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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 قانوًن ا 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 الثاني - 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





تقديم
آله وصحبه  المرسلين سيدنا محمد وعلى  العالمين، والصالة والسالم على خير  لله رب  الحمد 

أجمعين. وبعد ،،،
انطالًقا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه 
الله ورعاه - بضرورة إجراء تقييم شامل للمسيرة التعليمية في السلطنة من أجل تحقيق التطلعات 
المستقبلية، ومراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه، حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير 
المنظومة التعليمية في جوانبها ومجاالتها المختلفة كافة؛ لتلبي متطلبات المجتمع الحالية، وتطلعاته 
المستقبلية، ولتتواكب مع المستجدات العالمية في اقتصاد المعرفة، والعلوم الحياتية المختلفة، بما 

يؤدي إلى تمكين المخرجات التعليمية من المشاركة في مجاالت التنمية الشاملة للسلطنة.
بمراجعة  التعليمية  المنظومة  باعتبارها مكوًنا أساسًيا 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 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 ومعارف الرياضيات 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 

البعض، أما الصفحات ذات النجمتن فتعزز وتعّمق التعلم. 
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 
األنشطة التي يرغبون بتغطيتها أو أن يعتمدوا تسلسل الكتاب ك� هو. 
ومن الرضوري االنتباه إىل أن مستوى حتّدي األنشطة التي تقّدمها كل 

وحدة يرتفع ويشمل ذلك: 
األس�ئلة املغلقة التي هلا إجابات حمددة، وهكذا يمكن التحقق من  •

تقدم التالميذ. 
األسئلة املفتوحة وهي التي حتتمل أكثر من إجابة واحدة.  •
األنش�طة التي تتطلب موارد مثل حجر النرد أو الدّوار أو بطاقات  •

األعداد. 
األنش�طة واأللع�اب الت�ي تنفذ بش�كل أفض�ل مع زمي�ل ويمكن  •

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

األنشطة التي تدعم خمتلف أساليب التعلم: العمل الفردي والعمل  •
ضمن جمموعات ثنائية ويف جمموعات. 

قد يرغب أولياء األمور يف مساعدة أبنائهم يف تعلم الرياضيات ولكن 
غالبًا 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 فوق وسط الدّوار.  ثّم 
ض�ع رأس قل�م الرصاص يف وس�ط 
الدّوار عرب مش�بك الورق. ثبت قلم 
الرصاص ثّم اس�مح 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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الُمْفَرَداُت: 
  - اُت-  َصفٌّ اآلَحاُد- الَعَشَ

-  َنُموَذٌج َعُموٌد-  َعدٌّ

َسـْوَف َتْحَتاُج إِلـى: َأقَراِص 
َعدٍّ مَحَْراَء َوَزْرَقاَء.

الَعَمـــــُل فِـــــي َلْوَحــــــِة اْلــ 100

ر:  َتَذكَّ
ُتَس�اِعُدَك َلْوَحُة ال��ْ 100 َعَى الَعدِّ يِف اآلَحاِد َعرْبَ ُكلِّ َصفٍّ 
اِت ُصُعوًدا َوُن�ُزوالً  يف ُكلِّ  َتَصاُعِدًي�ا َوَتنَاُزلًِي�ا، ويف الَع�َشَ

َعُموٍد.

12345678910

11121314151617181920

21222324252627282930

31323334353637383940

41424344454647484950

51525354555657585960

61626364656667686970

71727374757677787980

81828384858687888990

919293949596979899100

الَعدُّ يف اآلحاِد

ِت
َشا

َّ يف الَع الَعد
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ِمَثاٌل : 
 ، فِّ َباِع األَْس�ُهِم َعرْبَ الصَّ َعاٍت بِاتِّ َض�ْع ُقْرَصْ َع�دٍّ َأمْحََرْيِن َعَى الَعَدِد ) 4 ( . ُعدَّ 5 ُمَربَّ
ْك َأَحَد األَْقَراِص إىَِل الَعَدِد اجْلَِدي�ِد .َضْع ُقْرَصْ َعدٍّ  َأْزَرَقِن َعَى الَعَدِد ) 4(، َفْوَق  َح�رِّ
ْك ُقْرَص َعدٍّ َأْزَرَق  َباِع األَْس�ُهِم ألَْس�َفِل الَعُموِد. َحرِّ َعاٍت بِاتِّ الُقْرِص األمَْحَِر. ُعدَّ 5 ُمَربَّ

إىِل الَعَدِد اجلَِديِد.

يف  بِالَع�دِّ  وُقْم�ُت    ،9 إِىل   4 ِم�ْن  اِت  اآلَحاِد   الَعَشَ يِف  بِالَع�ّد  ُقْم�ُت  َلَق�ْد 

اِت ِمْن 4 إىِل 54. اآلَحاِد   الَعَشَ
فِّ  ًة ُأْخَرى َبْدًءا ِمْن 2، وُقْم بالَعدِّ ُأُفِقًيا َعرْبَ الصَّ ْرَقاَء َمرَّ اِْسَتْخِدِم األَْقَراَص احلَْمَراَء َوالزَّ
َعاٍت.  َة  ُقْم بِالَعدِّ أِلْْسَفِل الَعُموِد 6 ُمَربَّ ًة ُأْخَرى، َولِكْن َهِذ امْل�رَّ َعاٍت. اِْبَدْأ ِعنَْد 2 َمرَّ 6 ُمَربَّ

َح َماَذا َفَعْلَت.  َأْكِمْل َهِذ اجلَُمَل لُِتَوضِّ

اِت ِمْن 2 إىِل  اآلَحاِد   الَعَشَ َلَقْد ُقْمُت بِالَعدِّ يِف 

اِت ِمْن 2 إىِل  اآلَحاِد   الَعَشَ َلَقْد ُقْمُت بِالَعدِّ يِف 

تي َسَتُقوُم ِبا.  اِْخرَتِ اآلَن الَعَدَد الَّذي َسَتْبَدُأ ِمنُْه وَعَدَد الَقْفَزاِت الَّ

َأْكِمْل َهِذ اجلَُمَل لُِتَوّضَح َماَذا َفَعْلَت. 

اِت ِمْن  إىِل  اآلَحاِد   الَعَشَ َلَقْد ُقْمُت بِالَعّد يِف 

اِت اآلَحاِد   الَعَشَ ِعنَْدَما َتُعدُّ يف ُصُفوٍف َفإنََّك َداِئً� َتُعدُّ يِف  

اِت اآلَحاِد   الَعَشَ ِعنَْدَما َتُعدُّ ألْعَى َوَأْسَفِل الَعُموِد َفإِنََّك َداِئً� َتُعدُّ يِف  

ْك ُقْرَص الَعدِّ َمَساَفًة َواِحَدًة. ُمالَحَظة: َأْثنَاَء ِقَياِمَك بِالَعدِّ َحرِّ
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ْعَب�َة َمَع َزميِل�َك أو لَِوْحِدَك. َلَقْد َت�مَّ َتْبِديُل َبْعُض  اْلَع�ْب َهِذ اللُّ
األَْعَداِد وبَِذلَِك باَتْت َلْوَحُة اْل� 100 َخاطَِئًة. 

اْكَتِش�ْف َم�َكاَن األَْعَداِد اخلَاطَِئة، َفَس�ْوَف ُيَس�اِعُدَك َه�َذا ِعنَْدَما 
ْعَبَة.  َتْلَعُب اللُّ

َض�ْع ُق�ْرَص الَعدِّ َعى الَع�َدِد )1(. اْرِم َحَجَر النَّ�رِد لَِتْحُصَل َعَى 
ْقِم ُأُفِقًيا َعى َلوَحِة ال�ْ 100.  ْك ُقْرَص الَعدِّ َوْفَق َهذا الرَّ َرْقٍم، َحرِّ
ّف  ْك ُقْرَص الَعدِّ إىِل بَِداَيِة الصَّ ، َحرِّ فِّ ِعنَْدَما َتِصُل إىَِل هِنَاَي�ِة الصَّ

التَّايل. 
ْكُه إىِل املَكاِن الَّذي َيَوَجُد  َضْت للتَّْبِديِل، َحرِّ تِي َتَعرَّ ِعنَْدما َيِصُل ُقْرُصَك إىِل َأَحِد األَْعَداِد الَّ

ْعَبُة ِعنَْدَما َتِصُل إىَِل اْلَعَدِد 100. ِحيُح. َتنَْتهي اللُّ فِيِه الَعَدُد الصَّ
ْض َأنََّك َحَصْلَت  ِمَثاٌل: لِنَْف�رَتِ
ْقِم 6 َعرْبَ َرْمِيَك حلََجِر  َع�َى الرَّ
 6 ُقْرَص�َك  ُك  َس�ُتَحرِّ النَّ�ْرِد؛ 
َخاَن�اٍت وَلِكنََّك َس�ُتالِحُظ َأنَّ 
الَعَدَد 6 َقْد َتمَّ اْستِْبداُله ب� 60. 
لَِذلَِك َستبَحُث َعِن الَعَدد 6 يف 
اللَّْوح�ِة وَتَضُع قْرَصَك ُهنَاَك، 

َوَهَكذا. 

ُعْقَدُة َلْوَحِة الـْ 100

123456078910
11213114151617189120
12222324522627282930
13323343353637833940
41423444544674489450
5125534555655785596
61626364566676686970
71727347756777877980
81823884588678888990
199293499596979899100

البداية

النهاية

الَوْحَدُة 1أ: 1 َلوَحُة املاَئِة

إِلى:  َتْحَتاُج  َسْوَف 
بَِأْلَواٍن  َعدٍّ  َأْق��َراِص 
الِعٍب-   لُِكّل  خُمَْتِلَفٍة 
َحَجِر َنِرٍد 1 –  6 أو 
 امْل��������ْص��������َدِر

َرْقِم 1.

* ُيْمِكنُ�ُك االْس�تِعاَنُة بِاملْصَدِر 
ِة إِجاَبتَِك. )1( لِلتََّحُقِق ِمْن ِصحَّ
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َأْكِمْل َما َيلي: 

ِة ل�ِ� 10،  إلجَياِد َحَقاِئِق َطْرِح 100. ُمالَحَظٌة: اْسَتْخِدْم َعاِئَلَة  احلََقاِئِق لأَلْزَواِج الَعَدِديَّ

 + 210 = + 410 =10 = 9 +

+ 20100 =+ 40100 =100 = 90 +

+ 510 =0 +10 =10 = 3 +

+ 50100 =0 +100 =100 = 30 +

َسْوَف َتْحَتاُج إِلى: امْلْصَدِر َرْقِم )1(.

ُة لـِ 10 و 100 األَْزَواُج الَعَدِديَّ

ْر:  َتَذكَّ
الَع�َدُد  100 َأْكرَبُ ِمَن الَعَدِد 10 بِِمْقَداِر 10 

الُمْفَرَداُت: َأْضَعاٍف.
اُت - َحَقاِئ�ُق اأْلَْعَداِد -  اآْلَح�اُد - اْلَعَشَ
َحَقاِئ�ُق اجْلَْمِع - َحَقاِئُق الطَّ�ْرِح - َعَواِئُل 

احْلََقاِئِق .

اْكُتْب َحَقاِئَق الطَّْرِح لُِكّل جَمُْموَعٍة ِمْن َأْزَواِج األْعَداِد امُلْرَتبَِطة. 



الَوْحَدُة 1أ: الَعدُّ باالثنيناِت َواخلَْمساِت َوالَعَشاِت16

ُمالَحَظٌة: ُيْمِكنَُك َتْسهيُل الَعدِّ َعرْبَ َوْضِع َداِئَرٍة َحْوَل 5 أو 10 َدَواِئَر، وِمْن َثمَّ َجُْعَها.

. التَّْقِديُر والَعدُّ

َكِم الَعَدُد؟ 
الُمْفَرَداُت: 

. التَّْقِديُر  والَعدُّ ر:  َتَذكَّ
َواِئَر إاِلَّ َبْعَد َتْقِديِرَها. التَّْقِديُر خَتِْمٌن َجّيٌد، ال َتُعدَّ الدَّ

● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●

● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●

● ●  ● ● 
● ● ●  ● ● ●

●
● ● ● ● ● ●

: ....التَّْقِديُر: .... : ....التَّْقِديُر: ....الَعدُّ : ....التَّْقِديُر: ....الَعدُّ الَعدُّ

: ....التَّْقِديُر: .... : ....التَّْقِديُر: ....الَعدُّ : ....التَّْقِديُر: ....الَعدُّ الَعدُّ

102040 102040

●
●  ●

●  ●
●

●  ●

●  ●

●
●  ●

●  ●
●

●  ●

●  ●
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َأْنَمُط َلْوَحِة الـ 100

الَعدُّ َخَْساٍت
12345678910

11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
41424344454647484950
51525354555657585960
61626364656667686970
71727374757677787980
81828384858687888990
919293949596979899100

العدُّ اثنيناٍت
12345678910

11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
41424344454647484950
51525354555657585960
61626364656667686970
71727374757677787980
81828384858687888990
919293949596979899100

العدُّ َعَشاٍت
12345678910

11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
41424344454647484950
51525354555657585960
61626364656667686970
71727374757677787980
81828384858687888990
919293949596979899100

ِن األَْعَداَد  َعَى َلْوَحِة ال� 100 ِعنَْد النُّْطِق ِبَا.  اٍت. َلوِّ ُعدَّ اْثنيناٍت، َوَخَْساٍت َوَعَشَ
َأْكِمِل األَْنَ�َط َحتَّى هِنَاَيِة َلْوَحِة اْل� 100.

َماذا ُتالِحُظ َحْوَل ُكلِّ َنَمٍط؟
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ُمالَحَظٌة: اْسَتْخِدْم َما َتْعِرُفُه َعِن امْلَضاَعَفاِت لِْلُمَساَعَدِة.

ر.  َتاُج إىَِل َبْيٍض َوُزْبٍد َودِقيٍق َوُسكَّ َطِريَقُة الَوْزِن: ِمْن َأْجِل ُصنِْع َكْعَكٍة، َسْوَف حَتْ
ِقيِق  ْبَدِة َوالدَّ َت�اُج إىِل َوْزِن َبْيَضٍة َكبِ�رَيٍة )100 غَرام( ِمْن ُكلٍّ ِم�َن الزُّ يَّ�ِة حَتْ َوبِالنِّْس�َبِة لِْلَكمَّ

ِر.  كَّ والسُّ
يَّاِت النَّاِقَصَة.  َأْكِمِل الَكمِّ

-------------- بيَضًة 4 َبْيضاٍت 
1 كغم ُزْبَدًة-------------- غم  ُزْبَدًة
1 كغم َدِقيًقا-------------- غم َدِقيًقا
ًرا ًرا------------- غم ُسكَّ 1 كغم ُسكَّ

َكْعَكاٍت َكبرَِيٍةَهَذا َسَيْصنَُعَكْعَكاٍت َكبرَِيٍة َهَذا َسَيْصنَُع 

لَِعْم�ِل َكْعَكٍة َواِحَدٍة َكبرَِيٍة َس�ْوَف 
َأْحَتاُج إىِل:

َكبرَِيَت�ِن  اْثنََت�ِن  َكْعَكَت�ِن  لَِعَم�ِل 
َسْوَف َأْحَتاُج إىِل:

-------- بيَضًةَبْيَضٍة واِحَدٍة
-------- غم  ُزْبَدًة100---- غم  ُزْبَدًة

-------- غم َدِقيًقا100---- غم َدِقيًقا
ًرا ًرا100---- غم ُسكَّ 200---- غم ُسكَّ

ُصنُْع الَكْعَكِة 
ر:  َتَذكَّ

ُن الِكيُلوْغَرام )كغم( ِمن 1000 غَراْمٍ )غم(. َيَتَكوَّ
الُمْفَرَداُت: 

غ�َرام-  َي�ِزُن-  ال�َوْزُن- 
ِكيُلوغَرام- ما الَعَدُد؟ 
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ْفَحِة.  اْرُسْم َخطًّا بَِعْرِض الصَّ
ِد الطََّرَف األَْيرَسَ ب�ِ�� 0 والطََّرَف األَْيَمَن ب��ِ� 100.  َحدِّ

3 لِتْحِديِد 25 و 50 و 75 َعى َخطِّ األَْعَداِد. 
4 1 و 

2 1 و 
4 اْسَتْخِدْم َما َتْعِرُفُه َعن 

ْد 10 و 40 و 60 و 80 َعى َخطِّ األَْعَداِد اخلَاّص بِك.  اآلَن َقّدْر وَحدِّ
ْر َأْيَن َسَتَضُعَها َعى اخلَطِّ اخلَاصِّ بَِك.  اْخرَتْ َثالَثَة َأْعَداٍد ُأْخَرى ِمْن ِعنِْدَك َوَقدِّ
َقاِرْن َخطَّ األَْعَداِد بَِخطِّ األَْعَداِد اخلَاصِّ بَِزِميِلَك وبَِخطِّ األَْعَداِد 0 إىل 100. 

التَّْقِديُر َعَل َخطِّ األَْعَداِد
ْر:  َتَذكَّ

َيَقُع  الَعَدُد 50 يف امْلنَْتَصِف َبْنَ 0 و 100َعَى َخطِّ األَْعَداِد 
0إىل100، َوَيَقُع الَعَدُد 25 ِعنَْد ُرْبِع امْلَساَفِة، و75 ِعنَْد َثالَثِة 

َأْرَباِع امْلَساَفِة.

الُمْفَرَداُت: 
امْلَكانِيَّ�ُة-   الِقيَم�ُة  الَع�َدُد-  
ِم�ْن-   َأْك�رَبُ  ِم�ْن-   َأْصَغ�ُر 

التَّْقِديُر 

ُمالَحَظٌة: اْسَتْخِدْم ِمْسَطَرًة لَِرْسِم َخطٍّ ُمْسَتِقيٍم. 
ْر يف َمْوِقِع األَْعَداِد َعى َخطِّ األَْعَداِد بالنِّْسَبِة لَِبْعِضَها الَبْعِض.  َفكِّ

�َبُب يف َذلَِك َقْد َيُعوُد  إىِل اْختاِلِف  ِعنَْد ُمَقاَرَنِة َخطَِّك بَِخطِّ َزِميِلَك، َقْد ال جَتُِدها ُمَتَطابَِقًة، والسَّ
ُط�وِل َخطِّ األَْعَداِد الَّذي َرَس�ْمَتُه َأْنَت ُمَقاَرنًة بِ� َرَس�َمُه َزميُلَك، َفِلَذلَِك َل�ْن َتُكوَن األَْعَداُد  يف 

 . امَلْوِقِع َنْفِسِه َعى اخلَطَّْنِ

100

0



الَوْحَدُة 1أ: 4 اِستِخداُم َخطِّ األَْعداِد20

ِة ل�ِ 10.  َأْوِجْد َجِيَع األَْزَواِج الَعَدِديَّ

َتْنِ يف اجلَْدَوِل، َمَثاًل:  َتمَّ َتنْفيُذ  اْشُطْب ُكلَّ َعَدٍد َبْعَد اْستِْخَداِمِه، َواْكُتْب ُكلَّ َزْوٍج َعَدِديٍّ َمرَّ
ِة بِالنّْسَبِة لِْلَعَدَدْيِن  0  و  10 .  امْلَهمَّ

012345678910

ْوِج الَعَدِديِّ إلجَياِد ُكلِّ األَْزَواِج امْلْحَتَمَلِة. ُمالَحَظٌة: َحاِوْل َأْن َتْعِكَس َتْرتِيَب األَْعَداِد ِضْمَن الزَّ

10 = 10 + 0
10 = 0 + 10

ِذي َقْد ال َتْسَتْخِدمُه. اْكُتِب الّزْوَج الَعَدِدّي. ما الَعَدُد الَّ

10 = 8 + 210 =  + 4
10 =  + 310 =  + 610 =  + 9

+10 =
ذِت الُغْرباُن ُهُجوًما، واْنَتَزَعْت َبْعَض األَْعَداِد.  َلَقْد َنفَّ

ا َجِيًعا خُمَْتِلَفًة.  ِد ِمْن َأهنَّ َة لِ� 10، َمْع التََّأكُّ اْكُتِب األَْزَواَج الَعَدديَّ

ُة لـ 10 األَْزَواُج الَعَدِديَّ
ْر:  َتَذكَّ

تِيُب  ْ ِة ل��ِ�� 10، اَل ُيِمُّ الرتَّ ُر يِف اأْلَْزَواِج اْلَعَدِديَّ ِعنَْدَما ُتَفكِّ
َا ِهَي َنْفُسَها . ِذي َتْكُتُب بِِه اأْلَْعَداَد؛ أِلهَنَّ الَّ

الُمْفَرَداُت: 
ُة األْزَواُج الَعَدِديَّ
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34،78،63،19
17،61،57،95

َأْكِمِل الِعَباَراِت بِاْستِْخَداِم َكِلَمة: لأَلْكرَبِ َأو لأَِلْصَغِر. 
ُب ............................... ،  فِإنََّك ُتَقرِّ إَِذا َكاَن َعَدُد اآلَحاِد 4 أو َأَقلَّ
إَِذا َكاَن َعَدُد اآلَحاِد 5 أو َأْكَثَر، فِإنََّك ُتَقّرُب...............................

012345678910

11121314151617181920

21222324252627282930

31323334353637383940

41424344454647484950

51525354555657585960

61626364656667686970

71727374757677787980

81828384858687888990

919293949596979899100

اْسَتْخِدْم َلْوَحَة ال�ْ 100 امْلْكَتِمَلَة لُِتَساِعَدَك َعى َتْقِريِب َهِذ األَْعَداِد إىِل َأْقَرِب 10.

التَّْقِريُب لأَلْكرَبِ التَّْقِريُب لأَلْصَغِر

التَّْقِريُب ُصُعوًدا َوُنُزوالً
اِت.  َأْكِمْل َلْوَحَة ال�ْ 100 من ِخالِل ِكَتاَبِة الَعَشَ
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َشيُط اخْلَرِز وَخطُّ األَْعداِد

 ر  18

ّداِد  ع 
َ
 شريُط الَخَرِز وَخطُّ األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استخدام خّط األعداد     3أ   0الوحدة  
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من دليل المعلم  21التعليمات في صفحة   

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

يَط اخلََرِز َجيًِّدا.  اَلِحْظ رَشِ
اٍت بُِسُهوَلٍة؟ يُط اخلَ�َرِز َهَذا َعَى الَعدِّ َعَشَ َكْيَف ُيَساِعُدَك رَشِ

َبْعَتَها؟ تي اتَّ ِريَقُة الَّ َعٍة َفاِئَقٍة؟ َما الطَّ   َهْل ُيْمِكنَُك الُعُثوُر َعَى اخلَْرَزِة َرْقِم 11برُِسْ

َهْل ُيمِكنَُك حَتِديُد اخلَرَزاِت َرْقُم: 49، 58، 93 َعى ُخُطوِط األَْعَداِد امْلْرُسوَمِة َأْعاَلُه.
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التَّْقِريُب

ِع َعى َخطِّ األَْعَداِد، ُثمَّ َقّرِب الَعَدَد أِلَْقَرِب 10 . َضْع إَِشاَرًة َمَكاَن ُكلِّ َعَدٍد يف امْلَربَّ

17302010

34403020

807060 76

605040 51

908070 89

706050 65

302010 12
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ِزَئِة َأَحِد األَْعَداِد إىِل ُجْزَأيِن، َوبِاْس�تِْخَداِم َأَحِد  ًة ل��� 10 ِمْن ِخ�اَلِل جَتْ ْن َأْزَواًجا َعَدِديَّ ُمالَحَظـٌة: َك�وِّ
ْر َجَْع ُكلِّ َأْجَزاِء َأيِّ َعَدٍد،  َوإاِلَّ َسَيُكوُن امْلْجُموُع َغرَي َصِحيٍح. األَْجَزاِء لَِتْكِويِن 10، َتَذكَّ

تِيٍب خُمَْتِلٍف، ثم اْبَحْث َعِن  اْجَْع ُكلَّ جَمُْموَعٍة ِمْن َأْرَبَعِة َأْعَداٍد بِحيُث ُيْمِكنَُك َوْضُع األَْعَداِد برَِتْ

ِة  ل�ِ 10. األَْزَواِج الَعَدِديَّ

َن َزْوًجا َعَدِدًيا ل��ِ�� 10.  ْر َكْيَف ُيْمِكنَُك َأْن ُتَكوِّ ٌة ل��ِ� 10، فَفكِّ إَِذا َلْ َيُكْن ُهنَاَك َأْزَواٌج َعَدِديَّ

........................................................................ = 4 + 3 + 2 + 1

........................................................................ = 5 + 4 + 3 + 2

........................................................................ = 6 + 5 + 4 + 3

........................................................................ = 7 + 6 + 5 + 4

........................................................................ = 8 + 7 + 6 + 5

........................................................................ = 9 + 8 + 7 + 6

َماَذا ُتالِحُظ َحْوَل ُكلِّ جَمُْموٍع؟

َخ�طِّ  إِلـى:  َتْحَتـاُج  َسـْوَف 
األَْعَداِد 0  – 100 

اجَلْمُع
ْر:  َتَذكَّ

َمُع بِِه األَْعَداَد؛ ألَنََّك َس�َتْحُصُل  ِذي جَتْ تِيُب الَّ ْ ال ُيِمُّ الرتَّ
الُمْفَرَداُت: َعى امَلْجُموِع َنْفِسِه َداِئً�.

احِلَساُب - األَْعَداُد امْلَتَسْلِسَلُة 
- اجلَْمُع )+( - ُيَساِوي )=(. 
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آَل�ُة اْلَوَظاِئِف ِهَي َش�ْكٌل ُيَمثُِّل آلًة. ُيْمِكنَُك َوْضُع اْلَعَدِد فِيها َوإَِضاَفُة َقاِعَدٍة؛  َوَس�ْوَف 
َتِصُل إىَِل َعَدٍد خُمَْتِلٍف . 

ُرُج  َع�َى َس�بِيِل امْلَِث�اِل إَِذا َوَضْعَت 3 يِف اآلَل�ِة، َوَكاَنِت اْلَقاِعَدُة ِهَي 10،  َفَس�ْوَف خَيْ
اْلَعَدُد 13 .

ِل الَّذي َتمَّ إِْنَجاُز َلَك. َأمْتِِم اجلَداِوَل التَّالَِيَة َبْعَد التَّْدِقيِق يف املَِثاِل األَوَّ

آَلـُة الَوَظائِِف

ُمْدَخاَلٌت

الَقاِعَدُة

خُمَْرَجاٌت

ْعُف الَقاِعَدُة هي + 10 الَقاِعَدُة هي إَِضاَفُة 19الَقاِعَدُة هي الضِّ
النَّاتُِجامْلْدَخُلالنَّاتُِج امْلْدَخُلالنَّاتُِجامْلْدَخُل
23333360
37474742
901001681

الَقاِعَدُة هي ) – 11(الَقاِعَدُة هي  )– 10( الَقاِعَدُة هي النِّْصُف
النَّاتُِجامْلْدَخُلالنَّاتُِج امْلْدَخُلالنَّاتُِجامْلْدَخُل

202020
323232
505050
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األَْشَكاُل ِف ُكلِّ َمَكاٍن
ْر: َتَذكَّ

األَْش�َكاُل َحْوَل�َك يف ُكلِّ َم�َكاٍن – يف امْلنِْزِل َوامْلْدَرَس�ِة 
واحلَِديَقِة، ويف ُكلِّ َأْنَحاِء الَعاَلِ.

الُمْفَرَداُت: 
اِئَرُة-  امْلَربَُّع-   �ْكُل-  الدَّ الشَّ
امْلْس�َتطِيُل- امْلَضلَُّع اخلَُ�ِسُّ 
�َداِسُّ  ُع السُّ امْلنَْتظُِم-  امْلَضلَّ
ؤوُس-   امْلنَْتظُِم- امُلَثلَُّث – الرُّ

األَْضالُع. 

َهِذ َداِئَرٌة، 
هلا 0 َأْضاَلِع َو 0 ُرؤوٍس

َأْكِمِل اجلَُمَل يف ُكلِّ إطار: 
َلَقْد َتمَّ إِْكَ�ُل اجلُْمَلِة األُوىَل َلَك. 

اْنُظْر َحْوَلَك. 
اْبَح�ْث َعْن َه�ذِه األَْش�َكاِل يف 
َك،  ُاْرُس�ْمَها َواْكُتِب  ُغْرفِة َصفِّ

ِذي َوَجْدهَتَا فِيِه.  امْلَكاَن الَّ
ُاْرُسْم َواِحًدا ِمْن َهِذ األَْشَكاِل 

َفَقْط. 
ِمنَْه�ا يف غرف�ة  �ا  َأيًّ جَتِ�ْد  َلْ  إَِذا 
امْلَرافِ�ِق  يف  فاْبَح�ْث  صف�ك، 

األُْخرى يف امْلْدَرَسِة.
ت�ي  الَّ األَْش�َكاِل  َع�ِن  ْث  �دَّ حَتَ

َوَجْدهَتَا.

َهَذا ....................
َلُه .................... َأْضُلٍع 
َو .................... ُرؤوس

َهَذا ....................
َلُه .................... َأْضُلٍع

َو .................... رؤوس
َهَذا ....................

َلُه .................... َأْضُلٍع
َو .................... رؤوس

َهَذا ....................
َلُه .................... َأْضُلٍع

َو .................... رؤوس
َهَذا ....................

َلُه .................... َأْضُلٍع
َو .................... رؤوس
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ٌب َهَذا ُمَكعَّ
َلُه 6 َأْوُجٍه، 
و 8 ُرُؤوٍس

َأْكِمِل اجلَُمَل يف ُكلِّ إطار: 
َلَقْد َتمَّ إِْكَ�ُل اجلُْمَلِة األُوىَل َلَك. 

اْنُظْر َحْوَلَك. 
اْبَح�ْث َعْن َه�ذِه األَْش�َكاِل يف 
َك،  ُاْرُس�ْمَها َواْكُتِب  ُغْرفِة َصفِّ

ِذي َوَجْدهَتَا فِيِه.  امْلَكاَن الَّ
ُاْرُسْم َواِحًدا ِمْن َهِذ األَْشَكاِل 

َفَقْط. 
ِمنَْه�ا يف غرف�ة  �ا  َأيًّ جَتِ�ْد  َلْ  إَِذا 
امْلَرافِ�ِق  يف  فاْبَح�ْث  صف�ك، 

األُْخرى يف امْلْدَرَسِة.
ت�ي  الَّ األَْش�َكاِل  َع�ِن  ْث  �دَّ حَتَ

َوَجْدهَتَا.

َهَذا ....................
َلُه .................... َأْوُجٍه

و .................... ُرُؤوٍس
َهذه ....................

هَلَا .................... َأْوُجٍه
و .................... ُرُؤوٍس

َهِذِه ....................
هَلَا .................... َأْوُجٍه

و .................... ُرُؤوٍس

َهَذا ....................
َلُه .................... َأْوُجٍه

و .................... ُرُؤوٍس

َهَذا ....................
َلُه .................... َأْوُجٍه

و .................... ُرُؤوٍس

مُت امْلَجسَّ
ْر:  َتَذكَّ

�ُت هي َأْشَكاٌل َلْيَسْت ُمْستوَية، َوُكلُّ َوْجٍه ُمْسَتٍو  امْلَجسَّ
هو َشْكٌل ُثنَاِئيُّ األَْبَعاِد.

الُمْفَرَداُت: 
امْل���ْخ���ُروُط، ُم���َت���َواِزي 
ُب-   امْلْسَتطِي����الت -  امْلَكعَّ
الُكَرُة-  اهلََرُم- األُْسُطَواَنُة-  
ْأُس-  الُرؤوُس. الَوْجُه- الرَّ
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ْكُل ُمَتَ�ثاًِل َأْم ال. ِد مِمَّا إَذا َكاَن الشَّ ُمالَحَظٌة: اِْسَتْخِدْم َوِسيَلَة املِْرآِة لِلتََّأكُّ

َسْوَف َتْحَتاُج إِلى: 
َأْش�َكاٍل ُثنَاِئيَّ�ِة األَْبَعاِد 

-ِمْرآٍة. 

َأْكِمْل َرْس�َم األَْش�َكاَل امْلَتَ�ثَِلَة َحْوَل َخطِّ الت�ثل، ُثمَّ ارُسْم  َأْشَكاالً 
ُمْسَتوَيًة أْخرى واْرُسْم اِْنِعكاَسها في� ييل:

َأيُّ األَْعَداِد هَلَا َخطُّ مَتَاُثٍل َواِحٌد َأْو َأْكثَر؟ .............  .............  ............. 

َخطُّ التََّ�ُثِل

)َخطُّ املِْرآِة( 

التََّمُثل امْلنَْعكُِس

الُمْفَرَداُت: 
ال���تَّ���َ�ُث���ُل-  َخ��طُّ 
التََّ�ُث����ِل-  ُمَتَ�ثٌِل-  
َخ����طُّ املِ�������ْرآِة-

االْنِعكاُس.
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َسْوَف َتْحَتاُج إِلى: 
َس�اَعِة  َأْو  إِيَق�اٍف  َس�اَعِة 

َتْوِقيٍت.

ُمالَحَظـٌة: َأِعْد َضْب�َط َس�اَعِة اإِليَقاِف إىِل 
ْفِر« َقْبَل ُكلِّ َنَشاٍط. »الصِّ

تِي َتْسَتْغِرُقَها لِْلَعدِّ َحتَّى 100، بِْدًءا ِمْن ِصْفٍر .  َة الَّ ِر امْلدَّ َقدِّ
ُق�ْم بِِقي�اِس الَوْقِت الِفِعيْل للَعّد من ِصْف�ر إىل 100 لِِزمِيلَك، 

واْطُلْب ِمنُْه ِقياَس الَوْقِت الِفِعيْل َلَك.
ِل النََّتاِئَج يِف اجْلَْدَوِل التَّايِل:  َسجَّ

اْحِسْب الَفْرَق َبْنَ التَّْقديِر والِقَياِس الِفْعيل لِْلَوْقِت.
ِذ النََّش�اَط، لِقِياس الَوْقِت  ِذي َتْس�َتْغِرُقُه، ُث�مَّ َنفِّ ِر الَوْقَت الَّ اْخ�رَتْ َنَش�اطًا آَخَر، َق�دِّ

الِفْعيّل.
ُر النََّشاَط؟  َهْل َتْسَتْغِرُق َوْقتًا َأَقلَّ َأْم َأْكَثَر ِعنَْدَما ُتَكرِّ

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

َكِم الَوْقُت

الُمْفَرَداُت: 
ال��َوْق��ُت-  ال��ثَّ��َواِن- 

َقاِئُق-  الَفْرُق. الدَّ

َوْقُت َزِمييل
الَفْرُقالِقَياُس الِفْعيلالتَّْقِديِر

َوْقتِي
الَفْرُقالِقَياُس الِفْعيلالتَّْقِديُر
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َسْوَف َتْحَتاُج إِلى: 
َحَجِر َنْرٍد 1 – 6 – َحَجِر َنرٍد 
ُنُقوٍد ِمَن امْلْصَدِر 12-  جَمْموَعِة 
لِ�ُكلِّ  َع�دِّ  َأْق�َراِص  ُنُق�وٍد- 

الِعٍب.

 . 1- َهذِه ُلْعَبٌة لالِعَبْنِ اْثنَْنِ
ْلَقاِء َحَجِر َنْرِد النُُّقوِد، َوَجِْع َمْبَلٍغ ِمَن النُُّقوِد َوْفَقُه.  َيْأُخُذ ُكلُّ اَلِعٍب 10 َأْدَواٍر إِلِ

ْنَفاِق:  ......................................  جَمُْموُع النُّقوِد َمِعي لِْلِ
بِ�ِع امْلَس�اَر َحْوَل َحِديَقِة اْل�َحَي�َواِن ُمنِْفًقا النُُّقوَد َأْثنَاَء  اآلَن اْرِم َحَج�َر  النَّ�ِرِد 1 – 6  واتَّ

ى َمَعَك.  ْد ِمْقَداَر َما َتَبقَّ . اِْجَْع بِاْستِْمَراٍر ما  ُتنِْفُقُه، َوَحدِّ رْيِ السَّ
 . اْسَتْخِدْم َلْوَحَة اْل��  100 لُتَساِعَدَك يف الَعدِّ التَّنَاُزيِلِّ

ُل ِعُب األَوَّ ِعُب الثَّانِيالالَّ الالَّ
ى َمِعي؟َأْنَفْقُتَمِعي ى َمِعي؟َأْنَفْقُتَمِعيَماَذا َتَبقَّ َماَذا َتَبقَّ

ِرْحَلٌة إَِل َحِديَقِة اْلـَحَيَواَناِت
ْر:  َتَذكَّ

الُعْملُة ِهَي النَّقُد امْلْسَتْخدُم يف الَبَلِد.

الُمْفَرَداُت:
ِري�اٍل-   نِْص�ُف  النُُّق�وُد-  

َياُل-  اإِلْنَفاُق. الرِّ
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ى َمَعَك ِعنَْدَما َتِصُل إىِل َباِب اخلُُروِج؟  َكْم َيَتَبقَّ
ِعُب الثَّاِن ............................ الالَّ ُل ............................  ِعُب األَوَّ الالَّ

َمْن َمَعُه َأْكَثُر؟ ............................

ذرة ساخنة
 ريال

عصري
نصف ريال  فطرية

نصف ريال
لعبة زرافة

نصف ريال

لعبة فيل
ريال

مثلجات
نصف ريال

فول سودان
 نصف ريال

خروجاملدخل

لعبة قطار
نصف ريال

لعبة قطار
نصف ريال

مقهىحمل اهلدايا

2- مَع َأمْحََد 50 رياالً. ُينِْفُق َأمْحَُد 10 رياالٍت ُكلَّ ُأسبوٍع ِعنَْد ُدُخولِِه حلَِديَقِة احلََيَواِن. 
أ( َكْم ريااًل ُينِْفُق َأمْحَُد يف ُأْسبوَعِن؟

ب( َبْعَد َكْم ُأْسبوٍع ُينِْفُق َأمْحَُد اْل� 50 ريااًل؟
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املِيزاُن 
كي ْنرُبْ الزُّ

َتِنِ   امليَزاُن ذو الِكفَّ
) عاِعيُّ )الشُّ

ٍ املِيزاُن بُِمَؤرشِّ

َقميُّ املِيزاُن الرَّ

َتِن  املِيزاُن ذو الِكفَّ
تِن( تِن ُعلِويَّ )ِكفَّ

1

1 كغم

1 كغم

1 كغم

2 كغم
10كغم1 كغم

8كغم
9كغم

7كغم 3كغم

4كغم
5كغم

6كغم

0
كغم

2

3
4

5

ِقَياُس الكتلة )1( 

ُيْمِكُن ِقَياُس الكتلة َبَوَحَداِت الِغَرام  والِكيُلوغَرام.
ُيوَجُد يف 1 كيلوغَرام1000  ِغَرام.

ُيْمِكُن ِقَياُس الكتلة بِاملِيَزاِن، َوُيوَجُد َأْنَواٌع َكثرَِيٌة وخُمَْتِلَفٌة، منَْها :

ُمالَحَظٌة: كتلة الطَّْرِد يف ُكلِّ احلاالِت َأْعالُه 1 كغم.



33 الوحدة 1ج: 11 قياس الوزن والوقت واإلنفاق

ِقَياُس الكتلة )2(
ٍة َواِحَدٍة، ُيْظِهُر 100 ِغَرام : ِميَزاٌن بِْكِفَّ

ِميَزاٌن َرْقِمي، ُيْظِهُر 100 ِغَرام :

100 غرام

1000900
800
700

600500400
300
200

غرام
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َسْوَف َتْحَتاُج إِلى: 
بَِطاَق�اِت األَْع�َداِد  0 – 9 ِمْن 

املْصَدِر 14-  َأْقَراُص َعدٍّ

ْعَبُة لاَِلِعَبِن اْثنَْنِ .  َهِذ اللُّ
 َضْع جَمُْموَعَة بَِطاَقاِت اأْلَْعَداِد يِف َكْوٍم بَِحْيُث َيُكوُن َوْجُهَها 

لأِْلَْسَفِل َعَى الطَّاِوَلِة . 
ْعَب�ُة ) 1 ( : َتَب�اَدِل اأْلَْدَواَر لَِس�ْحِب بَِطاَقت�ي َأْعَداٍد،  َضْعَها َعَى الطَّاِوَلِة َكَ� َتَش�اُء ،   اللُّ
ِريُكَها، َس�َيُكوُن َهَدُفَك َتْكِويَن َأْك�رَبِ َعَدٍد مُمِْكٍن .  َوَلِك�ْن َبْع�َد َوْضِعَها اَل ُيْمِكُن َلَك حَتْ

ِذي ُيَكّوُن اْلَعَدَد اأْلَْقَرَب إىَِل 100 َيْكَسُب ُقْرَص اْلَعدِّ . اْلتِّْلِميُذ الَّ
ِعُب الَّذي  حَيُْصُل َعى 5 َأْقَراِص َعدٍّ َيُكوُن ُهَو الَفاِئَز.  ِر اخلُُطَواِت َأْعالُه : الالَّ َكرِّ

ُن  ِذي ُيَكوِّ َة، َالتِّْلِميُذ الَّ . َهِذ امْلرَّ ًة ُأْخَرى ِبََدِف َتْكِويِن الَعَدِد األََقلِّ ْعَبُة )2( اْلَعْب َمرَّ اللُّ
اْلَعَدَد اأْلَْقَرَب إىَِل 1 َيْكَسُب ُقْرَص اْلَعدِّ .

ِعُب الَّذي  حَيُْصُل َعى 5 َأْقَراِص َعدٍّ َيُكوُن ُهَو الَفاِئَز. ِر اخلُُطَواِت َأْعالُه : الالَّ َكرِّ
ًة ُأْخَرى ِبََدِف َتْكِويِن  َعَدٍد َبْنَ 0 و 100، َمَثاًل 50.  ْعَبُة )3(: اْلَعْب َمرَّ اللُّ

ُن َعَدًدا ُهَو األَْقَرَب لِْلَعَدِد امْلْسَتْهَدِف، َيُكوُن  ِعُب الَّذي  ُيَكوِّ ِر اخلُُطَواِت َأْعالُه : الالَّ َكرِّ
ُهَو الَفاِئَز. 

اِت ُلْعَبُة اآلَحاِد َوالَعَشَ
ْر:  َتَذكَّ

ُل ُهَو اآلَحاَد،  ْقُم األَوَّ ِن ِمْن َرْقَمْنِ َيُكوُن الرَّ يف الَعَدِد املَكوَّ
اِت. ْقُم الثَّان ُهَو اْلَعَشَ َوالرَّ

الُمْفَرَداُت: 
اُت-  اآلَحاُد-   الَعَدُد- الَعَشَ

الِقيَمُة-  األَْقَرُب.

0     10     20     30    40     50     60     70     80    90     1000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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ْر:  َتَذكَّ
اِت،  الً الَعَشَ ِعنَْد ُمَقاَرَنِة األَْعَداِد ِمْن َرْقَمِن، قاِرْن َأوَّ

،  َقاِرْن ِعنَْدَها اآلَحاَد. َفإَِذا َكاَنا ُمَتَساِوَيْنِ

الُمْفَرَداُت: 
اُت-  اآلَحاُد-   الَعَدُد-  الَعَشَ

ُن ِمْن َرْقَمْنِ الَعَدُد امْلَكوَّ

ُمالَحَظٌة: اْس�َتْخِدْم َلْوَحَة اْل�� 100 )أو َخ�طَّ األَْعَداِد( مْلَقاَرَنِة 
ْنَتَها. تي َكوَّ األَْعَداِد الَّ

اْخِلْط  بَِطاَقاِت األَْعَداِد. 
َفٍة ِمْن  اْس�َحْب َأْعَى َأْرَبِع بَِطاَقاٍت لَِتْكِويِن َزْوَج�ي َأْعَداٍد ُمَؤلَّ

ْفَحِة.  اِر امْلوجوِد َأْسَفَل الصَّ وَّ َرْقَمِن؛ ُثمَّ  ُقْم بَِلفِّ الدَّ
واِر لِِكَتاَبِة  ْمَز َع�ى الدَّ ْنَتُه� والرَّ اْس�َتْخِدِم الَعَدديِن اللَّذْيِن َكوَّ

ٍة.  ُجَْلٍة َعَدِديَّ
ِمْثَل: 

َسْوَف َتْحَتاُج إِلى: 
بَِطاَق�اِت األَْع�َداِد  0 – 9 ِمَن 
املْص�َدِر 14-  ُقَصاَصِة َوَرٍق 
- َقَل�ِم َرَص�اٍص الْس�تِْخَداِم 

ّواِر. الدَّ

َأْصَغُر ِمْن > َأْصَغُر ِمْن >

ِة األُوىَل َلَك.  َتمَّ َتْكِويُن اجلُْمَلِة الَعَدِديَّ
ِة ُأْخَرى.  اْكُتْب تِْسَع ُجٍَل َعَدِديَّ

52 < 23

َأْكَبُ ِمْن َوَأْصَغُر ِمْن

َأْصَغُر ِمْن.

ُيَساِوي

َأْكرَبُ ِمْن )أْو َأْكَثُر ِمْن(.

َأْكرَبُ ِمْن <

َأْكرَبُ ِمْن <

5223
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تي َتْرَتبُِط ِبَا األَْعَداُد: 20 َتزيُد َعى  10 ب�ِ 10. ُمالَحَظٌة: اِْسَتْخِدِم الطُُّرَق الَّ

َأْكِمْل ُكلَّ جَمُْموَعٍة ِمْن َحَقاِئِق اجلَْمِع امْلْرَتبَِطِة. 

َسـْوَف َتْحَتاُج إِلى: َلْوَحِة اْل� 
100) ِمَن املْصَدِر 1(. 

 + 210 = + 410 =10 = 9 +

 + 220 = + 420 =20 = 9 +

+ 1220 = + 1420 =20 = 19 +

+ 510 = 0 +10 =10 = 3 +

+ 520 = 0 +20 =20 = 3 +

+ 1520 = 20 +20 =20 = 13 +

ا ل��ِ 20، َواْكُتْب َحَقاِئَق الطَّْرِح هَلَا.  اْخرَتْ َزْوًجا َعَدِديًّ
 - 20=- 20=

ُة لــِ 10 و 20 األَْزَواُج الَعَدِديَّ

ْر:  َتَذكَّ
�ِة ل��ِ��� 10 إِلجَي�اِد  ُيْمِكنُ�َك اْس�تِْخَداُم األَْزَواِج الَعَدِديَّ

ِة ل��ِ�� 20 َمَثاًل:  األَْزَواِج الَعَدِديَّ
1 + 9 = 10  1 + 19=  20      و 19 + 1 = 20 

2 + 8 = 10  2 + 18 = 20       و 18 + 2 = 20   َوَهَكذا. 

الُمْفَرَداُت: 
  - اآلَحاُد- الَعَشاُت-  الَعدُّ
النََّم�ُط-  لوَح�ُة اْل�� 100- 
َحَقاِئ�ُق  األَْع�َداِد-   َخ�طُّ 
األَْع�َداِد-  َحَقاِئ�ُق اجلَْمِع- 
َعَواِئ�ُل  الطَّ�ْرِح-   َحَقاِئ�ُق 

احلََقاِئِق.
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ِمْث�َل 9 �َة ل�ِ�� 20   اْجَ�ِع األَْزَواَج الَعَدِديَّ
و 11. 

َتْنِ يف اجلَْدَوِل.  اْكُتِب اجلُْمَلَتْنِ الَعَدِديَّ
َتمَّ َتنِْفيُذ األُوىل َلَك. 

20 = 11 + 920 = 9 + 11

ُهنَ�اَك َثالُث ُط�ُرٍق ُأْخَرى لَِتْكِوي�ِن الَعَدِد 
ا؟  20، بِاْستِْخَداِم َرْقَمِن آَخَريِن، فَ� ُهَ

ْفِر لِْلَمْجُموَعِة،  َهْل َسُيَساِعُد َذلَِك َعى َتْكِويِن َزْوٍج َعَدِديٍّ  آَخَر  َّْت إَِضاَفُة الصِّ مالَحَظٌة: إِذا مَت
ل��ِ 20؟

ِعُب بــِ 20 اللَّ

الُمْفَرَداُت: 
ُة. األْزَواُج الَعَدِديَّ

ْر:  َتَذكَّ
ْلَت  ِة ل�ِ� 20،  اْس�َتْخِدْم َما َتَوصَّ ِعنْ�َد إجَِياِد األَْزَواِج الَعَدِديَّ

ِة ل�ِ� 10 إَِلْيِه ِعنَْد َتْكِويِن األَْزَواِج الَعَدِديَّ

12345678910

11121314151617181920
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َفِة ِمْن َرْقٍم َواِحٍد.  َأْكِمْل َجْدَوَل ُمَضاَعَفِة األَْعَداِد امْلَؤلَّ
وِمينُو لُِتَساِعَدَك.  اْسَتْخِدِم األَْضَعاَف يف جَمُْموَعٍة ِمَن الدُّ

َكْيَف َستِِجُد ِضْعَف 7 و 8 و 9؟ 

َماَذا ُتالِحُظ يف ُكلِّ اإِلَجاَباِت؟ ...........................................
ِعنَْدَما ُأَضاِعُف َعَدًدا ِمْن َرْقٍم َواِحٍد،  َتُكوُن اإلَجاَبُة َداِئً� ...........................
َماَذا َعِن الَعَدِد ِمْن َرْقَمِن؟ َهْل َسَيُكوُن َهَذا َصِحيًحا َداِئً�؟ .........................

َحاِوْل ُمَضاَعَفَة 10 َوُمَضاَعَفَة 11 َوُمَضاَعَفَة 15. 
ِعنَْدَما َتتِمُّ ُمَضاَعَفُة الَعَدِد من َرْقَمن َتُكوُن اإِلَجاَبُة َداِئً� .............................

َسْوَف َتْحَتاُج إِلى: 
ِقَط�ِع ُدوِمينُ�و أو  جَمُْموَع�ِة 

َمْصَدِر 15.

ْعُفاألَْعَداُد ِمْن َرْقٍم َواِحٍد  ؟ الضِّ َفْرِديٌّ َأْم َزْوِجيٌّ

زوِجي12ٌّ
زوِجي24ٌّ
3
4
5
6
7
8
9

ْعُف الضِّ

ْر:  َتَذكَّ
ُبه × 2 َمُعُه إىِل َنْفِسِه َأْو َترْضِ ِعنَْد ُمَضاَعَفِة الَعَدِد جَتْ

الُمْفَرَداُت: 
ْق�ُم-  الَع�َدُد-   ْع�ُف-  الرَّ الضِّ
، الَعَشاُت.  وجيُّ -  الزَّ الَفْرِديُّ



39الوحدة 2أ: 14   أن�ط األْعداد

ِعنَْدَما ُيَضاَعُف ُمَضاَعفاُت اْل�  5، َتُكوُن اإِلَجاَباُت  َداِئً� .............................

اُت بِِمْقَداِر ........................ ِعنَْدَما ُيَضاَعُف ُمَضاَعفاُت اْل�  5 التَّايل َتِزيُد الَعَشَ

اآلَن َحاِوْل إجِياَد ِضْعِف ُمَضاَعَفاِت  ال�ْ  5. 
ماَذا َتَتَوقَُّع؟

ِعَك.  َضْع َداِئَرًة َحْوَل َتَوقُّ
ِعنَْدَما َتتِمُّ إجِياَد ِضْعِف ُمَضاَعَفاِت  ال�ْ  5 َسَيُكوُن الَعَدُد:

ا َوَزْوِجيًّا.  َفْرِديًّ َزْوِجيًّا    ا    َفْرِديًّ
ِعَك، َأْكِمِل اجلَْدَوَل َأْدَناُه.  ِق ِمْن َتَوقُّ للتََّحقُّ

ْعُفُمَضاَعَفاُت اْلـ  5 َعَدُد الَعَشَراِت الضِّ

5101
10202
15
20
25
30
35
40
45
50

ْوِجيََّة. َة َوالزَّ َر األَْعَداَد الَفْرِديَّ ُمالَحَظٌة: اْسَتْخِدْم َلْوَحَة اْل� 100 لَِتَتَذكَّ
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َسْوَف َتْحَتاُج إِلى: جَمْموَعٍة 
ومينو 1 – 6 أو  ِمْن ِقَطِع الدُّ

املصدر 4.

الُعُثوُر َعَل الَفْرِق

ْر:  َتَذكَّ
اْكَتِش�ِف الَفْرَق ِمْن َخالِل الَعدِّ ِم�َن الَعَدِد األَْصَغِر َأو الَعدِّ 

. َتنَاُزلِيًّا ِمَن الَعَدِد األَْكرَبِ
الُمْفَرَداُت: 

الَفْرُق. 

وِمينُو َعَى الطَّاِوَلِة بَِحْيُث َيُكوُن  َوْجُهَها لأَلْسَفِل.  َضْع جَمُْموَعًة ِمْن ِقَطِع الدُّ
وِمينُو.  اْقِلْب 3 بَِطاَقاٍت  َواْرُسِم النَُّقاَط َعى ِقَطِع الدُّ

َأْوِجِد الُفُروَق.

اْخرَتْ َثالَث ِقَطِع ُدوِمينُو ُأْخَرى.
َأْوِجِد الُفُروَق.

الَفْرُق ُهو .......الَفْرُق ُهو .......الَفْرُق ُهو .......

الَفْرُق ُهو 3الَفْرُق ُهو 4الَفْرُق ُهو 2

الَفْرُق ُهو .......الَفْرُق ُهو .......الَفْرُق ُهو .......



41الوحدة 2أ: 16    العثور عى الفرق

ِن التَّالِميِذ  وِمينُ�و َوَلْيَس امْلْجُموَعَة الَكاِمَلَة. وَم�ع مَتَكُّ ُمالَحَظـٌة: اِْس�َتْخِدْم نِْصَف جَمُْموَعِة الدُّ
َأِضِف املِزيَد.

، واْرُسِم النَُّقاَط َعَلْيِه.  ٌ ٍد َكَ� ُهَو ُمَبنَّ وِمينُو بَِفْرٍق حُمَدَّ َأْوِجِد الدُّ
ِذي اْسَتْخَدْمَتُه َسابًِقا. وِمينُو الَّ الَ َتْسَتْخِدِم الدُّ

الَفْرُق ُهو
.....................

الَفْرُق ُهو
.....................

الَفْرُق ُهو
.....................

الَفْرُق ُهو 1الَفْرُق ُهو 4الَفْرُق ُهو 2

الَفْرُق ُهو 5الَفْرُق ُهو 0الَفْرُق ُهو 3
: َنْنِ ِمْن َرْقَمْنِ ِن ُمكوَّ واآلَن َأْوِجِد الَفْرَق َبْنَ ُكلِّ َزْوَجْنِ  َعَدِديَّ

23

29

27

31

34

38

39

42

41

47

45

53

الَفْرُق ُهو
.....................

الَفْرُق ُهو
.....................

الَفْرُق ُهو
.....................
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َخْيُط اخْلَرِز

يَط اخلَ�َرِز َجيِّدًا.  اَلِحْظ رَشِ
ِل. يِط اخلَ�َرِز األَوَّ ِن اخلَْرَزة 15 خرَزة َعَى رَشِ َلوِّ
يِط اخلَ�َرِز الثَّاِن. ن اخلَْرَزة 18 خرَزة َعَى رَشِ َلوِّ

َبْعَتَها؟ ِريَقُة التي اتَّ َعٍة َفاِئَقة؟ َما الطَّ َنْنِ برُِسْ َهْل ُيْمِكنَُك ِحَساُب الَفْرِق َبْنَ اجلُْزَئْنِ امُلَلوَّ
َطِة اخلََرِز. بِْع َتْعِليَ�ت ُمَعلِِّمَك ملَِِزيٍد ِمَن ِحَساَبات الَفْرِق بَِواِسَطِة َأرْشِ اِتَّ



43الوحدة 2أ: 17    التجميع واملشاركة

َسـْوَف َتْحَتاُج إِلـى: َأْقَراِص 
َب�اٍت – ِمْش�َبٍك  َع�دٍّ  أو ُمَكعَّ
َرَص�اٍص  َقَل�ِم   – َوَرِق�يٍّ 

ار. وَّ الْستِْخَداِمِه يف الدَّ

تي  َباِت الَّ اِت لِْلُحُصوِل َعى َعَدِد امْلَكعَّ اِر الَعَشَ ُقْم بَِلفِّ َدوَّ
َسَتْسَتْخِدُمَها.  

اِر امْلْجُموَعاِت لِْلُحُصوِل َعى َحْجِم امْلْجُموَعاِت  ُقْم بَِلفِّ َدوَّ
هُنا. تي َسُتَكوِّ الَّ

ِحيَحِة. َباِت ِضْمَن امْلْجُموَعاِت الصَّ َضِع امْلَكعَّ
ِل َلَك. َلَقْد َتمَّ إِْنَجاُز املَِثاِل األَوَّ

 ...........2 ْنَت جَمُْموَعاٍت ِمْن   ًبا وَكوَّ 20.......... ُمَكعَّ َبَدْأَت بِ� 
10.......... جَمُْموَعاٍت. ُتوَجُد  

10          =             2               ÷          20

التَّْجِميُع وامْلَشاَرَكُة

ْر:  َتَذكَّ
َت�وَي  ، جَيِ�ُب َأْن حَتْ ِعنْ�َد ِقْس�َمِة األَْش�َياِء َع�َى جَمُْموَعَت�ْنِ

امْلْجُموَعَتاِن َعَى َنْفِس الَعَدِد مَن األَْشَياِء.

الُمْفَرَداُت: 
جَمُْموَعٌة – َحْجٌم – ِقْس�َمٌة - 

َيْقِسُم. 

اُر املْجُموَعاِت: َدوَّ

اُر الَعَشاِت: َدوَّ
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امْلَصاِدُر
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امْلْصَدُر 1: َلْوَحُة اْلـ 100

ُيستخَدُم هَذا املصدُر يِف أكثَر مْن درٍس

12345678910

11121314151617181920

21222324252627282930

31323334353637383940

41424344454647484950

51525354555657585960

61626364656667686970

71727374757677787980

81828384858687888990

919293949596979899100
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َثاُت َعائَِلِة احَلَقائِِق املْصَدُر 2:  ُمَثلَّ

ُيستخَدُم هَذا املصدُر يِف أكثَر مْن درٍس

                      لـ 

- / + - / + - / +

- / + - / + - / +

- / + - / +

- / + - / + - / +
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املْصَدُر 3:  األَْشَكاُل الثُّـنَـائِيَّـُة األَْبَعاِد

ُيستخَدُم هَذا املصدُر يِف أكثَر مْن درٍس
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املْصَدُر 4:  َخطُّ األَْعَداِد 0إِل100

1009080706050403020100

1009080706050403020100

1009080706050403020100

ُيستخَدُم هَذا املصدُر يِف أكثَر مْن درٍس
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اُر 1إَِل 9 املْصَدُر 5:  الَدوَّ

1

2

3

4
5

6

7

8

9

اِر وَّ ٌ َعرْبَ ُثْقَبي الَعْقَرِب والدَّ َأْدِخْل َدبُّوًسا َكَ� ُهَو ُمَبنَّ



 52
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املْصَدُر 6:  َشَبَكُة َحَجِر النَّرِد

84
6
3
5

84
6
3
5
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املْصَدُر 7:  َشَبَكُة ُثنَائِيَُّة األَْبَعاِد



 56
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املْصَدُر 8:  ُخُطوُط األَْعَداِد 0إَِل 50

0 10 20 30 40 50



 

0 10 20 30 40 50



0 10 20 30 40 50
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اِت؟ املْصَدُر 9:  َكْم َرْقُم الَعَشَ

012345678910

11121314151617181920

21222324252627282930

31323334353637383940

41424344454647484950

51525354555657585960

61626364656667686970

71727374757677787980

81828384858687888990

919293949596979899100
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املْصَدُر 10:  ُمَطَُّط َكاُرول َفاِرٌغ

 ر  56

 

ِط :  11المصدر   َكاُرول َفارِغُمَخطَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ُيستخدم هذا المصدر في أكثر من درس
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 63

املْصَدُر 11:  ُمَطَُّط فْن َفارٌغ

ُيستخَدُم هَذا املصدُر يِف أكثَر مْن درٍس

األَْعَداُد َحتَّى
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املْصَدُر 12: َنـَمـاِذُج َحَجِر النَّرِد

ُيستخَدُم هَذا املصدُر يِف أكثَر مْن درٍس.

ْرِص َعَى َعَدِم َقصِّ اأْلَْطَراِف َبَكَة َمَع احْلِ  • ُقصَّ الشَّ
ٍب  • ُقْم بِالطَّيِّ بُِطوِل اخْلُُطوِط لَِتْكِويِن ُمَكعَّ

اِخِل َوَأْلِصْقَه�ا يِف َمَكاهِنَا لَِتْثبِيِت  اْط�ِو اأْلَْط�َراَف لِلدَّ
ِب َمًعا امْلَكعَّ

َحَجُر َنْرٍد ُرباعيُّ األَْوُجِه

َحَجُر َنْرِد ُنقوٍد

ألصق هنا

هنا
ق 

ص
أل

ألصق هنا

هنا
ق 

ص
أل

ألصق هنا

ألصق هنا ألصق هنا

ألصق هنا

هنا
ق 

ص
أل

ألصق هنا

ألصق هنا

هنا
ألصق 

ألصق هنا

ألصق هنا

ت
5 رياال

ت
5 رياال

ت
5 رياال

2 ريال

2 ريال

1 ريال

ألصق هنا

ألصق هنا

ألصق هناألصق هنا
ألصق هناألصق هنا

ألصق هنا

ألصق هنا

ألصق هنا

ألصق هنا

َحَجُر َنْرٍد 1 - 6
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 67  

املْصَدُر 13:  بَِطاَقاُت الُكَتِل

ُيستخَدُم هَذا املصدُر يِف أكثَر مْن درٍس

500 غم

200 غم

100 غم

100 غم

500 غم

200 غم

100 غم

50 غم

250 غم

200 غم

100 غم

50 غم

250 غم

200 غم

100 غم

50 غم

200 غم

200 غم

100 غم

50 غم



 68



 69

املْصَدُر 14:  بَِطاَقاُت األَْرَقاِم 0 إَِل 9

2

5

89

1

4

7

0

3

6

ُيستخَدُم هَذا املصدُر يِف أكثَر مْن درٍس



 70



 71

ُيستخَدُم هَذا املصدُر يِف أكثَر مْن درٍس.

 ر  66

 

 

 

 

 

و01المصدرّ
ُ
ومِين

 
 :ّّالد

 ُيستخدم هذا المصدر في أكثر من درس

وِمينُو املْصَدُر 15:  الدُّ



 72



 73




