّ 21
فسرإجابتك.
ّ

 22أوجد العدد اإلضافي من األشجار التي يجب زراعتها في المنطقة (أ) ،بحيث تصبح
فسر إجابتك.
النسبة فيها مساوية للنسبة في المنطقة (ب)ِّ .
 23اكت�شف الخط�أ :يحاول صالح وعلي معرفة ما إذا كانت النسبتان متكافئتين أم ال.
وضح ذلك.
أ ُّيهما إجابته صحيحة؟ ِّ
×3
12 +
متكافئتان

18
6
16 = 4

غير متكافئتين

18
٦
16 = 4
×4

12 +

علي

�صالح

ووضح إجابتك( .إرشاد :انظر إلى النسبة
 24تحدٍّ  :أوجد العدد التالي في النَّمط اآلتيِّ ،
بين األعداد المتتابعة)،480 ،120 ،40 ،20 :
25
نسبة كمية الخيار إلى كمية الطماطم في طبق من السلطة هي . 3:4
2
السلطة؟
إذا احتوى الطبق على كجم من الخيار ،فما كمية الطماطم في َّ
3
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مما يأتي يمثل النسبة الصحيحة
ٌّ 26
أي ّ
بين عدد الكرات البيضاء إلى
السوداء في الوعاء؟
أ) 5 : 8

جـ) 8 : 5

		

27
صف فيه  32طال ًبا ،شارك  6منهم في المهرجان
ٌّ
المدرسي ،فما نسبة عدد الطالب المشاركين في
ّ
المهرجان إلى غير المشاركين؟

ب ) 13 : 8

د ) 13 : 5

أ ) 		 13 : 3

جـ) 3 : 13

28

أوجد محيط ومساحة المستطيل الذي طوله 13سم ،وعرضه 5سم( .مهارة سابقة)

29

م ِّثل ص = 3س بيان ًّيا( .مهارة سابقة)

حل ًّ
كاًّل من المعادالت اآلتية:

د ) 3 : 16

(مهارة سابقة)

 30س 10 = 7 +

 31م 8 = 2 -

احسب قيمة ٍّ
كل من العبارات اآلتية إذا كانت س =  ،3-ص = :2
 	33س  +ص

		

 34س  -ص

 	35ص  -س

		

 36س 3 +

مهارة �سابقة :اقسم:
2 ÷ 9٫8 37

5 ÷ 4٫30 38

40 ÷ 12٫40 39

3٫2 ÷ 27٫36 40
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ب ) 16 : 3

 + 12 32ب = 16
(مهارة سابقة)

2-4
فكرة الدر�س:

�أَجِ ُد معدَّالت الوحدة.

المفردات:
المعدَّل
معدَّل الوحدة

رابط الدر�س الرقمي

المعدل
َّ

www.ien.edu.sa

اختر أحد زمالئك وليقم ٌّ
كل منكما بعدِّ نبضات قلبه
مدة دقيقتين.
 1ما عدد النبضات ٍّ
لكل منكما؟

 2اكتب نسبة عدد النبضات إلى عدد الدقائق في
صورة كسر.
ُسمى النسبة التي تقارن بين كم ّيتين لهما
ت ّ
وحدتان مختلفتان تسمى بالمعدل.
عند تبسيط المعدل بحيث يصبح مقامه
سمى معدل الوحدة.
مساو ًيا  ،1فإنّه ُي ّ

 160نبضة
 2دقيقة

الوحدتان مختلفتان

 80نبضة
 1دقيقة

المقام يساوي 1

يبين الجدول أدناه بعض معدالت الوحدة الشائعة.
المعدل
عدد الكيلومترات
 1ساعة
عدد الكيلومترات
 1لتر
عدد الرياالت
 1كيلوجرام
عدد الرياالت
 1ساعة

معدل الوحدة

االخت�صار

اال�سم

كيلومتر لكل ساعة

كلم  /ساعة

السرعة

كيلومتر لكل لتر

كلم  /لتر

استهالك الوقود

ريال لكل كيلوجرام

ريال  /كجم

ثمن الوحدة

ريال لكل ساعة

ريال  /ساعة

أجرة الساعة

�إيجاد معدل الوحدة
 1عمل :إذا تقاضى أحمد ً 840
ريااًل لقاء عمله  40ساعة ،فما معدل أجرته في
الساعة الواحدة؟
رياال
840
اكتب المعدل على صورة كسر
ً 840
ريااًل أجرة  40ساعة تُم َّثل بالكسر
 40ساعة
= 40 ÷ 840
40 ÷ 40
 21رياال
=
 1ساعة

معدل أجرة أحمد يساوي ً 21
ريااًل  /ساعة.

اقسم البسط والمقام على 40
َب ِّسط

أوجد معدل الوحدة مقر ًبا إلى أقرب جزء من عشرة عند الضرورة:
أ)  300ريال ِّ
لكل  6ساعات

كيلومترا ِّ
لكل  8لترات
ب) 79
ً
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�إيجاد معدل الوحدة
 2حلوى :كيس حلوى به  8قطع ،إذا كان ثمنه ريالين ،فما ثمن القطعة الواحدة؟
قرب النَّاتج إلى أقرب جزء من مئة.
ِّ
 2ريال
 2ريال ِّ
لكل  8قطع =
 8قطع
8÷ 2
= 8÷ 8
0.25
=
1

اكتب المعدل على صورة كسر

اقسم البسط والمقام على 8
َب ّسط

إذن ثمن القطعة الواحدة  0.25ريال

جـ) �أقالم :إذا كان ثمن  4أقالم  2.12ريال ،فما ثمن القلم الواحد؟
تُعتبر معدَّ الت الوحدة مفيدة عند إجراء مقارنات.

المقارنة با�ستعمال معدالت الوحدة
طريقة بديلة:
علبة �سعتها  1000ملل تكافئ
علبتين �سعة ك ّل منهما
 500ملل �أو  5علب �سعة كل
منها  200ملل.
•تكلفة علبة  1000ملل =
 4رياالت.
•تكلفة علبتين  500ملل =
 5 = 2 × 2.5رياالت.
•تكلفة  5علب  200ملل =
 5 = 1 × 5رياالت.
لذا ف� ّإن العلبة التي �سعتها
 1000ملل �سعر الوحدة فيها
هو األأقل.

 3يب ِّين الجدول المجاور ثمن  3علب مختلفة السعة من ال َّلبن .ما سعة ال ُعلبة
التي سعر الوحدة فيها أقل ما يمكن؟
ثمن علب اللبن
�أ)  1000ملل
السعر
سعة العلبة (ملل)
  ب)  500ملل
 4رياالت
1000
جـ)  200ملل
 2.5ريال
500
د) جميع العلب لها سعر الوحدة نفسه.
ريال واحد
200
اقر�أ :لتحدِّ د سعر الوحدة األقل ،أوجدْ سعر الوحدة ِّ
ْ
وقارن بينها.
لكل نوع

ُح َّل:

نوع العلبة

العلبة التي سعتها  1000ملل
العلبة التي سعتها  500ملل
العلبة التي سعتها  200ملل

سعر الوحدة

 4رياالت ÷  1000ملل =  0.004ريال  /ملل.

 2.5ريال ÷  500ملل =  0.005ريال  /ملل.
 1ريال ÷  200ملل

=  0.005ريال  /ملل.

بما َّ
أن سعر الوحدة للعلبة التي حجمها  1000ملل هو األقل ،فاإلجابة هي أ.
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فأي نوع يمكن أن
مالحا بكمية أكبر وبسعر أقل ّ .
د) تريد نورة أن تشتري جبنًا ً
تشتري؟ ولماذا؟
�أ) األول؛ ّ
ألن نوعيته أفضل.

�أ�سعار الجبن المالح

ألن ثمن الكيلوجرام ً 15
ب) الثاني؛ ّ
ريااًل تقري ًبا.

ألن ثمن الكيلوجرام ً 16
جـ) الثالث؛ ّ
ريااًل تقري ًبا.
د) الرابع؛ ألنّها ترغب في شراء  1.133كجم.

النوع

ثمن البيع

األأول

 300جم بسعر  6.10رياالت

الثاني

 500جم بسعر  7.40رياالت
 800جم بسعر  13.10رياال

الثالث
الرابع

 1100جم بسعر  18.50رياال

ُ
ا�ستعمال معدل الوحدة

الربط مع الحياة:

 4هدايا :تغلف منال ثالث هدايا في  12دقيقة ،كم هدية يمكن أن تغلف في
 40دقيقة إذا استمرت بالمعدل نفسه؟
احسب معدل الوحدة ،ثم اضربه في  40إليجاد عدد الهدايا التي يمكن أن
تغلفها في  40دقيقة.
هدية
0.25
12
هدايا÷
3
احسب معدل الوحدة.
 3هدايا في  12دقيقة =  12دقيقة ÷ = 12
 1دقيقة

تعبر الهدايا عن مشاعر الحب والمودة
الصادقة بين الناس ،وتقدم في األعياد
والمناسبات وبعدة أشكال.

 0.25هدية
 1دقيقة

×  40دقيقة =  10هدايا

اضرب في  40دقيقة.

إذن تغلف منال  10هدايا في  40دقيقة.
هـ) قرطا�سية :اشترى إسماعيل  4دفاتر بمبلغ ً 17.7
ريااًل .فما ثمن
 5دفاتر بسعر الوحدة نفسه؟

المثاالن  2 ،1احسب معدل الوحدة في ٍّ
وقرب الناتج إلى أقرب جزء من مئة:
كل مما يأتيِّ ،
 90 1كلم  15 /لتر

المثال 3

 4اختيار من متعدد :ت ّقدم أربع ّ
عروضا للبرامج
محاّلت
ً
عرضا أفضل؟
أي هذه المحالت يقدم ً
الحاسوبيةّ .
�أ) المحل األول

ب) المحل الثاني

المثال 4

 1680 2كيلوبايت في  4دقائق  5 3جم بسعر  2.49ريال
عرو�ض البرامج الحا�سوبية

جـ) المحل الثالث

   د) المحل الرابع

المحل

العر�ض

األأول

 4برامج بـ  168رياال

الثاني
الثالث

 5رحالت  :قطع خليل مسافة  217كلم في  3.5ساعات.
إذا استمر بالسرعة نفسها ،فما المسافة التي يقطعها في  4ساعات؟

الرابع

 6برامج بـ  210رياالت
 5برامج بـ  196رياال
 3برامج بـ  112رياال
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لألسئلة
10 -6
11
14 -12

انظر األمثلة
2 ،1
3
4

احسب معدل الوحدة في ٍّ
وقرب الناتج إلى أقرب جزء من مئة:
كل مما يأتيِّ ،
 480 6كلم في  6ساعات

 6840 7زبونًا في  45يو ًما.

مترا في  13ثانية
ً 45.5 8

 144 9كلم لكل  14.5ل

 10تقدير:قدِّ ر معدل الوحدة إذا تم إنهاء سباق الماراثون الذي تبلغ مسافته  42كلم
في  5ساعات.

 11نقود:يقدم ٌّ
الصحية .استعمل المعلومات
محل ً
عرضا لثالثة مغلفات من قوارير المياه ِّ
وضح إجابتك.
التالية لتحدِّ د النَّوع األقل ثمنًا ،ثم ِّ

 12يستطيع ُص َهيب طباعة  153كلمة في  3دقائق .فما عدد الكلمات التي يمكنه طباعتها في
 10دقائق بالمعدل نفسه؟
 13قما�ش :اشترت مها  3أمتار من القماش بمبلغ ً 17.85
ريااًل ،ثم احتاجت إلى مترين
متري القماش اإلضافيين؟
آخرين .فما المبلغ الذي تدفعه ثمن َ
� 14أعمال :حصل رامي على ً 412.5
ريااًل لقاء عمله مدة  15ساعة ،فإذا عمل
 18ساعة في األسبوع التَّالي ،فما المبلغ الذي يقبضه؟

الربط مع الحياة:

بلغ عدد سكان جمهورية جيبوتي
 942333نسمـة عـام 2016م،
يعيشون على أرض مساحتها
 23000كلم.2

السكانية ،أو عدد األفراد الذين
�ُ 15سكان :استعمل المعلومات المجاورة في إيجاد الكثافة ُّ
يعيشون في الكيلومتر المر َّبع الواحد في جمهورية جيبوتي.
� 16إطارات :يبلغ ثمن إطار جديد ً 275
تم اإلعالن عن عرض خاص لبيع
ريااًل ،وقد َّ
ريااًل .فكم ً
 4إطارات من النوع نفسه بمبلغ ً 840
ريااًل تو ِّفر في اإلطار الواحد إذا
اشتريته من العرض الخاص؟

 20الف�صل  :4ال ِّن�سبة وال َّتنا�سب

دائما أم صحيحة أحيانًا أم غير
تحدٍّ  :ب ّين ما إذا كانت كل من العبارتين اآلتيتين صحيحة ً
ِ
مثااًل أو ً
وأعط ً
مثااًل مضا ًّدا:
صحيحة أبدً ا،
ُّ 18
كل معدَّ ل هو نسبة.

ُّ 17
كل نسبة هي معدَّ ل.

مترا ؟ ِ
 19ح�س عدديٌ  :أي الحالتين اآلتيتين يزداد فيها المعدل س ً
أعط ً
يوضح
مثااًل ِّ
ٌ
ّ
ن دقيقة
ذلك:
 )1عندما تزداد (س) وال تتغير (ن) 	.ب) عندما تزداد (ن) وال تتغير (س).
ً
مثااًل من واقع الحياة توضح فيه المعدل.

20

 21يوضح الجدول أدناه أسعار  4أحجام لعبوات عصير،
ما حجم العبوة التي لها أقل معدل للوحدة؟
حجم العبوة (لتر) السعر (ريال)
0٫5

2٫25

1٫5

5٫7

1

1٫8

�أ) حجم  0٫5لتر

جـ) حجم  1لتر

 22بنا ًء على الجدول أدناه الذي يبين الزمن
والمسافات التي تقطعها سيارة كانت سرعتها ثابتة،
ما المسافة التي ستقطعها في  10ساعات؟

 25الفل  :الورد (المجموع)

7

455

4

4

8

ب) حجم  1٫5لتر
د) حجم  1٫8لتر

�أ)  520كلم

جـ)  585كلم

(الدرس )1 - 4

 23الياسمين :الفل 	

3٫5

227٫5

2

ورد :استعمل الجدول المجاور لكتابة كل نسبة على صورة كسر مما يأتي
في أبسط صورة.

الزمن (ساعة)

المسافة (كلم)

 24النرجس :الياسمين  

130
260

ب)  650كلم
د)  715كلم

نوع الورد

العدد

فل

18

ياسمين
نرجس

4
6

 26الورد (المجموع) :النرجس

مهارة �سابقة :أوجد ناتج كل مما يأتي:
		 20 × 2٫5 27
		
16 ÷ 104 29

4 × 3٫5 28

2000 ÷ 4200 30
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ِفكرة الدر�س:

�أُحوِّل بين وحدات النظام
اإلإنجليزي للطول والكتلة.

المفردات:
ال ِّنظام اإلإنجليزي
القدم
البو�صة
الياردة
الميل
الرطل
األأوقية
الطن

رابط الدر�س الرقمي

القيا�س :التحويل بين الوحدات اإلإنجليزية
حيوانات :يبين الجدول الكتل
التقريبية لبعض الحيوانات بال ُّطن.
(الطن= 2000رطل)
يمكنك استعمال جدول نسبة
تحتوي أعمدته نس ًبا متكافئة ؛
وذلك لتحويل الكتل من الطن
إلى الرطل.

الحيوان
الدب
وحيد القرن
فر�س النهر
الفيل

www.ien.edu.sa

الكتلة (طن)
1
4
5
8

 1أكمل جدول النسبة كما هو موضح:
×4
ال َّطن

الرطل

4

1

8000

2000

5

للحصول على نسب متكافئة؛

8

اضرب العمود األول في العدد نفسه

×4

 2م ّثل األزواج المرتبة (طن ،رطل) من الجدول بيان ًّيا بحيث تكون الكتل
بال َّطن هي اإلحداثي السيني ،والكتل بالرطل هي اإلحداثي الصادي.
صل بين النقاط .ماذا تالحظ؟
ُيعدّ النِّظام اإلنجليزي من األنظمـة المستعملة في بعض الـدول لقياس الطــول
والكتلة والسعة .ويبين الجدول التالي العالقات بين وحدات الطول ووحدات
الكتلة في هذا النظام:

الوحدات اإلإنجليزية

مفهوم �أ�سا�سي

نوع القيا�س               الوحدة األأكبر          
 1قدم

=

 12بوص ًة

=

 5280قد ًما

الطول

 1ياردة

=

الكتلة

 1رطل

=

 1ميل
 1طن

 22الف�صل  :4ال ِّن�سبة وال َّتنا�سب

     الوحدة األأ�صغر

=

 3أقدام

 16أوقية

ٍ 2000
رطل

يمكن كتابة ٍّ
كل من العالقات في الجدول السابق على شكل معدل وحدة ،وهي
 3أقدام  2000رطل
النِّسبة التي يكون مقامها هو الواحد ،مثل 1 :ياردة ،
 1طن

السابقتين؛ لذا فإن كمية ٍّ
الحظ أن البسط والمقام متكافئان في ٍّ
ْ
كل
كل من النِّسبتين َّ
لتحول من وحدة إلى
منهما تساوي  .1ومن ثم فيمكنك َّ
الضرب في هذه النسبة ِّ
أخرى أصغر منها.

التَّحويل من وحدة �إلى �أخرى �أ�صغر منها
ال�ضرب في 1
على الرغم من اختالف
العدد والوحدة في المثال،1
ف�إن قيمة الوحدتين ال
تتغير؛ ألأننا �ضربنا في
العدد .1

1
قدما إلى بوصات.
ّ
حول ً 20

 12بوصة
بما أن  1قدم =  12بوصة ،فالنسبة هي:
 1قدم
 12بوصة
 12بوصة
 20قد ًما =  20قد ًما ×
اضرب في  1قدم
 1قدم
 12بوصة
اختصر الوحدات المتشابهة لتبقى الوحدة المطلوبة
=  20قد ًما ×
 1قدم

=  12 × 20بوصة =  240بوصة

أكمل:

اضرب

3

ب)  4طن = رطل

أ)  36ياردة = قدم

للتَّحويل من وحدة إلى أخرى أكبر منها ،نضرب في مقلوب النسبة المناسبة.

التحويل من وحدة �إلى �أخرى �أكبر منها
1
_  4أقدام من القماش لخياطة وشاح .كم يارد ًة من
 2خياطة :تحتاج هيفاء إلى 2
القماش تحتاج إليها؟
 1ياردة
1
1
4 2أقدام =  4 2أقدام ×
 3أقدام
3
= ×  13 × 92ياردة

3

1

1

=  2ياردة =  1 2ياردة
1

بما أن  1ياردة =  3أقدام ،اضرب في  1ياردة
 3أقدام
ثم اختصر الوحدات المتشابهة
1
اكتب  4على صورة كسر غير فعلي،
2
ثم اختصر العوامل المشتركة
اضرب

إذن تحتاج هيفاء إلى  1 2ياردة من القماش.
أكمل:

جـ)  2640قد ًما = ميل د)  100أوقية = أرطال هـ)  18بوصة = قدم
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 3طيران :تبلغ سرعة طائرة مروحية ً 158
مياًل  /ساعة .كم تبلغ سرعتها
بالميل /ثانية تقري ًبا؟
أن  1ساعة =  3600ثانية؛ لذا اضرب في  1ساعة
بما ّ
ً 158
ً 158
مياًل
مياًل
=
 1ساعة
 1ساعة
 158مياًلً
=
 1ساعة
 0.04ميل
≈
 1ثانية

 1ساعة
×
 3600ثانية
 1ساعة
×
 3600ثانية

 3600ثانية

 1ساعة
اضرب في  3600ثانية

اختصر الوحدات المشتركة
بسط
ّ

إذن سرعة الطائرة تساوي  0.04ميل /ثانية تقري ًبا.
الربط مع الحياة

و) �أ�سماك :تسبح سمكة السيف بسرعة معدلها ً 60
مياًل  /ساعة .كم تبلغ
سرعتها بالقدم /ساعة؟
ز) �صحة :يمشي فهد بسرعة  7أقدام /ثانية .كم تبلغ سرعته بالقدم /ساعة؟

سمكة السيف سمكة كبيرة تعيش
في المحيطات ،ويصل طولها إلى
ما يقرب من المترين .وأما كتلتها
فتصل إلى  110كجم تقري ًبا.

المثال 1

أكمل:

1

 5 3 2ياردات =
		
 3 1أرطال = أوقية
1
� 3أ�سماك :تصل كتلة أحد أنواع األسماك إلى طن .كم تبلغ كتلته باألرطال تقري ًبا؟

أكمل:

			
 28 4بوصة = قدم

المثال 2
المثال 3

لألسئلة
15 - 8
17 ،16

انظر األمثلة
2،1
3

قد ًما

3

 7000 5رطل =

طن

�  6سيارات :يبلغ عرض أصغر سيارة كهربائية  35بوصة تقري ًبا لكي تنتقل في ممرات
المستودعات .كم يبلغ عرضها مقر ًبا ألقرب قدم؟

 7ريا�ضة :تبلغ سرعة أسرع رجل حوالي ً 27
مياًل  /ساعة .كم سرعته بالميل  /دقيقة؟

أكمل:

 18 8قد ًما = ياردات		

 2 9رطل = أوقية

			
 2 10ميل = قد ًما

 1 4 11ميل = قدم

 5000 12رطل = طن		
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1

3

ً
 3 8 13أطنان =
رطاًل

ِ
أكبر ثمرة قرع في مزرعة ،فكانت كتلتها حوالي  1طن .كم ً
رطاًل
 14نباتاتُ :أنتجت ُ
2
ُ
تكون كتلة تلك الثمرة؟
 15قوارب :يبلغ طول أحد اليخوت  40قد ًما .كم يبلغ طول اليخت مقر ًبا إلى أقرب ياردة؟
� 16س َّيارات :تصل سرعة بعض سيارات السباق إلى  607200قدم /ساعة .كم تبلغ تلك
السرعة بالميل /ساعة؟
ُّ
الصقور إلى  200ميل  /ساعة .كم تبلغ سرعته
 17طيور :تصل سرعة طيران بعض أنواع ُّ
بالقدم /ساعة؟
قيا�س :أكمل:

 18إذا كان  1760ياردة =  1ميل ،فإن  880ياردة = ميل
 19إذا كان  36بوصة =  1ياردة ،فإن  2.3ياردة = بوصة
يتدرب عادل على الجري بمعدل  3000ياردة في اليوم .كم ً
مياًل تقري ًبا يجري
 20تقديرَّ :
1
_
عادل إذا استمر وفق هذا المعدل لمدة  5أيام؟ ِّقرب الناتج إلى أقرب   2ميل.

قيا�س :استعمل التمثيل البياني المجاور ِّ
لحل األسئلة
:24 -21
المرتَّبة؟
 21ماذا تم ِّثل األزواج ُ
 22استعمل التمثيل البياني إليجاد الطول باألقدام
لطاولة طولها  2ياردة.
 23استعمل التَّمثيل البياني لتجد الطول بالياردات لقماش طوله  9أقدام .اشرح إجابتك.
 24استعمل التَّمثيل البياني لتتوقع الطول بالياردات لقماش طوله  8أقدام .اشرح إجابتك.
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تبرير :اكتب < أو > أو = في
 16 25بوصة

1

ليصبح كل مما يأتي جملة صحيحة:
 2.7 26طن

			
 1 2قدم

 86400أوقية

ْ
27
لتحول
:
استعمل عملية الضرب في نسب الوحدة للقياسات المتكافئة ِّ
فسر إجابتك.
 5أقدام مربعة إلى بوصات مربعةِّ .
 28ماذا تمثل األزواج المرتبة في التمثيل أدناه؟
�أ)  التحويل من قدم إلى
بوصة
ب)  التحويل من ياردة
إلى بوصة
جـ)  التحويل من رطل
2 3 4 5 6
إلى أوقية
د) التحويل من ياردة إلى قدم

1

18
15
12
9
6
3

كم أوقية في  3
_   7أرطال؟
29
4

0

ب)  120أوقية

�أ)  124أوقية

جـ)  122أوقية

 30م�شتريات :أوجد معدل الوحدة لـ ً 11٫55
موزا.
ريااًل 3/كجم ً

د)  112أوقية

الدرس ()2 - 4

 31قيا�س :إذا تم مضاعفة طول مستطيل من  16سم إلى  32سم ،فإن مساحته سوف تزداد من  128سم 2إلى
 256سم .2أوجد عرض المستطيل في الحالتين( .مهارة سابقة)

جبر:

للسؤالين  33 ،32استعمل الجدول المجاور الذي يبين أجرة موظف
يعمل في شركة بالساعات لكل أسبوع( .مهارة سابقة)

 32اكتب معادلة تبين أجره الرسمي ،ثم حلها.
 33اكتب معادلة تبين أجرة عمله اإلضافي بالساعة ،ثم حلها.

مهارة �سابقة :اضرب:

		
8٫2 × 14٫5 34
		
15٫3 × 9٫29 36

 26الف�صل  :4ال ِّن�سبة وال َّتنا�سب

4٫6 × 7٫03 35

16٫7 × 1٫84 37

عدد الساعات

 48ساعة عمل رسمي

 8ساعات عمل إضافية

األجرة بالريال
2400
520

4-4

رابط الدر�س الرقمي

القيا�س :التحويل بين الوحدات المترية
ُيب ِّين الجدول المجاور طول أداتين.

فكرة الدر�س:

�أُحوِّل بين الوحدات المتر َّية
ُّ
وال�سعة والكتلة.
للطول َّ

المفردات:
النظام المتري
المتر
ال ِّلتر
الكيلوجرام
الجرام

األداة

www.ien.edu.sa

الطول (ملم) الطول (سم)

مشبك ورق

45

4.5

علبة قرص مدمج

144

14.4

 1اختر ثالث أدوات أخرى،
وسجلها في الجدول ،وأوجدْ
ّ
عر َض األدوات الخمس إلى أقرب م ِّلمتر،
أطوالها كما هو مب َّين ،ثم أوجدْ ْ
السنتمتر.
وإلى أقرب جزء من  10من َّ
ْ
2
قارن بين قياسات األدوات ،واكتب قاعدة تصف كيفية التحويل من ملمتر
إلى سنتمتر.
ِ
خم ْن كيف يمكن تحويل هذا
الص ِّ
 3ق ْس طول غرفة َّ
ف بوحدة المتر ،ثم ِّ
القياس إلى سنتمتراتَ .و ِّض ْح إجابتك.

ُيعدُّ النظام المتري في القياس نظا ًما عشر ًّيا ،وفي هذا النظام ُيعدُّ المتر (م) الوحدة
األساسية للطول .و ُيب ِّين الجدول التالي َعالقة وحدات الطول بالمتر:
الوحدة

الرمز

الكيلومتر

كلم

المتر

م

عالقتها بالمتر
 1كلم =  1000م

 1م =  0.001كلم

1م=1م

السنتمتر

سم

 1سم =  0.01م

 1م =  100سم

الملمتر

ملم

 1ملم =  0.001م

 1م =  1000ملم

للسعة  ،كما ُيعدُّ الكيلوجرام (كجم) الوحدة
ُيعدُّ ال ِّلتر (ل) الوحدة األساس َّية َّ
األساس َّية لقياس الكتلةَ ،و ُيعدُّ الجرام من وحدات قياس الكتلة الشائعة االستعمال
(الكيلوجرام = 1000جرام).
التحويالت المترية
عند التحويل من وحدة
كبيرة �إلى وحدة �أ�صغر،
ا�ضرب في قوى العدد 10
ال�صحيحة الموجبة .وعند
التحويل من وحدة �صغيرة
�إلى وحدة �أكبر اق�سم على
قوى العدد  10ال�صحيحة
الموجبة.

وللتحويل من وحدة طول أو سعة أو كتلة إلى أخرى ،يمكنك استعمال ال َعالقة بين
الوحدتين والضرب في القوة المناسبة للعدد  10أو القسمة عليها.

التحويل بين الوحدات في النظام المتري
1
حو ْل  4.5لترات إلى م ِّللترات.
ِّ
ِ
إلجراء التَّحويل ،استعمل العالقة التالية 1 :ل =  1000ملل .
اكتب العالقة
 1ل =  1000ملل
 1 × 4.5ل =  1000 × 4.5ملل اضرب كال الطرفين في 4.5
حرك الفاصلة العشرية  3منازل إلى اليمين
 4.5ل =  4500ملل
لضرب ّ 1000 × 4.5
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2
حول  500ملم إلى أمتار.
ِّ
إلجراء التَّحويل ،استعمل العالقة التَّالية1 :ملم =  0.001م .
اكتب العالقة
      1ملم =  0.001م
 1 × 500ملم =  0.001 × 500م اضرب كال الطرفين في 500
حرك الفاصلة العشرية ثالث
    500ملم =  0.5م	لضرب  500في ّ ،0.001
منازل إلى اليسار

ْ
أكمل ما يأتي:
		
أ)  25.4جم = جم

الربط مع الحياة

تبلغ كتلة الجمل البالغ من
 690-250كجم ،وطول جسمه من
 3-2.5م ،ومتوسط عمره  55عا ًما.

ب)  158ملم = م

جمال:تُعد ِ
الجمال من أكثر الحيوانات تكي ًفا مع البيئة الصحراوية .استفد من
ِ 3
للجمل بوحدة الجرام.
المعلومات الواردة إلى اليمين في إيجاد أقصى كتلة َ
استعمل العالقة التالية 1 :كجم =  1000جم
اكتب العالقة
 1كجم =  1000جم
 1 × 690كجم =  1000 × 690جم	اضرب كال الطرفين في 690
حرك الفاصلة العشرية
 690كجم =  690 000جم	لضرب  690في ّ ،1000
 3منازل إلى اليمين.

للجمل هي  690 000جم .
إذن أقصى كتلة َ

جـ) ع�صير :تحتوي قارورة على  1.75ل من عصير الجزر .ما كمية العصير
بالمللتر؟
لتحويل القياسات بين الوحدات اإلنجليزية والوحدات المتر َّية ،استعمل العالقات
في الجدول أدناه.

العالقات بين الوحدات اإلإنجليزية والوحدات المترية

مفهوم �أ�سا�سي

نوع القيا�س                                  اإلإنجليزية                                             المترية

الطول
الكتلة
ال�سعة

 28الف�صل  :4ال ِّن�سبة وال َّتنا�سب

 1بوصة
 1قدم
 1ياردة
 1ميل
 1رطل
 1رطل
 1طن

 1كوب
 1جالون

≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈

 2.54سنتمتر (سم)
 0.30متر (م)
 0.91متر (م)
 1.61كيلو متر (كلم)

 453.6جرا ًما (جم)
 0.4536كيلوجرام (كجم)
 907.2كيلوجرام (كجم)
ملليترا (ملل)
236.59
ً
 3.79لترات (ل)

التحويل بين �أنظمة القيا�س
4
قرب النَّاتج إلى أقرب جزء من مئة.
ِّ
حو ْل  17.22بوصة إلى سنتمترات ،ثم ِّ
ِ
استعمل العالقة  1بوصة ≈  2.54سم
      1بوصة ≈  2.54سم
اكتب العالقة.
 1 ×17.22بوصة ≈  2.54 × 17.22سم اضرب كال الطرفين في .17.22
 17.22بوصة ≈  43.7388سم
بسط
ّ
إذن  17.22بوصة تساوي  43.74سم تقري ًبا.

طريقة بديلة
عند تحويل  17.22بو�صة
�إلى �سنتمرات ا�ستعمل
العالقة:
 1بو�صة ≈ � 2.54سم �أو
� 2.54سم
معدل الوحدة
 1بو�صه

5
وقرب النَّاتج إلى أقرب جزء من مئة.
َِّ
حو ْل  828.5ملل إلى أكوابِّ ،
 1كـوب
ِ
استعمل العالقة  1كوب ≈  236.59ملل؛ لذا اضرب في

 236.59ملليتر
 1كــوب
 828.5كوب
 828.5ملل ≈  828.5ملل ×  236.59ملل ≈  3.5 ≈ 236.59أكواب

إذن  828.5ملل يساوي  3.5أكواب.

ِ
قرب النَّاتج إلى أقرب جزء من مئة:
أكم ْل كاًّلًّ من الجملتين اآلتيتين ،ثم ِّ
د) ً 22.09
هـ)  35.85ل ≈ جالون
رطاًل ≈ كجم

الربط مع الحياة:

الضوء إشعاع كهرومغناطيسي تبلغ
سرعته خالل الفراغ الذي ال تعطل فيه
الذرات انتقاله  300ألف كلم/ثانية
تقري ًبا.

� 6ضوء:تبلغ سرعة الضوء حوالي  186000ميل ِّ
السرعة
لكل ثانية .أوجد ُّ
التقريبية للضوء بوحدة الكيلومتر ِّ
لكل ثانية.
 1.61كلم
بما ّ
أن  1ميل ≈  1.61كلم ،لذا اضرب في
 186000ميل  1.61كلم
 186000ميل
×
≈
 1ميل
1ث
 1ث
 299460كلم
=
1ث

 1ميل

 1.61كلم
اضرب في
 1ميل
بسط
ّ

و) فيزياءُ :ق ِذف جسم رأس ًّيا إلى أعلى بسرعة ابتدائية قدرها 3م/ث ،أوجد
سرعته االبتدائية بوحدة القدم لكل ثانية.

ْ
األأمثلة 5 - 1
قر ْب النَّاتج إلى أقرب جزء من مئة:
مما يأتي ،ثم ِّ
أكمل كل جملة َّ
 3.7 1م = سم

 550 2م = كلم

 146 3كجم = جم

ً
رطاًل  38.44 6سم ≈ بوصة
 9.36 4ياردات ≈ سم  58.14 5كجم ≈

المثاالن 6،3

َ
احسب هذه المسافة باألقدام.
رياضي في سباق جري مسافته  1600م.
شارك فريق
 7ريا�ضة:
ْ
ٌّ
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لألسئلة
18 - 8
20 ،19

انظر األمثلة
5،4،2،1
6،3

أكمل ًّ
ْ
قرب الناتج إلى أقرب جزء من مئة:
مما يأتي ،ثم ِّ
كاًّل َّ
 720 8سم = م

 983 9ملم = م

0.03 10كجم =

جم

 3.75 13أكواب ≈ ملل

 82.1 11جم = كجم  9.1 12ل = ملل
 41.8 14بوصة ≈ سم ً 156.25 15
رطاًل ≈ كجم  9.5 16جالون ≈ ل
680.4 17جم ≈ رطل  4.725 18م ≈ قد ًما

� 19شالالت :يبلغ ارتفاع شالل  979م .فكم يبلغ هذا االرتفاع بالكيلومترات؟

الساعة ،فما سرعته باألميال
 20دراجات :يقود سعد دراجته بسرعة تبلغ 18
كيلومترا في َّ
ً
الساعة الواحدة؟
في َّ

رتِّب َّ
كل مجموعة من القياسات التَّالية من األصغر إلى األكبر:

 0.32 22كجم 345 ،جم  35100 ،ملجم

 0.02 21كلم 50 ،م  3000 ،سم

خشبي طوله  2.5م الستعماله في صنع خزانة.
 23نجارة :يحتاج مؤ َّيد إلى لوح
ٍّ
سنتمترا يجب أن يقطع من لوح طوله  3أمتار ليحصل على اللوح الذي يريد؟
فكم
ً

ِ 24اكت�شف الخط�أ:قام ٌّ
كل من خالد وعمر بتحويل  3.25كجم إلى جرامات .فأيهما
وضح إجابتك.
إجابته صحيحة؟ ّ
 3.25كجم =  0.00325جم
 3.25كجم =  3250جم
خالد

عمر

تحدٍّ :إذا علمت أن كلمة «جيجا» تعني بليون (مليار) من الوحدة األساسيةً ،
فمثاًل:
 1جيجامتر =  1000 000 000متر ،فأجب عن السؤالين :26 ،25

 25ما العدد التقريبي لألميال في جيجا متر واحد؟ ِّقرب الناتج إلى أقرب جزء من مئة.
 26تبلغ المسافة بين األرض والشمس  93مليون ميل تقري ًبا .كم تبلغ هذه المسافة
بالجيجامتر؟ ِّقرب الناتج إلى أقرب جزء من مئة.

27
وضح لماذا يتم الضرب في إحدى قوى العدد  10الصحيحة الموجبة
ِّ
عند التحويل من وحدة كبيرة إلى وحدة أصغر.
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 28يبين الجدول المجاور كتل
 4أصناف مكسرات بالجرام.
أوجد مجموع كتلها
بالكيلوجرام.
�أ)  0٫39كجم

جـ)  3٫9كجم

الصنف

الكتلة (جم)

2

70٫8

1
3
4

ب)  39كجم

31

1
_ سنتمتر
	   �أ)  1جرام يساوي  100

100٫4
95٫6

123٫2

1
_ سنتمتر
	 ب)  1متر يساوي  100

جـ)  1جرام يساوي   1
_
   1000كيلوجرام

1
_ لتر
	   د)  1مللتر يساوي  100

د)  390كجم

 30سيارة كتلتها  3200رطل ،ما كتلتها بالطن؟

قيا�س:

 29أي عالقة مما يأتي صحيحة؟

(الدرس )3 - 4

إذا كان ثمن  3كجم عنب ً 24٫6
ريااًل ،فما ثمن  10كجم من العنب؟

اكتب كل نسبة مما يأتي على صورة كسر في أبسط صورة:
 9 32أقدام 21/ثانية.

مهارة �سابقة:

حل ًّ
كاًّل من المعادالت اآلتية:

		
 = 4×5 34س × 2

		
 36س×4×12 = 15

(الدرس )2 - 4

(الدرس )1 - 4

33

 36مكالمة في  2ساعة.

 × 27 = 24×9 35س

_  ×8س = 17 × 11
 12  37
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4

اختبار منت�صف الف�صل
اختبار الفصل
الدرو�س من � 1-4إلى 4-4

طالب :استعمل المعلومات في
الجدول المجاور ،لكتابة كل نسبة
مما يأتي على شكل كسر في أبسط
صورة( :الدرس )1 - 4

عدد طالب ال�صف
األأول المتو�سط
الفصل 1

34

الفصل 3

36

الفصل 2

32

 1عدد الفصل :1عدد الفصل 2

 42 8قد ًما = ■ ياردة
 7600 9رطل = ■ أطنان
ً 12٫5 10
مياًل = ■ كلم

 2عدد الفصل  :2عدد الفصل 3

 76 11سم = ■ بوصة

 3عدد الفصل  :1عدد الفصل 3
حدد النسب المتكافئة لكل مما يأتي:

أكمل:

الدرسان ()4 - 4( ، )3 - 4

1   12
_  2رطل = ■ أوقية
4

 13اختيار من متعدد:ماذا تمثل األزواج المرتبة في
التمثيل أدناه؟ الدرس ()3-4

(الدرس )1 - 4

 4كتابة  6كلمات من  9بشكل صحيح.

72
60
48
36
24
12

كتابة  2كلمة من  3بشكل صحيح.

 150 5الع ًبا إلى  15مدر ًبا.
 3العبين إلى مدرب واحد.
1 2 3 4 5 6

 6مشاركة  4طالب من  24طال ًبا في المهرجان.
مشاركة  8طالب من  48طال ًبا في المهرجان.
7

اختيار من متعدد:

أي كمية من الشوكوالتة في
الجدول المجاور لها أقل
سعر وحدة؟ (الدرس )2 - 4

   �أ)  36جم

ب)  54جم

جـ)  72جم

د)  90جم
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�أ) التحويل من بوصة إلى ياردة.

الكتلة (جم) ال�سعر (ريال)
36

2٫5

72

4٫95

54
90

3٫69
6٫25

ب) التحويل من بوصة إلى ميل.
جـ) التحويل من قدم إلى بوصة.
د) التحويل من ياردة إلى قدم.

0

5-4
فكرة الدر�س:
�أَ ُّ
حل التنا�سبات.

المفردات:
متنا�سب
التنا�سب
ال�ضرب التبادلي

رابط الدر�س الرقمي

الجبرُّ :
حل ال َّتنا�سبات

www.ien.edu.sa

تغذية ::تختلف كمية الكالسيوم في
ِ
الحصص المختلفة من الحليب كما هو مب َّين
في الشكل المجاور.

كمية الكالسيوم
ِّ
لكل كم َّية
 1اكتب المعدَّ ل
عدد الحصص

من الحليب.

 2قارن بين المعدَّ َلين السابقين.
×4

تكون الكم َّيتان متناسب َت ْين إذا كان لهما معدَّ ل
الحظ في المثال أعاله َّ
ْ
أن
ثابت أو نسبة ثابتة.
عدد الحصص وكم َّيات الكالسيوم تختلف أو
تتباين بال َّطريقة نفسها.
×4
ِ
َّ
الحجوم المختلفة هي نفسها ،وتبلغ
إن معدالت الوحدة للحصص ذات ُ
 300م ِّلجرام ِّ
حصة؛ لذا َّ
الحصة.
فإن كم َّية الكالسيوم تتناسب مع حجم
َّ
لكل َّ

 300ملجم  1200ملجم
 1حصة =  4حصص

التَّنا�سب

مفهوم �أ�سا�سي

اللفظي :التناسب هو حالة تتساوى فيها نسبتان أو معدالن على ِّ
األقل.
التعبير
ُّ
الرموز�                           :أعداد                                      جبر
4م
8 3 1م
=
10 ، 6 = 2ث 5ث

جـ

أ = د  ،حيث ب ،د ≠ 0
ب

افترض التَّناسب التَّالي:

جـ
أب =
		
د
1
أ
1
		
جـ × ب د
ب ×بد= د
1

1

			
أ د = ب جـ

اضرب كال الطرفين في (ب د)
بسط
ِّ

الضرب التَّبادلي لهذا التَّناسب.
سمى الناتجان أ د ،ب جـ ناتجي َّ
ُي َّ
ألي تناسب يكونان متساويين ،ويمكنك مقارنة معدَّ الت
فناتجا َّ
الضرب التَّبادلي ِّ
الضرب التَّبادلي لتحدِّ د العالقات المتناسبة.
الوحدة أو نواتج َّ
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قراءة الريا�ضيات:

تكون النسب غير متناسبة
إذا لم تشكّل تناس ًبا.

تحديد العالقات المتنا�سبة

 1ركض سعيد حول ِ
المضمار  4دورات كاملة في  64ثانية ،و 5دورات كاملة في
 76ثانية .اعتما ًدا على هذه المعلومات ،هل عدد الدَّ ورات متناسب مع الزمن
بال َّثواني؟ ِّ
وضح ذلك.
الطريقة 1
قارن معدالت الوحدة
ال َّثواني
 76ث
 64ثانية  16ث
 15.2ث
=
،
=
عدد الدورات الكاملة
 4دورات  1دورة  5دورات
 1دورة

أن معدَّ الت الوحدة غير متساويةَّ ،
بما َّ
فإن عدد الدَّ ورات ال يتناسب مع الزمن بال َّثواني.
الضرب التَّبادلي
قارن النِّسب باستعمال َّ

الطريقة 2
 64ث ؟  76ث
 4دورات =  5دورات

 5 × 64؟= 76 × 4

احسب نواتج الضرب التبادلي

   304 ≠ 320

اضرب

إذن عدد الدورات ال يتناسب مع الزمن بالثواني.
ب ِّين ما إذا كانت الكميات في ِّ
كل زوج من النِّسب التَّالية متناسبة أم الّ .
وضح إجابتك:
تم اختيار  60طال ًبا من َّ 100
الصف األول ،وتم اختيار 84
مرشح من َّ
أ) َّ
طال ًبا من َّ 140
الصف ال َّثاني.
مرش ًحا من َّ

مترا من القماش يساوي ً 120
مترا من القماش
ريااًل ،و ثمن ً 24
ب) ثمن ً 16
يساوي ً 90
ريااًل.
أيضا استعمال الضرب التَّبادلي إليجاد القيمة المجهولة في تناسب،
يمكنك ً
وهذا ما ُيعرف ِّ
بحل التَّناسب.
الح�ساب الذهني
يمكن ّ
حل بع�ض التنا�سبات
با�ستعمال الح�ساب الذهني.

� = 2.5س
30
10
×3

7.5 = 2.5
30
10
×3

�إذن �س = 7.5
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ّ
حل التنا�سب
21

جـ

ُ    2ح َّل التَّناسب. 7 = 5 :
 21جـ
		
7 = 5
 × 5 = 7 × 21جـ
		
 5 =147جـ
		
		
		

 5 147جـ
5 = 5

 = 29.4جـ

اكتب التناسب

استعمل الضرب التبادلي
اضرب

اقسم كال الطرفين على 5
بسط
ّ

تحقَّقْ من معقول َّية اإلإجابة:

29.4 4 20
ّ 21
ّ 41 = 28
فإن الجواب معقول.
بما أن َ 1 = 5 ≈ 5و 7 ≈ 7

ُح َّل التناسبات التالية:
2
16
		
جـ) ك = 3

5
هـ 		
د) = 26

2.5 10
هـ) س = 4

شخصا يعانون من ُقرحة المريء ،يت َّلقى اثنان منهم
� 3صحة :من كل 18
ً
ِ
شخصا يعانون من ُقرحة المريء ،فما عدد
العالج .فإذا كان هناك 72
ً
األشخاص الذين يتل َّقون العالج؟
كتابة التَّناسب وح ُّله

الطريقة 1

عالجا؛ إذن:
لتكن س تم ِّثل عدد األشخاص الذين يتل َّقون
ً
ال َّربط مع الحياة

كيف يستعمل مساعد الصيدالني
الرياضيات؟
يستعملها في حساب الجرعات
المناسبة من الدواء.

س
72

		
= 2
18

 × 18 = 72 × 2س
 18 =144س
		
=8س
بالدقائق2.
الطريقة

المتغيرات
المعادلة

استعمل الضرب التبادلي
اضرب
اقسم كال الطرفين على 18

استعمال معدَّ ل الوحدة أو النِّسبة

1 = 2÷ 2 = 2
9 2 ÷18 18
التعبير اللفظي

اكتب التناسب

عالجا إلى المصابين هي 9 :1
نسبة الذين يتلقون
ً

من ّ
كل  9مصابين هناك مصاب يتلقى العالج.
لتكن س تم ّثل عدد الذين يتلقون العالج.

س = 8 = 72 × 19

إذن عدد الذين يتلقون العالج =  8أشخاص.
الركض مسافة 120م في  24ثانية .فكم ثانية
و) ريا�ضة  :يستطيع مازن َّ
يحتاج ليركض مسافة  300م وفق المعدَّ ل نفسه؟
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المثال 1

ب ِّين ما إذا كان ُّ
كل زوج من النِّسب اآلتية يشكِّل تناس ًبا أم الِّ .
وضح إجابتك:
 1رجالن مقابل  10أطفال ،و 3رجال مقابل ً 12
طفاًل.
 12 2سم مقابل  8سم ،و 18سم مقابل  12سم.
 8 3م في  21ث ،و 12م في  31.5ث.

المثال 2

ُح َّل التناسبات اآلتية:

المثال 3

 7إذا كان ثمن  3ل من عصير البرتقال ً 11
ريااًل .فما ثمن  5ل وفق المعدل نفسه؟

=5 4ت
18 6

2 = 15 5
و 5

3 = 0.2 6
د
3

� 8سفر :يقطع خالد مسافة  325كلم في  3.5ساعات .فكم يحتاج من الوقت ليقطع
مسافة  45كلم إذا سار وفق المعدل نفسه؟

لألسئلة

12 - 9
18 - 13
19

انظر األمثلة
1
2
3

ب ِّين ما إذا كان ّ
كل زوج من النسب التالية يشكِّل تناس ًبا أم الّ .
وضح إجابتك:
طفاًل لدى  6عائالت ،و ً 16
ً 20 9
طفاًل لدى  5عائالت.
فائزا من  350مشاركًا.
فائزا من  200مشاركَ ،و ً 28
ً 16 10
كل  18يو ًما ،و  10.5أطنان ّ
 1.4 11طن ّ
كل  60يو ًما.

 12ثقافة:تقرأ مريم  25صفحة في  45دقيقة ،وبعد  60دقيقة قرأت ما مجموعه  30صفحة.
وضح إجابتك.
هل الزمن
المستغرق في القراءة يتناسب مع عدد الصفحات المقروءة؟ ِّ
َ

ُح َّل التناسبات التَّالية:
 3ب
= 13
40 8

8 = 30 16
20
أ

10 = 5 14
ك 22

3 = 15 15
 4ف

2 = 1.6 17
3
م

7.5 = 2.5 18
 4.5س

 19علوم :نسبة الملح إلى الماء في سائل مع َّين هي  4إلى  .15فإذا احتوى السائل  60جم
من الماء ،فما عدد جرامات الملح التي يحتويها؟
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تحليل ر�سوم بيان َّية :لألسئلة  ،23 – 20استعمل التمثيل البياني الذي يم ِّثل أسعار
أعداد مختلفة من الفطائر ،شاملة خدمة التَّوصيل أو بدونها.
 20ماذا تم ِّثل ٌّ
كل من النُّقطتين ()25 ، 5( ، )15 ، 3
الرسم البياني؟ هل إحداث َّيات هاتين النقطتين
في َّ
وض ْح إجابتك.
متناسبة؟ ِّ

 21ماذا تم ِّثل ٌّ
كل من النُّقطتين ( )23 ، 4( ، )13 ، 2في
الرسم البياني؟
َّ
وضح ذلك.
هل إحداث َّيات هاتين النُّقطتين متناسبة؟ ِّ

 22هل تختلف قيمة خدمة التوصيل مع اختالف عدد
الفطائر؟ وضح إجابتك.
وضح إجابتك.
 23ما قيمة خدمة التوصيل؟ ِّ

ووضع الباقي وقيمته
صرف محمود  1400ريال من قيمة شيك،
 24توفير:
َ
َ
 200ريال في حساب توفيره .فإذا كان المبلغ الذي يصرفه يتناسب مع المبلغ الذي
يو ِّفره ،فكم يو ِّفر من شيك قيمته ً 1560
ريااًل؟
 25اكت�شف المختلف :حدِّ د المعدَّ ل الذي ال يتناسب مع المعدَّ الت الثالثة األخرى.
وضح إجابتك.
ِّ
 27.5رياال
 5كجم

 34.2رياال
 6كجم

 17.6رياال
 3.2كجم

 29.7رياال
 5.4كجم

 26تحدٍّ  :تبلغ نسبة ُم َب ِّيض الثياب إلى الماء في سائل غسيل  .5 :1فإذا كان هناك 36
وضح إجابتك.
كو ًبا من سائل الغسيل ،فما عدد أكواب الماء فيه؟ ِّ
اختر طريقة أو
 27اختر طريقةُ :يباع أحد أنواع الحلوى بسعر  2.5ريال للدستةْ .
أكثر من ال ُّطرق التَّالية لتحدِّ د عدد القطع التي يمكن شراؤها بمبلغ  10رياالت ،ثم
ِ
استعم ْلها في ِّ
حل المسألة.
الح�ساب الذهني

التقدير

الح�س العددي
ّ

28
وضح لماذا تكون نواتج الضرب التبادلي في التناسب متساوية.
ِّ
ْ
استعمل مصطلح النظير الضربي في إجابتك.
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 29يقطع سفيان بدراجته الهوائية  84كلم في  3ساعات،
إذا بقي بنفس معدل السرعة ،فأي تناسب مما يأتي
يمكنك استعماله؛ إليجاد قيمة (س) التي تمثل عدد
الكيلومترات التي سيقطعها في  5ساعات؟
س
3
_
_ =   	 5
�أ)   84
_
_5
	 84
جـ)     =  س
3

31

قيا�س:

س
84
_
_ =   5
ب)   
3
س
د)    3
_
_ =   
84

8

 30إذا كانت كتلة  3كتب من الحجم نفسه
 3٫66كجم ،فما كتلة  9كتب منها؟

	   �أ)  10٫98كجم
ب)  11٫98كجم

جـ)  28٫98كجم

	   د)  1٫22كجم

إذا اشترى عبد العزيز ً 11
كيلوجراما تقري ًبا من الفواكه اشترى؟ الدرس ()4-4
رطاًل من الفواكه ،فكم
ً

أكمل :الدرس ()3-4

_  3أرطال = ■ أوقية
 12  32

33

 16قد ًما = ■ ياردات

 34مهارة �سابقة :يشير المؤشر في الشكل المجاور إلى كمية
البنزين في خزان وقود سيارة أحمد ،إذا أراد أحمد تعبئة خزان
كاماًل الذي سعته  16جالونًا ،فكم ً
وقود السيارة ً
ريااًل تقري ًبا سيدفع
إذا كان سعر الجالون الواحد من البنزين  2٫3ريال؟

	   �أ) ً 14
ريااًل

جـ)  9رياالت

ريااًل	   د) ً 27
ب) ً 23
ريااًل
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ا�ستراتيجية ِّ
حــل المــ�س�ألة

فكرة الدر�سُّ � :
أحل الم�سائل با�ستعمال ا�ستراتيجية «ال َّر�سم»

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

أر�سم ألأحل الم�س�ألة
� ُ
�سالم� :أُلقيت كرة من ارتفاع  12مت ًرا ،فو�صلت �إلى األأر�ض ،ثم ارتدت �إلى ن�صف االرتفاع
الذي �سقطت منه .وتكرر ذلك في جميع االرتدادات المتتابعة.
المطلوب :ار�سم ً
�شكاًل إلإيجاد االرتفاع الذي ت�صله الكرة في االرتداد ال َّرابع.
تعل ُم �أ َّن الكرة �أُلقيت من ارتفاع  12م ،وارتدت لترتفع �إلى ن�صف الم�سافة.
ار�س ْم ً
�شكاًل يب ِّين االرتفاع الذي ت�صله الكرة بعد ك ِّل ارتداد.

ت�صل الكرة �إلى ارتفاع

3
4

م في االرتداد ال َّرابع.

ابد�أ من ارتفاع  12مترا ،وا�ضر ْبه في � 1أربع مرات3 = 12 = 1 * 1 * 1 * 1 * 12 :
َّ
ً
4 16 2 2 2 2
2

تم إلقاؤها من ارتفاع  12م وكانت ترتدّ ّ
مرة لتصل
كل ّ
 1حدِّ د االرتفاع الذي تصله الكرة في االرتداد الرابع ،إذا َّ
ارسم لوحة جديدة تم ِّثل هذا الوضع.
إلى  2االرتفاع السابق.
ْ
3
2

وح َّلها.
مسألة يمكن ح ُّلها برسم شكل .تبادل المسألة مع زميلك ُ
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استعمل استراتيجية «الرسم» لحل المسائل (: )5 – 3
 3زيارة :قطع عدنان مسافة  60م ،والتي تم ّثل
2

 3الطريق إلى منزل شقيقه .فما المسافة المتبقية
ليصل إلى منزل شقيقه؟

إطارا لصورة بزيادة 2سم
يصمم حسان ً
 7قيا�سِّ :
إلى ٍّ
كل من طول الصورة وعرضها ،كما هو مبين في
َّ
الشكل.

 4م�سافة :يقود ماهر دراجته للوصول إلى المدرسة.
وبعد كيلومتر واحد كان قد قطع  45الطريق .فما
المسافة التي عليه قطعها للوصول إلى المدرسة؟

 5حجمُ :يراد ملء بركة سباحة بالماء .بعد  25دقيقة
تم ملء  16البركة .فما الوقت الالزم إلكمال ملء
البركة كاملة ،على افتراض ّ
أن معدل تدفق الماء
ثابت؟

استعمل االستراتيجية المناسبة ّ
لحل المسائل (:)9–6
من ا�س
تراتيجيات ح ّ
ل
ال
م
�س
�
أل
• ال
ة:
حل عك�س ًّيا
•
�إن�شاء قائمة
ال
• ر�سم

� 6ألعاب :يشارك ثمانية طالب في بطولة تنس
الطاولة التي تنظمها المدرسة .وفي الجولة األولى
يواجه ّ
كل العب سائر الالعبين اآلخرين .فما عدد
المباريات في هذه الجولة؟

أي العبارات اآلتية يم ِّثل مساحة اإلطار المضاف إلى
ُّ
الصورة األصلية؟
ُّ
   �أ) ()4 + 8( )4 + 10
ب) ()8( )10( –)4 + 8( )4 + 10

جـ) ()4 – 8( )4 – 10

   د) ()8( )10( – )4 – 8( )4 – 10
ونواف في
� 8سباقات :اشترك فهد ومحمد وعمر َّ
سباق للجري ،فإذا كان فهد أمام نواف ،ونواف
ً
جدواًل
خلف محمد ،ومحمد خلف عمر ،فاستعمل
لترتيب هؤالء المتسابقين.
 9ك�سور :أكلت ُسم َّية  1الفطيرة ،وأكلت هند
4

 1ما تب َّقى منها ،ثم أكلت شيماء  1الباقي.

4

3

فما الكسر الذي يم ِّثل الجزء المتب ِّقي من الفطيرة؟
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فكرة الدر�س:

�أَ ُح ُّل م�سائل تت�ضمن مقيا�س
الر�سم.

المفردات:
مقيا�س الر�سم
مقيا�س النموذج
عامل المقيا�س

رابط الدر�س الرقمي

مقيا�س الر�سم

www.ien.edu.sa

• ِق ْس أطوال بعض األشياء في غرفة
الصف.
َّ
اكتب َّ
مقر ًبا إلى أقرب  10سم.
• ْ
كل قياس َّ

افترض َّ
1
أن الوحدة على ورق المربعات
ْ
تم ِّثل  0.5م  ،لذا َّ
فإن  4وحدات
حول جميع
على الورق تم ِّثل مترينِّ .
قياساتك إلى هذا النوع من الوحدات.

2
يوضح الشكل المجاور محتويات ملعب كرة سلة ،بالطريقة نفسها ارسم
ِّ
على ورقة مربعات محتويات غرفة الفصل التي قستها.
تُعدُّ الخريطة ً
مثااًل على مقياس الرسم .وتُستعمل مقاييس الرسم ومقاييس النماذج
الحقيقي.
لتمثيل األشياء التي تكون كبيرة جدًّ ا أو صغيرة جدا عندما ترسم بحجمها
ِّ
الرسم أو النموذج وقياسات األشياء
ويعطي المقياس نسبة تقارن بين قياسات َّ
الحقيقية .فقياسات الرسم أو النموذج تتناسب مع القياسات الحقيق َّية.

ا�ستعمال مقيا�س ر�سم الخريطة

 1خرائط :ما المسافة ِ
الفعلية بين مكة المكرمة وجدة؟
خطوة :1استعمل مسطرة السنتمترات إليجاد
المسافة بين المدينتين على الخريطة
وتبلغ تقري ًبا 3سم.

خطوة :2اكتب تناس ًبا باستعمال مقياس الرسم.
ولتكن ف تم ِّثل المسافة الحقيقية بين المدينتين.

المقياس 1 :سم =  24كلم

على الخريطة
المسافة الفعلىة

المقياس

الطول

 3سنتمترات
1سنتمتر
=
ف
كيلومترا
24
ً

على الخريطة
المسافة الفعلىة

 × 1ف = 3 × 24
بسط
		
ف = 72
ّ
المسافة بين المدينتين تساوي  72كلم تقري ًبا.
استعمل الضرب التبادلي
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المقيا�س
يمكن كتابة مقيا�س
الر�سم بطرق مختلفة كما
ي�أتي:
� 1سم =  40كلم
� 1سم  40 :كلم

1سم
 40كلم

أ) خرائط :على الخريطة المجاورة ،أوجد
المسافة الفعلية بين مدينتي (أبو ظبي وال َعين).
استعمل مسطرة للقياس.

المقياس1:سم = 40كلم

ُيعدّ المخ َّطط أو التصميم ً
مثااًل آخر على مقياس الرسم.

ّ
المخطط
ا�ستعمال مقيا�س
مقسم إلى
� 2أر�ضيات :مخ َّطط إحدى األرض َّيات َّ
مربعات طول ضلع ٍّ
كل منها  1سم .ما الطول
2
الفعلي لألرضية؟
المقايي�س
ُيكتب مقيا�س الر�سم
على �صورة ك�سر ب�سطه
الطول على الر�سم
ومقامه الطول الحقيقي.

إذا كان طول األرضية في المخ َّطط يبلغ  2سم
فاكتب تناس ًبا باستعمال مقياس الرسم وح ّله .لتكن
س تم ِّثل الطول الفعلي لألرضية.
المقياس
على المخطط
الفعلىة

الطول

 2سم
 12سم
=
س متر
 1متر

 × 12س = 2 × 1
 12س = 2
س=4

1
2

على المخطط
الفعلىة

استعمل الضرب التبادلي
أوجد الناتج

بسط
ّ

الطول الفعلي لألرضية يبلغ  4أمتار.

ب) ت�صميم داخلي :على
المخ َّطط المجاور ،طول
كل مربع يساوي 1
ضلع ّ
4
سم .ما البعدان الفعليان
لغرفة الجلوس؟

1
4
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2

1

ا�ستعمال مقيا�س النموذج
المقيا�س:
المقيا�س هو ن�سبة القيا�س
على الر�سم �أو النموذج �إلى
القيا�س الفعلي ،وهي ال
دائما ن�سبة القيا�س
تعني
ً
األأ�صغر �إلى القيا�س األأكبر.

رسام إعالنًا لهاتف محمول يبلغ طوله
صمم َّ
 3هواتفَّ :
 10سم .فإذا استعمل المقياس ( 5سم =  1سم)،
فما طول الهاتف المحمول في اإلعالن؟
اكتب تناس ًبا باستعمال مقياس الرسم ،ولتكن س
تم ِّثل طول الهاتف المحمول في اإلعالن:

10

المقياس الطول

على اإلعالن
الفعلىة

 5سم س سم
=
 1سم  10سم

 × 1 = 10 × 5س
		
 = 50س

على اإلعالن
الفعلىة

استعمل الضرب التبادلي
بسط
ّ

طول الهاتف المحمول في اإلعالن يبلغ  50سم.
جـ) دراجات :طول دراجة  1.5م .ما طول نموذج الدَّ َّراجة إذا كان المقياس
 1سم =  0.125م.
سمى
عند كتابة المقياس على صورة كسر في أبسط صورة دون وحدات فإنَّه ُي َّ
عامل المقياس.
المقايي�س متكافئة
المقيا�سان التاليان
متكافئان؛ ألأن عامل
مت�ساو فيهما.
المقيا�س
ٍ
� 1سم =  6م
� 1سم =  3م

2

�إيجاد عامل المقيا�س
 4طائرات :أوجدْ عامل المقياس في نموذج طائرة إذا كان المقياس
 1سم =  6أمتار.
1سم
 1سم
=
 6م  600سم
= 1
600

حول من متر إلى سنتمترات
ّ
اختصر الوحدات المتشابهة

عامل المقياس يساوي 1
600

شراعي إذا كان
د) مراكب �شراعية :ما عامل المقياس في نموذج مركب
ٍّ
المقياس  1سم =  2متر؟
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المثال 1

جغرافيا :أوجد المسافة الفعل َّية بين ِّ
كل مدينتين في سلطنة
ُعمان .استعمل مسطرة للقياس.
 1مسقط وصاللة.

 2مسقط والبريمي.

المثال 2

َّ
مخططاتِّ :
لحل السؤالين  ،4 ،3استعمل مخطط البركة
علمابأن طول ضلع ّ
كل مربع  1سم.
المجاورً ،

 1سم =  170كلم

4

 3ما الطول الفعلي للبركة؟

 4ما العرض الفعلي للبركة؟

المثال 3

ج�سور :استعمل المعلومات التَّالية ِّ
لحل السؤالين :6 ، 5

نموذجا للجسر المبين في الشكل أدناه باستعمال المقياس  1سم =  3م.
صنع مهندس
ً

 5ما طول النموذج؟
 6ما ارتفاع النموذج؟

المثال 4

أوجدْ عامل مقياس الرسم في ٍّ
مما يأتي:
كل ّ
7
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8

لألسئلة

11 - 9
13 - 12
16 - 14

انظر األمثلة
1
2
4 ،3

ِ
أوجد المسافة الفعل َّية بين ِّ
كل مدينتين فيما يأتي
جغرافيا:
(استعمل المسطرة للقياس):

المقيا�س� 1 :سم =  100كلم

 9الرياض وبريدة.

 11الرياض والخرج.

 10الرياض والدمام.

ْ
أن طول ضلع
السكنية إلى اليسار .إذا
لألسئلة ، 14 -12
َ
علمت َّ
استعمل مخ َّطط الشقة َ
ِّ
كل مر َّبع هو  1سم فأوجد:
4
للصالة.
 12ال ُّطول الفعلي َّ

الرئيسة.
 13البعدان الفعليان لغرفة النَّوم َ
 14عامل مقياس المخطط.
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أوجدْ طول ِّ
كل نموذج فيما يأتي ،ثم أوجدْ عامل المقياس:
15
					

16

الرسم
    17تحدٍّ  :أنشأت منى ثالثة نماذج أ  ،ب  ،جـ للشكل نفسه باستعمال مقاييس َّ
أي
 0.5سم =  1ملم 1.5 ،ملم =  4سم 0.25 ،سم =  2.5ملم على الترتيبُّ .
النماذج (أكبر من ،أصغر من ،له نفس حجم) َّ
الشكل األصلي؟ ع ِّلل إجابتك.
18
وضح كيف يمكنك استعمال التَّقدير إليجاد المسافة الفعلية بين جدة
ِّ
والرياض على الخريطة.

 19إذا كان ُبعدا غرفة مدير مدرسة كما في المخطط
أدناه ،فما ال ُبعدان الفعل َّيان للغرفة بالقدم؟

 20إذا كان مقياس رسم خريطة هو _ 1بوصة = ً 30
مياًل،
4
فكم ً
مياًل يمثلها  4بوصات على الخريطة؟

	   �أ) ً 480
مياًل

ب) ً 30
مياًل

جـ) ً 120
مياًل	  د) ً 16
مياًل

�أ) 24 ، 48
جـ) 30 ، 52
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ب) 40 ، 60
د) 37٫5 ، 65

 21رسم حذيفة مخط ًطا لمدرسته وفق مقياس الرسم
 1بوصة =  50قد ًما ،ما المسافة على المخطط
بين المكتبة والمقصف إذا كانت المسافة الفعلية
بينهما  625قد ًما؟

	   �أ)  8بوصات

ب)  10٫5بوصات

جـ)  12٫5بوصة	  د) 15بوصة

 22عائالت :في احتفال عائلي ،إذا كان  4_5العائلة أعمارهم فوق  12سنة ،وكان نصف الباقي من األطفال (وعددهم )5
أعمارهم  12سنة أو أقل ،فما العدد الكلي للعائلة؟ استعمل استراتيجية الرسم للحل( .الدرس )6-4
حل التناسبات التالية:
ب

_5
_
35 = 7   23

(الدرس )5 - 4

_ 21
_
  = 93   25م

12
_ = 36
_

   24
45
ل

مهارة �سابقة :أوجد ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة:
3   26
_    	 10 ÷2
4

2  28
_    	 100 ÷ 30
3

_ 10 ÷ 4
 13  27

 

_    100 ÷ 87
12  29
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8-4
فكرة الدر�س:
�أكتب الن�سب المئوية على
�صورة ك�سور اعتيادية �أو ع�شرية
وبالعك�س.

رابط الدر�س الرقمي

الك�سور والنِّ�سب المئوية

www.ien.edu.sa

بيانات :يبين الشكل المجـاور
نتـائج مسـح حـول األنشـطة
المفضـلة لدى
الـمدرسـية
َّ
مجموعة من الطالب.
 1ما النسبة المئوية للذين
يفضلون كرة القدم؟

 2اكتب هذه النسبة بأبسط
صورة.
تع َّلمت ساب ًقا أنَّه يمكن كتابة النسب المئوية ،مثل  ٪26على صورة كسور
اعتيادية مقاماتها  ،100ثم اختصارها إلى أبسط صورة .يمكنك استعمال
الطريقة نفسها لكتابة نسب مثل َ ٪8 1و  ٪190على صورة كسور اعتيادية.
3

كتابة الن�سب المئوية على �صورة ك�سور اعتيادية
 1اكتب  ٪ 8 1على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة.
3

= ٪8 1
3
=
=
=
=

81
3
100
100 ÷ 8 13
100 ÷ 25
3
25
1
100 × 3
1
25
12 = 300

اكتب الكسر االعتيادي
اقسم
اكتب العدد الكسري  8 13على صورة كسر غير فعلي
اضرب في مقلوب المقسوم عليه
بسط
ّ

   2عقار :بيعت بناية بـ  ٪190من سعرها األصلي .اكتب هذه النسبة على صورة
كسر اعتيادي في أبسط صورة.
190

		
100 = ٪190

تعريف النسبة

= 9 = 19
1 10
10
إذن بيعت البناية بـ  1 9من سعرها األصلي.
بسط
ّ
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10

بما �أن الن�سبة المئوية �أكبر من 100
عددا �أكبر من 1
ف�إنها ت�ساوي
ً

اكتب َّ
اعتيادي في أبسط صورة :
كل نسبة مئوية مما يأتي على صورة كسر
ٍّ
ْ

		
أ ) ٪150

1

1

جـ ) ٪33 3

ب ) ٪17 2
		

لكتابة كسر اعتيادي مثل 8
 25على صورة نسبة مئوية ،اضرب البسط والمقام في
ٍ
قاسما أو ً
عاماًل للعدد
عدد بحيث يصبح المقام مساو ًيا  ،100وإذا لم يكن المقام
ً
 ،100فيمكنك كتابة الكسر االعتيادي على صورة نسبة مئوية باستعمال التناسب.

كتابة الك�سور االعتيادية على �صورة ن�سب مئوية  
اختر طريقة
لكتابة ك�سر اعتيادي
كن�سبة مئوية:
�إذا كان مقام الك�سر
من عوامل العدد ،100
فا�ستعمل ال�ضرب.
ا�ستعمل التنا�سب
أل ّأي نوع من الك�سور
االعتيادية.

4
قرب النَّاتج إلى أقرب جزء من مئة.
 3اكتب على صورة نسبة مئوية ،ثم ِّ
15
1
4
قدر 4 :هي تقري ًبا  16والتي تساوي  4أو ٪25
ّ
15
ن
4
اكتب التناسب
			
=
100
15

400
400
15

=  15ن		
 15ن
		
= 15

استعمل الضرب التبادلي
اقسم كال الطرفين على15

			
 ≈ 26.67ن
إذن 4
 15تساوي تقري ًبا . ٪26.67

بسط.
ّ

تحقّق من معقولية اإلإجابة٪25 ≈ ٪26.67 :
 4اكتب الكسر االعتيادي 89
100000
س
89
		
100 = 100000

8900

= 100000س

100000س
8900
100000 = 100000

على صورة نسبة مئوية.
اكتب التناسب
استعمل الضرب التبادلي
اقسم كال الطرفين على 100000

 ≈ 0.089س			
إذن 89
100000

تساوي تقري ًبا . ٪ 0.089

بسط
ّ

الن�سبة المئوية التي تقل عن ٪1
عددا �أقل من 0.01
ت�ساوي
ً

اكتب َّ
قرب الناتج إلى
ْ
كل كسر اعتيادي مما يأتي على صورة نسبة مئوية ،ثم ِّ
أقرب جزء من مئة :
2
		15
د)

7
		
هـ ) 1600

و)

17
25
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تع َّلمت في هذا الدرس أنَّه يمكن كتابة النسب المئوية على صورة كسور اعتيادية،
أيضا كتابة الكسر االعتيادي
والكسور االعتيادية على صورة نسب مئوية .ويمكنك ً
على صورة نسبة مئوية عن طريق كتابة الكسر االعتيادي ً
أواًل على صورة كسر
عشري ،ثم كتابة الكسر العشري على صورة نسبة مئوية.

مراجعة:
تعلمت في ال�صف
ال�ساد�س كتابة الك�سور
االعتيادية على �صورة
ك�سور ع�شرية.

٪80

  ن�سبة مئوية
ك�سر ع�شري

تُعد الن�سب المئوية
والك�سور االعتيادية
والك�سور الع�شرية
�أ�سماء مختلفة تمثّ ل
العدد نف�سه.

4
5

0.8

ك�سر اعتيادي

كتابةالك�سور االعتيادية على �صورة ن�سب مئوية
5
قرب الناتج إلى أقرب جزء من مئة.
   5اكتب على صورة نسبة مئوية ،ثم ّ
6

		

		
0.833333 = 5
6

اكتب

		
≈ ٪83.33

5
6

على صورة كسر عشري

اضرب في  100وأضف إشارة ٪

قرأت َمرام  3الكتاب .فما النسبة المئوية لما قرأته؟
   6ثقافة:
ْ
5
		

		
0.6 = 35

اكتب الكسر االعتيادي على صورة كسر عشري

= ٪60

اضرب في  100وأضف إشارة ٪

إذن قرأت مرام  ٪60من الكتاب.

اكتب َّ
كل كسر اعتيادي مما يأتي على صورة نسبة مئوية ،ثم ِّقرب النَّاتج إلى أقرب
ْ
جزء من مئة:

ز)

5
16

ح)

7
12

ط)

2
9

ي) كتب :اشترى أكرم  13كتا ًبا .فإذا قرأ منها  6كتب في األسبوع األول ،فما
النسبة المئوية للكتب التي قرأها؟

المثاالن 2 ،1

اكتب َّ
كل نسبة مئوية مما يأتي على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة.
ْ
٪135 1

٪18.75 2

٪7 1 3
2

٪66 2 4
3

 5طعامَ :
أكل وليد وأسامة  ٪62.5من الفطيرة ،فما الكسر االعتيادي الذي يم ّثل الجزء
المأكول؟
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األأمثلة 5-3

اكتب َّ
كل كسر اعتيادي فيما يأتي على صورة نسبة مئوية ،ثم ِّقرب النَّاتج إلى أقرب جزء من مئة:
ْ

المثال 6

ً
ً
المنزلي.
سؤااًل من أسئلة الواجب
سؤااًل من أصل 15
 10مدر�سة :أجابت مها عن 11
ِّ
مقرب ًة إلى أقرب جزء من مئة؟
فما النسبة المئوية لألسئلة التي أجابت عنها َّ

3 6
4

لألسئلة
20-11
27-21
28

انظر األمثلة
2 ،1
5-3
6

4
7
2500

1 9
9

4 8
11

اكتب َّ
كل نسبة مئوية فيما يأتي على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة:
ْ
٪87.5 11

٪28.75 12

٪78٫5 13

٪56٫25 14

٪33 1 15

٪93 3 16

٪16 2 17

٪78 3 18

3

4

4

3

 19بيئة :تُشكِّل مياه البحيرات حوالي  ٪0.1من مصادر المياه الصالحة ُّ
للشرب في
العالم .اكتب هذه النسبة المئوية على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة.
 20مدر�سة :في أحد األيام المطيرة حضر إلى المدرسة  ٪78 1من الطالب.
3
ما الكسر االعتيادي الذي يكافئ هذه النسبة؟

اكتب َّ
كل كسر اعتيادي فيما يأتي على صورة نسبة مئوية ،ثم ِّقرب النَّاتج إلى أقرب جزء من مئة:
ْ
111 21
20

30 23
8

1 22
800

8 26
5 25
210 24
9
1200
40
7
_ حجم الكعكة التي عملتها صديقتها
 27كعكة :عملت هالة كعكة حجمها يعادل 
5
7
_ على صورة نسبة مئوية.
سوسن .اكتب 
5

 28تعليم :تمكن  28طال ًبا من أصل  32طال ًبا في الصف من َح ِّل مسألة رياضية .ما النسبة
المئوية للطالب الذين تمكَّنوا من ِّ
حل المسألة؟
الربط مع الحياة:

يبلغ عدد الدول العربية
األعضاء في جامعة الدول
العربية  22دولة منها
 12دولة في قارة آسيا.

ضع الرمز < أو > أو = في

مما يأتي جمل ًة صحيح ًة:
ليصبح كل َّ

7 0.86 29
< 8

9 30
20

، ٪22

، 0.02

٪45

0.004 > ٪5 31

رتِّب َّ
كل مجموعة أعداد فيما يأتي من األصغر إلى األكبر:
، 1 32
4

0.3

، 0.48 33

،٪ 1
2

، 0.5

2
5

 34جغرافيا :استعمل المعلومات المجاورة ،واكتب النِّسبة المئوية للدُّ ول العربية في
قارة إفريقيا.
َّ
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 35تحدٍّ  :ما قيمة س التي تجعل العبارة التالية صحيحة = 1 :س ٪؟

س
4
وضح لماذا ُيعدُّ ٌّ
قيما متكافئة.
ِّ
كل من ً 5 ، 0.8 ، ٪80

36

ً
مشكاًل من التفاح
عصيرا
لترا
ً
 37عملت هند ً 16
والجزر ،إذا استعملت  7لترات من عصير التفاح،
فأي معادلة مما يأتي يمكنك استعمالها؛ إليجاد
النسبة المئوية لعصير التفاح؟
س

_ 16
_ 	
�أ)    = 100
7
س

_ 16
_
	 100
جـ)     =  7

س

7
_
ب)   _
100
 = 14
س

7
_
د)   _
16
 = 100

 38يبين الشكل أدناه نتائج دراسة أجريت على 160
طال ًبا عن الرياضة المفضلة لديهم ،ما النسبة
المئوية لعدد الذين يفضلون كرة القدم؟
	   �أ) ٪50
ب) ٪70

جـ) ٪34٫375

	   د) ٪43٫75

 39صمم طالب مخط ًطا لحديقة مدرسته المستطيلة الشكل وفق مقياس الرسم  1سم =  80سم ،إذا كان الطول الفعلي
مترا ،فما طولها على المخطط؟ (الدرس )7-4
للحديقة ً 12
40

احسب طول مستطيل ،إذا كان محيطه  12قد ًما ،وعرضه  1٫5قدم( .مهارة سابقة)

41

حل المعادلة ك ( .14- = 3 -مهارة سابقة)
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4

اختبار الف�صل

للسؤالين  2 ،1استعمل المعلومات التَّالية لكتابة ِّ
كل نسبة
على صورة كسر في أبسط صورة:

المخصب يحتوي  18كجم من النَّيتروجين،
ِكيس للسماد
َّ
و  6كجم من ال ُفسفور ،و 12كجم من البوتاسيوم.
 1كتلة النيتروجين :كتلة البوتاسيوم
 2كتلة الفسفور :كتلة النيتروجين
قرب النَّاتج إلى أقرب
أوجدْ معدَّ ل الوحدة فيما يأتي ،ثم ِّ
جزء من مئة.

جربُ :ح َّل ًّ
كاًّل من التناسبين التاليين:
 2 10س
=
42 3

 11ت = 15
14 21

 12تغذية :إذا كان الكوب الواحد من البرتقال الذي
سعته  250ملل يحتوي  72ملجرا ًما من فيتامين
جـ ،فكم ملجرا ًما من فيتامين جـ في كوب سعته
 100ملل؟
 13حو�ض �أ�سماك :مأل خالد  1حوض أسماك
3
بالماء كما في الشكل .أوجد السعة الكلية
للحوض.

شخصا في  5صفوف.
150 3
ً

Îd 50

 4عندما تقطع سيارة مسافة  330كلم فإنها تستهلك 15
ل من البنزين.
 5اختيار من متعدد :يبين الجدول التالي عدد
الخاليا البكتيرية التي تم رصدها في  4أطباق مخبرية
مختلفة المساحة .أي األطباق فيه نسبة عدد الخاليا
البكتيرية مقارنة بالمساحة أقل ما يمكن؟
الطبق
1
2
3
4

�أ) طبق ()1

جـ) طبق ()2

عدد الخاليا
البكتيرية
100
50
35
180

م�ساحة الطبق
 205سم
 125سم
2
 75سم
2
 300سم
2
2

ْ
14
استعمل مسطرة السنتمترات إليجاد طول الجدار
ذي النَّافذتين.

ب) طبق ()3

د) طبق ()4

قيا�س :أكمل الفراغ فيما يأتي ،ثم ِّقربه إلى أقرب جزء من مئة.
 7.62 6ياردات ≈ م ً 50.8 7
رطاًل ≈ كجم
 3600 8ملل ≈

مخططات :للسؤالين  15 ،14استعمل المخطط
الهندسي أدناه:

ل 19.25 9م ≈

قد ًما

عرض خزانة المالبس  1.3م ،فكم يبلغ
 15إذا كان ْ
عرضها على المخطط؟
اكتب َّ
كل كسر فيما يأتي على صورة نسبة مئوية ،ثم
قرب الناتج إلى أقرب جزء من مئة:
ِّ
5 16
8

7 17
15
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اﺧﺘﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ:

ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻤﺒﻨﻰ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل
 ﺻﻨﻊ ﻣﻬﻨﺪس
ﹰ
اﻟﻤﻘﻴﺎس ١:ﺳﻢ ﻳﻌﺎدل  ٣أﻣﺘﺎر .إذا ﻛﺎن ارﺗﻔﺎع
ﻣﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻳﻤ ﹼﺜﻞ
اﻟﻨﻤﻮذج  ١٢٫٥ﺳﻢ ،ﹼ
ﻓﺄي ﹼ
اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ؟

 ﺗﺮﻏﺐ ﺳﺎرة ﻓﻲ ﺷﺮاء دﻣﻰ ﻟﺸﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ،إذا اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد
ﹼ
اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻓﺄي ﻫﺬه اﻟﻌﺮوض ﻫﻮ اﻷﻓﻀﻞ؟
ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول ،ﹼ







١
٢
٣
٤

 ٣دﻣﻰ ﺑـ ٤٠
دﻣﻴﺘﺎن ﺑـ ١٩

 اﻟﻌﺮض ١

 اﻟﻌﺮض ٢
 اﻟﻌﺮض ٤

 ﹸﻳ ﹺﻌﺪﱡ ﻣﻄﻌﻢ  ٣٠وﺟﺒﺔ ﻓﻲ  ٤٥دﻗﻴﻘﺔ ،ﻣﺎ ﻋﺪد اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ إﻋﺪادﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻌﺪل ﻧﻔﺴﻪ؟

% ١٧ 

 ٦٠ وﺟﺒﺔ

% ٢٢٫٥ 
% ٣١ 

 ﺳﻠﻤﺎن أﺻﻐﺮ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻋﻮام ﻣﻦ أﺧﺘﻪ ﻓﺎﻃﻤﺔ ،وﻓﺎﻃﻤﺔ أﻛﺒﺮ ﺑـ
 ٥أﻋﻮام ﻣﻦ أﺧﺘﻬﺎ ﻫﻨﺪ ،وﻫﻨﺪ أﺻﻐﺮ ﺑـ  ٧أﻋﻮام ﻣﻦ أﺧﻴﻬﺎ
ﻓﻴﺼﻞ .إذا ﻛﺎن ﻋﻤﺮ ﻫﻨﺪ  ٢٠ﻋﺎ ﹰﻣﺎ ،ﻓﻜﻢ ﹸﻋ ﹾﻤﺮ ﺳﻠﻤﺎن؟
 ١٨ ﻋﺎ ﹰﻣﺎ
 ٢٧ ﻋﺎ ﹰﻣﺎ

Ö°SÉæàs dGh áÑ°ùæu dG :4 π°üØdG ٥٤

 ٢٢  ﻋﺎ ﹰﻣﺎ
 ١٣ ﻋﺎ ﹰﻣﺎ

 س  +ص – ٦

 س ص ٦ +

 ١١؟
 ﻣﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻜﺴﺮ
٤٠
% ٢٧٫٥ 





 ٢٧ وﺟﺒﺔ

 ٤٠ وﺟﺒﺔ

 ٢٨٫٤ م

 ﺑﺎب ﺧﺸﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻃﻮﻟﻪ س ﻗﺪم،
وﻋﺮﺿﻪ ص ﻗﺪم ،وﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻔﻪ ﻧﺎﻓﺬة زﺟﺎﺟﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ اﻟﺸﻜﻞ ،ﻃﻮﻟﻬﺎ  ٣أﻗﺪام ،وﻋﺮﺿﻬﺎ
أي اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
ﻗﺪﻣﺎن .ﹼ
اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب ﺑﻮﺣﺪة اﻟﻘﺪم اﻟﻤﺮﺑﻌﺔ؟

دﻣﻴﺔ واﺣﺪة ﺑـ ١١

 ٥٠ وﺟﺒﺔ



 ٣٧٫٥ م

 ٤دﻣﻰ ﺑـ ٥٠

 اﻟﻌﺮض ٣





 ٤٠ م

 ٣٦ م



 س ص – ٦

 س  +ص ٦ +

 ﺗﹸﺒﺎع  ٥زﺟﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻴﺮ ،ﺳﻌﺔ ﹼ
ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﻟﺘﺮ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٤رﻳﺎﻻت .ﻣﺎ ﺛﻤﻦ ٧
زﺟﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻴﺮ ،ﺳﻌﺔ ﹼ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺼﻒ
ﻟﺘﺮ؟ ﹼﻗﺮب اﻟﻨﺎﺗﺞ إﻟﻰ أﻗﺮب ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺌﺔ.
 ٢٫٨٦ رﻳﺎل

 ٥٫٤٠ رﻳﺎﻻت

 ٤٫٧٥ رﻳﺎﻻت

 ٥٫٦٠ رﻳﺎﻻت

 ٨إذا تحركت النقطة ب
على المستوى اإلحداثي
بمقدار  3وحدات إلى
اليسار ،ثم وحدتين إلى
أعلى ،فما إحداثياتها
الجديدة؟

موضحا خطوات الحل:
أجب عن السؤالين اآلتيين
ً
 ١٢اشترى خالد  4كجم تفاح بسعر ً 18٫4
ريااًل.

�أ) احسب معدل الوحدة.

   �أ) ( 		) 2،3 -

ب) استعمل معدل الوحدة لتحسب ثمن  7كيلو جرامات
من التفاح.

ب) ( ) 0،5

جـ) (   		) 1 - ، 4د) ( ) 4 ، 1 -

استعمل استراتيجية الحل عكس ًّيا:
 ١٣سحب علي ً 119
ريااًل من رصيده ثم أضاف 62٫75
ريااًل إليه .فأصبح رصيده ً 90٫45
ً
ريااًل .كم كان

قلما
 ٩لدى أحمد مجموعة من األقالم ،منها ً 12
أزرق اللون ،و  8خضراء ،و 7حمراء ،و 3سوداء.
ما النسبة المئوية لألقالم الزرقاء؟
   �أ) ٪25

ب) ٪35

جـ) ٪30

د) ٪40

رصيده في البداية؟

أتدرب
رب
�أت َّد ُ

أجب عن السؤالين اآلتيين:

 ١٠قضى سعد  75ساعة في عمله وفــي النادي
الرياضي أثناء األسبوع الماضي ،فكان يذهب
للنادي الرياضي من الساعة  8:45 - 6:45مسا ًء
كل يوم من أيام العمل الخمسة .اكتب معادلة
يمكن استعمالها إليجاد الزمن (ز) الذي قضاه
سعد في العمل ذلك األسبوع.

أ�س��ئلة؛حتح��ىت�أع
أ�س��ئلة؛
خ�الال اإلإلإجاب��
مم��ن��نخ�الالِ ا
��ى�� ِّز�أ َزع�� ِّزماز
إجا ِةب��ةعلع��ى ا��نألاأل
مهارات.
وماوما
مفاهيم
منمن
تعلمته
ما
اكت�سبتهمنمنمهارات.
اكت�سب ُت ُه
مفاهي َم
تعلم ُت ُه
ومناف���س
ومناف�س عالم ًّي ٌا.
طال��ب
معدٌّ مع��دٌّ
طالب ٌ
�أناأن��ا ٌ
للحيا ِة،للحي��ا ِةٌ ،
عا لم ًّي��ا .

 ١١ما الزمن الذي قضاه سعد في عمله ذلك األسبوع؟
هل تحتاج �إلى م�ساعدة �إ�ضافية؟
�إذا لم تجب عن ال�س�ؤال ....

1

٢

٣

فراجع الدر�س ....

2-4

2-4

7-4

٤

مهارة
سابقة

٥
7-4

٦

مهارة
سابقة

٧
5-4

٨

مهارة
سابقة

٩
7-4

١٠

مهارة
سابقة

١١

مهارة
سابقة

١٢
2-4

١٣

مهارة
سابقة
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تطبيقات الن�سبة المئوية

• َأ ُّ
حل مسائل النسب المئوية
باستعمال النسبة والتناسب.

المفردات:

التناسب المئوي ()74
الزيادة ()80
الخصم ()80

الربط مع الحياة:
تو�سعة تاريخية :سيصبح إجمالي عدد المصلين في المسجد الحرام
مصل تقري ًبا بعد توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز
1600000
ٍّ
-رحمه الله -أي بنسبة زيادة قدرها . %167

تطبيقات الن�سبة المئوية :اعمل هذه المطوية لتساعدك على تنظيم مالحظاتك.
ابدأ بورقة  A4واحدة.
 2افتح الصفحة ،ثم أعد ط َّيها
باالتجاه المعاكس إلى ثالثة أجزاء
متطابقة كما في الشكل.

 1اطو الورقة على طولها من
المنتصف كما في الشكل.

٢-٥ ١-٥
٤-٥ ٣-٥

٥-٥
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وسم ّ
كل
 3ع ِّلم على خطوط الطيِّ ،
قسم بعنوان درس أو رقمه.

٢-٥ ١-٥
٤-٥ ٣-٥

٥-٥

ﻣﻼﺣﻈﺎت
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�أجب عن االختبار التالي:
أوجد ناتج الضرب:

انظر �إلى المراجعة ال�سريعة قبل بدء اإلإجابة عن االختبار.

مثال  :1احسب قيمة5 × 0.03 × 240 :

(مهارة �سابقة)

3 × 0.25 × 85 2

8 × 0.2 × 300 1

5 × 0.12 × 154 4

4.5 × 0.6 × 560 3

 5نقود :يو ِّفر أحمد  0.5ريال يوم ًّيا ،فما المبلغ الذي سيو ِّفره

5 × 0.03 × 240
= 5 × 7.2
= 36

اضرب 0.03 × 240
بسط
ّ

بعد  3سنوات؟ (عدد أيام السنة  365يو ًما) (مهارة �سابقة)

بسط الناتج في ٍّ
كل مما يأتي ،واكتبه في صورة كسر عشري( :مهارة �سابقة)
ّ
33-50 7
_

￼	 

8-22 6
_
	  

50

8

7-35 8
_
￼	  
35

 9هوايات :جمع علي  56طاب ًعا بريد ًّيا .أهدى أحد

أصدقائه  14طاب ًعا .فما الكسر العشري الذي يم ّثل الجزء

الذي أهداه من مجموعة طوابعه؟

 0.28 = 21 11ل

 0.06 = 13 12ص

0.95 13ك = 37

اكتب النسب المئوية اآلتية في صورة كسر عشري:

14
17

% 40
% 157

15
18

% 17
% 3.25

_ 9
_
 = 8-17
	 
8
8

= 1٫125

اطرح  8من 17

اقسم  9على 8

(مهارة �سابقة)

حل ًّ
جبرّ :
وقرب اإلجابة إلى أقرب
كاًّل من المعادالت اآلتيةّ ،
ُعشر إذا لزم األمر( :مهارة �سابقة)

 0.4 10س = 52

_  ،واكتب الناتج في صورة كسر عشري
8-17
بسط 
مثال ِّ :2
8

16
19

(مهارة �سابقة)

% 110
% 7.5

مثال ّ :3
حل المعادلة 0.6 :ك = 7.8
 0.6ك = 7.8
ك = 13

اكتب المعادلة
اقسم الطرفين على 0.6

مثال  :4اكتب  %9.8في صورة كسر عشري
0.098 = %9.8

انقل الفاصلة العشرية
منزلتين إلى
اليسار ،واحذف رمز النسبة
المئوية.

 20فاكهة :إذا كانت نسبة الماء في البطيخ ،%92فما الكسر
العشري الذي يم ّثل هذه النسبة المئوية؟

(مهارة �سابقة)

الف�صل  : 5التهيئة
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ا�ستك�شاف

1-5
فكرة الدر�س:

�أَ ْ�ستعمِ ُل النموذج إلإيجاد
الن�سبة المئوية من عدد.

معمل الريا�ضيات

الن�سبة المئوية من عدد

www.ien.edu.sa

بالتسوق؟ إذا كنت كذلك فال بد أنّك رأيت التخفيضات التي على ّ
شكل
هل تستمتع
ّ
ً
فمثاًل :قد تُعرض حقيبة في التخفيضات بتخفيض  %30من ثمنها
نسب مئوية.
األصلي.
إذا كان ثمنها األصلي ً 50
ريااًل ،فكم ستو ّفر إذا اشتريتها في أثناء فترة التخفيضات؟
في هذه الحالة ،أنت تعرف النسبة المئوية للتخفيضات ،وتحتاج إلى معرفة كم ً
ريااًل
نموذجا إليجاد النسبة المئوية
ستو ّفر من السعر األصلي .وفي هذا المعمل ستستعمل
ً
من عدد أو جزء من الكل.
 1أوجد  %30من ً 50
ريااًل باستعمال نموذج.
ً
مدر ًجا من  0إلى  10على
الخطوة  1ارسم
مستطياًل َّ
وسم الوحدات على اليسار
ورقة المربعاتِّ ،
من  %0إلى  %100كما في الجدول المجاور.
















أن السعر األصلي ً 50
الخطوة  2بما ّ
ريااًل ،فأعد تدريج
المستطيل نفسه إلى وحــدات متساوية من
C10-047C_829631-A
 0إلى ً 50
ريااًل على اليمين.
فيكون طول ّ
كل وحدة  5كما في الجدول
المجاور.

الخطوة  3بما ّ
أن النسبة المئوية المطلوبة  ،%30فظ ّلل
المستطيالت الصغيرة المجاورة للنسب من
 %0إلى  .%30والحظ ّ
أن التدريج على الجهة
اليمنى التي تقابل  %30على الجهة اليسرى هي
.15

ريااًل؛ إذن ستو ِّفر ً 15
ريااًل هي ً 15
فإن  %30من ً 50
لهذا ّ
ريااًل.
المعطاة من العدد المذكور أمامها:
ارسم
ً
نموذجا إليجاد النسبة المئوية ُ
جـ)  %90من 400
		
ب)  %60من 70
		
�أ)  %20من 120
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تخفيضا مقداره  %35من السعر األصلي لدراجة ،فكم ً
افترض َّ
ريااًل ستو ِّفر إذا
أن
ً
كان سعرها األصلي ً 180
ريااًل؟

 2أوجد  %35من ً 180
ريااًل باستعمال نموذج.



ً
مدرجا من  0إلى  10على ورقة
مستطياًل
الخطوة  1ارسم
ً
وسم الوحدات على اليسار من
المربعات،
ِّ
ّ
الشكل المجاور.
 %0إلى  .%100كما في

الوحدات المت�ساوية:
ا�ستعمل وحدة تدريج
طولها (ً 18
ريااًل) أل ّ
أن :
 180ريال ÷ ً 18 = 10
ريااًل














ً
180ريــااًل؛ لذا أعد تدريج
الخطوة  2السعر األصلي
المستطيل نفسه إلى وحــدات متساوية من
 0إلى ً 180
ريااًل على الجهة اليمنى ،فيكون
C10-049C_829631-A
ّ
طول ّ
الشكل المجاور.
كل وحدة  ،18كما في
الخطوة  3بما ّ
أن النسبة المئوية المطلوبة %35؛ لذا ظ ّلل
المستطيالت الصغيرة من  %0إلى ،%35
والحظ ّ
أن  %35تقع في منتصف المسافة،
بين  %30و ،%40وهي تقابل نقطة في منتصف
المسافة بين  54و 72على الجهة اليمنى.
72+54
_ = ً 63
فإن  %35من ً 180
لذا ّ
ريااًل.
ريااًل تساوي  
2

نموذجا إليجاد النسبة المئوية المعطاة من العدد المذكور أمامها:
ارسم
ً

إذا لم تتمكّن من إيجاد اإلجابة الدقيقة من النموذج فقدّ رها.
		
د)  %25من 140

		
هـ)  %7من 50

و)  %0.5من 20

ح ِّلل النتائج

تدرج المستطيل في الجهة اليمنى إلى وحدات متساوية.
 1ب ِّين كيف ّ
وضح كيف تجد  %40من  30باستعمال نموذج.
ِّ 2
برر :كيف تساعدك معرفة  %10من عدد في إيجاد النسبة المئوية للعدد
ِّ 3
عندما تكون النسبة المئوية من مضاعفات .%10

ا�ستك�شاف  : 1-5معمل الريا�ضيات :الن�سبة المئوية من عدد
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التكافل االجتماعي :تن ِّفذ
جمعية البر الخيرية مشروع السلة
الغذائية لألسر الفقيرة .إذا كانت
تكلفة السلة الواحدة  2000ريال
فإن النموذج الموضح يبين َّ
أن
المتوافر  %60من تكلفة السلة الواحدة أي  1200ريال.

فكرة الدر�س:

�أَجِ ُد الن�سبة المئوية من عدد.

مستعماًل الكسور العشرية ً
ً
بداًل من النسب المئوية.
 1ارسم النموذج

مستعماًل الكسور االعتيادية ً
ً
بداًل من النسب المئوية.
 2ارسم النموذج
	 3استعمل هذين النموذجين لكتابة جملتي ضرب تُكافئان
(  %60من 1200 = ) 2000
�إيجاد الن�سبة المئوية من عدد
 1أوجد  %5من . 300
إليجاد  %5من  ،300يمكن استعمال إحدى الطريقتين التاليتين:
الطريقة األأولى
5
_
100
 = %5

اكتب النسبة المئوية على هيئة كسر اعتيادي

=  1
_
20

(  1
_ من 1  = ) 300
_
15 = 300 × 20
20

الطريقة الثانية

اكتب النسبة المئوية على هيئة كسر عشري

5
_
0.05 = 100
 = %5
 0.05من 15 = 300 × 0.05 = 300

إذن  %5من  300تساوي .15
أوجد النسبة المئوية من العدد في ٍّ
مما يأتي:
كل ّ
		
�أ)  %40من 70
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ب)  %15من 100

جـ)  %55من 160

ا�ستعمال ن�سب مئوية �أكبر من %100

 2أوجد  %120من .75
ّ
التحقق من المعقولية:
� %120أكبر بقليل من .%100
لذا فالجواب يجب �أن
يكون �أكبر بقليل من .75

الطريقة األأولى

اكتب النسبة المئوية على هيئة كسر اعتيادي.

_  =  6
120  = %120
_
5 100

  6
_
5

من 6  = 75
_
5

الطريقة الثانية

× 75

_ ×  75
=  6
_ = 90
5
1

اكتب النسبة المئوية على هيئة كسر عشري.

120  = %120
_
1.2 =100
 1.2من 90 = 75 × 1.2 = 75

نموذجا للتح ّقق.
إذن  %120من  75تساوي  .90استعمل
ً

أوجد ّ
كل عدد فيما يلي:
د)  %150من 		.20

هـ)  %160من .35

ّ
الشكل
 3ح ّلل البيانات :يب ّين
المجاور عدد أجهزة التلفاز في
منازل  275طال ًبا ،فما عدد الذين
لديهم  3أجهزة تلفاز؟
الحظ من الجدول ّ
أن نسبة الذين
لديهم  3أجهزة هي .%23
 %23من 275 × %23 = 275
= 275 × 0.23
		
= 63.25
		
إذن  63طال ًبا تقري ًبا لديهم  3أجهزة تلفاز في منازلهم.
ّ
الشكل السابق ،إذا كان عدد الطالب 455طال ًبا ،فما
و)	ح ّلل البيانات :في
عدد الطالب الذين لديهم أكثر من  4أجهزة في منازلهم؟
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المثاالن  2 ، 1أوجد ّ
وقربه إلى أقرب ُعشر إذا لزم األمر:
كل عدد مما يأتيّ ،

المثال 3

لألسئلة

16-14 ، 10-8
13 - 11
18 ، 17

انظر األمثلة
1
2
3

 %8 1من 50

 %95 2من 40

 %110 4من 70

 %115 5من 20

 %42 3من 263
 %130 6من 78

 7عقار :يريد علي شراء قطعة أرض ثمنها  50ألف ريال .إذا كان مكتب العقار يفرض
على المشتري  %2.5نسب ًة لسعيه في عملية الشراء ،فكم سيدفع علي لذلك المكتب؟

أوجد ّ
وقربه إلى أقرب ُعشر إذا لزم األمر:
كل عدد مما يأتيّ ،

 %12 10من 230

 %65 8من 186

 %23 9من 640

 %130 11من 20

 %250 12من 25

 %108 13من 50

 %3.2 14من 40

 %75.2 15من 130

 %67.5 16من 76

 17كرة �سلة :إذا كان معاذ يصيب الهدف في  %60من الكرات التي يسدِّ دها ،فكم مرة
يصيب الهدف إذا رمى  5كرات؟
� 18سكان :بحسب نتائج تعداد 1438هـ بلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية
 32٫6مليون نسمة تقري ًبا ،إذا علمت أن  %37منهم مقيمون غير سعوديين؛ فما عدد
غير السعوديين المقيمين في المملكة.
أوجد ّ
وقربه إلى أقرب ُعشر إذا لزم األمر:
كل عدد مما يأتيّ ،
4  	19
_ % من 500
5

 %1000 22من 99
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 %5 15 20من 60

 %100 23من 79

1  	21
_ %20 من 3
4

 %520 24من 100

 25ت�س ُّوق :قيمة جهاز حاسب آلي  3500ريال ،وأراد سعد شراءه بطريقة التقسيط،
فإذا كان المحل يأخذ  %12قيمة إضافية في عملية التقسيط ،فما قيمة الزيادة التي
سيدفعها سعد للمحل؟
 26تعليم :يتكون اختبار من  20سؤال اختيار من متعدد .إذا كان  %25من اإلجابات
هي الخيار ب ،فما عدد اإلجابات األخرى؟
 27زكاة :إذا علمت أن مقدار زكاة المال عند بلوغ النصاب ومرور حول عليه
هو  %2.5من ذلك المال ،فكم تبلغ زكاة محمد إذا كان عنده ٍ 35000
ريال
قد حال عليها الحول؟
ح ّلل البيانات :لألسئلة ( ،)31-28يبين ّ
الشكل المجاور نتائج دراسة ُأجريت
المفضلة (فراولة ،خوخ ،كرز).
شخصا عن الفاكهة
على 250
ّ
ً

الربط مع الحياة:

إن أهم ما تتميز به الفراولة هو
غناها بالسكر واألمالح المعدنية
والبروتين.

 28ما عدد األشخاص الذين تم سؤالهم؟
 29ما عدد األشخاص الذين يفضلون الخوخ؟
 30ما الفاكهة التي يفضلها أكثر من  100شخص؟
 31ما عدد الذين ال يفضلون الكرز؟ اشرح إجابتك.
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 32م�س�ألة مفتوحة :هات مثالين من واقع الحياة تستعمل فيهما النسبة
المئوية من عدد.

 33اختر طريقة :يستعمل حمد بطاقة صراف آلي فيها ٍ 500
ريال ،لتسديد
مستحقات الفندق الذي يسكنه ،وهيً 249.99 :
ريااًل إيجار الغرفةَ ،و199
ً
ريااًل قيمة ثالث وجبات غداء من المطعم .إذا كان الفندق يضيف على
ٍ
خدمة إضافية ،فهل ستغطي
المستأجر ما نسبته  %15من قيمة اإليجار رسو َم
البطاقة مستحقات الفندق؟ استعمل طريقة أو أكثر من الطرق التالية ّ
لحل
المسألة ،ثم ّبرر اختيارك.
الح�ساب الذهني

الح�س العددي

التقدير

 34تحدٍّ  :إذا جمعت  %10من عدد إلى العدد ،ثم طرحت  %10من المجموع
الناتج ،فهل النتيجة أكبر من العدد األصلي ،أو ّ
فسر
أقل منه ،أو مساوية له؟ ِّ
إجابتك.
35
أي طريقة تفضل استعمالها إليجاد النسبة المئوية من عدد،
ّ
كتابة النسبة المئوية على هيئة ٍ
كسر اعتيادي ،أم كتابة النسبة المئوية على هيئة
ٍ
وضح سبب اختيارك.
كسر عشري؟ ّ

 36اســتعدا ًدا الختبار الرياضيات ،أتمت ســهى ّ
حل
 %60من إجمالي  40تمرينًــا على المادة المقررة.
ما عدد التمارين المتبقية لتح ّلها قبل االختبار؟
�أ) 25

جـ ) 16

ب ) 24
د ) 15

مهارة �سابقة اضرب:

1
_ 	
  × 60 38
2
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� 37إجابة ق�صيرة :لدى محمد  200بطاقة%42 ،
منها زرقاء اللون .كم بطاقة غير زرقاء لديه؟
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3
_	
  × 28 39
4

2  × 45 40
_
5

2-5
فكرة الدر�س:

رابط الدر�س الرقمي

تقدير الن�سبة المئوية

www.ien.edu.sa

برامج حا�سوب :التمثيل البياني التالي يم ِّثل استطال ًعا ُأجري على مجموعة
من الطالب والطالبات؛ لمعرفة كيف تعلموا أحد البرامج الحاسوبية.

�أُق ِّد ُر الن�سب المئوية با�ستعمال
الك�سور االعتيادية والك�سور
الع�شرية.

 1ما الكسر الذي يم ّثل الطالبات اللواتي تعلمن في المدرسة؟

 2إذا ُأجري االستطالع على  200طالبة ،فما عدد اللواتي تعلمن في المدرسة؟
كسرا لتقدير عدد الطالب
 3إذا ُأجري االستطالع على  200طالب ،فاستعمل ً
الذين تعلموا في المدرسة؟
أحيانًا ال نحتاج إلى إجابة دقيقة عند استعمال النسبة المئوية .إحدى طرائق تقدير
النسبة المئوية هي استعمال الكسر االعتيادي.
تقدير الن�سبة المئوية من عدد با�ستعمال الك�سر االعتيادي

مرة ،فكم
 1ريا�ضةَّ :
سجل العب كرة سلة  %62من رمياته أهدا ًفا .إذا رمى ّ 520
سجل تقري ًبا؟
هد ًفا ّ
(  %62من  %60 ( ≈ ) 520من ) 520
=  3
_ × 520
5

%60 ≈ %62
60

3  =  _ =  _ =%60
_
5 10 100
6

= 312
سجل الالعب  312هد ًفا تقري ًبا من  520رمية.
إذن ّ
اضرب
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�أ) تعيش بعض أنواع السالحف  120عا ًما ،ويعيش التمساح  %42من هذه
المدة ،فكم عا ًما يعيش التمساح على وجه التقريب؟
ومن طرائق تقدير النسبة المئوية لعدد إيجاد  %10من ذلك العدد ً
أواًل ثم الضرب،

ً
فمثاًل %10 × 7 = %70 :؛ إذن  %70من عدد يساوي  7ضرب  %0٫1من هذا العدد.
تقدير الن�سبة المئوية من عدد با�ستعمال الك�سر الع�شري

 2وقود :تقطع سيارة مصطفى  14٫75كلم لكل لتر ،بينما تقطع سيارة حسن
مسافة تزيد  %20عما تقطعه سيارة مصطفى .أوجد المسافة التقريبية الزائدة التي
تقطعها سيارة حسن عن سيارة مصطفى.
كسرا للتقدير
استعمل ً

الطريقة األأولى
_  =  1
2  = %20
_
5 10

(  %20من 1   ≈ ) 14.75
_ ×  15كلم
5

		

الطريقة الثانية

		
≈  3كلم

_1
وقرب  14.75إلى 15
ّ ، 5  = %20
اضرب

استعمل  %10من عدد للتقدير

الخطوة :1أوجد  %10من العدد.

 14.75كلم تساوي تقري ًبا  15كلم
اكتب  %10على الصورة 0.1
 %10من 15 × 0.1 = 15
=  1.5كلم
		
حرك الفاصلة العشرية
لتضرب في ّ %10
الخطوة :2اضرب الناتج السابق في .2
منزلة واحدة إلى اليسار
 %20من 15

			

=  %10 × 2من 15

=  3 = 1.5 × 2كلم

إذن المسافة الزائدة التي تقطعها سيارة حسن عن سيارة مصطفى تساوي تقريب ًا 3
كلم.
عمار توفير  %80من راتبه .إذا كان راتبه ً 2950
ريااًل،
ب) نقودّ :قرر ّ
فما المبلغ الذي سيو ِّفره تقري ًبا؟
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يمكنك تقدير النسبة المئوية لعدد إذا كانت النسبة المئوية أكبر من  100أو أقل من .1
تحقق من معقولية اإلإجابة:
عند تقدير ن�سبة مئوية
�أكبر من � 100سيكون
التقدير �أكبر من العدد
األأ�صلي.

تقدير الن�سب المئوية األأكبر من � 100أو األأقل من 1
 3قدّ ر  %122من 50
 %122تساوي تقري ًبا %120
( %120من  %100( = )50من  %20( + )50من )50
= (1  ( + )50 × 1
_ × )50
		
5
= 60 = 10 + 50
		
إذن %122من  50تساوي  60تقري ًبا.

%20 + %100 = %120

 1 = %100و 1  =%20
_
َ
5

بسط.
ّ

_  %من .589
 4قدّ ر  14
_1
وتقرب  589إلى .600
   % 4تساوي ُربع ّ ،%1
 %1من  600 × 0.01 = 600اكتب  %1على الصورة 0.01

=6
_ × 1.5 = 6؛ إذن  1
ربع العدد  6يساوي  1
_  %من  589يساوي  1.5تقري ًبا.
ُ
4
4
حرك الفاصلة العشرية منزلتين إلى اليسار
لتضرب في ّ %1

قدّ ر ًّ
مما يلي:
كاًّل ّ

جـ)  %174من  200د)  %298من 45

هـ)  %0.25من 789

 5ات�صاالت :في إحصائية بلغ عدد الذين يستعملون الهاتف النقال حوالي 10
ماليين شخص ،إذا كان  %0.5منهم تقري ًبا يستعملونه في االستماع إلى المذياع،
فقدّ ر عددهم.
 = %0.5نصف %1
 %1من  10ماليين = 10000000 × 0.01
= 100000
		
إذن  %0.5من  10ماليين = نصف (50000 = )100000

إذن حوالي  50000شخص يستعملون هواتفهم الن َّقالة مذيا ًعا.
و) ترفيه :اشترك  639طال ًبا في المهرجان المدرسي هذا العام %0.9 ،منهم
أيضاَ ،قدِّ ر عدد الطالب الذين اشتركوا
اشترك في المهرجان العام الماضي ً

في المهرجان في العامين على التوالي؟
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األأمثلة  4 - 1قدّ ر ًّ
مما يأتي:
كاًّل ّ
 %52 1من 10

لألسئلة

16 - 10
17
18
22

68

 %7 2من 20

 %38 3من 62

 %79 4من 489

 %151 5من 70

1  	 6
_  %من 82
2

المثال 1

 7تجارة :زاد ّ
محل لبيع الدراجات أسعاره بنسبة  ،%23إذا كان سعر الدراجة األصلي
ٍ 200
ريال ،فكم ستكون الزيادة في سعر الدراجة تقري ًبا؟

المثال 2

 8تعليم :عدد طالب مدرسة متوسطة  288طال ًبا؛ منهم  %43في الصف األول المتوسط.
قدّ ر عدد طالب الصف األول المتوسط في المدرسة.

المثال 5

� 9إ�سمنت :في عام  2015م بلغ إنتاج شركات اإلسمنت في المملكة العربية السعودية
 61492000طن ،فإذا كان إنتاج إحدى هذه الشركات  %0.7منها ،فقدر إنتاجها من
اإلسمنت في ذلك العام.

انظر األمثلة
3 ،1
4
5
2

قدّ ر ًّ
مما يأتي:
كاًّل ّ
 %47 10من 70

 %21 11من 90

 %39 12من 120

 %76 13من 180

 %57 14من 29

 %92 15من 104

 %132 16من 54
 %0.9 18من 74

% 34 17من 168

 %67 19من 8.7

 %10.5 20من 238

 %98.5 21من 45
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 22نقود :أنفق سالم ً 42
ريااًل في اليوم األول ،ثم أنفق  %15من هذا المبلغ في اليوم
الثاني ،فكم ً
ريااًل أنفق في اليوم الثاني تقري ًبا؟

� 23صحة :نستعمل  43عضلة للعبوس ،وعندما نبتسم نستعمل  %32من العضالت
نفسها ،فقدِّ ر عدد العضالت المستعملة عند االبتسام؟

ح ّلل البيانات :لألسئلة ( ، )26 - 24استعمل التمثيل البياني أدناه:

 24كم ساعة يقضيها أحمد في كتابة واجباته ّ
كل يوم تقري ًبا؟
 25ما عدد الساعات التي يقضيها في النوم زيادة على عدد الساعات في األنشطة األخرى؟
 26ما العدد التقريبي للدقائق التي يقضيها ّ
كل يوم في األنشطة الالمنهجية؟
 27م�س�ألة مفتوحة :اكتب مسألة من واقع الحياة بحيث تكون إجابتها تقدير  %12من .50
 :وضح كيف يمكنك أن تجد 3
_  %من  800ريال.
 28تحدٍّ
ّ
8

دائما أو ال
 29الح�س العددي :هل تقدير النسبة المئوية من عدد (يكون أحيانًا أو يكون ً
يكون أبدً ا) أكبر من القيمة الدقيقة للنسبة المئوية من ذلك العدد؟ ادعم إجابتك بمثال أو
بمثال معاكس.
ً
30
ووضح الخطوات
قدّ ر  %22من 136
مستعماًل طريقتين مختلفتينّ ،
المستعملة في ٍّ
كل منهما.
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 32اشترى حسين ثالجة وغسالة ودفع  1800ريال
ثمنًا لهما .إذا كان سعر الغسالة يمثل  %39من
المبلغ الذي دفعه حسين ،فأي مما يأتي يعدّ أفضل
تقدير لسعر الغسالة؟

 31يب ِّين الشكل المجاور نتائج
دراسة مسحية ُأجريت
على  510طالب حول
اللون المفضل لهم.
أي األعداد اآلتية يعدّ أفضل تقدير لعدد الطالب
الذين يفضلون اللون األحمر؟

�أ) 75
جـ ) 225

�أ) ً 540
ريااًل

جـ ) ً 720
ريااًل

ب ) 125
د ) 450

أوجد كل عدد مما يأتي ،وقربه إلى أقرب ُعشر إذا لزم األمر:
 %64 33من 193

 	

 %1٫4 34من 30

 	

ب ) ً 630
رياال

ٍ
رياالت
د ) 810

(الدرس )1-5

 %7 35من 44

  36للرجل  32سنًّا ،وللطفل  %62٫5من عدد أسنان الرجل .ما عدد أسنان الطفل؟

(الدرس )1-5

ً
سؤااًل فقط من أسئلة اختبار العلوم بشكل صحيح .إذا علمت أن
  37مهارة �سابقة :أجاب أحمد عن أول 15
للسؤال األول  10درجات ،وللثاني  6درجات ،ولكل من أسئلة االختبار الباقية  4درجات ،فما الدرجة التي
حصل عليها أحمد؟
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ا�سـتراتيجية ِّ
حــل المــ�س�ألة
ا�س

فكرة الدر�س� :أح ّل الم�سائل با�ستعمال ا�ستراتيجية “تحديد معقولية اإلإجابة”.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

حدد معقولية اإلإجابة:
ّ
عامر :تم دهن  %25من غرفتي خالل  28دقيقة .و�أعتقد �أنّ ِدهان غرفتي ً
كاماًل
�سيحتاج �إلى � 3ساعات على وجه التقريب.
مهمتك :ح ّدد ما �إذا كان منطق ًّيا �أن ينتهي ال َّد َّهانُ من دهن غرفة عامر
في � 3ساعات.

ت ّم دهان  %25من الغرفة خالل  28دقيقة ،ويعتقد عامر � ّأن دِهان الغرفة كاملة �سي�ستغرق � 3ساعات.

_ الغرفة قد ت ّم دِهانها خالل  30دقيقة تقري ًبا ،ف�إ َّن ا�ستعمال نموذج يق�سم %100
بما � ّأن � ،%25أيْ   1
4
�إلى �أق�سام مت�ساوية يم ّثل ٌّ
كل منها  %25ي�ؤدي �إلى ح ّل الم�س�ألة.
ق ّرب  28دقيقة �إلى  30دقيقة.

 30دقيقة ×  120 = 4دقيقة
 120دقيقة = �ساعتين
لهذا ف� ّإن تقدير عامر ب� ّأن الدّهان �سيحتاج �إلى � 3ساعات غير منا�سب.
والتقدير األأف�ضل هو �ساعتان.
_ ×  ،2 = 4ف� ّإن اإلإجابة المعقولة هي �ساعتان✔ .
_ �ساعة .بما � ّأن  1
 30دقيقة ت�ساوي  1
2

2

 1اذكر استراتيجية أخرى ّ
لحل المسألة يمكن استعمالها لتحدِّ د معقولية اإلجابة.
2

ٍ
معقولة.
مسألتين ،بحيث تكون إجابة إحداهما معقول ًة ،واألخرى غير
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استعمل استراتيجية تحديد معقولية اإلجابة لحل المسائل
( :) 6 – 3
 3ا ّدخ��ار :يو ّفر أحمد ً 11
ريااًل شهر ًّيا .ما التقدير
المنطقي للمبلغ الذي سيو ّفره بعد سنة؟ حوالي 100
ريااًل ،أو ً 160
ريال ،أوً 120
وضح إجابتك.
ريااًل؟ ّ
 4تعلي��م :عدد طالب مدرســة  423طال ًبا ،يســكن
 %57.6منهــم علــى بعــد ال يزيد عــن  5كلم من
المدرســةِ .
تقديرا منطق ًّيا لعــدد الطالب الذين
أعط
ً
يســكنون على بعد ال يزيد عن 5كلم من المدرسة؟
وضح إجابتك.
ّ
ّ
الشــكل نســب  4أنواع
 5ح ّل��ل البيان��ات :يم ّثل
من األغذيــة المفضلة من خالل دراســة على 140
شــخصا .ما التقدير المنطقي لعدد األشخاص الذين
ً
شخصا.
ال يفضلون الخضار؟  ،60أو  ،70أو 80
ً

استعمل االستراتيجية المناسبة ّ
لحل المسائل (:)11 - 7
من
ا�ستراتيجيا
ت
ّ
ح
ل
ال
م
�س�ألة:
• التخمي
• الب ّ ن والتح ّقق.
ح
ث عن نمط.
•
ء
قا
�إن�شا ئ
مة منظمة.
•
تحديد معق
ول
ي
ة
ا
إل
إ
ج
اب
ة.

 7ت�س ّوق :يريد أحمد شراء قميص ثمنه اآلن ً 41
ريااًل.
فأي تقدير
و ُيباع بعد التخفيضات بخصم نسبته ّ .%25
هو أفضل لثمن القميص بعد التخفيضات ،25 :أو
 ،30أو ً 35
ريااًل؟
 8تكافل اجتماعي :أهدى سليم ما نسبته  %20من
مصروفه البالغ ً 62.5
ريااًل لصديقه ،فما قيمة المبلغ
الذي أهداه؟
 9مبيعات :باع مقصف المدرسة  510علب حليب،
ثمن ّ
حصة المدرسة
كل منها  1.5ريال .إذا كانت ّ
 %25من مبيعات المقصف ،فهل حصلت على 175
ً
ريااًل؟
 10قيا���س :ما عدد األمتار المر ّبعة الالزمة من السجاد
لفــرش ٍّ
كل من الصالتيــن الموضحــة أبعادهما في
الجدول؟ اشرح إجابتك.

 6ريا�ضة :يمارس  %61من طالب مدرسة ثانوية
نو ًعا من النشاط الرياضي أسبوع ًّيا .إذا كان عدد
طالب المدرسة  828طال ًبا ،فهل ُيقدّ ر عدد الطالب
الذين يمارسون ذلك النشاط بـ  300أو  400أو
وضح إجابتك.
500؟ ّ
1
2
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الصالة

صالة أ

صالة ب

األبعاد

 15م في  18م
 18م في  20م

 11نقود :مع ليلى  10أوراق نقدية قيمتها ً 85
ريااًل ،ما
فئات هذه األوراق النقدية.

اختبار منت�صف الف�صل

5

الدرو�س من � 1-5إلى 3-5

وقربه إلى أقرب ُعشر إذا لزم
أوجد كل عدد مما يأتيّ ،
األمر( :الدرس )1-5
 %17 1من 655
 %235 2من 82
 %75 3من 160
 %162٫2 4من 55

ب) 116

�أ) 35

جـ) 25

ب) 30

د) 20

ح ّل��ل التمثي�الات البيانية :للســؤالين  14 ،13اســتعمل

 5اختيار من متعدد :لدى سوسن  220طابع
بريد  %45 ،منها طوابع للمملكة .ما عدد الطوابع
األخرى؟ (الدرس )1-5
�أ) 121

 12اختيار من متعدد :يسجل العب كرة سلة
حوالي  %75من رمياته أهدا ًفا .إذا رمى 41مرة ،فكم
سجل تقري ًبا؟ (الدرس )2-5
هد ًفا َّ

التمثيــل البياني اآلتي؛ الذي يبين نتائج دراســة مســحية
ُأجريت على  200طالب حــول األقراص المدمجة التي
يفضلونها:

(الدرس )2-5

جـ) 109
د) 85

قدّ ر ًّ
كاًّل مما يأتي( :الدرس )2-5
 %20 6من 392
 %78 7من 112
 %52 8من 295
 %30 9من 42
 %79 10من 88
 %41٫5 11من 212

 13ما العدد التقريبي للطالب الذين يفضلون األقراص
المدمجة من النوع د ؟
 14ما العدد التقريبي للطالب الذين يفضلون األقراص
المدمجة من النوع أ ؟
 15مزارع :عدد األشجار في مزرعة  198شجرة،
 %59٫6منها أشجار زيتونِ .
تقديرا منطق ًّيا لعدد
أعط
ً
أشجار الزيتون( .الدرس )3-5
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ال�سيارة العمالقة :تبلغ كتلة إطارات
سيارة عمالقة تقري ًبا  1630كجم ،وكتلة السيارة
الكلية  4980كجم.

فكرة الدر�س:

ً
م�ستعماًل
�أَ ُحلُّ م�سائل
التنا�سب المئوي.

 1اكتب نسبة كتلة اإلطارات إلى كتلة السيارة
الكلية على صورة كسر اعتيادي.

المفردات:
التنا�سب المئوي

 2استعمل اآللة الحاسبة لكتابة الكسر على صورة كسر عشري إلى أقرب
جزء من مئة.
 3ما النسبة المئوية لكتلة اإلطارات من كتلة السيارة؟
في التناسب المئوي هناك نسبة أو كسر يقارن جز ًءا
ُسمى القاعدة .أ ّما
من الكمية مع الكمية الكلية ت ّ
النسبة األخرى فهي النسبة المئوية المكافئة لها.

 4من  5تساوي  %80وذلك ألن

الجزء
الكل

80
4
100 = 5

ن�سبة مئوية

إذا ُعلم اثنان من ثالثة (الجزء أو ّ
الكل أو النسبة المئوية) ،فيمكن استعمال التناسب
إليجاد المعلومة الناقصة.
�إيجاد الن�سبة المئوية
 1ما النسبة المئوية لـ  8رياالت من ً 15
ريااًل؟
8
8
_  =  1
_ أو %50
_  ≈  
قدر  :
ّ 2 16 15
يم ّثل العدد  15الكل ،والمطلوب إيجاد النسبة المئوية للجزء .8
التعبير اللفظي
المتغ ّير
التنا�سب

ن

تذكر كتابة الك�سر الع�شري
على هيئة ن�سبة مئوية في
نهاية الحل.

74

الف�صل  :5تطبيقات الن�سبة المئوية

ما الن�سبة المئوية لـ  8رياالت من ً 15
ريااًل؟
ن %تم ّثل الن�سبة المئوية.

الجزء
الكل

ن
8
100 = 15

نسبة مئوية

8
_  = _
		 100
 
15
استعمل الضرب التبادلي
 × 15 = 100 × 8ن
بسط
 15 = 800ن
ّ
800
_
_
اقسم الطرفين على 15
15ن
  15  =  15
 ≈ 53.3ن
إذن  8رياالت تساوي  %53.3من ً 15
ريااًل.
تحقّق من معقولية الحل✔ %50 ≈ %53.3 :
اكتب التناسب

أوجد ّ
وقربه إلى أقرب ُعشر:
كل عدد فيما يليّ ،
�أ) ما النسبة المئوية للعدد  9من 40؟
ريااًل من ً 25
ب) ما النسبة المئوية لـ ً 12.75
ريااًل؟
�إيجاد الجزء
 2ما العدد الذي يساوي  %12من 120؟
قدر %10 ،%10 ≈ %12 :من .12 = 120 × 0.1 = 120
ّ
ّ
والكل  ، 120والمطلوب :إيجاد الجزء.
النسبة المئوية هي ، %12
التعبير اللفظي
المتغ ّير
التنا�سب

ما العدد الذي ي�ساوي  %12من 120؟
لتكن جـ تم ّثل الجزء.
الجزء
الكل

جـ = 12
100 120

جـ

نسبة مئوية

=  12
_
 _
		 100
120
استعمل الضرب التبادلي
		
جـ × 12 × 120 = 100
بسط
		
 100جـ = 1440
ّ
100جـ
_
_
اقسم الطرفين على 100
		
1440
  100  =  100
جـ = 14.4
إذن  14.4تساوي  %12من .120
تحقّق من معقولية الحل 14.4 :قريبة من  .12

الن�سبة المئوية
تذكر �أن العدد الذي يلي
حرف “من” يمثل الكل.

اكتب التناسب

أوجد ّ
وقربه إلى أقرب ُعشر:
كل عدد فيما يليّ ،
جـ) ما العدد الذي يساوي  %5من 60؟
د) ما العدد الذي يساوي  %72من 90؟
�إيجاد ِّ
الكل
 3ما العدد الذي  %26منه تساوي 13؟

_

قدر 41 ،%25 ≈ %26 :الـ .13 = 52
ّ

النسبة المئوية هي  ، %26والجزء  ،13والمطلوب :إيجاد ّ
الكل.
التعبير اللفظي

ما العدد الذي  %26منه ت�ساوي 13؟

المتغ ّير

لتكن ك تم ّثل َّ
الكل.

التنا�سب

الكل

الجزء

26 = 13
ك 100

نسبة مئوية
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_ 26
_
		 100
   = 13
ك
استعمل الضرب التبادلي
		
 = 100 × 13ك × 26
بسط
		
 26 = 1300ك
ّ
1300
_
_
اقسم الطرفين على 26
		
26ك
  26  =  26
 = 50ك
إذن  13تساوي  %26من .50
تحقّق من معقولية الحل 50 :قريبة جدًّ ا من  .52
اكتب التناسب

أوجد ّ
وقربه إلى أقرب ُعشر:
كل عدد فيما يليّ ،
و) ما العدد الذي  %14منه 7؟
هـ) ما العدد الذي  %40منه 26؟

 4حيوانات :يأكل ذكر الغوريال حوالي
ً 33.5
رطاًل من الفواكه يوم ًّيا .فكم يأكل من
الطعام في اليوم الواحد؟ اعتمد على الجدول
المجاور.

غذاء الغوريال
الطعام

الن�سبة المئوية

فواكه

%67

حبوب ،أوراق
حشرات

الربط مع الحياة:

تبلغ كتلة ذكر الغوريال حوالي 400-350رطل،
بينما كتلة أنثى الغوريال حوالي  200-160رطل.

%17
%16

من الجدول ً 33.5
رطاًل تساوي  %67من الكمية الكلية للطعام يوم ًّيا .فالمسألة
هي :ما العدد الذي  %67منه تساوي 33.5؟
إذن تحتاج إلى إيجاد ّ
الكل ،ليكن ك يم ّثل الكل.
33٫5

_ 67
_
		 100
 = 
	 
ك
استعمل الضرب التبادلي
 = 100 × 33.5ك × 67
بسط
		
 67 = 3350ك
ّ
3350
_
_
اقسم الطرفين على 67
		
67ك
  67  =  67
 = 50ك
إذن يأكل ذكر الغوريال حوالي ً 50
رطاًل من الطعام في اليوم الواحد.
اكتب التناسب

زو ُار معرض مشاهدة  200من الزواحف من
ز) معر�ض علمي :يستطيع َّ
أصل  550موجودة فيه .فما النسبة المئوية للزواحف التي تعرض؟ ّقرب
اإلجابة إلى أقرب عدد كلي.
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�أنواع �أ�سئلة الن�سبة المئوية
النوع

األأمثلة 3-1

ملخ�ص المفهوم

مثال

إيجاد النسبة المئوية

ما النسبة المئوية للعدد  3من 6؟

إيجاد الجزء

ما العدد الذي يساوي  %50من 6؟

إيجاد الكل

ما العدد الذي  %50منه يساوي 3؟

التنا�سب

ن
_
_
جـ
50
_
_
 
=

 
6
100
50
_
_ =  
   3
100

 100  = 63

ك

أوجد ّ
وقربه إلى أقرب ُعشر إذا لزم األمر:
كل عدد فيما يليّ ،
 1ما النسبة المئوية للعدد  18من 50؟  2ما النسبة المئوية لـ  9رياالت من ً 90
ريااًل ؟
 3ما النسبة المئوية للعدد  25من 625؟  4ما النسبة المئوية للعدد  45من 625؟

المثال 4

 5ما العدد الذي يساوي  %2من 35؟

 6ما العدد الذي يساوي  %25من 180؟

 7ما العدد الذي  %12منه تساوي 9؟

 8ما العدد الذي  %90.5منه تساوي 62؟

عرضا
 9قيا�س :قدَّ م مصنع إلنتاج الحليب المجفف ً
ألحد منتجاته ،حيث زادت كميته بمقدار  %30من كتلته
األصلية ،والتي تبلغ 1000جرام .ما مقدار هذه الزيادة؟
جهازا
� 10أجهزة :خالل فترة التخفيضات اشترى نواف
ً
كهربائ ًّيا بمبلغ ً 1275
ريااًل بخصم  ،%15أوجد ثمن
الجهاز األصلي؟

أوجد ّ
وقربه إلى أقرب ُعشر إذا لزم األمر:
كل عدد فيما يليّ ،
لألسئلة

18 - 11
23 - 19

انظر األمثلة
2،1
4،3

 11ما النسبة المئوية للعدد  15من 60؟  12ما النسبة المئوية لـ  3رياالت من ً 40
ريااًل؟
 13ما النسبة المئوية للعدد  360من 270؟  14ما العدد الذي يساوي  %15من 60؟
 15ما العدد الذي يساوي  %12من 72؟  16ما العدد الذي يساوي  %45من 9؟
 17ما العدد الذي يساوي  %20من 75؟  18ما العدد الذي يساوي  %120من 30؟
 19ما العدد الذي  %50منه يساوي 40؟  20ما العدد الذي  %12٫5منه يساوي 24؟
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 21تعليم :يوجد في حقيبة رامي المدرسية قلما حبر أحمرا اللون يشكّالن  %25من عدد
األقالم التي كانت معه .ما عدد األقالم التي في حقيبته؟

 22كتب :من بين  60كتا ًبا على رف ،يوجد  24كتا ًبا علم ًّيا .ما النسبة المئوية للكتب
العلمية؟

 23ت�س ُّوق :حذاء معروض للبيع كما

هو موضح في الصورة ،فإذا كان هذا

السعر يمثل  %75من السعر األصلي،

فما سعره األصلي؟

 24مدر�سة :قام  %95من طالب الصف األول المتوسط بزيارة ألحد المصانع في آخر
األسبوع .إذا لم يشارك  7من الطالب فقط ،فما عدد طالب الصف؟

 25وقود :تقطع سيارة مسافة  18كلم لكل لتر واحد من البنزين ،فإذا كانت اإلطارات غير
ممتلئة جيدً ا ،فإنها تقطع مسافة أقل بـ  %15لكل لتر من البنزين ،ما عدد الكيلومترات التي
تقطعها السيارة لكل لتر واحد من البنزين عندما تكون اإلطارات غير ممتلئة جيدً ا؟

فلك :لألسئلة ( )28-26استعمل الجدول المجاور:
 26ما النسبة المئوية لنصف قطر عطارد من نصف
قطر المشتري؟

 27إذا م ّثل نصف قطر المريخ  %13.7من نصف

الكوكب

عطارد

المريخ

المشتري

ن�صف القطر (كلم)
2440
3397

69911

قطر الكوكب نبتون ،فما نصف قطر نبتون؟

 28إذا كان نصف قطر األرض يساوي  %261.4من نصف قطر عطارد ،فما نصف قطر
األرض؟
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 29م�س�ألة مفتوحة :اكتب تناس ًبا يمكن استعماله إليجاد النسبة المئوية لعدد
مكون من  10أسئلة.
اإلجابات الصحيحة في اختبار علوم ّ

وفسر إجابتك؟
 30تحدٍّ  :دون أن تحسب ،رتّب ما يأتي من أكبر قيمة إلى أصغر قيمةّ ،
 %20من  %20 ،100من  %5 ،500من .100

 31تبرير :ادخر أحمد مبل ًغا من المال لشراء غسالة ،لكنه وجد أن سعرها ارتفع بنسبة
خصما عليها ،%20
 %20فلم يشترها ،وبعد شهرين وخالل التخفيضات قدّ م المتجر
ً
فاشتراها أحمد ظنًّا منه أن تكلفتها بعد الخصم أقل من ثمنها األصلي .فهل ظنه صحيح؟
ِّبرر إجابتك.
_ 15
مسألة تتضمن نسبة مئوية يمكن ح ّلها باستعمال التناسب  3
_
. 100
ب = 

32

 33إذا علمت أن  95طال ًبا من أصل  380طال ًبا في
مدرسة متوسطة يشاركون في العمل التطوعي،
فما النسبة المئوية للطالب الذين ال يشاركون في
العمل التطوعي؟
�أ) %5

 34اشترى فيصل شوكوالتة بمبلغ  4٫5رياالت.
إذا علمت أن هذا المبلغ يمثل  %15من المبلغ
الذي كان معه ،فأي المعادالت اآلتية يمكنك
استعمالها؛ إليجاد قيمة س التي تمثل المبلغ
الذي كان معه ً
أصاًل؟

ب ) %25

جـ ) %75

4٫5
15
_
 100
_  = 
�أ)   
15
4٫5
_ 15
_
جـ )    س  = 

د ) %95

100

وقربه إلى أقرب ُعشر إذا لزم األمر:
أوجد كل عدد مما يأتيّ ،
 %25 35من 120

 	

 37قدّ ر  %161من .100

%6٫5 38

4٫5

100

(الدرس )1-5

 %45 36من 70

(الدرس )2-5

مهارة �سابقة :اكتب كل نسبة مئوية في صورة كسر عشري:
 	

_ س
15
_
100
 =  4٫5
ب )   
س
15
_
د )   _ = 

%5  1_2  39

 	

1  40
_  %8
4

 	

3  41
_  %6
4
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يريد فارس شراء دراجة نارية ثمنها ً 6135
ريااًل،
المسوق لها عن زيادة في سعرها هذه
وقد أعلن
ِّ
السنة تُقدر بـ .%4.25

فكرة الدر�س:

�أَ ُح ُّل م�سائل تطبيقية على
الن�سبة المئوية.

 1احسب مقدار الزيادة في السعر بإيجاد  %4.25من
ّ .6135قرب الجواب إلى أقرب جزء من مئة.

المفردات:
الزيادة
الخ�صم

 2ما السعر الجديد للدراجة بعد إضافة مقدار الزيادة؟

 3اضرب  1.0425في  .6135ما النتيجة مقارن ًة مع إجابتك في ( )2أعاله؟
الزيادة في السعر :هي القيمة التي تضاف إلى سعر السلعة األصلي .فيصبح سعرها
الجديد بعد الزيادة مساو ًيا السعر األصلي زائد مقدار الزيادة.
�إيجاد ال�سعر الكلي بعد الزيادة
� 1أجهزة :كان ثمن جهاز تسجيل في العام الماضي ٍ 400
ريال ،وارتفع سعره
هذه السنة بنسبة  ،%5.75فما السعر الجديد للجهاز بعد الزيادة؟
الطريقة األأولى

اجمع مقدار الزيادة إلى السعر األصلي
ً
أواًل :أوجد مقدار الزيادة.
 %5.75من ٍ 400
ريال =  400 × 0.0575اكتب  %5.75في صورة كسر عشري
= ً 23
مقدار الزيادة 23
ريااًل
		
ثان ًيا :اجمع مقدار الزيادة إلى السعر األصلي.
ريااًل ٍ 400 +
ريال = ً 423
ً 23
ريااًل.
الطريقة الثانية

اجمع النسبة المئوية للزيادة إلى %100
اجمع نسبة الزيادة إلى %100
%105.75 = %5.75 + %100
الثمن الكلي يساوي  %105.75من السعر األصلي.

ٍ
400ريال) =  400×1.0575اكتب  %105.75في صورة كسر عشري
( %105.75من
		

= ً 423
ريااًل

اضرب

إذن السعر الجديد لجهاز التسجيل هذه السنة هو ً 423
ريااًل.
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الزيادة والخ�صم
�إذا كتبت الزيادة والخ�صم
في �صورة ن�سب مئوية ،ف�إن
الزيادة ن�سبة مئوية للزيادة،
والخ�صم ن�سبة مئوية
للنق�صان.

�أ) مواد غذائية :ما السعر الجديد لكيس أرز إذا كان سعره األصلي
ريااًل ،ونسبة الزيادة فيه  1
ً 90
_ % 25؟
2
الخصم :هو القيمة التي تُخصم من سعر السلعة األصلي .فيصبح سعرها الجديد
ناقصا الخصم.
بعد الخصم مساو ًيا السعر األصلي ً
�إيجاد ال�سعر الكلي بعد التخفي�ض
 2مالب�س :إذا كان سعر فستان ً 240
ريااًل وأجريت عليه تخفيضات في هذا
الشهر وصلت إلى نسبة  ، %35فما سعر بيعه الجديد؟
الطريقة األأولى

اطرح مقدار الخصم من سعر الفستان األصلي
ً
أواًل :أوجد مقدار الخصم
ريااًل)= ً 240 × 0.35
( %35من ً 240
ريااًل اكتب  %35في صورة كسر عشري
= ً 84
الخصم يساوي ً 84
رياال
		
ريااًل
		
ثان ًيا :اطرح مقدار الخصم من السعر األصلي.
ريااًل = ً 156
ريااًل – ً 84
ً 240
ريااًل.
الطريقة الثانية

اطرح النسبة المئوية للخصم من %100
اطرح الخصم من %100
			
%65 = %35 - %100
سعر البيع هو  %65من السعر األصلي.
ريااًل = ً 240 × 0.65
 %65من ً 240
اكتب  %65في صورة كسر عشري
ريااًل
ً
اضرب
156ريااًل
=

إذن سعر بيع الفستان هذا الشهر يساوي ً 156
ريااًل.
ب) �ساعاتُ :عرضت ساعة نسائية في التخفيضات بخصم نسبته  . %25إذا كان
سعرها بعد الخصم ً 239.99
ريااًل ،فكم كان السعر األصلي للساعة؟
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الزكاة
 3زكاة :بلغت قيمة الزكاة التي دفعها خالد للفقراء ً 6250
ريااًل .إذا علمت أن
 %2.5نسبة الزكاة من رأس المال ،فكم كان رصيد خالد قبل دفع الزكاة؟
التعبير اللفظي

الن�سبة المئوية
الحظ �أننا كتبنا الن�سبة
المئوية في المعادلة في
�صورة ك�سر ع�شري.

ً 6250
ريااًل هي  %2.5من ر�صيد خالد

المتغ ّير

لتكن ك تم ّثل ر�صيد خالد.

المعادلة

 × 0.025 = 6250ك

6250

=  × 0.025ك
0٫025

6250
_  =  _
		
 0٫025ك
 
0٫025

			
 = 250000ك

اكتب المعادلة (النسبة )0.025 = %2.5
اقسم كال الطرفين على 0.025
بسط

كان رصيد خالد وقت دفعه للزكاة  250000ريال.
جـ) زكاة :ا ّدخر معاذ مبلغ  64000ريال لمدة سنة .كم يتبقى لديه بعد
إخراج الزكاة المستحقة عليه؟

في ٍّ
وقرب اإلجابة إلى أقرب جزء من مئة:
كل من الحاالت التالية ،أوجد السعر الجديدّ ،

المثال 1

 1كراسة بقيمة  2.95ريال ،ونسبة الزيادة .%5
 2علبة زيت بقيمة ً 19
ريااًل ،ونسبة الزيادة .%25

المثال 2

 3حقيبة بقيمة ً 119.5
ريااًل ،ونسبة التخفيض .%20
 4هاتف ن ّقال عرض في قسم التخفيضات بمبلغ ً 1700.94
ريااًل .و نسبة التخفيض .%30

المثال 3
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 5زكاة :مقدار الزكاة التي دفعها محمد لمستحقيها ً 450
ريااًل .كم كان رصيده وقت
دفعها؟
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أوجد السعر الجديد ،وقربه إلى أقرب جزء من مئة:
لألسئلة
9-6
13

انظر األمثلة
1،2
3

ريااًل ،وخصم  7 .%20بطاقة اتصال بقيمة ً 99
 6آلة حاسبة بقيمة ً 58
ريااًل ،وزيادة .%5
 8حاسوب بقيمة  1500ريال ،وخصم  9 .%7قلم بقيمة ً 12.25
ريااًل ،وزيادة .%60

 10عطور :عرضت زجاجة عطر في التخفيضات بـ ً 149,75
ريااًل .إذا كان هذا السعر بعد
مقر ًبا إلى أقرب جزء من مئة؟
التخفيض %50من السعر األصلي ،فما السعر األصلي ّ
�	11ألعاب :مجموعة ألعاب ثمنها ً 178.90
ريااًل .إذا زاد ثمنها بنسبة  ،% 5.75فما مقدار
الزيادة؟
 12رواتب :عبد الرحمن موظف يتقاضى رات ًبا شهر ًّيا قدره  8000ريال ،وقد تم زيادة
رواتب الموظفين بنسبة  %15من الراتب السابق .هل تستطيع أن تساعد عبد الرحمن على
معرفة مقدار الزيادة في راتبه؟

الربط مع الحياة:

تطوير الحرمين الشريفين:
تقوم المملكة بمشاريع تطوير
الحرمين الشريفين والمشاعر
المقدسة ،وتشمل :توسعة
الحرم المكي ،وتوسعة
المسعى ،ووقف الملك
عبدالعزيز ،وساعة مكة
المكرمة ،وجسر الجمرات،
وقطار المشاعر ،ومظالت
المسجد النبوي الشريف.

 13زكاة الذهب :يبلغ نصاب الذهب  85جرا ًما من الذهب الخالص ،وتُدفع قيمة الزكاة
بنسبة  %2.5من قيمة الذهب الخالص ،وذلك بحساب سعر جرام الذهب يوم وجوب
خالصا كتلته  1200جم ،فما مقدار الزكاة المستح ّقة
الزكاة .إذا علمت أن لدى مريم ذه ًبا
ً
عليها إذا كان سعر جرام الذهب ً 127
ريااًل؟
� 14إنترنت :تدفع عائلة ً 190
ريااًل شهر ًّيا اشتراكًا في خدمة اإلنترنت ،وسيزيد االشتراك
 %5الشهر القادم ،ما تكلفة االشتراك الجديد؟
 15تو�سعة :إذا كانت سعة المسجد الحرام ٍّ 600000
مصل ،فكم تصبح سعته بعد توسعة
الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله بزيادة نسبتها %167؟
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 16اكت�شف المختلف :في ّ
مما يأتي ،القيمة األولى هي السعر األصلي لسلعة،
كل زوج ّ
والقيمة الثانية هي سعر بيعها بعد التخفيض .حدّ د الزوج الذي نسبة التخفيض فيه
وضح إجابتك.
مختلفة عنها في األزواج الثالثة األخرىّ .
 80ريا ًال  60 ،ريا ًال

 50ريا ًال  25 ،ريا ًال

 24ريا ًال  18 ،ريا ًال

ٍ
رياالت
 12ريا ًال 9 ،

17
اذكر طريقتين إليجاد سعر البيع لسلعة ُأجري عليها تخفيض بنسبة .%30
وضح إجابتك بأمثلة.
وما الطريقة المفضلة لديك؟ ّ

 18أعلن محل لبيع األلعاب عن تخفيض على أربع
سلع كما هو مبين في الجدول أدناه.
ال�سلعة
أ

ب

جـ
د

ال�سعر األأ�صلي
بالريال (�س)
15
30

ال�سعر بعد التخفي�ض
بالريال (�ص)
12
24
32

40

40

50

أي العالقات اآلتية يمكنك استعمالها؛ إليجاد
السعر بعد التخفيض؟
�أ) ص = س × 0٫2

جـ ) ص = س 0٫8 -

ب ) ص = س 0٫2 -

19
	دفعت فدوى  10٫5رياالت ثمن علبة هندسة
بعد تخفيض سعرها بنسبة  ،%30فما هو سعرها
األصلي؟
ٍ
رياالت
�أ) 3٫15

ٍ
رياالت
ب ) 7٫35
جـ ) ً 15
رياال
د ) ً 35
رياال

د ) ص = س × 0٫8

  20إذا علمت أن  3طالب من أصل  30طال ًبا في فصل دراسي يلبسون نظارات طبية ،فما النسبة المئوية للطالب الذين
ال يلبسون نظارات طبية في هذا الفصل؟ (الدرس )4-5
ً
معقواًل لعدد الكيلومترات التي
تقديرا
كيلومترا .اكتب
� 21سفر :قطع فؤاد بسيارته  %68من مسافة رحلته البالغة 511
ً
ً
قطعها؟ (الدرس )3-5
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5

اختبار الف�صل

أوجد قيمة ّ
وقربها إلى أقرب ُعشر:
مما يأتيّ ،
كل ّ
 %55 1من 164
 %355 2من 15
 %25 3من 80

طعام :للسؤالين  14و 15استعمل الجدول اآلتي الذي
المفضلة لديهم.
يبين نتائج استفتاء  175طال ًبا حول الوجبة
ّ
الوجبة المف�ضلة

الن�سبة المئوية

سمك

%32

لحم

%56

دجاج

%12

 4اختي��ار من متعدد :من بين  366طال ًبا ،اشــترى
أي مما يأتي يمثل النســبة
 210طالب وجبة إفطارّ .
المئويــة التقريبيــة للطالب الذين لم يشــتروا وجبة
إفطار؟
جـ) %57
�أ) %35
د) %78
ب) %43

 14ما عدد الطالب الذين اختاروا اللحم؟

قدّ ر ًّ
مما يأتي:
كاًّل ّ

وقرب اإلجابة إلى
أوجد السعر الجديد لكل مما يليّ ،
أقرب جزء من مئة:

 %18 5من 246
 %71 7من 324

 %145 6من 81

 %56 8من 65.4

 9ات�صاالت :بلغت مكالمات خالد الهاتفية خالل
أسبوع  50دقيقة .إذا علمت أن  %25منها كانت مع
والدته ،فهل تحدَّ ث معها  8أو  12أو  15دقيقة
توصلت إلى اإلجابة.
تقري ًبا؟ ّ
وضح كيف ّ
اكتب معادلة تع ّبر عن ّ
وقرب اإلجابة
كل مسألة ،ثم ُح ّلهاّ ،
إلى أقرب ُعشر:
 10أوجد  %14من .65

 11ما العدد الذي يساوي  %36من 249؟

 15ما عدد الطالب الذين اختاروا الدجاج؟

 16حاسوب قيمته  2200ريال ،ونسبة الخصم  1
_ . % 6
2

 17صندوق من الدجاج المجمد سعره  105.49رياالت،
ونسبة الزيادة في السعر .%33
 18زكاة :رصيد محمد  45000ريال ،أوجد ما يتبقى
منه بعد إخراجه زكاة ماله.
 19اختيار من متعدد :في كيس  220كرة ملونة،
منها  %45لونها أحمر .ما عدد الكرات األخرى؟
جـ) 109
�أ) 121
د) 85
ب) 116

 12ما العدد الذي  %82منه يساوي 73٫8؟
 13ما النسبة المئوية لـ  75من 50؟
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االختبار التراكمي )(5

اختر اإلجابة الصحيحة:

 1اشترى محمود كيلوجرا ًما من القهوة بـ ً 23٫95
ريااًل،
فأي مما
ووضع عليها ما نسبته  %15من ثمنها هيلٌّ ،
مقر ًبا إلى أقرب ُعشر؟
يأتي يم ِّثل ثمن الهيل ّ
�أ)  2٫4ريال

ب)  3٫6رياالت

جـ)  4٫6رياالت
د)  4٫8رياالت

 2لدى سعود  8أقــراص مدمجة أللعاب رياضية،
قرصا علم ًّيا َو  7أقراص دينيةَ ،و  3أقراص
َو ً 12
تاريخية .ما النسبة المئوية لألقراص العلمية بالنسبة
لألقراص جميعها؟
�أ) %25

ب) %30

جـ) %35
د) %40

شخصا .إذا علمت أن  %75من
 3تتسع قاعة لـ ١٦٨
ً
مقاعدها ممتلئة ،فما عدد األشخاص في القاعة؟
�أ) 156

ب) 148

جـ) 134
د) 126
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4
تتكون باقة من  17زهرة ،منها  5زهرات بيضاء
ّ
اللون .ما المعادلة التي يمكنك استعمالها؛ إليجاد
النسبة المئوية للزهور البيضاء بالنسبة إلى الزهور
جميعها؟
ص

17
_ = _
	 100
�أ)  
5

ص
5
_  = _ 
ب)  

100 17
5
_  =  100
_
جـ)  
ص
17
100
_
_ =   5
 17
د)   ص

 5ينفق سمير  %21من راتبه على المواد التموينية .إذا
كان راتبه ً 5850
ريااًل ،فأي مما يأتي يمثل المبلغ
الذي ينفقه على المواد التموينية تقري ًبا؟
�أ)  1800ريال

ب)  1200ريال

جـ)  1000ريال
د) ً 120
رياال

 6ما السعر الجديد لكيس من السكر إذا كان سعره
ريااًل ،ونسبة الزيادة فيه  1
األصلي ً 40
_ %2؟
2
�أ)    1
_ ً 37
رياال
2

ب) ً 39
رياال

جـ) ً 41
رياال

د)    1
_ ً 42
رياال
2

 اﺷﺘﺮ ﻓﻬﺪ ﺳﺎﻋﺔ ﺛﻤﻨﻬﺎ  ٢٦٠ﹰ
رﻳﺎﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ.
إذا دﻓﻊ  %٣٠ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻬﺎ دﻓﻌﺔ أوﻟﻰ ،ﻓﻜﻢ ﹰ
رﻳﺎﻻ
ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ؟

ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺧﻄﻮات اﻟﺤﻞ:
أﺟﺐ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻵﺗﻲ
ﹰ

 ٢٦٠ ﹰ
رﻳﺎﻻ

 ٢٣٠ ﹰ
رﻳﺎﻻ

 ١٨٢ ﹰ
رﻳﺎﻻ



 

أﺣﻤﺪ

٤٥
٥٤

ﻣﺤﻤﺪ

ﺳﻠﻤﺎن

 ٨٧ ﹰ
رﻳﺎﻻ

 ﻣﺎ اﻟﻌﺪد اﻟﺬي ﻳﺴﺎوي  %٧ﻣﻦ ٧٠؟

٦٠

 اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪول أﻋﻼه؛ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

٠٫٤٩ 

 ﻣﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﺘﻠﺔ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﺘﻠﺔ
ﺳﻠﻤﺎن.

٤٫٩ 

٤٩ 

 إذا ﻋﻠﻤﺖ أن ﻛﺘﻠﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺸﻜﱢﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ %٩٠
ﻣﻦ ﻛﺘﻠﺔ ﻣﺎﺟﺪ ،ﻓﻤﺎ ﻛﺘﻠﺔ ﻣﺎﺟﺪ؟

٤٩٠ 

 إذا ﻋﻠﻤﺖ أن ﻛﺘﻠﺔ ﻃﺎرق ﺗﺴﺎوي  %١٤٠ﻣﻦ
ﻛﺘﻠﺔ أﺣﻤﺪ ،ﻓﻤﺎ ﻛﺘﻠﺔ ﻃﺎرق؟

ﹴ
ﻣﺤﻤﻮل  ٥٥٠ﹰ
رﻳﺎﻻ ،وأﺟﺮي
 إذا ﻛﺎن ﺳﻌﺮ ﻫﺎﺗﻒ
ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺘﻪ  ،%٢٠ﻓﻤﺎ ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻌﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ؟
ﹴ
رﻳﺎﻻت
١١٠ 
 ٤٤٠ ﹰ
رﻳﺎﻻ

ÜQóJC
ÜQ
o ós JCG

 ٥٣٠ ﹰ
رﻳﺎﻻ
 ٦٦٠ ﹰ
رﻳﺎﻻ
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أﺟﺐ ﻋﻦ اﻟﺴﺆاﻟﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ:
ﺗﺒﺮع ﻣﺸﺎري ﺑـ  ٦٩ﹰ
ﺗﺒﺮع ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
رﻳﺎﻻ ،ﺛﻢ ﱠ
 ﱠ
 %٤٠ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ .ﻓﺒﻜﻢ ﹰ
رﻳﺎﻻ ﺗﺒﺮع ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻘﺮﻳ ﹰﺒﺎ؟
ﻟﺘﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه ،إذا أراد ﺗﺮﺷﻴﺪ
 ﻳﺴﺘﺤﻢ زﻳﺎد ﺑـ  ١٢ﹰ
ﻟﺘﺮا ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻟﻼﺳﺘﺤﻤﺎم؟
اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%٢٥ﻓﻜﻢ ﹰ
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6

اإلإح�صاء

ُ
أستعمل مقاييس النزعة المركزية
•
والمدى لوصف البيانات.
• ُأنشئ التمثيالت البيانية التي
تصف البيانات ،وأقرؤها.

المفردات:

مقاييس النزعة المركزية ()95
المدرج التكراري ()102

الربط مع الحياة:
تحلية المياه :تنتج محطات المياه في المملكة العربية السعودية
آالف األمتار المكعبة من المياه المحالة سنو ًّيا .وتُستعمل
التمثيالت البيانية لعرض هذه الكميات والمقارنة بينها.
اإلإح�صاء :اعمل هذه المطوية لتساعدك على تنظيم مالحظاتك ،وابدأ بـ  9أوراق من
دفتر المالحظات:

88

ِ
1
اطو األوراق عرض ًّيا من
المنتصف؛ لتشكيل مطوية.

ُ 2ق َّص حاشية عرضها  2.5سم على
طول الحافة اليمنى لنصف الورقة.

 3ألصق الحاشية  2.5سم من
األسفل ،واكتب عنوان الفصل
وسجل
على الجزء الخارجي
ِّ
مالحظاتك على الجزء
الداخلي.

 4كرر القص واللصق كما في
الخطوتين  3 ، 2لجميع األوراق
المتبقية وخصص ًّ
كاًّل منها لدرس،
ثم ث ِّبتها م ًعا لتشكِّل المطوية.
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التمثيل بالنقاط

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

�أجب عن االختبار التالي:

انظر �إلى المراجعة ال�سريعة قبل بدء اإلإجابة عن االختبار.

رتّب األعداد من األصغر إلى األكبر:

(مهارة �سابقة)

95.89 ، 96.02 ، 96.2 1
5.16 ، 5.062 ، 5.61 2
22.012 ، 22 ، 22.02 3
 4كهرباء :بلغت تكلفة استهالك الكهرباء في منزل
محمد خالل ثالثة أشهر متتالية، 140.61 ، 140.5 :

ً 140.16
ريااًل .رتَّب هذه القيم من األصغر إلى
األكبر.

مثال :1

رتّب األعداد40.07 ، 47.07 ، 47.7 :

من األصغر إلى األكبر.
47.7
47.07
40.07

رتب األعداد عمود ًّيا بحيث تقع الفواصل العشرية
بعضها تحت بعض ،ثم قارن بين القيم المنزلية.

األعداد مرتبة من األصغر إلى األكبر ،هي :

.47.7 ، 47.07 ، 40.07

(مهارة �سابقة)

احسب قيمة ّ
كل عبارة مما يأتي:

(مهارة �سابقة)

45+37+44+23
__________

 	 5
4

1.8 + 3.1+ 2.4 + 2.6 +1.7 6
5

مثال :2

احسب قيمة 3.8 + 4.5 + 3.4 :
3

11.7
= 3.8+4.5+3.4
3
3

= 3.9

اجمع 3.8 ، 4.5 ، 3.4
اقسم  11.7على 3
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رابط الدر�س الرقمي

1-6
فكرة الدر�س:
�أعر�ض البيانات ،و�أحللها
با�ستعمال التمثيل بالنقاط.

المفردات:
اإلإح�صاء
البيانات
التمثيل بالنقاط
القيمة المتطرفة
العنقود �أو التجمع
المدى
التحليل

التمثيل بالنقاط

www.ien.edu.sa

بنايات :يبين الجدول المجاور عدد الشقق في  20بناية في مدينة جدة.
أي هذه القيم تبدو أكبر أو أصغر من بقية القيم؟
ّ 1

عدد ال�شقق في عدد من بنايات جدة
60
46
33
46

 2هل بعض هذه البنايات متساوية في عدد الشقق؟
وضح ذلك.
وهل يسهل التوصل إلى اإلجابة؟ ّ

38
26
33
40

35
36
37
40

40
41
32
36

38
52
37
32

يتعامل اإلحصاء مع جمع البيانات وتنظيمها وتفسيرها .والبيانات هي في الغالب
معلومات عددية .و ُيستعمل التمثيل بالنقاط؛ لتوضيح كيفية انتشار البيانات .فالتمثيل
بالنقاط يعرض البيانات على شكل نقاط على خط األعداد.
ا�ستعمال التمثيل بالنقاط لعر�ض البيانات
 1بنايات :استعمل التمثيل بالنقاط لعرض البيانات المشار إليها أعاله.

الصغرى في الجدول تحتوي
الخطوة :1ارسم خط األعداد ،والحظ أن البناية ُّ
على  26شقة ،والبناية الكبرى تحتوي على  60شقة .ويمكنك
استعمال تدريج من  25إلى  65بفترات طول كل منها  ،5كما
أيضا استعمال تدريجات أخرى.
يمكنك ً

الخطوة :2ضع إشارة × فوق العدد الذي يمثل عدد الشقق في كل بناية،
واكتب عنوانًا للتمثيل الناتج.

�أ)

90
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بنايات :يب ِّين الجدول المجاور عدد الشقق
في  15بناية من أكبر البنايات في مدينة دبي.
استعمل التمثيل بالنقاط لعرض هذه البيانات.

عدد ال�شقق في عدد من بنايات دبي
101
88
72

88
80
54

88
69
73

110
102
85

88
78
80

يمكنك مالحظة بعض الجوانب في توزيع البيانات ،أو كيفية تجمعها ،أو
انتشارها ،كما هو مبين أدناه.
القيم المتطرفة تكون
بعيدة عن بقية القيم.

الفجوات هي الفترات
التي التحتوي على �أي
بيانات

×
75

70

قيمة متطرفة �أخرى

×
×
×
×
××××

×
65

العنقود �أو التجمع هو بيانات متجمعة
ب�شكل قريب بع�ضها من بع�ض.

60

55

×
50

×
×
× ××
× ×
× ×××× ×× ××××
45

40

35

30

×
×

×
25

20

15

على التمثيل بالنقاط ،يمكن إيجاد مدى أو تشتت البيانات ،الذي يشير إلى الفرق بين
أكبر وأصغر عدد .وعندما تح ّلل البيانات فإنك تستعمل هذه المالحظات لوصف
البيانات والمقارنة بينها.
ا�ستعمال التمثيل بالنقاط لتحليل البيانات
 2حيوانات :يبين التمثيل التالي فترات حياة أنواع مختلفة من الحيوانات .ع ّين
التجمعات ،والفجوات ،والقيم المتطرفة ،واحسب مدى البيانات.

العناقيد �أو التجمعات
يمكنك و�صف عنقود
با�ستعمال مدى القيم� ،أو
ب�إعطاء قيمة تتجمع حولها
البيانات.

تتجمع العديد من البيانات بين  10و  12سنة.
وهناك فجوة بين  25و  40سنة.
بما أن  40منفصلة عن بقية البيانات ،فهي قيمة متطرفة.
أكبر عمر هو  40عا ًما ،وأقل عمر هو  6أعوام؛ لذا فإن المدى هو .34 = 6 - 40
 3صف كيف يتغير المدى إذا ُأضيفت القيمة  54إلى مجموعة البيانات في مثال .2
سوف يتغير العمر األكبر إلى  ،54واألصغر سوف يبقى 6؛ لذا فإن مدى األعمار
سوف يتغير من  34إلى . 48 = 6 - 54
ُعدْ إلى المثال 1
ب) ع ّين التجمعات ،والفجوات ،والقيم المتطرفة  ،واحسب مدى البيانات.
جـ) صف كيف يتغير المدى ،إذا ُأضيفت القيمة  50إلى مجموعة البيانات.
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المثال 1

استعمل التمثيل بالن ّقاط لعرض البيانات اآلتية:
1

2

�أ�سعار �أحذية (ريال)
20
45
20

29
20
25

50
50
40

40
50
50

درجات اختبار العلوم
6
7
7

8
6
6

7
5
8

10 9
10 9
8 11

8
9
7

للسؤالين  ،4 ،3ح ّلل تمثيل النقاط التالي:

المثال 2
المثال 3

المثال 2

 3ع ّين التجمعات ،والفجوات ،والقيم المتطرفة ،ثم احسب مدى البيانات.
 4صف كيف يتغير المدى ،إذا ُأضيفت القيمة  3إلى مجموعة البيانات.
م�سح  :لألسئلة ( ،)8 - 5ح ّلل تمثيل النقاط المجاور،
واستعمل المعلومات التالية:
سأل وائل زمالءه عن عدد أكواب الماء التي يشربونها في يوم عادي،
فكانت إجاباتهم كما هو مبين في التمثيل المجاور.
تكرارا؟
أي اإلجابات كانت أكثر
ّ 5
ً
تكرارا؟
أي اإلجابات كانت أقل
ّ 6
ً

المثال 3

 7ما المدى؟

 8صف كيف يتغير المدى ،إذا ُأضيفت قيمة  4أخرى إلى مجموعة البيانات.
استعمل التمثيل بالنقاط لعرض البيانات اآلتية:

لألسئلة

12 - 9
16 - 13

انظر األمثلة
1
3 ،2

9

11

92
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2
4
6

101
100
120

معدل ت�ساقط األأمطار ( �سم )
10
1
3

1
2
12

5
3
2

نقاط كرة ال�سلة

105
108
122

99
126
115

130
135
129

2
4
1

120
98
97

10

12

12
20
8

12
13
13

حجم ال�سائل ( مل)
8
12
48

16
12
20

24
16
16

�أعمار الطالب ( �سنة )

13
12
14

13
13
12

13
13
13

12
12
12

32
24
12

14
12
12

ً
تسجياًل لدرجات الحرارة
طق�س :لألسئلة ( ، )16 - 13ح ّلل تمثيل النقاط التالي الذي يبين
العظمى في خمسين مدينة على مستوى العالم.

الربط مع الحياة:

ُيعد وادي الموت في الواليات
المتحدة األمريكية من المناطق التي
ُس ِّجلت فيها أعلى درجات حرارة،
حيث بلغت حوالي °57س.

 13ما مدى البيــانات؟

تكرارا؟
أي درجات الحرارة أكثر
ّ 14
ً

 15ع ّين التجمعات ،والفجوات ،والقيم المتطرفة.

 16إذا كانت درجة الحرارة °57س ليست جز ًءا من البيانات ،فصف كيف يتغير المدى؟

دائما ،أو أحيانًا ،أو غير صحيحة أبدً اِّ .
ووضح
ب ّين ما إذا كانت كل من العبارتين التاليتين صحيحة ً
إجابتك.
 17إذا ُأضيفت قيمة جديدة من البيانات إلى مجموعة ،فإن المدى يتغير.
تجمع فإنه يظهر في وسط التمثيل بالنقاط.
 18إذا كان هناك ّ

كتب :للسؤالين  ،20 ،19ح ِّلل تمثيل النقاط المجاور:
 19كم طال ًبا يقرأ  4كتب أو أكثر؟

 20كم يزيد عدد الطالب الذين يقرأون كتا ًبا واحدً ا
أو كتابين على الطالب الذين يقرأون  5أو  6كتب؟
وضح كيف يؤثر تضمين القيم المتطرفة أو استثناؤها في حساب مدى البيانات.
 21تبريرّ :
 22اكت�شف الخط�أ :يحاول تركي وسالم تحليل البيانات المم َّثلة بالنقاط في الشكل التالي،

وضح إجابتك.
فأ ّيهما على صواب؟ ّ
×
×
×

×
×

×
×
×

×
×
×

×
×

×

          

القيمة العظمى 20 :
القيمة ال�صغرى 10 :
القيمة العظمى 16 :
القيمة ال�صغرى 10 :
تركي

�سالم

 23تحدٍّ  :قارن بين التمثيل بالنقاط ،والتمثيل بالجدول التكِّراري ،وم ِّيز بينهما.
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 24يب ّين التمثيل بالنقاط اآلتي كتل البطاريق الموجودة
في حديقة حيوان.

	25يب ّين الجدول اآلتي درجات  24طال ًبا في مادة اللغة
العربية.
89
93
75

82
77
84

درجات الطالب في اللغة العربية
91
93
99

85
85
82

كيف سيتغير مدى الدرجات إذا ُأضيفت درجة
جديدة قيمتها 83؟

أي الجمل اآلتية ليست صحيحة؟

�أ)  أكثر من نصف البطاريق كتلها  41كجم
على األقل.

�أ) يبقى المدى  45دون تغيير.

ب ) يبقى المدى  35دون تغيير.

ب ) عدد البطاريق في الحديقة .16

جـ ) يتغير المدى من  45إلى .83

جـ )   %30من البطاريق تنحصر كتلها بين
30كجم  38 ،كجم.

د ) يتغير المدى من  35إلى .17

د ) مدى كتل البطاريق  26كجم.

 26ما السعر الجديد لثوب إذا كان سعره األصلي ً 80
ريااًل ،ونسبة الزيادة فيه  %5؟
 27قدِّ ر  % _21من . 2991

(الدرس )2-5

مهارة �سابقة :اجمع أو اقسم ،وقرب الناتج إلى أقرب ُعشر إذا لزم األمر:

94

	  17 + 14 + 16 28

9 + 2٫5 + 4٫6 29

___  30
	  202
16

___  31
255
7
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89
85
80

96
73
75

86
65
70

90
100
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فكرة الدر�س:
�أ�صف مجموعة من البيانات
با�ستعمال المتو�سط الح�سابي  ،
والو�سيط ،والمنوال ،والمدى.

المفردات:
مقايي�س النزعة المركزية
المتو�سط الح�سابي
الو�سيط
المنوال

رابط الدر�س الرقمي

مقايي�س النزعة المركزية والمدى

www.ien.edu.sa

يم ِّثل عدد القطع في كل كوب مما يلي درجات محمد في خمسة اختبارات في مادة
الرياضيات.

انقل القطع بين األكواب ،بحيث يحتوي كل كوب على العدد نفسه من القطع.
 1ما الدرجة المتوسطة لالختبارات الخمسة؟

ٍ
ٍ
سادس ،فكم قطعة ستكون
اختبار
 2إذا حصل محمد على الدرجة  14في
في ّ
كل كوب؟
العدد الذي ُيستعمل لوصف مركز مجموعة من البيانات هو مقياس للنزعة المركزية.
ً
استعمااًل هو المتوسط الحسابي.
وأكثر مقاييس النزعة المركزية

المتو�سط الح�سابي

أ�سا�سي
مفهومٌ �
ٌ

التَّعبير اللَّفظي :المتوسط الحسابي لمجموعة من البيانات هو مجموع هذه
أيضا بالوسط
سمى ً
البيانات مقسو ًما على عدد مفرداتها ،و ُي ّ
الحسابي.
		مجموعة البيانات 1 :سم 1 ،سم 5 ،سم 2 ،سم 2 ،سم،
مثال:
 4سم 2 ،سم 5 ،سم.
5+2+4+2+2+5+1+1
=  2.75سم.
المتوسط الحسابي =
		
		

8

ح�ساب المتو�سط الح�سابي
 1درجات اختبار :يبين الجدول المجاور درجات  16طال ًبا في اختبار .احسب
المتوسط الحسابي للدرجات.
44+...+40+47
__________
16
المتوسط =
___
44.625 = 714
			 = 
16

�أ)

مجموع البيانات

عدد مفردات البيانات

47
49
43
44

درجات االختبار
40
41
41
50

43
49
44
41

45
44
49
44

نقود :حصل سائق أجرة في ساعة واحدة على المبالغ التاليةً 40 :
ريااًل،
ريااًلً 30 ،
ريااًلً 42 ،
ريااًلً 38 ،
ً 30
ريااًل .ما متوسط المبالغ التي حصل عليها
السائق في تلك الساعة؟
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المقياسان اآلخران الشائعان للنزعة المركزية هما الوسيط والمنوال.

الو�سيط

أ�سا�سي
مفهومٌ �
ٌ

التعبير اللفظي	:في مجموعة من البيانـات مرتبة من األصغـــر إلى األكبـــر
أو العكس ،إذا كان عدد مفردات البيانات فرد ًّيا ،يكون الوسيط
هو العدد الواقع في المنتصف .أما إذا كان عددها زوج ًّيا فإن
الوسيط هو متوسط العددين المتجاورين في المنتصف.
مجموعة البيانات 7 :م 11 ،م 15 ،م 17 ،م 20 ،م 20 ،م.
			
مثال:
 16 = 17+15م
_____

2

		
الوسيط:

المنوال

الوسيط يقسم
البيانات إلى
نصفين

التَّعبير اللَّفظي	:المنوال لمجموعة من البيانات هو العدد الذي يتكرر أكثر من
غيره في المجموعة ،وإذا تكرر عددان أو أكثر بالمقدار نفسه،
كاًّل منها يكون ً
فإن ًّ
منوااًل.
		مجموعة البيانات 50 :كلم 45 ،كلم 45 ،كلم  52 ،كلم،
مثال :
 49كلم 56 ،كلم 56 ،كلم
المنواالن  45 :كلم و  56كلم.
		
ح�ساب المتو�سط والو�سيط والمنوال
 2مكتبة :يمثل الجدول أدناه عدد الكتب المبيعة خالل أسبوع في إحدى المكتبات.
فما المتوسط ،والوسيط ،والمنوال لهذه البيانات؟
عدد الكتب المبيعة

ال�سبت األأحد اإلإثنين الثالثاء األأربعاء الخمي�س الجمعة
106

55

34

35

34

57

78

399 78+57+34+35+34+55+106
=
المتوسط الحسابي =
7
7
		

الوسيط 106 ، 78 ، 57 ، 55 ، 35 ، 34 ، 34 :
الوسيط

= 57

رتِّب البيانات ً
أواًل.

		
المنوال = 34
المتوسط هو  57كتا ًبا ،والوسيط  55كتا ًبا  ،والمنوال  34كتا ًبا.

ألنه القيمة الوحيدة التي تتكرر أكثر من القيم األخرى كلها.

الدراجات
ب) د ّراجات :يب ّين الجدول المجاور قياسات ّ
التي يمتلكها بعض الطالب .أوجد المتوسط والوسيط
والمنوال لهذه البيانات؟

96

الف�صل  :6اإلإح�صاء

قيا�سات الد ّراجات (بو�صة)
20
24
24

24
24
29

20
24
26

26
26
24

مقارنة المقايي�س:
طريق��ة �أخرى لح ّل المثال ،3
�أوج��د المقايي���س قب��ل �إ�ضافة
 98وبع��د �إ�ضافت��ه ،ث��م ق��ارن
بين النتائج.

 3تقدّ ر أطوال خمس سمكات بوحدة السنتمتر كما يأتي.79 ، 53 ، 33 ، 53 ، 46 :
فأي العبارات التالية تكون
إذا ُأضيفت إليها سمكة جديدة طولها  98سم ُّ ،
صحيحة ؟

�أ) ينقص المنوال.

جـ) يزداد المتوسط.

ب) ينقص الوسيط.

د) ينقص المتوسط.

اقر�أ:

طلب إليك تحديد العبارة الصحيحة عند إضافة  98إلى مجموعة البيانات المعطاة.

حل:

الحس العددي الستبعاد بعض الخيارات.
استعمل
ّ
المنوال ( )53لن يتغير؛ ألن القيمة الجديدة تظهر مرة واحدة فقط؛ لذا فالعبارة (أ)
مستبعدة.
بما أن القيمة الجديدة أكبر من كل قيم المجموعة ،فإن الوسيط لن ينقص؛ لذا فالعبارة
(ب) مستبعدة.
العبارتان المتبقيتان تتعلقان بالمتوسط .بما أن  98أكبر من كل قيمة في مجموعة
البيانات ،فإن المتوسط سيزداد؛ إذن اإلجابة الصحيحة هي (جـ) .
جـ) إذا ُأضيفت سمكة جديدة طولها  30سم إلى السمكات الواردة في مثال ( ،) 3
فأي العبارات التالية تكون صحيحة؟
ُّ
ز) يزداد المتوسط.
هـ) ينقص المنوال.
ح) ينقص المتوسط.
و) يزداد الوسيط.
أيضا استعمال المدى لوصف
باإلضافة إلى المتوسط والوسيط والمنوال ،يمكنك ً
مجموعة من البيانات .وفيما يلي بعض اإلرشادات الستعمال هذه المقاييس:

المتو�سـط والو�سيط والمنـوال والمـدى
المقيــا�س
المتو�ســط
الو�سيـط
المنــوال
المـــدى

ملخ�ص المفهوم

�أكثــر فائــدة عندما ...
قيما متطرفة.
•ال تحتوي مجموعة البيانات ً
قيما متطرفة.
•تحتوي مجموعة البيانات ً
•ال توجد فجوات كبيرة في منتصف البيانات.
•تحتوي مجموعة البيانات أعدا ًدا متساوية.
•يتم وصف انتشار البيانات.
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اختيار المقيا�س األأف�ضل
 4مزروعـات :يبين التمثيل بالنقاط المجاور
ارتفاع شجيرات ص ّبار الصحراء.
فأي المقاييس التالية هو أفضل
ُّ
تمثيل لهذه االرتفاعات :المتوسط
أو الوسيط أو المنوال؟

الو�سيط
عندما يكون عدد البيانات
فرديا ،فالو�سيط هو العدد
ًّ
الذي يقع في منت�صف
البيانات المرتبة .وعندما
زوجيا،
يكون عددها
ًّ
فالو�سيط هو متو�سط
العددين الواقعين في
المنت�صف.

المتوسط = 8.8 = 30+....+2+2+1

14
		
ارتفاع الشجيرة السابعة  +ارتفاع الشجيرة الثامنة
=5= 5+5
الوسيط =
2
			
2

المنوال = 5
ال يصلح المتوسط  8.8لتمثيل البيانات؛ لوجود قيمة متطرفة ،بينما يصلح الوسيط أو
المنوال لتمثيلها بشكل أفضل.

د) مكتبة :يبين الجدول المجاور أسعار مجموعة
فأي المقاييس التالية أفضل
من األقراص المدمجةُّ .
تمثيل لألسعار :المتوسط أو الوسيط أو المنوال ؟
وضح إجابتك.

المثاالن 2,1

�أ�سعار مجموعة من األأقرا�ص المدمجة
12
14
20
16

15
40
18
21

40
15
40
19

وقرب الناتج إلى أقرب ُعشر:
احسب المتوسط والوسيط والمنوال للبيانات التاليةّ ،

 1النقاط التي جمعها فريق كرة سلة في  10مباريات.50 ،55 ،69 ،59 ،30 ،78 ،59 ،80 ،14 ،29 :
2

الفريق
أ
ب
ج
د

98

عدد مرات الفوز
10
8
9
11

3

المثال 3

 4اختيار من متعدد :األعداد  ،48 ،45 ،51 ،45 ،52تمثل أعداد زائري أحد المتاحف
على مدى خمسة أيام .فإذا زاره في كل من اليومين السادس والسابع  51زائر ًا ،فأي العبارات
اآلتية تكون صحيحة؟

المثال 4

�	 5أحذية :يبين تمثيل النقاط المجاور أسعار مجموعة من
فأي المقاييس تصف هذه
األحذية الرياضيةُّ .
البيانات بشكل أفضل :المتوسط ،أو الوسيط،
وضح إجابتك.
أو المنوال؟ ّ

الف�صل  :6اإلإح�صاء

�أ) ينقص المتوسط   ب) ينقص الوسيط   جـ) يزداد المنوال   د) ينقص المنوال

22
17
19
16

وقرب الناتج إلى أقرب ُعشر:
احسب المتوسط والوسيط والمنوال لكل مجموعة مما يليّ ،
لألسئلة
10 -6
11
12

انظر األمثلة
2 ،1
3
4

 6درجات سعود في بعض المواد.64 ، 66 ، 76 ، 75 ، 57 ، 56 ، 65 :

 7عدد صفحات القصص التي قرأها أنس .8 ، 6 ،7 ،46 ،11 ،10 ،5 ، 6 ، 6 ،11 ،18 ،10 :
 8أطوال خزانات بالمتر.3.25 ،3.50 ،3.00 ، 4.00 ، 3.50 ، 3.75 ، 3.50 :
9

ال�سعر بالريال
75
80
85

عدد الجوارب
8
3
6

10

 11اختيار من متعدد :اشترى تاجر  5قطع أثرية بمبلغ ً 850
مؤخرا قطعة بمبلغ
ريااًل ،واشترى
ً
ً 758
ريااًل .ما المتوسط الحسابي لثمن القطع األثرية جميعها؟
ريااًل   د) ً 160٫8
ريااًل   جـ) ً 170
ريااًل   ب) ً 268
�أ) ً 151.6
رياال

الربط مع الحياة:

تُعد محطة الفضاء الدولية
أكبر وأعقد مشروع فلكي
ُأرسل للفضاء ،وتبلغ أبعادها

( )44×97×117م ،وكتلتها
نصف مليون كجم ،وسرعتها
 28ألف كلم/ساعة ،وتكمل
دورة واحدة حول األرض كل
 90دقيقة.

رواد الفضاء
 12ف�ضاء :يبين الجدول المجاور عدد ّ
فأي المقاييس التالية يصف
من سبع وعشرين دولةّ .
هذه البيانات بشكل أفضل :المتوسط أو الوسيط
وضح إجابتك.
أو المنوال؟ ّ

267
97
11

1
1
2

9
1
1

ر ّواد الف�ضاء
8
1
1

1
3
5

1
1
1

1
1
1

1
2
1

1
1
1

دائما أو أحيانًا أو غير صحيحة أبدً ا حول مجموعة البيانات
تبرير :حدِّ د ُّ
أي العبارات التالية صحيحة ً
وفسر ذلك.
التالية { ّ . } 23 ، 15 ، 12 ، 8
 13إذا ُأضيفت قيمة أكبر من  ،23فإن المتوسط يزداد.

 14إذا ُأضيفت قيمة أقل من أو تساوي  ،8فإن المتوسط ينقص.
 15إذا ُأضيفت قيمة بين  8و  ،23فإن المتوسط ال يتغير.
 16ريا�ضة :يبين الجدول المجاور عدد النقاط التي
أحرزها فريق كرة الطائرة في  14مباراة .فكم نقطة
يجب أن يحققها في المباراة األخيرة ليصبح متوسط
وضح إجابتك.
عدد نقاطه 12؟ ّ

11
14

15
13

عدد النقاط

12
13

10
10

10
15

10
12

13
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دائما أو أحيانًا أو ال يكون أبدً ا،
 17تبرير :حدّ د ما إذا كان الوسيط جز ًءا من مجموعة البيانات ً
ووضح إجابتك.
ِّ
18
تحد :عند حذف القيمة  1000من،100 ،90 ،1000 ،75 ،60 ،75 ،100 ،50 :
ٍّ
تأثرا،
ب ّين (دون إجراء الحسابات) ّ
أي المقاييس (المتوسط أو الوسيط أو المنوال) أكثر ً
وأ ُّيها ُّ
وضح إجابتك.
تأثرا؟ ِّ
أقل ً
19
إذا كان معدل عدد األفراد في األسرة الواحدة في إحدى الدول هو ، 2.59
فهل هذه القيمة تمثل المتوسط أم المنوال؟ كيف عرفت ذلك؟

 20يب ّين الجدول اآلتي أعداد طالب مدرسة ابتدائية.
ال�صف

العدد

الثاني

125

األول

138

الثالث

89

الخامس

130

الرابع

السادس

�أ) ً 46
رياال

110

ب ) ً 170
رياال

؟

ما عدد طالب الصف السادس إذا علمت أن الوسيط
للبيانات يساوي المنوال؟
�أ) 89

جـ ) 125

 21اشترت فدوى  5عباءات لبناتها الخمس بـً 850
ريااًل.
ثم اشترت عباءة أخرى لها بـ ً 230
ريااًل .ما الوسط
الحسابي ألسعار العباءات جميعها؟

جـ ) ً 180
رياال
د ) ً 216
رياال

ب ) 110
د ) 130

  22يبين الجدول المجاور درجات الحرارة السيليزية العظمى في إحدى المدن خالل
ثمانية أيام متتالية .استعمل التمثيل بالنقاط لعرض هذه البيانات( .الدرس )1-6
 23أوجد  % 3 2_1من  ، 70وقربه إلى أقرب ُعشر.

(الدرس )1-5

درجات الحرارة العظمى

26
29

28
30

30
28

27
29

  24مهارة �سابقة :ما مدى البيانات 40 ،120 ،90 ،80 ،60 ،20 ،30؟ وما طول الفترة المناسبة لتمثيلها باستعمال
النقاط؟ (الدرس )1-6

100
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اختبار منت�صف الف�صل

6

الدرو�س من � 1-6إلى 2-6

 1اختيار من متعدد :يب ّين الجدول اآلتي درجات
 14طال ًبا في اختبار للغة اإلنجليزية .أوجد مدى هذه
الدرجات( .الدرس )1-6
درجات الطالب
89

92

67

75

95

89

82

92

88

89

80

91

79

90

 5اختيار من متعدد :يب ّين الجدول اآلتي األمطار
التي هطلت في  12مدينة مختلفة في إحدى الدول .إذا
ُأضيفت القيمة  10٫3التي تمثل األمطار التي هطلت
على مدينة أخرى إلى الجدول ،فأي الجمل اآلتية تكون
صحيحة؟ (الدرس )2-6
معدل هطول األأمطار (�سم)
1.5 1.25

8.25 6.25

�أ) 89

	 
ب) 67
جـ) 82
د) 28

اســتعمل البيانات في الجــدول اآلتي التــي تبين أعمار
شــخصا يمارسون الرياضة في أحد بيوت الشباب في
20
ً
يوم ما؛ لإلجابة عن األسئلة من  2إلى ( .4الدرس )1-6

2.5
5

9.25 6.35 2.5
1.75 3.5

1

�أ) يزداد المنوال   
ب) ينقص الوسط الحسابي
جـ) ينقص الوسيط    
د) يزداد الوسط الحسابي

�أعمار األأ�شخا�ص
18 18 16 16 21 18 16 16 17 16
16 20 16 17 17 17 17 16 25 17
 2استعمل التمثيل بالنقاط لعرض هذه البيانات.
 3ع ّين التجمعات ،والفجوات ،والقيم المتطرفة.

 4صف كيف سيتغير المدى ،إذا لم تكن القيمة 25
موجودة في البيانات.
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التمثيل باألأعمدة والمدرجات التكرارية
�أعمال فنية :يبين الجدول المجاور عدد األعمال
الفنية التي ن ّفذها خمسة فصول في مدرسة.

فكرة الدر�س:
�أعر�ض البيانات ،و�أح ّللها
با�ستعمال التمثيل باألأعمدة
والمدرج التكراري.

عدد األأعمال
الف�صول
الفنية
أ
ب
جـ
د
هـ

 1ما أكبر عدد من األعمال الفنية وما أصغره؟

 2كيف يمكن عرض هذه البيانات بتمثيل بياني؟

المفردات:

 3هل تظهر هذه التمثيالت البيانية الفصول وأعداد
األعمال الفنية التي ُن ِّفذت؟

التمثيل باألأعمدة
المدرج التكراري

www.ien.edu.sa

55
52
48
46
42

التمثيل باألعمدة هو طريقة للمقارنة بين البيانات باستعمال األعمدة.
ا�ستعمال التمثيل باألأعمدة لعر�ض البيانات
 1استعمل التمثيل باألعمدة لعرض بيانات الجدول السابق.
ومحورا رأس ًّيا،
محورا أفق ًّيا
الخطوة  :1ارسم
ً
ً
وسم كل محور كما في الشكل ،ثم
ّ
اكتب عنوانًا للتمثيل ،اجعل التدريج
ً
شاماًل ألعداد
على المحور الرأسي
األعمال الفنية كلها.

الخطوة  :2ارسم عمو ًدا يمثل كل فصل بحيث
يم ِّثل ارتفاع العمود عدد األعمال
الفنية التي ن ّفذها كل فصل.

�أ)

5

100
80
60
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40
20
0

ق����راءة :يبين الــجــدول المجاور عدد
الصفحات التي قرأها خمسة طالب من كتاب.
م ّثل البيانات باألعمدة.

الطالب
محمد
خالد
حسام
فادي
نواف

عدد ال�صفحات
90
48
45
35
25

قراءة الريا�ضيات:

تكرار
يع ّبر التكرار عن عدد مفردات البيانات
في فئة محددة .ففي المثال  2يع ّبر
التكرار  7في الصف الثالث عن عدد
الفرق التي أحرزت أهدا ًفا ما بين
.40 – 31

هنالك نوع خاص من األعمدة البيانية ُيسمى المدرج التكراري ،تستعمل فيه األعمدة
لتمثيل تكرارات البيانات العددية المنظمة في فئات.
تمثيل البيانات با�ستعمال المدرج التكراري
2

كرة القدم:

يبين الجدول التكراري التالي

األهداف التي ح َّققها  20فري ًقا في مباريات كرة القدم.

م ّثل البيانات باستعمال المدرج التكراري.

األأهداف

التكرار

30–21

4

20–11
40–31
50–41
60–51

المدرج التكراري
بما �أن الفئا ت مت�ساوية في
الطول ،ف�إن جميع األأعمدة
لها العر�ض نف�سه دون وجود
فراغات بينها.

3
7
4
2

الخطوة  :1ارسم محورين أحدهما
وسم
أفقي واآلخر رأسيّ ،
ًّ
كاًّل منهما ،واكتب عنوانًا
للتمثيل.

الخطوة  :2ارسم عمو ًدا يمثل تكرار كل
فئة.
تمثل أطول ثالثة أعمدة معظم البيانات.
ويمكنك أن تالحظ بسهولة عدد األهداف
التي تتراوح بين  21و  50هد ًفا.
ب) زالزل :يبين الجدول المجاور قوة عدد من الهزات
األرضية .م ّثل البيانات باستعمال مدرج تكراري.

القوة

التكرار

7.4–7.0

4

8.4–8.0

5

7.9–7.5
8.9–8.5
9.4–9.0

14
2
1

تف�سير المدرجات التكرارية
مكتبات :يب ِّين المدرج التكراري المجاور
عدد الكتب المعارة من بعض المكتبات
العامة خالل أسبوع.
 3ما عدد المكتبات العامة المم ّثلة بالمدرج
فسر إجابتك.
التكراري؟ ّ
أوجد مجموع أطوال األعمدة في المدرج
التكراري.
إذن  30 = 1 + 1 + 4 + 14 + 10مكتب ًة.
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 4ما النسبة المئوية لعدد المكتبات العامة التي يزيد عدد الكتب المعارة فيها على
 274كتا ًبا؟
6
__
عدد المكتبات التي أعارت أكثر من  274كتا ًبا
 30

طريقة بديلة
يمكنك � ً
أي�ضا ا�ستعمال
التنا�سب إلإيجاد الن�سبة
المئوية في المثال .4
__   �س
___
  = 6
100 30
� 30 = 100 × 6س
� 30 = 600س
� = 20س

6
__
0.2 = 30
% 20 = 0.2

العدد الكلي للمكتبات العامة

اكتب الكسر االعتيادي على هيئة كسر عشري.

اكتب الكسر العشري على هيئة نسبة مئوية.

لذا فإن  % 20من المكتبات العامة يزيد عدد الكتب المعارة فيها على  274كتا ًبا.

مدار�س :يب ِّين المدرج التكراري
المجاور أعداد الطالب في مجموعة
من المدارس.
جـ) ما عدد المدارس المم َّثلة
وضح
بالمدرج التكراري؟ ِّ
إجابتك.

د) ما النسبة المئوية لعدد
المدارس التي يزيد طالبها عن
 235طال ًبا؟

المثاالن 2,1

اختر التمثيل المناسب باستعمال (التمثيل باألعمدة أو المدرج التكراري) لعرض ما يلي:
1

ن�سبة التخفي�ض في محل تجاري
عدد ال�سلع
ن�سبة التخفي�ض
2.9–2.0

1

4.9–4.0

12

3.9–3.0
5.9–5.0
6.9–6.0
7.9–7.0

0

12
16
4

2

عدد الميداليات لكل العب
الميداليات
الالعب
سعد
صالح
علي
فهد
حمد

المثاالن  4 ،3كتب :للسؤالين  4 ، 3استعمل التمثيل باألعمدة الذي يبين
متوسط عدد صفحات كتب مدرسية مختلفة.
أي الكتب يحتوي على صفحات أقل؟
ُّ 3

 4هل من المعقول القول :إن عدد صفحات كتاب لغتي الخالدة
وضح إجابتك.
يساوي نصف عدد صفحات كتاب العلوم؟ ّ

104

الف�صل  :6اإلإح�صاء

14
12
11
11
8

لألسئلة
8-5
15 - 9

انظر األمثلة

اختر التمثيل المناسب (التمثيل باألعمدة أو المدرج التكراري) لعرض ما يلي:
التكرار
الفئة
عدد الطالب
ال�صف
6
5
أ
ب
جـ
د
هـ

2،1
4 ،3

7

38
31
28
27
25

نيويورك

شنغهاي

١١٦

شيكاغو

3

60–55

8

درجات اختبار الريا�ضيات
التكرار
الدرجة

59.5-49.5

3

79.5-69.5

18

69.5-59.5

١١٢

طوكيو

5

54–49

٢٣٠

هونكونغ

48–43

7

4

42–37

ناطحات �سحاب
عدد ناطحات ال�سحاب
المدينة
٢٩٣

36–31

1

5

89.5-79.5

١١٣

16
8

99.5-89.5

�أطوال :لألسئلة ( ،)11 - 9استعمل المدرج التكراري المجاور الذي
يبين أطوال الطالب في أحد الصفوف.
 9ما عدد الطالب الذين تتراوح أطوالهم بين  140و  149سم؟

 10ما النسبة المئوية للطالب الذين تقل أطوالهم عن  150سم؟

الربط مع الحياة:

تعد الدرعية التاريخية واحة
من واحات وادي حنيفة،
وتتميز بالمظاهر الطبيعية
الجميلة كالروافد والشعاب
واألراضي الخصبة ،وفي
تاريخ  1427/7/19هـ
صدر األمر السامي الكريم
رقم /5455م ب القاضي
بتكليف الهيئة العامة للسياحة
واآلثار على تسجيل موقع
حي الطريف بالدرعية ضمن
قائمة التراث العالمي لدى
اليونسكو ،وقد تم ذلك ً
فعاًل
بتاريخ  1431/8/19هـ

الم�صدر:

الهيئة العامة للسياحة واآلثار
السعودية www.scta.gov.sa

 11اكتب جملة تقارن فيها بين الفئتين .159 – 150 ، 169 – 160
 12اجمع البياناتِ :
مسحا على زمالئك؛ لتحديد أطوالهم،
أجر ً
ثم اعرض بياناتك باستعمال مدرج تكراري ،ثم قارنه بالمدرج التكراري المجاور.

�سياحة :لألسئلة ( ،)15 - 13استعمل المدرج التكراري
المجاور الذي يبين عدد زائري بعض المنتجعات السياحية في
أحد أشهر الصيف.

 13ما عدد المنتجعات السياحية المم َّثلة بالمدرج التكراري؟
 14ما مدى عدد زائري تلك المنتجعات السياحية؟

 15قارن بين عدد المنتجعات السياحية التـي زارها 999 - 0
زائرا.
زائرا ،وتلك التي زارها ً 3999 - 3000
ً
صل ّ
كل خاصية بالتمثيل المناسب:
 16يظهر تكرار البيانات على خط األعداد.
8

أعمدة.
باستعمال
 17تقارن البيانات 10555
:

�أ) التمثيل بالنقاط.

068-02 -829633-

07-26-6
:
الفئات.
باستعمال
 18تن ّظم فيه البيانات

جـ) :
التمثيل باألعمدة.
:

:

3

(

)

.

:

ب) المدرج:التكراري.

:

التمثيل باأل :أعمدة والمدرجات التكرارية
 3الدر�س : 3-62
1
.
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م�سافات :للسؤالين  20 ، 19استعمل المدرج التكراري
المجاور الذي يبين المسافة بين بيت كل طالب في أحد
الصفوف والمدرسة.

 19ما عدد الطالب الذين تبعد بيوتهم عن المدرسة مسافة
 10 - 6كيلو مترات؟
 20ما النسبة المئوية للطالب الذين يزيد بعد بيوتهم عن
مترا أو أكثر؟
المدرسة مسافة  16كيلو ً
 21اختيار من متعدد :م ِّثلت نتائج مسح بالمدرج
التكراري المجاور.
أي العبارات التالية صحيحة؟

�أ)  عدد الطالب الذين يفضلون التربية البدن َّية ِمثال
عدد الذين يفضلون التربية الفنية.

ب) معظم الطالب يفضلون حصة العلوم.

جـ) عدد الطالب الذين يفضلون التربية الفنية ِمثال عدد
الذين يفضلون الرياضيات.
د) نصف عدد الطالب الذين يفضلون التربية البدنية
أكثر من عدد الذين يفضلون التربية الفنية.

 22تحدٍّ  :المدرجان التكراريان أدناه يوضحان الرواتب الشهرية لموظفي شركتين بآالف
الرياالت .قارن توزيع الرواتب في كال الشركتين.

� 23إدراك البيانات :كيف يمكنك تحديد عدد القيم في مجموعة من البيانات الممثلة
بمدرج تكراري؟

24
مدرج
هل من المناسب أن تعرض ّ
أي مجموعة من البيانات باستعمال َّ
ِ
فوضح لماذا؟ وإذا كانت إجابتك ال ،فأعط ً
مثااًل مضا ًدا
تكراري؟ إذا كانت إجابتك نعمّ ،
ووضحه.
ِّ
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ُ 25مثلت نتائج مسح حول الكتب المفضلة لدى
مجموعة من الطالب كما يأتي:

� 26إجابة ق�صيرة :يب ِّين التمثيل اآلتي متوسط
أعداد السيارات التي باعها معرض شهر ًّيا.

		

ما أفضل قيمة يمكنك التنبؤ بها لعدد سيارات الهوندا
التي تباع في سنة كاملة؟

أي الجمل اآلتية صحيحة حول هذا المسح؟

�أ)  عدد الذين يفضلون الكتب الدينية أقل من عدد
الذين يفضلون الكتب العلمية.

ب )  عدد الذين يفضلون الكتب التاريخية ضعف
عدد الذين يفضلون الكتب العلمية.

جـ )  معظم الطالب يفضلون الكتب الدينية.

د )  عدد الذين يفضلون الكتب الدينية نصف عدد
الذين يفضلون الكتب العلمية.

  27يبين الجدول المجاور درجات  29طال ًبا في اختبار درجته العظمى .60
أوجد ًّ
كاًّل من الوسط الحسابي والمنوال لهذه البيانات( .الدرس )2-6
 28ما النسبة المئوية للعدد  16من 80؟

(الدرس )4-5

53
31
40
50
19

30
41
26
55
23

درجات الطالب
15
45
47
50
53

46
17
52
51
47

36
32
50
56
44

25
40
56
43

يوضحها الجدول اآلتي.
 29مهارة �سابقة :م ّثل بيان ًّيا الدالة التي ِّ
ثمن البرتقال
الكتلة (كيلوجرام)
1
2
3
4

الثمن (ريال)
3
6
9
12
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4-6
فكرة الدر�س:
�أح ِّلل التمثيل بالخطوط و�شكل
االنت�شار ألأتو�صل �إلى تنب�ؤات
وا�ستنتاجات.

المفردات:
التمثيل بالخطوط
�شكل االنت�شار

رابط الدر�س الرقمي

ا�ستعمال التمثيالت البيانية للتنب�ؤ

www.ien.edu.sa

صب َقدْ ًرا من الماء في كوب كبير نسب ًّيا .
• ّ

وسجله في جدول مشابه
•قس ارتفاع الماء
ِّ
للجدول المجاور.

•ضع  5كرات زجاجية في الكوب؟ وقس
وسجله.
ارتفاع الماء،
ِّ
•استمر في إضافة الكرات الزجاجية 5 ،كرات في كل مرة؛ حتى يصبح عددها
وسجله.
في الكوب  20كرة .وبعد كل مرة قس ارتفاع الماء
ِّ

 1ما مقدار التغير في ارتفاع الماء بعد كل إضافة للكرات الزجاجية؟

 2تن َّبأ بارتفاع الماء عندما يصبح عدد الكرات الزجاجية في الكوب  30كرة،
توصلت إلى ذلك؟
ِّ
ووضح كيف َّ
 3افحص صحة تنبئك بوضع  10كرات جديدة في الكوب.
سجلتها في الجدول.
 4م ّثل البيانات التي َّ

ُيسمى التمثيل الذي أنشأته في النشاط التمثيل بالخطوط ،وهو يفيد في التنبؤ بأحداث
التغيرات عبر الزمن.
مستقبلية؛ ألنه يبين العالقات أو
ّ
ا�ستعمال التمثيل بالخطوط للتنب�ؤ
 1درجة الحـرارة :يب ِّين التمثيل التالي العالقة بين قراءات درجات الحرارة
السيليز ّية والفهرنهايتية .استعمل هذا التمثيل للتنبؤ بدرجة الحرارة الفهرنهايتية التي
تقابل درجة الحرارة السيليز ّية  °35س.

أكمل التمثيل بخط متقطع باالتجاه
نفسه حتى يتقاطع مع الخط العمودي
للدرجة  °35س ،وارسم نقطة هناك ،ثم
أوجد القيمة الفهرنهايتية التي تقابل هذه
النقطة.

إذن درجة الحرارة  °35س تكافئ الدرجة  °95ف تقري ًبا.
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الم�ستقيمات المقطعة
في مثال  2التوجد بيانات
ت�شير �إلى ما بين النقاط التي
تمثل الت�سجيل؛ لذا الخط
المقطع ُي�ستعمل لي�ساعدك
على ر�ؤية اتجاه البيانات
ب�سهولة.

 2مدر�سة :يبين التمثيل أدناه عدد الطالب المسجلين في إحدى المدارس خالل
عدد من السنوات السابقة .إذا استمر االتجاه نفسه ،فما عدد الطالب الذين سيلتحقون
بالمدرسة عام 1446هـ؟
إذا استمر االتجاه نفسه ،فإن عدد الطالب
الملتحقين بالمدرسة عام 1446هـ
سيكون حوالي  525طال ًبا.

١٤٤٠ ١٤٤١

١٤٣٩

١٤٣٨

١٤٣٧

١٤٣٦

�أ) ق��راءة :قرأت أسما ُء كتا ًبا خالل عطلة
الصيف ،والتمثيل المجاور يبين الوقت الذي
استغرقته في قراءة الكتاب .تنبأ بعدد األيام
التي تحتاج إليها أسماء لقراءة  150صفحة
من الكتاب.

ب) علب ع�صير :يبين الجدول المجاور عدد
علب العصير المبيعة في أحد المحالت خالل
خمسة أسابيع .م ّثل البيانات بالخطوط .وإذا
استمر االتجاه نفسه ،فما عدد علب العصير
المبيعة في األسبوع الثامن؟

�شكل االنت�شار
في العالقات الطردية
(الموجبة) عندما تزداد
قيمة �س تزداد قيمة �ص،
وفي العالقات العك�سية
(ال�سالبة) عندما تزداد قيمة
�س تنق�ص قيمة �ص.

مبيعات علب الع�صير
العدد المبيع
األأ�سبوع
50
52
56
60
62

1
2
3
4
5

يعرض شكل االنتشار مجموعتين من البيانات على الشكل نفسه ،وهو مفيدٌ (كالتمثيل
بالخطوط) في إجراء التنبؤات؛ ألنه يبين اتجاهات البيانات.
إذا كانت النقاط على شكل االنتشار متقاربة بحيث تقع على خط مستقيم ،فإن مجموعتي
البيانات تكونان مترابطتين أو بينهما عالقة.

�أنماط العالقات
عالقة طردية

أ�سا�سي
مفهومٌ �
ٌ

عالقة عك�سية

ال توجد عالقة

C11-052C_829635-A
C11-054C_829635-AC11-053C_829635-A
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ا�ستعمال �شكل االنت�شار للتنب�ؤ
� 3أرباح :يب ِّين شكل االنتشار أدناه أرباح إحدى الشركات منذ عام 1420هـ إلى
1440هـ (بالماليين) ،تنبأ بقيمة أرباح الشركة عام 1444هـ.

بالنظر إلى النمط ،يمكن التنبؤ باألرباح التي ستجنيها الشركة في عام 1444هـ
بحوالي  16500000ريال.
جـ) �أرباح :استعمل شكل االنتشار أعاله للتنبؤ بأرباح الشركة عام 1446هـ .

المثاالن 2,1

�سكان :التمثيل البياني المجاور يوضح مقدار
الزيادة في عدد سكان إحدى المدن الصغيرة.
 1صف العالقة بين مجموعتي البيانات.

 2إذا استمر النمو بالمعدل نفسه ،فكم يصبح
عدد سكان المدينة عام 1447هـ؟
٧

٥

المثال 3

 3رحــالت :يبين شكل االنتشار المجاور عدد
متنزهات منطقة عسير
المصطافين في أحد َّ
(بــاآلالف) كل عام ،فما العدد المتو َّقع
للمصطافين عام 1446هـ؟
١٤٤٥

١٤٤٣

١٤٤١

١٤٣٩

١٤٣٧
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لألسئلة
5-4
7-6

انظر األمثلة
2،1
3

مياه :للسؤالين  5 ،4استعمل التمثيل البياني المجاور الذي يم ِّثل
الوقت الذي يستغرقه أحد المصانع في إنتاج مياه الشرب المعبأة.
 4تنبأ بالوقت الذي يستغرقه المصنع في إنتاج  354قارورة.
 5ما عدد القوارير التي ينتجها المصنع بعد  14دقيقة؟

مدر�سة :للسؤالين  ،7 ،6استعمل شكل االنتشار المجاور الذي يم ِّثل
المدة التي قضاها الطالب في الدراسة؛ استعدا ًدا الختبار
اللغة العربية ،ودرجاتهم في ذلك االختبار.
 6ما الدرجة التي يتوقع أن يحصل عليها طالب َد َرس
مدة ساعة واحدة؟

C09-053A_874046

 7إذا حصل أحد الطالب على درجة  90في االختبار ،فما
المدة التقريبية التي استغرقها هذا الطالب في الدراسة؟

نـوم :لألسئلة ( ،)10 - 8استعمل الجدول المجاور
الذي يبين العالقة بين عدد ساعات النوم قبل االختبار،
والدرجات التي تحققت في اختبار الرياضيات.
 8اعرض البيانات على شكل انتشار.

�ساعات النوم

 9صف العالقة بين مجموعتي البيانات.

 10تنبأ بدرجة االختبار لطالب نام  5ساعات.

أي مصدر آخر إليجاد مثال من الواقع
 11بحث :استعمل اإلنترنت أو ّ
وسعه للتوصل إلى تنبؤات مستقبلية.
لشكل انتشار ،واكتب وص ًفا له ،ثم ّ

9
8
7

درجة
االختبار
96
88
76

سم مجموعتين من البيانات يمكن عرضهما على شكل انتشار.
 12م�س�ألة مفتوحةّ :

 13اكت�شف المختلف :حدِّ د المفردة التي ليس لها خصائص المفردات الثالث األخرى.
فسر إجابتك.
ّ
التمثيل بالنقاط

14

المنوال

التمثيل باألأعمدة

�شكل االنت�شار

وضح كيف يمكن استعمال تمثيل بياني لعمل تنبؤات؟
ِّ
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 15يب ّين التمثيل البياني اآلتي عدد الدورات التي سبحها
محمد خالل عدة أيام.

	16يب ّين التمثيل اآلتي عدد األشخاص الموجودين في
بركة سباحة خالل أحد األيام.

إذا استمر االتجاه نفسه ،فما عدد الدورات التي
يسبحها محمد في اليوم العاشر؟
�أ) 50

جـ ) 75

إذا علمت أن القائمين على البركة يحتاجون إلى منقذ
إضافي .إذا زاد عدد األشخاص في البركة على 100
شخص ،ففي أي فترة مما يأتي تكون هناك حاجة
لمنقذ إضافي؟

ب ) 65

د ) 100

ظهرا.
�أ) 10
ً
صباحا ً 12 -

ظهرا  3 -بعد الظهر.
ب ) ً 12

جـ )  3بعد الظهر  4 -مسا ًء.
د )  4مسا ًء  6 -مسا ًء.

� 17ألوان :من بين  57طال ًبا ،وجد أن  13طال ًبا يفضلون اللون األحمر ،و 16يفضلون األزرق ،و 20يفضلون األخضر،
و 8يفضلون األصفر .م ِّثل هذه البيانات باستعمال األعمدة( .الدرس )3-6
 18ما الوسيط للبيانات 25 ،22 ،20 ،8 ،19 ،6 ،5؟

(الدرس )2-6

  19مهارة �سابقة :كانت درجة الحرارة في أحد األيام  °37عند الساعة  5مسا ًء ،ثم أصبحت  °36عند الساعة  6مسا ًء،
ثم  °35عند الساعة  7مسا ًء .استعمل استراتيجية "البحث عن نمط"؛ للتنبؤ بدرجة الحرارة عند الساعة  8مسا ًء .
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تو�سع

4-6
فكرة الدر�س:
�أ�ستعمل البرمجيات ألأم ِّثل
البيانات باألأعمدة المزدوجة
والخطوط المزدوجة.

معمل الجداول اإلإلكترونية

التمثيل باألأعمدة المزدوجة
والخطوط المزدوجة

www.ien.edu.sa

يمكن استعمال البرمجيات لتمثيل مجموعتين من البيانات ،والمقارنة بينهما باألعمدة
والخطوط المزدوجة.

 1يبين الجدول المجاور مسافات توقف
السيارة في الطرق الجافة والطرق
المبتلة .م ّثلها بالخطوط المزدوجة.

ال�سـرعة
(كلم � /ساعة)
80
100
110
130

م�سافات التوقف ( م )
طريق مبتلّ
طريق ّ
جاف
75
60
100
80
130
105
160
130

أعد صفحة جداول إلكترونية كما في الشكل أدناه.

في العمود A
أدخل سرعة
القيادة.

في العمودين  Bو ، C
أدخل مسافات التوقف
في الطرق الجافة
والمبتلة على الترتيب.

ا

الخطوات التالية هي توجيه أمر إلنشاء تمثيل بالخطوط المزدوجة.
 1ظ ِّلل البيانات في العمودين  Bو  Cمن الخلية  B2إلى .C6
 2انقر على أيقونة تخطيط من قائمة إدراج.

 3اختر النمط الخطي ،وانقر التالي.

هذا يعني قراءة البيانات في العمودين
 Bو .C

 4لتسمية محور السينات ،اختر متسلسلة ،وانقر األيقونة المجاورة للرمز المحدد
لعناوين محور (س) للفئة.

 5ظ ِّلل البيانات في عمود  Aمن  A3إلى .A6

وسم محوري السينات والصادات.
 6انقر التالي ،ثم أدخل عنوان التمثيلّ ،

 7انقر التالي ،ثم إنهاء.

تو�سع  : 4-6معمل الجداول اإلإلكترونية :التمثيل باألأعمدة المزدوجة والخطوط المزدوجة
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 2م ّثل البيانات في النشاط السابق باألعمدة المزدوجة.
• ظ ِّلل البيانات في العمودين  Bو  Cمن الخلية  B2إلى .C6
• انقر على أيقونة تخطيط من قائمة إدراج.
• انقر على النمط العمودي ثم التالي؛ الختيار التمثيل باألعمدة.
كرر الخطوات  7 – 4في نشاط .1
•
ِّ

ح ِّلل النتائج:

وضح الخطوات الالزمة لتمثيل مسافات التوقف السابقة بالخطوط المزدوجة
ّ 1
مضي ًفا إليها السرعات التالية.120 ،105 ،90 :
 2اجمع البيانات :اجمع مجموعتين من البيانات عن طالب الصفين «األول
والثاني متوسط» الذين ولدوا في شهر رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة.
استعمل البرمجية لتسجيل تلك البيانات وتمثيلها باألعمدة والخطوط المزدوجة،
فسر سبب اختيارك للتمثيل.
أي التمثيلين هو األنسب؟ ّ
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ا�سـتراتيجية ِّ
حــل المــ�س�ألة
ا�س

فكرة الدر�سُّ � :
أحل الم�سائل با�ستعمال ا�ستراتيجية "ا�ستعمال التمثيل البياني".

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ا�ستعمال التمثيل البياني
ح�سن :يبين الجدول التالي مدة الدرا�سة ودرجات اختبار  11طال ًبا في اللغة اإلإنجليزية.
مهمتك :ا�ستعمال التمثيل البياني لتتنب�أ بدرجة طالب در�س مدة  80دقيقة.
مدة الدرا�سة ودرجات االختبار
مدة الدرا�سة (دقيقة)
درجة االختبار ( ) %

30 120
77 98

60
91

95
93

70
77

55
78

90
95

45
74

75
87

60
83

10
65

�أنت تعلم عدد دقائق الدرا�سة ،وتريد التنب�ؤ بدرجة االختبار.
م ِّثل البيانات؛ لت�سهّل على نف�سك مالحظة اتجاهات
التغير بين مدة الدرا�سة والدرجة.
يبين التمثيل البياني �أنه كلما زادت مدة الدرا�سة،
زادت درجة االختبار ،ويمكنك التنب�ؤ ب�أن درجة طالب
در�س مدة  80دقيقة هي  %88تقري ًبا.
ار�سم ًّ
خطا يكون قري ًبا من معظم النقاط قدر اإلإمكان
كما هو مبين في ال�شكل .و ُيالحظ �أن التقدير قريب
من الخط؛ لذا فالتنب�ؤ معقول.

التوصل إلى استنتاجات سريعة حول مجموعة من البيانات.
وضح كيف يفيد تحليل التمثيل البياني في
ِّ 1
ُّ

2

مسألة يكون استعمال التمثيل البياني فيها مفيدً ا في التحقق من صحة الحل.
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ً
مستعماًل استراتيجية "استعمال التمثيل
حل المسائل ()5-3
البياني":
للتمرينين  4 ، 3استعمل الجدول الذي يبين العالقة بين
درجات الحرارة السيليزية والفهرنهايتية.
درجـات الحــرارة
الفهرنهايتية
ال�سيليزية
0
10
20
30
40

32
50
68
86
104

استعمل استراتيجية مناسبة لحل المسائل ( ،)10-6وفيما
يلي بعض هذه االستراتيجيات:
من ا�ستراتيجيا
• التخمي ت ح ّل الم�س�ألة:
ن والتحقق
• ا
لبحث عن نمط
• ا�ستعمال ا
لتمثيل البياني

 6جبر :ما العددان التاليان في النمط اآلتي:
000 ، 78 ، 38 ، 18 ، 8؟

 3م ّثل البيانات بيان ًّيا.
 4افترض أن درجة الحرارة كانت  o25سيليزية .قدّ ر هذه
الدرجة بالفهرنهايتية.
� 5أن�شطة مدر�سية :يبين الشكل أدناه عدد الطالب
الذين شاركوا في أربعة أنشطة مدرسية .ما النشاط الذي
شارك فيه نصف عدد المشاركين في النشاط الرياضي
تقري ًبا؟

 7تمرين ريا�ضي :مشى مهند مدة  8دقائق يوم
الخميس ،وينوي أن يمشي كل يوم ضعف المدة التي
أي يوم سوف يمشي مدة
مشاها في اليوم السابق .ففي ِّ
تزيد على ساعة؟
 8تمرين ريا�ضي :يبين التمثيل باألعمدة التالي عدد
الدقائق التي يتمرن فيها مالك خالل خمسة أيام .ما
تمرن فيهما مالك ُمد ًدا زمنية متساوية
اليومان اللذان َّ
تقري ًبا؟

ﺍﻟﻄﻼﺏ

 9جبر :أوجد عددين مجموعهما  ،56وحاصل
ضربهما .783
 10نظرية األأعداد :ما العدد الذي إذا ُضرب في
نفسه كان الناتج  324؟
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اختبار

مراكز �صحية :يب ّين التمثيل اآلتي أعداد المراكز الصحية
في خمس مناطق سعودية في عام 1437هـ .استعمل هذا
التمثيل لإلجابة عن السؤالين .2 ،1

 ٤ح�شرات :إذا ُأعطيت أطوال مجموعة من الحشرات
المختلفة بوحدة السنتمتر كما يلي:
3.25 ، 2.95 ، 6.5 ، 2.37 ، 3.1 ، 1.87

وقرب الناتج إلى
فأوجد المتوسط والوسيط والمنوالّ ،

أقرب منزلة عشرية.

 ٥اختيار من متعدد :اعتما ًدا على البيانات أدناه،
أي العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق بمقاييس
ب ّين ُّ
النزعة المركزية.
43 ، 36 ، 44 ، 77 ، 38 ، 42 ، 45 ، 41

 ١ما العدد التقريبي لجميع المراكز الصحية التي يبينها
التمثيل البياني؟
 ٢ما المنطقة التي فيها أقل عدد من المراكز الصحية؟
 ٣يب ّين شكل االنتشار اآلتي األرباح الشهرية لمحل بيع
مالبس خالل الشهور الستة األولى من عام 1438هـ
(بآالف الرياالت) .تن َّبأ بقيمة أرباح المحل في شهر
شعبان من العام نفسه.

تأثرا بالقيم المتطرفة.
�أ) المنوال أكثر المقاييس ً

ب) الوسيط ال يتأثر بالقيم المتطرفة.

تأثرا بالقيم المتطرفة.
جـ) المتوسط أكثر ً

أي من مقاييس النزعة المركزية بالقيم
د)  ال يتأثر ُّ
المتطرفة.

مدرجا تكرار ًّيا لدرجات اختبار اللغة
 ٦درجات :أنشئ
ً
اإلنجليزية التالية،79 ،76 ،83 ،90 ،82 ،76 ،95 :
.63 ،81 ،93 ،85 ،95 ،82
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االختبار التراكمي )(6

اختر اإلجابة الصحيحة:

 1حصل كل من طارق وحسام وياسر (في منافسة الطالب
المثالي في المدرسة) على 50 ، 100 ، 250:نقطة
التوالي.فأي األشكال اآلتية يمثل نتائج المنافسة؟
على
ّ

 2حصل عبدالرحمن على الدرجات التالية في  5مواد:
 .24 ، 21 ، 28 ، 32 ، 20ما الدرجة التي يجب أن
يحصل عليها في المادة السادسة بحيث يكون الوسيط
والمنوال متطابقين؟
		
�أ) 32
		
ب) 24

جـ) 21
د) 20

�أ)

 3اشترى معرض 5سيارات مستعملة بـ  128000ريال،
ثم اشترى سيارة أخرى بـ  18400ريال ،ما متوسط
سعر السيارة الواحدة؟

ب)

 4تتصدق هند على الفقراء بمبالغ متفاوتة شهر ًّيا كاآلتي:
150 ، 85 ، 105 ، 75 ، 90 ، 120
ما وسيط هذه الصدقات؟

�أ) 12800
		
ب) 18400

C09-01A_877848

		
�أ) 90
		
	 ب) 97.5
جـ)
C09-02A_877848

جـ) 24400
د) 24000

جـ) 104٫17
د) 105

ّ
الشكل أدناه عدد الحاضرين في المهرجان الصيفي
 ٥يبين
خالل الفترة ما بين 1432هـ 1437 -هـ  .إذا استمر
الحضور في االتجاه نفسه ،فماذا تتو ّقع أن يكون عدد
الحاضرين عام 1440هـ؟

د)
C10-025A_874046

�أ)	 أقل من 200

ب) ما بين 800 ، 700

جـ) ما بين  600 ، 500د) أكبر من 800
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أجب عن السؤال التالي:
ُ ٦يباع عقد من الخرز بسعر ً 18
ّ
المحل
ريااًل .إذا أعلن
عن تخفيضات بنسبة  ٪15على ّ
كل سلعة تُباع فيه ،فما
ثمن العقد بعد التخفيضات؟

للسؤالين  7و  8استعمل التمثيل بالنقاط الذي يبين عدد
الساعات التي يقضيها الطالب في مشاهدة التلفاز كل
أسبوع.

أتدرب
رب
�أت َّد ُ

 ٧ع ّين التجمعات والفجوات والقيم المتطرفة.

 ٨صف كيف يتغير مدى البيانات إذا تم حذف القيمة 5
من مجموعة البيانات.

أ�س��ئلة؛حتح��ىت �أع
إجا ِةب��ةعلع��ى ا��نألأا�ألس��ئلة؛
خ�الالإلاإلإجاب��
مم��ن��نخ�الالِ ا
��ى�� ِّز �أ َزع�� ِّزماز
مهارات.
وماوما
مفاهيم
منمن
تعلمته
ما
اكت�سبتهمنمنمهارات.
اكت�سب ُت ُه
مفاهي َم
تعلم ُت ُه
ومناف���س
ومناف�س عالم ًّي ٌا.
طال��ب
معدٌّ مع��دٌّ
طالب ٌ
�أناأن��ا ٌ
للحيا ِة،للحي��ا ِةٌ ،
عا لم ًّي��ا .

هل تحتاج �إلى م�ساعدة �إ�ضافية؟
�إذا لم تجب عن ال�س�ؤال...
فراجع الدر�س...

1

3-6

2

2-6

3

2-6

4

2-6

5

مهارة سابقة

6

٥-5

7

١-6

8

١-6
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