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تمت مواءمة الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 98 / 2017 واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة

لوزارة التربية والتعليم

الرمز البريدي CB2 8BS، المملكة المتحدة.
تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جزًءا  من الجامعة.

وللمطبعة دور في تعزيز رسالة الجامعة من خالل نشر المعرفة، سعًيا
وراء تحقيق التعليم والتعلم وتوفير أدوات البحث على أعلى مستويات التميز العالمية.

© مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.
التشريعي  لالستثناء  ويخضع  والنشر،  الطباعة  حقوق  لقانون  الكتاب  هذا  يخضع 

المسموح به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة. 
من  المكتوب  اإلذن  على  الحصول  دون  من  الكتاب  هذا  من  جزء  أي  نسخ  يجوز  ال 

مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.
الطبعة التجريبية 2017م

ُطبعت في سلطنة ُعمان
ت مواءمتها من كتاب النشاط - الرياضيات للصف األول - من سلسلة  هذه نسخة تمَّ

كامبريدج للرياضيات في المرحلة األساسية للمؤلفتين تشيري موزلي وجانيت ريز.
تمت مواءمة هذا الكتاب بناًء على العقد الموقع بين وزارة التربية والتعليم

ومطبعة جامعة كامبريدج رقم 45/ 2017.
ال تتحمل مطبعة جامعة كامبريدج المسؤولية تجاه توفُّر أو دقة المواقع اإللكترونية
المستخدمة في هذا الكتاب، وال تؤكد بأن المحتوى الوارد على تلك المواقع دقيق

 ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك. 



حضـرة صـاحب الجـاللـة

 السلطان هيثم بن طارق المعظم

المغفور لـه

 السلطان قابوس بن سعيد -طّيب الّله ثراه-
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�سلطنة ُعمان
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تقديم
آله وصحبه  المرسلين سيدنا محمد وعلى  العالمين، والصالة والسالم على خير  لله رب  الحمد 

أجمعين. وبعد ،،،
المختلفة  ومجاالتها  جوانبها  في  التعليمية  المنظومة  تطوير  على  والتعليم  التربية  وزارة  حرصت 
العالمية  المستجدات  المستقبلية، ولتتواكب مع  الحالية، وتطلعاته  المجتمع  لتلبي متطلبات  كافة؛ 
من  التعليمية  المخرجات  تمكين  إلى  يؤدي  بما  المختلفة،  الحياتية  والعلوم  المعرفة،  اقتصاد  في 

المشاركة في مجاالت التنمية الشاملة للسلطنة.
بمراجعة  التعليمية  المنظومة  باعتبارها مكوًنا أساسيًّا من مكونات  الدراسية  المناهج  وقد حظيت 
التدريس،  وطرائق  الدراسية،  المقررات  من  بدءا  المختلفة؛  نواحيها  في  شامل  وتطوير  مستمرة 
وأساليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتتناسب مع الرؤية المستقبلية للتعليم في السلطنة، ولتتوافق مع 

فلسفته وأهدافه. 
التطور  اهتماًما كبيًرا يتالءم مع مستجدات  العلوم والرياضيات  الوزارة مجال تدريس  وقد أولت 
العلمي والتكنولوجي والمعرفي، ومن هذا المنطلق اتجهت إلى االستفادة من الخبرات الدولية؛ 
اتساقا مع التطور المتسارع في هذا المجال من خالل تبني مشروع السالسل العالمية في تدريس 
لدى  والتقصي واالستنتاج  البحث  مهارات  تنمية  أجل  الدولية؛ من  المعايير  المادتين وفق  هاتين 
المسابقات  في  التنافسية  قدراتهم  وتطوير  المختلفة،  العلمية  للظواهر  فهمهم  وتعميق  الطالب، 

العلمية والمعرفية، وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية.
التعليم في  بما يحويه من معارف ومهارات وقيم واتجاهات جاء محقًقا ألهداف  الكتاب  إن هذا 
السلطنة، وموائما للبيئة العمانية، والخصوصية الثقافية للبلد بما يتضمنه من أنشطة وصور ورسومات، 

وهو أحد مصادر المعرفة الداعمة لتعلم الطالب باإلضافة إلى غيره من المصادر المختلفة. 
متمنية ألبنائنا الطالب النجاح، ولزمالئنا المعلمين التوفيق فيما يبذلونه من جهود مخلصة لتحقيق 
أهداف الرسالة التربوية السامية؛ خدمة لهذا الوطن العزيز تحت ظل القيادة الحكيمة لموالنا حضرة 

صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه.
والله ولي التوفيق

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم





كتاب النش�اط هذا هو جزء من سلس�لة تتألف من س�تة كتب نش�اط 
تطبيقي لرياضيات املرحلة األساس�ّية )صفوف األول إىل السادس(، 
ويمك�ن اس�تخدامه ككتاب مس�تقل بالرغ�م من أّن املحت�وى ُيكّمل 

كتاب كامربيدج للرياضيات يف املرحلة األساسّية. 
جتمع كتب النش�اط ب�ن التعلم الذي متت تغطيته بالفعل يف املدرس�ة؛ 
ولكنّه�ا أيًضا تقدم دع�ً� إضافيًّا من خالل توفري خمت�ر للمعلومات 
األساس�ية ومفردات املوضوع وإعطاء مالحظ�ات حول كيفية تطوير 
مهارات الرياضيات ومعارفه بشكل أفضل؛ ك� أهنا أيًضا تعزز التعلم 
من خالل أنشطة تعميق املعرفة وترسيع اكتساب مهارات املادة. تشمل 
كل صفح�ة تقييم نجمة أو نجمتن لبيان مس�توى حت�ّدي املادة املقّدمة 
للتلميذ. فالصفحات ذات النجمة الواحدة تدمج أنشطة التعلم بعضها 

ببعض. أما الصفحات ذات النجمتن فتعزز التعلم وتعّمقه. 
كيفية استخدام الكتب: 

يمكن استخدام كتب األنشطة يف املدارس أو يف املنزل ، وقد تم اختيار 
املوضوعات بعناية للرتكيز ع�ى اجلوانب التي قد حيتاج فيها التالميذ 
إىل دع�م إضايف. ويرتبط املنهج ارتباًط�ا مبارًشا برياضيات كامربيدج 
للمرحل�ة األساس�ية، ولك�ن يمك�ن للمعّلم�ن أن حي�ددوا وخيتاروا 
األنش�طة التي يرغبون يف تغطيتها أو أن يعتمدوا تسلس�ل الكتاب ك� 
هو. ومن الرضوري االنتباه إىل أن مستوى حتّدي األنشطة التي تقّدمها 

كل وحدة يرتفع ويشمل ذلك: 
األسئلة املغلقة التي هلا إجابات حمددة، وهكذا يمكن التحقق من . 1

تقدم التالميذ. 
األسئلة املفتوحة وهي التي حتتمل أكثر من إجابة واحدة. . 2
األنش�طة الت�ي تتطلب م�وارد مثل: حج�ر النرد، أو ال�دّوار، أو . 3

بطاقات األعداد. 
األنش�طة واأللع�اب التي تنفذ بش�كل أفضل م�ع زميل ويمكن . 4

تنفيذه�ا يف الفص�ل أو يف املنزل ب� يتيح فرصة املش�اركة يف تعلم 
التلميذ. 

األنش�طة الت�ي تدعم خمتل�ف أس�اليب التعل�م: العم�ل الفردي،  •
والعمل ضمن جمموعات ثنائية ويف جمموعات. 

قد يرغب أولياء األمور يف مساعدة أبنائهم يف تعلم الرياضيات ولكن 
غالًبا ما يشعرون بأن الرياضيات التي تعلموها هم يف املدارس ختتلف 
ع�ن الرياضيات الت�ي يتم تعليمها ألبنائهم اليوم. إال أن األنش�طة يف 
هذا الكتاب قد ُصّممت لرتّكز عى مهارات التفكري وحل املس�ائل يف 

الرياضيات، مما يسّهل عملية دعم أولياء األمور ألبنائهم.
كيفية تطبيق األنشطة: 

يس�مح هذا الكتاب للتالمي�ذ بكتابة إجاباهتم في�ه، وقد حتتاج بعض 
األنش�طة إىل مزيد من املس�احة للكتابة؛ لذلك يمكن إعطاء التالميذ 

دفات�ر بيض�اء يف بداية الس�نة الس�تخدامها مع الكت�اب. ويتألف كل 
نشاط من خطوات شبه حمّددة تشمل العناوين التالية:  

»تذك�ر«: يعط�ي نبذة عام�ة عن نق�اط التعلم األساس�ية، وُيعّرف  •
املفاهيم األساسية، ويمكن بعد ذلك استخدامه كدليل للمراجعة. 
وهذه األقسام جيب أن تقرأ مع أحد الكبار الذي يمكنه أن يتحقق 

من الفهم قبل حماولة جتريب األنشطة. 
»املفردات«: يق�ّدم املصطلحات الرياضية املطلوبة، وجيب أن يقرأ  •

التالميذ املفردات األساس�ية  وأن يتم تش�جيعهم لتوضيح فهمهم 
هلا. 

»املالحظة«: توّفر التحفيز واملساعدة يف بناء الفهم وتوجيه التلميذ  •
يف االجتاه الصحيح. 

»س�وف حتت�اج«: يق�ّدم قائم�ة باملوارد واملص�ادر األساس�ية لكل  •
نشاط. 

»املص�ادر«: متوفرة يف هناية الكتاب وجي�ب طباعة كل مصدر عى  •
صفحة واحدة  خلفيتها بيضاء بحيث يمكن قّصه. وجيب تش�جيع  
التالميذ عى االحتفاظ بأي موارد س�يقومون بقّصها حيث يمكن 

استخدام الكثري منها يف أكثر من نشاط واحد. 

مالحظة: 
عند ذكر »الدّوار« ضع مش�بك ورق 
بش�كل مس�ّطح عى الصفحة بحيث 
يكون الطرف يف وس�ط ال�دّوار.  ثّم 
ض�ع رأس قل�م الرصاص يف وس�ط 
الدّوار عرب مش�بك الورق. ثبت قلم 
الرصاص، ثّم اسمح بدوران املشبك 
بق�ّوة وانتظ�ر  إدارت�ه  الورق�ي ع�رب 
احلصول عى الرقم الذي سيشري إليه 

املشبك عند التوّقف.
متابعة تقّدم التالميذ: 

تق�دم اإلجابات عن األس�ئلة املغلقة يف ظهر هذا الكتاب، مما يس�مح 
للمعلمن وأولياء األمور والتالميذ بالتأكد من عملهم. 

عند إنجاز كل نش�اط ينصح أولياء األمور واملعلمون بتشجيع التقييم 
الذايت من خالل س�ؤال التالميذ عن مدى س�هولة النش�اط، وعندما 
يعق�ب التالميذ عى النش�اطات، جي�ب عليهم أن ينظروا يف مس�توى 
التح�ّدي ال�ذي واجهه التلميذ ب�دالً من الرتكيز عى م�ن كان الفائز. 
يمكن أن يستخدم التالميذ )✓( / )✗( أو أمحر / أخرض كنظام تلوين 

لتسجيل التقييم الذايت يف أي مكان يف صفحة النشاط. 
يوفر هذا التقييم للمعلمن وأولياء األمور فهً� حول اخلطوات التالية 

املطلوبة لدعم التالميذ بشكل أفضل.
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ِة8 الَوْحَدُة 1أ : 1 الَعدُّ َحتَّى الَعَشَ

ُعدَّ األَْشَياَء، ُثمَّ اْكُتِب الَعَدَد.

Toy cupboard
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اْلُمْفَرَداُت: ِخَزاَنُة اللَِّع������ِب
 ،7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 ، 0

 .10 ، 9 ، 8
ُة. األْْعَداُد  -  األَْزَواُج الَعَدَديَّ

ْر:  َتَذكَّ
تِيِب َنْفِسِه. ْ ِعنَْدَما َتُعدُّ َداِئً� َما َتُكوُن األَْرَقاُم بالرتَّ

ُمالَحَظٌة:
ٍء بَِدْوِرِه، ُيَساِعُد  َل�ْمُس كلِّ َشْ

 . يف َعَمِليَِّة الَعدِّ



9 ِة                                                                                                                                                                                             الَوْحَدُة 1أ : 1 الَعدُّ َحتَّى الَعَشَ

1
2

3
4
5

التَّْدريُب الَعَدِديُّ

َأْكِمْل َما َييل:

1
2

4
3

5

1
2

4
3

5

1
2

4
3

5

1
2

4
3

5



ِة10 الَوْحَدُة 1أ : 1 الَعدُّ َحتَّى الَعَشَ

6

7

8

9

10

َأْكِمْل َما َييل:

6
7

9
8

10

6
7

9
8

10

6
7

9
8

10

6
7

9
8

10



11 ُة الَوْحَدُة 1 أ: 2 الَعَدُد َعَشَ

اْلُمْفَرَداُت: 
 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2  ، 1 ،0
 ،11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ،6

12
األَْزَواُج    - األَْع�َداُد  

ُة الَعَدَديَّ
 – الَع�دُّ   - ْع�ُف  الضِّ

اجلَْمُع-  التَّساِوي.

. ُمالحظٌة: اْسَتْخِدْم َمَساَر األَْرَقاِم لِلُمَساَعَدِة يِف الَعدِّ

ُقْم بَِحلِّ ُكلِّ َمْسَأَلٍة.
َقِة، ُاْشُطْب ُكلَّ إَِجاَبٍة  حْتُصُل َعَلْيها ِمَن الرَيَ

 . يُّ ّ ْقُم الرسِّ ى ُهَو الرَّ ْقُم الَّذي َيَتَبقَّ َوالرَّ

0123456789101112

َلْيَس 2 + 3
َلْيَس 0 + 1
َلْيَس 4 + 5
َلْيَس 7 + 3
َلْيَس 2 + 0
َلْيَس 4 + 2

َلْيَس 0 + 0
َلْيَس 2 + 2
َلْيَس 6 + 2
َلْيَس 1 + 2

يُّ ُهَو    ّ ْقُم الرسِّ الرَّ

87 6 9 5 3 1 0 10 2 4

َقـــــــــــِة َأْرَقــــــــــاُم الَيَ

ْر:  َتَذكَّ
تِيِب  ْ ا َوَتنَاُزلِيًّا، َداِئً� َما َتُكوُن األَْرَقاُم بالرتَّ ِعنَْدَم�ا َتُعدُّ َتَصاُعِديًّ

َنْفِسِه.



ُة  12 الَوْحَدُة 1 أ: 2 الَعَدُد َعَشَ

اْلُمْفَرَداُت: 
الَعدُّ - اجلَْمُع - التََّساِوي.

ا َطِريَقتاِن لَِتْكِويِن 10. ُمالَحَظـٌة: 9 + 1 و 1 + 9 ُهَ

 ، َسـْوَف َتحتاُج إِلـى: َمَوادِّ الَعدِّ بَِلْوَن�ْنِ خُمَْتِلَفْنِ
. ْوَنْنِ َوَأْقاَلِم تْلِويٍن ِمْن َنْفِس اللَّ

اِْسَتْخِدْم َمَوادَّ الَعدِّ لَِتْكِويِن 10.
ٍة.  ْن 10 بُِطُرٍق خُمَْتِلَفٍة يف ُكلِّ َمرَّ َكوِّ

َعاِت. ْن َشْكَل َمَوادِّ الَعدِّ في اْلُمَربَّ ُاْرُسْم َأْو َلوِّ

10 = 9  + 1

 =  + 

 =  + 

 =  + 

 =  + 

 =  + 

َتْكِويُن 10



13 ُة الَوْحَدُة 1 أ: 2 الَعَدُد َعَشَ

ا وَتنَاُزلِيًّا. ُمالَحَظٌة: اْسَتْخِدْم َمَساَر األَْرَقام لِْلُمَساَعَدِة يف الَعدِّ َتَصاُعِديًّ

ُقْم بَِحلِّ ُكلِّ َمْسَأَلٍة.
ُصُل َعَلْيها ِمَن الّطاِئَرِة. ُاْشُطْب ُكلَّ إَِجاَبٍة  حَتْ

. يُّ ّ ْقُم الرسِّ ى ُهَو الرَّ ِذي َيَتَبقَّ ْقُم الَّ الرَّ

0123456789101112

َلْيَس 4 + 3
َلْيَس 7 - 7
َلْيَس 3 + 5
َلْيَس 9 – 8
َلْيَس 8 + 2
َلْيَس 9 – 7
ليس 7 + 4

َلْيَس 11 – 5
َلْيَس 3 + 6

َلْيَس 10 - 5
َلْيَس 8 + 4

َلْيَس 11 – 7
يُّ ُهَو    ّ ْقُم الرسِّ الرَّ

اْلُمْفَرَداُت: 
 ،7 ،6 ،5 ، 4 ، 3 ، 2 ،1 ،0
  12  ،11  ،10  ،  9  ،  8
األَْزَواُج  ُة-  اجلُْمَلُةالَعَدِديَّ
التََّصاُعِديُّ  الَعدُّ   - ُة  الَعَدِديَّ
 – اجلَْمُع   - التَّنَاُزِلُّ  َوالَعدُّ 

احلَْذُف - التََّساِوي. 

1211710095381264

َأْرَقـــاُم الطَّائِــــَرِة



ُة14 الَوْحَدُة 1 أ: 2 الَعَدُد َعَشَ

اْلُمْفَرَداُت: 
ْعُف. الضِّ

َسْوَف َتحتاُج إِلى: جَمُْموَعِة ِقَطِع دومينو.

ُاْرُسْم َمَساًرا َتْخَتاُرُه فِي اْلَمَتاَهِة.
َبْعَتُه ِخاَلَل اْلَمَتاَهِة، ِمَن اْلُمْمِكِن َأالَّ َتْسَتْخِدَم ُكلَّ َأْضَعاِف األَْعَداِد  ِذي اتَّ ِل الَمَساَر الَّ  َس�جِّ

فِي اْلَمَتاَهِة. 
َأوِجْد َأْرَبعَة َمَساَراٍت ُمْخَتِلَفًة َعَلى َأْن َتْخَتاَر َأيَّ َخْمَسِة َأْعَداٍد ُتَصاِدُفها في َمَساِرَك.

ْعُف الضِّ

ِضْعُف 3= 6
ِضْعُف 2 = 4
ِضْعُف 1 = 2

ِضْعُف 5 = 10
ِضْعُف 2 = 4

ِضْعُف 3= 6
ِضْعُف
ِضْعُف
ِضْعُف
ِضْعُف

ِضْعُف 3= 6
ِضْعُف
ِضْعُف
ِضْعُف
ِضْعُف

ِضْعُف 3= 6
ِضْعُف
ِضْعُف
ِضْعُف
ِضْعُف

َطريُق اخلُروِج
2 8 4

1024

6 412

ُكلُّ َعَدٍد يف َهذِه املَتاَهِة ُهَو ِضْعٌف لَعَدٍد َما، 
اْمَل اجلَْدَوَل َأْدَناُه لَِتِجَد َهَذا الَعَدَد.  

خوِل َطريُق الدُّ



15 الَوْحَدُة 1 ج: 3 الطُّوُل

ْنَتَها ُهنَا. تِي َكوَّ وَدِة الَّ ُاْرُسْم طْوَل الدُّ

ْنتَها ُهنَا. تِي َكوَّ وَدِة الَّ ُاْرُسْم طْوَل الدُّ

ْن ُدوَدًة َأْقَرَ ِمْن َهِذِه. َكوِّ

ْلصاَل إىِل ُدوَدٍة. ِل الصَّ َشكِّ
ن ُدوَدًة َأْطَوَل ِمْن َهِذِه.  َكوِّ

ْنَتَه� بُِدوَديَتْ َزِميِلَك. َتْنِ َكوَّ وَدَتْنِ اللَّ َقاِرْن َبْنَ الدُّ

َسـْوَف َتْحتاُج إِلى: َصْلَصاِل 
اللَِّعِب.

اْلُمْفَرَداُت: 
َأْطوُل

َأْقَرُ

ْلصاِل ُدوَدُة الصَّ

ْر:  َتَذكَّ
ُقْم بَِتْرتِيِب َشْيَئْيِن بَِحيُث َيْبَدآِن ِمَن الَمَكاِن َنْفِسِه.



الَوْحَدُة 1 ج: 3 الطُّوُل16

َسـْوَف َتحتاُج إِلـى: َمْجُموَعٍة ِمَن 
َها بِنَْفِس الَحْجِم ِمْثِل  َباِت ُكلِّ اْلُمَكعَّ

َباِت اْلمَتَداِخَلِة 2 سم. اْلُمَكعَّ

َباِت لِقَياِس ُطوِل ُكلِّ ُثْعَباٍن. اِْسَتْخِدِم اْلُمَكعَّ

َباٍت. ُمَكعَّ الثُّْعَباُن األَْطَوُل ُطوُلُه

َباٍت. ُمَكعَّ الثُّْعَباُن األَْقَرُ ُطوُلُه

 . لْوِن األَْخرَضِ ِن الثُّْعَباَن األَْقَرَ بِالَّ َلوِّ
لْوِن األمَْحَِر. ِن الثُّْعَباَن األَْطَوَل بِالَّ َلوِّ

َباٍت.  ُمَكعَّ

َباٍت.  ُمَكعَّ

َباٍت.  ُمَكعَّ

َباٍت.  ُمَكعَّ

َباٍت.  ُمَكعَّ

َباٍت.  ُمَكعَّ

اْلُمْفَرَداُت: 
الِقَياُس-امْلَقاَرَن�ُة- الطَّوِي�ُل 

– الَقِصرُي- 
ِم�ْن-  َأْق�َرُ  ِم�ْن-  َأْط�َوُل 

 . األَْطَوُل- األَْقَرُ

َأْطَوُل
َأْقَرُ

الثََّعابِيـــــُن

ْر:  َتَذكَّ
َباِت. اَل َتْتُرْك َأيَّ َفَراَغاٍت َبْيَن اْلُمَكعَّ



17 الَوْحَدُة 1 أ: 5 التَّقديُر

ي�َط  رَشِ اْس�َتْخِدْم  ُماَلَحَظـٌة: 
األَْعَداِد لِْلُمَس�اَعَدِة َعَى ِكَتاَبِة 

ْقِم. الرَّ

َها. ْر َعَدَد         َقْبَل َأْن َتُعدَّ َقدِّ

اْلُمْفَرَداُت: 
التَّْقِدي�ُر - الَع�َدُد - َأْكَث�ُر- 

. َأَقلُّ

 الَعَدُد  التَّْقِديُر 

 الَعَدُد  التَّْقِديُر

 الَعَدُد  التَّْقِديُر

 الَعَدُد  التَّْقِديُر

التَّْقِديُر

ْر:  َتَذكَّ
التَّْقِديُر خَتِْمٌن، واَل َيْلَزُم َأْن َتُكوَن اإِلَجاَبُة َصِحيَحًة.



الَوْحَدُة 1 أ: 5 التَّقديُر18

. ْر َعَدَد      َقدِّ

نُْدوِق الَّذي ُيوافِ�ُق َتْقِديرَك، َوَبْعَد  َض�ْع َعاَلَم�َة )✓( َأَماَم الصُّ
َذلَِك ُعدَّ َواْكُتِب الَعَدَد.

يَط  ُماَلَحَظـٌة: اِْس�َتْخِدْم رَشِ
َع�َى  لِْلُمَس�اَعَدِة  األَْع�َداِد 
�ِذي  الَّ نْ�ُدوِق  الصُّ ِدي�ِد  حَتْ

َسَتَضُع فِيِه الَعاَلَمَة )✓(.

َأَقلُّ ِمْن 10
َأْكَثُر ِمْن 

10

الَعدُّ

َأَقلُّ ِمْن 10
َأْكَثُر ِمْن 

10

الَعدُّ

َأَقلُّ ِمْن 10
َأْكَثُر ِمْن 

10

الَعدُّ

َأَقلُّ ِمْن 10
َأْكَثُر ِمْن 

10

الَعدُّ

َأَقلُّ ِمْن 10
َأْكَثُر ِمْن 

10

الَعدُّ



19 الَوْحَدُة 1 أ: 5 التَّقديُر

التَّْقديُر َوالَعدُّ

التَّْقديُر َوالَعدُّ
األَْسامُء:

التَّْقديُرالتَّْقديُر

الَعدُّالَعدُّ

التَّْقديُرالتَّْقديُر

الَعدُّالَعدُّ

التَّْقديُرالتَّْقديُر

الَعدُّالَعدُّ

َباِت، َوَضْعَها َعَلى الطَّاِوَلِة ُدوَن َأيِّ َتْرتِي�ٍب، ُثمَّ َأْلِق َأْنَت وَزِميُلَك َنْظَرًة  ُخ�ْذ َحْفنَ�ًة ِمَن الُمَكعَّ
ِع  َباِت لَِتْقِديِر الَع�َدِد، ُثمَّ ُاْكُتِب التَّْقدي�َر َبْعَد التََّواُفِق َم�َع َزِميِلَك في ُمَربَّ َفاِحَص�ًة َعَل�ى الُمَكعَّ
ٍب  َباِت بِاْستِْخَداِم َأْشِرَطِة األَْعَداِد َعْبَر َوْضِع ُمَكعَّ »التَّْقديِر« فِيَما َي�ِلي، َبْعَد َذلَِك ُقْم بَِعدِّ الُمَكعَّ
ِب  �ْق فِي َمْوِقِع الُمَكعَّ �ِب التَّالِي في الَفَراِغ »2« َوَهَكَذا... َدقِّ َواِح�ٍد ف�ي الَفَراِغ »1«، والُمَكعَّ

.» ِع »الَعدِّ ِقيِق، ُثمَّ ُاْكُتْبُه فِي ُمَربَّ األَخيِر  لَتْحِديِد الَعَدِد الدَّ



�ُت َوَأن�ُطها20 الَوْحَدُة 1ب: 6 األَْشكاُل الثُّناِئيُة األَْبعاِد واملَجسَّ

اْلُمْفَرَداُت: 
ُثناِئ�يُّ  اْلُمَس�طَُّح -  �ْكُل-  الشَّ
ُع –  األَْبَع�اِد- اْلُمثلَُّث -  الُمَربَّ
 – ْل���ُع  الضِّ  - اْلُمْس�َتطِي��ُل 
اِئرُة.  اْلُمنَْحنَى- اْلُمْسَتِقيُم - الدَّ

ْث َمَع َزِميِلَك َحْوَل َما َتْعِرُفُه َعْن ُكلِّ َشْكٍل.  دَّ حَتَ
ْكِل؟ َهْل ِهَي ُمنَْحنَِيٌة َأْم ُمْسَتِقيَمٌة؟  َكْم ِضْل�ًعا يِف الشَّ

َضْع َعاَلَمَة )✓( َعَى ُكلِّ ُمَثلٍَّث. 
ٍع.  َضْع َعاَلَمَة )x(َعَى ُكلِّ ُمَربَّ

ْن ُكلَّ َداِئَرٍة.  َلوِّ

ي؟              _ س��  _ _ _ _   ْكُل اْلُمَتبقِّ َما الشَّ

ْر:  َتَذكَّ
األَْشَكاُل الثُّنَاِئيَُّة األَْبَعاِد َداِئً� ُمَسطََّحٌة.

َماَذا َيَتَبقَّى؟



21 �ُت َوَأن�ُطها الَوْحَدُة 1ب: 6 األَْشكاُل الثُّناِئيُة األَْبعاِد واملَجسَّ

ُاْرُسْم َشْكَلَك اخلَاصَّ ُمْسَتْخِدًما:   4 َدواِئَر، 2 ُمَثلَّث، 6 ُمَربَّعاٍت، 3 ُمْسَتطِيالٍت. 

ْكِل التَّال. ُاْنُظْر إىَِل الشَّ

تي ُيْمِكنَُك َأْن َتَراَها؟ َما َعَدُد األَْشَكاِل الَّ

ُيْمِكنُني َأْن َأَرى  ُمثلَّثاٍت . 

ًعا .  ُيْمِكنُني َأْن َأَرى  ُمَربَّ

ُيْمِكنُني َأْن َأَرى  َداِئَرًة . 

ُيْمِكنُني َأْن َأَرى  ُمْسَتطِياًل  . 

اْلُمْفَرَداُت: 
ٌع  َداِئَرٌة          ُمَربَّ

     ُمْسَتطِيٌل           ُمَثلٌَّث

ْر:  َتَذكَّ

األَْشَكاُل الثُّنَاِئيَُّة األَْبَعاِد َداِئً� ُمَسطََّحٌة.

األَْشَكاُل الثُّنَائِيَُّة األَْبَعاِد 
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َسْوَف َتحتاُج إِلى: 
يِط  َأْش�َكاٍل خُمَْتِلَفٍة ِمْن حُمِ

التِّْلِميِذ.

تِي ُتوَجُد فِي ُمِحيطَِك. ماِت الَّ اِْبَحْث َعِن اْلُمَجسَّ
ْكِل.  ُاْرُسْم َأِو اْكُتْب اْسَم الشَّ

ْر : َتَذكَّ
ُن ِمْن َأْشكاٍل ُثنائيَِّة األَْبعاِد، وِهَي َغرُي ُمَسطََّحٍة. ماُت: َتَتَكوَّ اْلُمَجسَّ

ٌب ُمَتَواِزي امْلْسَتطِياَلِت    خَمُْروطٌ       ُكَرةٌ         َهَرمٌ        َمنُْشوٌر ُثالثِيٌّ      ُمَكعَّ

اْلُمْفَرَداُت:

َحٍة َلَديَّ 6 َأْوُجٍه ُمَسطَّ
َعٌة ُكلُّ َأْوُجِهي ُمَربَّ

____________

َحٍة َلَديَّ 5 َأْوُجٍه ُمَسطَّ
َوْجٌه 1 ُمَربٌَّع و 4 َأْوُجٍه 

َثٍة ُمَثلَّ
____________

ُموَعًة ِمَن   ً� َواْكُتْب جَمْ اِْخرَتْ جُمسَّ
اَلئِِل َعَلْيِه. الدَّ

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

ٌح  َلَديَّ َوْجٌه 1 ُمَسطَّ
َوَسْطٌح 1 ُمْنَحٍن

ُح َدائَِرٌة َوَوْجِهي املَْسطَّ
____________

ُة َأْوُجٍه  َلْيَس َلَديَّ َأيَّ
َحٍة ُمَسطَّ

____________

ماُت اْلُمَجسَّ
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َأْكِمْل ُكلَّ ُصوَرٍة.
اِْجَعْل ُكلَّ َجانٍِب ُمَتَ�ثاًِل.

ُمالحَظٌة: َضِع املِْرآَة َعَى 
ِد ِمْن  َخ�طِّ التََّ�ُث�ِل لِلتََّأكُّ

ُسوَماِت ُمَتَ�ثَِلٌة. َأنَّ الرُّ

َسْوَف َتْحتاُج إِلى: ِمْرآٍة

ْر : َتَذكَّ
ُن ُكلُّ نِْصٍف ُصوَرًة طِْبَق  �ْكُل ُمتَ�ثاًِل، ُيَكوِّ ِعنَْدَما َيُكوُن الشَّ

األَْصِل ِمَن اآلَخِر.

اْلُمْفَرَداُت: 
 

        َخطُّ اْل�ِمْرآِة

التََّ�ُثُل

التََّ�ُثُل )1(
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بَكَة النَِّهاِئيََّة ُمَتَجانَِسٌة. ِد ِمْن َأنَّ الشَّ ُمالَحَظٌة: َضِع املِْرآَة َعَى َخطِّ التََّ�ُثِل لِلتََّأكُّ

َسْوَف َتحتاُج إِلى: مْرآٍة

َبَكِة لَِجْعِلَها ُمَتَماثَِلًة،  َأِضْف ُصَوًرا إَِلى الَجانِِب األَْيَسِر ِمَن الشَّ
َع�اِت ِمْن ُكلِّ ُص�وَرٍة ُوُص�والً إِلى َخطِّ  ْد َع�َدَد اْلُمَربَّ ُث�مَّ َح�دِّ
َعاِت َعَلى الَجانِِب اآلَخِر ِمْن  التََّماُثِل، ُثمَّ ُعدَّ َنْفَس َعَدِد اْلُمَربَّ
وَرَة  ِذي َسَتْرُس�ُم فِي�ِه الصُّ َد اْلَم�َكاَن الَّ َخ�طِّ التََّماُث�ِل، لُِتَح�دِّ

َخطُّ التََّ�ُثِلاْلُمَطابَِقَة. 

ْر:  َتَذكَّ
ُن ُكلُّ نِْصٍف ُصوَرًة طِْبَق  �ْكُل ُمتَ�ثاًِل، ُيَكوِّ ِعنَْدَما َيُكوُن الشَّ

األَْصِل ِمَن اآلَخِر.
اْلُمْفَرَداُت: 

اْلُمَتَماثُِل

خطُّ التَّ�ُثِل

التََّ�ُثُل )2(
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اْلُمْفَرَداُت: 
 - اْلُمْخَتِلَف�ُة  التَّْرِكيَب�اُت 

التَّنْظِيُم - االْحتَِ�الُت

ٍة. ُمالَحَظٌة: َغرّيْ َشْيًئا َواِحًدا ِمَن املاَلبِِس يف ُكلِّ َمرَّ

األََحُد

اخلَميُس

اإلْثنَُن

اجلُُمَعُة

الثُّالَثاُء

ْبُت السَّ

األَْربَعاُء

األََحُد

�يُِّد »َنَمُط«  �ّيُد »َنَمُط« حُيِبُّ اْرتِ�َداَء َماَلبَِس َجِديَدٍة ُكلَّ َيْوٍم؛ يِف َيْوِم األََحِد، َيْرَتِدي السَّ  السَّ
ًطا.  ًجا، َوَبنَْطُلوًنا ُمنَقَّ َطًة، َوَقِميًصا ُمَتَعرِّ ُقبََّعًة ُمنَقَّ

ُاْرُسِم األَْنَ�َط إِلْعَطاِئِه َماَلبَِس ُمنَاِسَبًة لُِكلِّ َيْوٍم. 

ْر:  َتَذكَّ
ٍة  ُ َش�ْيًئا َواِح�ًدا يِف ُكلِّ َمرَّ اْعَم�ْل بَِش�ْكٍل ُمنَظَّ�ٍم بَِحْيُث ُتَغريِّ

إِلجَياِد َجِيِع االْحتَِ�الِت.

ّيُد »َنَمُط« السَّ
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اْلُمْفَرَداُت: 
َثبِّ�ْت - َقاِرْن - َكثرٌِي - َنفُس 
ِء - َتْقِدي�ٌر- اأْلَْكَثُر -  ْ ال��َّ

. اأْلََق��لُّ

ٍة، ُثمَّ َأْس�ِقْط إِْحَدى َمَوادِّ الَعدِّ إىَِل احْلَاِوَيِة  َمَع  تِِه يِف ُكلِّ َمرَّ �ْر اِْمَل اْلُكوَب إىَِل ِقمَّ ُمالَحَظـٌة : َتَذكَّ
تِي َتْأُخُذ َأَقلَّ َعَدٍد ِمن اأْلَْكَواِب  ُكلِّ ُك�وٍب ُمْمَتل�ٍئ ، ُثمَّ ُعدَّ َمَوادَّ الَعدِّ فِي ُكلِّ َحاِوَيٍة. اْلَحاِوَيُة الَّ

. ( َتُكوُن ِسَعُتَها َأَقلَّ اْلُمْمَتِلَئِة )َأَقلُّ َعَدٍد من َمَوادِّ الَعدِّ

تِي َسَتْحَتاُجَها لَِمْلِء ُكلِّ َحاِوَيٍة،  َقّدْر َعَدَد اأْلَْكَواِب اْلُمْمَتِلَئِة الَّ
ُثمَّ اْسَتْخِدْم ُكوًبا باَِلْستِيِكيًّا، لَِتَرى َما إَِذا َكاَن َتْقِديُرَك َقِريًبا َأْم اَل. 
تِي  َتْحَتاُجَها لَِمْلِء ُكلِّ َحاِوَيٍة .  ْل َعَدَد اأْلَْكَواِب اْلُمْمَتِلَئِة الَّ  َسجِّ

ّيَة األَْكرَب.  ِوي الَكمِّ تي حَتْ َضْع إَِشاَرَة  )X(  بَِجانِِب احلَاِوَيِة الَّ
. ّيَة األََقلَّ ِوي الَكمِّ تي حَتْ َضْع َداِئَرًة َحْوَل احلَاِوَيِة الَّ

إِْبِريٍق  إِلى:  َتْحتاُج  َسْوَف 
َصِغرٍي-  إَِناٍء  لرِت-   بَحْجِم 
ِمْقاَلٍة-  ُعْبَوٍة بالْستِيكيٍَّة َأو 
َأْش��َي��اَء مُمَ��اثِ��َل��ٍة-  ُك��وٍب 
بالستيكي-  َمَوادِّ َعدٍّ – َماٍء 

أو َأُرزٍّ َأو َرْمٍل لِلِقَياِس.

َعَدُد األَْكَواِب اْلُمْمَتِلَئِةالتَّْقِديُراحلَاِوَيُة

ْر:  َتَذكَّ

ِعنَْدَما َتُكوُن احلَاِوَيُة َفاِرَغًة ال َيُكوُن فِيَها َشٌء. 
َوِعنَْدَما َتُكوُن احلَاِوَيُة مُمَْتِلَئًة ال ُيْمِكنَُك َوْضُع َأيِّ َشٍء آَخَر 

فِيَها.

َكْم َعَدُد األَْكَواِب؟
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اْلُمْفَرَداُت: 
��اَع��ُة- ال��َع��َق��اِرُب-   ال��سَّ
َقاِئُق-  َعْقَرُب  اَعاُت- الدَّ السَّ
َقاِئِق. اَعاِت-  َعْقَرُب الدَّ السَّ

ِك الَعَقاِرَب َعَى  ُماَلَحَظٌة: َحرِّ
اَعِة لَِيْظَهَر َوْقُت التََّطاُبِق. السَّ

َقاِئِق ِعنْ�َد مَتَاِم  َأيُّ َرْق�ٍم ُيِش�رُي إَِلْي�ِه َعْق�َرُب الدَّ
اَعِة؟ السَّ

.................................
اَعِة. َقاِئِق َعَى السَّ ُاْرُسْم َعْقَرَب الدَّ

َسـْوَف َتْحتـاُج إِلـى: َس�اَعٍة 
َكٍة )ُيْمِكنَُك َأْن  بَِعَقاِرَب ُمَتَحرِّ
َتْصنَ�َع َس�اَعًة ِمْن َل�ْوِح َوَرٍق 
ى ودبُّ�وٍس َوَعْقَرَبْنِ ِمَن  ُمَقوَّ

ى(. الَورِق امْلَقوَّ

اَعُة ................. السَّ

اَعُة ................. السَّ

اَعُة ................. السَّ

اَعُة ................. السَّ

1٢ 1
٢

3

4

56
7

8

9

10

11

1

3

4

56
7

8

9

10

11
1٢

٢

1٢
1

٢

3

4

5
6

7

8

9

10

11

1

3

4
567

8

9

10
11 12

2

ْر:  َتَذكَّ
َقاِئِق ُهَو الَعْقَرُب الطَِّويُل، َوُهَو ُيِشرُي إىَِل 12 ِعنَْد  َعْقَرُب الدَّ
اَعِة الَكاِمَلِة )الواِحَدِة، الثَّانِيِة، الثَّالَِثِة،..(، َوَعْقَرُب  ِقَراَءِة السَّ
اَعاِت. اَعاِت ُهَو الَعْقَرُب الَقِصرُي َوُهَو ُيِشرُي إىِل َعَدِد السَّ السَّ

اَعُة؟ َكِم السَّ

اَعُة؟ َكِم السَّ
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ُة بِنَا َقائَِمُة الطََّعاِم اخْلاصَّ
 ، فِّ َلِة فِي الصَّ اِْعَم�ْل َمَع َزِميٍل َلَك َعَلى إِْع�َداِد َقاِئَمِة َطَع�اٍم اْس�تِنَاًدا إَِلى اْلَمْأُكوالِت اْلُمَفضَّ

تِي َتْعِرُفها بَِشْكِل َنَمٍط َتْبَتِكُرُه َمَع َزِميِلَك. ْم إَِطاًرا لَِقائَمتَِك ُمْسَتخِدًما األَْشَكاَل الَّ ُثمَّ َصمِّ
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َما الثََّمُن؟

َة بَِك ُهنَا: ُاْرُسِم الَوْجَبَة الَخاصَّ
َثَمُن َهِذِه الَوْجَبِة:

َثَمُن َهِذِه الَوْجَبِة:

َثَمُن َهِذِه الَوْجَبِة:

َثَمُن َهِذِه الَوْجَبِة:

َثَمُن َهِذِه الَوْجَبِة:

ِع  اِْعَم�ْل َمَع َزِمي�ٍل َلَك َعَلى َتْصِمي�ِم الَوَجَباِت اْلُمْخَتِلَفِة، ُث�مَّ َضْع ُكْلَفَة ُكلِّ َوْجَب�ٍة فِي اْلُمَربَّ
ِص لَِذلَِك. اْلُمَخصَّ
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َجْدوُل َمَواعيِد َعَمِل اْلَمْطَعِم )اْلَمْقِصِف( )1(

َباِح، وَقائَمِة َبْعَد الظُّْهِر؟ َما الَفْرُق َبَن َقاِئَمِة الصَّ
َباِح؟ َي يف الصَّ َأيَّ َنْوٍع ِمْن َوْجَباِت الطََّعام ُيْمِكُن َأْن َنْشرَتِ

ِة َبْعَد الظُّْهِر؟ َي يف َفرْتَ َأيَّ َنْوٍع ِمْن َوْجَباِت الطََّعاِم ُيْمِكُن َأْن َنْشرَتِ

ُقْم بَِتْشِكيِل ُكلِّ َوْقٍت َمْذُكوٍر يِف َجْدَوِل َمَواِعيِد َمْطَعِم امْلْدَرَسِة َعَى َساَعِة الَعَقاِرِب. 

َمْطَعُم اْلَمْدَرَسِة )اْلَمْقِصُف(

َباِح َنْحُن َنْعَمُل ِمَن الصَّ
اَعَة 9 َنْفَتُح السَّ

اَعَة 10 ُم الَفُطوَر السَّ ُنَقدِّ
اَعَة 11 َوَنَتَوقَُّف َعْن َتْقِديِمِه السَّ

ِة َساَعٍة َواِحَدٍة اَعَة 1 َوملدَّ اَي السَّ ُم الشَّ ُنَقدِّ

ْهِر ُنْغِلُق َبْعَد الظُّ
اَعَة 2 السَّ
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َجْدوُل َمَواعيِد َعَمِل اْلَمْطَعِم )اْلَمْقِصِف( )2(
ُقْم بَِتْشِكيِل ُكلِّ َوْقٍت َمْذُكوٍر يِف َجْدَوِل َمَواِعيِد َمْطَعِم امْلْدَرَسِة َعَى َساَعِة الَعَقاِرِب. 

َمْطَعُم الَمْدَرَسِة )اْلَمْقِصُف(

اَعَة  9 باِح السَّ َنْحُن َنْعَمُل ِمن الصَّ
ِة 2 ساَعة ُم الَفُطوَر لُِمدَّ ُنَقدِّ

ِة 2 ساَعة َبْعَد اْنتَِهاِء اإِلْفَطاِر ُم الَقْهَوَة لُِمدَّ ُنَقدِّ

ُم  اَعِة 1، َوُنَقدِّ ى َطَلَباِت اْلَغَداِء ِمَن السَّ َنَتَلقَّ
اَعَة 2 اْلَغَداَء السَّ

اَعِة 4 اَي ِمْن هِنَايِة الَغَداِء َوَحتَّى السَّ ُم الشَّ ُنَقدِّ

اِي ُنْغِلُق َبْعَد ساَعٍة ِمْن اْنتِهاِء الشَّ
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َمْطَعُم الَمْدَرَسِة )اْلَمْقِصُف(

َراِسيَِّة اِم الدِّ َنْحُن َنْعَمُل ُكلَّ األَيَّ
األََحُد

اإِلْثنَْنِ 
الثُّاَلَثاُء
األَْربَِعاُء
اخلَِميُس

نْحُن َموجودوَن ُكلَّ َصَباح ٍ
َنْحُن َموجودوَن طَواَل َفترِة َما َبعَد الظُّْهِر

َنْحُن ُنْغِلُق ِخاَلَل الُعْطالِت الَمْدَرِسيَِّة
ٍر ٍر، َوُنْغِلُق في َوْقٍت ُمَتَأخِّ َنْحُن َموجودوَن ُمنُْذ َوْقٍت ُمَبكِّ

َجْدوُل َمَواعيِد َعَمِل امْلْطَعِم )اْلَمْقِصِف( )3(

تِي اَل َتْعِرُفَها، وَناِقْش َمْعنَاَها الُمْحَتَمَل َمَع َزِميٍل َلَك. ِد الُمْفَرَداِت الَّ فِيَما َي�ِلي، َحدِّ
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اْلُمْفَرَداُت: 
َثِقي�ٌل-   ال�َوْزُن-   َي�ِزُن-  

َخِفيٌف.

ٍة. ُمالَحَظة : اْسَتْخِدْم الِكَتاَب َنفَسُه يف ُكلِّ َمرَّ

اِْبَحْث َعْن َثاَلَثِة َأْشَياَء َأَخفَّ َوْزًنا ِمَن الِكَتاِب. 
 اِْبَحْث َعْن َثاَلَثِة َأْشَياَء َأْثَقَل َوْزًنا ِمَن الِكَتاِب. 

ُاْرُسْمَها يِف َجْدَوٍل. 

َسْوَف َتْحتاُج إِلى: 
. فِّ َرٍة يف ُغْرَفِة الصَّ َأْشَياَء ُمَتَوفِّ

َأَخفُّ
َأْثَقُل

َأَخفُّ ِمْنَأْثَقُل ِمْن 

ْر : َتَذكَّ
األَْشَياُء األَْثَقُل َوْزًنا َتْضَغُط َأْكَثَر ِمَن األَْشَياِء األََخفِّ َوْزًنا.

َخِفيٌف َأْم َثِقيٌل؟
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ُهما َأْثَقُل؟ ْدمخِّْن، ُاْرُسْم َأِو اكُتْبَأيُّ َتَأكَّ

َأْم

َأْم

َأْم

َأْم

َأْم

َأْم

َأْم

َأْم

َأْم

َأْم

َقَلُم َرَصاٍص

ِمْلَعَقٌة

ِمْلَعَقٌة

ِمَقصٌّ

ِمَقصٌّ

ُكرٌة

ُكْتَلٌة َخَشبيٌَّة

باٍت 6ُمَكعَّ

ُكْتَلٌة َخَشبيٌَّة

باٍت 6ُمَكعَّ

ُفْرشاُة َتْلويٍن

باٍت 6ُمَكعَّ

ِكتاٌب

ِمْسَطَرٌة

َقَلُم َرَصاٍص

ُكَرٌة

ِمَقصٌّ

َحَجٌرَقَلُم َرَصاٍص

ُ� َأْثَقُل؟ َأيُّ

1 2 3 4 5 6 7 8

ْع َأيٌّ ِمنَْها ُهو األَْثَقُل، ُثمَّ ُاْرُس�ْم َأِو اْكُتْب خَتِْمينََك، ُثمَّ ُقْم  لُِكلٍّ ِمْن َزْوَجي األَْش�َياِء التَّالَِيِة؛ َتَوقَّ
ْن َنتِيَجَة الِقَياِس. ِعَك، ُثمَّ َدوِّ ِة َتَوقُّ ِد ِمْن ِصحَّ بِِقَياِسها لِلتََّأكُّ

ُفْرشاُة َتْلويٍن
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 َيِزُن 

 َأقلَّ ِمْن

باٍت 5 ُمَكعَّ

 َيِزُن

حوال
باٍت 5 ُمَكعَّ

 َيِزُن

 َأْكَثَر ِمْن

باٍت 5 ُمَكعَّ

Five cubes

Weighs 
less than  
5 cubes  

Weighs 
about the  
same as 5 cubes 

Weighs
more than 
5 cubes 

Original Material © Cambridge University Press, 2014Instructions on page 97.

Five cubes

Weighs 
less than  
5 cubes  

Weighs 
about the  
same as 5 cubes 

Weighs
more than 
5 cubes 

Original Material © Cambridge University Press, 2014Instructions on page 97.

Five cubes

Weighs 
less than  
5 cubes  

Weighs 
about the  
same as 5 cubes 

Weighs
more than 
5 cubes 

Original Material © Cambridge University Press, 2014Instructions on page 97.

باٍت مَخَْسُة ُمَكعَّ
ِة الِميَزاِن األُخَرى  فِّ َعْن َش�ْيٍء )َأْو َمْجُموَعِة َأْشياَء( ُيْمِكنَُك َوْضُعَها َعَلى َكفَّ اْبَحْث فِي الصَّ

َباِت الَخْمَسِة، َتِزُن َأْكَثَر ِمنَْها، َأْو َأَقلَّ ِمنَْها. بِحْيُث َتَتَواَزُن َمَع اْلُمَكعَّ
يِء )َأِو األَْشَياِء( في الَعُموِد اْلُمنَاِسِب. ُقْم بَِرْسِم َهَذا الشَّ
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ا. ٌب َخاِرَج الثُّنَاِئيَّاِت، َيُكوُن الَعَدُد َفْرِديًّ ُمالَحَظٌة : إَِذا َبِقَي ُمَكعَّ

َباِت في  َباِت، ُثمَّ َض�ِع اْلُمَكعَّ ْقِم َعلى البَِطاَقِة، ُثمَّ ُخْذ َعَدًدا ُمَس�اِوًيا ِم�َن الُمَكعَّ ُاْنُظ�ْر إَِل�ى الرَّ
؟  ُثنَاِئيَّاٍت. َهِل الَعَدُد َفْرِديٌّ َأْم َزْوِجيٌّ

ِحيَحِة.  َضْع َداِئَرًة َحْوَل الَكِلَمِة الصَّ

َباٍت  َسـْوَف َتْحتاُج إِلى:  ُمَكعَّ
َأْو َمَوادِّ َعدٍّ ُأْخرى.

7

17

12

20

15

8

َزْوِجيٌّ َفْرِديٌّ 

َزْوِجيٌّ َزْوِجيٌَّفْرِديٌّ  َزْوِجيٌَّفْرِديٌّ  َفْرِديٌّ 

َزْوِجيٌّ َزْوِجيٌَّفْرِديٌّ  َفْرِديٌّ 

؟ َفْرِديٌّ َأْم  َزْوِجيٌّ
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اْلُمْفَرَداُت: 
 - – َزْوِجيٌّ َفْرِديٌّ

. ُثنَاِئيٌّ

وكوالتة. َأَخَذْت َسنَاُء وِريُم ِقَطًعا ِمَن الشُّ

َعاِت، َوَأَخ�َذْت ِريُم َعَدًدا  َأَخَذْت َس�نَاُء َع�َدًدا َزْوِجيًّا ِم�َن اْل�ُمَربَّ
تِي ُيْمِكُن َأْن َتُكوَن َمَع ُكلٍّ ِمنُْه�؟ َعاِت الَّ ا، ما َعَدُد اْل�ُمَربَّ َفْرِديًّ

ًع�ا،  َحَصَل األَْطَفاُل  ُهنَ�ا ِقْطَعُة ُش�وكوالتة ُأْخَرى بَِها 12 ُمَربَّ
َعاِت. َعَلى َعَدٍد َفْرِديٍّ ِمَن اْلُمَربَّ

ُل  ُاْرُسْم َأِو اْكُتْب َما َتَتَوصَّ
إَِلْيِه:

ُل  ُاْرُسْم َأِو اْكُتْب َما َتَتَوصَّ
إَِلْيِه:

َسْوَف َتْحتاُج إِلى:

َأيِّ  َأْو  َب�اٍت  ُمَكعَّ
َمَوادِّ عدٍّ ُأْخرى.

1
3

5
7

9

ُة األَْعداُد الَفْرِديَّ

وُكوالتة. َعاِت الشُّ َباِت َأْو َمَوادَّ الَعدِّ لَِتْمثِيِل ُمَربَّ ُمالَحَظٌة:اْسَتْخِدِم اْلُمَكعَّ

2
4

6
8

10

وجيَُّة األَْعداُد الزَّ

1
3

5
7

9

2
4

6
8

10

ْر: َتَذكَّ
اْلَع�َدِد  َتْقِس�يُم  َداِئ�ً�  ُيْمِك�ُن 
ْوِجيِّ بِالتََّساِوي َبْنَ اْثنَْنِ .  الزَّ
ا اْلَعَدُد اْلَفْرِديُّ َفَيُكوُن َأْكَثَر  َأمَّ
بَِواِح�ٍد َأْو َأَق�لَّ بَِواِح�ٍد ِم�َن 

. ْوِجيِّ اْلَعَدِد الزَّ

وُكوالَتة ِقيٌق َحْوَل الشُّ حَتْ
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ُمالَحَظـٌة : اِْبَدْأ ِعنْ�َد )0( َعَى َمَس�اِر األَْعَداِد، 
ْوِجيَّ التَّاَل. واْقِفْز َمَساَفَتِن لَِتِجَد الَعَدَد الزَّ

َتْحتـاُج إِلـى: َمَس�اِر  َسـْوَف 
األَْعَداِد. 

 البِداَيُة

0
171315

23101214

468916

51711518

13151913
20 

النِّهاَيُة

ْوِجيَِّة لِْلوُصوِل إىِل اجلُْبِن.  ْن َمَساَر األَْعَداِد الزَّ َلوِّ

ْر:  َتَذكَّ
ا  ْوِجيِّ بِالتََّساِوي َبْنَ اْثنَْنِ ، َأمَّ ُيْمِكُن َداِئً� َتْقِس�يُم اْلَعَدِد الزَّ
اْلَع�َدُد اْلَفْرِديُّ َفَيُكوُن َأْكَثَر بَِواِحٍد َأْو َأَقلَّ بَِواِحٍد ِمَن اْلَعَدِد 

. ْوِجيِّ الزَّ

اْلُمْفَرَداُت: 
َزْوٌج 

ْوِجيَُّة األَْعَداُد الزَّ

ُة األَْعَداُد الَفْرِديَّ
2

4
6

8
10

1
3

5
7

9

2

1 3 5 7 9

4 6 810

بِـِع امْلَساَر اِتَّ
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اِت لِْلُمَساَعَدِة. ُمالَحَظٌة : اْسَتْخِدِم الَعَشَ

ِر الَمَكاَن الَّذي َيِجُب َرْبُط البالوِن ِعنَْدُه َعَلى َخطِّ األَْعَداِد. 1- َقدِّ
2- ُاْرُسِم الَخْيَط الَّذي َيِصُل َبْيَن البالوِن وَخطِّ األَْعَداِد.

ٍة.  ِذي َينَْتِمي لُِكلِّ َسلَّ ِر الَعَدَد الَّ 3- َقدِّ
لَِّة.  4- ُاْكُتِب الَعَدَد يف السَّ

َسْوَف َتْحتاُج إِلى: 
َلْوَحِة 100 

8 21 3315 4927

0 10 20 30 40 50

ْر:  َتَذكَّ
اٍت َتُكوُن  تِي َتُكوُن يِف اْل�ُمنَْتَص�ِف َبْنَ َعَدَدْي َعَشَ َاأْلَْع�َداُد الَّ

آَحاُدَها 5

أْرَقاُم َخطِّ األَْعَداِد
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اْلُمْفَرَداُت: 
تِيِب -  ْ تِيُب - َأْرَقاُم الرتَّ ْ الرتَّ
اًل -  ُل - َأوَّ اآْلَح�اُد - اأْلَوَّ
الثَّالِ�ُث-  َثانًِي�ا -  الثَّ�اين - 

ثالًِثا...

ِد ِمْن َتْرتِيِب األَْعَداِد. ُمالَحَظٌة : اْسَتْخِدْم َخطَّ األَْعَداِد للتََّأكُّ

َطابِِق األَْعَداَد  َوالكِلَ�ِت: 

َسْوَف َتْحتاُج إِلى:
َخطِّ األَْعَداِد.

2

12

5

9

18

15

الثَّايِن 

اخلَاِمُس 

الثَّايِنَ َعَشَ 

الثَّاِمَن َعَشَ

اخلَاِمَس َعَشَ

التَّاِسع ُ

ْر:  َتَذكَّ
تِيِب. ْ تِيبِيَُّة َتْربُِط َبْنَ اْلَعدِّ َوالرتَّ ْ األَْعَداُد الرتَّ

تِيُب ْ التَّ
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اْلُمْفَرَداُت: 
ا. الَعدُّ َتَصاُعِديًّ

ا ِمْن 10، َما اْلَعَدُد يِف ُكلِّ جَمُْموَعٍة ؟  ُقْم بِالَعدِّ َتَصاُعِديًّ

10

10

10

1

2

3

11

12345678910

11121314151617181920

ُمالَحَظـٌة : اْس�َتْخدْم بَِطاَق�اِت 
الِقيَم�ِة الَمَكانيَّ�ِة لُمَس�اَعَدتَِك 

ِعنَْد ِكَتاَبِة األَْعَداِد  َبْعَد 10

ُن 10 و 1 ُتَكوِّ

ُن   10 و 2 ُتَكوِّ

ُن 10و  ُتَكوِّ

ْر:  َتَذكَّ

تِيِب َنْفِسِه. ْ ، َتُكوُن اأْلَْعَداُد َداِئً� بالرتَّ ِعنَْدَما َتُعدُّ

4
ُن 10و   ُتَكوِّ

األَْعَداُد 11 إىِل 20 

10
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10
5

9

8

7

6

ُن  10 و  ُتَكوِّ

ُن  10 و  ُتَكوِّ

ُن  10 و  ُتَكوِّ

ُن  10 و  ُتَكوِّ

ُن  10 و  ُتَكوِّ

ُن  10 و  ُتَكوِّ

10

10

10

10

10

10
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اْلُمْفَرَداُت: 
اْجَْع-  اجلَْمُع- َمًعا.

ُمالَحَظٌة : ُاْرُسِم الَقَفَزاِت َعَى َخطِّ األَْعَداِد الْكتَِشاِف َناتِِج اجلَْمِع.

ُن 3و5 ُتَكوِّ

5+3=

ُن 4و6 ُتَكوِّ

6+=

ُن 5و8 ُتَكوِّ

8+=

ُن و12 ُتَكوِّ

12+=

ُنو ُتَكوِّ

+=

12 EGGS

10
احاٍت ُتفَّ

8 CAKESٍ8 َكْعكات

0 1 112 123 134 145 156 167 178 189 1910 20

اْلَجْمُع

ُن  6 4 و 2 ُتَكوِّ
6 = 2 + 4 109876543210

َبْيَضًة 12
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اْلُمْفَرَداُت: 
الطَّْرُح-  َأَقلُّ – َمًعا.

ُمالَحَظٌة : اْرُسِم الَقَفَزاِت َعى َخطِّ األَْعَداِد لِْلوُصوِل إىَِل َناتِِج الطَّْرِح.

وَداِت الُمَتَبّقَيِة؟ اِئُر 3 ُدوَداٍت، فَكْم َعَدُد الدُّ إَِذا َأَكَل الطَّ

إَِذا ُكِسَرْت 5 َبْيَضاٍت، فَكْم َعَدُد الَبْيَضاِت الُمَتَبّقَيِة؟

إَِذا َذُبَلْت َوْرَدَتاِن، فَكْم َعَدُد الَوْرداِت الُمَتَبّقَي�ِة؟

إَِذا َطاَر 4  ُطُيوٍر، فَكْم َعَدُد الطُُّيوِر الُمَتَبّقَيِة؟

اَصاِت الُمَتَبّقَيِة؟ اَصاٍت، فَكْم َعَدُد الَمصَّ إَِذا َأَكْلنَا  3 َمصَّ

6 َنْطَرُح ِمنَْها 2 َفَيُكوُن 
النَّاتُِج 4 

4 = 2 – 6

12 EGGS

8-3=5

12-5=

6-=

10-=

-=

0      1      2       3      4       5      6       7      8       9      100 1 2 3 4 5 7 8 9 106

12 بيضة

الطَّْرُح

11 12 13 14 15 16 17 18 19 200      1       2      3      4       5      6       7       8      9      10      11     12     13     14    15     16     17     18    19     20
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اْلَمَصاِدُر
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10 + 0 = 10

9 + 1 = 10

8 + 2 = 10

7 + 3 = 10

6 + 4 = 10

5 + 5 = 10

10 ant10 ant

10 + 0 = 10

9 + 1 = 10

8 + 2 = 10

7 + 3 = 10

6 + 4 = 10

5 + 5 = 10

Instructions on page 120.

10 1010 10

9 9

8 8

10 10

10 10

10 10

10 10

10 10

3 30 0

1 1

2 2

4 4

5 5

7 7

6 6

5 5

10 َنْمالٍت10 َنْمالٍت

اْلَمْصَدُر 1 : 10 َنْماَلٍت
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َطُة األَْعداِد َأْشِ

12345678910

11121314151617181920

21222324252627282930

31323334353637383940

41424344454647484950

51525354555657585960

61626364656667686970

71727374757677787980

81828384858687888990

919293949596979899100

َطُة األَْعَداِد اْلَمْصَدُر 2 : َأرْشِ

ُيْسَتْخَدُم َهَذا اْلَمْصَدُر فِي َأْكَثَر ِمْن َدْرٍس.
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ِة إِطاُر الَعَشَ
✂

✂

✂

✂

ِة  اْلَمْصَدُر  3:  إَِطاُر الَعَشَ

ُيْسَتْخَدُم َهَذا اْلَمْصَدُر فِي َأْكَثَر ِمْن َدْرٍس.
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َلْوَحُة اْلــ 100 

12345678910

11121314151617181920

21222324252627282930

31323334353637383940

41424344454647484950

51525354555657585960

61626364656667686970

71727374757677787980

81828384858687888990

919293949596979899100

اْلَمْصَدُر 4 : َلْوَحُة ال�� 100

ُيْسَتْخَدُم َهَذا اْلَمْصَدُر فِي َأْكَثَر ِمْن َدْرٍس.
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ِة إِطاراُت اأَلْزواِج الَعَدديَّ

13579

246810

13579

2468

1357

2468

1357

246

ِة اْلَمْصَدُر 5:  إَِطاَراُت األَْزَواِج الَعَدِديَّ

ُيْسَتْخَدُم َهَذا اْلَمْصَدُر فِي َأْكَثَر ِمْن َدْرٍس.
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ِة إِطاراُت اأَلْزواِج الَعَدديَّ

135

246

135

24

13

24

13

2

1

2

ِة اْلَمْصَدُر 6: إَِطاَراُت األَْزَواِج الَعَدِديَّ

ُيْسَتْخَدُم َهَذا اْلَمْصَدُر فِي َأْكَثَر ِمْن َدْرٍس.
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001

011

022

033

044

اِت َواآلَحاِد اْلَمْصَدُر  7:  بَِطاَقاُت َسْهِم الَعَشَ

ُيْسَتْخَدُم َهَذا اْلَمْصَدُر فِي َأْكَثَر ِمْن َدْرٍس.
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055

066

077

088

099

ُيْسَتْخَدُم َهَذا اْلَمْصَدُر فِي َأْكَثَر ِمْن َدْرٍس.
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تِيِب ْ امْلْصَدُر 8: بَِطاَقاُت الرتَّ

1
ُل األَوَّ

2
الثَّاين

3
الثَّالُِث

4
ابِـُع الرَّ

5
اخلاِمُس

6
اِدُس السَّ

7
ابِـُع السَّ

8
الثَّاِمُن

9
التَّاِسُع

10
العاِشُ

11
احلادَي َعَشَ

12
الثَّايَن َعَشَ

13
الثَّالَِث َعَشَ

14
ابِـَع َعَشَ الرَّ

15
اخلاِمَس َعَشَ

16
اِدَس َعَشَ السَّ

ُيْسَتْخَدُم َهَذا اْلَمْصَدُر فِي َأْكَثَر ِمْن َدْرٍس.
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17 
ابِـَع َعَشَ السَّ

18 
الثَّاِمَن َعَشَ

 19 
التَّاِسَع َعَشَ

20 
الُعْشون

21 
احلادي و الُعْشون

22 
الثاين و الُعْشون

23 
الثَّالُِث و الُعْشون

24 
ابِـُع و الُعْشون الرَّ

25 
اخلاِمُس و الُعْشون

26 
اِدُس و الُعْشون السَّ

27 
ابِـُع و الُعْشون  السَّ

28 
الثَّاِمُن و الُعْشون

29 
التَّاِسُع و الُعْشون

30
الثَّالثون

31 
األَخُياحلادي و الثَّالثون
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َبَكَة َمَع اْلِحْرِص َعَلى َعَدِم َقصِّ اأْلَْطَراِف.  - ُقصَّ الشَّ

ٍب.  - ُقْم بِالطَّيِّ بُِطوِل اْلُخُطوِط لَِتْكِويِن ُمَكعَّ

ِب َمًعا. اِخِل َوَأْلِصْقَها فِي َمَكانَِها لَِتْثبِيِت اْلُمَكعَّ - اِْطِو اأْلَْطَراَف لِلدَّ

7071

Resource 2 Dice template

✁

Cut out the net, taking care not to cut off the tabs. 
Fold along all the lines to make a cube. 
Tuck the tabs inside and glue them in place, to hold the cube together.
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اْلَمْصَدُر 9: َنُموَذُج َحَجِر النَّْرِد

ُيْسَتْخَدُم َهَذا اْلَمْصَدُر فِي َأْكَثَر ِمْن َدْرٍس.












