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النّْسبَة

)        :         ( =
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.هي مقارنة بني كميتني ابستعمال القسمة: النسبة

: يف الشكل املقابل نسبة أقالم احلرب إىل أقالم الرصاص تساوي

استعمل الوصفة اجملاورة، واكتب نسبة تقارن فيها كمية 
.الفلفل بكمية الكزبرة على صورة كسر أببسط صورة

4إىل 3أو ، 4: 3أو ، 
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ةتََكافِّئَ الم  النَِّّسب  

1/ 1ف/ م 



.ميَّتني نفسيهماهي الن سب اليت تعرب  عن العالقة بني الك: الن ِّسب املتكافئة
.ويكون هلا القيمة نفسها

ح إجابت. بني  ما إذا كانت النسبتان التاليتان متكافئتني أم ال . كوض ِّ
.سيارات صغرية8حافالت مقابل 4سيارات صغرية، َو 9حافالت مقابل 3

.كيلو جراماا20رايالا لكل  16كيلوجراماا، تكافئ النسبة 15رايالا لكل 12النسبة 
.انجتي التبسيط متساواين: ألن
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عَدَّل الم 

1/ 1ف/ م 



.  حداتن خمتلفتانهو الن سبة اليت تقارن بني كميَّتني هلما و : املعدَّل

؛نسبة عدد نبضات القلب إىل عدد الدقائق، ُتسم ى معدل
.ألن هلما وحدتني خمتلفتني

.متثل معدللنسبةأعطِّ مثاالا 
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حْ معَدَّل   َدةالوِّ
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(.1)هو املعدَّل الذي مقامه يساوي العدد : معدَّل الوحدة

دل الناتج عند تبسيط معدل عدد نبضات القلب إىل عدد الدقائق، ُُسي املع
(.1)ألن مقامه يساوي العدد، معدل وحدة

.رايالا 24قوارير يساوي 6إذا كان مثن 
فما مثن القارورة الواحدة؟
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ِِّ اإلْنجِّ النَّظام   ِلِّز
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.تلة والسعةهو نظام يستعمل يف قياس الطول والك: الن ظام اإلجنليزي

.امليلالقدم، والبوصة، والياردة، و : من وحدات الطول يف الن ظام اإلجنليزي
.الرطل، واألوقية، والطن: ومن وحدات الكتلة يف الن ظام اإلجنليزي

.زيأعطِّ مثاالا لوحدة تستخدم لقياس الطول يف النظام اإلجنلي
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الب وَصة
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.زيهي وحدة من وحدات قياس الطول يف النظام اإلجنلي: البوصة

.بوصة تقريباا( 12)طول كتاب الرايضيات يساوي 

.قد ر عرض ابب الصف ابلبوصة
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القََدم
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.هو وحدة من وحدات قياس الطول يف النظام اإلجنليزي: القدم

.قدم تقريباا( 1)طول كتاب الرايضيات يساوي 

.قد ر عرض ابب الصف ابألقدام، مث حو ل الناتج لبوصات
بوصة12= قدم 1

1/ 1ف/ م 



الزَاْرَدة
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.ليزيهي وحدة من وحدات قياس الطول يف النظام اإلجن: الياردة

.ايردة تقريباا( 1)طول سطح الطاولة املدرسية يساوي 
.  والياردة الواحدة تساوي ثالثة أقدام

.مث حول الناتج ألقدام،قدر طول السبورة ابلياردة
أقدام3= ياردة 1
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زل المِّ
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.هو وحدة من وحدات قياس الطول يف النظام اإلجنليزي: امليل

كيلومرت1.61≈ميل 1

قدًما5280= ميل 1

املسافة اليت يقطعها أمحد كل يوم من البيت إىل املدرسة 
كيلومرت4.83≈ميل3تساوي 

قدم15840= ميل3
:أكمْل ماأييت

.قدم= ....... ميل2
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األ وقِّزَّة
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.يزيهي وحدة من وحدات قياس الكتلة يف النظام اإلجنل: األوقية

.أوقية تقريباا( 1)كتلة حبة فراولة تساوي 

.أوقية تقريباا( 1)أعطِّ مثاالا لشيء يف غرفة الصف كتلته تساوي 
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ْطل الرَّ
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.يهو وحدة من وحدات قياس الكتلة يف النظام اإلجنليز : الرطل

:أرطال من التفاح تساوي3
.أوقية48= 16×3

.بناء على املعلومات يف الصورة املقابلة
.قدر كتلتك ابلرطل وحول الناتج إىل أوقيات

أوقية16= رطل 1
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.هو وحدة من وحدات قياس الكتلة يف النظام اإلجنليزي: الطن

الفتة مرورية تُبني الوزن األقصى املسموح به 
2000×5= طن5على أحد الطرق 

رطل00001= 
.بناء على املعلومات يف الشكل املقابل

.رتب وحدات الكتلة تنازلياا
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تْ النَّظام   رِّ المِّ
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، ويستخدم هو نظاٌم مبين على األساس العشري يف القياسات: الن ظام املرتي
.عةوحدات أساسية وهي املرت للطول، الكيلوجرام للكتلة، واللرت للس

، (سم)مرت، السنت(م)، املرت(كم)الكيلومرت: من وحدات الطول يف الن ظام املرتي
(.ملم)امللمرت

(.جم)، اجلرام(كجم)الكيلوجرام: ومن وحدات الكتلة يف الن ظام املرتي

.أعطِّ مثاالا لوحدة تستخدم لقياس السعة يف النظام املرتي
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تْر المِّ
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.  يهو الوحدة األساسيَّة لقياس الطول يف النظام املرت : املرت
(.م)ويرمز إليه ابلرمز

.ملم1000= سم 100= م 1عرض ابب الصف يساوي 

:أكمْل ماأييت
.م= ....... ملم 158
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الِلّتْر
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.  املرتييف النظامهو الوحدة األساسيَّة لقياس السِّ عة: الل رت
(.ل)ويرمز إليه ابلرمز

عة علبة احلليب تساوي  .ملل1000= ل1سِّ

.مللرت300حتتوي علبة عصري الفراولة على 
رت؟ما كمية العصري ابلل ِّ 
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زِل وْجَرام الكِّ
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ويرمز . ام املرتيهو الوحدة األساسيَّة لقياس الكتلة يف النظ: الكيلوجرام
(.كجم)إليه ابلرمز

(.كجم)كيلوجرام 690إىل 250تبلغ كتلة اجلمل البالغ من 

أعطِّ مثاالا يف غرفة الصف كتلته 
.كيلوجرام تقريباا(1)تساوي 
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َرام الجِّ
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.  كيلوجرام001,0هو وحدة كتلة شائعة يف النظام املرتي تساوي : اجلرام
(.جم)ويرمز له ابلرمز

.جرام تقريباا(1)كتلة مشبك الورق تساوي 

:أكمْل ماأييت
.كجم= ......جرام 25.4
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تَنَاسِّب م 
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.اثبت أو نسبة اثبتةُتسمى الكميَّتان متناسبَتنْي إذا كان هلما معدَّل: متناسب

.  ح إجابتكوض ِّ . بني  ما إذا كانت الكميَّتان التاليتان متناسبَتنْي أم ال
.أطفال8رجل مقابل 12أطفال، َو 6رجال مقابل 4

.كيلوجراماا20رايالا لكل 16كيلوجراماا، تكافئ النسبة 15رايالا لكل 12النسبة 
.انجتي التبسيط متساواين: ألن
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التَّنَاس ب
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.هو حالة تتساوى فيها نسبتان أو معدالن على األقل: التناسب
:ويعرب عنه جربايا كما يلي

.ليبكميَّة الكالسيوم تتناسب مع عدد حصص احل: يف الشكل املقابل

3يف دقيقة قبل الغداء، وبعد الغداء حلَّ مسألتني12مسائل يف 8حلَّ خالد 
.  ح إجابتكفهل يتناسب عدد املسائل اليت حلَّها خالد مع الزمن؟ وض. دقائق

0≠  د  ، حيث ب,
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ْرب   يبَاد لِّ التَّ الضَّ
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ملية ضرب عند مقارنة نسبتني كل منهما على شكل كسر، فإن ع: الضرب التباديل
انية يف مقام النسبة األوىل، بْسطِّ النسبة األوىل يف مقام النسبة الثانية، وبْسطِّ النسبة الث

.ُتسمى ضرابا تبادلياا

ح؟؟وماذا تال. أوجد انجتا الضَّرب التباديل للنسبتني التاليتني

6الضرب التباديل للنسبتني 
8

3
4 وَ 

6
8

3
4 =

.يعطي نواتج متساوية ألن النسبتني متساويتني
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.اء احلقيقيةهو نسبة تُقارن بني قياسات الرسم وقياسات األشي: مقياس الرسم

بني مكة املكرمة وجدة تبلغ( احلقيقية)إذا كانت املسافة الفعلية 
.سم3وكانت املسافة بني املدينتني على اخلريطة تساوي . كم72

:  فإن مقياس الرسم يساوي

طة تساوي وكانت املسافة بني مكة املكرمة وجدة على اخلري، إذا ُرُست خريطة أخرى
.فأوجد مقياس الرسم. سم6
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ْقزَاس   ََ النَّ مِّ و م 
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سات األشياء هو نسبة تقارن بني قياسات النموذج وقيا: مقياس النموذج
.احلقيقية

.قدم108بني جناحي الطائرة يساوي ( احلقيقي)إذا كان البعد الفعلي 
.بوصات4وكان البعد بينهما يف منوذج الطائرة يساوي 

:  فإن مقياس النموذج يساوي

موذج يساوي وكان البعد بني جناحيها يف الن، إذا ُصمم منوذج آخر للطائرة
.فأوجد مقياس النموذج. بوصة12
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ل   ْقزَاساْلمِّ َعامِّ
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ط صورة دون هو مقياس ُيكتب على شكل نسبة يف أبس: عامل املقياس
.وحدات

:فإن عامل املقياس يساوي. كم2= سم1إذا كان مقياس رسم اخلريطة 

، إذا كان مقياس الرسم :ما عامل املقياس يف منوذج مركب شراعي 
مرت؟6= سم1
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