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6/ 2ف/ ب 



6/ 2ف/ ب 



6/ 2ف/ ب 



الن ِّْسبَة

6/ 2ف/ ب 



ي ُ :ُالن ِّْسَبةُ  ُكِّم ِّ ُالقِّْسمَُهَيُم قارَنٌةُبنَي ستِّعمالِّ ُِبِّ .ُةَُِّتنْيِّ

ُإىلُعددُِّا ْكت بُالن ِّسبَةُاليتُت قارِّن ُبنَيُعددُِّم لصَُ ُالشُّم وسِّ َقاتِّ
اْشَرْحُمع ُصورٍة،ُمثُ  ُاألقمارُِّيفُأبسطِّ .ناَهام لَصقاتِّ

6/ 2ف/ ب 

ُالن ِّسبَةُاليتُت قارِّن َُبنْيَُ َُنْكتب  ُامل قابِّلِّ ُالش كلِّ ُيفِّ ُاحلربُِّإىَلُعددُِّأقالمِّ ُعددُِّأقالمِّ
ُ ُكالتالِّ :ُالر صاصِّ

ُهيَُ ُالرصاصِّ ُاحلربُِّإىلُعددُِّأقالمِّ ،َُأْو4ُإىل3ُأوُ                ُ،:ُإَِّذْنُنِّْسَبة ُعددُِّأقالمِّ
3ُ:4ُ ُأن ُلِّكل ِّ ُحرٍب3ُوهَذاُيعِنِّ ُرصاص4ٍُأقالمِّ .أقالمِّ
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6/ 2ف/ ب 

الُمعَدَّل



ي  َتنْيُِّ:ُامل َعد لُ  ُكِّم ِّ تلاتانُِّهَوُنِّْسَبٌةُت  َقارِّن ُبنَي ُتخ  .َُُمَماُوِّحدِننِّ

ُُو ُلكل ِّ ُمِّثاًلا ؟َُأْعطِّ ُبنَيُالن ِّْسَبةُِّوامل َعد لِّ .احٍدُمنهَماماُالارق 

6/ 2ف/ ب 

10ُ َث ِّل 2ُرايًلٍتُسعوديٍةُلكل ِّ ُُي  ؛ُألن ُُم عد ًلُاديناٍرُأ رد نِّ ٍ
 ُ الرايَلُالسعودي َُوالدِّيناَرُاأل ْرد نِّ

ُمِّنُالنقودُِّ تلاتانِّ ُتخ  .وِّحدِننِّ



6/ 2ف/ ب 

حْ ُمعَدَّلُ  َدةالوِّ



ُالوِّْحَدةُِّ ُالذِّيَُمقام ه ُي َسا:ُم َعد ل  (.1)وِّيُالعدَدُهَوُامل َعد ل 

ُوِّحدةٍُ ُيفُصورةُِّم عد لِّ .ا ْكت بُاملعد َلُالتالِّ
ُكعكات9ٍُ .ُرايًلٍتُلثالثِّ

6/ 2ف/ ب 

ُ ُم عد لِّ 10ُعنَدُتبسيطِّ ُي صبح ُمقامُ 2رايًلٍتُسعوديٍةُلِّكل ِّ يث  ،ُِبِّ ه ُديناٍرُأردن ِّ
ُ كِّن ُأْنُي  ْقَرَأُم عد َلُالوِّحدةُِّ،ي سم ىُالناتِّج 1ُُمساوايا 5ُ،ُوُي  رايًلٍتُسعوديٍةُلكل ِّ

ُكَماُيلِّي :ديناٍرُأردن ٍ



6/ 2ف/ ب 

بَةَجْدَوُل الن ِّسْ 



ُالن ِّْسَبةُِّ يُ :َُجْدَول  ُكِّم ِّ ُهَوُجدوٌلُت  َنظ م ُفِّيهِّ ُاليت ِّ ُوامل َعد ًلتِّ اٌتُمنُالن َِّسبِّ
.َمَاُالقيمة ُناس َها

ُإلِّجيادُِّعددُِّ ُالسابقِّ ُاِّْستَ ْعمِّْلُجدوَلُالن ِّسبةُِّيفُاملثالِّ ُمِّْنُسائلِّ الن َُّقطِّ
ُلِّلحص ُإىلُمخسةُِّأكواٍبُمنُاحلليبِّ ُالشُّوكوًلتةُِّاليتُت ضاف  ُعلىُاملذاقِّ ولِّ

هُِّ .ناسِّ
6/ 2ف/ ب 

ُ ُل6ت ضاف  ُالشُّوكوًلتةُِّإىلُكوٍبُواحٍدُمِّْنُاحلليبِّ ُن قٍطُمِّْنُسائلِّ ي عطِّيُحليبااُمبذاقِّ ُالشُّوكوًلتةُِّاليتُتُ .الشُّوكوًلتةُِّ ُمِّْنُسائلِّ جَيادُِّعددُِّالنقطِّ ُإلِّ ُإىلُعدٍدُمنُأكوابِّ ضاف 
هُِّ،ُنستعمل ُ ُناسِّ ُعَلىُاملذاقِّ ُلِّلحصولِّ ُجدوَلُالن ِّسبةُِّاحلليبِّ :التالِّ

ُالن ِّسُْ َبةُِّجدول 



6/ 2ف/ ب 

ََكفََِِّةالُمتَ الن َِّسبُ 



ُامل َتَكافَِّئةُ  ُ :ُالن َِّسب  ُاليتُت  َعرب ِّ ي  َتنْيُِّهَيُالن َِّسب  ُكِّمِّ  َهاُبنَي ،ُعْنُالعِّالقةُِّناسِّ
.وَتكون َُمَاُالقيمة ُناس َها

كن ُالتحقق ُمِّْنُأن ُالن ِّسب ُكيَفُُي  ،ُ ُالن ِّسبةُِّالسابقِّ ؟يفُجدولِّ ُم تكافئتانِّ ُالتاليتنيِّ تنيِّ

6/ 2ف/ ب 

ُ الن َِّسب 
ُ ُالنسبةُِّالتالِّ امل َوض حة ُيفُجدولِّ

ُإنُ نَِّسٌبُم تكافِّئةٌُهَيُ ،ُحيث 
ُمنه اُُُُُُُ .ُأبسَطُصورٍةُلِّكل ِّ



6/ 2ف/ ب 

يَّفُت الُمتَ  م ِّ بَةالَكِّ نَفسِّ



َبةُ  ُاملتَ َناسِّ ُمتنا:ُالكِّم ِّي ات  ُكاَنَُمَماُم عد ٌلُاثبتٌُت سم ىُالكِّمِّ ي تانِّ ُإَذا بَ َتنْيِّ َُأْوُسِّ
.نِّسبٌةُاثبِّتةٌُ

ُم تناسبَتنْيُِّ ُالتاليتانِّ ي تانِّ ُكانْتُالكِّم ِّ َُماُإذا ْ ْحُإجابَتكَُ.ُأْمًَُلُبني ِّ .ُوض ِّ

6/ 2ف/ ب 

دفَع10ُدفَعُساملٌُ ُلِّطباعة30ُِّرايًلٍتُلِّطباعةُِّصورتنيِّ،ُمثُ  .صور6ٍُرايًلا
بتانُِّ ُم تناسِّ ي تانِّ ،ُن الحظ ُأن ُعدَدُالصورُِّالكِّم ِّ

ُ، ٌبُمعُتكل اةُِّطِّباعتَِّهاُعلىُالورقِّ املطبوعةُِّم تناسِّ
يٍةَُمَاُم عد ٌلُاثبٌت،ُوهوَُ ُكِّم ِّ ُكل  ألن 

ُ .رايًلٍت5ُصورٌةُواحدٌةُلكل ِّ

ُصديقاٍت،ُبينَماُصنعْت10ُصنعْتُسعاد ُ مسِّ قالدةاُألربٍعُمْن12َُخولةُ قالئَِّدُِلِّ
َا .َأَخَواِتِّ



6/ 2ف/ ب 

التَّنَفُسب



َلنْيُِّهَوُم عاَدلٌةُت  َبني ِّ َُتَساوِّيُنِّْسبَ تَُ:ُالت  َناس بُ  ُأْوُم َعد  .ُُنْيِّ

ُ ُم تناسبَتانِّ ُالتاليتانِّ ي تانِّ ْرُإأْمًَُلُ؟ُهْلُالكِّم ِّ ُْعنُالعِّالقةُِّوَُجابتَكُ،َُفس ِّ عرب ِّ
.ُالَتناس بِّي ة ُِّيفُصورةُِّتَ َناس بٍُ

6/ 2ف/ ب 

ُامل َقابِّلُِّ ُعدد ُالصورُِّاملَطبوعةُِّ:ُيفُاجلدولِّ ،ُمعَُتْكلُ تتناَسب  اةُِّطِّباعتَِّهاُعلىُالورقِّ
:فَنكت بُ 

ُ ُجواٍل5ُت كل ِّف  150ُبِّطاقاتِّ ُ،ُوت كل ِّف  .رايًلا300ُبِّطاقاٍت10ُرايًلا



6/ 2ف/ ب 

َحلُّ التَّنَفُسب



.َناس بُِّهَوُإِّجَياد ُالقِّيمةُِّاملَجهولةُِّيفُالت ُ :َُحلُُّالت  َناس بُِّ

الت  َناس َبُالتال :ُح لُ 

6/ 2ف/ ب 

ُ ُالت الِّ َلِّ ُالت  َناس بِّ د ُقِّيمَةُ:ُُُُُُُُُُُُُُُحلِّ .م َتَكافَِّئنْيُِّالَكسَرينُِّعل ُاليتُتَُمن وجِّ

ُيفُال35=5ُ×7،ُمبَاُأن ُ ُواملقامِّ ُمِّنُالبسطِّ ُك الا 5عددُِّ،ُفَنْضرِّب 

.20=ُم،ُفإن 20ُُ=5ُ×4ُ،ُمباُأن ُ


