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هـ ١٤٤٤وزارة التعليم ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وزارة التعليم 
الرياضيات - الصف األول المتوسط - التعليم العام - الفصل 

هـ ١٤٤٤الدراسي الثالث.  / وزارة التعليم .-  الرياض ، 
 ص ؛ ..سم ١٣٣

٣-٣١١-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- التعليم المتوسط - السعودية - كتب ٢- الرياضيات - تعليم   ١
دراسية  أ.العنوان 

١٤٤٤/١٨٤٠ ٥١٠٫٧ ديوي 

١٤٤٤/١٨٤٠ رقم اإليداع: 
٣-٣١١-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 

من الغالف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 
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 العالقات بني الزوايا  
 ة واملتكاملة الزوايا املتتامّ 
 إحصاء: التمثيل بالقطاعات الدائرية 
.......................................  إنشاء القطاعات الدائرية
املثلثات 

  
األشكال الرباعية 
 األشكال الرباعية 
األشكال املتشاهبة 
التبليط واملضلعات 
التبليط 





 
احلوادث واالحتامالت 
    


.................................................................... عدّ النواتج 
مبدأ العدّ األسايس 
 

 


 ٧


٨




 
املثلث وشبه املنحرف 
مساحة املثلث وشبه املنحرف 
 حميط الدائرة 
 حميط الدائرة 
 مساحة الدائرة 
   
مساحة أشكال مركبة 
املخططات واملساحة السطحية 

األشكال الثالثية األبعاد 
 األشكال الثالثية األبعاد 
 رسم األشكال الثالثية األبعاد 
حجم املنشور 
 حجم األسطوانة 




٩
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ستركز في دراستك هذا العام على المجاالت الرياضية اآلتية: 

 فهم التناسب وتوظيفه  •
في تطبيقات مختلفة.

 إيجاد مساحة السطح والحجم ألشكال  •
ثالثية األبعاد.

 فهم العمليات على األعداد  •
الصحيحة، وحل المعادالت الخطية.

ويف أثناء دراستك، ستتعلم طرائق جديدة حللّ املسألة، وتفهم لغة الرياضيات، 
ي قدراتك الذهنية وتفكريك الريايض. وتستعمل أدواهتا، وتنمّ





 في بداية الدرس.  •

 المظللة باللون األصفر، واقرأ تعريف كل منها. عن •

رك  المسائل الواردة في  ، والمحلولة بخطوات تفصيلية؛ لتذكّ  •
بالفكرة الرئيسة للدرس.

 ؛ لتعرف ما األمثلة التي تساعدك على حل التمارين  •
والواجبات المطلوبة.

حيث تجد معلومات وتوجيهات تساعدك في متابعة  إلى    •
األمثلة المحلولة.

. نْتها في  مالحظاتك التي دوّ  •

?äÉ«°VÉjôdG ÜÉàc πª©à°ùJ ∞«c



أجد فضاء العينة واحتمال •
وقوع حادثة.


(١٢) االحتمال

(٢٠) فضاء العينة

∫ÉªàM’G 10


 يتـم جمـع البيانـات باسـتخدام أدوات وعوامل محـددة ليتنبأ 
الخبـراء بأحـوال الطقـس علـى الفتـرات القصيـرة والطويلـة وعـادة 
يتحدثـون عـن احتماليـة  سـقوط األمطـار  إمـا بعبـارات وصفيـة أو 

مئوية. نسـب 

 اعمل هذه المطوية لتساعدك على تنظيم مالحظاتك، وابدأ بـ ٩ أوراق من 
دفتر المالحظات:

اطوِ األوراق عرضيًّا من  
المنتصف؛ لتشكيل مطوية.

قُصَّ حاشية عرضها ٢٫٥ سم على  
طول الحافة اليمنى لنصف الورقة.

ألصق الحاشية ٢٫٥ سم من  
األسفل، واكتب عنوان الفصل 

ل  على الجزء الخارجي وسجِّ
مالحظاتك على الجزء الداخلي.

كرر القص واللصق كما في  
الخطوتين ٢ ، ٣ لجميع األوراق 

المتبقية وخصص كالًّ منها لدرس، 
ل المطوية. ا لتشكِّ ثم ثبِّتها معً

 

 سم على 






األسفل، واكتب عنوان الفصل 

مالحظاتك على الجزء الداخلي.
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(á≤HÉ°S IQÉ¡e) :أوجد ناتج الضرب في كلّ مما يأتي

٢٤ × ٦  ٧ × ١٥ 

٨ × ٧ × ٦  ٧ × ٦ × ٥ 

١٠ × ٩ × ٨ × ٧  ٦ × ٥ × ٤ × ٣ 

 يتقاضى سلمان ٥٠ رياالً في الساعة. إذا عمل  
(á≤HÉ°S IQÉ¡e) ٥ ساعات يوميًّا، فكم يكون دخله في ٧ أيام؟

 أوجد ناتج ضرب ٧ × ٦ × ٥ × ٤

٧ × ٦ × ٥ × ٤ = ٤٢ × ٥ × ٤

٢١٠ × ٤ =

٨٤٠ =

اضرب من اليمن إلى اليسار

(á≤HÉ°S IQÉ¡e) :اكتب كالًّ من الكسور التالية في أبسط صورة

١٢
__٨١٨

__٣٩
__٤١٥

__٥

ل نوم الشاب اليافع ٨ ساعات يوميًّا، فما  إذا كان معدَّ 
(á≤HÉ°S IQÉ¡e) نسبة ما ينامه من اليوم؟

٢٨  في أبسط صورة.
اكتب الكسر   ٢١__

٢١
٢٨

٧÷

٧÷

٣
٤       اقسم البسط والمقام على ٧=   
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يمثل الشكل المجاور كعكة جبن مكونة من 
أربعة أنواع مختلفة. استعن بالشكل في اإلجابة عما يأتي:

ما الكسر الذي يدل على قسم الشوكوالتة في  ما الكسر الذي يدل على قسم الشوكوالتة في   ما الكسر الذي يدل على قسم الشوكوالتة في   ما الكسر الذي يدل على قسم الشوكوالتة في    
الكعكة؟ اكتبه في أبسط صورة.

ا دون أن يسألك  افترض أن صديقك أعطاك قسمً ا دون أن يسألك   افترض أن صديقك أعطاك قسمً ا دون أن يسألك   افترض أن صديقك أعطاك قسمً  
أي األنواع تفضل، فهل فرصة الحصول على قسم 
التوت مساوية لفرصة الحصول على قسم الفانيال؟




.áKOÉM ´ƒbh ∫ÉªàMG óLCG


èJGƒædG

áKOÉëdG
∫ÉªàM’G
»FGƒ°ûY

áª qªàªdG áKOÉëdG


شوكوالتةعادية
فانيالتوت

G7 SE MS Math 09
2nd pass
7-12-07
LKell

C09-01A_NA_874046

النواتج هي كل ما يمكن أن ينتج عن تجربة ما. والحادثة هي ناتج واحد أو مجموعة 
نواتج. فالحصول على قطعة الفطيرة العادية هي حادثة. وتُسمى فرصة أو إمكانية وقوع 

الحادثة احتمال الحادثة.

ما احتمال الحصول على عدد زوجي عند رمي مكعب أرقام مرة واحدة؟

ح( عدد زوجي ) = 
عدد األعداد الزوجية الممكنة

العدد الكلي للنواتج
=٢

__١   =  ٦
__٣

. % ٢ أو ٠٫٥ أو ٥٠
__١ فاحتمال الحصول على عدد زوجي هو  

عند رمي المكعب السابق، أوجد االحتماالت التالية، واكتبها في أبسط صورة:
ح( عدد أولي ) (`L ح( ٥ أو ٦ ) (Ü ح( عدد فردي ) (CG   



ما احتمال الحصول على عدد زوجي عند رمي مكعب أرقام مرة واحدة؟






 

  





احتمال  فإن  نفسها،  الحصول  إمكانية  لها  النواتج  كانت    إذا 
حادثة هو نسبة عدد النواتج في الحادثة إلى العدد الكلي للنواتج 

الممكنة.

  = (حادثة)ح
عدد النواتج في الحادثة

العدد الكلي للنواتج
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نقول: إن النواتج تحدث عشوائيًّا إذا حدث كل ناتج منها مصادفة، فمثالً عند رمي مكعب 
األرقام، فالنواتج تحدث عشوائيًّا. 

نهاية  في  المدرسة  حفل  تنظيم  الثالثة  وأصدقاؤه  أحمد  يعتزم    
الحفل هو من يحصل على أصغر عدد يظهر  يقدم فقرات  أن من  اتفقوا على  العام، 
على مكعب األرقام. إذا حصل أصدقاء أحمد على األعداد ٦، ٥، ٢، فما احتمال أن 

يقدم أحمد فقرات الحفل؟

إنّ نواتج رمي مكعب األرقام هي: ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦. 
ولكي يقدم أحمد فقرات الحفل فعليه أن يحصل على العدد ١.

ليكن ح(  ) هو احتمال أن يقدم أحمد فقرات الحفل.

 =   ()ح
عدد النواتج التي تجعل أحمد يقدم فقرات الحفل

العدد الكلي للنواتج
يقدم الحفل= ٦  العدد الكلي للنواتج ٦، أحدها يجعل أحمد

__١

.% ٦  ، أو حوالي ١٧
__١ لذا فاحتمال أن يقدم أحمد فقرات الحفل هو  

في  مبين  هو  كما  ا  موظفً  ١٤ شركة  في  يعمل   
عشوائيًّا  الموظفين  أحد  الشركة  اختارت  إذا  الجدول. 
الشركة، فأوجد  نفقة  العام على  لهذا  الحج  ألداء فريضة 

احتماالت الحوادث التالية، واكتبها في أبسط صورة:

ح(موظف)  (`g ح(سائق) (O

ح(فني أو سائق)  (ì ح(طبيب) (R




٦فني

٤محاسب 
٣سائق

١مهندس

ا أو  احتمال وقوع حادث ما هو عدد يقع بين الصفر والواحد الصحيح، وقد يكون صفرً
ا . الحظ أنه يمكن كتابة االحتمال على هيئة كسر اعتيادي أو كسر عشري أو نسبة  واحدً

مئوية، كما هو موضح على خط األعداد أدناه.

 


   

١
٤

٣
٤

١
٢
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البوابة اإللكترونية لوزارة الحج والعمرة

www.haj.gov.sa
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 في مثال ٢، ما احتمال أال يقدم أحمد فقرات الحفل؟
م أحمد فقرات  مة احتمال أن يقدّ إن احتمال أال يقدم أحمد فقرات الحفل هو متمّ

الحفل. 
١ = ( َ )ح + (  )ح

١ = ( َ )٦   + ح
__١         

٦
__١   -   ٦

__١   -   

٦
__٥  = ٦

__١  - ٦
__٦  =  ٦

__١  - ١ ٦
__٥   = ( َ ح(  

.% ٦  ، أو حوالي ٨٣
__٥ م أحمد فقرات الحفل هو   لذا فإن احتمال أالّ يقدّ

 قام معلم بتوزيع طلبة الصف األول المتوسط على ٦ مجموعات، 
ا كما في الشكل؛  ارً ا دوّ لتقوم كل مجموعة بنشاط ما. إذا استعمل المعلم قرصً

لتحديد ترتيب المجموعات لعرض نشاطاتهم، فما احتمال:
؟ أالّ تكون المجموعة الرابعة هي من تعرض نشاطها أوالً  (CG   

أالّ تكون المجموعة األولى وال الثالثة هي من تعرض نشاطها   (Ü

؟ أوالً





 في مثال  

ار إليجاد االحتماالت التالية في أبسط صورة: استعمل القرص الدوّ
   ح(حرف علّة)    ح(ق أو ر)            ح(م)        

ع في كيس ٧ كرات زرقاء، و٥ كرات سوداء، و١٢ كرة حمراء، و٦ كرات برتقالية،  ضِ  وُ
حبت كرة من الكيس بشكل عشوائي. أوجد االحتماالت التالية، واكتبها في أبسط صورة: ثم سُ

   ح(خضراء)    ح(حمراء أو برتقالية)      ح(سوداء)  
   ح(ليست صفراء)    ح(ليست حمراء وال برتقالية)      ح(ليست زرقاء)  

 يبين الجدول عدد القصص التي قرأها طالب الصف  
األول المتوسط. إذا اخترنا أحد الطالب عشوائيًّا، فما احتمال 

أالّ يكون قرأ ٣ قصص أو أكثر؟







تعريف المتممة

  ٦
__١   = (  ضع ح(

__٦ من كل طرف 
اطرح   ١

C10-002A_874046
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٦صفر
١١٥–٢

٣٤ أو أكثر

 
  

    
   
 

      
  –     

  
 

قد يشارك سلمان في الرحلة المدرسية أو ال يشارك فيها. هاتان الحادثتان هما حادثتان
%، و بالرموز:  متتامتان. إن مجموع احتمال الحادثة واحتمال متممتها يساوي ١ ، أو ١٠٠

١ = ( َ )ح + (  )ح
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انظر األمثلة
١
٢
٣
٣

لألسئلة
١١-١٤
١٧-٢٠
١٥، ١٦

٢٣، ٢١-٢٥

قّمت ٢٠ بطاقة باألعداد ١، ٢ ، ٣، ... ، ٢٠ ، إذا سحبت بطاقة عشوائيًّا من مجموعة البطاقات  رُ
العشرين، فأوجد االحتماالت التالية، واكتبها في أبسط صورة:

  ح( مضاعفات العدد ٣ )   ح( ٣ أو ١٣ )    ح( ١ )  

  ح( ليس من عوامل العدد ١٠ )   ح( ليس ٢٠ )    ح( عدد زوجي ) 

في  المسابقات   إحد في  المشاركين  عدد  الجدول  يبين   
منطقة مكة المكرمة. افترض أنه تم اختيار أحد المشاركين عشوائيًّا للفوز 

بالمسابقة، فأوجد االحتماالت التالية، واكتبها في أبسط صورة:

  ح(من مدينة الطائف)   ح(أنثى)   

  ح(من مدينة مكة)   ح(ذكر أو أنثى)  

  ح(من مدينة الطائف أو مدينة مكة)   ح(ليس من مدينة الطائف) 

 إحد ظل  في  طفل  جلس  إذا  تفاح.  شجرات   ٨ بينها  من  شجرة،   ٧٥ بستان  في     
األشجار، فما احتمال أالّ يكون قد جلس في ظل شجرة تفاح؟ اكتب إجابتك في أبسط صورة.

%، فما احتمال عدم تساقطها؟    إذا كان احتمال تساقط األمطار يوم غدٍ هو ٣٧

ا علميًّا. إذا اخترنا أحد الكتب عشوائيًّا،  ا، من بينها ٥٢ كتابً    في مكتبة صفية ٩٠ كتابً
فما احتمال أالّ يكون الكتاب علميًّا؟

 يحوي كيس ٦ كرات حمراء، و٤ زرقاء، و٨ خضراء. كم كرة من كل لون يمكن    
ر إجابتك. إضافتها إلى الكيس بحيث ال يتغير احتمال اختيار كرة من كل لون؟ وبرِّ

  عيّن زوج االحتماالت الذي ال يمثّل احتماالت حادثة 
ومتممتها. وعلّل إجابتك.

٠٫٣٣ ، ٠٫٤٤ ٤
__١   ،  ٨

__٦
٨
__٣   ، ٠٫٦٢٥ ٥

__٢   ،  ٥
__٣

اختار  إذا  أبيض.  بنيان، وجورب  ٥ جوارب سوداء، وجوربان  عند سعيد   
ر إجابتك. د ما إذا كانت االحتماالت التالية معقولة أم ال. وبرّ ا بطريقة عشوائية، فحدِّ جوربً

٤
__١ ٥    L`) ح( بني ) =  

__٤ ٣    Ü)   ح( أبيض ) =  
__١ CG)   ح( أسود ) =  

في  المسابقات   إحد في  المشاركين  عدد  الجدول  يبين   
منطقة مكة المكرمة. افترض أنه تم اختيار أحد المشاركين عشوائيًّا للفوز 


٢٥ذكور
١٥إناث

١٠مدينة الطائف
١٦مدينة مكة
١٤مدينة جدة
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سحبت كرة من كيس يحتوي على ٨ كرات زرقاء،  سحبت كرة من كيس يحتوي على   سحبت كرة من كيس يحتوي على   سحبت كرة من كيس يحتوي على    
و ١٥ كرة حمراء، و ١٠ كرات صفراء، و ٣ كرات 

بنية اللون بشكل عشوائي. ما احتمال أن تكون هذه 
الكرة بنية اللون؟ 

    ٠٫٠٨٣ ( `L ٠٫٢٧ (CG

٨
_٣    ( O %١١ ( Ü

 مستعمالً القرص الدوار 
المجاور.  ما احتمال أن 
يستقر المؤشر على عدد 

أقل من ٣ ؟ 

%٢٥ (CG    
%٣٧٫٥ ( Ü  

%٥٠ ( `L

%٧٥ ( O   

 استعمل شكل االنتشار أدناه؛ وتنبأ بالطول المقابل لعمر ١٦ سنة. (مهارة سابقة)   

، وأُجري عليه تخفيض نسبته ٥%، كم رياالً دفعت نور ا ذهبيًّا كان سعره ٤٨٠ رياالً  اشترت نور خاتمً 
ثمنًا للخاتم؟ (مهارة سابقة)  

اكتب كالًّ من الكسور اآلتية في أبسط صورة: 

  ٣٠
__١٥        ٨

__٦        ٦
_٢   

  ٢٦
__١٢        ٣٢

___١٨               ١٦
__٦    
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	 	المــ�س�ألة الدر�س 7-2 :	ا�سـتراتيجية	حــلِّ

ا�سا�سـتراتيجية حــلِّ المــ�س�ألة
فكرة الدر�س:	اأحل	الم�س�ئل	ب��ستعم�ل	ا�ستراتيجية »اإن�س�ء ق�ئمة منّظمة«. 2-7

�إن�شاء قائمة منظمة
م �لمق�سف �لمدر�سي قائمة وجبات �إفطار متنوعة للّطالب، تتكون من ثالثة  محمد: يقدِّ
عنا�سر: فطائر)�لجبن �أو �لزعتر �أو �لدجاج(، ع�سائر)�لبرتقال �أو �لتفاح �أو �لفر�ولة(،مع 

 ثمرة فاكهة )موز �أو عنب(.
مهمتك	:	��ستعمل �إن�ساء قائمة منّظمة إلإيجاد عدد �لخيار�ت �لمتاحة لوجبات �إلإفطار �لتي 

يقّدمها مق�سف �لمدر�سة.

تريد اإيج�د عدد الخي�رات المت�حة لوجب�ت اإلإفط�ربحيث تت�سمن كل 
وجبة فطيرة، وع�سيًرا، وثمرة ف�كهة.

اأن�سئ ق�ئمة منّظمة تت�سمن الخي�رات الممكنة لوجبة اإلإفط�ر. ولالخت�س�ر ا�ستعمل 
الحرف اإلأول من كل خي�ر؛ لت�سهيل اإعداد الق�ئمة.

وجب�ت اإلإفط�ر التي تحتوي 
فطيرة الجبن )ج(:

وجب�ت اإلإفط�ر التي تحتوي 
فطيرة الزعتر )ز(:

وجب�ت اإلإفط�ر التي تحتوي 
فطيرة الدج�ج )د(:

د، ب، مز، ب، مج، ب، م
د، ب، عز، ب، عج، ب، ع
د، ت، مز، ت، مج، ت، م
د، ت، عز، ت، عج، ت، ع
د، ف، مز، ف، مج، ف، م
د، ف، عز، ف، عج، ف، ع

اإذن هن�ك 18 خي�ًرا ممكًن� لوجب�ت اإلإفط�ر التي يقدمه� مق�سف المدر�سة.
ت�أكد اأن كل نوع في مجموع�ت العن��سر الثالث؛ قد تكرر عدًدا مت�س�وًي� من المرات مع 

اإلأنواع اإلأخرى، وهن� تكرر كل نوع من الفط�ئر ٦ مرات، وكل نوع من الع�س�ئر ٦ مرات، وكل 
نوع من الف�كهة ٩ مرات.

صف طريقة أخرى يمكن من خاللها إيجاد جميع الخيارات الممكنة لوجبات اإلفطار التي يقدمها مقصف المدرسة.  1
ر إجابتك. 2   ما نوع المسائل التي يساعدك »إنشاء قائمة منظمة« في حلها؟ فسِّ

رابط	الدر�س	الرقمي

www.ien.edu.sa

17



الف�صل ٧: االحتمال  18

استعمل استراتيجية » إنشاء قائمة منظمة« لحلِّ المسائل 
ح إجابتك. )3 - 5(، ووضِّ

مالبس  توزيع  على  العمل  ُسمّية  أرادت  إذا  تطوع:   3
الذي  الشتاء«  »كسوة  مشروع  ضمن  للفقراء  شتوية 
للتطوع؛ وكان  الوطنية  المنصة  به من خالل  التحقت 
عليها االختيار في التنسيق بين سترات: سوداء، رمادية، 
أو  حمراء  وقمصان  القطن،  أو  الصوف  من  وأوشحة 
عدد  إليجاد  منّظمة  قائمة  استعمل  بيضاء.  أو  زرقاء 

الخيارات الممكنة كي تنسق سمية المالبس الشتوية.

فنون: ضمن مشروع إلنجاز عمل فني لطالب كلية   4
الفنون؛ ُأعطي الطالب الخيارات وفق اللون والخامة 
تلك  التالي  الجدول  ويعرض  الفني،  العمل  ونوع 

الخيارات :
نوع العمل الفني الخامة اللون

مجسم الخشب األبيض
لوحة الحديد األسود

النحاس الذهبي
الزجاج

ما عدد الخيارات الممكنة التي يمكن لطالب كلية 
الفنون االختيار من بينها؟

نقود:   أوجد جميع النواتج الممكنة عند رمي ثالث   5
قطع نقد مًعا.

استعمل استراتيجية مناسبة لحل المسائل )11-6(:

�إن�شاء قائمة منظمة  •

�لبحث عن  نمط  •

�لتحقق من معقولية �إلإجابة  •

�لتخمين و�لتحقق  •

النمط  ــي  ف الــتــالــيــان  الـــعـــددان  ــا  م 6  ن���م���ط: 
...........،........ ،64 ،128 ،256 ،512 

اأعداد: ما العدد الذي إذا ضرب في 5، ثم أضيف   ٧
له 12 كان الناتج 147؟ 

نقدية،  أوراق   9 وفاء  لدى  يوجد  نقدية:  اأوراق   8
األوراق  لهذه  الممكنة  الفئات  ما  ريال.   98 قيمتها 

النقدية، وكم عددها في كل فئة؟

ثمنه    محمول  جهاز  شــراء  هدى  تريد  ت�صوق:   9
 1350 ريااًل، وقد حصلت على تخفيض قدرة %20. 

ما التقدير األنسب لسعر الجهاز بعد التخفيض؟
ب(  850 اأ ( 1000     

د( 1330    ج�( 1200    

نمط: أوجد الشكلين التاليين في النمط:  10

اختيار  للّسفر  طائرة  حجز  يرغب  من  على  �صفر:    11
مع  اإلنترنت،  وخدمة  الوجبة،  ونوع  المقعد،  درجة 
درجات  كانت  إذا  لألمتعة.  الجوي  الشحن  خدمة 
أربعة  وهناك  مختلفة،  درجات   3 المتاحة  المقاعد 
أنواع من الوجبات، ونوعين من خدمة اإلنترنت و3 
الخيارات  خدمات مختلفة لشحن األمتعة. فما عدد 

المتاحة عند حجز الطائرة؟ 



اختبار منت�صف الف�صل

19

بطاقات:  ُرقِّمت 10 بطاقات باألعداد الزوجية 2، 4، 6، 
.20،......... ، 10 ،8

إذا سحبت بطاقة عشوائيًّا من مجموعة البطاقات، فأوجد 
االحتماالت التالية واكتبها في أبسط صورة:

 )الدرس 7 - 1(

ح )عدد فردي(.  1

ح )6 أو 16(.  2

ح )ليس من عوامل العدد 20(.  3

4  ح )مضاعفات العدد 3(.

5 ح ) عدد زوجي(.   

6  اختيار من متعدد: إذا كان احتمال أن تطير الطائرة 
في يوم ممطر هو 25%، فما احتمال أال تطير الطائرة في 

ذلك اليوم؟ ) الدرس 1-7(      
      اأ( 25%                       ب( %50

     جـ(75%                      د(  %100

7  �سيارة:  إذا أراد سلطان أن يشرتي سيارة فإن عليه 
السيارة:  لون  جلد،  أو  قامش  املقاعد:  نوع  خيتار:  أن 
احلركة:  ناقل  ونوع  أمحر.  أو  ــادي،  رم أو  أســود، 
أتوماتيكي، أو يدوي. ما عدد اخليارات املمكنة لرشاء  

السيارة؟  ) الدرس 2-7(     

إهناء  بعد  باجلامعة  االلتحاق  هديل  ترغب  8   تعليم: 
هلا  املتاحة  اخليارات  كانت  إذا  الثانوية.  دراستها 
جزئيًّا.  أومدفوعة  جمانية،  الدراسة:  نوع  يف  تتمثل 
وقت  سيرباين.  أمن  أو  أوهندسة،  طب،  التخصص: 
الدراسة: صباحي، أومسائي. ماعدد اخليارات املمكنة 

للدراسة؟ ) الدرس 2-7(   

تبيع أحد المتاجر سماعات سلكّية وال سلكّية. بألوان: أسود، 
أحمر، أزرق. ) الدرس 1-7(

9  كم نوًعا من السماعات يعرضه المتجر؟

10  ما احتمال أن يشتري أحمد سماعة سلكية باللون األحمر 
أو باللون األزرق؟

القسمة  يقبل  عدد  على  الحصول  احتمال  ما  11   اأرقام: 
على 3 عند رمي مكعب األرقام مرة واحدة؟ )الدرس 1-7(

�لدر�سان من ٧-١ �إلى ٧-7٢

الف�سل 7 : �ختبار منت�سف �لف�سل 
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 إليك لعبة احتمالية لالعبين. 
• ضع كرتين خضراوين في الكيس أ، وكرة 

خضراء وأخر حمراء في الكيس ب.
•  يسحب الالعب األول عشوائيًّا كرة من كل كيس. إذا حصل على كرتين من 

اللون نفسه، فإنه يحصل على نقطة، وإال حصل الالعب الثاني على نقطة. وتعاد 
الكرتان إلى الكيس.

•  يقوم الالعب الثاني بما قام به الالعب األول. ويستمران في اللعب بهذا األسلوب 
حتى يلعب كل منهما عشر مرات.  ويفوز الالعب الذي حصل  على عدد أكبر من 

النقاط.
ح إجابتك. هل تظن أن هذه اللعبة عادلة؟ وضّ ح إجابتك.  هل تظن أن هذه اللعبة عادلة؟ وضّ ح إجابتك.  هل تظن أن هذه اللعبة عادلة؟ وضّ ح إجابتك.  هل تظن أن هذه اللعبة عادلة؟ وضّ  

العب هذه اللعبة مع صديقك.  العب هذه اللعبة مع صديقك.   العب هذه اللعبة مع صديقك.   العب هذه اللعبة مع صديقك.    

فضاء العينة هو مجموعة كل النواتج الممكنة في تجربة احتمالية. ويمكن استعمال 
الجداول أو الرسم الشجري لبيان النواتج في فضاء العينة.

ا من القهوة.  ا من الشاي، أو كوبً في فترة االستراحة يتناول طالب مدرسة ما كوبً
ا في الكوب أو ال ، وقد يضيفون حليبًا أو ال. أوجد النواتج الممكنة. وقد يضعون سكرً

ن جدوالً يبين جميع النواتج الممكنة. كوّ


مع حليبمع سكرشاي
بدون حليبمع سكرشاي
مع حليببدون سكرشاي
بدون حليببدون سكرشاي
مع حليبمع سكرقهوة
بدون حليبمع سكرقهوة
مع حليببدون سكرقهوة
بدون حليببدون سكرقهوة

 ينتج مصنع نوعين من حقائب السفر أ ، ب . وبألوان مختلفة، هي:  (CG

األسود والبني واألزرق. أوجد فضاء العينة لجميع النواتج الممكنة.





الرسم الشجري

ا من القهوة.  ا من الشاي، أو كوبً ا من القهوة. في فترة االستراحة يتناول طالب مدرسة ما كوبً ا من الشاي، أو كوبً ا من القهوة. في فترة االستراحة يتناول طالب مدرسة ما كوبً ا من الشاي، أو كوبً في فترة االستراحة يتناول طالب مدرسة ما كوبً



 ينتج مصنع نوعين من حقائب السفر أ ، ب . وبألوان مختلفة، هي: 

ب
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ويصنع  واألبيض،  واألحمر  الفضي  هي:  ألوان،  بثالثة  السيارات  من  ا  نوعً مصنع  ينتج 
السيارة بفتحة في السقف أو بدون فتحة. أيّ الجداول التالية يبين جميع النواتج الممكنة؟ 

(CG
بفتحةفضي
بدون فتحةفضي
بفتحةأحمر
بدون فتحةأحمر
بفتحةأبيض
بدون فتحةأبيض

(`L
بفتحةفضي
بدون فتحةأحمر
بفتحةأبيض

(Ü
بفتحةفضي
بدون فتحةأحمر
بفتحةأبيض
بدون فتحةفضي
بفتحةأبيض

(O
بفتحةفضي
بدون فتحةأحمر
بفتحةأبيض
بدون فتحةفضي


هناك ثالثة ألوان: فضي وأحمر وأبيض، ونوعان للسقف: بفتحة أو بدون فتحة. 

أوجد اإلمكانات كافة.


يمكنك تناول شطيرة دجاج أو شطيرة جبن، وتشرب كوب عصير تفاح أو   (Ü

عصير برتقال. أيّ الجداول التالية يبين جميع النواتج الممكنة؟
(`g

عصير برتقالشطيرة دجاج
عصير تفاحشطيرة دجاج

(R
عصير تفاحشطيرة دجاج
عصير برتقالشطيرة جبن

(h
عصير برتقالشطيرة دجاج
عصير تفاحشطيرة دجاج
عصير برتقالشطيرة جبن
عصير تفاحشطيرة جبن

(ì
عصير تفاحشطيرة دجاج
عصير تفاحشطيرة جبن

عصير برتقالشطيرة دجاج



m 
 »YGƒdG ø«ªîàdG ™aôj ób
 ’ hCG QÉÑàN’G »a ∂àLQO

.πbC’G ≈∏Y É¡°†Øîj
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 في اللعبة الواردة في بداية هذا الدرس، أوجد فضاء العينة، 
ثم أوجد احتمال فوز الالعب الثاني.

هناك ٤ نواتج متساوية االحتمال 
يفوز الالعب الثاني في اثنين منها؛ 
لذا فإن احتمال فوز الالعب الثاني 

.  ٢
__١ ٤  أو  

__٢ هو  

(`L رمت ريم ٣ قطع نقود. إذا كانت نتائج رمي القطع 

الثالث كتابة فإنها تربح نقطة، وإذا كانت غير ذلك تربح سارة 
نقطة. أوجد فضاء العينة، ثم أوجد احتمال ربح ريم؟





 في اللعبة الواردة في بداية هذا الدرس، أوجد فضاء العينة، 


ART FILE:

CUSTOMER:

CREATED BY:

EDITED BY:

JOB NUMBER:

DATE:

DATE:

TIME:

Glencoe

created@ NETS only altered@ NETS

simple mod. complex v. complex

blackline greyscale color

TECH
10555

REVISION: 1 2 3 4 (place checkmark)

C09-20A_NA_874046

12 m

6-19-07CS
ا إليجاد فضاء العينة في الحالتين التاليتين: ا شجريًّ استعمل جدوالً أو رسمً

رمي مكعب أرقام مرتين. رمي مكعب أرقام مرتين.  رمي مكعب أرقام مرتين.  رمي مكعب أرقام مرتين.   
شراء حذاء أسود أو بني متوفر بمقاسات ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ . شراء حذاء أسود أو بني متوفر بمقاسات   شراء حذاء أسود أو بني متوفر بمقاسات   شراء حذاء أسود أو بني متوفر بمقاسات    

 يمكن االلتحاق بدورة صباحية أو مسائية تتدرب فيها على  
أحد األلعاب التالية: كرة قدم وكرة سلة وكرة طائرة. أيّ الجداول التالية يبين جميع 

النواتج الممكنة؟

(CG
قدمصباحي
سلةمسائي
طائرةصباحي
قدمصباحي
سلةمسائي
طائرةمسائي

(`L
قدمصباحي
قدممسائي
سلةصباحي
سلةمسائي
طائرةصباحي
طائرةمسائي

(Ü
قدمصباحي
سلةمسائي
طائرةمسائي

(O
قدمصباحي
سلةمسائي
طائرةصباحي

م إلى أربعة أقسام متساوية، معنونة  ا مرتين على قرص مقسّ رً  تدير هد مؤشِّ 
أ، ب، ج، د. إذا استقر المؤشر مرة واحدة على األقل عند أ، فإن هد تفوز، وإال فإن 

سعاد هي الفائزة. ما احتمال فوز سعاد؟  








 

 
   

 
 



يمكنك استعمال الجدول أو الرسم الشجري إليجاد احتمال حادثة ما.
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انظر األمثلة
١، ٢

٣

لألسئلة
٥- ٩

١٠

لألسئلة (٥-٨)، أوجد فضاء العينة باستعمال جدول أو رسم شجري:
رمي مكعب أرقام وقطعة نقود. رمي مكعب أرقام وقطعة نقود.  رمي مكعب أرقام وقطعة نقود.  رمي مكعب أرقام وقطعة نقود.   

اختيار عدد من ١ إلى ٥، وأحد األلوان التالية: أحمر أو أزرق أو أبيض. اختيار عدد من   اختيار عدد من    
اختيار حرف من كلمة "جبل"، وحرف علّة من كلمة "وكيل". اختيار حرف من كلمة   اختيار حرف من كلمة    

 يستطيع محمود شراء قميص كمه طويل أو قصير. ولونه رمادي أو أبيض.  
وحجمه صغير أو متوسط أو كبير.

 مستعينًا بالقائمة المجاورة، اكتب فضاء  
العينة لوجبة طعام تتكون من نوع واحد من: 

 .المقبِّالت واللحوم والحلو
ا   يرمي محمد قطعة نقود ثالث مرات. إذا ظهر الشعار مرتين على األقل، فإن خالدً 

ا هو الفائز. اكتب فراغ العينة، ثم أوجد احتمال فوز محمد. هو الفائز، وإال فإن محمدً

ا الحتمال أن  ا مساويً  لد عائلة ثالثة أطفال. إذا كان احتمال أن يكون الطفل ذكرً
٢  ، فأوجد االحتماالت التالية :

__١ يكون أنثى، ويساوي  
   ح(على األقل ذكر واحد) ح(األطفال الثالثة ذكور)  ح(األطفال الثالثة ذكور)   ح(األطفال الثالثة ذكور)   ح(األطفال الثالثة ذكور)    

   ح(على األقل ذكران) ح(ذكران وأنثى)  ح(ذكران وأنثى)   ح(ذكران وأنثى)   ح(ذكران وأنثى)    
ح(الطفالن األكبران ولدان، والصغيرة أنثى) ح(الطفالن األكبران ولدان، والصغيرة أنثى)  ح(الطفالن األكبران ولدان، والصغيرة أنثى)  ح(الطفالن األكبران ولدان، والصغيرة أنثى)   


كعكة فواكهغنمشوربة
كعكة جبندجاجسلطة

سمك


يبلغ متوسط حجم األسرة 

في المملكة العربية السعودية 
٦ أفراد تقريبًا، وذلك وفق 

إحصائية عام ١٤٢٥هـ .


مصلحة اإلحصاءات العامة 

والمعلومات السعودية: 
إحصاء ١٤٢٥هـ

www.cdsi.gov.sa

ا وبنطاالً بأحد األلوان التالية:   يمكن أن يختار فريق المدرسة لكرة قدم  قميصً 
األخضر أو األصفر أو األبيض أو األسود.

ما عدد االحتماالت للزيِّ الرياضي الذي يمكن للفريق ارتداؤه؟ ما عدد االحتماالت للزيِّ الرياضي الذي يمكن للفريق ارتداؤه؟  ما عدد االحتماالت للزيِّ الرياضي الذي يمكن للفريق ارتداؤه؟  ما عدد االحتماالت للزيِّ الرياضي الذي يمكن للفريق ارتداؤه؟   
إذا اختار الفريق القميص والبنطال عشوائيًّا، فما احتمال أن يكون القميص أخضر اللون  إذا اختار الفريق القميص والبنطال عشوائيًّا، فما احتمال أن يكون القميص أخضر اللون   إذا اختار الفريق القميص والبنطال عشوائيًّا، فما احتمال أن يكون القميص أخضر اللون    

والبنطال أسود؟

ن اختبار مادة الفقه سؤالين من نوع الصواب والخطأ. إذا أجاب   يتضمّ 
د  حدِّ صحيحة؟  إجابته  تكون  أن  احتمال  فما  التخمين،  بطريقة  السؤالين  هذين  عن  سعود 

الطريقة المناسبة لحل المسألة، ثم حلّها.
     

 صف لعبة بين اثنين باستعمال قطعة نقود، بحيث تكون فرصتا ربحهما 
متساويتين.
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يريد فارس اختيار طالب من كلٍّ من المجموعتين اآلتيتين ليقدم سيرته الذاتية أمام طالب الفصل.  يريد فارس اختيار طالب من كلٍّ من المجموعتين اآلتيتين ليقدم سيرته الذاتية أمام طالب الفصل.   يريد فارس اختيار طالب من كلٍّ من المجموعتين اآلتيتين ليقدم سيرته الذاتية أمام طالب الفصل.   يريد فارس اختيار طالب من كلٍّ من المجموعتين اآلتيتين ليقدم سيرته الذاتية أمام طالب الفصل.    


نعمان
صالح


سالم

عوض
حسن   

أي مما يأتي يمثل جميع النواتج الممكنة؟  

{(سالم، نعمان)، (عوض، نعمان)، (حسن، نعمان)}. (CG    

{(سالم، عوض)، (عوض، حسن)، (صالح، سالم)}. ( Ü  
{(سالم، نعمان)، (عوض، نعمان)، (حسن، نعمان)، (سالم، صالح)، (عوض، صالح)، (حسن، صالح)}. ( `L

{(صالح، عوض)، (نعمان، حسن)، (سالم، صالح)، (نعمان، عوض)}. ( O   

يريد فارس اختيار طالب من كلٍّ من المجموعتين اآلتيتين ليقدم سيرته الذاتية أمام طالب الفصل.  يريد فارس اختيار طالب من كلٍّ من المجموعتين اآلتيتين ليقدم سيرته الذاتية أمام طالب الفصل.   يريد فارس اختيار طالب من كلٍّ من المجموعتين اآلتيتين ليقدم سيرته الذاتية أمام طالب الفصل.    

 استعمل القرص الدوار المقسم إلى ٢٠ منطقة متطابقة مرقمة من ١ حتى ٢٠؛ إليجاد االحتماالت اآلتية 
في أبسط صورة. (الدرس ٧-١)  

ا زوجيًّا)    ح(ليس عددً ح(عدد أولي) ح(عدد أولي)  ح(عدد أولي)  ح(عدد أولي)   
   ح(عامل للعدد ١٠)   ح(مضاعف للعدد ٢) ح(مضاعف للعدد   ح(مضاعف للعدد   ح(مضاعف للعدد    

أوجد كل عدد مما يأتي، وقربه إلى أقرب عشر إذا لزم األمر: (مهارة سابقة)  

   ٢٫٥% من ٤٤    ١٧% من ٩٢    ٤٣% من ٢٦٦

اضرب: 

١١ × ١٦    ٧ × ٢٢ 
١٣١ × ٤    ٢٣ × ٢٠ 
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 يبيع أحد المحالت حذاءً 
بألوان ومقاسات مختلفة.

ما عدد األلوان المتوافرة؟ ما عدد األلوان المتوافرة؟  ما عدد األلوان المتوافرة؟   
ما عدد المقاسات المتوافرة؟ ما عدد المقاسات المتوافرة؟  ما عدد المقاسات المتوافرة؟   

أوجد حاصل ضرب العددين الناتجين في (١)، (٢) أعاله. أوجد حاصل ضرب العددين الناتجين في (  أوجد حاصل ضرب العددين الناتجين في (  أوجد حاصل ضرب العددين الناتجين في (   
استعمل الرسم الشجري لتجد عدد النواتج الممكنة أللوان ومقاسات الحذاء.  استعمل الرسم الشجري لتجد عدد النواتج الممكنة أللوان ومقاسات الحذاء.   استعمل الرسم الشجري لتجد عدد النواتج الممكنة أللوان ومقاسات الحذاء.   استعمل الرسم الشجري لتجد عدد النواتج الممكنة أللوان ومقاسات الحذاء.    

ما العالقة بين عدد النواتج الممكنة وحاصل ضرب العددين في ( ٣ ) أعاله ؟ ما العالقة بين عدد النواتج الممكنة وحاصل ضرب العددين في (   ما العالقة بين عدد النواتج الممكنة وحاصل ضرب العددين في (   ما العالقة بين عدد النواتج الممكنة وحاصل ضرب العددين في (    

من النشاط السابق، الحظت أنه يمكن استعمال عملية الضرب إليجاد عدد نواتج فضاء 
العينة الممكنة بدالً من الرسم الشجري. وتُسمى هذه الطريقة " مبدأ العدّ األساسي "

احسب عدد النواتج الممكنة عند رمي قطعة نقود، ومكعب أرقام.

مبدأ العدّ األساسي



٢



٦



١٢ = ×

ا ممكنًا. لذا فإن هناك ١٢ ناتجً
استعمل الرسم الشجري لتجد فضاء العينة. 

احسب عدد النواتج الممكنة عند اختيار حذاء إذا توافر ٤ ألوان،   (CG

و٣ مقاسات مختلفة منه. 





احسب عدد النواتج الممكنة عند رمي قطعة نقود، ومكعب أرقام.




صغيرأسود
متوسطبني

كبيرأزرق
أبيض
أحمر

 
  إذا كان ن هو عدد النواتج الممكنة للحادثة  ، و م هو عدد 

النواتج الممكنة للحادثة ب،  فإن عدد النواتج الممكنة 
. للحادثة  متبوعة بالحادثة ب  هو ن × م
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يمكن استعمال مبدأ العدّ األساسي إليجاد عدد النواتج الممكنة، وحل مسائل احتمالية 
ا يكون فيها أكثر من حادثتين. في مسائل أكثر تعقيدً

 يبيع محــل تجاري أجهزة 
تســجيل بأطوال وارتفاعــات وألوان 
مختلفــة كما هــو مبين فــي الجدول 
ا بطريقة  المجــاور، إذا اخترنا جهــازً
عشوائية، فما احتمال أن يكون ارتفاعه 

٣٠ سم، وطوله ٤٥ سم، ولونه بنيًّا؟

مبدأ العدّ األساسي        



٣



٥



٣



٤٥ = × ×

ا ممكنًا، من بينها ناتج واحد فقط يحقق الشرط المطلوب. هناك ٤٥ ناتجً
.  ٤٥
__١ لذا فاالحتمال المطلوب هو  

 إذا أضاف المحل التجاري لونًا آخر هو اللون األزرق، فكم يصبح  (Ü

عدد النواتج الممكنة؟ وما احتمال الحصول على جهاز ارتفاعه ٢٥ سم، وطوله 
٥٥ سم، ولونه بني عند اختيار أحدها عشوائيًّا؟



استعمل مبدأ العدّ األساسي لتجد عدد النواتج الممكنة في الحاالت التالية:
رمي قطعة نقود ثالث مرات. رمي قطعة نقود ثالث مرات.  رمي قطعة نقود ثالث مرات.  رمي قطعة نقود ثالث مرات.   

اختيار شطيرة وكوب عصير عشوائيًّا، على فرض أن هناك ٤ أنواع من  اختيار شطيرة وكوب عصير عشوائيًّا، على فرض أن هناك   اختيار شطيرة وكوب عصير عشوائيًّا، على فرض أن هناك    
الشطائر و٣ أنواع عصير.

ظهور عدد على مكعب األرقام، واختيار كرة من الكيس المجاور. ظهور عدد على مكعب األرقام، واختيار كرة من الكيس المجاور.  ظهور عدد على مكعب األرقام، واختيار كرة من الكيس المجاور.  ظهور عدد على مكعب األرقام، واختيار كرة من الكيس المجاور.   
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انظر األمثلة
١
٢

لألسئلة
٥ - ٩

١١

لألسئلة (٥-٩)، استعمل مبدأ العد األساسي لتجد عدد النواتج الممكنة في الحاالت التالية :

اختيار شهر من أشهر السنة ويوم من أيام األسبوع. اختيار شهر من أشهر السنة ويوم من أيام األسبوع.  اختيار شهر من أشهر السنة ويوم من أيام األسبوع.  اختيار شهر من أشهر السنة ويوم من أيام األسبوع.   

رمي مكعب أرقام، وقطعتي نقود. رمي مكعب أرقام، وقطعتي نقود.  رمي مكعب أرقام، وقطعتي نقود.  رمي مكعب أرقام، وقطعتي نقود.   

اختيار فريق من فرق كرة القدم البالغ عددها ٨ . واختيار العبك المفضل من بين ١٠ العبين. اختيار فريق من فرق كرة القدم البالغ عددها   اختيار فريق من فرق كرة القدم البالغ عددها   اختيار فريق من فرق كرة القدم البالغ عددها    

اختيار عدد من األعداد من ١ إلى ٢٠، واختيار لون من ٧ ألوان متوافرة. اختيار عدد من األعداد من   اختيار عدد من األعداد من    

ا فيه  اختيار كوب شاي بالنكهة العادية، أو النعناع، أو الزنجبيل، أو الليمون، سواءً أكان مضافً ا فيه   اختيار كوب شاي بالنكهة العادية، أو النعناع، أو الزنجبيل، أو الليمون، سواءً أكان مضافً ا فيه   اختيار كوب شاي بالنكهة العادية، أو النعناع، أو الزنجبيل، أو الليمون، سواءً أكان مضافً ا فيه   اختيار كوب شاي بالنكهة العادية، أو النعناع، أو الزنجبيل، أو الليمون، سواءً أكان مضافً  
، وفي كوب زجاجي أو ورقي. السكر أو بدونهِ

ا كل يوم من أيام السنة الهجرية.  ا مختلفً أعلن أحد المتاجر أنه سيعرض قميصً 
ح إجابتك. ا؟ وضِّ ا و١١ لونًا، فهل يُعد هذا اإلعالن دقيقً إذا كان هناك ٣٢ نوعً

 يمكن السفر من القصيم إلى الرياض بالحافلة أو الطائرة أو القطار، ومن الرياض  
إلى الدمام بالحافلة أو الطائرة أو القطار. فما احتمال أن يسافر سعد بالحافلة من القصيم 

ا بالرياض؟ إلى الدمام مرورً

أحد  يقدمها  التي  والحساء  والعصير  الشطائر  أنواع  أدناه  الجدول  يبين    
المطاعم لزبائنه. إذا اختار أحد الزبائن حساء خضار، فما احتمال أن يختار شطيرة جبن وعصير 

برتقال؟


دجاجتفاحجبن
خضاربرتقاللحم

مانجودجاج
فراولة

تَر و٦ أثواب و٣ أزواج أحذية. إذا اختار غترةً وثوبًا وحذاءً بطريقة   لد عامر ٤ غُ 
ا معينًا للغترة،  ا بعينه؟ (أيْ نوعً عشوائية، فما عدد النواتج الممكنة؟ وما احتمال أن يختار زيًّ

ا معينًا من األحذية). ولونًا معينًا للثوب، ونوعً
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رمت هند ٣ مكعبات أرقام (١-٦). ما احتمال أن  رمت هند   رمت هند    
يظهر العدد ٤ على المكعبات الثالثة؟ 

   ٣٦
__١    ( `L   ٦

__١        (CG

٢١٦
___١    ( O   ١٨

__١    ( Ü  

ا  قمصانً تجاري  محل  يبيع    
أن  علمت  فإذا  مختلفة.  ومقاسات  وألوان  بتصاميم 
النواتج  عدد  وكان  مقاسات،  و٣  تصاميم   ٥ هناك 
ا، فكم  الممكنة الختيار قميص عشوائيًّا هو ٦٠ ناتجً

ا للقمصان يبيع المحل؟  لونًا مختلفً

٥ ( `L ٣ (CG

١٢ ( O  ٤ ( Ü

 أوجد فضاء العينة عند رمي مكعب أرقام (١-٦)، وقطعة نقد، واختيار بطاقة من بطاقتين إحداهما خضراء  
واألخر سوداء. (الدرس ٧-٣) 

(الدرس ٧-١)  وار المجاور؛ إليجاد االحتماالت اآلتية في أبسط صورة. استعمل القرص الدّ

   ح(عدد أكبر من ٢) ح(عدد زوجي) ح(عدد زوجي)  ح(عدد زوجي)  ح(عدد زوجي)   

وثالث  ومرتين  واحدة  مرة  نقود  قطعة  رمي  عند  الممكنة  النواتج  عدد  أوجد     
مرات. ثم أوجد عدد النواتج الممكنة عند رمي قطعة نقود (ن) مرة. صف الطريقة التي 

استعملتها.
 أوجد عدد النواتج إذا أخذت ن، م في مبدأ عدّ القيم أدناه،  

وأيُّ حالة تختلف عن الحالتين األخريين وفق عدد النواتج الممكنة؟

 
  

   
 

 
 

النواتج  عدد  إليجاد  األساسي  العدّ  مبدأ  استعمال  يمكن  متى  ح  وضّ  
الممكنة، ومتى يمكن استعمال الرسم الشجري.
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في القرص المجاور، احتمال استقرار المؤشر على األعداد 

. أوجد االحتماالت التالية: المبينة متساوٍ

ح(عدد فردي) ح(عدد فردي)  ح(عدد فردي)  ح(عدد فردي)   

ح(١ أو ٧) ح(  ح(  ح(   

ا أوليًّا) ح(ليس عددً ا أوليًّا)  ح(ليس عددً ا أوليًّا)  ح(ليس عددً ا أوليًّا)  ح(ليس عددً  

ح(عدد أكبر من ١) ح(عدد أكبر من   ح(عدد أكبر من   ح(عدد أكبر من    

في  العينة  فضاء  إليجاد  ا  شجريًّ ا  رسمً أو  جدوالً  استعمل 

الحالتين التاليتين:

رمي قطعة نقود مرتين. رمي قطعة نقود مرتين.  رمي قطعة نقود مرتين.  رمي قطعة نقود مرتين.   

اختيار حرف من كلمة " عبير "، ورقم من العدد ١٢٣. اختيار حرف من كلمة   اختيار حرف من كلمة    

 يلعب وليد وأحمد اللعبة التالية: 

يلقي وليد مكعب األرقام، ويسحب   

إحد البطاقتين الموضحتين. 

فإذا حصل على عدد أقل من ٤

وحرف علة، فإنه يربح جائزة، 

وإالّ فإن أحمدَ هو الرابح. أوجد فضاء العينة، ثم أوجد 

احتمال أن يربح وليد.

استعمل مبدأ العدّ األساسي لتجد عدد النواتج الممكنة في 

كل من الحالتين التاليتين:

ن من ٤ منازل. ي مكوّ كتابة رقم سرّ ن من   ي مكوّ كتابة رقم سرّ ن من   ي مكوّ كتابة رقم سرّ ن من   ي مكوّ كتابة رقم سرّ  

رمي مكعب األرقام ٥مرات. رمي مكعب األرقام   رمي مكعب األرقام   رمي مكعب األرقام    

C10-16A_874046

C10-015A_874046
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اختر اإلجابة الصحيحة:

باع   تُباع ٥ زجاجات من العصير، سعة كلّ منها نصف  باع   تُ باع   تُ   تُ
. ما ثمن ٧ زجاجات منها؟   لتر بمبلغ ١٤رياالً

٢٫٥ ريال  (CG

٣٫٥ رياالت (Ü

٦٫١٩ رياالت (`L  

١٩٫٦ رياالً (O   

إذا أدار عبدالله كالًّ من القرصين أدناه مرة واحدة،  إذا أدار عبدالله كالًّ من القرصين أدناه مرة واحدة،   إذا أدار عبدالله كالًّ من القرصين أدناه مرة واحدة،    
فعدد النواتج الممكنة هو: 

٣ (CG

  ٦ (Ü

٩ (`L

١٢ (O

عدد النواتج الممكنة لرمي مكعبي أرقام يساوي:  عدد النواتج الممكنة لرمي مكعبي أرقام يساوي:   عدد النواتج الممكنة لرمي مكعبي أرقام يساوي:   عدد النواتج الممكنة لرمي مكعبي أرقام يساوي:    
٢ (CG

٦ (Ü  

١٢ (`L  

٣٦ (O  

المحمول  بهاتفه  محمد  اتصاالت  تكلفة  كانت  المحمول   بهاتفه  محمد  اتصاالت  تكلفة  كانت  المحمول   بهاتفه  محمد  اتصاالت  تكلفة  كانت   
يأتي:  كما  (بالرياالت)  الماضية  الثمانية  لألشهر 
 ، ٤٧٥  ، ٦٠٠  ، ٥٥٠  ،٦٢٠  ، ٤٥٠  ، ٥٥٠  ، ٤٠٠

٤٢٥. ما منوال هذه البيانات؟ 
٥٥٠ (CG

٤٧٠ (Ü  

٤٥٠ (`L  
٤٠٠ (O  

. ثم اشترت  اشترت سلمى ٤ كتب بمبلغ ١٢٠ رياالً اشترت سلمى   اشترت سلمى    
الحسابي  الوسط  ما   . رياالً  ٥٠ بـ  لصديقتها  كتاب 

ألسعار الكتب جميعها؟
٢٠  رياالً  (CG  

٣٤  رياالً (Ü  

٥٠  رياالً (`L

٧٠  رياالً (O
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١٢٣٤٥٦٧٨

٧-٧٣-١مهارة سابقةمهارة سابقةمهارة سابقة٧-٧٤-٣مهارة سابقة

oÜQ sóJCG

 ;á∏Ä``°SC’G  ≈``∏Y  pá``HÉLE’G  p∫Ó``N  ø``e
 nº``«gÉØe  ø``e  o¬`` oàª∏©J  É``e  nR uõ``YCG  ≈``àM

.äGQÉ``¡e  ø``e  o¬oàÑ``°ùàcG  É``eh

        
   

ÜQóJCG

     

R uõYCG ≈àM ;á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G ∫ÓN øe
.äGQÉ¡e øe ¬àÑ°ùàcG Éeh º«gÉØe øe ¬àª∏©J Ée

أجب عن السؤال اآلتي:
٦٢٥ الماضي  العام  في  للمالبس  خزانتين  ثمن  كان    

النسبة  ما   ، رياالً  ٦٥٠ ثمنهما  بلغ  السنة  وهذه   ، رياالً
المئوية لمقدار الزيادة في ثمنهما؟

يحتوي كيس على ٣ كرات زرقاء، و٤ كرات حمراء،    
و ٥ كرات خضراء، فما احتمال اختيار كرة زرقاء؟

حا خطوات الحل: أجب عن السؤال اآلتي موضَّ
يقدم محل قهوة لزبائنه نوعين من القهوة (حارة وباردة) يقدم محل قهوة لزبائنه نوعين من القهوة (حارة وباردة)  يقدم محل قهوة لزبائنه نوعين من القهوة (حارة وباردة)  يقدم محل قهوة لزبائنه نوعين من القهوة (حارة وباردة)   

والكراميل،  الفانيال،  هي:  مختلفة،  نكهات  بثالث 
القهوة،  تلك  يتذوق  أن  حمد  وأراد  والشوكوالتة. 

ولكنه احتار في اختياره.

     CG)  استعمل مبدأ العدّ إليجاد عدد النواتج الممكنة 
لقهوة حمد. 

  Ü)  استعمل الرسم الشجري لتبين كافة النواتج 
الممكنة لقهوة حمد. 

L`)  إذا اختار حمد قهوته بطريقة عشوائية، فما 

احتمال أن يشرب قهوة حارة بنكهة الكراميل؟ 

حا خطوات الحل: أجب عن السؤال اآلتي موضَّ
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 المضلعات: اعمل المطوية اآلتية لتساعدك على تنظيم مالحظاتك، 
(٢٩سم × ٤٢سم). A3 واستعمل ورقة بمقاس

اطوِ  طرف الورقة على  
طولها، واعمل حاشية بمقدار 

٢ سم.

افتح  الورقة، وارسم خطوطًا على طول  
خطوط الطي، وسمّ كل عمود كما يظهر 

في الشكل.

فك الطي، ثم اطوِ الورقة طوليًّا  
إلى ثالثة أقسام.

 

طولها، واعمل حاشية بمقدار 


 يتفنن المهندسون في تصميماتهم المعمارية، وتُستعمل 

المضلّعات بشكل كبير في هذه التصميمات.
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أتعرف خصائص األشكال ثنائية •
األبعاد وأصفها.


الزوايا المتقابلة بالرأس (٣٥) 

الزوايا المتتامة (٣٩)
الزوايا المتكاملة (٣٩)

القطاعات الدائرية (٤٤)
المثلثات (٥٢)

األشكال الرباعية (٦٢)
(٦٨) األشكال المتشابهة



  

áÄ«¡àdG 

ب الناتج إلى  احسب ناتج ضرب أو قسمة كلٍّ مما يأتي، وقرّ
  .أقرب منزلتين عشريتين إذا لزم األمر

٤٨ ÷ ١٩١  ٣٦٠ × ٠٫٨٥ 
٣٦٠× ٠٫٣٧  ٢٤ ÷ ١٥٦ 
٣٦٠× ٠٫٦٩  ٣٣ ÷ ٣٠٧ 

٣٦٠ ×  احسب قيمة ٠٫٩٢
٣٦٠

٠٫٩٢  ×
٧٢٠

٣٢٤٠٠  +
٣٣١٫٢٠

إذن ٠٫٩٢ × ٣٦٠ = ٣٣١٫٢

  لّ كالًّ من المعادلتين اآلتيتين: حُ
١٢٢ + س + ١٤ = ١٨٠

٤٥ + ١٣٩ + ك + ١٧ = ٣٦٠

ا، انقضى منها   إذا كان عدد أيام الدراسة ١٨٠ يومً 

ا على إجازة منتصف السنة، فما  ا، وبقي ١٣ يومً ٧٢ يومً

  عدد أيام الدراسة بعد اإلجازة؟

٤٦ + ٩٠ + س = ١٨٠  حلّ المعادلة
       ٤٦ + ٩٠ + س =     ١٨٠
١٣٦ + س =     ١٨٠
١٣٦            = - ١٣٦ -           
                             س =       ٤٤

إذن حلّ المعادلة  ٤٦ + ٩٠ + س = ١٨٠، هو: س = ٤٤.

  لّ كلَّ تناسب مما يأتي: حُ

  ٩
أ  =   ٣__

__٤    ٣٢
١٦  =    هـ__

__٧   

  ١٥__ص    =  ٨
__٥    ٦

__٤٢  =   ٧
   ت__

 يستطيع سالم قراءة ٢٨ صفحة في 
٤٥ دقيقة، ما عدد الصفحات التي يستطيع قراءتها 

  في ١٣٥ دقيقة؟

.  ٤٨
٨  =   جـ__

 حلّ التناسب    ٣__
اكتب التناسب    ٤٨

٨  =   جـ__
_٣  

بما أن ٨ × ٦ = ٤٨؛ اضرب ٣ × ٦ إليجاد جـ                                  ٤٨
__٨  =   ١٨

_٣  

٦ ×

٦ ×

إذن جـ = ١٨.

 منزلتان عشريتان

 منزلتان عشريتان

اكتب المعادلة
اجمع ٩٠ إلى ٤٦

اطرح ١٣٦ من كال الطرفين
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يبين الشكل المجاور زوايا 
هبوط عربة أفعوانية.

تصنع العربة زاويتين عند هبوطها كما  تصنع العربة زاويتين عند هبوطها كما   تصنع العربة زاويتين عند هبوطها كما    
في الشكل المجاور. ارسم زاوية قياسها 

بين ٤٤° و ٧٠°.
قد تنخفض عربة األفعوانية بزاوية ٩٠°،  قد تنخفض عربة األفعوانية بزاوية   قد تنخفض عربة األفعوانية بزاوية    

وتعرف بزاوية االنخفاض الرأسية. 
ارسم هذه الزاوية.




 ≈∏Y ± qô©JCGh ,ÉjGhõdG ∞qæ°UCG

 ,¢SCGôdÉH á∏HÉ≤àªdG ÉjGhõdG
.IQhÉéàªdG ÉjGhõdGh


ájhGõdG
áLQódG
¢SCGôdG

á≤HÉ£àªdG ÉjGhõdG
áªFÉ≤dG ájhGõdG
IOÉëdG ájhGõdG

áLôØæªdG ájhGõdG
áª«≤à°ùªdG ájhGõdG

¢SCGôdÉH á∏HÉ≤àªdG ÉjGhõdG
IQhÉéàªdG ÉjGhõdG

الزاوية لها ضلعان يشتركان في نقطة، وتُقاس بوحدة تسمى الدرجة. وإذا قُسمت دائرة 
ا، فإن كل جزء سيكون له زاوية قياسها درجة واحدة (١° ). ا متساويً إلى ٣٦٠ جزءً

يمكن تسمية الزاوية بعدة طرائق، ويُرمز لها بالرمز  .

الرأس هو النقطة التي 
يلتقي فيها الضلعان.

سمِّ الزاوية في الشكل المجاور. 
لتسمية الزاوية باستعمال الرأس ب، ونقطة من كل   •

ضلع نقول:  أ ب جـ   أو   جـ ب أ
لتسمية الزاوية باستعمال الرأس فقط نقول:   ب  •

١ لتسمية الزاوية باستعمال الرقم فقط نقول:   •

إذن يمكن أن تُسمى الزاوية بأربع طرائق، هي: 
.١ ـ ،  جـ ب أ،  ب،   أ ب ج

سمّ الزاوية المجاورة بأربع طرائق.  



يمكن تسمية الزاوية بعدة طرائق، ويُرمز لها بالرمز 

سمِّ الزاوية في الشكل المجاور. 
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تُصنَّف الزوايا بحسب قياساتها، والزاويتان المتساويتان في القياس تكونان متطابقتين.
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قياس الزاوية أقل من ٩٠°،
إذن الزاوية حادة.
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قياس الزاوية بين ٩٠° و ١٨٠°،
إذن الزاوية منفرجة.

صنِّف كل زاوية مما يأتي إلى حادة، أو منفرجة، أو قائمة، أو مستقيمة:


C11-008A-874046
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صنِّف كالًّ من الزاويتين اآلتيتين إلى حادة، أو منفرجة، أو قائمة، أو مستقيمة:
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زاوية مستقيمةزاوية منفرجةزاوية حادةزاوية قائمة
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  الزاويتان المتقابلتان بالرأس هما الزاويتان غير المتجاورتين 

الناتجتان عن تقاطع مستقيمين.
زاويتان متقابلتان بالرأس. ٣ ١ و      
زاويتان متقابلتان بالرأس. ٤ ٢ و            


  تكون الزاويتان متجاورتين إذا كان لهما رأس مشترك، 

وضلع مشترك، وكانتا غير متداخلتين.
الزوايا المتجاورة: هي أزواج الزوايا       

  ،٣ ٢ و     ،٢ ١ و        
.٦ ٥ و   ٤، و   ٣ و                
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 سمّ كالًّ من الزاويتين أدناه بأربع طرائق، ثم صنِّفها إلى زاوية حادة، أو قائمة، أو مستقيمة، أو 
منفرجة.



C11-017A-874046.eps



C11-018A-874046.eps

ا من الزوايا المتقابلة بالرأس  د زوجً  حدِّ 
ح إجابتك. على إشارة ممنوع الوقوف. وضِّ  





ا من الزوايا المتقابلة بالرأس في  د زوجً حدِّ 
ح إجابتك. الشكل المجاور، ووضّ

نتا من تقاطع  ٤ متقابلتان تكوَّ ٢ وَ   بما أنّ  
مستقيمين، فهما زاويتان متقابلتان بالرأس، 
٣ متقابلتان بالرأس. ١ وَ   وكذلك  

ح إجابتك: بالرجوع إلى الشكل المجاور، أوجد كالًّ مما يأتي، ووضّ
ا من الزوايا المتقابلة بالرأس. زوجً  

ا من الزوايا المتجاورة. زوجً    



ح إجابتك: بالرجوع إلى الشكل المجاور، أوجد كالًّ مما يأتي، ووضّ
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انظر األمثلة
١-٣

٤

لألسئلة
٤-٩

١٠-١٧

سمّ كل زاوية مما يأتي بأربع طرائق، ثم صنّفها إلى زاوية حادة، أو قائمة، أو مستقيمة، أو منفرجة.
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٤
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استعمل الشكل المجاور لإلجابة عن األسئلة (١٠-١٥). صنِّف كل زوج 
من الزوايا فيما يأتي إلى متجاورتين، أو متقابلتين بالرأس، أو غير ذلك.

٥ ٢٦ و  ٤٤ و  ٣ و 

٦ ٥٣ و  ١٤ و  ١ و 

 استعمل الشكل المجاور لإلجابة عن السؤالين ١٦ ، ١٧.
ا من الزوايا المتقابلة بالرأس. د زوجً حدّ ا من الزوايا المتقابلة بالرأس.  د زوجً حدّ ا من الزوايا المتقابلة بالرأس.  د زوجً حدّ  

ا من الزوايا المتجاورة. د زوجً حدّ ا من الزوايا المتجاورة.  د زوجً حدّ ا من الزوايا المتجاورة.  د زوجً حدّ  

أيُّ البدائل اآلتية هو األفضل لوصف   
الزاوية الموضحة في الشكل المجاور؟

 منفرجة   قائمة   
 مستقيمة  حادة   

بجوار  تقع  شهيرة  ساعة  مكة»  «ساعة       
المسجد الحرام بمكة المكرمة. استعن بصورتها جانبًا 
ل عند كل منها عقربا الساعة لتحدد أربعة أوقات يشكِّ

 زاوية حادة، قائمة، مستقيمة، منفرجة.

ح الجملة إذا كانت  أيُّ الجملتين في السؤالين ٢٠ ، ٢١ صحيح؟ ارسم شكالً يوضّ
صحيحة، واذكر السبب إذا كانت غير صحيحة.

يمكن أن تكون الزاويتان المستقيمتان متقابلتين بالرأس. يمكن أن تكون الزاويتان المستقيمتان متقابلتين بالرأس.  يمكن أن تكون الزاويتان المستقيمتان متقابلتين بالرأس.   

يمكن أن تكون الزاويتان المستقيمتان متجاورتين. يمكن أن تكون الزاويتان المستقيمتان متجاورتين.  يمكن أن تكون الزاويتان المستقيمتان متجاورتين.   

 صف االختالفات بين الزوايا المتقابلة بالرأس والزوايا المتجاورة.
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أي مما يأتي ال يعدّ من أسماء  أي مما يأتي   أي مما يأتي    
الزاوية في الشكل المجاور؟ 

∠ ر ت ل    

١ ∠     

∠ ل ت ر    

∠ ت ر ل      

ا على الشكل أدناه، أي الجمل اآلتية  معتمدً ا على الشكل أدناه، أي الجمل اآلتية   معتمدً ا على الشكل أدناه، أي الجمل اآلتية   معتمدً  
صحيحة؟  

      الزاويتان ∠١ وَ ∠٤ متجاورتان.
الزاويتان ∠٢ وَ ∠٣ متقابلتان بالرأس.    
الزاويتان ∠٣ وَ ∠٤ متقابلتان بالرأس.   

       الزاويتان ∠٢ وَ ∠٣ متجاورتان.

أي مما يأتي  يعدّ من أسماء  أي مما يأتي   أي مما يأتي    

(الدرس ٧ - ٢)  ال، على افتراض أن هناك ٣ أنواع وَ ٤ ألوان من كل نوع؟  ما عدد النواتج الممكنة الختيار هاتف نقّ

 أُجريت دراسة على ٣٠٠ طالب حول المادة الدراسية المفضلة لهم، فوجد أن ٢٧% منهم يفضلون مادة  
(مهارة سابقة)   الرياضيات. ما عدد هؤالء الطالب؟

لَّ كل معادلة مما يأتي، وتحقق من صحة حلك: حُ 

١١٧ + س = ١٨٠  ٤٤ + س = ٩٠ 

١٨٠ = ٧٥ + س  ٩٠ = ٣٦ + س  



á∏eÉµàªdGh á qeÉààªdG ÉjGhõdG 39

 


 á qeÉààªdG ÉjGhõdG O uóMCG

 ¢SÉ«≤dG óLCGh ,á∏eÉµàªdGh
.ájhGõ∏d ∫ƒ¡éªdG


á qeÉààªdG ÉjGhõdG

á∏eÉµàªdG ÉjGhõdG

 استعن بالزاوية المرسومة جانبًا في كل
 من األسئلة اآلتية:

صنِّف  أ  على أنها زاوية حادة، أو قائمة، أو منفرجة، أو مستقيمة. صنِّف   صنِّف   صنِّف    
انسخ  أ  على ورقة، ثم ارسم نصف مستقيم يقسمها إلى زاويتين  انسخ   انسخ    

.٢ ١ وَ   هما   متطابقتين، وسمّ
٢؟ ١ وَ   ما قياس كل من  ما قياس كل من   ما قياس كل من    
٢؟ ١ وَ  ما مجموع قياس  ما مجموع قياس   ما مجموع قياس    

انسخ  أ على ورقة، ثم ارسم نصف مستقيم  يقسمها إلى زاويتين غير  انسخ   انسخ    
.٤ ٣ وَ   هما   متطابقتين، وسمِّ

٤؟ ٣ و   ماذا تالحظ على مجموع قياس الزاويتين   ماذا تالحظ على مجموع قياس الزاويتين    ماذا تالحظ على مجموع قياس الزاويتين     
٦ مستعمالً   ب المجاورة. – أجب عن األسئلة من ١ أجب عن األسئلة من   أجب عن األسئلة من    

هناك عالقة خاصة بين زاويتين مجموعهما ٩٠°، وكذلك بين زاويتين مجموعهما ١٨٠°.

ة والمتكاملة. يمكنك استعمال هذه العالقات؛ للتعرف على الزوايا المتتامّ
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قياس الزاوية:

قرأ قياس الزاوية ١. ١، يُ الرمز ق  

 
تان إذا كان مجموع قياسهما يساوي ٩٠°. نقول: إنَّ الزاويتين متتامّ



°٢ = ٩٠ ١ + ق   ٥٥° + ٣٥° = ٩٠°ق  


نقول: إن الزاويتين متكاملتان إذا كان مجموع قياسهما يساوي ١٨٠°.



°٤ = ١٨٠ ٣ + ق   ١٤٠° + ٤٠° = ١٨٠°ق  

 

  

www.ien.edu.sa



äÉ©q∏°†ªdG :á°Sóæ¡dG 40


التعامد:

المستقيمات أو األضالع التي تتقاطع 
فتشكل زوايا قائمة تكون متعامدة.

ة، أو غير ذلك. د ما إذا كان كلّ زوج من الزوايا اآلتية، متكاملة، أو متتامّ حدِّ



الن زاوية مستقيمة. ٢ تشكّ ١ و  
إذن الزاويتان متكاملتان.
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°٦٠° + ٣٠ ° = ٩٠
تتامتان. إذن الزاويتان مُ

ة، أو غير ذلك. د ما إذا كان كلّ زوج من الزوايا اآلتية، متكاملة، أو متتامّ حدِّ


C11-015A-874046



C11-016A-874046C11-016A-874046





ة، أو غير ذلك. د ما إذا كان كلّ زوج من الزوايا اآلتية، متكاملة، أو متتامّ حدِّ



يمكن استعمال العالقة بين الزوايا إليجاد القياس المجهول للزاوية.

: أوجد ق  جـ ب د.
الن زاوية قائمة،  بما أن  أ ب جـ ،  جـ ب د تشكّ

تان. فهما زاويتان متتامّ

٢٨ + س = ٩٠           اكتب المعادلة
- ٢٨     - ٢٨            اطرح ٢٨ من كال الطرفين

           س = ٦٢
إذن ق   جـ ب د = ٦٢°.

 أوجد قيمة س. 
تين، وكان ق  م = ٦٥°، م متتامّ  إذا كانت   ل وَ  

فما ق   ل؟  





يمكن استعمال العالقة بين الزوايا إليجاد القياس المجهول للزاوية.

: أوجد ق 



C10-056C-829633ART FILE:

CUSTOMER:

CONVERTED FONT:

FONT CONVERSION

EDITED BY:

JOB NUMBER:

DATE:

DATE:

TIME:

Glencoe

created@ NETS only altered@ NETS

simple mod. complex v. complex

blackline greyscale color

TECH
10555

REVISION: 1 2 3 (place checkmark)

CH 10

4

7-30-07MF

C10-055C-829633-A
be

C10-055C-829633-AART FILE:

CUSTOMER:

CONVERTED FONT:

FONT CONVERSION

EDITED BY:

JOB NUMBER:

DATE:

DATE:

TIME:

Glencoe

created@ NETS only altered@ NETS

simple mod. complex v. complex

blackline greyscale color

TECH
10555

REVISION: 1 2 3 (place checkmark)

CH 10

4

7-30-07MF



 



مجموع قياس   أ ب جـ ، وَ   جـ ب د يساوي ٩٠°.

س تمثل قياس   جـ ب د.

٢٨ + س = ٩٠

 أ ب جـ ، وَ   جـ ب د يساوي  أ ب جـ ، وَ  

س تمثل قياس  س تمثل قياس   جـ ب د.

 + س = ٢٨
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ة، أو غير ذلك: د ما إذا كان كلّ زوج من الزوايا اآلتية متكاملة، أو متتامّ  حدِّ
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 أوجد قيمة س .           





انظر األمثلة
١، ٢

٣

لألسئلة
٤-٩

١٠، ١١

ة، أو غير ذلك. د ما إذا كان كلّ زوج من الزوايا اآلتية متكاملة، أو متتامّ حدِّ
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تين، وكان ق   ب يساوي ٦٧° ، فما ق   أ؟  إذا كانت  أ   وَ   ب متتامّ 
 أوجد ق   جـ إذا كانت   جـ  وَ  د متكاملتين ،  

وكان ق   د يساوي ١١٥°.

 ما قياس الزاوية المجهولة في الشكل المجاور؟ 

ل قاعدة التزلج في الشكل المجاور   تشكّ 
زاوية قياسها ٤٣°. أوجد قياس الزاوية المجهولة.

استعمل الشكل المجاور لإلجابة عن األسئلة ١٤-١٦.
ة. ا من الزوايا المتتامّ سمِّ زوجً ة.  ا من الزوايا المتتامّ سمِّ زوجً ة.  ا من الزوايا المتتامّ سمِّ زوجً  

ا من الزوايا المتكاملة. سمِّ زوجً ا من الزوايا المتكاملة.  سمِّ زوجً ا من الزوايا المتكاملة.  سمِّ زوجً  
ا من الزوايا المتقابلة بالرأس. سمِّ زوجً ا من الزوايا المتقابلة بالرأس.  سمِّ زوجً ا من الزوايا المتقابلة بالرأس.  سمِّ زوجً  

C11-027A-874046-A

G7 SE MS Math 09
1st pass
7-26-07
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.٢٠ –  استعمل الشكل المجاور لإلجابة عن األسئلة ١٧
  ، ٢ ١ وَ   د ما إذا كان كل زوج من الزوايا   حدِّ د ما إذا كان كل زوج من الزوايا    حدِّ د ما إذا كان كل زوج من الزوايا    حدِّ د ما إذا كان كل زوج من الزوايا    حدِّ  

٣ يمثل زاويتين متقابلتين بالرأس،  ١ وَ     ،٣ ٢ وَ  
أو متجاورتين، أو غير ذلك.

 ،٢ ١ وَ ق   اكتب معادلة تمثل مجموع ق   اكتب معادلة تمثل مجموع ق    اكتب معادلة تمثل مجموع ق     

.٣ ٢ وَ ق   ومعادلة أخر تمثل مجموع ق  

٣ على  ١، وَ ق  حل المعادلتين اللتين كتبتهما في السؤال ١٨ لحساب ق   حل المعادلتين اللتين كتبتهما في السؤال   حل المعادلتين اللتين كتبتهما في السؤال    
٢ . ما الذي تالحظه؟ الترتيب، بداللة ق 

 استعن بإجابتك في السؤال ١٩ لتخمين العالقة بين الزوايا المتقابلة بالرأس.       

أوجد قيمة س في كل من األشكال اآلتية:



 مستعينًا بالشكل المجاور،  
أيُّ الجمل اآلتية صحيحة؟

٢ متكاملتان. ١ وَ   

٢ متقابلتان بالرأس. ١ وَ   

تان. ٢ متتامّ ١ وَ   

٢ قائمتان. ١ وَ   

 ،١٠ إذا كانت الزاويتان أ وَ ب متكاملتين، وَ ق   أ = س –  
وَ ق   ب = س + ٢، فما قياس كلّ زاوية؟

تين، أو غير   صف طريقة لتحديد ما إذا كانت الزاويتان متكاملتين، أو متتامّ
ذلك، دون استعمال المنقلة لقياس أيٍّ منهما.
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ما قيمة س في الشكل أدناه؟ ما قيمة س في الشكل أدناه؟  ما قيمة س في الشكل أدناه؟   

١٨٠     
١٠٥   

٧٥ 
١٥    

تان في الشكل أدناه هما:  الزاويتان المتتامّ تان في الشكل أدناه هما:   الزاويتان المتتامّ تان في الشكل أدناه هما:   الزاويتان المتتامّ  

١ ، ∠٣∠     
١ ، ∠٢∠   
٢ ، ∠٣∠ 
٤ ، ∠٥∠    

سمِّ الزاوية في الشكل أدناه بأربع طرائق، ثم صنّفها إلى: زاوية حادة، أو قائمة، أو مستقيمة،  
(الدرس ٨ - ١) أو منفرجة.

(مهارة سابقة)  ما الوسط الحسابي للقيم ١٦، ١٦، ١٧، ١٧، ٣٢؟ 

اضرب أو اقسم: 

٣٦٠ × ٠٫٢٥  ٠٫٦٢ × ٣٦٠ 

٦٣ ÷ ١٩٩  ١٧ ÷ ١٤٦ 
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.Égô°ùaoCGh ájôFGO äÉYÉ£b Å°ûfoCG


ájôFGódG äÉYÉ£≤dG

ئل طالب مدرسة عن  سُ
الخضراوات المفضلة لديهم. ويبين 

الجدول المجاور نتائج هذه الدراسة.

ح كيف تعرف أنّ كل طالب  وضِّ ح كيف تعرف أنّ كل طالب   وضِّ ح كيف تعرف أنّ كل طالب   وضِّ ح كيف تعرف أنّ كل طالب   وضِّ  
ا فقط من  ا واحدً د نوعً قد حدّ

الخضراوات؟

ئل ٤٠٠ طالب عن الخضراوات المفضلة لديهم، فما عدد الطالب  إذا سُ ئل   إذا سُ ئل   إذا سُ  
لوا الجزر؟ الذين فضَّ

الرسم الذي يعرض البيانات على هيئة أجزاء من الكل في الدائرة يسمى القطاعات 
الدائرية، ومجموع نسبها يساوي ١٠٠%.

 مثِّل البيانات الواردة في فقرة استعد بالقطاعات الدائرية.
•  تتكون الدائرة من ٣٦٠ °. أوجد بالدرجات ما يمثِّله كل قطاع دائري .

% من ٣٦٠ ° = ٠٫٤٥ × ٣٦٠ ° = ١٦٢°  ٤٥
ب إلى أقرب درجة ٨٣°                 قرّ % من ٣٦٠ ° = ٠٫٢٣ × ٣٦٠ ° ≈ ٢٣
ب إلى أقرب درجة ٦١°                 قرّ % من ٣٦٠ ° = ٠٫١٧ × ٣٦٠ ° ≈ ١٧

% من ٣٦٠ ° = ٠٫١٥ × ٣٦٠ ° = ٥٤°  ١٥

•  لتمثيل ذلك، ارسم دائرة بنصف قطر مناسب كما هو مبين في الشكل أدناه، ثم 
ر هذه الخطوة  استعمل المنقلة لرسم الزاوية األولى التي مقدارها ١٦٢° ، وكرِّ

لكل جزء أو قطاع.
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 مثِّل البيانات الواردة في فقرة استعد بالقطاعات الدائرية.




النسبة المئويةالخضار
%الجزر ٤٥

%الفاصولياء الخضراء ٢٣
%البازالء ١٧

%غير ذلك ١٥


 

www.ien.edu.sa
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عند رسم القطاعات الدائرية نحتاج أوالً إلى تحويل البيانات إلى نسب وكسور 
عشرية، ثم إلى درجات ونسب مئوية.

نات     يبين الجدول المجاور نسب مكوّ
ثِّل البيانات  الغالف الجوي لألرض. مَ

بالقطاعات الدائرية.


النسبةالعنصر

%نيتروجين ٧٨
%أوكسجين ٢١
%غير ذلك ١

دة   يبين الجدول المجاور عدد األنواع المهدَّ
باالنقراض من أربعة طوائف حيوانية في أحد األقاليم.

مثّل هذه البيانات بالقطاعات الدائرية.
•  احسب العدد الكلي لألنواع:

.٦٨ + ٧٧ + ١٤ + ١١ = ١٧٠
•  احسب النسبة التي تقارن عدد أنواع كل طائفة 

بالمجموع، ثم اكتبها على صورة كسر عشري إلى أقرب منزلتين عشريتين.

٠٫٤٥ ≈  ١٧٠
___٧٧ ١٧٠  = ٠٫٤٠الطيور:   

    الثدييات:     ٦٨___

٠٫٠٦ ≈ ١٧٠
البرمائيات:     ١١___ ٠٫٠٨ ≈  ١٧٠

___١٤     الزواحف:    
•  أوجد بالدرجات ما يمثله كل قطاع في الدائرة.

    الثدييات: ٠٫٤٠ × ٣٦٠ ° = ١٤٤°
    الطيور: ٠٫٤٥ × ٣٦٠ ° = ١٦٢°

°٢٩     الزواحف: ٠٫٠٨ × ٣٦٠ ° ≈
°٢٢     البرمائيات: ٠٫٠٦ × ٣٦٠ ° ≈

      بسبب التقريب، فإن مجموع الدرجات يساوي ٣٥٧ °.





دة   يبين الجدول المجاور عدد األنواع المهدَّ


G7 SE MS Math 09
2nd pass
07-17-9
LKell

C08-10A_NA_874046

C08-10A_NA_874046

  أوجد بالدرجات ما يمثله كل قطاع في الدائرة.
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يعرف النمر العربي برأسه الضخم وأرجله 
القصيرة، ويتواجد على امتداد سلسة جبال 

مدين والحجاز والسروات حتى اليمن، 
مان وشرق اإلمارات، وهو  كما يوجد في عُ

أكثر الثدييات عرضة لالنقراض.

•  سمّ كل قطاع من الرسم بنوع الخضار الذي يمثِّله، 
ونسبته المئوية، ثم اكتب عنوانًا للرسم.

يجب أن يكون مجموع قياسات الزوايا ٣٦٠ °.   
° ١٦٢° + ٨٣° + ٦١° + ٥٤° = ٣٦٠
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• ارسم القطاعات الدائرية.
% ٠٫٤٥ = ٤٥ ،  % ٠٫٤٠ = ٤٠     

% ٠٫٠٦ = ٦ ، % ٠٫٠٨ = ٨      

  بعد رسم أول ثالثة قطاعات، يمكنك قياس زاوية آخر قطاع في 
الدائرة؛ للتحقق من أنّ قياسات الزوايا صحيحة.

يبين الجدول المجاور عدد   
الميداليات التي أحرزتها الدول العربية منذ عام 

١٩٢٨م حتى عام ٢٠١٦م في األولمبياد. مثِّل هذه 
البيانات بالقطاعات الدائرية.

يبين الشكل المجاور نسب األسر 
السعودية وفق عدد السيارات المملوكة كما ورد في 

إحصاءات عام ١٤٣٨هـ.

لت أعلى نسبة؟ أيُّ فئات األسر الثالث سجَّ
إنّ أكبر قطاع في الدائرة يمثل فئة األسر التي تمتلك 

سيارة واحدة؛ إذن هي أعلى الفئات الثالث نسبة.

ماليين   ٤ قرابة  السعودية  العربية  المملكة  في  كان  إذا 
تمتلك سيارة واحدة على عدد  التي  يزيد عدد األسر  ـ ، فكم  أسرة عام ١٤٣٨ه

األسر التي تمتلك ثالث سيارات فأكثر؟

األسر التي تمتلك سيارة واحدة: ٦٥% من ٤ ماليين أسرة. 
٠٫٦٥ × ٤ = ٢٫٦ مليون أسرة. ⇐

األسر التي تمتلك ثالث سيارات فأكثر: ١١% من ٤ ماليين. 
٠٫١١ × ٤ = ٠٫٤٤ مليون أسرة. ⇐

ا فأكثر  إذن يزيد عدد األسر التي تمتلك سيارة واحدة على التي تمتلك ثالثً
بـ ٢٫١٦ مليون أسرة.



يبين الشكل المجاور نسب األسر 




 
 

 
 

≈ 
    
  




الهيئة العامة لإلحصاء: إحصاء ١٤٣٨هـ
www.stats.gov.sa





٣٢ذهبية
٣١فضية

٦٤برونزية
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النسبة المئويةالفصيلة

O% ٤٤
A% ٤٢
B% ١٠

AB% ٤


عدد الطالبالرياضة

٥٤كرة القدم
٢٧كرة الطائرة

١٥تنس الطاولة
٢٤السباحة

  لحلّ السؤالين ٣ و ٤، استعن بالشكل المجاور والذي يبيِّن نتائج مسح ما.
؟ ما اللون األكثر تفضيالً ؟  ما اللون األكثر تفضيالً ؟  ما اللون األكثر تفضيالً ؟  ما اللون األكثر تفضيالً  

إذا شمل المسح ٤٠٠ شخص، فما عدد األشخاص الذين  إذا شمل المسح   إذا شمل المسح    
يفضلون اللون البنفسجي؟



 مثِّل كلّ مجموعة بيانات مما يأتي على شكل قطاعات دائرية.

ح إجابتك. لت أقلّ نسبة؟ وضِّ أيُّ فئات األسر الثالث سجَّ  

ما عدد األسر التي تمتلك سيارتين في المملكة العربية السعودية وفق   
إحصاءات عام ١٤٣٨هـ؟

مثِّل كل مجموعة بيانات مما يأتي على شكل قطاعات دائرية.


النسبةالنوع
%بنزين ٩١ ٨٦
%بنزين ٩٥ ٨

%ديزل ٦

 
ار النسبةالزوّ
%أطفال ٦١
%نساء ٢٧

%رجال ١٢

انظر األمثلة
١
٢

٤،٣

لألسئلة
٥، ٦
٧، ٨

٩-١١



äÉ©q∏°†ªdG :á°Sóæ¡dG 48


العددالنوع

١٣ورقيات
١١تمور
٢٢فواكه
٥٦خضار

٩غير ذلك


عدد الطالباللعبة

٧القوارب المائية
٩ألعاب إلكترونية

٣٩السيارات
١٧القطار السريع
ار ٨الصحن الدوّ

١١، استعمل القطاعات الدائرية المجاورة التي تبين  –  للتمارين ٩
نات نفايات أُعيد تدويرها. مكوِّ

ن األكبر للنفايات؟ ما المكوِّ ن األكبر للنفايات؟  ما المكوِّ ن األكبر للنفايات؟  ما المكوِّ  

كم مرة يزيد الورق على الطعام؟ كم مرة يزيد الورق على الطعام؟  كم مرة يزيد الورق على الطعام؟   

إذا كانت كتلة النفايات المعاد تدويرها ٢٠٠ مليون طن،  
فما كتلة البالستيك الذي تم تدويره منها؟

 أوجد القيمة المجهولة في كلٍّ مما يأتي:

 مصاريف رضيع

C11-042A-874046.ai

 ميزانية عائلة             
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مثّل كالًّ من الجدولين اآلتيين باختيار التمثيل المناسب مما يلي: التمثيل بالخطوط أو 
باألعمدة أو بالقطاعات الدائرية.


عدد الطالبالمكان

٨مكة المكرمة
٧المدينة المنورة

٤أبها
٤الباحة
٣حائل


النسبة المئويةالنشاط

%المدرسة ٢٥
%النوم ٣٣

%الواجبات المدرسية ١٢
%الرياضة ٨
%غير ذلك ٢٢
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: ١٨ –  استعمل الجدول المجاور لحل األسئلة ١٦
مثِّل البيانات على شكل قطاعات دائرية.   

استعمل التمثيل لتحديد قطعتي أرض متساويتي  استعمل التمثيل لتحديد قطعتي أرض متساويتي   استعمل التمثيل لتحديد قطعتي أرض متساويتي    
المساحة تقريبًا.

قارن بين مساحتي القطعتين (جـ) وَ (د). قارن بين مساحتي القطعتين (جـ) وَ (د).  قارن بين مساحتي القطعتين (جـ) وَ (د).   




٩٩٣أ
٢٣٠١ب
٢٢٤٠جـ
٧٥٢د

٣١٨٢هـ

 يبيّن الرسم المجاور نتائج مسح لتحديد المادة   
الدراسية المفضلة لد مجموعة من الطالب. ما النسبة 

ح  المئوية للطالب الذين يفضلون الرياضيات؟ وضِّ
إجابتك.

  اجمع بيانات من زمالئك في الصف،  
بحيث يمكن تمثيلها بقطاعات دائرية، ثم أنشئ قطاعات دائرية، واكتب عبارة لتحليل 

البيانات وتفسيرها.

 يبين الجدول المجاور نسب أشخاص 
ا مختلفة من العصير. هل يمكن تمثيل  يفضلون أنواعً

ح إجابتك. البيانات في قطاعات دائرية؟ وضِّ


%عصير البرتقال ٥٤
%عصير مشكل ٤٨

%عصير المانجو ٣٧
%عصير التوت ١٥

   يبيِّن التمثيل البياني المجاور، الطرائق المختلفة الستعمال الخشبِ عالميًّا. 
ا لهذه القطاعات الدائرية؟ أي الجمل اآلتية صحيحة وفقً

ا.      يستعمل الخشب في الوقود أكثر من استعماله في الورق والمباني معً
أكثر من ٧٠% من الخشب يستعمل للوقود.   

يستعمل الخشب في الورق أكثر من استعماله في المباني. 
    يستعمل الخشب في المباني أكثر من استعماله في الوقود.

   يبيِّن التمثيل البياني المجاور، الطرائق المختلفة الستعمال الخشبِ عالميًّا. 
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(الدرس ٨ - ١) د زاويتين متقابلتين بالرأس في الشكل أدناه. حدّ د زاويتين متقابلتين بالرأس في الشكل أدناه.  حدّ د زاويتين متقابلتين بالرأس في الشكل أدناه.  حدّ  

تان، وكان ق∠س = ١٥°،  إذا علمت أن الزاويتين ∠س وَ ∠ص متتامّ إذا علمت أن الزاويتين   إذا علمت أن الزاويتين    
(الدرس ٨ - ٢) فما قياس الزاوية ∠ص؟

لَّ كلَّ معادلة مما يأتي، وتحقق من صحة حلِّك: حُ 

٥٠ + ت = ١٨٠   س + ١١٢ = ١٨٠

١٨٠ = هـ + ١٢٥  ١٨٠ = ٧٩ + ص  
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.ájôFGO äÉYÉ£b


كم نسبة الفرق في المبيعات بين شهري محرم وصفر؟ كم نسبة الفرق في المبيعات بين شهري محرم وصفر؟  كم نسبة الفرق في المبيعات بين شهري محرم وصفر؟  كم نسبة الفرق في المبيعات بين شهري محرم وصفر؟   

أيّ الشهور تمثل مبيعاته ربع مبيعات الشركة تقريباً؟ أيّ الشهور تمثل مبيعاته ربع مبيعات الشركة تقريباً؟  أيّ الشهور تمثل مبيعاته ربع مبيعات الشركة تقريباً؟  أيّ الشهور تمثل مبيعاته ربع مبيعات الشركة تقريباً؟   
 اختر بعض البيانات التي يمكن تمثيلها بالقطاعات  

الدائرية، ثم استعمل الجداول اإللكترونية ومثلها.

يمكن استعمال البرمجيات إلنشاء قطاعات دائرية وتحليل النتائج.

إذا بلغت مبيعات شركة في شهر محرم ٢٥٠ ألف ريال، وفي شهر صفر ٢٤٥
ألف ريال، وفي شهر ربيع األول ١٥٠ ألف ريال. أنشئ قطاعات دائرية تمثل نسبة 

المبيعات في كل شهر.

 ،A في صفحة الجداول اإللكترونية أدخل الشهور في العمود  

والمبيعات في العمود B، كما في الشكل أدناه.
  إليجاد إجمالي المبيعات اضغط على B6 ثم اكتب رمز المساواة 

= واختر دالة المجموع Σ من شريط المهام، ثم اضغط على زر 
.(Enter) اإلدخال

  اضغط على C3 ثم اكتب رمز المساوة = ثم اكتب المعادلة التالية؛ 

إليجاد النسبة المئوية:(٦٤٥٠٠٠ /B3) ثم اضغط زر اإلدخال 
.(Enter)

.C5 و  C4 كرر الخطوات في فقرة ٣ على الخاليا  

  حدد الخاليا من C3 إلى C6 ثم اختر من الزر األيمن تنسيق خاليا، 

ثم اختر من قائمة الفئة: نسبة مئوية، و اختر عدد المنازل العشرية ٠، 
ثم اضغط على موافق.

  قم بتحديد البيانات في العمودين A و C، ومن قائمة إدراج اختر 

المخططات، ثم اختر المخطط المناسب لرسم القطاعات الدائرية.

صفر
٣٩٪٢٥٠٠٠٠محرم

٪٣٨
٪٢٣

٪١٠٠

٢٤٥٠٠٠
١٥٠٠٠٠
٦٤٥٠٠٠

ربيع األول
إجمالي البيعات

نسبة املبيعاتاملبيعاتالشهر
املبيعات الشهرية للشركة

التمثيل بالقطاعات الدائرية

٪٣٩
محرم

محرم

صفر

ربيع األولصفر

٪٣٨

٪٢٣
ربيع األول

نسبة املبيعات الشهرية للشركة

  في صفحة الجداول اإللكترونية أدخل الشهور في العمود 

بالضغط على الزر 
األيمن على التمثيل 

اختر إضافة تسمية 
للبيانات

أدخل عنوان التمثيل

يمكن استعمال البرمجيات إلنشاء قطاعات دائرية وتحليل النتائج.

إذا بلغت مبيعات شركة في شهر محرم 

  

www.ien.edu.sa
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، وهناك عالقة تربط  المثلث هو شكل ذو ثالثة أضالع وثالث زوايا، ويُرمز له بالرمز 
بين زواياه.

 أوجد قياس   ع في المثلث.
بما أنّ مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي ١٨٠°، 

إذن:
               ق   ع + ٤٣° + ١١٩° = ١٨٠°
                           ق   ع + ١٦٢° = ١٨٠° 

 °١٦٢° = - ١٦٢ -                                           
                           ق   ع                 = ١٨°

ق   ع هو ١٨°.

  في  أ ب جـ  إذا كان ق   أ = ٢٥°، وَ ق   ب = ١٠٨°،  
فأوجد  ق  جـ .





 أوجد قياس  



 ع هو 

ارسم مثلثًا بثالث زوايا حادة.   
      سمّ الزوايا أ ، ب ، جـ ، ثم قُصَّ المثلث.

اطوِ   أ ،   ب ،   جـ بحيث تلتقي   
رؤوسها عند نقطة على المستقيم 

بين  أ   وَ    جـ.
لت من تجاور الزوايا الثالث؟ ما نوع الزاوية التي تشكّ لت من تجاور الزوايا الثالث؟  ما نوع الزاوية التي تشكّ لت من تجاور الزوايا الثالث؟  ما نوع الزاوية التي تشكّ  

ر النشاط مع مثلث آخر، ثم استنتج قاعدة عن مجموع  كرِّ ر النشاط مع مثلث آخر، ثم استنتج قاعدة عن مجموع   كرِّ ر النشاط مع مثلث آخر، ثم استنتج قاعدة عن مجموع   كرِّ  
قياسات زوايا أي مثلث.
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    .°مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي ١٨٠ 

س + ص + ع = ١٨٠°.  
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لَمُ دولة فلسطين، ويتكون  في الشكل المجاور عَ
من أربعة ألوان وفيه مثلث أحمر. ما قياس زاوية 

المثلث المجهولة؟
°٤٥   °١٣٥ 
°٢٥     ° ٣٥ 


إليجاد القياس المجهول، اكتب معادلة وحلّها.

  
   س + ٩٠ + ٤٥ = ١٨٠
           س + ١٣٥ = ١٨٠

١٣٥ = - ١٣٥ -                 
           س               = ٤٥

اإلجابة هي ( جـ )

  ما قياس الزاوية المجهولة في المثلث 
راجة؟ ح في هيكل الدّ الموضّ

°٤٥     ° ٣١ 
°٥٠     °٤٠   



اإلجابة هي ( جـ )


  
   

°  
      
  

C11-046A-874046
ا لقياس الزاوية الثالثة،  لكل مثلث زاويتان حادتان على األقل. وتصنَّف المثلثات تبعً

ا باستعمال األضالع. وتُسمى األضالع المتساوية الطول  ويمكن تصنيفها أيضً
ا مستقيمة متطابقة. قطعً


 
   



°

°



مجموع القياسات يساوي ١٨٠
ط  بسّ

اطرح ١٣٥ من الطرفين



C10-091C-829633

MA

C10-091C-829633ART FILE:

CUSTOMER:

CONVERTED FONT:

FONT CONVERSION

EDITED BY:

JOB NUMBER:

DATE:

DATE:

TIME:

Glencoe

created@ NETS only altered@ NETS

simple mod. complex v. complex

blackline greyscale color

TECH
10555

REVISION: 1 2 3 (place checkmark)

CH 10

2

7-30-07MF

C10-092C-829633

MA

C10-092C-829633ART FILE:

CUSTOMER:

CONVERTED FONT:

FONT CONVERSION

EDITED BY:

JOB NUMBER:

DATE:

DATE:

TIME:

Glencoe

created@ NETS only altered@ NETS

simple mod. complex v. complex

blackline greyscale color

TECH
10555

REVISION: 1 2 3 (place checkmark)

CH 10

2

7-30-07MF

C10-093C-829633

MA

C10-093C-829633ART FILE:

CUSTOMER:

CONVERTED FONT:

FONT CONVERSION

EDITED BY:

JOB NUMBER:

DATE:

DATE:

TIME:

Glencoe

created@ NETS only altered@ NETS

simple mod. complex v. complex

blackline greyscale color

TECH
10555

REVISION: 1 2 3 (place checkmark)

CH 10

2

7-30-07MF

زاوية منفرجة واحدةزاوية قائمة واحدةجميع الزوايا حادة
مثلث منفرج الزاويةمثلث قائم الزاويةمثلث حاد الزوايا
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٣ أضالع متطابقةعلى األقل ضلعان متطابقانال يوجد أضالع متطابقة

مثلث متطابق األضالعمثلث متطابق الضلعينمثلث مختلف األضالع
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ارسم مثلثًا فيه زاوية قائمة وضلعان متطابقان، ثم صنّفه.
ارسم زاوية قائمة، بحيث يكون ضلعاها قطعتين 

مستقيمتين متطابقتين.

ل مثلثًا، فيكون المثلث  صل بين نهايتي الضلعين لتشكّ
الناتج قائم الزاوية ومتطابق الضلعين.

ارسم مثلثًا فيه زاوية منفرجة واحدة وال يوجد فيه أضالع متطابقة، ثم صنِّفه.
ارسم زاوية منفرجة بحيث يكون ضلعاها 

غير متساويين في الطول.

ل مثلثًا.  صل بين نهايتي الضلعين لتشكّ
فيكون المثلث الناتج منفرج الزاوية، 

ومختلف األضالع.

ارسم مثلثًا في كل من الحالتين اآلتيتين، ثم صنّفه:
مثلث فيه ثالث زوايا حادة، وثالثة أضالع متطابقة. 

مثلث فيه زاوية واحدة قائمة، وال يوجد فيه أضالع متطابقة. 





ارسم مثلثًا فيه زاوية قائمة وضلعان متطابقان، ثم صنّفه.





ارسم مثلثًا في كل من الحالتين اآلتيتين، ثم صنّفه:

صنِّف المثلث المشار إليه في الصورة 
باستعمال الزوايا واألضالع.

بما أن للمثلث زاوية منفرجة وضلعين 
متطابقين، فإنه يُسمى مثلثًا منفرج 

الزاوية، ومتطابق الضلعين.

صنِّف المثلث المشار إليه في كل من الصورتين أدناه باستعمال الزوايا واألضالع:


C11-049A-874046
RV



C11-050A-874046
RV



صنِّف المثلث المشار إليه في كل من الصورتين أدناه باستعمال الزوايا واألضالع:


يستعمل القرميد لتغطية أسطح المنازل في 
المناطق شديدة البرودة؛ وذلك لخصائصه 
العازلة للحرارة. وتكون األسقف المغطاة 

بالقرميد مائلة بزاوية؛ لتنساب عنها مياه 
األمطار والثلوج.

C10-05A_877848

C11-047A-874046
RV
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أوجد قيمة س في كل مما يأتي:
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 أوجد ق   ع في  س ص ع، إذا كان ق   س = ٣٧ °، وَ ق   ص = ٥٥°. 

  يستعمل المثلث المجاور في لعبة  
البلياردو. أوجد قياس الزاوية المجهولة في المثلث.

°٦٠    ° ٣٠    
° ٧٥     °٤٠ 

 صنِّف المثلث المشار إليه في كل من األشكال اآلتية من حيث الزوايا واألضالع:

G7 SE MS Math 09
1st pass
7-26-07
LKell
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G7 SE MS Math 09
1st pass
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 في كل من السؤالين ٩، ١٠، ارسم المثلث، ثم صنِّفه:
مثلث فيه ثالث زوايا حادة، وضلعان متطابقان. مثلث فيه ثالث زوايا حادة، وضلعان متطابقان.  مثلث فيه ثالث زوايا حادة، وضلعان متطابقان.   

مثلث فيه زاوية منفرجة، وضلعان متطابقان. مثلث فيه زاوية منفرجة، وضلعان متطابقان.  مثلث فيه زاوية منفرجة، وضلعان متطابقان.   
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انظر األمثلة
١، ٢

٣
٥،٤

لألسئلة
١١ - ١٤
١٥ - ٢١
٢٢-٢٥
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    أوجد ق   ك في  ك ر س، إذا كان ق   ر = ٢٥°، وَ ق   س = ١٠٢°.

 ما نوع المثلث المشار إليه في صورة    
سقف مطار الملك خالد الدولي المجاورة؟ 
هل هو مثلث حاد الزوايا، أم قائم الزاوية، أم 

منفرج الزاوية؟
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طبِّق ما تعرفه عن المثلثات إليجاد قياسات  
  الزوايا المجهولة في الشكل المجاور.

د ما إذا كان كل من الجملتين اآلتيتين   حدِّ
ا. ا، أو غير صحيحة أبدً ا أو صحيحة أحيانً صحيحة دائمً

يمكن أن يكون في مثلث زاويتان قائمتان.  يمكن أن يكون في مثلث زاويتان قائمتان.   يمكن أن يكون في مثلث زاويتان قائمتان.    
يمكن أن يكون في مثلث زاويتان منفرجتان. يمكن أن يكون في مثلث زاويتان منفرجتان.  يمكن أن يكون في مثلث زاويتان منفرجتان.   

ا على هذه  ا. اعتمادً  تكون زوايا المثلث المتطابق األضالع متطابقة أيضً
المعلومة، لماذا يستحيل رسم مثلث متطابق األضالع قائم الزاوية، أو منفرج الزاوية؟ 

ح إجابتك. وضّ

صنِّف المثلث المشار إليه في كل من األشكال اآلتية من حيث الزوايا واألضالع:
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٢٥، ارسم مثلثًا، ثم صنفه: –  لألسئلة ٢٢
مثلث مختلف األضالع وزواياه حادة.   مثلث مختلف األضالع وزواياه حادة.    مثلث مختلف األضالع وزواياه حادة.     

مثلث متطابق الضلعين، ومنفرج الزاوية. مثلث متطابق الضلعين، ومنفرج الزاوية.  مثلث متطابق الضلعين، ومنفرج الزاوية.   
مثلث متطابق األضالع وزواياه حادة.       مثلث متطابق األضالع وزواياه حادة.        مثلث متطابق األضالع وزواياه حادة.         

مثلث قائم الزاوية، ومختلف األضالع. مثلث قائم الزاوية، ومختلف األضالع.  مثلث قائم الزاوية، ومختلف األضالع.   

أوجد قياس الزاوية المجهول في كل من المثلثات اآلتية:

   ١١٠٫٢° ، س° ، ٣٥٫٦ °    ٧٥ ° ، س° ، ٥٠٫٢°    ٨٠° ، ٢٠٫٥° ، س° 

 أوجد قيمة س في كل مثلث مما يأتي:

C11-054A-874046
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كيف تجد ق ∠ هـ في الشكل أدناه؟ كيف تجد ق   كيف تجد ق    

     أطرح ٣٠° من ١٨٠°.

أطرح ٦٠° من ١٨٠°.   
أطرح ٣٠° من ٩٠°. 

    أطرح ١٨٠° من ٦٠°.

أي المثلثات اآلتية حاد الزوايا؟ أي المثلثات اآلتية حاد الزوايا؟  أي المثلثات اآلتية حاد الزوايا؟   
     

    

أظهر تمثيل بالقطاعات الدائرية أن الشاي كان المشروب المفضل لد ٢٨% من الناس. ما قياس زاوية القطاع    أظهر تمثيل بالقطاعات الدائرية أن الشاي كان المشروب المفضل لد   أظهر تمثيل بالقطاعات الدائرية أن الشاي كان المشروب المفضل لد  
(الدرس ٨ - ٣) الدائري الذي يمثل الشاي في هذا التمثيل؟

تين، أو غير ذلك. (الدرس ٨ - ٢) د ما إذا كانت زاويتا كل زوج من الزوايا اآلتية متكاملتين أو متتامّ حدِّ

  

اشترت شادية ٥ دفاتر سعر كل منها ١٫٧٥ ريال. ما التقدير المنطقي للمبلغ الذي دفعته ثمنًا   
(مهارة سابقة) للدفاتر جميعها، حوالي ٥ رياالت، أو ٦ رياالت، أو ٩ رياالت؟
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سمِّ كالًّ من الزاويتين اآلتيتين بأربع طرائق، ثم 
صنفها إلى: زاوية حادة، أو قائمة، أو مستقيمة، أو 

منفرجة. (الدرس ٨ - ١)
 

ة مع  أي زاوية مما يأتي متتامّ      
الزاوية ∠ س ع ل في الشكل أدناه؟ (الدرس ٨ - ٢)

∠ و ع س     
∠ ف ع س   

∠ ل ع ك 
∠ ك ع ف    

مثِّل البيانات في الجدول اآلتي بالقطاعات  
الدائرية. (الدرس ٨ - ٣)


 

%٣٧ تاريخي
%٢٣ أدبي
%٢٨ ديني
%١٢ علمي

 ، استعملِ القطاعاتِ الدائريةَ المجاورةَ
التي تبيّنُ العناصرَ الموجودةَ في 

، لإلجابةِ عنِ  جسـمِ اإلنسـانِ
(الدرس ٨ - ٣) األسئلةِ ٥-٧:

ي له النسبةُ املئويةُ  ذِ   ما العنرصُ الَّ
؟      األكربُ يف جسمِ اإلنسانِ

  ما النســبةُ املئويةُ التي متثِّلُ عنرصَ الكربونِ يف جســمِ 
؟       اإلنسانِ

  قارنْ بنيَ النسبةِ املئويةِ لعنرصِ الكربونِ والنسبةِ املئويةِ 
     .( للعنارصِ األخر (غريِ األكسجنيِ

أوجد قيمة س في كلٍّ من السؤالين 
اآلتيين: (الدرس ٨ - ٤)

 

في المثلث س ص ع، إذا       
علمت أن ق ∠ س = ٦٢°، ق ∠ع = ٤٤°، فإن 

ق ∠ص يساوي: (الدرس ٨ - ٤)
°٦٤   °٩٠    
°٤٢    °٧٤ 
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عندما تستعمل التبرير االستقرائي، فإنك تجد قاعدة بعد البحث في عدة أمثلة. وعندما تستعمل التبرير االستنتاجي،  عندما تستعمل التبرير االستقرائي، فإنك تجد قاعدة بعد البحث في عدة أمثلة. وعندما تستعمل التبرير االستنتاجي،   عندما تستعمل التبرير االستقرائي، فإنك تجد قاعدة بعد البحث في عدة أمثلة. وعندما تستعمل التبرير االستنتاجي،    
ح إجابتك. فإنك تستعمل قاعدة التخاذ القرار. أيّ نوعي التبرير السابقين استعمل سمير لحل المسألة؟ وضِّ

ح كيف تشبه استراتيجية البحث عن نمط التبرير االستقرائي. وضِّ ح كيف تشبه استراتيجية البحث عن نمط التبرير االستقرائي.  وضِّ ح كيف تشبه استراتيجية البحث عن نمط التبرير االستقرائي.  وضِّ ح كيف تشبه استراتيجية البحث عن نمط التبرير االستقرائي.  وضِّ  
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استعمل استراتيجية « التبرير المنطقي» لحلِّ المسائل 
ح إجابتك. (٣ - ٥)، ووضِّ

 ارسم عدة مثلثات مختلفة األضالع، ثم  
قس زواياها. ما الذي تالحظه حول قياسات زوايا 

المثلث مختلف األضالع ؟

 يتكون رقم لوحة سيارة من  
األعداد األربعة التالية: ٥ ، ٨، ٣ ، ٢ . إذا كان رقم 

ا، ويقبل القسمة على ٣، والرقمان  اللوحة فرديًّ
ا، فما رقم  ا مربعً نان عددً اللذان في المنتصف يكوّ

لوحة سيارته؟

ا    أكل كل من علي وأحمد ومحمود نوعً 
ا من الموز والمانجو والبرتقال بعد وجبة  واحدً
ا، بينما أكل علي  الغداء. و لم يأكل محمود موزً

المانجو، فما نوع الفاكهة التي أكلها كل واحد منهم؟

استعمل االستراتيجية المناسبة لحل المسائل (٦–١٢):

 

 •

  •

 
•

ارسم عدة مستطيالت، ثم قس أطوال  
أقطارها. ثم أوجد العالقة بين قطري كل منها.

 أوجد األعداد الثالثة اآلتية في النمط:  
 ،  ،  ، ٧١ ، ٦٤ ، ٥٧ ، ٥٠

م المربع    قُسّ 
الكبير إلى ٩ مربعات. كما 

في الشكل المجاور. أوجد 
مساحة المربع الكبير.

  قرأ سالم يوم السبت ١٠ صفحات من  
كتاب فيه ١٥٠ صفحة، ويريد أن يقرأ يوميًّا مثلَي 

عدد الصفحات التي قرأها في اليوم السابق. في أي 
يوم ينهي قراءة الكتاب؟

 اشتر .  مع عمر ١٦٥ رياالً 
، و ٤ دفاتر ثمن  ا بـ ١٦ رياالً حقيبة بـ ٨٣ رياالً وكتابً
الدفتر الواحد ٩ رياالت. فكم مجموعة من األقالم 

يستطيع شراءها بما بقي معه، إذا كان ثمن المجموعة 
الواحدة ٦ رياالت؟

 إذا كانت درجات فراس في ٤ مواد  
دراسية من أصل ٥ مواد، هي: ٧٣ ، ٨٥ ، ٩١ ، 

٨٢. ويريد أن يحصل على معدل ٨٢ على األقل 
في المواد جميعها، فما أقل درجة يجب أن يحصل 

عليها في المادة الخامسة؛ ليحقق هدفه؟

ا،   يتقاضى عامل ٥٢٠ رياالً مرتبًا شهريًّ 
ووعده صاحب العمل أن يعطيه كل شهر ٦٠ رياالً 

زيادة على الشهر السابق، فكم يصبح راتبه بعد 
أربعة شهور؟
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نة من أربعة أضالع أشكاالً رباعية، وستكتشف في هذا  تُسمى األشكال المكوّ
المعمل خصائص أنواع مختلفة منها.

  ارسم األشكال الرباعية اآلتية على ورقة مربعات:

    
   استعمل المسطرة والمنقلة لقياس أضالع كل شكل رباعي وزواياه، 

ثم سجل النتائج في الجدول اآلتي:

المعمل خصائص أنواع مختلفة منها.

  ارسم األشكال الرباعية اآلتية على ورقة مربعات:


صف أيَّ تشابه أو نمط يتكرر في قياسات الزوايا. صف أيَّ تشابه أو نمط يتكرر في قياسات الزوايا.  صف أيَّ تشابه أو نمط يتكرر في قياسات الزوايا.   

صف أيَّ تشابه أو نمط يتكرر في أطوال األضالع. صف أيَّ تشابه أو نمط يتكرر في أطوال األضالع.  صف أيَّ تشابه أو نمط يتكرر في أطوال األضالع.   

 قصّ األشكال الرباعية التي رسمتها في النشاط، ثم   
صنّفها وفق خاصيتين، ومثّل هذا التصنيف بدائرتين من أشكال ڤن ، وسمّ كل 

دائرة باسم فئتها.
أنشئ شكلي ڤن آخرين لتصنيف األشكال وفق خاصيتين أخريين. أنشئ شكلي ڤن آخرين لتصنيف األشكال وفق خاصيتين أخريين.  أنشئ شكلي ڤن آخرين لتصنيف األشكال وفق خاصيتين أخريين.   

 هل وجدت أشكاالً ال تحقق أيًّا من الخاصيتين؟ أين وضعتها؟ 
وهل هناك أشكال تحقق كال الخاصيتين؟ وهل يمكن ترتيب األشكال 

ن من ثالث دوائر؟ إذا كان الجواب نعم، فبيِّن ذلك. باستعمال شكل ڤن مكوّ

  

www.ien.edu.sa
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الشكل الخارجي  
ألداة التحكم في ألعاب الفيديو 

مبين في الصورة.
صف الزوايا داخل الشكل  صف الزوايا داخل الشكل   صف الزوايا داخل الشكل    

الرباعي.
أيّ األضالع في الشكل  أيّ األضالع في الشكل   أيّ األضالع في الشكل    

تبدو متوازية؟
أيّ األضالع في الشكل تبدو متطابقة؟ أيّ األضالع في الشكل تبدو متطابقة؟  أيّ األضالع في الشكل تبدو متطابقة؟   


 ,á«YÉHôdG ∫Éµ°TC’G ±ô©JCG
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ى  الشكل الرباعي: هو شكل مغلق يتكون من أربعة أضالع وأربع زوايا، ويُسمّ
ا  بحسب أضالعه وزواياه.  والشكل اآلتي يبين العالقة بين األشكال الرباعية، مبتدئً

ا. بالشكل العام، وينتقل إلى الشكل األكثر تحديدً

ا. إنّ أفضل اسم يصف الشكل الرباعي هو االسم األكثر تحديدً
•   إذا كان الشكل الرباعي له جميع خصائص متوازي األضالع والمعين، فإن 

يَّن. عَ الوصف األفضل للشكل الرباعي هو مُ

يَّن  عَ •   إذا كان الشكل الرباعي له جميع خصائص متوازي األضالع والمُ
والمستطيل والمربع، فإن الوصف األفضل للشكل الرباعي هو مربع.



 

  

www.ien.edu.sa
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:ارسم شكالً رباعيًّا يحقق الشروط في كل مما يأتي، ثم صنِّفه بأفضل اسم يصفه
متوازي أضالع له أربع زوايا قائمة وأربعة أضالع متطابقة.

•  ارسم زاوية قائمة واحدة، ضلعاها متطابقان. 

•   ارسم زاوية قائمة ثانية تشترك مع الزاوية األولى في أحد 
ضلعيها، على أن تطابق القطعة المستقيمة الثالثة القطعتين 

المرسومتين.

•   صل الضلع الرابع للشكل الرباعي؛ لتالحظ أن الزوايا 
األربع قائمة، واألضالع األربعة جميعها متطابقة؛ إذن 

الشكل مربع.

شكل رباعي فيه األضالع المتقابلة متوازية.
•  ارسم ضلعين متوازيين لهما الطول نفسه.

ن شكالً رباعيًّا؛ •  صل أطرافهما لتكوّ
   إذن الشكل الناتج هو متوازي األضالع.

ارسم شكالً في كل مما يأتي، ثم صنِّفه بأفضل اسم يصفه:
شكل رباعي، فيه ضلعان متوازيان فقط.  

متوازي أضالع، فيه أربعة أضالع متطابقة.  



ارسم شكالً رباعيًّا يحقق الشروط في كل مما يأتي، ثم صنِّفه بأفضل اسم يصفه:







C10-19A_877848

C10-20A_877848

C10-21A_877848

C10-22A_877848
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يمكن تقسيم الشكل الرباعي إلى مثلثين أ وَ ب، وبما أنّ مجموع 
قياسات الزوايا في كل مثلث ١٨٠°، فإنّ مجموع قياسات زوايا 

الشكل الرباعي =١٨٠° × ٢ = ٣٦٠ °.
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  مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي 

يساوي ٣٦٠ ° .
س + ص + ع + ل = ٣٦٠ ° .    

C10-139C-829633-A
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 أوجد قيمة س في الشكل الرباعي المجاور.
اكتب معادلة وحلّها.



 



مجموع قياسات الزوايا يساوي ٣٦٠ °.

س تمثل القياس المجهول.

٨٥ + ٧٣ + ٥٩ + س = ٣٦٠ .

     ٨٥ + ٧٣ + ٥٩ + س = ٣٦٠
                        ٢١٧ + س = ٣٦٠

٢١٧            = - ٢١٧ -                    
                                       س = ١٤٣

إذن قياس الزاوية المجهولة يساوي ١٤٣°.

 أوجد قيمة س في الشكل الرباعي المجاور. 





 أوجد قيمة س في الشكل الرباعي المجاور.



اكتب المعادلة
ط بسّ

اطرح ٢١٧ من الطرفين
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    في الصورة قارب شراعي، ما اسم 

الشكل الرباعي الذي يشبهه الشراع؟

 في الشكل الرباعي جـ د هـ و ،  

ق    جـ = ٥٧°، ق    د = ٧٨ ° ،

ق    هـ = ١٠٥°. فما ق    و؟

أوجد قياس الزاوية المجهولة في كل شكل رباعي مما يلي: 
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انظر األمثلة
١ - ٢

٣

لألسئلة
،٩ - ١٤
٢٠، ٢١
١٥-١٩

صنِّف كل شكل رباعي مما يأتي بأفضل اسم يصفه:
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 أوجد قياس الزاوية المجهولة في كل شكل رباعي مما يأتي:
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 أوجد ق    ب في الشكل الرباعي أ ب جـ د ، إذا كان ق    أ = ٨٧°،  
ق    جـ = ١٣٥°، وَ ق    د = ٢٢°. وَ

 أوجد ق    ص في الشكل الرباعي س ص ع ل، إذا كان ق    س = ٤٥° ،  
ق    ع = ١٢٨°، و    ل قائمة. وَ

د أشكال البالطات المستعملة في التصميم   حدِّ 
المجاور. واستعمل أفضل اسم لوصف كلٍّ منها.

 أوجد قياس الزوايا المجهولة أ ، ب ، جـ ، د  
ح إجابتك. في الشكل المجاور، ووضِّ

أوجد قياس الزوايا المجهولة في كلٍّ من األشكال الرباعية اآلتية:
  ٢٥٫٥° ، س° ، ١٦٥٫٩° ، ٣٦٫٨°. ٣٧٫٥ ° ، ٧٨ ° ، ١١٥٫٤° ، س° .  

 أوجد قيمة س في كل من األشكال الرباعية اآلتية:
   . 

C11-062A-874050
RV



د أنواع المثلثات واألشكال الرباعية المستعملة في كلّ شكل،   لألسئلة ٢٧-٢٩: حدِّ
واستعمل أفضل اسم لوصفها.
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 لحل السؤالين ٣٠ ، ٣١، ارجع للجدول أدناه الذي يبين خصائص عدة متوازيات  
أضالع. الخاصية أ تعني أنّ كل زوج من األضالع المتقابلة متوازية ومتطابقة.

إذا كانت الخاصية جـ  تعني أنّ األضالع األربعة  إذا كانت الخاصية جـ  تعني أنّ األضالع األربعة   إذا كانت الخاصية جـ  تعني أنّ األضالع األربعة   إذا كانت الخاصية جـ  تعني أنّ األضالع األربعة    
متطابقة فصنِّف متوازيات األضالع 

ح إجابتك. ١ وَ ٢ وَ ٣، ووضِّ

ح إجابتك. ، فصف الخاصية ب. وضّ إذا كان متوازي األضالع ٣ مستطيالً إذا كان متوازي األضالع   إذا كان متوازي األضالع    

ا. ا أم غير صحيحة أبدً ا أم أحيانً د ما إذا كانت كل عبارة مما يأتي صحيحة دائمً  حدِّ
  شبه المنحرف هو متوازي أضالع. الشكل الرباعي هو شبه منحرف.  الشكل الرباعي هو شبه منحرف.   الشكل الرباعي هو شبه منحرف.    

  المعيّن هو مربع. المربع هو مستطيل.    المربع هو مستطيل.     المربع هو مستطيل.      

؟ ه أدقّ فُ  وصف كل من فيصل وعبدالعزيز المستطيل. فمن وصْ 


 









 إذا كان قطرا المستطيل متطابقين، وقطرا المعيّن متعامدين، فما الذي 
ح إجابتك. تستنتجه عن قطري كل من المربع ومتوازي األضالع؟ وضّ


أ ، جـ١
أ ، ب ، جـ٢
أ ، ب٣
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أي األسماء اآلتية ال يصف الشكل أدناه؟ أي األسماء اآلتية   أي األسماء اآلتية    

مربع     
مستطيل   

معين 
    شبه منحرف

ا بالنسبة للمعين؟ أي الجمل اآلتية صحيحة دائمً ا بالنسبة للمعين؟  أي الجمل اآلتية صحيحة دائمً ا بالنسبة للمعين؟  أي الجمل اآلتية صحيحة دائمً  

     له أربع زوايا قائمة.
مجموع زواياه ١٨٠°.   

فيه ضلعان متقابالن متوازيان فقط. 
    له أربعة أضالع متطابقة.

أي األسماء اآلتية  أي األسماء اآلتية   أي األسماء اآلتية    

 اكتب كل كسر اعتيادي في الجدول أدناه على شكل كسر عشري، ثم استعمل التبرير المنطقي؛    

(الدرس ٨ - ٥) .  ١١
__٩    ،  ١١

__٦    ،  ١١
__٣ لكتابة الكسور العشرية المكافئة للكسور   


١١
__١    ١١

__٤    ١١
__٨    



صنّف كل مثلث مما يأتي من حيث الزوايا واألضالع: (الدرس ٨ - ٤)

  

شر:  (مهارة سابقة) ب الناتج إلى أقرب عُ في كلٍّ من الحالتين اآلتيتين، أوجد السعر الجديد، وقرّ
، ونسبة الزيادة في سعره  ٧% . قميص قيمته ٥٤ رياالً قميص قيمته   قميص قيمته    

، ونسبة التخفيض على سعرها ١٥% . علبة شوكوالتة قيمتها ٢٣ رياالً علبة شوكوالتة قيمتها   علبة شوكوالتة قيمتها    

حلّ كالًّ من التناسبات اآلتية: 
  ٤٢
___٧  =     ١٨

     ب__    ٧٥
٥  =    س__

_٣    

  ٣٢
___ت  =     ١٦___

٣٫٥      ٩  =    ٢٨___م     
_٧    
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 المستطيالن أدناه لهما الشكل نفسه، ولكن بقياسات مختلفة. وكذلك 
المثلثان. انسخ األشكال على ورقة منقطة، ثم أوجد قياس كل زاوية باستعمال 

المنقلة، وطول كل ضلع باستعمال المسطرة.

أب في المستطيل الصغير تقابل هـ و في المستطيل الكبير. 
سمِّ جميع أزواج األضالع المتقابلة في كل من المستطيلين والمثلثين.  

ا يأتي في أبسط صورة: اكتب كل نسبة ممَّ ا يأتي في أبسط صورة:  اكتب كل نسبة ممَّ ا يأتي في أبسط صورة:  اكتب كل نسبة ممَّ  
___س ع  

ص ع  ،   ك م
ل م___

ك ل____س ص  ،               أ د___هـ ح ح ز  ،   
و ز  ،   د جـ___

   أب___هـ و  ،   ب جـ___
ماذا تالحظ على نسب األضالع المتقابلة؟ ماذا تالحظ على نسب األضالع المتقابلة؟  ماذا تالحظ على نسب األضالع المتقابلة؟   

سمّ كل زوج من الزوايا المتقابلة في كل من المستطيلين والمثلثين. ماذا  سمّ كل زوج من الزوايا المتقابلة في كل من المستطيلين والمثلثين. ماذا   سمّ كل زوج من الزوايا المتقابلة في كل من المستطيلين والمثلثين. ماذا    
تالحظ على قياسات هذه الزوايا؟

ا عن األشكال المتشابهة التي ليس من الضروري أن   اكتب استنتاجً  
يكون لها القياس نفسه.

تُسمى األشكال التي لها الشكل نفسه، وليس بالضرورة أن يكون لها القياس نفسه 
أشكاالً متشابهة. فالمثلث أ ب جـ أدناه يشابه المثلث س ص ع. وبالرموز: 

 أ ب جـ ~ س ص ع.
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األضالع المتقابلة، هي: أب وَ س ص ، أ جـ وَ س ع ، ب جـ وَ ص ع
ا متناظرة. وتُسمى هذه األضالع في األشكال المتشابهة أضالعً

الزوايا المتقابلة، هي:   ب وَ   ص،   أ وَ   س ،   جـ  وَ   ع.
وتُسمى هذه الزوايا في األشكال المتشابهة زوايا متناظرة.


رموز هندسية 

أب :  القطعة المستقيمة التي طرفاها أ وَ ب.
أب : طول القطعة المستقيمة أب .

  

www.ien.edu.sa
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يوضح النشاط العبارات اآلتية: 




~ : يشابه
: يطابق ~=

 أيّ أشكال شبه المنحرف اآلتية يشابه 
شبه المنحرف  هـ د ز و ؟

أوجد نسب األضالع المتناظرة؛ لتحدد الشكل الذي يعطي نسبة ثابتة.
 شبه المنحرف ط ح ق ف 

  ٣
__٦  =   ٢

طـ ف  =   ٤__
هـ و____   

  ٧__
١٤  =   ٦

ق ف  =   ١٢__
و ز___   

ال يشابه

شبه المنحرف س ر ع ص 
هـ و____س ص  =     

  =  ٩
____ص ع  =   ١٢__

و ز   

يشابه

شبه المنحرف ك ن م ل 

٥
ك ل  =   ٤__

  هـ و___

  ٥__
١٠  =   ٦

ل م  =   ١٢__
  و ز__

ال يشابه

إذن شبه المنحرف س ر ع ص  يشابه شبه المنحرف هـ د ز و .

أيّ المثلثات اآلتية يشابه  د هـ و؟ 





 أيّ أشكال شبه المنحرف اآلتية يشابه 














  إذا تشابه شكالن، فإن:

• أضالعهما المتناظرة متناسبة.   
• زواياهما المتناظرة متطابقة.   



 أ ب جـ ~ د هـ و

ـ  =   ب جـ____هـ و =   أ جـ___د و   األضالع المتناظرة:    أ ب___د ه   

� و .  جـ هـ ،  ب�     الزوايا المتناظرة:  أ � د ، 
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 إذا كان  ل م ن ~ ع س ص ، فأوجد س ص.
بما أنّ المثلثين متشابهان، فإن نسب األضالع 

المتناظرة متساوية. اكتب تناسبًا إليجاد س ص.

اكتب التناسب ____س ص   
م ن

ل ن____ع ص =      

أ  تمثل طول س ص أ
__١٨ =   ٤

__٦  

أوجد ناتج الضرب التبادلي    ٦أ = ١٨ × ٤   
ط بسّ    ٦أ = ٧٢   

ا . اقسم كال الطرفين على ٦. س ص = ١٢ مترً       أ = ١٢  

إذا كان  أ ب جـ ~ و هـ د، فأوجد أ جـ. 





 إذا كان  ل م ن 



C10-176C-829633-A
be

ART FILE:

CUSTOMER:

CONVERTED FONT:

FONT CONVERSION

EDITED BY:

JOB NUMBER:

DATE:

DATE:

TIME:

Glencoe

created@ NETS only altered@ NETS

simple mod. complex v. complex

blackline greyscale color

TECH
10555

REVISION: 1 2 3 (place checkmark)

C10-176C-829633 CH 10

2

7-30-07CS

يستعمل القياس غير المباشر أشكاالً متشابهة إليجاد قياسات األشياء التي يصعب 
قياسها مباشرة .

 في الصورة ينبوع يتدفق 
منه الماء إلى ارتفاع ١٨م، فيصنع ظالًّ 
طوله ١٣م. ما ارتفاع شجرة قريبة منه 

تصنع ظالًّ طوله ١٩م، على افتراض أنّ 
المثلثين متشابهان؟

  الينبوعالشجرة

أوجد حاصل الضرب التبادلي ١٣ × س = ١٨× ١٩  
ط  بسّ     ١٣ س = ٣٤٢   

اقسم كال الطرفين على ١٣            س = ٢٦٫٣  
إذن طول الشجرة يساوي ٢٦٫٣ م.

 يريد أحمد تصغير صورة بعداها  
ا في مجلة  ٤ سم × ٥ سم، بحيث تناسب موقعً

عرضه ٢ سم، فما طول الصورة المصغرة؟
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١٣  س__

__١٨  
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أيُّ المستطيالت اآلتية يشابه المستطيل أ ب جـ د؟ أيُّ المستطيالت اآلتية يشابه المستطيل أ ب جـ د؟  أيُّ المستطيالت اآلتية يشابه المستطيل أ ب جـ د؟  أيُّ المستطيالت اآلتية يشابه المستطيل أ ب جـ د؟   
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أوجد قيمة س في كل زوج من األشكال المتشابهة فيما يأتي:
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 طول ظل عمود اإلنارة ٦٠٠ سم، وفي   
الوقت نفسه طول ظل إبراهيم ١٥٠ سم. فإذا كان 

طول إبراهيم ١٨٠ سم، فما ارتفاع عمود اإلنارة  إذا 
افترضنا أن المثلثين متشابهان؟
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انظر األمثلة
١
٢
٣

للمسائل
٥، ٦

٧ - ١٠
١١-١٢

   أيُّ المثلثات اآلتية يشابه المثلث ف هـ ق ؟  

  

C11-095A-874046.eps

   

C11-102A-874046.eps

   أيُّ متوازيات األضالع اآلتية يشابه متوازي األضالع ك ل م هـ؟

C11-101A-874046.eps
C11-100A-874046.eps

C11-099A-874046.eps

      
 أوجد قيمة س في كل زوج من األشكال المتشابهة اآلتية:



C11-093A-874046.eps

C11-097A-874046.epsC11-096A-874046.eps
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 أوجد قيمة س في كل زوج من األشكال المتشابهة اآلتية: 

C11-103A-874046.eps



يقف سمير بجانب لعبة    
التزحلق، إذا كان طوله ١٥٠ سم، وطول 

ظله ١٢٠ سم، وكان طول ظل اللعبة 
ا بأن  ١٤٤ سم، فما ارتفاع اللعبة، علمً

المثلثين متشابهان؟

نِعَت طاولة لطفل لتبدو على صورة نسخة مصغرة من طاولة الكبار. إذا كان   صُ   
طول الطاولة الكبيرة ١٣٥سم، وعرضها ٩٠ سم، وعرض الطاولة الصغيرة ٦٠سم، فما 

طول الطاولة الصغيرة؟

C11-106A-874046
BG

C11-106A-874046
BG

 أوجد قيمة س في كل زوج من األشكال المتشابهة اآلتية:


 إذا كانت نسبة طول ضلع المربع (أ) إلى طول ضلع المربع (ب) هي ٥:٣ ،    
وطول ضلع المربع (أ) هو ١٨م ، فما محيط المربع (ب)؟

C11-104A-874046.eps

 استعمل المعلومات اآلتية لحل السؤالين ١٦ ، ١٧. 
مستطيالن متشابهان، نسبة أضالعهما المتناظرة هي ١ : ٤.

  ما النسبة بين مساحتيهما؟ ما النسبة بين محيطيهما؟   ما النسبة بين محيطيهما؟    ما النسبة بين محيطيهما؟     

 مسألة من واقع الحياة يمكن حلها باستعمال التناسب ومفهوم التشابه، 
ثم استعمل ما تعلمته في هذا الدرس لحل المسألة.
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أي مستطيل مما يأتي يشابه  أي مستطيل مما يأتي يشابه   أي مستطيل مما يأتي يشابه    
المستطيل المجاور؟

    

  



   

أي معادلة مما يأتي تنتج عند استعمال حاصل  أي معادلة مما يأتي تنتج  أي معادلة مما يأتي تنتج   

٦  ؟
_
م
   =  ١٥

الضرب التبادلي؛ لحل التناسب    ١٢__

١٢ × م = ١٥ × ٦     
١٢ × ٦ = م × ١٥   
١٢ × ١٥ = م × ٦ 
١٢ ÷ ٦ = م ÷ ١٥    

أي مستطيل مما يأتي يشابه  أي مستطيل مما يأتي يشابه   أي مستطيل مما يأتي يشابه    

(الدرس ٨ - ٦)  صنّف الشكل الرباعي اآلتي بأفضل اسم يصفه. 

(الدرس ٨ - ٤)  مثلث فيه زاويتان قياساهما ٤٤° ، ٦٧° . ما قياس الزاوية الثالثة؟

لَّ كلَّ معادلة مما يأتي: حُ 
  ٣٦٠ = ٤س ٥ أ = ١٢٠   

٦ت = ٧٢٠  ٩٤٠ = ٨ن   
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 تُصمم أحواض السباحة بأشكال وأحجام مختلفة. وفيما 
يلي تصاميم خمسة أحواض سباحة مختلفة مصنفة في كتيب تصاميم هندسية 

ضمن مجموعتين:

G7 SE MS Math 09
1st pass
7-26-07
LKell

   مستطيلي                  كلوي                           روماني                  بيضاوي                     عشوائي

ع التصميم المستطيلي والروماني في المجموعة (أ)، واألحواض الثالثة  ضِ وُ ع التصميم المستطيلي والروماني في المجموعة (أ)، واألحواض الثالثة   ضِ وُ ع التصميم المستطيلي والروماني في المجموعة (أ)، واألحواض الثالثة   ضِ وُ  
ا بين أشكال األحواض في  ا واحدً الباقية في المجموعة (ب). صف اختالفً

المجموعتين.
ارسم تصميمين لحوضي سباحة، بحيث يمكن إضافة أحدهما إلى  ارسم تصميمين لحوضي سباحة، بحيث يمكن إضافة أحدهما إلى   ارسم تصميمين لحوضي سباحة، بحيث يمكن إضافة أحدهما إلى    

المجموعة (أ) واآلخر إلى المجموعة (ب).
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ن من ثالث قطع مستقيمة أو أكثر، ال يتقاطع بعضها  المضلع هو شكل مغلق مكوّ
مع بعض. ويمكنك رسم شكل مغلق عندما يصل القلم إلى النقطة التي بدأ الرسم 

منها دون رفعه عن الورقة.


C10-205C-829633
be

C10-206C-829633
be

ا. •  تُسمى القطع المستقيمة أضالعً
•  تلتقي األضالع عند األطراف.

ا. •  تُسمى نقاط االلتقاء رؤوسً

•  أشكال بأضالع متقاطعة بعضها مع بعض.
•  أشكال غير مغلقة.

•  أشكال منحنية.


 

٥٦٧٨٩١٠



C10-207C-829633
be

C10-208C-829633
be

C10-209C-829633
be

C10-210C-829633
be

C10-211C-829633
be

C10-212C-829633
be

يمكن تصنيف المضلع بحسب عدد أضالعه.

المضلع المنتظم هو مضلع جميع أضالعه متطابقة، 
وكذلك زواياه. المثلثات المتطابقة األضالع 
والمربعات أمثلة على المضلعات المنتظمة. 

C10-213C-829633
be

C10-214C-829633
be

  

www.ien.edu.sa
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 ا فصنِّفه، وإذا لم أيُّ الشكلين اآلتيين مضلَّع؟ وهل هو منتظم أم ال؟ وإذا كان مضلعً
ا، فاذكر السبب. يكن مضلعً

C10-215C-829633
be

الشكل له ٦ أضالع متطابقة،
وله ٦ زوايا متطابقة.
فهو سداسي منتظم.

C10-216C-829633
be



ا؛         الشكل ليس مضلعً
       ألن له جانبًا منحنيًا.

ا فصنِّفه، وإذا لم  أيُّ الشكلين اآلتيين مضلع؟ وهل هو منتظم أم ال؟ وإذا كان مضلعً
ا، فاذكر السبب. يكن مضلعً



C10-217C-829633
be



C10-218C-829633
be



ا فصنِّفه، وإذا لم  أيُّ الشكلين اآلتيين مضلَّع؟ وهل هو منتظم أم ال؟ وإذا كان مضلعً




مجموع قياسات زوايا المثلث ١٨٠°. وتستطيع استعمال هذه الحقيقة إليجاد 
قياسات زوايا المضلعات المنتظمة.

 أوجد قياس كل زاوية في المضلع الخماسي المنتظم.
•   ارسم جميع أقطاره من أحد رؤوسه كما في الشكل 

دّ المثلثات المتكونة. المجاور، وعُ
•  أوجد مجموع قياسات زوايا المضلع.

     عدد المثلثات المتكونة × ١٨٠ = مجموع قياسات زوايا المضلع.
°٣ × ١٨٠° = ٥٤٠                                   

•   أوجد قياس كل زاوية من زوايا المضلع، حيث ن تمثل قياس زاوية المضلع 
الخماسي.

     ٥ ن = ٥٤٠     هناك خمس زوايا متطابقة
         ن = ١٠٨     اقسم كال الطرفين على ٥

إذن قياس كل زاوية في المضلع الخماسي المنتظم هو  ١٠٨°.

أوجد قياس الزاوية في كل مضلع مما يأتي:
 مثلث متطابق األضالع.  مضلع ثماني منتظم.  





قياسات زوايا المضلعات المنتظمة.

 أوجد قياس كل زاوية في المضلع الخماسي المنتظم.



أوجد قياس الزاوية في كل مضلع مما يأتي:


  
     




 ×  –

  



C10-219C-829633
be


المضلعات المنتظمة:

بما أنّ المضلعات المنتظمة لها زوايا 
ا  ى أيضً متطابقة في القياس، فإنها تُسمَّ

متطابقة الزوايا.
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تُسمى عملية تكرار مضلعات بنمط معين، 
بحيث تغطي منطقة ما دون تداخل أو 

فراغات، تبليطًا. سطح الشكل المجاور مثال 
على عملية تبليط باستعمال المربعات.

مجموع قياسات زوايا الرؤوس الملتقية في 
التبليط هو ٣٦٠ °.

C10-221C-829633
be

×
=
+
-
÷
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 يريد علي تبليط أرضية غرفته، فهل يمكنه استعمال بالط على شكل 
ح إجابتك. خماسي منتظم لتبليطها؟ وضِّ

يجب أن يكون مجموع قياسات زوايا الرؤوس الملتقية ٣٦٠ °. 
لذا حل المعادلة:   ١٠٨° ن = ٣٦٠ °

اكتب المعادلة ١٠٨ ن = ٣٦٠   
اقسم كال الطرفين على ١٠٨     ١٠٨

___١٠٨  =   ٣٦٠
     ١٠٨ن____

استعمل الحاسبة   ٣٫٣          ن ≈

؛ إذن مجموع قياسات زوايا الرؤوس  بما أن ٣٦٠ ° ال تقسم على ١٠٨° دون باقٍ
الملتقية ال يساوي ٣٦٠ °؛ لذا ال يستطيع علي استعمال بالط على شكل 

خماسي منتظم لتبليط غرفته.

C11-118A-874046



هل يستطيع علي استعمال بالط على  
شكل مثلثات متطابقة األضالع لتبليط أرضية غرفته؟ 

ح إجابتك. وضِّ



C11-190A-874046

MA
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ا،  ا فصنِّفه، وإذا لم يكن مضلعً أيّ األشكال اآلتية مضلع؟ وهل هو منتظم أم ال؟ وإذا كان مضلعً
فاذكر السبب.



C10-225C-829633
be



C10-226C-829633
be
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شر: به إلى أقرب عُ أوجد قياس الزاوية في كلّ من المضلعين اآلتيين، وقرّ
  سباعي منتظم.   سداسي منتظم.  

ت عائشة عدة   في حصة التربية الفنية، قصّ 
مضلعات ثمانية منتظمة من أوراق ملونة. فهل 

ح إجابتك. تستطيع عائشة عمل تبليط منها؟ وضّ







C11-119A-874046
BG

انظر األمثلة
١، ٢

٣
٤

لألسئلة
٧- ١٢
١٣-١٦

١٧

ا،  ا فصنِّفه، وإذا لم يكن مضلعً أيّ األشكال اآلتية مضلع؟ وهل هو منتظم أم ال؟ وإذا كان مضلعً
فاذكر السبب:



C10-227C-829633
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C10-228C-829633
be



C10-229C-829633
be 

C10-230C-829633
be



C10-231C-829633
be



C10-232C-829633
be:شر به إلى أقرب عُ ا منتظمة، وقرِّ أوجد قياس الزاوية في كل مضلع مما يأتي إذا علمت أنها جميعً

ا   ١١ ضلعً   رباعي    تساعي  شاري    عُ

ا   يستعمل عمر مجموعة القطع الممغنطة ليصنع مضلعً 
ا كما في الشكل، فإذا كان معه قطع تكفي لصنع عدة  شاريًّ عُ

ح  ل تبليطًا؟ وضّ مضلعات عشارية، فهل يمكن ترتيبها لتشكّ
إجابتك.

C11-120A-874050
BG
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صنِّف المضلعات المستعملة في كلّ تبليط مما يأتي:


C10-234C-829633
be



C10-235C-829633
be



C10-236C-829633
be

ما محيط مضلع تساعي منتظم طول  ما محيط مضلع تساعي منتظم طول   ما محيط مضلع تساعي منتظم طول    
ضلعه ٤٫٨ سم؟

ما محيط مضلع خماسي منتظم طول  ما محيط مضلع خماسي منتظم طول   ما محيط مضلع خماسي منتظم طول    
٤  ٧ سم؟

ضلعه   ١__

 الصورة المجاورة هي أرضية  
أحد القصور التاريخية. سمّ المضلعات 

الموجودة في هذه األرضية.

 يظهر في الشكل المجاور إحد إشارات المرور المصنوعة  
من صفيحة معدنية، هل يمكن تقسيم الصفيحة المعدنية لصنع تسع إشارات 

ح إجابتك. مشابهة، بحيث ال يبقى أي جزء من الصفيحة المعدنية؟ وضِّ

 استعمل الشبكة المعلوماتية، أو أي مصدر آخر لمعرفة إشارات  
ا أم ال. المرور األخر. وسمِّ نوعها وشكلها، وبيِّن ما إذا كان شكلها منتظمً 

تأخذ إشارة قف نفس الشكل 
والمعنى في جميع دول 

العالم. 

ح   صح أم خطأ؟ يمكن تبليط المستو فقط بمضلع منتظم. وضِّ 
إجابتك.

 ارسم أمثلة حياتية لمضلعين خماسي وسداسي.   

يمكن التبليط بمثلثات متطابقة األضالع. فهل يمكن التبليط         
بمثلثات مختلفة األضالع، أو بمثلثات متطابقة الضلعين؟ إذا كانت 

ح السبب مع الرسم. اإلجابة نعم، فوضِّ

 في الشكل المجاور متوازي 
ح كيف يمكنك استعماله في  أضالع. وضِّ

التبليط.
C10-224C-829633
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أيّ جملة مما يأتي ليست صحيحة عن  أيّ جملة مما يأتي   أيّ جملة مما يأتي    
المضلعات؟

ا لعدد أضالعه.      يصنف المضلع وفقً
يتقاطع كل ضلع في المضلع مع أضالعه    

األخر جميعها.
يتكون المضلع من ٣ قطع مستقيمة أو أكثر. 

     تتالقى القطع المستقيمة التي يتكون منها 
المضلع عند نهاياتها فقط.

 ما قياس الزاوية ١ في الشكل  
أدناه؟

   

أيّ جملة مما يأتي  أيّ جملة مما يأتي   أيّ جملة مما يأتي    

للسؤالين ٣٢ وَ ٣٣، استعمل الشكلين المتشابهين المجاورين:

(الدرس ٨ - ٧)  ما قيمة س؟ 

(الدرس ٨ - ٦)  صنِّف الشكل أ ب جـ د بأفضل اسم يصفه. 

أوجد المتوسط والوسيط والمنوال لمجموعة القيم  أوجد المتوسط والوسيط والمنوال لمجموعة القيم   أوجد المتوسط والوسيط والمنوال لمجموعة القيم    
(مهارة سابقة) .٣٥، ٤٥، ٣٥، ٦٢، ٥٣

ما العدد الذي ٢٠% منه ٣٦؟ (مهارة سابقة) ما العدد الذي   ما العدد الذي    

أوجد كل عدد مما يأتي: (مهارة سابقة)

١٤٠% من ٦٠  ٥% من ٤٠٠ 
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فه. م نموذج تبليط، وصِ صمّ فه.  م نموذج تبليط، وصِ صمّ فه.  م نموذج تبليط، وصِ صمّ  

 األشكال المتطابقة لها أضالع متناظرة متساوية في الطول، وزوايا متناظرة   
ح كيف تستعمل األشكال المتطابقة في تكوين تبليط. لها القياس نفسه. وضِّ

ن نماذج تبليط. في هذا المعمل، سوف تكوِّ

ا على بطاقة، ثم ارسم مثلثًا، وشبه منحرف داخله كما    ارسم مربعً

في الشكل.

  قصّ المثلث، واسحبه في اتجاه الجانب األيمن. وقص شبه 

المنحرف واسحبه من األسفل في اتجاه أعلى المربع.

ا لتشكيل نمط.  ألصق األشكال معً

  
ن تبليطًا كما في  ا لهذا  النمط على بطاقات لتكوّ   اعمل نسخً

الشكل أدناه.

ن تبليطًا باستعمال كلّ نمط فيما يأتي: كوِّ


C11-193A-874046

MA

ا على بطاقة، ثم ارسم مثلثًا، وشبه منحرف داخله كما    ارسم مربعً
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سمِّ كالًّ من الزاويتين اآلتيتين بأربع طرائق، ثم صنِّفها إلى 

زاوية حادة أو منفرجة أو قائمة:


C11-171A-874046.eps



C11-172A-874046.eps
ة،  صنِّف كلّ زوج من الزوايا اآلتية إلى متكاملة، أو متتامّ

أو غير ذلك:


C11-175A-874046



C11-176A-874046
 صنِّف زوج الزوايا  

المجاور إلى متقابلة بالرأس، 
أو متجاورة، أو غير ذلك.

 يبين الجدول اآلتي نتائج  
راد تمثيلها بالقطاعات الدائرية، أيّ الجمل  مسح، يُ

اآلتية غير صحيحة بخصوص التمثيل؟




٨كعكة الفواكه
٩كعكة الزبيب
١٨كعكة القرفة

٣٢الكعكة العادية

% من الطالب تقريبًا كعكة الفواكه. اختار ١٢       
.°٤٣ قياس زاوية القطاع الذي يمثِّل كعكة الفواكه    

    زاويتا قطاع كعكة القرفة، وقطاع الكعكة العادية 
متتامتان.

يفضل الطالب الكعكة العادية أكثر من أي نوع آخر.      

أوجد القياس المجهول في كلّ مثلث مما يأتي: 
٧٥ ° ، ٢٥٫٥° ، س°    

  ٢٣٫٥° ، س° ، ١٠٩٫٥°

 تقبل األعداد التي آحادها ٥ أو صفر القسمة  
. هل تقبل األعداد ٢٥، ٨٩٣، ٦٩٠ على ٥ دون باقٍ

؟ استعمل طريقة التبرير  القسمة على ٥ دون باقٍ
المنطقي.

 أوجد قيمة س في الشكلين الرباعيين اآلتيين:





C11-174A-874046
 تم تكبير رسم بحيث يصبح طوله ٣٥ سم،  

وعرضه ٢٥ سم، فإذا كان طوله األصلي ٢٠ سم، 
فما عرضه األصلي؟

 هل يمكن استعمال شكل سباعي منتظم  
مجموع قياسات زواياه ٩٠٠° في عملية التبليط؟

 أيّ األشكال الرباعية اآلتية  
ليس فيه أضالع متقابلة ومتطابقة؟

المربع  متوازي األضالع     
المستطيل     شبه المنحرف 
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اختر اإلجابة الصحيحة:
تين؟ ا للشكل أدناه، أي زاويتين مما يأتي متتامّ وفقً 

∠ ر ص س ، ∠ ت ص ل     
∠ س ص ت ، ∠ ت ص ل   
∠ ر ص س ، ∠ س ص ف 
∠ س ص ت ، ∠ ف ص ل    

م مربع إلى ٩ مربعات متطابقة. أي الطرائق اآلتية  قُسِّ 
يمكنك استعمالها؛ إليجاد مساحة المربع الكبير بمعرفة 

مساحة أحد المربعات الصغيرة؟

C10-28A_877848

     ضرب مساحة المربع الكبير في العدد ٩.
إضافة العدد ٩ إلى مساحة واحد من المربعات    

الصغيرة.
ضرب مساحة واحد من المربعات الصغيرة في  

العدد ٩.
     إضافة مساحة المربع الكبير إلى مجموع مساحات 

المربعات الصغيرة التي عددها ٩.

يبين الجدول أدناه جميع النواتج الممكنة عند  
ا؟ رمي قطعتي نقد معً


شعارشعار
كتابةشعار
شعاركتابة
كتابةكتابة

أي الجمل اآلتية يجب أن تكون صحيحة؟

      احتمال ظهور الناتج نفسه على كل من 

.  ٤
القطعتين يساوي    ١_

احتمال ظهور كتابة واحدة على األقل    
أكبر من احتمال ظهور شعارين.

.  ٤
احتمال ظهور كتابة واحدة فقط هو    ٣_ 
     احتمال ظهور كتابة واحدة على األقل 

أصغر من احتمال ظهور الكتابة على 
القطعتين.

. إذا قرر أن  مع عبدالمجيــد ٨٥٨٫٦ ريــاالً 
ع بما قيمتــه ٢٥% من المبلــغ الموجود  يتبرَّ
معــه، فــأي ممــا يأتي يمثــل المبلــغ الذي 

سيتبرع به؟
٨٣٣٫٦٠ رياالً     
٦٤٣٫٩٥ رياالً   
٢٤١٫٦٥ رياالً 
٢١٤٫٦٥ رياالً    
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ما قياس الزاوية ١ في الشكل أدناه؟ 

   °١٠٠   °١٥ 
°١٠٥   °٢٥ 

حسبت جميلة كالًّ من المتوسط والوسيط  
لمجموعة القيم ١١، ١٧، ١٧. إذا أضيفت قيمة 

رابعة لهذه المجموعة وكانت هذه القيمة ٢٥، فأي 
الجمل اآلتية تكون صحيحة؟

 يزداد المتوسط
ينقص المتوسط   

يزداد الوسيط 
    ينقص الوسيط

ما عدد النواتج عند رمي قطعة نقد ٥ مرات؟ 
  ٢٥  ٥ 

٣٢  ١٠ 

أجب عن السؤالين اآلتيين:

ما العدد الذي يساوي ١٤% من ١٥٠؟ 

أوجد ق ∠ أ  في الشكل الرباعي  أ ب جـ د، إذا كان  
ق ∠ ب = ١١١° ، وكان ق ∠ جـ = ق < د = ٩٠°؟

ا خطوات الحل : أجب عن السؤال اآلتي، موضحً

استعمل المثلث المرسوم أدناه لإلجابة عن األسئلة  
التالية:

     صنف الزاوية س.
صنف الزاوية ص.   

صنف المثلث س ص ع من حيث الزوايا  
واألضالع.

ا لقياس الزاوية ع، فما       إذا كان ق ∠ ص مطابقً
ح إجابتك. قياس الزاوية ع؟ وضّ


١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠

مهارة ٧-٨١-٨٥-١
مهارة ٨-٢سابقة

مهارة ٧-٤سابقة
٨-٨٤-٦سابقة

oÜQ sóJCG

 Ée nR uõ`̀YCG ≈`̀àM ;á∏Ä`̀°SC’G ≈`̀∏Y pá`̀HÉLE’G p∫Ó`̀N ø`̀e
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ما قياس الزاوية ١ في الشكل أدناه؟  أوجد ق ∠أوجد ق ∠ أ  في الشكل الرباعي  أ ب جـ د، إذا كان∠ 
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أستعملُ الصيغ إليجاد •
المساحات والحجوم.

أشتقُ صيغة مساحة الدائرة •
وأستعملها.


(٩٣) المحيط
(١١٢) الهرم

(١١٣) األسطوانة
(١٢٣) الحجم
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أستعملُ الصيغ إليجاد •
المساحات والحجوم.

أشتقُ صيغة مساحة الدائرة •
وأستعملها.


(٩٣) المحيط
(١١٢) الهرمالهرم

(١١٣) األسطوانةاألسطوانة
(١٢٣) الحجمالحجم

أشتقُ صيغة مساحة الدائرة 


 عند زيارتك مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث 

البترولية تجد أنه يتكون من عدة أشكال ثالثية األبعاد.

ة لتساعدك على تنظيم   اعمل هذه المطويّ 
اة A4 (٢٩ سم × ٢١ سم) وورقتين من أوراق المالحظات. مالحظاتك. استعمل ورقة مقوّ

اطوِ  الورقة المقواة، واكتب  
عنوان الفصل على الوجه 

الخارجي منها.

افتح   ورقتي المالحظات،  
هما لعمل ٤ شرائط في  وقصَّ

كل منهما كما في الشكل.

ألصق  الشرائط من  
الداخل على الورق 

. واكتب أرقام  المقوّ
الدروس كما في الشكل.

اطوِ  ورقتي المالحظات، ثم  
أعد ثنيها كما في الشكل.
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  احسب قيمة كلٍّ مما يأتي:

٥٫٦ × ٩٫٨     ٨ × ١٧  

٤٫٥× ٣٫٢ × ١٫٧   ١٢ × ٤ × ٢٦  

٢  × ٨٫٨ × ٢٫٣
_١      ٢  × ١١ × ١٤

_١     

 اشتر فيصل ٣ أطباق حلو، ما مقدار   
ما دفعه فيصل إذا اشتراها في فترة التخفيضات 

بنصف سعرها، إذا علمت أن سعر الطبق الواحد قبل 
  ؟ التخفيضات ٢٧٫٩٥ رياالً

احسب قيمة ١٫٢ × ٣٫٤   
١٫٢              منزلة عشرية واحدة

٣٫٤  ×
٤٨

٣٦    
٤٫٠٨

٢   × ٢٦ × ١٩
 احسب قيمة   ١_

٢ في ٢٦
اضرب   ١_ ٢٦ × ١٩ = ١٣ × ١٩ × ٢

_١   
اضرب ١٣ في ١٩   ٢٤٧ =  

  احسب قيمة كلٍّ مما يأتي:
  مربع العدد ١١    ٢٣              

  القوة الثانية للعدد ٦   القوة الثالثة للعدد ٥

 إذا كان عدد البالطات المستعملة في تبليط  
غرفة فهد ٢٨، فما عدد تلك

   البالطات؟

احسب قيمة ٣٧
٣٧ = ٧ × ٧ × ٧ = ٣٤٣

احسب قيمة القوة الرابعة للعدد ٢ .
٤ القوة الرابعة للعدد ٢ تكتب على الصورة ٢

٤٢ = ٢ × ٢ × ٢ × ٢ = ١٦

استعمل مفتاح الرمز π (ط) في اآللة الحاسبة إليجاد قيمة كل 
  شر: ب الناتج إلى أقرب عُ مقدار مما يأتي، وقرّ

  ط × ١٣٫٨   ط × ٤  
  ٢ × ط × ١٫٧   ٢ × ط × ٥  

  ط × ٢٦   ٢٩   ط ×

(ط) في اآللة الحاسبة  π استعمل مفتاح الرمز
شر. ب الناتج إلى أقرب عُ إليجاد قيمة ط × ٢٥، وقرّ

٢٥ = ٢٥ ط × ٢٥ = ط × ٢٥  
اضرب ط في ٢٥   ٧٨٫٥ ≈

+ منزلة عشرية واحدة

منزلتان عشريتان   
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   ارسم مثلثًا قاعدته ٦ وحدات، وارتفاعه 
٣ وحدات على ورقة مربعات. واستعمل 

الحرف «ق» للداللة على القاعدة، 
والحرف«ع» للداللة على االرتفاع كما 

هو مبيّن في الشكل.

   اثنِ الورقة، بحيث يكون أحد أضالع المثلث هو خط الطي، ثم قم 
بالقص على أضالع المثلث ليتشكل مثلثان متطابقان.

  اقلب المثلث الجديد، وألصقه بجانب 
المثلث األول.

   ارسم مثلثًا قاعدته 


ما الشكل الناتج عن المثلثين؟ ما الشكل الناتج عن المثلثين؟  ما الشكل الناتج عن المثلثين؟  ما الشكل الناتج عن المثلثين؟   

اكتب الصيغة التي تعطي مساحة الشكل، ثم أوجد المساحة. اكتب الصيغة التي تعطي مساحة الشكل، ثم أوجد المساحة.  اكتب الصيغة التي تعطي مساحة الشكل، ثم أوجد المساحة.  اكتب الصيغة التي تعطي مساحة الشكل، ثم أوجد المساحة.   
لت إلى إجابتك؟ ما مساحة كل مثلث؟ كيف توصَّ لت إلى إجابتك؟  ما مساحة كل مثلث؟ كيف توصَّ لت إلى إجابتك؟  ما مساحة كل مثلث؟ كيف توصَّ لت إلى إجابتك؟  ما مساحة كل مثلث؟ كيف توصَّ  

ر النشاط أعاله برسم مثلثات مختلفة في الخطوة األولى. ثم احسب  كرِّ ر النشاط أعاله برسم مثلثات مختلفة في الخطوة األولى. ثم احسب   كرِّ ر النشاط أعاله برسم مثلثات مختلفة في الخطوة األولى. ثم احسب   كرِّ ر النشاط أعاله برسم مثلثات مختلفة في الخطوة األولى. ثم احسب   كرِّ  
مساحة كل مثلث.

قارن بين مساحة المثلث ومساحة متوازي األضالع اللذين لهما نفس طول  قارن بين مساحة المثلث ومساحة متوازي األضالع اللذين لهما نفس طول   قارن بين مساحة المثلث ومساحة متوازي األضالع اللذين لهما نفس طول   قارن بين مساحة المثلث ومساحة متوازي األضالع اللذين لهما نفس طول    
القاعدة ونفس االرتفاع.

 اكتب صيغة تعطي مساحة مثلث طول قاعدته «ق» وارتفاعه «ع».       
:١٠ –  استعمل المعلومات اآلتية في حل التمارين ٧

اعمل شكلي شبه منحرف متطابقين مستعمالً ورقة مربعات، وبنفس طريقة عمل 
مثلثين متطابقين، ارمز للقاعدتين بالرمزين «ق ١» و«ق ٢» 

ا كما في الشكل. ولالرتفاع بالرمز «ع». ألصق الشكلين معً
اكتب عبارة تمثّل قاعدة متوازي األضالع. اكتب عبارة تمثّل قاعدة متوازي األضالع.  اكتب عبارة تمثّل قاعدة متوازي األضالع.  اكتب عبارة تمثّل قاعدة متوازي األضالع.   

اكتب صيغة لمساحة متوازي األضالع «م» باستعمال «ق ١» و«ق ٢» و «ع». اكتب صيغة لمساحة متوازي األضالع «م» باستعمال «ق   اكتب صيغة لمساحة متوازي األضالع «م» باستعمال «ق   اكتب صيغة لمساحة متوازي األضالع «م» باستعمال «ق    
ما العالقة بين مساحة شبه المنحرف ومساحة متوازي األضالع؟ ما العالقة بين مساحة شبه المنحرف ومساحة متوازي األضالع؟  ما العالقة بين مساحة شبه المنحرف ومساحة متوازي األضالع؟  ما العالقة بين مساحة شبه المنحرف ومساحة متوازي األضالع؟   

 اكتب صيغة لمساحة شبه منحرف طوال قاعدتيه «ق ١» و «ق ٢»،   
وارتفاعه «ع».

C11-060C-829633





C11-062C-829633-A

C11-063C-829633-A
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•  ارسم متوازي أضالع طول قاعدته ٦وحدات 
وارتفاعه ٤ وحدات على ورقة مربعات.

ا كما في الشكل. • ارسم قطرً
• قص متوازي األضالع.

ما مساحة متوازي األضالع؟ ما مساحة متوازي األضالع؟  ما مساحة متوازي األضالع؟  ما مساحة متوازي األضالع؟   
قُصَّ متوازي األضالع من قطره. ما العالقة بين المثلثين الناتجين؟ قُصَّ متوازي األضالع من قطره. ما العالقة بين المثلثين الناتجين؟  قُصَّ متوازي األضالع من قطره. ما العالقة بين المثلثين الناتجين؟  قُصَّ متوازي األضالع من قطره. ما العالقة بين المثلثين الناتجين؟   

ما مساحة كل من المثلثين الناتجين؟ ما مساحة كل من المثلثين الناتجين؟  ما مساحة كل من المثلثين الناتجين؟  ما مساحة كل من المثلثين الناتجين؟   
إذا كانت مساحة متوازي األضالع هي ق ع، فاكتب صيغة لمساحة كل من  إذا كانت مساحة متوازي األضالع هي ق ع، فاكتب صيغة لمساحة كل من   إذا كانت مساحة متوازي األضالع هي ق ع، فاكتب صيغة لمساحة كل من   إذا كانت مساحة متوازي األضالع هي ق ع، فاكتب صيغة لمساحة كل من    

المثلثين المتطابقين اللذين يشكالن متوازي األضالع.



يمكنك حساب مساحة مثلث باستعمال طول قاعدته وارتفاعه.

احسب مساحة المثلث المجاور.
٢  × ١٠ × ٧ = ٣٥

م =   ١_ 

مساحة المثلث  صيغة ع    ٢   ق
                  م =   ١_

ق = ١٠، ع = ٦٫٥ ٢  × ١٠ × ٦٫٥
_١    =                     

اضرب    ٣٢٫٥ =                     
لذا مساحة المثلث تساوي ٣٢٫٥ م٢.

 ٣٥ ≈ ٣٢٫٥  



احسب مساحة المثلث المجاور.





C11-064C-829633

C11-065C-829633-A

يمكن أن تكون 
القاعدة أي ضلع من 

أضالع المثلث.

االرتفاع هو البعد العمودي 
بين الرأس والمستقيم الذي 
يحتوي القاعدة المقابلة له.

C11-067C-829633
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  مساحة المثلث (م) تساوي نصف 

ناتج ضرب طول القاعدة في االرتفاع.

١٢  ق ع م =    

C11-066C-829633-A
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شر: ب الناتج إلى أقرب عُ احسب مساحة كل من المثلثين اآلتيين، وقرِّ


C11-068C-829633


شر: ب الناتج إلى أقرب عُ احسب مساحة كل من المثلثين اآلتيين، وقرِّ

لشبه المنحرف قاعدتان ق١ وَ  ق٢. القاعدتان هما الضلعان المتوازيان فيه. وارتفاع 
شبه المنحرف هو البعد العمودي بين قاعدتيه.



C11-071C-829633-A

احسب مساحة شبه منحرف طوال قاعدتيه ٥سم 
وَ ١٢سم، وارتفاعه ٧سم.

صيغة مساحة شبه المنحرف + ق ٢)  ٢   ع (ق ١
م =   ١_

= ١٢، ع = ٧. ق١ = ٥، ق٢  (٥ + ١٢) ٢   × ٧
_١    =   

اجمع ٥ إلى ١٢ ٢   × ٧ × ١٧
_١    =   

اضرب   ٥٩٫٥ =   

مساحة شبه المنحرف هي ٥٩٫٥ سم٢.

شر. ب الناتج إلى أقرب عُ احسب مساحة شبه المنحرف فيما يلي، وقرّ






احسب مساحة شبه منحرف طوال قاعدتيه 



C11-072C-829633


األرقام السفلية:

ق١: تقرأ: «قاف واحد». 
وهكذا ق٢، تقرأ: «قاف اثنان».

وتستعمل األرقام السفلية لتشير إلى أنَّ 
المتغيرين مختلفا القيمة.
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  مساحة شبه المنحرف تساوي نصف 

حاصل ضرب مجموع قاعدتيه في ارتفاعه.

٢    ع (ق ١ + ق ٢)
م =   ١_   

 



يشبه شكل منطقة نجران في المملكة العربية السعودية شكل شبه المنحرف كما 
في الشكل اآلتي. احسب المساحة التقريبية لها.

مساحة شبه المنحرف ٢   ع (ق١ + ق٢)  
م =   ١_

ع = ٤٥٠ ،  ق١ = ٧٠٠ ، ق٢ = ٧٦٠  (٧٠٠ + ٧٦٠) ٢   × ٤٥٠
_١    =   

اجمع    ٢   × ٤٥٠ × ١٤٦٠
_١    =   

اضرب     ٣٢٨٥٠٠ =   

المساحة التقريبية لمنطقة نجران هي ٣٢٨٥٠٠ كلم٢.

في  كما  منحرف  شبه  شكل  مصر  خارطة    تشبه 
الشكل المجاور. احسب المساحة التقريبية لها.



شر: ب الناتج إلى أقرب عُ  احسب مساحة كلٍّ من األشكال اآلتية، وقرِّ


C11-078C-829633



C11-079C-829633-A



C11-080C-829633  يمثِّل الشكل المجاور ساحةً في فناء مدرسة    
تُستعمل لمزاولة ألعاب رياضية. احسب مساحتها.
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تتكون المملكة العربية السعودية من 

١٣ منطقة إدارية. وتنقسم المنطقة اإلدارية 
إلى عدد من المحافظات.





 

 

 

 

 

89 ±ôëæªdG ¬Ñ°Th å∏ãªdG áMÉ°ùe



انظر
١
٢
٣

لألسئلة
٥ ، ٦ ، ٩

٧ ، ٨ ، ١٠
١١، ١٢

شر: ب الناتج إلى أقرب عُ احسب مساحة كلٍّ من األشكال اآلتية، وقرِّ


C11-082C-829633-A



C11-084C-829633-A


C11-085C-829633-A



C11-086C-829633-A



 منطقة جازان في المملكة العربية السعودية مثلثة  
الشكل تقريبًا كما في الشكل المجاور، احسب المساحة 

التقريبية لها.

أوجد مساحة شبه منحرف طوال قاعدتيه ١٣م، ١٥م،   
وارتفاعه ٧م.

احسب ارتفاع كلٍّ من الشكلين اآلتيين: 


ارسم الشكلين اآلتيين، ثم احسب مساحة كلٍّ منهما.

مثلث غير قائم الزاوية ومساحته أقل من ١٢ سم٢. مثلث غير قائم الزاوية ومساحته أقل من   مثلث غير قائم الزاوية ومساحته أقل من   مثلث غير قائم الزاوية ومساحته أقل من    

شبه منحرف فيه زاوية قائمة ومساحته أكبر من ٤٠ سم٢. شبه منحرف فيه زاوية قائمة ومساحته أكبر من   شبه منحرف فيه زاوية قائمة ومساحته أكبر من    

 يبيّن الشكل المجاور مخطط بناية تجارية مقامة على  
قطعة أرض على شكل شبه منحرف. احسب المساحة الكلية 

لألرض، ثم احسب مساحة األرض المحيطة بالبناية.

C12-028A-874046
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 أ ب جـ مثلث، طول قاعدته ٤ وحدات، وارتفاعه ٨ وحدات.  
د هـ و مثلث طوال قاعدته وارتفاعه ضعف طولي قاعدة وارتفاع المثلث أ ب جـ. 

ما العالقة بين نسبة قاعدتي المثلثين إلى نسبة مساحتيهما؟

 صف العالقة بين مساحتي متوازي األضالع والمثلث اللذين لهما 
نفس القاعدة واالرتفاع.

ما مساحة المثلث س ص ع في الشكل اآلتي؟  ما مساحة المثلث س ص ع في الشكل اآلتي؟   ما مساحة المثلث س ص ع في الشكل اآلتي؟   ما مساحة المثلث س ص ع في الشكل اآلتي؟    

١٠ سم٢         ٢٤ سم٢    
٦ سم٢  ١٢ سم٢ 

 ما مساحة قطعة األرض المبينة   
في الشكل اآلتي؟ 

ما مساحة المثلث س ص ع في الشكل اآلتي؟  ما مساحة المثلث س ص ع في الشكل اآلتي؟   ما مساحة المثلث س ص ع في الشكل اآلتي؟    

 أوجد قيمة س في الشكل الرباعي اآلتي. (الدرس ٨-٦)   

(مهارة سابقة) شر إذا لزم األمر: ب الناتج إلى أقرب عُ أوجد كل عدد مما يأتي، وقرّ

 ما العدد الذي يساوي ٥٦% من ٦٠٠؟
 ما النسبة المئوية للعدد ٢٤٫٥ من ٩٨؟

 ما العدد الذي ٤٥% منه يساوي ٧٢؟

شر:  استعمل مفتاح الرمز π(ط) في اآللة الحاسبة؛ إليجاد قيمة كل مما يأتي، وقرب الناتج إلى أقرب عُ

 ط × ٢٩  ط × ١٣

٢ط × ٤٫٨  ٢ط × ١٦ 

±ôëæªdG ¬Ñ°Th å∏ãªdG áMÉ°ùe









سوف تستقصي في هذا المعمل العالقة بين محيط 
الدائرة وقطرها. حيث إن قطر الدائرة هو طول وترها 

الذي يمر بالمركز، ومحيطها هو المسافة حولها.

ل قياساتك في     استعمل مسطرة لقياس أقطار أشياء دائرية. وسجّ
جدول مثل الجدول أدناه.

ART FILE:
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   ضع عالمة على إطار الشكل الدائري، لُفَّ شريط قياس حوله بدايةً 
من العالمة التي وضعتها إلى أن تعود إلى نفس العالمة. يمثل طولُ 

الشريط محيطَ الشكل الدائري.
ل القياس في جدولك.    سجّ

ر العملية السابقة مستعمالً أشكاالً دائرية أخر بقياسات مختلفة.   كرّ

ل قياساتك في     استعمل مسطرة لقياس أقطار أشياء دائرية. وسجّ


ا آخر إلى جدولك يبيِّن النسبة بين المحيط والقطر، وللحصول على  أضف عمودً ا آخر إلى جدولك يبيِّن النسبة بين المحيط والقطر، وللحصول على   أضف عمودً ا آخر إلى جدولك يبيِّن النسبة بين المحيط والقطر، وللحصول على   أضف عمودً  

شر. ب الناتج إلى أقرب عُ النسبة اقسم المحيط على القطر، وقرِّ
ماذا تالحظ على قيم النسب التي حصلت عليها؟ ماذا تالحظ على قيم النسب التي حصلت عليها؟  ماذا تالحظ على قيم النسب التي حصلت عليها؟  ماذا تالحظ على قيم النسب التي حصلت عليها؟   

مثِّل بيانيًّا األزواج المرتبة (القطر، المحيط) لألشياء الدائرية التي استعملتها في  مثِّل بيانيًّا األزواج المرتبة (القطر، المحيط) لألشياء الدائرية التي استعملتها في   مثِّل بيانيًّا األزواج المرتبة (القطر، المحيط) لألشياء الدائرية التي استعملتها في   مثِّل بيانيًّا األزواج المرتبة (القطر، المحيط) لألشياء الدائرية التي استعملتها في    
الخطوة األولى. ماذا تالحظ؟

ر محيط شكل دائري طول قطره ١٨ سم. استعمل التمثيل البياني الناتج من (٣) لتقدّ استعمل التمثيل البياني الناتج من (  استعمل التمثيل البياني الناتج من (  استعمل التمثيل البياني الناتج من (   
 اكتب قاعدة لحساب محيط دائرة إذا علمت طول قطرها.  

لت إليها في (٥) لحساب محيط شكل دائري قطره  استعمل القاعدة التي توصَّ لت إليها في (  استعمل القاعدة التي توصَّ لت إليها في (  استعمل القاعدة التي توصَّ لت إليها في (  استعمل القاعدة التي توصَّ  
٤٥ سم.


 §«ëe ø«H ábÓ©dG oóLCG
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: ق = ٢ نق. قطر الدائرة ق يساوي مثلي نصف قطرها نق. أي أنّ

المحيط = ...٣٫١٤١٥٩٢٦ ويُرمز لهذا العدد 
القطر العالقة اآلتية صحيحة ألي دائرة: 

بالحرف ط أو الحرف اإلغريقي πويلفظ (باي). وقيمة ط التقريبية هي ٣٫١٤.

عند حساب محيط دائرة نستعمل قيمة تقريبية للعدد ط وهي ٣٫١٤ ؛ ألنه 
ال يمكن تحديد القيمة الفعلية له.



 تُعد ساعة مكة المكرمة رائعة 
من روائع الهندسة والتصميم المتقن؛ إذ يبلغ 

ا.   قطر واجهتها ٤٦ مترً

أي النقاط تبدو في منتصف الساعة؟ أي النقاط تبدو في منتصف الساعة؟  أي النقاط تبدو في منتصف الساعة؟  أي النقاط تبدو في منتصف الساعة؟   
ما العالقة بين المسافة بين أ وَ جـ  ما العالقة بين المسافة بين أ وَ جـ   ما العالقة بين المسافة بين أ وَ جـ    

والمسافة بين ب وَ د؟
احسب المسافة بين النقطتين د وَ جـ. احسب المسافة بين النقطتين د وَ جـ.  احسب المسافة بين النقطتين د وَ جـ.   



ف الدائرة بأنها مجموعة النقاط في المستو، التي لها نفس البعد عن نقطة  تعرّ
ى المركز. معلومة تسمّ

C06-068C_829633-A

القطر هو المسافة بين نقطتين 
ا بالمركز. على الدائرة مرورً

المركز

المحيط هو المسافة حول 
الدائرة.

نصف القطر هو المسافة بين 
مركز الدائرة ونقطة عليها.


.IôFGódG §«ëe oóLCG
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  محيط الدائرة «مح» يساوي ناتج ضرب قطرها «ق» في «ط». 

أو يساوي مثلَي ناتج ضرب نصف قطرها «نق» في «ط».

مح = ط ق   أو  مح = ٢ ط نق   
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٧  . استعمل هذه القيمة إذا كان القطر 
هناك قيمة تقريبية أخر للعدد ط وهي   ٢٢_

أو نصف القطر من مضاعفات العدد ٧، أو إذا كان العدد ٧ أو مضاعفاته في بسط 
القطر أو نصف القطر.

.����� ��� ������������������������������� :�����.� ��� 21 = 7 × 3=��=������� :������������������=�7������ 3.14��������7 × 3.14 =.����� ��������21.98� ������ ��� 21�����������������������������. 2121.98 :������ �������������

 احسب محيط ساعة «مكة المكرمة» المذكورة في بداية الدرس.
مح = ط ق =  ٣ × ٤٦ = ١٣٨ م . 

صيغة محيط الدائرة ق     مح = ط
ط ≈ ٣٫١٤، ق = ٤٦ ٣٫١٤ × ٤٦ ≈         

اضرب.  ١٤٤٫٤٤ ≈         
ا تقريبًا. إذن فمحيط ساعة «مكة المكرمة» يساوي ١٤٤٫٤٤ مترً

   ١٤٤٫٤٤ ≈ ١٣٨

.(٣٫١٤ ≈ (ط  عشر  أقرب  إلى  ا  بً مقرِّ اآلتية  الدوائر  من  كلٍّ  محيط  احسب 
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(ط  عشر  أقرب  إلى  ا  بً مقرِّ اآلتية  الدوائر  من  كلٍّ  محيط  احسب 


 

   
  

احسب محيط دائرة نصف قطرها ٢١ سم.
.  ٧
_٢٢ ألن ٢١ أحد مضاعفات العدد ٧، استعمل ط ≈   

محيط الدائرة صيغة نق   ط مح = ٢

  ٧
نق = ٢١ ، ط ≈   ٢٢_ ٢١ × ٧

_٢٢     × ٢≈       

اضرب ٢ ×   ٢٢  × ٣=       
اضرب   ١٣٢ ≈       

لذا محيط الدائرة يساوي ١٣٢ سم تقريبًا.

:(  ٧
احسب محيط كل من الدائرتين اآلتيتين (ط ≈   ٢٢_
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احسب محيط دائرة نصف قطرها 



٣





 ×
  π 

≈

OÉ©HC’G á«KÓãdGh OÉ©HC’G á«FÉæãdG ∫Éµ°TC’G : ¢SÉ«≤dG  94



:( ٧
٣٫١٤ أو ط ≈  ٢٢_ ا إلى أقرب عشر (ط ≈  احسب محيط كل دائرة مما يلي مقربًّ
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ا يقطع عقرب الدقائق في كل ساعة؟  كم سنتمترً 
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انظر األمثلة

١

٢

لألسئلة
٦، ٧
١١

٨-١٠
١٢، ١٣

:( ٧
شر (ط ≈ ٣٫١٤ أو ط ≈  ٢٢_ ا إلى أقرب عُ احسب محيط كل دائرة مما يلي، مقربًّ
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١ سم ٤
١٠ سمنصف القطر =  ٣_ ٢

القطر = ١٥٫١ مالقطر =  ١_

٩ سم. ٨
 أوجد محيط قرص دائري نصف قطره   ٥_ 

٤ دسم، إذا دارت دورة واحدة؟ ٥
ما المسافة التي تقطعها عجلة نصف قطرها   ١_  

شر. ب الناتج إلى أقرب عُ  ما محيط حوض مزروعات دائري قطره ٢٫٥ م ؟ قرّ 
 بركة سباحة دائرية محاطة بإطار من األلومنيوم.  
احسب طول إطار األلومنيوم «ل» إذا علمت أن نصف قطر 

شر. ب الناتج إلى أقرب عُ البركة ٦ م . قرّ

توضع شرائط حول المعلبات مكتوب عليها بعض المعلومات حول المنتج؛ احسب طول 
شر: الشريط حول كل من المعلبات اآلتية. قرب الناتج إلى أقرب عُ



C12-046A-874046
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٢١ ، قم بإجراء الخطوات اآلتية: –  في األسئلة ١٩
 استعمل المسطرة لحساب قطر الشكل.

ر إليجاد محيط كل دائرة.  قدِّ
(  ٧
 احسب محيط الدائرة (ط ≈٣٫١٤، ط ≈   ٢٢_

  قص شريطًا (خيطًا)، طوله يساوي محيط الدائرة، ثم قم بقياس طول الشريط (الخيط) 
ا إلى أقرب جزء من عشرة. وقارن هذا القياس الحقيقي  بً باستعمال المسطرة مقرّ

للمحيط مع القياس الذي أوجدته في الفقرة جـ.
   علبة عصير دائرية.    قطعة نقود معدنية.    قرص مدمج.    قرص مدمج.     قرص مدمج.     قرص مدمج.      

شر  ا الناتج إلى أقرب عُ  أوجد قطر أو نصف قطر الدائرتين التاليتين مقربًّ
 :(٣٫١٤ (ط ≈

المحيط = ٢٥ سم، القطر =  سم. المحيط =   المحيط =    

المحيط = ٤٨ سم، نصف القطر=  سم. المحيط =   المحيط =    

اجة ذات عجلة واحدة نصف قطرها ٢٤٫٥ سم، ما المسافة التي تقطعها   درّ 
ر كيف قمت بحل هذه المسألة. باألمتار، إذا دارت ٥ دورات ؟ فسّ

 ميدان دائري قطره ٦٠ م. ما المسافة التي  
تقطعها سيارة دارت حول الميدان دورة واحدة؟

لها. اكتب مسألة حياتية يكون المطلوب فيها حساب محيط دائرة، ثم حُ لها.  اكتب مسألة حياتية يكون المطلوب فيها حساب محيط دائرة، ثم حُ لها.  اكتب مسألة حياتية يكون المطلوب فيها حساب محيط دائرة، ثم حُ لها.  اكتب مسألة حياتية يكون المطلوب فيها حساب محيط دائرة، ثم حُ  

ا.  اكتب مسألة حياتية يكون فيها حساب محيط الدائرة مفيدً 

 استعمل الدائرة المجاورة لحل السؤالين ٢٨ و ٢٩. 
محيط الدائرة =  س.   محيط الدائرة =   محيط الدائرة =    

ح  إذا تضاعفت قيمة نصف القطر «س»، فما تأثير ذلك على محيط الدائرة؟ وضّ ح   إذا تضاعفت قيمة نصف القطر «س»، فما تأثير ذلك على محيط الدائرة؟ وضّ ح   إذا تضاعفت قيمة نصف القطر «س»، فما تأثير ذلك على محيط الدائرة؟ وضّ ح   إذا تضاعفت قيمة نصف القطر «س»، فما تأثير ذلك على محيط الدائرة؟ وضّ  
إجابتك.


الرقم القياسي للمسافة المقطوعة 
اجة ذات عجلة واحدة هو  على درّ

١٤٦٠١ كلم.
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إذا علمت أن طول قطر كل عجلة في سيارة أيمن  إذا علمت أن طول قطر كل عجلة في سيارة أيمن   إذا علمت أن طول قطر كل عجلة في سيارة أيمن   إذا علمت أن طول قطر كل عجلة في سيارة أيمن    
يساوي ١٨ بوصة، فأي المقادير اآلتية يمثل 

محيط العجلة؟ 

 (٢ × ٩ × ط) بوصة
   (٩ × ٩ × ط) بوصة

 (٢ × ١٨ × ط) بوصة
 (١٨ × ١٨ × ط) بوصة

أي مما يأتي يمثل محيط الساعة المرسومة أدناه  
شر؟  ا إلى أقرب  عُ مقربًّ

٣٤٫١ بوصة   ٧٫٩ بوصات  
٦٢٫٨ بوصة  ١٥٫٧ بوصة   

شر إذا لزم األمر. (الدرس ٩-١)    احسب مساحة الشكل المرسوم أدناه، وقرب الناتج إلى أقرب عُ 

  

رقمت ٥٠ بطاقة باألرقام ١، ٢، ٣، ...، ٥٠، إذا سحبت بطاقة عشوائيًّا من مجموعة البطاقات  
الخمسين، فأوجد ح(عدد أولي). (الدرس ٧-١) 

شر:  استعمل مفتاح الرمز π (ط) في اآللة الحاسبة؛ إليجاد قيمة كل مما يأتي، وقرب الناتج إلى أقرب عُ
 ط × ٢٧  ط × ٢٥

 ط × (٤٫٥)٢  ط × (٢٫٤)٢
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ا ورقيًّا أربع مرات من  ا دائريًّ •   اثنِ قرصً
ا كما في  ا متساويً ن ١٦ قطاعً المنتصف لتكوّ

الشكل المجاور.
 استعمل الرمز «نق» للداللة على نصف 

القطر، واستعمل الرمز «مح»؛ للداللة على 
محيط الدائرة.

نت بعد ثني القرص الدائري الورقي،  •  قص األجزاء الستة عشر التي تكوَّ
ها كما في الشكل المجاور لتكون متوازي أضالع. فَّ وصُ

ما قياس كلٍّ من القاعدة واالرتفاع؟ ما قياس كلٍّ من القاعدة واالرتفاع؟  ما قياس كلٍّ من القاعدة واالرتفاع؟  ما قياس كلٍّ من القاعدة واالرتفاع؟   

ض بهاتين القيمتين في صيغة مساحة متوازي األضالع. عوّ ض بهاتين القيمتين في صيغة مساحة متوازي األضالع.  عوّ ض بهاتين القيمتين في صيغة مساحة متوازي األضالع.  عوّ ض بهاتين القيمتين في صيغة مساحة متوازي األضالع.  عوّ  

ط المعادلة، وصف ما تمثله. ض عن محيط الدائرة بـِ ٢ ط نق، ثم بسّ عوّ ض عن محيط الدائرة بـِ   عوّ ض عن محيط الدائرة بـِ   عوّ ض عن محيط الدائرة بـِ   عوّ  



استعملت في النشاط مساحة متوازي األضالع للتوصل إلى صيغة مساحة الدائرة. 

احسب مساحة الدائرة الموضحة في الشكل المجاور.
صيغة مساحة الدائرة  نق٢                      م = ط

نق = ٢      ٢                      = ط × ٢
٢      ١٢٫٥٦٦٣٧٠٦١   [π ]  استعمال الحاسبة

مساحة الدائرة تساوي ١٢٫٦ سم٢ تقريبًا.

شر. ب الناتج إلى أقرب عُ   احسب مساحة دائرة نصف قطرها ٣٫٢ سم . قرّ



احسب مساحة الدائرة الموضحة في الشكل المجاور.






C11-092C-829633
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  مساحة الدائرة تساوي ناتج 

ضرب ط في مربع نصف القطر.
م = ط نق٢  

C11-091C-829633-A
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 احسب مساحة الوجه الظاهر من قطعة النقود في الشكل أدناه.
× ٢٤ = ١٢ ملم ٢

قطر قطعة النقود ٢٤ ملم تقريبًا، لذا فإن نصف قطرها  ١_
صيغة مساحة الدائرة   ٢ نق م = ط

نق = ١٢   ٢    = ط × ١٢
استعمل الحاسبة   ٤٥٢٫٤ ≈   

لذا فمساحة وجه قطعة النقود تساوي ٤٥٢٫٤ ملم٢ تقريبًا.

طُليت أرضية بركة سباحة دائرية باللون األزرق، إذا علمت  
أن قطر أرضية البركة ٩ أمتار، فما المساحة التي طُليت باللون األزرق؟
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القطاع هو جزء من الدائرة محاط بنصفي قطر.

المساحة  احسب  نصفها.  بتلوين  قام  ثم  سم،   ١٦ قطرها  دائرة  محمود  رسم 
نه محمود.  التقريبية للقطاع الذي لوَّ

٢٠١ سم٢                   ١٠٠ سم٢ 
٨٠٤ سم٢  ٤٠٢ سم٢                   


قطر الدائرة يساوي ١٦ سم، وبما أن هناك ٣٦٠ ْ في الدائرة فإن نسبة مساحة 

٢  ، ومن ذلك فإن مساحة القطاع 
_٣٦٠°  =   ١
القطاع إلى مساحة الدائرة هي     ١٨٠°_

٢  × مساحة الدائرة.
تساوي   ١_


صيغة مساحة الدائرة      ٢              م = ط نق
نق = ٨                 = ط (٨) ٢   

٣٫١٤ اضرب واستعمل ط ≈    ٢٠٠ ≈                
٢  (٢٠٠) = ١٠٠ سم ٢.

مساحة القطاع تساوي تقريبًا   ١_
لذا فاإلجابة الصحيحة هي (أ).

رسم سلمان دائرة نصف قطرها ٧ سم ، ودائرة أخر نصف قطرها   
١٠ سم. ما الفرق التقريبي بين مساحتي الدائرتين؟

٢٥٤ سم ٢         ١٦٠ سم ٢         ٤٠ سم ٢          ٢٨ سم ٢ 
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شر: ب الناتج إلى أقرب عُ احسب مساحة كلٍّ من الدوائر اآلتية، وقرّ




C11-093C-829633




C11-094C-829633





القطر = ١٦ م

القطر = ١٣ سم

 رسم سعود الدائرة المجاورة، وقام بتلوين  
جزء منها. ما المساحة التقريبية للقطاع الذي قام سعود بتلوينه؟

٣١٠ سم ٢      ٣٨٫٥ سم ٢ 
٦١٦ سم ٢      ١٥٤ سم ٢ 





C12-053A-874046

انظر األمثلة

١

٢

لألسئلة
٦، ٧

١٠، ١١
١٤، ١٥، ١٩

٨، ٩
١٢، ١٣
١٦- ١٨

شر: ب الناتج إلى أقرب عُ احسب مساحة كلٍّ من الدوائر اآلتية، وقرّ




C11-096C-829633-A




C11-097C-829633-A




C11-098C-829633-A




C11-100C-829633-A



C11-099C-829633-A



C12-054A-874046

٢  ٤ سم
  نصف القطر =   ١_   القطر = ١٢٫٦ سم         القطر = ٨٫٤ م           

٤  ٢٠ م
  القطر =   ٣_ ٢  ٩ كلم          

  القطر=   ١_ ٤  ٣ م            
  نصف القطر=   ٣_

 تستعمل الرشاشات الدائرية لريّ المزروعات. إذا علمت أن المنطقة  
التي يرويها أحد الرشاشات على شكل دائرة نصف قطرها ٩ م، فاحسب مساحة المنطقة 

شر. إلى أقرب عُ

 احسب مساحة غرفة اجتماعات دائرية الشكل نصف قطرها ٧ م. 

ر لتجد مساحة تقريبية لكل دائرة مما يلي: قدِّ


C12-055A-874046



C12-056A-874046



C12-057A-874046
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 : ٢٦ – لَّ األسئلة ٢٣ استعمل الفرجار لرسم الدائرة المبينة جانبًا، ثم حُ
د  د المربعات التي تقع بأكملها داخل الدائرة. ثم عُ عُ د   د المربعات التي تقع بأكملها داخل الدائرة. ثم عُ عُ د   د المربعات التي تقع بأكملها داخل الدائرة. ثم عُ عُ د   د المربعات التي تقع بأكملها داخل الدائرة. ثم عُ عُ  

المربعات التي تقع كليًّا أو جزئيًّا داخل الدائرة.
احسب مساحة الدائرة بأخذ معدل القيمتين اللتين حصلت  احسب مساحة الدائرة بأخذ معدل القيمتين اللتين حصلت   احسب مساحة الدائرة بأخذ معدل القيمتين اللتين حصلت    

عليهما في السؤال (٢٣).
احسب المساحة باستعمال صيغة مساحة الدائرة. احسب المساحة باستعمال صيغة مساحة الدائرة.  احسب المساحة باستعمال صيغة مساحة الدائرة.   

قارن القيمتين اللتين حصلت عليهما في السؤالين ٢٤ ، ٢٥. قارن القيمتين اللتين حصلت عليهما في السؤالين   قارن القيمتين اللتين حصلت عليهما في السؤالين   قارن القيمتين اللتين حصلت عليهما في السؤالين    

احسب مساحة نصف الدائرة في الشكل المجاور،  احسب مساحة نصف الدائرة في الشكل المجاور،   احسب مساحة نصف الدائرة في الشكل المجاور،   احسب مساحة نصف الدائرة في الشكل المجاور،    
شر. ب الناتج إلى أقرب عُ وقرِّ

أيُّهما أكبر مساحة: مثلث قاعدته ١٠٠سم، وارتفاعه ١٠٠سم، أم دائرة قطرها ١٠٠سم؟  أيُّهما أكبر مساحة: مثلث قاعدته   أيُّهما أكبر مساحة: مثلث قاعدته    
علّل إجابتك.

تغطي إذاعةٌ منطقةً دائرية نصف قطرها ١٢٨كلم. أوجد المساحة التقريبية للمنطقة  تغطي إذاعةٌ منطقةً دائرية نصف قطرها   تغطي إذاعةٌ منطقةً دائرية نصف قطرها   تغطي إذاعةٌ منطقةً دائرية نصف قطرها    
بالكيلومترات المربّعة، التي تتلقى إشارة اإلذاعة المذكورة.

C11-08A-877848

C11-102C-829633-A

 إذا تضاعف نصف قطر دائرة ثالثة أضعاف، فهل تتضاعف المساحة ثالثة  
ح إجابتك. أضعاف؟ وضّ

شر: ب الناتج إلى أقرب عُ  احسب مساحة المنطقة المظلّلة في األشكال اآلتية، وقرِّ 


C11-105C-829633-A



C11-106C-829633-A



C11-107C-829633-A

 يحاول كلٌّ من مشعل وسعود حساب مساحة دائرة قطرها    
ح إجابتك. ١٦ سم. أيُّهما على صواب؟ وضّ


 

  ≈≈


 
  ≈≈

 مسألة من واقع الحياة يكون حلّها عن طريق إيجاد مساحة دائرة.
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أي المقادير اآلتية يمثل مساحة دائرة قطرها  أي المقادير اآلتية يمثل مساحة دائرة قطرها   أي المقادير اآلتية يمثل مساحة دائرة قطرها   أي المقادير اآلتية يمثل مساحة دائرة قطرها    
١٤سم؟ 

١٤ط سم٢  ٧ط سم٢ 
٢٨٨ط سم٢  ٤٩ط سم٢ 

ما المساحة التقريبية للجزء المظلَّل في الشكل  ما المساحة التقريبية للجزء المظلَّل في الشكل   ما المساحة التقريبية للجزء المظلَّل في الشكل   ما المساحة التقريبية للجزء المظلَّل في الشكل    
أدناه؟ 

١٤ سم٢  ٦ سم٢ 
٢٨ سم٢  ١٢ سم٢ 

في أي شكلين مما يأتي ظُلِّلت المساحة نفسها؟ 

 في الشكلين ١، ٤

 في الشكلين ١، ٢

 في الشكلين ٢، ٤

 في الشكلين ٢، ٣

أي المقادير اآلتية يمثل مساحة دائرة قطرها  أي المقادير اآلتية يمثل مساحة دائرة قطرها   أي المقادير اآلتية يمثل مساحة دائرة قطرها    

شر   ما محيط دائرة نصف قطرها ٨ ملمترات؟ استعمل ط = ٣٫١٤ ، وقرب الناتج إلى أقرب عُ 
إذا لزم األمر. (الدرس ٩-٢)  

 احسب مساحة المثلث الذي طول قاعدته ٢١م، وارتفاعه ٢٧م. (الدرس ٩-١)   

 أوجد قيمة كل مقدار مما يأتي:
٣٫١٤ × ٢٦  (٨٫٥)٢ 

٢ × ٢٧ + ٩ × ١٤
_١     ٢ × (٥٫٤)٢ + ١١

_١    
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 ºb ºK ,π«£à°ùe πc áMÉ°ùe Ö°ùMG

.ø«àMÉ°ùªdG ™ªéH

  ∫hC’G π«£à°ùªdG áMÉ°ùe
¢Vô©dG × ∫ƒ£dG = 

1
 Ω

5 × 10 =     
2 º°S 50 =     

.2 º°S 106 = 56 + 50 = á«∏µdG áMÉ°ùªdG

  »fÉãdG π«£à°ùªdG áMÉ°ùe
¢Vô©dG × ∫ƒ£dG = 

2
 Ω

7 × 8 =     
2 º°S 56 =     

.2 º°S 130 = 13 × 10 øY á«∏µdG áMÉ°ùªdG π≤J
.ádƒ≤©e 106 áHÉLE’G

ما السبب الذي جعل تجزئة هذه المسألة طريقة جيدة لحلها؟ ما السبب الذي جعل تجزئة هذه المسألة طريقة جيدة لحلها؟  ما السبب الذي جعل تجزئة هذه المسألة طريقة جيدة لحلها؟  ما السبب الذي جعل تجزئة هذه المسألة طريقة جيدة لحلها؟   
صف طريقة أخر لحل هذه المسألة عن طريق تجزئتها إلى أجزاء أبسط. صف طريقة أخر لحل هذه المسألة عن طريق تجزئتها إلى أجزاء أبسط.  صف طريقة أخر لحل هذه المسألة عن طريق تجزئتها إلى أجزاء أبسط.  صف طريقة أخر لحل هذه المسألة عن طريق تجزئتها إلى أجزاء أبسط.   

ر اإلجابة. لَّ المسألة، وفسّ  مسألة يمكن حلها عن طريق تجزئتها إلى أجزاء أبسط. حُ

 AGô°ûdh ,»Ñ°ûN ìƒd AÓ£H »°SQóªdG •É°ûædG Ωƒj »a »FÉbó°UCGh ÉfCG ΩƒbCÉ°S
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 استعمل استراتيجية «حل مسألة أبسط» لحل 
المسألتين (٤، ٥).

ام سالمٌ بإلصاق ورق جدران على أحد جدران  قَ ام سالمٌ بإلصاق ورق جدران على أحد جدران   قَ ام سالمٌ بإلصاق ورق جدران على أحد جدران   قَ ام سالمٌ بإلصاق ورق جدران على أحد جدران   قَ  
منزله. ما مساحة ورق الجدران الذي استعمله؟
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 يبين الجدول أدناه النسبة المئوية  
لمساحة كل قارة من مساحة اليابسة. إذا كانت 
مساحة اليابسة ١٤٧٢١٤٦١٠كلم٢، فاحسب 

ة. المساحة التقريبية لكل قارّ


%آسيا ٣٠

%إفريقيا ٢٠٫٢
%أمريكا الشمالية ١٦٫٥
%أمريكا الجنوبية ١٢
%القارة القطبية ٨٫٩

%أوروبا ٦٫٧
%أستراليا ٥٫٣

استعمل االستراتيجية المناسبة لحل المسائل (٦-١٠) 

 

  •

  •

  •

 يريد محمود أن يسافر بسيارته من مكة  
المكرمة إلى المدينة المنورة التي تبعد عنها 

ـ ٤٥٤ كلم. وبعد ٣ ساعات كان محمود قد قطع  ب
٤  المسافة. ما الزمن المتبقي ليصل؟

_٣  

بعض  تذاكر  أسعار  اآلتي  الجدول  يبين    
األلعاب في إحد المدن الترفيهية، إذا اشتر عمار 

، فما األلعاب التي لعبها؟ تذاكر بـِ ٣٣رياالً


١٠٫٥ رياالتالتزلج

٧ رياالتالسيارات
٨٫٥ رياالتالقطار

٢ تزلج، ١ سيارات ، ١ قطار.     
١ تزلج، ٢ سيارات، ١ قطار.     
١ تزلج، ١ سيارات، ٢ قطار.    

٢ تزلج، ٢ سيارات.   
 يتدرب ياسر يوميًّا على التصويب نحو  

مرمى كرة السلة. إذا بدأ التدريب يوم السبت ولمدة 
٣  ساعة كل 

٤٥ دقيقة. ويريد زيادة مدة التدريب   ١_
يوم عن اليوم السابق، فكم ساعة سيتدرب يوم 

السبت القادم؟

 في بيت فهد نافورة، ويريد رصف ساحة  
دائرية حولها كما في الشكل اآلتي. ما المساحة التي 

(٣٫١٤ يريد رصفها؟ (ط ≈≈
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ح الشكل اآلتي نتائج استطالع رأي شمل ٣٤٧ طالبًا. يوضِّ 
ما العدد التقريبي للطالب الذين يفضلون كرة التنس؟
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 يبين الشكل أبعاد بركة سباحة.
صف شكل البركة. صف شكل البركة.  صف شكل البركة.  صف شكل البركة.   

كيف تحسب مساحة قاع البركة؟ كيف تحسب مساحة قاع البركة؟  كيف تحسب مساحة قاع البركة؟  كيف تحسب مساحة قاع البركة؟   



ن من مثلثات وأشكال رباعية وأنصاف دوائر  الشكل المركب هو شكل مكوَّ
وأشكال أخر ثنائية األبعاد.

لحساب مساحة الشكل المركب، قم بتجزئته إلى أشكال تعرف مساحاتها، ثم 
احسب تلك المساحات، واجمعها.
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احسب مساحة الشكل المجاور.
يمكن تجزئة الشكل إلى مستطيل ومثلث. 

احسب مساحة كلٍّ منهما.
مساحة المستطيل

م ١ = الطول × العرض

٦ = ٦٠ × ١٠ =      

مساحة المثلث
٢  القاعدة × االرتفاع

م ٢ =   ١_

٢  × ٤ × ٤ = ٨     قاعدة المثلث = ١٠ - ٦ = ٤سم.
_١   =      

مساحة الشكل: ٦٠ + ٨ = ٦٨ سم٢

احسب مساحة كلٍّ من الشكلين اآلتيين:






 

C11-120C-829633



C11-121C-829633-A





احسب مساحة الشكل المجاور.


C12-063A-874046

مثلث
مستطيل

نصف دائرةشبه منحرف 

 





C11-118C-829633


.áÑcôe ∫Éµ°TCG äÉMÉ°ùe oóLCG
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 يبين الشكل المجاور 
أبعاد بركة السباحة الواردة في بداية 

الدرس. احسب مساحة البركة.
يمكن تجزئة الشكل إلى مستطيل 

وشبه منحرف.
مساحة المستطيل

م ١ = الطول × العرض

٢٨ × ١٤ =      

٣٩٢ =      

مساحة شبه المنحرف
٢   × ع × (ق ١ + ق ٢)

م ٢ =    ١_

(٤ + ٦) × ٢   × ٢
_١    =      

١٠ =      
فتكون المساحة المطلوبة هي ٣٩٢ +١٠ = ٤٠٢ م٢.

احسب مساحة الشكل ذي اللون البني. 
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شر إذا لزم األمر: ب الناتج إلى أقرب عُ احسب مساحة كلٍّ من األشكال اآلتية، وقرّ










C11-123C-829633








C11-124C-829633





 


C11-125C-829633

       يبيَّن الشكل المجاور أبعاد غرفة يراد فرشها 
بالسجاد، ما مساحة السجاد الالزم؟  

 يبين الشكل المجاور مخططًا هندسيًّا لمسجد.    
ا من البالط يلزم لتبليط أرضيته؟ ا مربعً كم مترً





 









C11-133C-829633-A
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انظر األمثلة
١
٢

لألسئلة
٦، ١١

١٢، ١٣

شر إذا لزم األمر: ب الناتج إلى أقرب عُ احسب مساحة كلٍّ من األشكال اآلتية، وقرِّ








C11-127C-829633-A










C11-128C-829633-A







C11-129C-829633-A 




C11-130C-829633-A



C12-064A-874046



C12-065A-874046
 الشكل المجاور هو مخطط غرفة  

ا إليها غرفة جلوس  مستطيلة بعداها ١٤م × ١٢م مضافً
على شكل نصف دائرة قطرها ١٢ م. ما مساحة الغرفة 

مع غرفة الجلوس؟

راد   يبين الشكل المجاور أبعاد بركة سباحة يُ 
ا من البالط يلزم لذلك؟ ا مربعً تغيير بالط أرضيتها. كم قدمً

شر إذا لزم األمر: ب الناتج إلى أقرب عُ احسب مساحة المنطقة المظلَّلة، وقرِّ



C11-01A-877848



C11-02A-877848

C12-066A-874046
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 استعمل طريقة التجزئة إلى أشكال بسيطة لحساب المساحة   
التقريبية للمنطقة الجغرافية المبيَّنة في الشكل المجاور. إذا علمت 

أن كل مربع يمثِّل ٦١٤٤ كلم٢ .

 كيف يمكن حساب مساحة الشكل المجاور؟
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C11-122C-829633 ا مساحة المنطقة المظلَّلة في الشكل  ا مربعًّ كم مترً ا مساحة المنطقة المظلَّلة في الشكل   ا مربعًّ كم مترً ا مساحة المنطقة المظلَّلة في الشكل   ا مربعًّ كم مترً ا مساحة المنطقة المظلَّلة في الشكل   ا مربعًّ كم مترً  
أدناه؟ 

٥٠٤ + س٢   ٥٠٤ - ٢س     
٥٠٤ + ٤س    ٥٠٤ - س٢ 

ما المساحة التقريبية للمنطقة المظلَّلة في الشكل  
أدناه، إذا علمت أن مساحة كل مربع صغير هي 

٥سم٢؟  

١٦٥سم٢   ١٧٥سم٢     
٣٣سم٢    ١٥٠سم٢ 

ا مساحة المنطقة المظلَّلة في الشكل  ا مربعًّ كم مترً ا مساحة المنطقة المظلَّلة في الشكل   ا مربعًّ كم مترً ا مساحة المنطقة المظلَّلة في الشكل   ا مربعًّ كم مترً  

. إذا علمت أن حوالى ٧١% من تكاليف   بلغت تكاليف رحلة قامت بها عائلة عبدالرحمن ٥٣٤ رياالً 
الرحلة كانت ثمنًا للمواد التموينية، فكم رياالً تقريبًّا كانت المصاريف األخر؟ استعمل استراتيجية حل مسألة 

أبسط. (الدرس ٩-٤)  

(الدرس ٩-٣)  شر. احسب مساحة كلٍّ من الدوائر اآلتية، وقرب الناتج إلى أقرب عُ

 القطر = ١٥م  نصف القطر = ١٢ بوصة 

ا لكل شيء مما يأتي: ارسم نموذجً 

 ماصة عصير  صندوق مغلق 









ا من ورق مقو على طول أحرفه، ثم فتحته  ا مصنوعً افترض أنك قصصت صندوقً
وفردته بشكل مسطح.

إن الناتج في هذه الحالة شكل مركب يسمى مخططًا، ويساعد المخطط على رؤية 
المناطق والوجوه التي يتكون منها سطح الصندوق.

   ضع الصندوق في منتصف قطعة كبيرة من الورق المقو كما هو 
بيَّن في الشكل، وارسم حدود قاعدة الصندوق. مُ

C12-189A-874046
RV

  

    دحرج الصندوق إلى أحد جانبيه، وسمِّ الشكل الذي رسمته في الخطوة 
(١) بالجزء السفلي. ارسم وسمِّ كل جانب من جوانب الصندوق 

باإلضافة إلى الجزء العلوي بالطريقة نفسها، كما هو مبين في الشكل.

  

   قُصَّ الشكل المركب الناتج.

  

اصنع مخططين لصندوقين على شكل متوازي مستطيالت. 

المناطق والوجوه التي يتكون منها سطح الصندوق.

   ضع الصندوق في منتصف قطعة كبيرة من الورق المقو كما هو 

C12-250C-829633-A

MA
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يتكون المخطط الوارد في النشاط السابق من مستطيالت. ما عدد هذه  يتكون المخطط الوارد في النشاط السابق من مستطيالت. ما عدد هذه   يتكون المخطط الوارد في النشاط السابق من مستطيالت. ما عدد هذه   يتكون المخطط الوارد في النشاط السابق من مستطيالت. ما عدد هذه    

المستطيالت؟
ح كيف يمكنك إيجاد المساحة الكلية لهذه المستطيالت؟ وضِّ ح كيف يمكنك إيجاد المساحة الكلية لهذه المستطيالت؟  وضِّ ح كيف يمكنك إيجاد المساحة الكلية لهذه المستطيالت؟  وضِّ ح كيف يمكنك إيجاد المساحة الكلية لهذه المستطيالت؟  وضِّ  
ارسم مخططًا لكلّ شكل فيما يلي، واحسب مساحة هذا المخطط.



C12-119C-829633-A



C12-120C-829633-A



C12-121C-829633-A مساحة سطح متوازي المستطيالت هي المساحة الكلية للمخطط. اكتب مساحة سطح متوازي المستطيالت هي المساحة الكلية للمخطط. اكتب   مساحة سطح متوازي المستطيالت هي المساحة الكلية للمخطط. اكتب   مساحة سطح متوازي المستطيالت هي المساحة الكلية للمخطط. اكتب    
معادلة تبين كيف يمكن حساب مساحة سطح متوازي المستطيالت أدناه 

باستعمال الطول «ل» والعرض «ض» واالرتفاع «ع».

C12-122C-829633-A

احسب مساحات أسطح المكعبات التي أطوال أحرفها وحدة واحدة،  احسب مساحات أسطح المكعبات التي أطوال أحرفها وحدة واحدة،   احسب مساحات أسطح المكعبات التي أطوال أحرفها وحدة واحدة،   احسب مساحات أسطح المكعبات التي أطوال أحرفها وحدة واحدة،    
ووحدتان، و٣ وحدات، ومثِّل األزواج المرتبة (طول الحرف، مساحة السطح)

على المستو اإلحداثي. صف الشكل الناتج.
 صف ما يحدث لمساحة سطح مكعب إذا تم مضاعفة أبعاده مرتين،   

وإذا تم مضاعفتها ثالث مرات.
ارسم مخططًا لكلّ شكل فيما يلي:



C12-123C-829633-A



C12-124C-829633-A

ح كيف يختلف مخطط الهرم الثالثي عن مخطط الهرم الرباعي. وضّ ح كيف يختلف مخطط الهرم الثالثي عن مخطط الهرم الرباعي.  وضّ ح كيف يختلف مخطط الهرم الثالثي عن مخطط الهرم الرباعي.  وضّ ح كيف يختلف مخطط الهرم الثالثي عن مخطط الهرم الرباعي.  وضّ  
صف كيف يمكنك حساب مساحة سطح الهرم الثالثي. صف كيف يمكنك حساب مساحة سطح الهرم الثالثي.  صف كيف يمكنك حساب مساحة سطح الهرم الثالثي.  صف كيف يمكنك حساب مساحة سطح الهرم الثالثي.   

صف كيف يمكنك حساب مساحة سطح الهرم الرباعي. صف كيف يمكنك حساب مساحة سطح الهرم الرباعي.  صف كيف يمكنك حساب مساحة سطح الهرم الرباعي.  صف كيف يمكنك حساب مساحة سطح الهرم الرباعي.   
احسب مساحة سطح هرم قاعدته مربعٌ طولُ ضلعه ٨ سم، وارتفاع كل مثلث  احسب مساحة سطح هرم قاعدته مربعٌ طولُ ضلعه   احسب مساحة سطح هرم قاعدته مربعٌ طولُ ضلعه   احسب مساحة سطح هرم قاعدته مربعٌ طولُ ضلعه    

على جانبه ٥ سم.
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ب الناتج  احسب مساحة كلًّ من الشكلين اآلتيين، وقرِّ
شر. (الدرس ٩-١) إلى أقرب عُ

 

احسب مساحة المثلث الذي طول قاعدته  احسب مساحة المثلث الذي طول قاعدته   احسب مساحة المثلث الذي طول قاعدته   احسب مساحة المثلث الذي طول قاعدته    
(الدرس ٩-١) ا. ا، وارتفاعة ١٨ سنتمترً ٢٣ سنتمترً

شر احسب محيط كل دائرة، وقرب الناتج إلى أقرب عُ
). (الدرس ٩-٢) ٧

_٢٢ ٣٫١٤ أو ط ≈   (ط ≈
٨  ١٠م
نصف القطر =   ٧_ نصف القطر =     نصف القطر =      

القطر = ٢١سم القطر =   القطر =    

    

إذا علمت أن طول قطر   
صحن دائري الشكل يساوي ٨٫٩ بوصات، فأي 

(الدرس ٩-٢) المقادير اآلتية يمثل محيطه؟
    (٢ × ط × ٨٫٩) بوصة 

     (ط × ٨٫٩) بوصة
    (ط × ٨٫٩ × ٨٫٩) بوصة

    (ط × ٤٫٤٥ × ٤٫٤٥) بوصة

شر:  ب الناتج إلى أقرب عُ احسب مساحة كل دائرة، وقرِّ
(الدرس ٩-٣)

٤  ٤سم
نصف القطر =   ١_ نصف القطر =     نصف القطر =      
٥  ٦سم
القطر =   ٤_ القطر =     القطر =      

القطر = ١٤٫٦م القطر =   القطر =    
٤  ٧م
نصف القطر =   ٣_ نصف القطر =     نصف القطر =      

 إذا علمت أن المسافة التي قطعتها  
سيارة جمال حتى نهاية شهر رجب هي 

ا، ثم قطعت ١٩٫٥% من هذه  ٢٥٦٨٨ كيلومترً
ا تقريبًا  المسافة في شهر شعبان، فكم كيلومترً
يكون مجموع المسافات التي قطعتها السيارة 

(الدرس ٩-٤)  في نهاية شهر شعبان؟
استعمل استراتيجية حل مسألة أبسط.

كل  في  المظلَّلة  المساحة  احسب   ،١٥  ،١٤ للسؤالين 
شكل مما يأتي: (الدرس ٩-٥)





ا من الزجاج يلزم لعمل  ا مربعًّ  كم مترً 
الواجهة الزجاجية في الشكل أدناه؟ 

(الدرس ٩-٥) شر). ب الناتج إلى أقرب عُ (قرِّ

ب الناتج  احسب مساحة كلًّ من الشكلين اآلتيين، وقرِّ
شر. (الدرس ٩-١) إلى أقرب عُ

 إذا علمت أن المسافة التي قطعتها  
سيارة جمال حتى نهاية شهر رجب هي 



111 π°üØdG ∞°üàæe QÉÑàNG






ها. ادرس كالًّ من األشكال الشائعة اآلتية، ثم قارن بين خواصِّ

C12-079A-874046C12-081A-874046



الشكل الثالثي األبعاد هو شكل له طول وعرض وعمق (أو ارتفاع). وبعض 
المصطلحات المتعلقة بها مبينة في الشكل التالي:

ومن األمثلة على األشكال الثالثية األبعاد المنشور والهرم.

C14-101C-829631

. الوجه هو شكل مستوٍ

تُسمى الجوانب األوجه الجانبية.

األحرف هي قطع مستقيمة 
تتشكل من تقاطع الوجوه.

تتقاطع األحرف في نقاط 
تُسمى الرؤوس.



المنشور

•  له على األقل ثالثة أوجه جانبية كل منها متوازي أضالع.
•   يُسمى الوجهان العلوي والسفلي قاعدتا المنشور، وهما 

مضلَّعان متطابقان ومتوازيان.
•  يسمى المنشور بناءً على شكل قاعدته.

C14-104C-829631-A




C14-103C-829631-A







الهرم

•  له على األقل ثالثة أوجه جانبية مثلثية الشكل.
•  له قاعدة واحدة عبارة عن مضلع.

•  يسمى الهرم بناءً على شكل قاعدته.

C14-106C-829631-A



C14-105C-829631-A
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لبعض األشكال الثالثية األبعاد سطوح منحنية.



المخروط
• له قاعدة واحدة فقط.

• القاعدة عبارة عن دائرة.
• له رأس واحد.

C14-107C-829631-A
األسطوانة

• لها قاعدتان فقط.
• القاعدتان عبارة عن دائرتين متطابقتين.

• ليس لها رؤوس أو أحرف.

C14-231C-829631-A
الكرة

•   تبعد جميع النقاط على الكرة المسافة 
نفسها عن المركز.

•   ال يوجد لها أوجه أو قواعد أو أحرف أو رؤوس.

C14-109C-829631-A



 صنِّف جسم الكاميرا 
المجاورة. ال تأخذ العدسة بعين 

االعتبار.
جسم الكاميرا عبارة عن متوازي 

مستطيالت.

صنِّف عدسة الكاميرا على أنها شكل ثالثي األبعاد. 




   
 


  


 

  
 

د شكل قاعدة كلٍّ مما يأتي، ثمَّ صنِّفه: حدّ

للشكل قاعدة واحدة دائرية، 

C14-110C-829631

ليس له أحرف وله رأس  واحد.

    الشكل مخروط.

ا    القاعدة واألوجه جميعً

C14-111C-829631

      


عبارة عن مربعات.

            الشكل مكعب أو منشور مربع.

د شكل قاعدة كلٍّ مما يأتي، ثمَّ صنِّفه: حدِّ


C12-082A-874046



C12-083A-874046



د شكل قاعدة كلٍّ مما يأتي، ثمَّ صنِّفه: حدّ
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د شكل قاعدة كلٍّ مما يأتي، ثم صنِّفه: حدِّ


C14-121C-829631



C14-122C-829631



C12-084A-874046

تُعدُّ أبراج الكويت من أبرز معالم دولة الكويت،  تُعدُّ أبراج الكويت من أبرز معالم دولة الكويت،   تُعدُّ أبراج الكويت من أبرز معالم دولة الكويت،   تُعدُّ أبراج الكويت من أبرز معالم دولة الكويت،    
ويصل ارتفاع أطولها إلى ١٨٧م. 

صنِّف األشكال الثالثية األبعاد الظاهرة فيها.





انظر األمثلة
٢،١

٣

لألسئلة
٥- ٨

٩ ، ١٠

د شكل قاعدة كلٍّ مما يأتي، ثم صنِّفه: حدِّ


C14-124C-829631-A



C12-170A-874046



C14-125C-829631



C12-085A-874046

 صنّف الشكل المجاور بوصفه شكالً ثالثي األبعاد. 

 ما الشكل الثالثي األبعاد الذي يمثِّله كتاب الرياضيات؟   

د شكل قاعدة كلٍّ مما يأتي، ثم صنِّفه: حدِّ


C12-086A-874046



C12-087A-874046



C12-088A-874046

 صنِّف شكلين ثالثيي األبعاد يظهران في برج الفيصلية. 

يتكون القلم المجاور من شكلين ثالثيي األبعاد. صنِّفها. يتكون القلم المجاور من شكلين ثالثيي األبعاد. صنِّفها.  يتكون القلم المجاور من شكلين ثالثيي األبعاد. صنِّفها.  يتكون القلم المجاور من شكلين ثالثيي األبعاد. صنِّفها.   .يتكون القلم المجاور من شكلين ثالثيي األبعاد. صنِّفها  

 صنّف الشكل المجاور بوصفه شكالً ثالثي األبعاد.

 ما الشكل الثالثي األبعاد الذي يمثِّله كتاب الرياضيات؟ ما الشكل الثالثي األبعاد الذي يمثِّله كتاب الرياضيات؟
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نفت مجموعتان من األشكال الثالثية األبعاد بحسب خاصية معينة،   صُ 
حيث تحقق أشكال المجموعة « أ » هذه الخاصية، بينما ال تحققها أشكال 

المجموعة «ب». صف هذه الخاصية.
مكعبهرممنشور
كرةمخروطأسطوانة

ر إجابتك.  ما الشكل الذي يتكون من زيادة ارتفاع مكعب؟ ارسم شكالً يفسّ  

 اذكر شكالً ثالثي األبعاد تستعمل كلمة «متطابقتان» عند وصف  
قاعدتيه. اكتب جملة لوصف هذا الشكل تتضمن هذه الكلمة.

 استعمل ما تعرفه من خواصِّ األشكال الهندسية للمقارنة بين المخروط 
والهرم.

 يتكون المنزل المجاور من شكلين ثالثيي األبعاد. صنِّفهما. 

صل بخط بين الشكل وخصائصه في كل مما يأتي: 

هرم ثالثي• له رأس واحد وقاعدة دائرية.
منشور ثالثي• له ٦ أوجه فقط.

متوازي مستطيالت• قاعدتاه مثلثان متطابقان.
مخروط• جميع أوجهه مثلثلة الشكل.

أسطوانة•

ما اسم الشكل المجاور؟   
هرم ثالثي 

هرم رباعي  
متوازي مستطيالت  

منشور ثالثي  

C12-176A-874046-A
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أي الجمل اآلتية صحيحة عن المنشور الثالثي  أي الجمل اآلتية صحيحة عن المنشور الثالثي   أي الجمل اآلتية صحيحة عن المنشور الثالثي   أي الجمل اآلتية صحيحة عن المنشور الثالثي    
ا؟  دائمً

 جميع أحرفه قطع مستقيمة متطابقة.
   له ستة أوجه بالضبط.

 قاعدتاه مثلثان متطابقان.
 جميع أوجهه مثلثات.

أي األشكال اآلتية له قاعدة واحدة فقط؟  

 

 

أي الجمل اآلتية صحيحة عن المنشور الثالثي  أي الجمل اآلتية صحيحة عن المنشور الثالثي   أي الجمل اآلتية صحيحة عن المنشور الثالثي    

 احسب مساحة الشكل المجاور، إذا علمت أن ارتفاع كل مثلث ٣٫٥سم،  
وطول ضلع المربع ٤سم. (الدرس ٩-٥)  

شر. (الدرس ٩-٣)   ب الناتج إلى أقرب عُ  احسب مساحة الدائرة التي نصف قطرها ٥٫٧ أمتار. وقرِّ 

 أوجد قياس الزاوية المجهولة في كل شكل مما يأتي. (الدرس ٨-٦) 



C11-137C-829633-A

ما الشكل الثنائي األبعاد الذي يمثِّل المنظر العلوي لكل شيء مما يأتي: 

مكعب أرقامبرميل
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دّ المكعبات أمثلة على األشكال الثالثية األبعاد؛ ألن  تُعَ
ا. وستستعمل في هذا المعمل  ا وارتفاعً لها طوالً وعرضً

مكعبات صغيرة «طولها ١ سم» تُسمى مكعبات سنتمترية 
إلنشاء أنواع أخر من األشكال الثالثية األبعاد.

يمثل الشكل المجاور المنظر العلوي واألمامي 
والجانبي لشكل ثالثي األبعاد، استعمل مكعبات 

سنتمترية؛ لتكون الشكل، ثم ارسمه.
   استعمل المنظر العلوي لبناء قاعدة الشكل.
  استعمل المنظر الجانبي الستكمال الشكل.

  استعمل المنظر األمامي للتحقق من الشكل.

C12-003C-829633-AC12-004C-829633-AC12-004C-829633-B ن شكالً ثالثي األبعاد له المناظر المعطاة فيما استعمل مكعبات سنتمترية؛ لتكوِّ
يأتي، ثم ارسمه.



C12-005C-829633-A



C12-008C-829633-A

إلنشاء أنواع أخر من األشكال الثالثية األبعاد.

يمثل الشكل المجاور المنظر العلوي واألمامي 
C12-248C-829633-A

MA



 


ح كيف بدأت تكوين الشكلين في السؤالين «أ» و «ب». وضِّ ح كيف بدأت تكوين الشكلين في السؤالين «أ» و «ب».  وضِّ ح كيف بدأت تكوين الشكلين في السؤالين «أ» و «ب».  وضِّ ح كيف بدأت تكوين الشكلين في السؤالين «أ» و «ب».  وضِّ  

هل يمكن تكوين أكثر من شكل لها المناظر المعطاة في  هل يمكن تكوين أكثر من شكل لها المناظر المعطاة في   هل يمكن تكوين أكثر من شكل لها المناظر المعطاة في   هل يمكن تكوين أكثر من شكل لها المناظر المعطاة في    
ح إجابتك. السؤالين «أ» و «ب»؟ وضِّ

ن شكلين مختلفين لهما منظران متماثالن، ويختلفان في المنظر الثالث.  كوِّ ن شكلين مختلفين لهما منظران متماثالن، ويختلفان في المنظر الثالث.   كوِّ ن شكلين مختلفين لهما منظران متماثالن، ويختلفان في المنظر الثالث.   كوِّ ن شكلين مختلفين لهما منظران متماثالن، ويختلفان في المنظر الثالث.   كوِّ  
ارسم المنظر العلوي والجانبي واألمامي لكلٍّ منهما.

اكتب مسألة حياتية من المفيد فيها رسم كل من المنظر العلوي والجانبي  اكتب مسألة حياتية من المفيد فيها رسم كل من المنظر العلوي والجانبي   اكتب مسألة حياتية من المفيد فيها رسم كل من المنظر العلوي والجانبي   اكتب مسألة حياتية من المفيد فيها رسم كل من المنظر العلوي والجانبي    
واألمامي لشكل ثالثي األبعاد.


 GPEG OÉ©HC’G »KÓK kÓµ°T Å°ûfCG
 É v«ÑfÉLh É vjƒ∏Y G kô¶æe â«£YCG
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 يبين الشكل المجاور المنظر
األمامي لمسجد الصخرة في مدينة القدس.

ما األشكال المستوية التي يتكون  ما األشكال المستوية التي يتكون   ما األشكال المستوية التي يتكون   ما األشكال المستوية التي يتكون    
منها المنظر األمامي للمسجد؟

المسجد هو شكل ثالثي األبعاد.  المسجد هو شكل ثالثي األبعاد.   المسجد هو شكل ثالثي األبعاد.   المسجد هو شكل ثالثي األبعاد.    
ارسم المنظر العلوي للمسجد 

كما تتخيله.



ا هو المنظر  يمكنك رسم أكثر من منظر للشكل الثالثي األبعاد. وأكثرها شيوعً
العلوي والجانبي واألمامي.

ارسم المنظر العلوي والجانبي واألمامي 
للشكل المجاور.

المنظر العلوي مثلث. 
والمنظران الجانبي واألمامي مستطيالن.

ارسم المنظر العلوي والجانبي واألمامي للشكلين أدناه:


C12-095A-874046



C12-096A-874046





ارسم المنظر العلوي والجانبي واألمامي 
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ارسم المنظر العلوي 
والجانبي واألمامي للمجسم المبيّن في

الشكل المجاور.

المنظر العلوي والجانبي واألمامي جميعها مستطيالت.

G7 SE MS Math 09
1st pass
9-5-07
LKell

  

G7 SE MS Math 09
1st pass
9-5-07
LKell

  

G7 SE MS Math 09
1st pass
9-5-07
LKell

 ارسم كالًّ من المنظر الجانبي والعلوي  
بيَّنة في الشكل المجاور. واألمامي للخيمة المُ



G7 SE MS Math 09
1st pass
9-5-07
LKell

C11-25A_NA_874046

C12-179A-874046
يمكن استعمال المنظر العلوي والجانبي واألمامي لرسم الشكل الثالثي األبعاد.

ارسم شكالً ثالثي األبعاد له المنظر العلوي 
والجانبي واألمامي المبيَّنة جانبًا.

.استعمل المنظر العلوي لرسم قاعدة الشكل
القاعدة هي مستطيل بعداه ١ × ٣.

.ا لتجعل الشكل ثالثي األبعاد أضف أحرفً

 استعمل المنظرين الجانبي واألمامي؛ إلكمال
الشكل.

ارسم شكالً ثالثي األبعاد له المنظر العلوي  
والجانبي واألمامي المبينة جانبًا.





ارسم شكالً ثالثي األبعاد له المنظر العلوي 
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 ارسم المنظر العلوي والجانبي واألمامي لكلّ من الشكلين اآلتيين:


C12-104A-874046



C12-105A-874046

 يُستعمل منشور ثالثي مصنوع من الزجاج في  
التحليل الضوئي. ارسم كالًّ من المنظر العلوي والجانبي 

واألمامي للمنشور الظاهر في الشكل.

ارسم شكالً ثالثي األبعاد له المناظر المعطاة. 







انظر األمثلة
١
٢
٣

لألسئلة
٥- ١٠
١٥-١٦
١١-١٤

ارسم المنظر العلوي والجانبي واألمامي لكلّ من األشكال اآلتية:


C12-025C-829633



C12-024C-829633



C12-026C-829633-A



C12-019C-829633



C12-107A-874046



C12-175A-874046

ارسم شكالً ثالثي األبعاد له المناظر المعطاة في كل مما يأتي:


C12-029C-829633-A



C12-030C-829633-A


C12-021C-829633-B
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 ارسم كالًّ من المنظر العلوي والجانبي  
واألمامي للممحاة المبينة في الشكل المجاور.

 ارسم كالًّ من المنظر العلوي والجانبي  
واألمامي لطاولة مربعة.

ا يأتي: ارسم شكالً ثالثي األبعاد له المناظر المعطاة في كلٍّ ممَّ



C12-031C-829633-A



 تمثل الصورة المجاورة الهرم األكبر في الجيزة بمصر.  
استعمل الصورة لرسم منظر علوي وجانبي وأمامي له.

لم مشهور في  عْ  استعمل اإلنترنت أو أيّ مصدر آخر؛ للحصول على صورة مَ 
الخليج العربي. ثم ارسم كالًّ من منظره العلوي والجانبي واألمامي.

ارسم المنظر العلوي والجانبي واألمامي لكلّ شكل مما يأتي:



C12-027C-829633-A



C12-020C-829633-A



C12-028C-829633


يبلغ ارتفاع هرم خوفو في مصر 

١٤٦٫٧ م، وهو الهرم األكبر من بين 
عدة أهرامات بناها الفراعنة. 

 ارسم شكالً ثالثي األبعاد يكون فيه للمنظرين األمامي والعلوي خط تماثل،   
بينما ال يوجد لمنظره الجانبي خط تماثل.

ح إجابتك.  ما الشكل المختلف من بين األشكال اآلتية؟ وضِّ 
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ا من غرفة الصف أو من المنزل، ثم ارسم كالًّ من   اختر مجسمً 
منظره العلوي والجانبي واألمامي.

 استعمل ما تعلمته 
في هذا الدرس لكتابة مسألة حول 

الجسر في الشكل المجاور.
C12-111A-874046
RV
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نٍ من مكعبات؟  األشكال اآلتية تبيِّن المناظر العلوي والجانبي واألمامي لشكل ثالثي األبعاد مكوَّ نٍ من مكعبات؟   األشكال اآلتية تبيِّن المناظر العلوي والجانبي واألمامي لشكل ثالثي األبعاد مكوَّ نٍ من مكعبات؟   األشكال اآلتية تبيِّن المناظر العلوي والجانبي واألمامي لشكل ثالثي األبعاد مكوَّ نٍ من مكعبات؟   األشكال اآلتية تبيِّن المناظر العلوي والجانبي واألمامي لشكل ثالثي األبعاد مكوَّ  


     
أيُّ األشكال الثالثية األبعاد اآلتية له المناظر أعاله؟   

    

C12-116A-874046

     

C12-115A-874046

     

C12-118A-874046

     

C12-117A-874046

 

نٍ من مكعبات؟  األشكال اآلتية تبيِّن المناظر العلوي والجانبي واألمامي لشكل ثالثي األبعاد مكوَّ نٍ من مكعبات؟   األشكال اآلتية تبيِّن المناظر العلوي والجانبي واألمامي لشكل ثالثي األبعاد مكوَّ نٍ من مكعبات؟   األشكال اآلتية تبيِّن المناظر العلوي والجانبي واألمامي لشكل ثالثي األبعاد مكوَّ  

(الدرس ٩-٦)  ا يأتي: صنِّف كل شكل ممّ



C12-120A-874046



C12-121A-874046

شرٍ إذا لزم األمر. (الدرس ٩-٥)   احسب مساحة كلٍّ من األشكال اآلتية، وقرب الناتج إلى أقرب عُ


 إذا كانت درجات فيصل في أربعة اختبارات يومية في مادة الحاسب اآللي كما يأتي: ١٥، ٨، ١٨، ١٩،  
فما الوسط الحسابي لهذه الدرجات؟ (مهارة سابقة)  

 اضرب:

  ٧ × ٦ ٢
_١   ٢ ٤

_٨ ×   ٣١ ٥
_٤    × ٦

_٥  ٦ ٣
_٢    × ١٠ ٥

_١   
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إن حجم مجسم هو مقياس الحيِّز الذي يشغله 
هذا المجسم. ويُقاس الحجم بالوحدات المكعبة 
مثل السنتمتر المكعب «سم٣». ويمكن بيان حجم 

المكعب المجاور باستعمال مكعبات صغيرةُ بعدها 
وحدة واحدة تسمى مكعبات سنتمترية.

تحتاج إلى ٣٦ × ٢ = ٧٢ مكعبًا لملء الصندوق؛ إذن حجم الصندوق ٧٢ سم٣.
يسمى الشكل أعاله متوازي مستطيالت. وهو منشور رباعي قاعدته مستطيلة.

ويمكنك استعمال أيٍّ من الصيغتين «ح = ق . ع» أو «ح = ل ض ع» لحساب 
حجم متوازي المستطيالت.

C12-049C-829633-A

C12-052C-829633-A



ا طول ضلعه  •   أحضر ورقة مربعات، وقص مربعً
١٠ وحدات.

ا طول ضلعه وحدة واحدة من كل زاوية من  •   قُصَّ مربعً
ا  ن صندوقً زوايا المربع، ثم اثنِ األحرف، وثبِّتها لتكوِّ

كما في الشكل.
ما مساحة قاعدة الصندوق؟ وما ارتفاعه؟ ما مساحة قاعدة الصندوق؟ وما ارتفاعه؟  ما مساحة قاعدة الصندوق؟ وما ارتفاعه؟   

كم مكعبًا طول ضلعه «وحدة واحدة» يمكن كم مكعبًا طول ضلعه «وحدة واحدة» يمكن  كم مكعبًا طول ضلعه «وحدة واحدة» يمكن  كم مكعبًا طول ضلعه «وحدة واحدة» يمكن   
وضعه في الصندوق؟

قارن بين حاصل ضرب مساحة القاعدة في االرتفاع، وعدد المكعبات في  قارن بين حاصل ضرب مساحة القاعدة في االرتفاع، وعدد المكعبات في   قارن بين حاصل ضرب مساحة القاعدة في االرتفاع، وعدد المكعبات في   قارن بين حاصل ضرب مساحة القاعدة في االرتفاع، وعدد المكعبات في    
السؤال «٢».


 …RGƒàe ºéM oóLCG

 Qƒ°ûæªdGh äÓ«£à°ùªdG
.»KÓãdG


ºéëdG

»YÉHôdG Qƒ°ûæªdG
»KÓãdG Qƒ°ûæªdG


  حجم متوازي المستطيالت «ح»  

هو حاصل ضرب  مساحة 
قاعدته «ق» في ارتفاعه «ع»،

   وقاعدة متوازي المستطيالت هي مستطيل مساحته تساوي 
حاصل ضرب طولها «ل» في عرضها «ض»

ح = ق ع، أو ح = ل ض ع  
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احسب حجم متوازي المستطيالت المجاور.
صيغة حجم متوازي المستطيالت. ع   ض ح = ل

ل = ٥ ، ض = ٤ ، ع = ٣ .   (٤ × ٣) × ٥ =    
اضرب.    ٦٠ =    

أي أن حجم متوازي المستطيالت يساوي ٦٠ سم٣.

 احسب حجم متوازي المستطيالت المجاور.



احسب حجم متوازي المستطيالت المجاور.










C12-053C-829633-A

تريد إحد الشركات صناعة أنواع من الحقائب. وتريد تحديد أيّ  
النموذجين اآلتيين أكبر سعة.

G7 SE MS Math 09
2nd pass
9-16-07
LKell

النموذج أ:
ع   ض                  ح ١ = ل

٢٥ × ١٩× ٩٫٥ =                        
                        = ٤٥١٢٫٥  سم٣. 

  النموذج ب:
ع      ض                  ح ٢ = ل

٢٤ × ٢٠ × ٩٫٥ =                        
                        = ٤٥٦٠ سم٣. 

وحيث إن ح ٢ أكبر من ح ١ ، فإن النموذج « ب » له سعة أكبر.

يستعمل أحد المحال مقاسين   
من األكياس لتعبئة الفشار كما في الشكل 
المجاور. أي المقاسين يتسع لكمية أكبر 

من الفشار؟




كيف يستعمل خبراء التسويق الرياضيات؟

يستعمل خبراء التسويق إحصاءات مثل 
دراسات ميدانية تتضمن العوامل التي تؤثر 

في اختيار الناس لسلعة معينة. 

C12-122A-874046

صيغة حجم متوازي المستطيالت.

ل = ١٩، ض = ٩٫٥، ع = ٢٥ .

اضرب.

صيغة حجم متوازي المستطيالت.

ل = ٢٠، ض = ٩٫٥، ع = ٢٤.

اضرب.
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المنشور الثالثي هو منشور قاعدته مثلثة الشكل. ويبيِّن الشكل أدناه أن حجم 
المنشور الثالثي يساوي حاصل ضرب مساحة قاعدته في ارتفاعه.

C12-124A-874046

القاعدة مثلث، ولحساب 
مساحتها نستعمل قانون 

مساحة المثلث.

ارتفاع المنشور



C07-154C_829635-A

احسب حجم المنشور الثالثي المجاور.
٢  × ٦ × ٨

مساحة المثلث =   ١_
٢  × ٦ × ٨

أي أن مساحة قاعدة المنشور تساوي   ١_

حجم المنشور الثالثي صيغة ع    الحجم ح = ق
٢  × ٦ × ٨

ق =   ١_ ع (٢  × ٦ × ٨
_١    ) =                  

ع = ٩ ٢  × ٦ × ٨ × ٩
_١    =                  

اضرب    ٢١٦ =                  
حجم المنشور يساوي ٢١٦ سم٣.

احسب حجم كلٍّ من المنشورين الثالثيين اآلتيين:


C12-126A-874046



C12-127A-874046



احسب حجم المنشور الثالثي المجاور.






   

  


 

 
   

  

× × 
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  حجم المنشور الثالثي يساوي 

حاصل ضرب مساحة القاعدة «ق» 
في االرتفاع «ع».

ح = ق ع.  
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: شرٍ ب الناتج إلى أقرب عُ ا يأتي، وقرِّ احسب حجم كلّ منشور ممَّ







C12-058C-829633





C12-128A-874046



C12-130A-874046

صندوق أبعاده ٣ م وَ ٢٫٥ م وَ ٥ م. وصندوق آخر أبعاده ٤ م وَ ٣٫٥ م وَ ٤٫٥ م.  صندوق أبعاده   صندوق أبعاده    
ا؟ أيّهما أكبر حجمً







انظر األمثلة
١
٢
٣

لألسئلة
٦- ٨، ١١

١٢، ١٣
٩، ١٠

: شرٍ ب الناتج إلى أقرب عُ ا يلي، وقرِّ أوجد حجم كلّ منشور ممَّ






C12-061C-829633-A





C12-131A-874046



C12-138A-874046



C12-139A-874046 .ينتج مصنع مسحوق تنظيف، ويعبئه في نوعين من العلب كما هو مبيَّن أدناه  
ح إجابتك. أيّ العلبتين تحوي كمية أكبر من المسحوق؟ وضِّ

  

C12-135A-874046
C12-136A-874046
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 استعمل الشكل المجاور لحل 
السؤالين ١٤ و ١٥.

ما الحجم التقريبي للبناية؟ ما الحجم التقريبي للبناية؟  ما الحجم التقريبي للبناية؟  ما الحجم التقريبي للبناية؟   

ا، فما الحجم التقريبي  إذا كانت البناية من ٢٠ طابقً إذا كانت البناية من   إذا كانت البناية من    
للطابق الواحد؟

 مساحة قاعدة متوازي مستطيالت ١٩٫٤م٢، وحجمه ٣٠٦٫٥٢ م٣ . اكتب  
معادلة يمكن استعمالها لحساب ارتفاعه، ثم أوجد قيمته. 

ر لتجد الحجم التقريبي لكلٍّ من المنشورين اآلتيين:  قدِّ


C12-140A-874046



C12-141A-874046 .يبيِّن الشكل المجاور أبعاد مكتب سلمان  
إذا كانت تكلفة تكييف المتر المكعب الواحد تساوي 

ا، فما التكلفة الشهرية لتكييف  ١٠ رياالتٍ سنويًّ
المكتب كلِّه؟

 تريد عائلة خالد إنشاء بركة سباحة سعتها ٧٣ م٣ في فناء منزلها. إذا كانت  
قاعدة البركة مستطيلة الشكل بعداها ٧٫٥ م و ٥٫٤ م، فاحسب ارتفاعها.

C12-143A-874046
BG

C12-142A-874046
BG


يستعمل المهندسون المجسمات 

ا في تصاميمهم المعمارية،  كثيرً
فشكل البناية في الصورة يشبه 

شكل المنشور الثالثي.

 لد عبدالله وعاء على شكل متوازي مستطيالت أبعاده: ١٫٨م وَ ١٫٥م    
و ٠٫٣٦م، ويريد أن يضع فيه مترين مكعبين من الوقود. هل يتسع الوعاء لكمية الوقود؟ 

ر إجابتك. فسِّ
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ا مكعبًا في المتر   كم سنتمترً  
المكعب؟

 إذا ضاعفنا أبعاد متوازي  
المستطيالت «أ» ليصبح متوازي 

المستطيالت «ب». فهل يتضاعف حجمه؟ 
ر إجابتك. فسِّ

 ما أوجه الشبه واالختالف بين حساب حجم متوازي المستطيالت 
وحجم المنشور الثالثي؟

كم بوصة مكعبة حجم حوض األسماك المبيَّن في  كم بوصة مكعبة حجم حوض األسماك المبيَّن في   كم بوصة مكعبة حجم حوض األسماك المبيَّن في   كم بوصة مكعبة حجم حوض األسماك المبيَّن في    
الشكل أدناه؟ 

  ٢٠١٦   ١٦٨ 
٤٠٣٢     ٣٤٢ 

استعمل مسطرة؛ إليجاد قياسات الصندوق أدناه  
بالسنتمترات؟ 

أي القياسات اآلتية يعد أفضل تقدير لحجم هذا   
الصندوق؟

٤٫٥ سم٣     ١٫٥ سم٣  
٥٫٥ سم٣     ٢٫٥ سم٣ 

كم بوصة مكعبة حجم حوض األسماك المبيَّن في  كم بوصة مكعبة حجم حوض األسماك المبيَّن في   كم بوصة مكعبة حجم حوض األسماك المبيَّن في    

 ارسم شكالً ثالثي األبعاد له المناظر المبينة جانبًا. (الدرس ٩-٧)  

(الدرس ٩-٦)  ا يأتي، ثم صنِّفه. د شكل قاعدة كلٍّ ممَّ حدّ



C12-146A-874046



C12-147A-874046



C12-148A-874046
ر:  قدِّ

  ٣٫١٤ × ٦٥ × (٢٫٧)٢٩٫١ × ٨٫٣٣٫١ × (١٫٧٥)٢ × ٢
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ضع علبة فول على ورقة مربعات، ثم ارسم قاعدة 
العلبة على الورقة كما في الشكل. 

ر عدد المكعبات السنتمترية التي يمكن  قدِّ ر عدد المكعبات السنتمترية التي يمكن   قدِّ ر عدد المكعبات السنتمترية التي يمكن   قدِّ ر عدد المكعبات السنتمترية التي يمكن   قدِّ  
أن تغطي قعر العلبة. خذ في االعتبار أجزاء 

المكعبات.
تعلم أن ارتفاع كل مكعب  تعلم أن ارتفاع كل مكعب   تعلم أن ارتفاع كل مكعب   تعلم أن ارتفاع كل مكعب    

صغير يساوي ١ سنتمتر. 
كم طبقة من المكعبات السنتمترية 

يمكن أن تمأل العلبة؟
 كيف تستطيع حساب حجم العلبة؟  



كما في المنشور، فإن مساحة قاعدة األسطوانة تدل على عدد المكعبات في الطبقة 
الواحدة. ويدل االرتفاع على عدد الطبقات في األسطوانة.

: شرٍ ب الناتج إلى أقرب عُ احسب حجم األسطوانة المجاورة، وقرِّ
ع       صيغة حجم األسطوانة . نق٢ ح = ط

٢ × ٨٫٣   نق = ٥ ، ع = ٨٫٣.      = ط × ٥

استعمل الحاسبة 
٨٫٣  ٦٥١٫٨٨٠٤٧٥٦    ٥    [π] 

حجم األسطوانة ٦٥١٫٩ سم٣ تقريبًا.



: شرٍ ب الناتج إلى أقرب عُ احسب حجم األسطوانة المجاورة، وقرِّ
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  حجم األسطوانة يساوي  

مساحة القاعدة «ق» في االرتفاع «ع».
ح = ق × ع ،  حيث ق = ط  نق٢  أو  

ح = ط  نق٢ ع   
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: شرٍ ب الناتج إلى أقرب عُ احسب حجم كلٍّ من األسطوانتين اآلتيتين، وقرِّ


C12-149A-874046



C12-150A-874046

: شرٍ ب الناتج إلى أقرب عُ احسب حجم كلٍّ من األسطوانتين اآلتيتين، وقرِّ

 إذا علمت أن ارتفاع مقياس كمية األمطار المبيَّن في الشكل أدناه 
يساوي ١٣ سم، وقطره يساوي ٣ سم. فما كمية الماء التي يتسع لها المقياس؟

صيغة حجم األسطوانة ع   ح = ط نق ٢
نق =١٫٥ ، ع =١٣ ١٣ × ٢      = ط × ١٫٥

اضرب   ٩١٫٩ ≈     
يتسع المقياس لـِ ٩١٫٩ سم٣ تقريبًا.

احسب حجم علبة طالء أسطوانية الشكل  
قطرها ٤٠ سم، وارتفاعها ٥٠ سم.



: شرٍ ب الناتج إلى أقرب عُ ا يأتي، وقرِّ احسب حجم كلّ أسطوانة ممَّ


C12-079C-829633



C12-080C-829633



C12-081C-829633
يبيِّن الشكل المجاور علبة عصير.  يبيِّن الشكل المجاور علبة عصير.   يبيِّن الشكل المجاور علبة عصير.   يبيِّن الشكل المجاور علبة عصير.    

. شرٍ ا إلى أقرب عُ بً احسب حجم العلبة مقرَّ  

شمعة أسطوانية الشكل نصف قطرها ٤ سم،  شمعة أسطوانية الشكل نصف قطرها   شمعة أسطوانية الشكل نصف قطرها   شمعة أسطوانية الشكل نصف قطرها    
وارتفاعها ١٢ سم. احسب حجمها.  





G7 SE MS Math 09
1st pass
7-30-07
LKell

C11-20A_NA_874046
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انظر األمثلة
١
٢

لألسئلة
٦- ١١

١٦ ، ١٧

: شرٍ ب الناتج إلى أقرب عُ ا يأتي، وقرِّ أوجد حجم كلّ أسطوانة ممَّ


C12-084C-829633
be







C12-085C-829633
be






C12-152A-874046 

C12-154A-874046



C12-086C-829633
be





C12-153A-874046

   القطر = ٤٫٥ م القطر = ١٥ ملم    القطر =   القطر =    
االرتفاع = ٤٫٨ ملم            االرتفاع = ٦٫٥ م  

٢  ٣ سم
   نصف القطر =   ١_ نصف القطر = ٦ سم    نصف القطر =   نصف القطر =    

٢  ٧ سم
٣  ٥ سم            االرتفاع =   ١_

االرتفاع =   ١_  

٢  ٣ سم، وارتفاعها ١٤سم؟
ما حجم قارورة ماء أسطوانية الشكل نصف قطرها   ١_ 

 علبة عصير أسطوانية الشكل قطرها ٤ سم وارتفاعها ١٨ سم. ما كمية العصير  
التي يمكن أن تحويها علبة العصير؟

: شرٍ ب الناتج إلى أقرب عُ ا يأتي، وقرِّ احسب حجم كلّ أسطوانة ممَّ


C12-155A-874046



C12-157A-874046

ا يأتي:  وفّق بين األسطوانة وحجمها التقريبي في كلٍّ ممَّ
٩١ سم ٣  نصف القطر = ٤٫١ سم ، االرتفاع = ٥ سم  نصف القطر =   نصف القطر =    
٤٨ سم ٣  القطر = ٨ سم ، االرتفاع = ٢٫٢ سم  القطر =   القطر =    

١١١ سم ٣  القطر = ٦٫٢ سم ، االرتفاع = ٣ سم  القطر =   القطر =    
٢٦٤ سم ٣  نصف القطر = ٢ سم ، االرتفاع = ٣٫٨ سم  نصف القطر =   نصف القطر =    

 احسب حجم وعاء أزهار أسطواني الشكل قطره ١١ سم، وارتفاعه ٢٥٠ ملم  
إلى أقرب سنتمتر مكعب (ط ≈٣٫١٤).
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يبيِّن الشكل أدناه نوعين من آنية صنع الكعك. أيُّ اآلنية يتسع لكمية أكبر: اإلناء في  يبيِّن الشكل أدناه نوعين من آنية صنع الكعك. أيُّ اآلنية يتسع لكمية أكبر: اإلناء في   يبيِّن الشكل أدناه نوعين من آنية صنع الكعك. أيُّ اآلنية يتسع لكمية أكبر: اإلناء في   يبيِّن الشكل أدناه نوعين من آنية صنع الكعك. أيُّ اآلنية يتسع لكمية أكبر: اإلناء في    
ا في الشكل ( ٢ )؟ علّل. الشكل (١)، أم اإلناءان معً



 

C12-082C-829633









C12-083C-829633
إذا علمت أن نصف قطر األسطوانة « أ » يساوي ٤ سم، وارتفاعها يساوي ٢ سم. فما  

ارتفاع األسطوانة « ب » التي نصف قطرها ٢ سم، وحجمها مساوٍ لحجم األسطوانة « أ »؟

 استعمل المعلومات في الجدول 
المجاور الذي يظهر حجوم ٤ أسطوانات لإلجابة عن 

السؤالين ٢٨ ، ٢٩ .
صف الزيادة في نصف القطر واالرتفاع  صف الزيادة في نصف القطر واالرتفاع   صف الزيادة في نصف القطر واالرتفاع   صف الزيادة في نصف القطر واالرتفاع    

في األسطوانات المتتالية.
كيف يزداد حجم األسطوانة بزيادة كلٍّ من نصف القطر واالرتفاع؟ كيف يزداد حجم األسطوانة بزيادة كلٍّ من نصف القطر واالرتفاع؟  كيف يزداد حجم األسطوانة بزيادة كلٍّ من نصف القطر واالرتفاع؟  كيف يزداد حجم األسطوانة بزيادة كلٍّ من نصف القطر واالرتفاع؟   







٢٤٥٠٫٢٤    
٤٨٤٠١٫٩٢   
٨١٦٣٢١٥٫٣٦

١٦٣٢٢٥٧٢٢٫٨٨

لتا في تكوين أسطوانتين، وذلك بتدوير الورقة األولى   ورقتان متماثلتان استُعمِ  
حول طولها، وتدوير الثانية حول عرضها كما في الشكل. أيُّ األسطوانتين أكبر 

ح إجابتك. ا؟ وضّ حجمً
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 ارسم أسطوانه لها نصف قطر أكبر من  
نصف قطر األسطوانة المبينة جانبًا، ولكن حجمها أقل.

ي كلِّ أسطوانتين فيما يأتي:  ما النسبة بين حجمَ 
أسطوانتان لهما نفس نصف قطر القاعدة، وارتفاع أحدهما  أسطوانتان لهما نفس نصف قطر القاعدة، وارتفاع أحدهما   أسطوانتان لهما نفس نصف قطر القاعدة، وارتفاع أحدهما   أسطوانتان لهما نفس نصف قطر القاعدة، وارتفاع أحدهما    

يساوي مثلَي ارتفاع األخر؟
أسطوانتان لهما نفس االرتفاع، ونصف قطر قاعدة إحداهما يساوي مثلَي نصف قطر  أسطوانتان لهما نفس االرتفاع، ونصف قطر قاعدة إحداهما يساوي مثلَي نصف قطر   أسطوانتان لهما نفس االرتفاع، ونصف قطر قاعدة إحداهما يساوي مثلَي نصف قطر   أسطوانتان لهما نفس االرتفاع، ونصف قطر قاعدة إحداهما يساوي مثلَي نصف قطر    

قاعدة األخر؟
ح التشابه بين صيغتي حجم األسطوانة وحجم متوازي المستطيالت. وضِّ 

شكل (٢)شكل (١)

C12-078C-829633
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أيُّ مما يأتي يعد أفضل تقدير لحجم األسطوانة  أيُّ مما يأتي يعد أفضل تقدير لحجم األسطوانة   أيُّ مما يأتي يعد أفضل تقدير لحجم األسطوانة   أيُّ مما يأتي يعد أفضل تقدير لحجم األسطوانة    
في الشكل اآلتي؟ 

٧٥٫٩٢ سم٣  ٣٢ سم٣ 
٨٦٫٥٥ سم٣  ٤٢٫٧٨ سم٣   

ي  أيُّ الجمل اآلتية صحيحة حول العالقة بين حجمَ 
األسطوانتين اآلتيتين؟ 

حجم األسطوانة ١ أكبر من حجم األسطوانة ٢ 
حجم األسطوانة ٢ أكبر من حجم األسطوانة ١ 

 لهما الحجم نفسه.
حجم األسطوانة ٢ ضعف حجم األسطوانة ١ 

أيُّ مما يأتي يعد أفضل تقدير لحجم األسطوانة  أيُّ مما يأتي يعد أفضل تقدير لحجم األسطوانة   أيُّ مما يأتي يعد أفضل تقدير لحجم األسطوانة    

 احسب حجم متوازي المستطيالت الذي طوله ٦ أمتار، وعرضه ٤٫٩ أمتار،  
وارتفاعه ٥٫٢ أمتار. (الدرس ٩-٨)  

(الدرس ٩-٧)   ارسم شكالً ثالثي األبعاد له المناظر المعطاه في كلٍّ مما يأتي:



 البيانات في الجدول أدناه تمثل درجات طالب فصل في مادة الدراسات االجتماعية. أوجد المتوسط  
. (مهارة سابقة)   شرٍ والوسيط والمنوال لهذه الدرجات، وقرب الناتج إلى أقرب عُ


٧٨ ٩٢ ٨٣ ٨٨ ٨٩ ٩١ ٩٦ ٧٢ ٧٤ ٩٩

٨١ ٨٨ ٨٦ ٩٥ ٧٣ ٩٧ ٧٨ ٧٨ ٦٠
٨٤ ٨٥ ٩٠ ٩٢ ٩٨ ٧٤ ٧٦ ٨٠ ٨٣    

áfGƒ£°SC’G ºéM




ب الناتج إلى  احسب مساحة كلٍّ من األشكال اآلتية، وقرِّ

: شرٍ أقرب عُ


C11-176C-829633





 في غرفة جلوس منزل عماد سجادة  
دائرية. ما الطول التقريبي لمحيط السجادة، إذا كان 

٢  ٣ م ؟
نصف قطرها   ١_

ب الناتج  احسب مســاحة كلٍّ من الدائرتين اآلتيتين، وقرِّ
: شرٍ إلى أقرب عُ

   القطر = ٥٫٢ م نصف القطر = ٩ سم   نصف القطر =   نصف القطر =    

نافورة دائرية قطرها ٨٫٨ م.   
أيُّ العبارات التالية تمثِّل مساحة النافورة؟

 م=ط × ٢٨٫٨    م=٢ × ط × ٤٫٤
 م=ط × ٢٤٫٤     م=ط × ٨٫٨

م مهندس بركة سباحة كما في   صمَّ 
الشكل أدناه. هل يمكن بناء البركة على قطعة أرض 

؟ علّل. مساحتها ٨٥ م٢

ا يأتي، ثم صنِّفه: حدد شكل قاعدة كلٍّ ممَّ


C12-165A-874046



C12-166A-874046

 ما الشكل  
الذي تمثله لفافة 

المناديل الورقية؟ 

 ما الشكل الهندسي الذي له على األقل  
ثالثة أوجه جانبية ، كلٌّ منها على شكل مثلث، وله 

قاعدة واحدة؟ 

ارسم المنظر العلوي والجانبي واألمامي لكلٍّ من الشكلين 
اآلتيين:



C12-223C-829633
be



C12-224C-829633
be

ب الناتج إلى  احسب حجم كلٍّ من األشكال اآلتية، وقرِّ
: شرٍ أقرب عُ





C12-167A-874046

 كوب أسطواني الشكل،  
نصف قطره ٤ سم، وارتفاعه ١٠ سم. ما كمية الماء 

التي يستوعبها نصف الكوب؟
٥٠٢٫٦ سم ٣  ٢٥١٫٣ سم ٣    

١٦٠سم ٣    ١٢٥٫٦ سم ٣  

C12-168A-874046
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اختر اإلجابة الصحيحة:
بيَّن في الشكل.  ا من دائرة كما هو مُ ظلَّل سعد جزءً بيَّن في الشكل.   ا من دائرة كما هو مُ ظلَّل سعد جزءً بيَّن في الشكل.   ا من دائرة كما هو مُ ظلَّل سعد جزءً بيَّن في الشكل.   ا من دائرة كما هو مُ ظلَّل سعد جزءً  

ما المساحة التقريبية لهذا الجزء؟

٤٥٢ سم٢   ١١٣ سم٢ 
٧٢٨ سم٢  ٣٦٤ سم٢   

قطر السجادة الدائرية المبيَّنة أدناه يساوي ٦ م.  قطر السجادة الدائرية المبيَّنة أدناه يساوي   قطر السجادة الدائرية المبيَّنة أدناه يساوي   قطر السجادة الدائرية المبيَّنة أدناه يساوي    
أيُّ العبارات التالية يمكن استعمالها لحساب محيط 

السجادة باألمتار؟
 المحيط = ٣ × ط          المحيط = ٦ × ط

٢ × ط     المحيط = ٢ × ٦ × ط  المحيط = ٣

C11-11A-877848

تان. إذا كان  الزاويتان د ، هـ متتامّ تان. إذا كان   الزاويتان د ، هـ متتامّ تان. إذا كان   الزاويتان د ، هـ متتامّ  
ق ∠ د  يساوي ٣٥  ْ ، فما ق ∠ هـ؟

ْ  ٩٠    ْ  ٣٥ 
ْ  ١٣٥    ْ ٥٥ 

إذا كانت الزوايا المتناظرة في شكلي شبه منحرف  إذا كانت الزوايا المتناظرة في شكلي شبه منحرف   إذا كانت الزوايا المتناظرة في شكلي شبه منحرف   إذا كانت الزوايا المتناظرة في شكلي شبه منحرف    
متطابقة، واألضالع المتناظرة متناسبة فإنهما:

 منتظمان    متشابهان 
 متماثالن     متطابقان

صندوق معدني طوله ١١سم، وعرضه ٥ سم،  صندوق معدني طوله   صندوق معدني طوله   صندوق معدني طوله    
وارتفاعه ٦ سم. ما حجمه؟

١٢١ سم ٣   ٢٢ سم ٣ 
٣٣٠ سم ٣   ٢١٠ سم ٣  

يحتوي صندوق على ٥ كرات حمراء و٨ كرات  يحتوي صندوق على   يحتوي صندوق على   يحتوي صندوق على    
حبت كرة زرقاء من  زرقاء وكرتين صفراوين. سُ

حبت كرة أخر. ما  الصندوق دون إرجاع، ثم سُ
حبت في المرة  احتمال أن تكون الكرة التي سُ

الثانية زرقاء؟

٢
_١         ١٤

_٨     

  ١٥
_٧          ١٥

_٨     

إذا كانت جميع الزوايا في الشكل أدناه قائمة،  إذا كانت جميع الزوايا في الشكل أدناه قائمة،   إذا كانت جميع الزوايا في الشكل أدناه قائمة،   إذا كانت جميع الزوايا في الشكل أدناه قائمة،    
فما مساحة الشكل؟

C11-05A-877848

١١٥ سم٢    ٩١ سم٢  
١٢٢ سم٢   ١٠٧ سم٢  
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، أُجري عليها تخفيض نسبته  ثمن سلعة ٢٣٩٥ رياالً ثمن سلعة   ثمن سلعة   ثمن سلعة   ثمن سلعة    
١٥% . ما القيمة التقريبية لهذا التخفيض؟

٣٦٠ رياالً    ً٢٤٠ رياال 
٤٨٠ رياالً    ً٤٦٠ رياال 

نسبة الطيور في إحد حدائق الحيوانات هي ٣٨%.  نسبة الطيور في إحد حدائق الحيوانات هي   نسبة الطيور في إحد حدائق الحيوانات هي   نسبة الطيور في إحد حدائق الحيوانات هي    
إذا كان عدد الحيوانات كلّها ٨٨ حيوانًا، فما 

ـ » التي  المعادلة التي يمكنك استعمالها إليجاد «ج
تمثل عدد الطيور في الحديقة؟

١٠٠_جـ    =  ٨٨
_٣٨       ٣٨

_١٠٠    =   ٨٨
    جـ_

٣٨
٨٨   =    جـ_
_١٠٠       ١٠٠

_٣٨    =   ٨٨
    جـ_

أجب عن السؤال اآلتي:
ل أحد معلِّمي الرياضيات الزمن الذي استغرقه  سجّ ل أحد معلِّمي الرياضيات الزمن الذي استغرقه   سجّ ل أحد معلِّمي الرياضيات الزمن الذي استغرقه   سجّ ل أحد معلِّمي الرياضيات الزمن الذي استغرقه   سجّ  

ب لإلجابة عن اختبار في الجدول التالي.  ٤ طالّ
احسب الزمن الوسيط لإلجابة.




١١٢٫٨
٢٢٣٫١
٣١٩٫٦
٤١٥٫٧

ا خطوات الحل. أجب عن السؤال اآلتي موضحًّ
أسطوانة بالستيكية أبعادها كما في الشكل أدناه: أسطوانة بالستيكية أبعادها كما في الشكل أدناه:  أسطوانة بالستيكية أبعادها كما في الشكل أدناه:  أسطوانة بالستيكية أبعادها كما في الشكل أدناه:   

G7 SE M
S M

ath 09

1st pass
7-30-07

LKell

ما كمية الماء التي تستوعبها األسطوانة؟   
  صف كيف تجد كمية البالستيك الالزمة لصنع  

األسطوانة.
  استعمل وصفك في الفقرة «ب» لحساب كمية  

البالستيك في األسطوانة.


١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١

مهارة ٩-٧٥-٩١-٨٨-٨٧-٩٢-٩٢-٣
سابقة

مهارة 
سابقة

مهارة 
٩-٩سابقة
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