


ْلِميِذ   ِكَتاُب التِّ

اُت ياِضيَّ الرِّ

ُل راِسيُّ اأَلوَّ اْلَفْصُل الدِّ

ْبَعُة اأُلولى 1442هـ - 2020م الطَّ

اِلُث فُّ الثَّ الصَّ



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 التلميذ - الرياضيات للصف الثالث - 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-





1

. 

. 

©
ُ   ،   ،    

 
       

ُ   ،   ،    
۲۰۱۸

. ۲۰۱۸

�َسْلَطَنُة ُعماَن





ِب���ال���نُّ���ف���و����سِ ُي��ْف��َت��دى

ُّ
النَّ�شيُد الْـَوَطنِـي

خ��اء
َّ
َوا�ْسَعدي َواْنَعم�ي ِبالر

لن�ا اْح���َف���ْظ  َربَّ���ن���ا  ي���ا 

الأَْوط���ان في  ْعَب  َوال�سَّ

يَّـــــًدا ُ�ؤَ
مـــ ـــــــــُدْم 

َ
َوْلـــي

ــان ــط ــْل
ُّ

ــس ــ� َجــــاَلــــَة ال

م���������ان ِب����اْل����ِع����زِّ والأَ

ــــًدا ــــجَّ ــــَم ـــــًا ُم عـــــاِه

يا ُعماُن َنْحُن ِمْن َعْهِد النَّبي

مــاء
َّ

فــاْرَتقـــي هـــــاَم ال�س

ِب
َ
اْلَعر ــراِم  ِك ِمــْن  ــيــاُء  اأَْوِف

يـــاء َواْمَلـئـي اْلَكـــْ�َن الـ�سِّ





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





ز كتاُب الّتلميِذ هذا تعلُّ�م الرياضيات ويدعُمه.  ُيع�زِّ
وهو ُيش�ّكُل وس�يلًة تعِليمّي�ًة ُمفي�دًة للتَّالميذ حيُث 
إنَّ��ُه  ُيوّف�ُر النّقاَط الرئيس�ّية للنِّق�اش الصّفي هبدف 
َتطوي�ر َمهارات ح�ّل امُلْش�كالت والتَّعلُِّم من خالل 
االْستقصاء. وقد تم جتنُّب أَساليب التعليم التقليدّيَة 

فيه.   

سيكون مثاليًّا َبْدُء احلّصِة بالنَّشاِط األسايسِّ امُلناسِب 
م�ن دلي�ل امُلَعلَّ�ِم والّطل�ب إىل الّتالمي�ِذ النّظ�ر إىل 
الّصفح�ة ذاِت الّصل�ة يف كتاهِب�م َكمرج�ٍع ب�رّي 
أو إرش�اديٍّ هل�م. يتوّف�ُر َأْحياًن�ا بع�ُض األس�ئلِة أو 
النّشاطاِت البس�يطِة التي ُيْمكن استخدامها للتَّحّقق 
م�ن فهِم التَّالمي�ذ. وُيرافق ذلك توجيه�اٍت للُمعّلم 

َحول النَّشاِط األسايسِّ يف »َدليِل امُلعّلم«.

َيُتّم تقديم العديد من األْفكاِر وامُلْقَتحاِت امُلس�اِعَدة 
للتالميِذ والتي َتْظَهر عىل الشكل التايل:

جاُء االنتِباه إىل ُوجوب استعامل كتاب الّتلميذ إىل  الرَّ
جانب دليل املعّلم دائاًم. 

لقد َت�مَّ َتْصميُم هَذا الكتاِب وف�ق مناهِج كامربيدج 
والت�ي  األساس�ّيِة  املرحل�ة  الرياضيَّ�ات يف  لتعلي�م 
تدُم�ُج بش�كٍل ُمْبَتَك�ٍر املِنْهاَج م�َع َمص�ادَر ُصّمَمت 
يًص�ا لدعم كلٍّ مَن  املعلم�َن والتالميِذ؛ وذلك  ِخصِّ
وليِة يف تعليِم  مْن خالِل تقديِم أفضِل امُلامرس�اِت الدُّ
الرياضياِت وُمقارباِت حلِّ امُلشكالِت. فهذه الكتب 
ُس مساعدة املدارِس عىل تنميِة مهاراِت التالميِذ  ُتكرِّ
ليُكونوا واثقَن من أنُفِسهم، ومسؤولن، وُمتفّكرين، 
وُمبدع�ن، وُمَش�اِركن. وقد تّم التكي�ُز عىل تزويِد 
الّتالميِذ بمهارات حّل امُلش�ِكالت بفاعلّية، وتطبيِق 

املعرفة الرياضّية،  وتطوير فهٍم ُشُمويٍل للموضوع.

ُتقّدُم الكتُب أفضَل دعٍم صّفٍي ملقاربِة حّل امُلشكالِت 
بويِة األفضِل امُلْس�َتَقاة من  مْن خالِل امُلامرس�اِت التَّ

املدارس حوَل العاملِ. 

تشمُل عنارُص املِنَْهاِج َما َييل:

• دليَل املعّلِم )نسخٌة ورقيٌة، وقرٌص مدمٌج(	

• كتاَب التلميِذ.	

• كتاَب النَّشاِط.	

مقّدمة كتاب التلميذ

اْكُتْب الئَِحًة بِاألَْعَداِد
ْوِجيَِّة للُمَساَعدِة الزَّ
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لِنَْسَتْكِشْف
اْسُتْخِدَمْت َمُْموَعٌة ِمْن بَِطاَقاِت الْقَيِم امَلَكانِيَِّة لَِتْكويِن تِْسَعِة َأْعَداٍد 
ٌن ِمْن َثَلَثِة َأْرَقاٍم. َنِجُد أْدَناُه َسْبعًة ِمْن َهِذِه األَْعَداِد. ُكلٌّ ِمنَْها ُمَكوَّ

َأيٌّ ِمْن بَِطاَقاِت اْلِقيَمِة املَكانِيَِّة َمْفُقوٌد ؟
ًنا ِمْن َثَلَثِة َأْرَقاٍم ُيْمِكنَُك َتْكِوينُُه ِمْن بَِطاَقاِت اْلِقَيِم املَكانِيَِّة اْلَمْفُقوَدِة ؟ َكْم َعَدًدا ُمْخَتِلًفا ُمَكوَّ

1 43

9 2 5

2 4 7

7 9 1

4 7 3

6 8 9

8 6 5

َهْل َيِمُّ َمْعِرَفُة َأيِّ بَِطاَقٍة ِمْن بَِطاقاِت اْلِقَيِم املَكانِّيِة َمْفقوَدٌة؟

هْل ُيْمِكنَُك َداِئًم َتْكِويُن َهَذا اْلَكمِّ ِمَن األَْعَداِد ؟ ملِاَذا ؟

ٍن ُكلٍّ ِمنَْها ِمْن َثَلَثِة َأْرَقاٍم. اْستْخِدْم َمُْموَعًة ِمْن بَِطاَقاِت اْلِقَيِم املَكانِّيِة لَِتْكويِن تِْسَعِة َأْعَداٍد ُمَكوَّ

اُه َأْن َيْعِرَف اْلَعَدَدْيِن اآلَخَرْيِن. دَّ َدْع َزِميَلَك َيَرى َسْبَعًة ِمْن َهِذِه األَْعَداِد وَتَ
ِحيَحِة، فَأْعطِِه ُمَاَوَلًة  ِديَد البَِطاَقاِت الصَّ إَِذا َكاَنِت األَْعَداُد َغرَي َصِحيَحٍة، َوَلِكنَّ َزِميَلَك اْسَتَطاَع َتْ

َع األَْعَداَد املْطُلوَبَة. ُأْخَرى لَِيَتَوقَّ

اْلِمَئاُت واآلَحاُد َوالَعَشَراُت

اْلَعَدُد

 اْسَتْخِدم َمُْموَعًة ِمْن
بَِطاَقاِت الْقَيِم امَلكانيِة لُِتساِعَدَك

اُت. اْلَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 1-1 الـِمئاُت واآلحاُد واْلَعَشَ
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قِم 6 ِف ُكلٍّ ِمْن َهِذِه األَْعَداِد..؟ َما ِقيَمُة الرَّ  -1

609     216     613     263
 

ـَؤاِل  تِي َتِزيُد َبَعـَشٍة ، َتِقلُّ بَِعَشٍة ، َتِزيُد بِِمَئٍة، َتِقلُّ بِِمَئٍة َعن األَْعَداِد الَواِرَدِة ِف السُّ ُاْكُتـِب األَْعـَداَد الَّ  -2
ابِِق. السَّ

ابَِقِة. ُاْذُكْرُهما. قِم 6 ُمَتساِوَيٌة ف َعَدَدْيِن ِمْن األَْعَداِد السَّ ِقيَمُة الرَّ  -3

َلِحِظ األَْرَقاَم اآلتَِيَة:  -4

3 و 8املَِئاُت

اُت 1 و 5الَعَشَ

2 و 6اآلَحاُد

 
َنِة ِمْن َثَلَثِة َأْرَقاٍم. اْسَتْخِدِم األَْرَقاَم الَواِرَدَة ِف اْلَْدَوِل لَِتْكِويِن َأْكَبِ َعَدٍد ُمِْكٍن ِمَن األَْعَداِد امُلَكوَّ



h

لِنَْسَتْكِشْف
ُعلَِّقِت األَْعَداُد بَِشْكٍل َصِحيٍح َعَل َخطِّ األَْعَداِد الُمَبيَِّن َأْدَناه، لِكنَّ 

البَِطاَقاِت الَتالَِيَة َسَقَطْت َعْن َخطِّ األَْعَداِد.

اْسَتْخِرْج ُكلَّ بَِطاَقٍة ُمَتَعّلَقٍة بَِعَدِدَها.

ِحيَحِة َوامُلَطابَِقِة لِبَِطاَقاِتَا امَلْفُقوَدِة. اْكُتْب َقاِئَمًة بِاألَْعَداِد الصَّ

اأَلْعَداُد الَمْفُقوَدُة

)املِْعَداُد(:  
األَْعـَداِد  لَِعـْرِض  ُتْسـَتْخَدُم  َأَداٌة 
َوِحَساِبَا. ِمَثاٌل: الَعَدُد 421 ُيْمِكُن 

ْكِل التَّايل: َعْرُضُه َعل الشَّ

ُاْنُظْر إىِل َمَكاِن َتْعِليِق ُكلِّ َعَدٍد 

َعل َخطِّ األَْعَداِد َوَماَذا َيُِب َأْن َيُكوَن؟ 

: ْرِسِ ُمْفَرَداُت الدَّ
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اْلَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 1-2 الَعدُّ َحتَّى 1000.



اِت، َواملَِئاِت ِف ُكلِّ َعَدٍد.  َعَدُد اخلَْرَزاِت ِف ُكلِّ ُبْرٍج ِمَن املِْعَداِد ُيَبّيُ َلنا َرْقَم اآلَحاِد، والَعَشَ  -1
ُاْكُتْب َقاِئَمًة بِاألَْعَداِد املَبّينَِة َأْدَناُه: 

. َرتِِّب األَعَداَد ِمَن األَْصَغِر إىَِل األَْكَبِ  -2

َ ُكلاًّ ِمَن األَْعَداِد التَّالَِيِة: 236، 437، 352، 628، 714، 541. ُاْرُسِم املِْعَداَد لُِتَبيِّ  -3

ُخـْذ بَِطاَقـاِت الِقيَمِة املكانِيَِّة، َوَضِع املَئـاِت ف َمُْموَعٍة َواِحَدٍة، والَعـَشاِت ف َمُْموَعٍة، واآلَحاَد ف   -4
مُْموَعٍة، ُثمَّ اْخِلِط البِطاقاِت ف ُكلِّ مُْموَعٍة َعْشوائياًّا.

ٍن ِمْن َثَلَثِة َأْرَقاٍم. اِْقِلِب البَِطاَقَة ِف َأْعَل ُكلِّ مُْموَعٍة لِلُحُصوِل َعَل َعَدٍد ُمَكوَّ

ًة ُأْخَرى. ِر الَعَمِليََّة َمرَّ  ُاْرُسِم املِْعَداَد َوَضِع الَعَدَد  َعَليِه، ُثمَّ َكرِّ

اْقَرْأ  ُثمَّ  َمُْموَعٍة،  ُكلِّ  َأْعَل  اْلبَِطاقَة  َواْقِلِب  ُأخَرى،  ًة  َمرَّ َعْشَواِئياًّا  البَِطاَقاِت  اِْخِلِط  َزِميِلَك:  َمَع  َتَعاَوْن   
ُسَم املِْعَداَد َلُه. لَِزِميِلَك الَعَدَد الَِّذي َحَصْلَت َعَليِه لرَِيْ

7

ِمئـاٌت َعـَشاٌت  ِمئـاٌتآحادٌ  َعـَشاٌت  ِمئـاٌت آحادٌ  َعـَشاٌت  آحادٌ 

ِمئـاٌت َعـَشاٌت  ِمئـاٌتآحادٌ  َعـَشاٌت  ِمئـاٌتآحادٌ  َعـَشاٌت  آحادٌ 



فش

لِنَْسَتْكِشْف
فِيَم َيِلي بَِطاَقاُت َثَلِث َأْلَعاٍب َغرْيِ ُمْكَتِمَلٍة 

اٍت * آَحاٍد« ِمْن ُلْعَبِة:  »ِمَئاٍت * َعَشَ

َعَدٍد،  َأْصَغِر  َتْكِويَن:   ِعُبوَن  اللَّ َحاَوَل 
وأْكَبِ َعَدد،ٍ وَأْقَرِب َعَدٍد إىَِل 500.

َتُصُّ  اْلبَِطاَقاِت  أيِّ  َتِديُد  ُيْمِكنَُك  َهْل 
ُكلاًّ ِمَن األَْعداِد املْسَتْخَدَمِة؟ 

َكْيَف َتْعِرُف َذلَِك؟

ْف َبْعَد َأْن  اٍت * آَحاٍد«، ُثمَّ َتوقَّ  اِْلَعْب َجْوَلَة ُلْعَبِة  »ِمَئاٍت * َعَشَ
دَّ َبْعَض ُزملِئَك بَِأْن ُيِبوَك َعِن  َتَضَع َأْرَبَع بَِطاَقاِت َأْرقاٍم. َتَ

ُذوَها. تي َنفَّ ْعَبِة الَّ اللُّ

أيُّ ِبَطاَقٍة؟

  ُاْنُظْر َأيَن َتمَّ َوْضُع 
بَِطاقاِت األَعَداِد؟

 

 َأْيَن َسَتَضُع ُكلَّ بَِطاَقٍة إَِذا ُكنَْت 
اِوُل َأْن ُتَكّوَن أْصَغَر َعَدٍد؟ َأو َأْكَب   ُتَ

َعَدٍد؟ َأو  أْقَرَب عَدٍد إىَِل 500؟ 

ْعَبِة األُول بَِطاَقُة اللُّ

ُل ِعُب األَوَّ اللَّ

75

ِعُب الثَّان اللَّ

83

ْعَبِة الثَّانِيِة بَِطاَقُة اللُّ

ُل ِعُب األَوَّ اللَّ

94

ِعُب الثَّان اللَّ

27

ْعَبِة الثَّالَِثِة بَِطاَقُة اللُّ

ُل ِعُب األَوَّ اللَّ

15

ِعُب الثَّان اللَّ

26

اْلَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 1-3 القيَمُة اْلـَمكانِيَُّة.8



إَِلْيَك َهِذِه األَرَقاَم األَربَعَة:   -1

7     4     9     1
 

ْن أْكَبَ َعَدٍد  ُمِْكٍن ِمْن َثَلَثِة َأْرَقاٍم بِاْختَياِر أيٍّ ِمَن األَرَقاِم َأْعلُه. ) أ ( َكوِّ

َؤاِل )1(. تِي َوَرَدْت ف السُّ ٍن ِمْن َثَلَثِة َأْرَقاٍم ِمَن الَّ ْن أْصَغَر َعَدٍد  ُمَكوَّ )ب( َكوِّ

ٍن ِمْن َثَلَثِة َأْرَقاٍم ُيْمِكنَُك َتْكِوينُُه ِمْن ِخَلِل اْسـتِْخَداِم َمُْموَعٍة ِمْن  2-     ) أ (  َمـا َأْكـَبُ َعَدٍد ُمَكوَّ
بَِطاَقاِت األَْرَقاِم؟

ٍن ِمـْن َثَلَثِة َأْرَقاٍم ُيْمِكنَُك َتْكِوينُُه ِمْن ِخَلِل اْسـتِْخَداِم َمُْموَعٍة  )ب(  َمـا َأْكَبُ َعَدٍد ُمَكوَّ
اٍت وآَحاٍد؟ ِمْن بَِطاَقاِت الِقيَمِة امَلَكانِيَِّة ِمْن مَئاٍت وَعَشَ

ٍن ِمْن َثَلَثِة َأْرَقاٍم ُيْمِكنَُك َتْكِوينُُه ِمْن ِخَلِل اْستِْخَداِم َمُْموَعٍة ِمْن  3-    ) أ (   َما َأْصَغُر َعَدٍد ُمَكوَّ
بَِطاَقاِت األَْرَقاِم؟

ٍن ِمْن َثَلَثِة َأْرَقاٍم ُيْمِكنَُك َتْكِوينُُه ِمْن ِخَلِل اْسـتِْخَداِم َمُْموَعٍة   )ب(  َما َأْصَغُر َعَدٍد ُمَكوَّ
اٍت وآَحاٍد؟ ِمْن بَِطاَقاِت الِقيَمِة امَلَكانِيَِّة ِمْن مَئاٍت وَعَشَ

ِذي َتَتاُج إَلْيِه ف املَربَِّع؟ َما الَعَدُد الَّ  -4

؟      = 421   +        20 +    1 ) أ ( 

؟     + 100           = 148 )ب( 8+   

؟       = 777 ) ج ( 7 +  70      +   

؟     + 800        = 865 ) د ( 5 +   

ًة؟ َكْيَف َتْعِرُف؟ َُم َأْصَغُر:  4 مئاٍت  َأْم 44 َعْشَ 5-     ) أ (    َأيُّ
ًة ؟ َكْيَف َتْعِرُف؟ : 8 مئاٍت  َأْم 88 َعْشَ َُم َأْكَبُ َأيُّ )ب( 

اٍت  و 2 آَحاٍد؟ َكْيَف َتْعِرُف؟ ة و 3 آَحاٍد َأْم 3 َعَشَ َُم َأْصَغُر: 2 َعْشَ َأيُّ ) ج ( 

9



ِفي الَمْتَجِر

: إَياُد اإِلَجاَبِة احَللُّ

اِْسـَتْخـِدْم َمْجموَعـًة ِمْن 
بَِطاَقــاِت الِقيَمـِة امَلَكانِيَِّة 
أْو َمـَوادِّ األََسـاِس َعَشٍة 

ملَساَعَدتَِك.

ْفظِيََّة باْستِْخَداِم الَْمِع َأِو الطَّْرِح، ُثمَّ ُحلَّ الَمَساِئَل اللَّ

 . ُ َطِريَقَة احلَلِّ ًة ُتَبيِّ ُاْرُسْم ُصوَرًة َأِو اْكُتْب ُجَْلًة َعَدِديَّ

 

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ لِنَْسَتْكِشْف

10

أرز شايأرز

بطاطايوميأسبوعي

شاي

اْلَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 2-1 ) 10 َأَقلُّ و10 َأْكَثُر(.



اِت. َفإَِذا اْسَتَلَم  امَلْتَجُر 30 ِكيًسا إِضافياًّا ِمنَْها، َفكْم ِكيًسا  ُيوَجُد ِف اْلـَمْتَجِر 21 ِكيًسا ِمَن احلََلِويَّ  -1
اِت َلَدى امَلْتَجِر اآلَن؟ ِمَن احلََلِويَّ

اَحًة َبقَيْت ِف اْلـَمْتَجِر؟  اَحًة. بِيَع ِمنَْها 20 َحبًَّة، َفَكْم ُتفَّ ُيوَجُد ِف اْلـَمْتَجِر 34 ُتفَّ  -2

ْت  ِف اْلـَمْتَجِر؟ َصنََع اخلَبَّاُز 248 ِقْطَعَة َكْعٍك. َباَع ِمنَْها 100 لِلَحْفَلِة، َفَكْم ِقْطَعَة َكْعٍك َتَبقَّ  -3

ُيوَجـُد ِف اْلـَمْتَجـِر 120 َحبََّة ُبْرُتَقاٍل. َفإَِذا اْسـَتَلَم  اْلـَمْتَجُر 100 َحبٍَّة ُأْخـَرى، َفَكْم َحبََّة ُبْرُتَقاٍل   -4
َلَدى اْلـَمْتَجِر اآلَن؟

َم اْلـَمْتَجُر َصَباًحا  84 َجِريَدًة. بِيَع ِمنَْها 60 َقْبَل الظُّْهِر، َفَكْم جريَدًة َبِقيْت لِلَبْيِع َبْعَد الظُّْهِر؟ َتَسلَّ  -5

َكاَن ف اْلـَمْتَجِر 160 َبْيَضًة، َتَلَف ِمنَْها 40، َفَكْم َبْيَضًة َصاحِلًَة لِلَبْيِع َبِقَيْت ِمنَْها؟  -6

َم  اْلـَمْتَجُر إَِضاَفًة إَِلْيَها 200 ِكيٍس، َفَكْم ِكيَس  َكاَن ِف اْلـَمْتَجِر 107 َأْكَياٍس ِمَن األَُرزِّ ، ُثمَّ َتَسلَّ  -7
َأُرزٍّ َلَدى اْلـَمْتَجِر اآلَن؟

ـاي، وَكاَن َعَل ُرُفـوِف اْلـَمْتَجِرِ 37 ُعْلَبَة َشـاٍي، َفَكْم ُعْلَبَة  َم اْلـَمْتَجـُر 140 ُعْلَبًة ِمَن الشَّ َتَسـلَّ  -8
َشاٍي َلَدى اْلـَمْتَجِر اآلَن؟

ُيوَجُد َثلثُة َمَقاَساٍت ِمن َأْكَياِس الَبَطاَطا: كتلة 3  كغم، و 5  كغم، و10 كغم، و َلَدى اْلـَمْتَجِر   -9
5 َأْكَيـاٍس كتلـة 3 كغم، و4 َأْكَياٍس كتلة 5 كغم، وِكيَسـاِن كتلة 10 كغـم،  َفَكْم كيلو غراٍم من 

البَطاَطا َلَدى اْلـَمْتَجِر اآلَن؟

ٍة فِيَم َيْأيت:  ُ فِيَها َعْن ُكلِّ ُجَلٍة َعدِديَّ ًة تَعبِّ ْن ِقصَّ 10- َكوِّ
195 = 20 + 175

44 = 20 – 64
312 = 100 + 212
220 = 300 –  520

ٍة  اْسَتْخَدَم  َأْخِبْ َزِميَلَك  َواِحَدًة ِمن َهِذِه الِقَصِص، واْسَتِمْع لَِواِحَدٍة ِمْن ِقَصِصِه. أيَّ ُجَْلٍة َعَدِديَّ
ِة؟ اآلَخُر ِف الِقصَّ

11



لِنَْسَتْكِشْف
َما ِقيَمُة ُكلِّ َحَيَواٍن؟ 

ما َعَدُد األَْرُجِل ِف اللُّغِز؟

ْلَت لإِلَجاَبِة؟ َكْيَف َتَوصَّ

ُلْغُز اْلَغاَبِة

12

22 =

20 =

22 =

18 =

18 =26 =20 =18 =

غرَيِة. اْلَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 3-1 َجُْع اْلَعديِد ِمَن األَْعداِد الصَّ

؟  =                   +                  +                     +     +       

؟  =             5  

؟  =                       8   

؟  =                      6   

-

-3

-4

ياِضيَِّة الَتالَِيِة: َأوِجِد اإِلَجاَبَة لْلُجَمِل الرِّ

-1
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 =   2  +     3   

؟  =                      5  +                 4  +                    5  +    4   

َهْل َلَحْظَت ُوُجوَد َطريَقٍة َسيَعٍة إِلَياِد املْجُموِع؟ 

؟  = 
               

    -    -    
    

   

؟    =       -    
          

2   

؟  =                       -              

؟  +                      =                   +                

ِة لَِصِديِقَك لَِيُحلََّها. ْن َبْعَض األَْلَغاِز املَشاِبَ َكوِّ

 اِْسَتْخِدْم ُصَوًرا ألَشَياَء ُتعِجُب َصديَقَك.

-5

-7

-6

-8

-9

-10



َما ِضْعُف الَعَدِد 50 ؟  -1

     ُاْكُتِب الُْمَلَة الَعْكِسيََّة. 

َما ِضْعُف الَعَدِد 75؟  -2

ُاْكُتِب الُْمَلَة الَعْكِسيََّة.   

َما نِْصُف الَعَدِد 50؟  -3

ُاْكُتِب الُْمَلَة الَعْكِسيََّة.   

َما نِْصُف الَعَدِد 500؟  -4

ُاْكُتِب اُلْمَلَة الَعْكِسيََّة.   

ْعُف  َوالنِّْصُف الضِّ

امَلْعُكوُس: 
ُه  ِء، ِضدُّ ُهو َنقيُض الشَّ

اُجُع َعنُْه. َ َأِو التَّ

ِذي َيَْعُل األَْسِئَلَة ُكلاًّ ِمنَْها َما الَّ
َعْكَس اآلَخِر؟ َلْيَس هلا اإِلَجاَبُة َنْفُسها.

لِنَْسَتْكِشْف
وَرِة َأْدَناُه، ُثمَّ اْكُتِب اإِلَجاَباِت  َبَكِة اْلـَمْوُجوَدِة ِف الصُّ ُاْرُسْم َشَبَكًة كالشَّ

ِحيَحَة ِف األَْجَزاِء املنَاظَِرِة.  الصَّ

َما نِْصُف الَعَدِد 
20؟

َما ِضْعُف الَعَدِد 
4؟

َما ِضْعُف الَعَدِد 
6؟

َما ِضْعُف الَعَدِد 
14؟

َما ِضْعُف الَعَدِد 
10؟

 َما نِْصُف الَعَدِد 
2؟

َما نِْصُف الَعَدِد 
36؟

َما نِْصُف الَعَدِد 
28؟

َما ِضْعُف الَعَدِد 
18؟

َما نِْصُف الَعَدِد 
12؟

َما ِضْعُف الَعَدِد 
1؟

َما نِْصُف الَعَدِد 
8؟

َبَكِة ِهَي َعْكُس األُْخَرى؟ أيٌّ ِمَن األَْسِئَلِة ِف الشَّ

ًة َتتَمَشى َمَع ُسَؤاٍل ِمَن األَْسِئَلِة. ُاْكُتْب ِقصَّ

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

ْعُف َوالنِّْصُف.14 اْلَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 4-1 الضِّ



١٠٠
٥٠

٣٠

٥٥

١٥ ٥

٢٥

٧٠

١٠

٤٠

٩٠

ُكلُّ َبْتَلٍة فيَها ُمَضاعَفاٌت ُمَتِلَفٌة لِْلَعَدِد 5.  َأيٌّ ِمْن ُمَضاَعَفاِت 
 

الَعَدِد 5 َغرُي َمْوُجوٍد؟
األَْزواِج  لُِكلِّ  احلََقاِئِق  َعاِئَلَة  ُاْكُتْب  األَْعَداِد،  َوَباِقي  ْفِر  الصِّ بِاْستِْخَداِم 

ِة ِمْن ُمَضاَعفاِت الَعَدِد 5 َعَل َأْن َيُكوَن امَلْجُموُع ُيَساِوي 100. الَعَدِديَّ
اِْنَسْخ َوَأْكِمْل:  -1

؟ = 100   + 5 ) أ (  
؟ = 100   + 35 )ب( 
؟ + 80 = 100 ) ج ( 
؟ + 15 = 100 ) د ( 

؟ = 45   - 100 )هـ( 
؟ = 65 ) و (  100 - 

َة ملَضاَعَفاِت الَعَدِد 100  ِة ُيْمِكنَُك ِكَتاَبُتها إِِن اْسـَتْخَدْمَت األَْزواَج الَعَدِديَّ أيٌّ ِمَن الَُمِل الَعَدِديَّ  -2
َعَل َأْن َيُكوَن امَلْجُموُع ُيَساِوي 1000؟

َزْهَرُة َعاِئَلِة الَحَقاِئِق

اْلـُمَضاَعُف: ِعنَْدَما َنْبَدُأ الَعدَّ ِمْن 
ِصْفـٍر َمَع الْنتَِقاِل َبـْيَ األَْعَداِد ِف 
الِقَيـاِس،  ف  ُمَتسـاِوَيٍة  ُخُطـواٍت 
يَها ُمَضاعَفاِت  ُة ُنَسمِّ األْعَداُد النَّاِتَ

ِقَياِس اخلُْطَوِة.
 ،50 ،40 ،30 ،20 ِصْفـٌر، 10، 
60، 70، ... إِلخ ِهَي ُمَضاَعَفاُت 

الَعَدِد 10 

َنظِّْم لِئحًة بمَضاَعَفاِت الَعَدِد 5 
ًة  ْن َأْزواًجا َعَدِديَّ  إىَِل 100 ،  ُثمَّ َكوِّ

بَِمْجُموِع  100.

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

لِنَْسَتْكِشْف
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اْسَتْخِدْم َرْمَز املَساَواِة = لَِرْبِط ُكلِّ َزْوَجِي َمُْموُعُهَم ُيَساِوي الَعَدَد 11.  -1
ِمَثاٌل: 1 + 10 = 6 + 5. 

ْبِط َبينَها. َأْوِجْد َثَلَثَة َأْزَواٍج ِمَن األَْعَداِد هلَا امَلْجُموُع َنْفُسُه ُمْسَتْخِدًما َرْمَز املَساَواِة = لِلرَّ  -2
َأيٌّ ِمْن َهِذِه الَعَمِليَّاِت إَجاَبُتها ُتَساِوي الَعَدَد 11؟   -3

) د (  38 – 27 )ج(  91 – 79  )ب(  65 – 54     18 – 27 ) أ (  

، َواْشَتَى 7 ُأْخَرى. َلَدى َبدٍر 4 ِعِصٍّ  -4
ِه.      َلَدى َخالٍِد 15 َعًصا، وَأْعَطى ِمنَْها  3 لَِغرْيِ

َهْل َيْمِلُك اِلْثنَاِن َنْفَس َعَدِد الِعِصِّ ؟
َكاَن َلَديَّ 17 ِقْطَعَة َحْلَوى، َوَلِكنَّنِي َأَكْلُت ِمنَْها 6 ِقَطٍع.    -5 
َكاَن َلَدى َأِخي 15 ِقْطَعَة َحْلَوى َوَلِكنَُّه َأَكَل 4 ِقطٍع ِمنَْها. 

 

َهْل لَدْينا عَدُد ِقَطِع احْلَْلوى َنْفُسُه؟
اِْسـَتْخِدْم َلْوَحـَة َهَدٍف َفاِرَغًة، َوَضـْع َهَدًفا ألَيِّ َعَدٍد ِضَمَن الَعَدِد 20، ُثمَّ َتَبـاَدْل َلْوَحَتي األْهَداِف َمَع   -6

َزِميِلَك. َهْل ُيْمِكنُُكَما إيَجاُد َحَقاِئِق الَجْمِع الّصِحيَحِة؟

لِنَْسَتْكِشْف
َها 11  اِْبَحْث َعْن َعَمِليَّاِت َجٍْع َناِتُ

الَهَدُف 11

اِْسَتْخِدْم َبْعَض أْوراِق 
املربَّعاِت لَتْصِميِم َشَبَكٍة 
8×8 ُثمَّ اْكُتْب إَجاَباِت 

الَعَمليَّاِت احِلَسابيَِّة ِف 
َعاِت املنَاظَِرِة. املربَّ

11 + 04 + 011 + 87 + 71 + 511 + 610 + 58 + 9

9 + 010 + 27 + 24 + 28 + 19 + 211 + 75 + 2

10 + 97 + 18 + 79 + 58 + 82 + 07 + 33 + 0

8 + 610 + 810 + 1117 + 98 + 311 + 3

1 + 07 + 511 + 92 + 510 + 46 + 2

7 + 68 + 211 + 48 + 211 + 17 + 25 + 52 + 2

11 + 58 + 58 + 54 + 57 + 411 + 210 + 67 + 8

1 + 210 + 37 + 56 + 53 + 58 + 43 + 210 + 7

اْلَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 5-2 َشاِئُط اْلـِحساِب.16



ا اْثنَْينَاٍت، َهْل َسَتْحُصُل َعل الَعَدِد 121؟ َكيَف َتْعِرُف َذلَِك؟  َبْدًءا ِمْن ِصْفٍر، ُعدَّ َتَصاُعدياًّ  -1
ا َخَْساٍت، َهْل َسَتْحُصُل َعل الَعَدِد 95؟ َكيَف َتْعِرُف َذلَِك؟ َبْدًءا ِمْن ِصْفٍر، ُعدَّ َتَصاُعدياًّ  -2

اٍت، َهْل َسَتْحُصُل َعل الَعَدِد 170؟ َكيَف َتْعِرُف َذلَِك؟ ا َعَشَ َبْدًءا ِمْن ِصْفٍر، ُعدَّ َتَصاُعدياًّ  -3
ا ْخَْساٍت، َهْل َسَتْحُصُل َعل الَعَدِد 83؟ َكيَف َتْعِرُف َذلَِك؟ َبْدًءا ِمْن ِصْفٍر، ُعدَّ َتَصاُعدياًّ  -4
ا اْثنَْينَاٍت، َهْل َسَتْحُصُل َعل الَعَدِد 99؟ َكيَف َتْعِرُف َذلَِك؟ َبْدًءا ِمْن ِصْفٍر، ُعدَّ َتَصاُعدياًّ  -5

َبْدًءا ِمْن 43، ُعدَّ َتنَاُزلياًّا اْثنَْينَاٍت، َهْل َسَتْحُصُل َعل الَعَدِد 11؟ َكيَف َتْعِرُف َذلَِك؟  -6
َبْدًءا ِمْن 49، ُعدَّ َتنَاُزلياًّا َخَْساٍت ، َهْل َسَتْحُصُل َعل الَعَدِد 24؟ َكيَف َتْعِرُف َذلَِك؟  -7

اٍت ، َهْل َسَتْحُصُل َعل الَعَدِد 27؟ َكيَف َتْعِرُف َذلَِك؟ َبْدًءا ِمْن 197، ُعدَّ َتنَاُزلياًّا َعَشَ  -8
َبْدًءا ِمْن 36، ُعدَّ َتنَاُزلياًّا َخَْساٍت ، َهْل َسَتْحُصُل َعل الَعَدِد 11؟ َكيَف َتْعِرُف َذلَِك؟  -9

اٍت ، َهْل َسَتْحُصُل َعل الَعَدِد 68؟ َكيَف َتْعِرُف َذلَِك؟ 10-   َبْدًءا ِمْن 118، ُعدَّ َتنَاُزلياًّا َعَشَ
ِحيَحِة. ْد ِمْن َمْعِرَفتَِك لإِلَجاَبِة الصَّ َضْع َبْعَض األَْسِئَلِة َكامَلْذُكوَرِة َسابًِقا، َواْطَرْحَها َعَل َصِديِقَك. َتَأكَّ

أُترِيُد أَْم ال ُتِريُد؟

 اِْسَتْخِدْم َما َتْعِرُفُه َعْن ُمَضاَعَفاِت 

 األَْعَداِد   2 و 5 و 10 . ُيْمِكنَُك َأْيًضا اْستِْخَداُم

 َلْوَحِة 100.
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َأِجْب َعِن األََسئَِلِة اآلتَِيِة َعِن امُلَضاَعَفاِت:

َل َخَْسِة ُمَضاَعَفاٍت لُِكلٍّ ِمَن الَعَدِد 2، ُثمَّ الَعَدِد 3، ُثمَّ الَعَدِد 5، َوالَعَدِد 10. ُاْكُتْب َأوَّ  -1

َأيٌّ ِمْن َهِذِه األْعَداِد  ُهَو ُمَضاَعٌف لِْلَعَدِد 3 ؟  -2

40   35   30   25   20   15   10
 

َأيٌّ ِمْن َهِذِه األْعَداِد  ُهَو ُمَضاَعٌف لِْلَعَدِد 5 ؟   -3

22     20     18     16     14     12     10

اْنَسْخ َوَأْكِمِل الَُمَل اآلتَِيَة:   -4

ُمَضاَعَفاُت الَعَدِد 10، آَحاُدَها َداِئًم ................................................... .  

ُمَضاَعَفاُت الَعَدِد 2 ِهَي أْعَداٌد................................................... .  

ُمَضاَعَفاُت الَعَدِد 5 آَحاُدَها َداِئًم...................... أو ...................... .  

اْشُطْب ُكلَّ َعَدٍد َدِخيٍل ف ُكلٍّ مَّا َيْأيت:  -5

ُمَضاَعَفاٌت ُمْخَتاَرٌة

ُمَضاَعَفاُت الَعَدِد 2

18 ،9 ،15 ،8 ،12
ُمَضاَعَفاُت الَعَدِد 5 

20 ،18 ،30 ،16 ،10

اْلَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 6-2 عاِئلُت احلقاِئِق لِْلُمضاَعفاِت.18



ًة لَِواِحَدٍة ِمـَن احْلقاِئِق ف ُكلِّ  ًة  َعَدِديَّ ِب لُكلِّ ُمْسـَتطِيٍل، ُثمَّ ُاْكُتـْب ِقصَّ ْ ُاْكُتـْب َعاِئَلـَة َحَقاِئِق الضَّ  -6
َعاِئَلٍة.

  

َة وَأْوِجِد النَّتِيَجَة ِف ُكلٍّ ِمَن األَْسِئَلِة اآلتَِيِة: ُاْكُتِب اُلْمَلَة الَعَدِديَّ  

ُكلُّ ِكيٍس َعَل 10 ِقَطِع َحْلَوى، َفَكْم ِقْطَعَة َحْلَوى ُتوَجُد ِف 7 َأْكَياٍس؟ 7- َيَْتِوي 

َلَدى ِستَِّة َأْطَفاٍل َزْوُج أْحِذَيٍة َجِديٌد، َفم َعَدُد األَْحِذَيِة الَِديَدِة؟  -8

َجَرِة؟ ا َيْبُلُغ ُطوُل الشَّ ْيِن، َفَكْم ِمْتً اٍت ِمَن احلَاِئِط، وَيْبُلُغ ُطوُل احلَاِئِط ِمْتَ َجَرُة َأْطَوُل بَِخْمِس َمرَّ الشَّ  -9

اِب ِف 7 َسيَّاَراٍت؟ كَّ اٍب، َفم َعَدُد الرُّ ياَرُة لـ 5 ُركَّ 10- َتتَِّسُع السَّ

ُاْكُتْب َبْعَض األَْسِئَلِة َلَزِميِلَك لَِيُحلََّها.  
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لِنَْسَتْكِشْف

ُاْطُلْب ِمَن امُلَعّلِم ُنْسَخًة ِمْن َوَرَقِة ُمَضاَعَفاِت 2، 3، 4، 5. 

ُاْنُظْر إىَِل الِمْفَتاِح ِف َأْعَل َوَرَقِة الـُمَضاَعَفاِت.

 اْسَتْخِدْم َأْرَبَعَة َأْقَلٍم بَِأْلَواٍن ُمَْتِلَفٍة.

ِع إَِذا َكاَن اْلَعَدُد ِمْن ُمَضاَعَفاِت 2. ْبَع األَْعَل ِمَن امُلَربَّ َلّوِن الرُّ

ِع إَِذا َكاَن اْلَعَدُد ِمْن ُمَضاَعَفاِت 5. ْبَع األَْسَفَل ِمَن امُلَربَّ  َلّوِن الرُّ

ِع إَِذا َكاَن اْلَعَدُد ِمْن ُمَضاَعَفاِت 3  ْبَع األَْيَسَ ِمَن امُلَربَّ َلّوِن الرُّ

ِع إَِذا َكاَن اْلَعَدُد ِمْن ُمَضاَعَفاِت 4. ْبَع األَْيَمَن ِمَن امُلَربَّ َلّوِن الرُّ

الُمَضاَعَفاُت الُمَتَعّدَدُة

 
ِعنَْد اِلْنتَِهاِء َأِجْب َعِن األَْسِئَلِة اآلتَِيِة:

ِب هِلِذِه األَْعَداِد واْسـَتْخِدِم  ْ ) أ (   َأيٌّ ِمـَن األْعَداِد َلَدْيَـا َلْوَناِن ؟ ملاَذا ؟ ُاْكُتْب َحَقاِئَق الضَّ
ْمَز = لَِرْبِط َزْوٍج ِمَن احْلََقاِئِق ُيْعطَِياِن اإِلجاَبَة َنْفَسها. الرَّ

ِب هِلِذِه األَْعَداِد  ْ )ب(  َأيٌّ ِمـَن َهـِذِه األْعـَداِد َلَدْيَا َثَلَثُة َأْلَواٍن؟ ملـاَذا؟ ُاْكُتْب َحَقاِئَق الـضَّ
ْمَز = لَِرْبِط َأْزَواِج َحَقاِئَق ُتْعطِي اإِلجاَبَة َنْفَسها ألَرَبعٍة ِمْن هذِه األَْعَداِد. واْسَتْخِدِم الرَّ

ِب هِلِذِه األَْعَداِد واْسَتْخِدِم  ْ )ج(     َأيٌّ ِمَن األْعَداِد َلَدْيَا َأْرَبَعُة َأْلَواٍن؟ ملاذا؟ ُاْكُتْب َحَقاِئَق الضَّ
ْمَز = لَِرْبطَِها َمَع َزْوٍج ِمَن احْلََقاِئِق ُيْعطَِياِن اإِلجاَبَة َنْفَسها لُكلِّ عَدٍد ِمَن هذه األَْعَداِد. الرَّ

ِبِم. ِم َجْدَويَلْ َضْ ْب َعَل الَْمِع َثلَثاٍت وَأْرَبَعاٍت لَِتْبَدَأ بَِتَعلُّ َتَدرَّ

2

3
5

4

ْن َمُْموَعًة َواِحَدًة ِمْن  َلوِّ
ٍة. امُلَضاَعَفاِت ِف ُكلِّ َمرَّ
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ِب لأَِلْعَداِد  2، 3 ، 4 5 ؛ َأِجْب َعِن األَْسِئَلِة اآلتِيِة: ْ ُمْسَتْخِدًما جداِوَل الضَّ

ُيوَجُد ِف ُكلِّ ِكيٍس َلْوحا ُشوُكولَتة.  -1

) أ ( َكْم َلْوَح ُشوُكولَتة ُيوَجُد ِف:

2- ِستَِّة َأْكَياٍس؟ َأْرَبَعِة َأْكَياٍس؟     -1

4- َأَحَد َعَشَ ِكيًسا؟ تِْسَعِة َأْكَياٍس؟     -3

)ب( َكْم ِكيَس َحْلَوى َأْحَتاُج إِلْهَداِء 12 طِفًل لِكلٍّ منُْهم َلوُح ُشوكولَتة؟

اِت 4 ِقَطِع َكْعٍك ِف ُكلِّ ُعْلَبٍة. َيَضُع َمَلُّ احلََلِويَّ  -2

) أ ( َكْم ِقْطَعَة َكْعٍك ف:

2- َخِْس ُعَلٍب؟ ُعْلَبَتِي؟     -1

4- َثَمِن ُعَلٍب؟ َسْبِع ُعَلٍب؟     -3

)ب( َكْم ُعْلَبَة َكْعٍك َأْحَتاُج إِلْيَها إِلْعَطاِء 24 َشْخًصا؛ لكلٍّ منُْهْم ِقْطَعَة َكْعٍك؟

ِة احلاِئِط. َبْعُض الطُُّيوِر َتِقُف َعَل حافَّ  -3

) أ ( إَِذا َكاَن ُهنَاَك َعَل احلَاِئِط َثَمنَِيُة ُطَيوٍر، فم َعَدُد َأْرُجِلَها ؟

، َفَكْم َيُكوُن َعَدُد الطُُّيوِر؟ )ب( إَِذا َكاَن ُهنَاك 18 ِرْجَل َطرْيٍ

ُيوَجُد ِف َحْقٍل َمُْموَعٌة ِمَن الَبطِّ َواخلُُيوِل.  -4 
  إَِذا َكاَن َعَدُد األَْرُجِل ِف َهَذا احلَْقِل 20؛ 

 فم َعَدُد األَْحِصنَِة َوَعَدُد الَبطِّ ؟

َكْم إَِجاَبًة ُيْمِكنَُك احلُُصوُل َعَلْيَها ؟
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تِي اَزاِت الَّ اَزاِت، َوُيِبُّ َعدَّ َعَدِد األََصابِِع لِْلُقفَّ َيْصنَُع َفْيَصٌل الُقفَّ  -5 
 َيْصنَُعها، حيُث َيْبُلُغ َعَدُد األََصابِِع ِف ُكلِّ َكفٍّ 5 َأصابَِِع. 

) أ ( َما َعَدُد األََصابِِع فِي:

اَزاٍت؟ 2- َسْبَعِة ُقفَّ اَزاٍت؟  َثَلَثِة ُقفَّ  -1
اَزاٍت؟ ِة ُقفَّ َعَشَ  -3

اَزاِت؟ اَزاٍت، َفَكْم َعَدُد األََصابِِع ِف هِذِه الُقفَّ ، َصنََع َفْيَصٌل 9 ُقفَّ )ب( ِف َيوٍم َشاقٍّ

ُيوَجُد َثَلُث َسيَّاَراِت ُلْعَبٍة ِف ُكلِّ ُعْلَبٍة:  -6

ياَراِت ف: ) أ (  َما َمُْموُع السَّ
2- َخِْس ُعَلٍب؟ ُعْلَبَتي؟    -1
4- َعْشِ ُعَلٍب؟ َثَمِن ُعَلٍب؟    -3

تِي َأْحَتاُجَها؟ )ب(  َأْحَتاُج إىَِل 12 َسيَّاَرَة ُلْعَبٍة، َفم َعَدُد الُعَلِب الَّ

ُتَغلَُّف ِقَطُع الَبْسكويِت ِف ُعْلَبٍة ِسَعَة 5 َقَطٍع.  -7

) أ (  َما َمُْموُع الِقَطِع ِف :
2- َخِْس ُعَلٍب؟ ُعْلَبَتي؟    -1
4- تِْسِع ُعَلٍب؟ َثَمِن ُعَلٍب؟    -3

)ب(  َنْحَتاُج إىَِل 30 ِقْطَعَة َبْسـكويٍت، َفم َعَدُد ُعَلِب 
تِي َنْحَتاُجَها؟ الَبْسكويِت الَّ

َجَرِة َسْبَعُة َأْفياٍل. َت الشَّ َيِْلُس َتْ  -8

) أ ( َما َمُْموُع َأْرُجِلَها؟

ِب. ْ ٍة َقِصرَيٍة َذَهَب فِيَلِن إىَِل بِْرَكِة املَِياِه لِلشُّ َبْعَد ُمدَّ

َجَرِة؟ َت الشَّ )ب(  َكْم َأْصَبَح َعَدُد َأْرُجِل الِفَيَلِة اآلَن َتْ
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ُب ِمَن امَلاِء. ِة بِْرَكِة املَِياِه َنِمَراِن، وفِيَلِن َوَأْرَبَعُة َحرٍِي َوْحِشيٍَّة َتْشَ يُوَجُد َعل َحافَّ  -9 
َما َمُْموُع َأْرُجِلَها؟

ْكِض. 10-   ُيوَجُد تِْسَعُة َأْوَلٍد ف َمْيَداِن ِسَباِق الرَّ

) أ (  َما َمُْموُع َأْرُجِلِهْم؟

َثَلَثٌة ِمَن األَْوَلِد َذَهُبوا إىَِل امَلنِْزِل. 

ْكِض اآلَن؟ )ب(  َكْم َأْصَبَح َمُْموُع َأْرُجِل األَْوَلِد ِف َمْيَداِن ِسَباِق الرَّ

ٍي، وَشْوَكٍة، َوِمْلَعَقٍة؛ َأيُّ َثلِث ِقَطٍع لُِكلِّ َشْخٍص؟ َتاُج إىَِل َأَدَواِت امَلاِئَدِة: ِسكِّ 11- ُكلُّ َواِحٍد ِمنَّا َيْ

َتاُج إَِلْيَها: تِي َيْ ) أ (  َما َعَدُد ِقَطِع َأَدَواِت امَلاِئَدِة الَّ
َثَلَثُة َأْشَخاٍص؟  -1
ِستَُّة َأْشَخاٍص؟  -2

تِْسَعُة َأْشَخاٍص؟  -3

)ب(   ُيوَجُد 21 ِقْطَعًة ِمْن َأَدَواِت امَلاِئَدِة 
لِْلَغْسِل، َفَكْم َكاَن َعَدُد األَْشَخاِص 

امُلْسَتْخِدِمَي هَلَا؟

23



24

الَهنَْدَســـــُة
ُة اأَلْبَعاِد اأَلْشَكاُل الُثَناِئيَّ

اِْسَتْخِدِم اللَّوَحَة املِْسَمِرّيَة 8×8. 

َكْم َشْكًل ُرَباِعيَّ األَْضَلِع بَِأْرَبِع َزَواَيا َقاِئَمٍة ُمَْتِلًفا ُيْمِكنَُك َتْكِوينُه 
َعَل اللَّْوحِة املِْسَمِرّيِة؟ 

ْنَتَها ُكلََّها؟ َكْيَف َتْعَلُم َأنََّك َكوَّ

َش�ْكٌل  األَْض�َلِع:  ُرَباِع�يُّ 

ُمَسطٌَّح َلُه َأْرَبَعُة َأْضَلٍع.

لِنَْسَتْكِشْف

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

اْلَوْحَدُة 1 ب: النَّشاُط األَساِسُّ 7-1 األَْشكاُل الثُّناِئيَُّة األَْبعاِد.
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اِْنَسْخ َوَأْكِمِل اجلَْدَوَل اآلِت:  -1

اْرُسم َوَسمِّ األَْشَكاَل اآلتَِيَة:  -2

ْلَعاِن امُلَقابَِلِن لَِبْعِضِهَم َيَتَس�اَوَياِن يف  ) أ (    َل�َديَّ َأْرَبَع�ُة َأْضَلٍع َوَأْرَبُع َزَواَيا َقاِئَم�ٍة، َوالضِّ
ْوِج اآلَخِر. الطُّوِل، َوَزْوٌج ِمَن األْضَلِع َأْطوُل مَن الزَّ

َها ُمَتَساِوَيًة يف الطُّوِل. )ب(  َلَديَّ ِستَُّة َأْضَلٍع؛ َلْيَسْت ُكلُّ

) ج (  َلَديَّ َثَلَثُة َأْضَلٍع َوَزاِوَيٌة َقاِئَمٌة َواِحَدٌة.

َلَديَّ َثَلَثُة َأْضَلٍع َوَلْيَس َلَديَّ َأيُّ َزاِوَيٍة َقاِئَمٍة. ) د (  

َها ُمَتَساِوَيًة يف الطُّوِل. )ه�(  َلَديَّ َخَْسُة َأْضَلٍع؛ َلْيَسْت ُكلُّ

) و (  َلَديَّ َأْرَبَعُة َأْضَلٍع ُمَتَساِوَيِة الطُّوِل َوَأْرَبُع َزَواَيا َقاِئَمٍة.

) ز (  َلَديَّ ِستَُّة َأْضَلٍع ُمَتَساِوَيِة الطُّوِل، َوَلْيَس َلَديَّ َأيُّ َزاِوَيٍة َقاِئَمٍة.

ْكـُل َوايــَااألَْضـــاَلُعاالْســُمالشَّ الزَّ



َلثِيَّ األَْبَعاِد اآلتِ�َي: ْكَل اهلَنَْدِسَّ الثُّ ارُسْم وَسمِّ الشَّ  -1

�ْكُل َنْفُس�ُه،  ا؛ َوُكلُّ َأْوُجِهي هَلَا الشَّ ) أ (   َلَديَّ ِس�تَُّة ُوُجوٍه َوَثَمنَِيُة ُرُؤوٍس، وَلَديَّ 12 َحدًّ
َفَمْن َأَنا؟

�ْكِل  ا؛ 4 ِمْن َأْوُجِهي ُمْس�َتطِيَلُة الشَّ )ب(  َلَديَّ ِس�تَُّة ُوُجوٍه َوَثَمنَِيُة ُرُؤوٍس، وَلَديَّ 12 َحدًّ
ْكِل، َفَمْن َأَنا؟ َعُة الشَّ والباِقيُة ُمَربَّ

اِن؛ اْثنَاِن ِم�ْن ُوُجوِهي لُهَما  )ج(   َل�َديَّ َثَلَث�ُة ُوُجوٍه َوَلْي�َس َل�َديَّ ُرُؤوٌس، وَلَديَّ َح�دَّ
ْكُل َنْفُسُه، َواِحٌد ِمنُْهَم ُمنَْحٍن، َفَمْن َأَنا؟ الشَّ

ِة اأَلْبَعاِد ِاْسِتْكَشاُف األْشَكاِل الُثالِثيَّ

لِنَْسَتْكِشْف
ِب؟ َبَكاِت إِْن َطَوْينَاَها ُتْعطِنَا َشْكَل امُلَكعَّ َأيٌّ ِمْن َهِذِه الشَّ

ْق: َبَكاِت َأْعَلُه وَتقَّ اِْثِن َهِذِه الشَّ

 

باٍت، َوارُسْمَها عَل َوَرِق الُمَربَّعاِت. َأْوِجْد َشبَكاٍت ُأْخَرى ُتعطِي ُمكعَّ

اْلَوْحَدُة 1 ب: النَّشاُط األَساِسُّ 7-2 األَْشكاُل الثُّلثِيَُّة األَْبعاِد.26



ْعَتنِي إَل نِْصَفنِي َفإِنَّ  ) د (  َلَديَّ َخَْس�ُة ُوُجوٍه َوِس�تَُّة ُرُؤوٍس، وَلَديَّ تِْس�َعُة ُحُدوٍد. إَِذا َقطَّ
�ْكِل، والثََّلَثُة الَباِقيُة  َثا الشَّ ا ُمَثلَّ آِخ�َر َوْجِهي َيْبَقى َك�َم ُهَو، واِْثنَان ِمْن ُوُجوِه�ي ُهَ

ْكِل، َفَمْن َأَنا؟ ُمْسَتطِيَلُة الشَّ

َلَديَّ َسْطٌح َأْمَلُس بَِل ُرُؤوٍس َأْو ُحُدوٍد، َفَمْن َأَنا؟ )هـ( 

) و (  َلَديَّ َوْجَهاِن َوَرْأٌس َواِحٌد؛  َوَحدٌّ َواِحٌد، َفَمْن َأَنا؟

ُاْنُظْر إِل َخَصاِئِص األَْشَكاِل اهلَنَْدِسيَِّة الُثَلثِيَِّة األَْبَعاِد، ُثمَّ اِْنَسْخ َوَأْكِمِل اجلَْدَوَل اآلتِ�َي:  -2

َعَدُد احُلدوِد االْسُم
ُؤوِسَعَدُد احُلُدوِد امُلنَْحنَِيِةامُلْسَتِقيَمِة َهْل َيَتَدْحَرُج؟َعَدُد الرُّ

 َهْل ُيْمكُِن
َتْكِديُسَها ُدوَن 
َفَراغاٍت َبْينَها

ُب امُلَكعَّ

َمنُْشوٌر ُرَباِعيٌّ

ُكَرٌة

ُأْسُطَواَنٌة

َهَرٌم ُثاَلثِيٌّ

ْلَت إِلْيَها لِكلِّ َشْكٍل ُثلثِيِّ األْبَعاِد؟ تِي َتَوصَّ َما النََّتاِئُج الَّ  
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ْكِل الثُّلثِيِّ األَبَعاِد: َمنُْشوٌر أْم َهَرٌم؟ ُاْكُتْب َنْوَع الشَّ  -1
)ج(   )ب(       ) أ (    

) و ( )ه�(      ) د (  

ِة اأَلْبَعاِد الِثيَّ الَمِزيُد ِمْن َشَبَكاِت اأَلْشَكاِل الثُّ

ٍب. َأْلِصْقَها لِلُحُصوِل َعَل ُمَكعَّ

28

لِنَْسَتْكِشْف
َأْنِشئ 6 َأْهَراماٍت ُمربَّعِة الَقاِعَدِة. 

اْلَوْحَدُة 1 ب: النَّشاُط األَساِسُّ 7-3 َشَبكاُت األَْشَكاِل الثُّلثِيَِّة األَْبعاِد.



اِْنَسْخ َوَأْكِمِل اجلَْدَوَل اآلِت:  -2

َكّوِن األَْشَكاَل الثُّلثِيََّة األَْبَعاِد الَتالَِيَة ُمْسَتْخِدًما َأْرَبَعَة ُمَكّعَباٍت.  -3

َك َتَعلَُّم  اِْخ�َ�ْ َواِحًدا ِمَن األَْش�َكاِل الثُّلثِيَّ�ِة األَْبَعاِد التَّالي�ِة، َواْكُتْب َمَراِحَل تْكِوينَِها لَِيْس�َتطيَع َغ�ْ�ُ
تْكِوينَِها:

َكم َعَدُد...؟

ْكِل ْكِلاْسُم الشَّ ثُةُصوَرُة الشَّ األَْوُجه املَثلَّ
 األَْوُجُه

 امُلْسَتطِيَلُة
ؤوُساحُلُدوُد الرُّ

ُب امُلَكعَّ

َباِعيُّ امَلنُْشوُر الرُّ

امَلنُْشوُر الثُّالثِيُّ

هرٌم رباعيُّ القاِعَدِة

29



لِنَْسَتْكِشْف
ٍة لَِتْصنََع ِمنَْها ِمْرَوَحًة.  اِئَط ِعدَّ اِْطِو َطَرًفا ِمَن الَوَرَقِة َعَل َشْكِل َشَ

ًة بِالَكاِمِل.  َأْبِق الَوَرَقَة َمْطِويَّ
. ُاْرُسْم َشْكًل َعَل امُلْسَتطِيِل الُعْلِويِّ

 َحاِوْل َأْن َتْرُسَم َشْكَل إِْنَساٍن َأْو َشَجَرٍة.
ِة َعَل َشْكِل ُمْسَتطِيٍل.   َحاِوْل َأْن َتْلِمَس َرْسَمُتَك ُحُدوَد الَوَرَقِة امَلْطِويَّ

�ًة بِالَكاِمِل َكَم  ْفَح�ِة َمْطِويَّ ُق�ْم بَِق�صِّ َوَنْزِع الّش�ْكِل َمَع اإِلْبَق�اِء َعَل الصَّ
َكاَنت. اِْفَتِح الَوَرَقَة اآلَن.

ْفَحِة  ْفَحِة األُوَل ِمَن الُقَصاَصِة ُهَو َنْفُسه َعَل الصَّ ْكُل امَلْوُجوُد َعَل الصَّ  الشَّ
ابَِعِة إِلخ... ْفَحِة اخلَاِمَسِة َوالسَّ الثَّالَِثة، َوُهَو َنْفُسُه َعَل الصَّ

ْوِجيَِّة ُهَو َنْفُسُه.  ْفَحاِت الزَّ ْكَل املْوُجوَد َعَل الصَّ َكَذلَِك األَْمُر، إنَّ الشَّ
ملَِاَذا َيُْصُل َذلَِك؟

َماُثُل التَّ

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  
K  L  M  N  O  P  Q  R  S  

T  U  V  W  X  Y  Z

َة، َواْرُسْم َخطَّ التََّمُثِل: اِْنَسْخ َهِذِه األَْحُرَف اإلْنجِليِزيَّ  -1

اْلَوْحَدُة 1 ب: النَّشاُط األَساِسُّ 8-1 التَّمُثُل.30



َأِجْب َعِن األَْسِئَلِة اآلتَِيِة:  -2
ابَِقِة َلَدْيِه َخطُّ َتَاُثٍل َواِحٌد؟ ) أ (  َأيٌّ ِمَن األَْحُرِف السَّ

ابَِقِة َلَدْيِه َخطَّا َتَاُثٍل؟ )ب(  َأيٌّ ِمَن األَْحُرِف السَّ
ابَِقِة َلَدْيِه َأْكَثُر ِمْن َخطَّْي َتَاُثٍل؟ ) ج (  َأيٌّ ِمَن األَْحُرِف السَّ

ابَِقِة َلْيَس َلَديِه أيُّ َخطِّ َتَاُثٍل؟ َأيٌّ ِمَن األَْحُرِف السَّ ) د (  

: ْكَل اهلَنَْدِسَّ وَرَة َوَأْكِمِل الشَّ َأْدَناُه نِْصُف َأْشَكاٍل َهنَْدِسيٍَّة َمَع َخطِّ َتَاُثٍل َواِحٍد هَلَا، اِْنَسِخ الصُّ  -3
) أ (                                         )ب(                                            )ج(

ْكِل فِيَها. وَرَة َأْدَناُه، َواْسَتْخِدِم املِْرآَة لُِمَشاَهَدِة اْنِعَكاِس الشَّ اِْنَسِخ الصُّ  -4

(، َواِْس�َتْخِدْم َخطَّ الطَّيِّ  �ْكِل إَِل نِْصَفنِي؛ بِالطُّوِل َأْو بِالَعْرِض َأْو بَِش�ْكٍل )ُقْطِريٍّ َعَة الشَّ اِْطِو َوَرَقًة ُمَربَّ  -5
َكَخطِّ َتَاُثٍل.

َعاِت لِلُحُصوِل َعَل َنَمٍط ُمَتَمثٍِل بَِخطِّ َتَاُثٍل َواِحٍد. َظلِّْل َبْعَض امُلَربَّ
َتنِي؛ لِلُحُصوِل َعَل َنَمِط َتَاُثٍل بَِخطَّي َتَاُثٍل. َكّرِر الَعَمِليََّة بَِطيِّ الوَرَقِة َمرَّ
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لِنَْسَتْكِشْف
يِف  املنَاِزَل  َيَْعُل  بَِشْكٍل  َطريٍق  بِناَء  َمدينٌَة  ُترْيُد 
َثمنِيِة  ِمْن  َمُْموَعَتنْيِ  إَِل  َمًة  ُمَقسَّ التَّاليِة  وَرِة  الصُّ

َمنَاِزَل.

إَِياُدَها  ُيْمِكنَُك  تِي  الَّ امُلْخَتِلَفِة  امَلَساَراِت  َعَدُد  َكْم 
وَرِة َأْن َيُكوَن  ُ ُه َلْيَس بِالضَّ لِبِنَاِء الطَِّريِق؟ اِْنَتبِه إَِل َأنَّ

الطَِّريُق ُمْسَتِقيًم.

ُرَقاُت الطُّ

32

ٍع  ُيِريُد اخلَُروُف الُعُبوَر إَِل امَلْرَعى، ِعْلًم َأّن ُكلَّ ُمَربَّ
ُيَمثُِّل ُخْطَوًة.

مُل الشَّ

اجْلنوُب

ُق ْ اْلَغْرُبالشَّ

اْلَوْحَدُة 1 ب: النَّشاُط األَساِسُّ 8-2 ُطُرُق اْل�َمتاَهِة.



اِه امَلْرَعى. ُهَو َداِئًم َيْمِش يِف الطَِّريِق وباّتَ

ْ�َ ِبَا َغْرًبا َقْبَل َأْن َينَْعطَِف؟ تِي َيْسَتطِيُع السَّ ما َعَدُد اخلُُطَواِت الَّ  -1

ْ�َ ِبَا َجنُوًبا؟ تِي َيْسَتطِيُع السَّ َما َمُْموُع اخلُُطَواِت الَّ  -2

ْ�َ ِبَا َغْرًبا؟ تِي َيْسَتطِيُع السَّ َما َمُْموُع اخلُُطَواِت الَّ  -3

ْ�َ بِِه إَِل امَلْرَعى ؟ َكْم َطِريًقا ُمَْتِلًفا َيْسَتطِيُع السَّ  -4

ْ�َ َشَمًل ؟ َهْل َيْسَتطِيُع السَّ  -5

ًقا؟ ْ�َ َشْ َهْل َيْسَتطِيُع السَّ  -6

اِْبَحْث َعْن َطِريَقٍة َما لَِتْسِجيِل الطُُّرِق امُلْخَتِلَفِة.
َعاٍت َصِغَ�ٍة َأو َكبَِ�ٍة. ْق َماَذا َسَيْجِري َلِو اْسَتْخَدْمَت َشَبَكَة ُمَربَّ قَّ َتَ
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يَاسُ يَاسُالقِ القِ

يلِك.  مِ عَ زَ بَةَ مَ بِ اللُّعْ عَ اِلْ
يْساتٍ   بَ و١٠  يْساتٍ  بَ  ٥ فِئَة  نْ  مِ دنِيَّةٍ  عْ مَ ودٍ  نُقُ ن  مِ دٍ  دَ عَ إِىلَ  تَاجُ  تَحْ سَ

. قٍ رَ بَكِ وَ شْ مِ وَ
قَ  تُهُ فَوْ َايَ ونُ هنِ يْثُ تَكُ الهُ بِحَ لِ أَعْ كْ ىلَ الشَّ طَّحٍ عَ سَ لٍ مُ قٍ بِشكْ رَ بَكَ وَ شْ عْ مِ ضَ
 . قِ رَ بَكِ الوَ شْ لِ مِ اخِ ارِ بِدَ وَّ زِ الدَّ كَ رْ بَكِ يفِ مَ عِ املِشْ ضْ مْ بِوَ قُ ، وَ ارِ وَّ زِ الدَّ كَ رْ مَ

. ةِ ىلَ النَّتِيجَ ولِ عَ صُ بَكِ لِلحُ يرِ املِشْ وِ مْ بِتَدْ قُ ا وَ يِّدً لَمِ جَ اكِ بِالقَ سَ مْ مْ بِاإلِ مَّ قُ ثُ
ىلَ  عَ لُ  ْصُ حتَ ا  مَ نْدَ عِ  . حٍ وْ لَ ىلَ  عَ ا  تُبْهَ اُكْ مَّ  ثُ ا،  يْهَ لَ عَ لْتَ  صَ حَ تِي  الَّ النَّتَائِجَ  َعِ  اِمجْ
 . يْساتٍ نْ فِئَةِ الــ  ١٠ بَ ةٍ مِ دَ احِ َا بِوَ هلْ تَبْدِ ، اسْ يْساتٍ نْ فِئَةِ الــ٥بَ ودٍ مِ تَيّ نُقُ قِطْعَ

. ائِزَ ونُ الفَ ةً يَكُ يْسَ عُ ٥٠ بَ ْمَ ي جيَ بُ الَّذِ عِ الالَّ

ُقوُد الن%

نْ أَلْفٍ  ا مِ ءً زْ لُ جُ ـكِّ ةُ تُشَ الْبَيْسَ
. دِ احِ ينِّ الوَ امَ الِ العُ يَ لِلرِّ

سِ رْ اتُ الدَّ دَ رَ فْ مُ
فْ شِ تَكْ لِنَسْ
ةً يْسَ ٥٠ بَ

يْساتٍ ٥ بَ

يْساتٍ ٥بَ

يْساتٍ ٥ بَ
ةً يْسَ ٢٥ بَ

يْساتٍ يْسات١٠ٍبَ ١٠بَ

ةً يْسَ ٢٥ بَ

ةٍ يْسَ ٠ بَ

ةً يْسَ ٥٠ بَ

. ةُ بَيْسَ يالُ والْ ُّ ٩-١ الرِّ ةُ ١ ج: النَّشاطُ األَسايسِ دَ حْ وَ الْ

لُ عِبُ األَوَّ عِبُ الثَّاينالالَّ الالَّ

٣٤



: ةِ ابِقَ بةِ السَّ ةِ اللُّعْ حَ وْ رْ إِىلَ لَ اُنْظُ  -١
يْسـاتٍ ،  نْ فِئَةِ ٥ بَ ةً مِ دَ احِ ةً وَ قِطْعَ يْسـاتٍ وَ نْ فِئَةِ ١٠ بَ ةً مِ دَ احِ نِيَّةً وَ دَ عْ ةً مَ يْتَ قِطْعَ فَ ( أ ) إِنْ أَخْ

؟ وعُ مُ ونُ املَجْ يَكُ مْ سَ فَكَ
وعُ ؟ مُ جْ ـمَ ونُ الْ يَكُ مْ سَ ، فَكَ بِكَ انـِ ودِ يفِ جَ لَّ النُّقُ يْتَ كُ فَ (ب) إِنْ أَخْ

؟ ةً يْسَ ينُ ٢٠ بَ وِ ا  تَكْ تِهَ طَ اسِ كِنُكَ بِوَ مْ ةً يُ يقَ مْ طَرِ ( ج ) كَ
: دِ النَّاتِجَ ِ جَ ٢- أَوْ

ياالً ياالً + ٥٠ رِ يَاالتٍ                 (ب) ٢٠ رِ يَاالتٍ + ١٠ رِ ( أ ) ٥ رِ
ياالً ياالً – ٢٠ رِ ياالً                   ( د ) ٥٠ رِ يَاالتٍ + ٥٠ رِ (ج) ١٠ رِ
يَاالتٍ ياالً – ٥ رِ يَاالتٍ                  ( و ) ٥٠ رِ ياالً – ١٠ رِ (هـ) ٢٠ رِ

ةٍ يْسَ ةٍ + ٥٠٠ بَ يْسَ ( ز ) ١٠٠ بَ
. الٍ يَ فِ رِ ىل نِصْ لَ عَ صُ : ٥، ١٠، ٥٠، ١٠٠ لِتَحْ ةِ بَيْسَ مْ فِئَاتِ الْ دِ تَخْ اِسْ  -٣

. االً يَ ىل ٩٥ رِ لَ عَ صُ : ٥، ١٠، ٢٠ لِتَحْ يالِ مْ فِئَاتِ الرِّ دِ تَخْ ٤- اِسْ
؟ ةً يْسَ ْعُ  ٣٠ بَ كِنُكَ مجَ مْ ةٍ يُ يقَ مْ طَرِ ها؛ بِكَ سِ ودِ نَفْ امِ قِطْعِ النُّقُ دَ تِخْ بِاسْ  -٥

ةً ؟ يْسَ ْعُ  ٥٠ بَ كِنُكَ مجَ مْ ةٍ يُ يقَ مْ طَرِ ؛ بِكَ ةً يْسَ امِ فِئَتَيْ الــ ٥ و الــ ٢٥ بَ دَ تِخْ بِاسْ  -٦

٣٥



ةٍ؛  يرَ زِ ـابِ إِىلَ جَ هَ ـنيَ لِلذَّ يِّمِ نَ املُخَ ـةٌ مِ وعَ ْمُ َطِّـطُ جمَ ختُ  -١
م  نْهُ ـادَ مِ مَّ عَ ،ِ ثُ ةِ يـرَ َ ١٠ إِىلَ اجلَزِ ـربَ لِ عَ مِ األَوَّ يفِ اليَـوْ
مَّ  ة، ثُ يرَ يِّامً إِىلَ اجلَزِ ـربَ ١٢ خمُ ، عَ مِ الثَّاينِ يفِ اليَوْ ان، وَ نـَ اثْ
ا  َذَ بُورِ هبِ ونَ يف العُ يِّمُ رَّ املُخَ ـتَمَ ا اسْ . إِذَ ةٌ ثَ م ثَالَ نْهُ ـادَ مِ عَ
ة  يرَ ىلَ اجلَزِ م عَ هُ دُ دَ ونُ عَ يَكُ مْ سَ ةِ، فكَ يرَ طِ إِىلَ اجلَزِ النَّمَ

؟ ادِرُ يُغَ مْ سَ نْهُ مْ خميِّامً مِ كَ ؟ وَ بُوعِ ةِ األسْ َايَ يفِ هنِ

الَوْقُت

ها.  رِ هلَا إِىلَ آخِ نْ أَوَّ اتٍ مِ اعَ اءِ ١٠ سَ البَقَ وجِ وَ رُ ةً  لِلخُ طَّ عْ خُ ضَ  -٢
 . هِ سِ مِ نَفْ يَاءِ يفِ اليَوْ نَ األَشْ ثِريِ مِ لُ الكَ َا فِعْ هلَ الَ كِنُكَ خِ مْ يُ

لِكَ ؟ امَ َعْ طِيطُ فِيهِ ألِ كِنُكَ التّخْ مْ ا يُ مً وْ مْ يَ ، كَ اهُ نَ اتِ أَدْ لُومَ ا املَعْ مً دِ تَخْ سْ مُ
اربِ  عقَ ةَ الْ ا سـاعَ مً دِ ـتَخْ سْ ، مُ لِ ا إِىلَ املَنْزِ ودُ فِيهَ تَعُ جُ وَ ْرُ تِي ختَ قَاتَ الَّ ِ األَوْ بَـنيِّ

. جُ فِيهِ ْرُ مٍ ختَ وْ لِّ يَ يَّةَ لِكُ مِ قَ ةَ الرَّ اعَ السَّ وَ
لِ تِ النَّقْ افِالَ َطَّةِ حَ لِ إِىلَ حمَ نَ املَنْزِ ةًمِ قيقَ وق٣٠ِ دَ لِ إِىلَ السُّ نَ املَنْزِ ائِيَّةِمِ وَ ةِ اهلَ اجَ رَّ ةً بِالدَّ قيقَ ٤٠ دَ
ةِ رَ اتِ األُجْ َطَّةِ سيَّارَ لِ إِىلَ حمَ نَ املَنْزِ ةٌمِ دَ احِ ةٌ وَ اعَ قُسَ وُّ تَانِالتَّسَ اعَ سَ

ةِ إىلَ النَّادِي رَ اتِ األُجْ َطَّةِ سيَّارَ ةًامليشُ من حمَ قِيقَ بَح١٥ِ دَ ةُ يفِ املَسْ بَاحَ ةٌالسِّ دَ احِ ةٌ وَ اعَ سَ
اطِىءِ ةِ إىلَ الشَّ رَ اتِ األُجْ َطَّةِ سيَّارَ نْ حمَ ةًمِ قِيقَ ي١٥ دَ اءُ يفِ املَالهِ اتٍالبَقَ اعَ ٤ سَ

ي وَ املَالهِ ةِ نَحْ اجَ رّ كُوبُ الدَّ ةًرُ قِيقَ اطِىء٢٠ِ دَ ىلَ الشَّ تَانِاللَّعِبُ عَ اعَ سَ

بَحِ لِ إِىلَ املَسْ تِ النّقْ افِالَ َطَّةِ حَ نْ حمَ ائِقَمِ قَ ان١٠ٍ دَ كَ ائرِ يفِ أَيِّ مَ لُ العَصَ نَاوُ ائِقَتَ قَ ١٠ دَ

. قْتُ وَ ُّ ١٠-١ الْ ةُ ١ ج: النَّشاطُ األَسايسِ دَ حْ وَ الْ ٣٦



: ورِ اآلتيةِ َ يفِ الصُّ قْتَ املُبَنيَّ وَ تُبِ الْ كْ ( أ ) اُ  -٣

 

دِ  دَّ قْتِ املحَ وَ نِ الْ ا عَ ْتَلِفً قْتُ خمُ ونُ الوَ يثُ يَكُ  بحَ رَ ةً أخْ اعَ مْ سَ سُ ، ارْ ةٌ ةٍ ساعَ ورَ   (ب)  لكلِّ صُ
تَاجُ إِىلَ  ـتَحْ ا (سَ هَ دَ ائِقَ بَعْ قَ سِ دَ مْ  بخَ رَ ةً أُخْ رَّ مَ بْلَها، وَ ائِقَ قَ قَ ِ دَ ـرشْ ةً بِعَ رَّ ةِ مَ ـورَ يفِ الصُّ

.( كَ لِّمِ عَ ن مُ ةٍ مِ غَ ارِ ةٍ فَ اعَ ةِ سَ ورِ ةٍ من صُ خَ نُسْ

٥:١٥ ١٢:١٥ ٩:١٠

١

٤

٢

٥

٣

٦

٣٧



٣٨

فْ شِ تَكْ لِنَسْ
  دَ مَ رٍّ  تَمِ سْ مُ لٍ  كْ بِشَ َا  نَاهنِ أَسْ وَّ  نُمُ يدَ  عِ تُ أَنْ  شِ  رْ القِ كُ  امَ أَسْ تَطِيعُ  تَسْ
لِيهِ  ي يَ فُّ الَّذِ وَ الصَّ نْمُ تَّى يَ َا حَ نَاهنِ نْ أَسْ فٌّ مِ لُ صَ تَآكَ ا إِنْ يَ . مَ احلَيَاةِ
لُ  تَبَدَّ يَ نا وَ نْ ٣٨ سِ فٌّ مِ شِ صَ رْ كِ القِ امَ  أَسْ انَ لَدَ ا كَ . إِذَ هُ َلَّ لَّ حمَ لِيَحُ
كُ  امَ ُ أَسْ رسَ تَخْ نا سَ مْ سِ ، كَ بُوعٍ لَّ أُسْ ةً كُ رّ َا مَ نَاهنِ نْ أَسْ يُّ مِ امِ فُّ األَمَ الصَّ

رٍ ؟ هْ ةِ شَ دَّ شِ يفِ مُ رْ القِ

ِيف  ل؛  املَنْزِ امَ  أمَ ةٍ  اعَ رَ زِ ضِ  وْ حَ يفِ  لٍ  فِلْفِ ةَ  رَ بَذْ ودٌ  ْمُ حمَ عَ  رَ زَ سَ  ارِ مَ رِ  هْ شَ يفِ 
مِ  يَوْ ، ويفِ الْ لِ ةِ املَنْزِ يقَ دِ لِ إِىلَ حَ لْفِ ةِ الفِ اعَ رَ ضَ زِ وْ ودٌ حَ ْمُ لَ حمَ يُو، نَقَ ونْ لِ يُ أَوَّ
تْ  ، نَمَ امٍ دَ ١٠ أَيَّ عْ . بَ رَ ةٍ آخَ اعَ رَ ضِ زِ وْ يَاءِ يفِ حَ ولْ اصُ ورَ الفَ عَ بُذُ رَ ، زَ هِ سِ نَفْ
بْتَةِ  نَ طُولَ  ودٌ  ْمُ حمَ قَاسَ  ا.  دً احِ وَ ا  ً رتْ نتِمِ سَ َا  طُوهلُ بَحَ  أَصْ وَ يَاءِ  ولْ اصُ الفَ بْتَةُ  نَ
يَاسِ  ودٌ بِقِ ْمُ ومُ حمَ قُ مٍ يَ وْ لِّ يَ ا، ويفِ كُ ً رتْ نْتِيمِ ـها ٣٨ سَ َ أَنَّ طُولَ بَنيَّ تَ لِ وَ لْفِ الفِ
رت،  نْتِيمِ يَاءِ ٢ سَ ولْ اصُ بْتَةُ الفَ تْ نَ ، نَمَ مِ التَّايلِ بَاحِ اليَوْ ، ويفِ صَ ِ طُولِ النَّبْتَتَنيْ

. هُ بْلَ ي قَ مِ الَّذِ ا يفِ اليَوْ هَ وُّ فُ نُمُ تَضاعَ يَاءِ يَ ولْ اصُ بْتَةُ الفَ و نَ نْمُ مٍ تَ وْ لِّ يَ ويفِ كُ

ُمو% الَوْقُت َوالن%

. رتاتٍ نْتيمِ ةِ سَ ْسَ لِ مخَ دَّ عَ مٍ بِمُ وْ لَّ يَ لِ كُ لْفِ بْتَةُ الفِ تْ نَ نَمَ

)؟ لِ مِ األَوَّ يَاسِ الطُّولِ (يفِ اليَوْ ودٌ بِقِ ْمُ أَ حمَ دَ ا بَ مَ نْدَ يَاءِ عِ ولْ اصُ بْتَةِ الفَ انَ طُولُ نَ مْ كَ كَ  -١
)؟ مِ الثَّاينِ مِ التَّايلِ (يفِ اليَوْ َا يفِ اليَوْ انَ طُوهلُ مْ كَ كَ  -٢

؟ يَاسِ الطُّولِ ودٌ بِقِ ْمُ أَ حمَ دَ ا بَ مَ نْدَ لِ عِ لْفِ بْتَةِ الفِ انَ طُولُ نَ مْ كَ كَ  -٣
؟ ابِعِ يَاءِ يفِ اليَومِ الرَّ ولْ اصُ بْتَةِ الفَ انَ طُولُ نَ مْ كَ كَ  -٤
يًا؟ اوِ تَسَ بِحُ طُولُ النّبْتَتَنيِ مُ يُصْ مٍ سَ وْ يفِ أَيِّ يَ  -٥

تَها؟ قْ امَ وَ ـُ انَ طُوهلُ مْ كَ كَ  -٦

. وِّ قْتُ النُّمُ ُّ ١٠-٢ وَ ةُ ١ ج: النَّشاطُ األَسايسِ دَ حْ وَ الْ



٣٩

 ثْرَ مَّ احُ و الكُ يُّالتُّفَّ نَوِ ائِدُ السَّ ةُالعَ احَ  املَسَ
التُّفاحُ ثْرَ مَّ فِّالكُ هِيفِ الصَّ دِ حْ فٍّ لِوَ لُّ صَ كُ

ةُ ريَ جَ ٤ – ٥ م٤ – ٥ م٢٠ – ٤٥ كغم٢٥ – ٥٠ كغمالشُّ
يَّةُ مِ رَ ةُ اهلَ رَ جَ ٢ م١٫٥ – ٢ م٣ – ٥ كغم٥ – ٧ كغمالشَّ
ةُ الطَّبِيعيَّةُ رَ جَ ٦ – ١٠ م٦ – ١٠ م٤٠ – ١٠٠ كغم٥٠ – ٢٠٠ كغمالشَّ

هُ ٢٠ م. ضُ رْ عَ تَانِ ٣٠ م وَ بْلُغُ طُولُ البُسْ يَ
؟ تَانِ ا يفِ البُسْ هَ عُ رْ كِنُنَا زَ مْ ، يُ بِيعيَّةً ةً طَ رَ جَ شَ ، وَ يَّةً مِ رَ ةً هَ رَ جَ ، وشَ ةً َ ريْ جَ مْ شُ كَ  -١

: تَ عْ رَ امِ إِنْ زَ هُ يفِ العَ عُ قُّ وَ كِنُكَ تَ مْ احٍ يُ فَّ ةٍ تُ تْلَ لُ كُ قَ ا أَثْ مَ  -٢
ا طبيعيا؟ رً جَ ( ج ) شَ يا؟   مِ رَ ا هَ رً جَ (ب) شَ ؟   اتٍ َ ريْ جَ ( أ ) شُ  

: تَ عْ رَ امِ إِنْ زَ هُ يفِ العَ عُ قُّ وَ كِنُكَ تَ مْ  يُ ثْرَ مَّ ن الكُ ةٍ مِ تْلَ فُّ كُ ا أَخَ مَ  -٣
بِيعيا؟ ا طَ رً جَ ( ج ) شَ يا؟   مِ رَ ا هَ رً جَ (ب) شَ ؟   اتٍ َ ريْ جَ ( أ ) شُ  

؟ ةِ اكِهَ ةِ الفَ تْلَ فِ كُ عْ ىلَ ضِ لُ عَ صُ تَحْ لْ سَ ، فَهَ ّ فَ الطُّولِ احلَايلِ عْ تَانِ ضِ انَ طُولُ البُسْ ا كَ ٤-  ( أ ) إِذَ
ةِ ؟ اكِهَ ةِ الفَ تْلَ فِ كُ عْ ىلَ ضِ لُ عَ صُ تَحْ لْ سَ ّ ، فَهَ هِ احلَايلِ ضِ رْ فَ عَ عْ تَانِ ضِ ضُ البُسْ رْ انَ عَ ا كَ (ب)إِذَ  

؟ ةِ اكِهَ ةُ الفَ تْلَ فُ كُ اعَ يَتَضَ مْ سَ ، فكَ هِ احلَايلِ ضِ رْ عَ فَ طُولِهِ وَ عْ تَانِ ضِ ضُ البُسْ رْ عَ انَ طُولُ وَ ا كَ ( ج ) إِذَ  
ا ؟ تَارُ ؟ ملِاَذَ تَخْ ارِ سَ جَ نَ األَشْ لٍ مِ كْ أَيَّ شَ  -٥

. وِّ ىلَ النُّمُ واكِهِ عَ نَ الفَ يدِ مِ زِ ـمَ يزِ الْ فِ لِكَ لِتَحْ ذَ ةٍ وَ ْتَلِفَ الٍ خمُ كَ ةِ بِأَشْ اكِهَ ارُ الفَ جَ و أَشْ نْمُ تَ
 . يبِ ذِ صِّ أَوْ التَّشْ يقِ القَ نْ طَرِ ةِ عَ اكِهَ ارِ الفَ جَ لِ أَشْ كْ يريُ شَ غْ كِنُ تَ مْ يُ
. ا البَعْضِ هَ ضِ انِبِ بَعْ ا إِىل جَ هَ عِ رْ حُ بِزَ مَ ارِ يَسْ جَ يُّ لألَشْ مِ رَ لُ اهلَ كْ الشَّ

إِىلَ  لَ  تَصِ أَنْ  سِ  مْ الشَّ ةِ  عَّ َشِ ألِ حُ  مَ يَسْ ارِ  جَ لألَشْ الطَّبِيعِيُّ  لُ  كْ الشَّ
ا. نْهَ يدِ مِ وِّ املَزِ حُ بِنُمُ مَ ـا يَسْ ـمَّ ةِ مِ اكِهَ الفَ

. ةِ اكِهَ ْلُ الفَ ةِ محَ َ ريْ جَ ىل الشُّ لُ عَ هُ يَسْ
: ةِ اآلتيةِ ئِلَ نِ األَسْ ةِ عَ ابَ اهُ لِإلِجَ نَ لَ أَدْ وَ مِ اجلَدْ دِ تَخْ اسْ

الُبْسَتاُن

يَّةُ مِ رَ ةٌ هَ رَ جَ شَ
يَّةُ بيعِ ةٌ طَ رَ جَ شَ

ةُ ريَ جَ الشُّ

. وُّ ُّ ١١-١ النُّمُ ةُ ١ ج: النَّشاطُ األَسايسِ دَ حْ وَ الْ



٤٠

هُ: دَ جَ ا وَ ا مَ ذَ ، وهَ اتٍ نَوَ عِ سَ بَ ةِ أَرْ هِ ملُدَّ يْ دَ ةِ لَ اكِهَ ارِ الفَ جَ نْ أَشْ اتٍ عَ لُومَ عْ لِّ مَ جِ ٌ بِسِ عُ نَارصِ ارِ ظُ املُزَ تَفِ ْ حيَ  -١

َكْم َعَدُد الَفاِكَهِة؟

كغم 340

كغم ٣٢٠
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كغم  ٢٨٠
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كغم   ١٨٠ 

كغم   ١٦٠

كغم   ١٤٠

كغم    ١٢٠

كغم    ١٠٠

كغم    ٨٠

كغم    ٦٠

كغم    ٤٠

كغم    ٢٠

كغم    ٠
السنة ١السنة ٢السنة ٣السنة ٤السنة ١السنة ٢السنة ٣السنة ٤السنة  ١السنة ٢السنة ٣السنة ٤

الزمن (سنوات)

فْ شِ تَكْ لِنَسْ
، دِ احِ تنيِ  يفِ اخلَطِّ الوَ رَ جَ لِ  شَ دَّ عَ ةٍ بِمُ يمَ تَقِ سْ طُوطٍ مُ ةِ خُ ْسَ ا يفِ مخَ هَ عَ رَ زْ يدُ أَنْ تَ رِ ، وتُ اتٍ رَ جَ يْتَ ١٠ شَ َ رتَ اِشْ

لِكَ ؟ لُ ذَ عَ تَفْ يْفَ سَ كَ

تَاحُ املِفْ

غم)
 (ك

ُ صيل
ْحا مل

ا

ثْر مِّ كُ

بُرتُقالٌ

احٌ فَّ تُ

. صادُ وُّ واحلْ ُّ ١١-٢ النُّمُ ةُ ١ ج: النَّشاطُ األَسايسِ دَ حْ وَ الْ

ةُ الثَّالِثَةُ  رَ جَ رةُ األُوىلَ الشَّ جَ الشَّ ةُ الثَّانيةُ رَ جَ الشَّ



٤١

نَةِ األُوىلَ ؟ ةِ يفِ السَّ اكِهَ نَ الفَ ائِدٍ مِ ىلَ عَ طَتْ أَعْ ةٍ أَعْ رَ جَ ( أ )   أَيُّ شَ
نَةِ الثاَّلِثَةِ ؟ ةِ يفِ السَّ اكِهَ نَ الفَ ائِدٍ مِ ىلَ عَ طَتْ أَعْ ةٍ أَعْ رَ جَ (ب)   أيُّ شَ
ةِ ؟ ابِعَ نَةِ الرَّ ةِ يفِ السَّ اكِهَ نَ الفَ ائِدٍ مِ ىلَ عَ طَتْ أَعْ ةٍ أَعْ رَ جَ (ج)    أيُّ شَ
ةِ ؟ ابِعَ نَةِ الرَّ ةِ يفِ السَّ اكِهَ نَ الفَ ائِدٍ مِ لَّ عَ طَتْ أَقَ ةٍ أَعْ رَ جَ ( د )   أيُّ شَ

ا ؟ هَ ِبُ قَطْعُ ةٍ جيَ رَ جَ أَيُّ شَ ، وَ ِامَ اظَ هبِ تِفَ حْ ٍ االِ عِ نَارصِ ارِ رُ بِاملُزَ ْدُ تَنيِ جيَ رَ جَ (هـ)   أيُّ شَ
. بَبَ حِ السَّ َ اِرشْ

 . رِ ةِ لِلبَيْعِ يفِ املَتْجَ زَ ةِ اجلَاهِ اكِهَ لَّ الفَ يدٌ كُ عِ َعَ سَ مجَ  -٢
رْ إِىلَ الكتلة. اُنْظُ

؟ امِ بِالغرَ امٍ وَ ةِ بِالكِيلُوغرَ اكِهَ نَ الفَ يَّةٍ مِ مِّ لِّ كَ ةَّ لِكُ تْلَ مْ كُ ( أ )  كَ

يَّةُ ( ١ ) مِّ يَّةُ (٢)الكَ مِّ الكَ

٢٥٠٠ غم
١١٠٠ غم ١٣٠٠ غم



امِ ؟ يَّةٍ بِالغرَ مِّ لُّ كَ لِّ كُ ةً لِكُ تْلَ مْ كُ كَ (ب)   

  

. امٍ بِ كِيلُوغرَ رَ َقْ يَّةٍ ألِ مِّ لِّ كَ ةَ لِكُ تْلَ بِ الكُ رِّ قَ (ج)   

٤٢

٢٫٥٠ كغم

٢ كغم١٫٧٥٠كغم 
١ كغم

٥كغم
٤كغم١كغم

٣ كغم٢كغم

يَّةُ (١) مِّ الكَ

يَّةُ (١) مِّ الكَ

يَّةُ ( ٢ ) مِّ الكَ

يَّةُ ( ٢ ) مِّ الكَ

. صادُ وُّ واحلْ ُّ ١١-٢ النُّمُ ةُ ١ ج: النَّشاطُ األَسايسِ دَ حْ وَ الْ
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. دِ هْ يثَةِ العَ دِ ةٍ حَ اكِهَ راتِ فَ جَ يدٌ شَ عِ ارِِِِ عُ سَ عَ املْزَ رَ زَ  -٣
ملم. (ج)  سم.  (ب)  م.  ةٍ بــ:  ( أ )  رَ جَ لِّ شَ تُبِ الطُّولَ لِكُ اُكْ  

٤٣

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

١١٠

١٢٠

١٣٠

ةُ األُوىل  رَ جَ ةُ الثَّانيةُالشَّ رَ جَ ةُ الثَّالِثَةُالشَّ رَ جَ الشَّ
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األَْعَداُد

لِنَْسَتْكِشْف
َكْم َعَدًدا ُمَْتِلًفا ِمْن َثـَلَثِة َأْرَقاٍم ُيْمِكنَُك ِكَتاَبُتُه ُمْسَتِعينًا بِاألَْرَقاِم التَّالَِيِة...؟

أََواِني اأَلْعَداِد

اْسَتْخِدْم بَِطاَقاِت الِقيَمِة
5 امْلَكانِيَِّة لِلُمَساَعَدِة. 4 278

تِيِب َبْدًءا ِمَن الَعَدِد األَْصَغِر. ْ تِيِب َبْدًءا ِمَن الَعَدِد األَْصَغِر،  ُثمَّ َضِع األَْعَداَد ِف ُكلِّ إَِناٍء بِالتَّ ْ ُاْكُتِب األَْعَداَد بِالتَّ

. تِيِب َبْدًءا ِمَن الَعَدِد األَْكَبِ ْ َضِع األَْعَداَد ِف ُكلِّ إَِناٍء بِالتَّ

٨٧٦ ٨٦٧
٧٦٨

٧٨٦
٦٨٧

٦٧٨

٥١٩

١٩٥

٩٥١

٩١٥

٥٩١ ١٥٩

٤٣٢
٤٢٣

٣٢٤
٣٤٢٢٣٤

٢٤٣

٢٣٢٢٢٣

٣٢٢
٣٣٢٢٣٣

٣٢٣

١٤٤٤٤١

٤١٤
١٤١١١٤

٤١١

٧٣٥٥٧٣
٥٣٧

٣٥٧٧٥٣
٣٧٥

َنُة ِمْن َثلَثِة َأْرقاٍم. اْلَوْحَدُة 2 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 12-1 األَْعداُد امْلكوَّ
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اِْنَسْخ َوَأْكِمِل اآليت، ُمْسَتْخِدًما إَِشاَرَة > أو < لَِتُكوَن ُمتَباينًَة َصِحيَحًة.  -1
؟   100 )ب( 300   ؟   200     ) أ ( 400     
؟  750 ) د ( 250   ؟   400    ) ج ( 300   
؟   200 ) و ( 600    ؟   700    )هـ( 600   

اِْنَسْخ َوَأْكِمِل اآليت، ُمْسَتْخِدًما َعَدًدا ِف الَفَراِغ لَِتكوَن ُمتَباينًَة َصِحيَحًة.  -2
؟   > 100       < 70 )ب(  ؟   > 50       <  30 ) أ (  
؟   > 350    <  300 ) د (  ؟   < 50       >  100 ) ج ( 
؟   < 100    >  200 ) و (  ؟   < 80       >  100 )هـ( 

ُمَقاَرَنُة الَمَقاِييِس

الـُمَتـَبايِنَُة: َغْيُ ُمَتَسـاِوَيٍة، ُجَْلٌة 
<  َوَل  >  أو  ْمَز  ٌة َتْسَتْخِدُم الرَّ َعَدِديَّ

ْمَز = َتْسَتْخِدُم الرَّ

اْسَتْخِدْم َمُْموَعًة ِمْن بَِطاَقاِت  
الِقَيِم امَلكانيِة لتُِساعدك.

 

 

١٠٠

٥٠٠

١٠٠

٥٠٠

 

 

١٠٠

٥٠٠

١٠٠

٥٠٠

 

 

١٠٠

٥٠٠

١٠٠

٥٠٠

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

100 غم + 300 غم > 500 غم.
750 مل < 500 مل + 100 مل

َعَة. ُاْكُتْب ُمتباينًَة ُمْسَتْخِدًما الُكْتَلَة َأو السَّ
اِْسَتْخِدِم : اْلَْمَع )+(، َوالطَّْرَح )-(، َوَأْصغَر ِمْن )>(، َوَأْكَبَ ِمْن) <(.

ِة َعَمِلُكْم. ُقوا ِمْن ِصحَّ قَّ اِْعِرِض املتبايناِت َعَل ُزَمَلِئَك، َوَتَ

لِنَْسَتْكِشْف
100 غم

600 غم

200 غم

700 غم

300 غم

800 غم

400 غم

900 غم

500 غم

1 كغم



َوْقُت اأَلْسِئَلِة

َأِجْب َعِن األَْسِئَلِة اآلتَِيِة ُمَبيِّنًا َكْيَف َحَصْلَت َعَل اإِلَجاَبِة:

َتـِوي ُكلُّ ُعْلَبٍة َعَل 10 َأْقَلٍم، إَِذا َكاَن َلَدى الـَمْتَجِر 38 ُعْلَبًة،  َتْ  -1
َفَكْم َقَلًم َلَدى الـَمْتَجِر؟

َيْسـَتطِيُع 10 َأْوَلٍد اُلُلـوَس َحـْوَل َطاِوَلـٍة َواِحـَدٍة، َكـْم َعـَدُد   -2
تِي َنْحَتاُج إِليها لَِيْجِلَس َحْوَلَا 170 َوَلًدا ؟ الطَّاِوَلِت الَّ

ِة َلِعبِـَن. إَِذا َكاَن َلَدْينَـا 39 َفِريًقا ِف  ـُف ِمْن َعْشَ ُكلُّ َفِريـٍق َيَتَألَّ  -3
ِعبَِن اإِلْجَايل؟ ، َفَكْم َعَدُد اللَّ ياِضِّ ْوِري الرِّ الدَّ

َتاُج إَِل 30 غَراًما  4-  إَذا َكاَنْت َوْصَفُة َوْجَبِة َحَساٍء لَِشْخٍص َواِحٍد َتْ
يَُّة  ِة َأْشَخاٍص، َفَم َكمِّ ِمَن الَبَطاَطا، َوَأْحَتاُج َأْن َأْصنََع َحَسـاًء لَِعْشَ

تي َأْحَتاُج إليها؟ الَبَطاَطا الَّ

ِة َأَنابِيَب  ا. َما الطُّوُل اإِلْجَايِلُّ لَِعـْشَ ُطـوُل األُْنُبوِب 78 َسـنْتِيِمْتً  -5
. ُمَْتِمَعًة ؟ ُاْكُتِب اإِلَجاَبَة ُمْسَتْخِدًما ِوْحَدَة املِْتِ

ِز، َفإَِذا َوَضْعَت  َتْسَتطِيُع اْلـِمْلَعَقُة َحَْل 10 ِمل ِمَن اْلَعصِي الـُمَركَّ  -6
ِز ف الَكْعِك؛ َفَكْم َوَضْعَت  13 ِمْلَعَقـًة ُمَْتِلَئًة  ِمَن اْلعصـِي اْلـُمَركَّ

ِز ِف الَكْعِك؟ ِمَن اْلَعصِي اْلـُمَركَّ

ِف ُكلِّ ُحْزَمٍة  18 َحبََّة َمْوٍز. َكْم َحبََّة َمْوٍز ِف 10 ُحَزٍم؟  -7

ِب األَْعَداِد ْر َتْأثرَي َضْ ًتذكَّ
ٍة. بَِعْشَ

ُب × 46.10 ْ اْلَوْحَدُة 2 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 12-3 الضَّ



اٍت ِمَن امَلاِء، واِْحَتْجنَا 37 َدْلًوا لِـَملِء َحْوِض  َيَْتِوي ُكلُّ َدْلٍو َعَل 10 لِْتَ  -8
اِلْستِْحَمِم، َفَكْم لَِت َماٍء ِف احلَْوِض؟

ـاٍح ِف ُكلِّ ُصنْـُدوٍق، واِْشـَتَى َصاِحـُب امَلْتَجِر 10  ُيوَجـُد 48 َحبَّـَة ُتفَّ  -9
اها َصاِحُب الـَمْتَجِر؟ اٍح اِْشَتَ اٍح، َفَكْم َحبََّة ُتفَّ َصنَاِديَق ُتفَّ

ْمـِل، َوُكلُّ ِكيٍس َيَْتِوي َعَل 50 كغم ِمَن  10-  َنْحَتـاُج إَِل 500 كغم ِمَن الرَّ
ْمِل َنْحَتاُج ؟ ْمِل، َفَكْم ِكيًسا ِمَن الرَّ الرَّ

11-  َيْبُلُغ ُطوُل احلَاِئِط 76 َسنْتِيِمًتا، َفَكْم َسَيْبُلُغ ُطوُل احلَاِئِط إَِذا َكاَن َأْعَل 
اٍت ؟ بَِعْشِ َمرَّ

َتاُج َوْصَفُة َكْعَكِة الََزِر إَِل 90 غراًما ِمَن الََزِر، وُأِريُد  12-  َتْ
اٍت، َفَكْم غراًما ِمَن الََزِر  َأن َأْصنَـَع َكْعَكًة َأْكَبَ بَِعْشِ َمرَّ

َأْحَتاُج؟
َضْع ُسَؤالً لَِزِميِلَك ُمْسَتِعينًا بَِوَحَداِت سم، م، غم، كغم، مل، 

لت.

َطَلِب  أو  ٍة  بَِعَشَ الَعَدِد  ِب  َضْ َطَلِب  َعَل  ُسَؤاُلَك  َتِوي  َيْ َقْد 
يٍَّة ُمَعيَّنٍة. اِت لِتْكِويِن َكمِّ َعَدِد الَعَشَ
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ْقِريُب ِإَلى أَْقَرِب َعَشَرة أَْو ماَئٍة التَّ

ْق َما َيُْصُل لأَِلْعَداِد  قَّ  َتَ

 َما َبْيَ 440 إىل 500 ِعنَْدَما 
َيتِمُّ َتْقِريُبها ألَْقَرِب 1000.

لِنَْسَتْكِشْف

ِب األَْعَداَد اآلتيَة إَِل َأْقَرِب 10. ) أ (  َقرِّ

23335432945

1788764611365

921693942572

2163118434317

48558237361198

ِب األَْعَداَد الَِديَدَة إَِل َأْقَرِب 100.  )ب( اآلَن َقرِّ

ِب األَْعَداَد الَواِرَدَة فِيِه إَِل َأْقَرِب 100. )ج( بِالَعْوَدِة إَِل الَْدَوِل، َقرِّ

، َهِل األَْعـَداُد فِيَها ُمَتَسـاِوَيٌة؟ أيٌّ ِمَن  ـابَِقَتْنِ ) د ( َقـاِرْن َبـْنَ النَّتِيَجَتْنِ السَّ
األَْعَداِد ُمَْتِلَفٌة َعِن األعَداِد األُْخَرى؟ ملاَذا؟

)هـ( َماَذا  َتْسَتنْتُِج ِمْن فِْكَرِة التَّْقِريِب ؟
ْبَتُه إَِل َأْقَرِب 10، ُثمَّ إل َأْقَرِب 100،  :  َأيٌّ ِمَن األَْعَداِد َيُكوُن َخَطًأ إَِذا َقرَّ دٍّ َتَ

ًة إَِل َأْقَرِب 1000؟ ُثمَّ إَِل َأْقَرِب 1000، َبَدَل َأْن َيتمَّ َتْقِريُبُه ُمَباَشَ

َعاٍت لَِرْسِم  ُمَساَعَدة:  ُيـْمِكنَُك اِلْستَِعاَنُة بَِوَرِق ُمَربَّ
َشَبَكٍة 5 × 5 لَِتْسِجيِل إَِجاَباتَِك َعَلْيَها.

اْلَوْحَدُة 2 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 13-1 التَّقريُب إِل َأْقَرِب 10 و 48.100



ْب ُكلًّ ِمَن امَلَبالِِغ امَلالِيَِّة اآلتيِة إَِل َأْقَرِب 10 َبْيساٍت. َقرِّ  -1
1.23ِريال         )ب( 2.47 ِريال     )ج(  67 بيَسًة          ) أ (   

       ) د (   36 بيَسةً              )هـ( 97 بيَسًة             ) و ( 12 بيَسًة 
َبُة ِعَباَرًة َعْن َأْسَعاِر  ؟ إَِذا َكاَنْت َهِذِه املَبالُِغ امُلَقرَّ أيٌّ ِمَن امَلَبالِِغ امَلالِيَِّة َتمَّ َتْقِريُبُه إَِل األََقلِّ

الَبَضاِئِع ِف امَلْتَجِر، َهْل َسَيْقَبُل ِبَا َصاِحُب امَلْتَجِر ؟

ْب ُكلًّ ِمَن األَْطَواِل اآلتيِة إَِل َأْقَرِب 100  سنتيمٍت. َقرِّ  -2
234 سم )ج(  145 سم    )ب(  78 سم   ) أ (   
264 سم ) و (  187 سم    )هـ(  319 سم          ) د ( 

ْبَتَها إَِل األَْكَبِ ؟ َأيٌّ ِمْن َهِذِه األَْطَواِل َقرَّ

َقّرْب ُكلًّ ِمَن الُكتِل اآلتيِة إَِل َأْقَرِب 10 غراَماٍت.  -3
21 غم )ج(  49 غم    )ب(  37 غم    ) أ (    
56 غم ) و (  84 غم    )هـ(  75   غم    ) د (   

ْبَتُه إَِل األَْصَغِر؟ أيٌّ ِمْن هذِه الُكتل َقرَّ

ْب ُكلًّ ِمَن األَْعَداِد اآلتيِة إَِل َأْقَرِب 10. َقرِّ  -4
68 )ج(      121 )ب(  ) أ (  84     

103 ) و (      43 ) د (  240    )هـ(   

يَّاِت اآلتيِة إَِل َأْقَرِب 100 ملليٍت. ْب ُكلًّ ِمَن الَكمِّ َقرِّ  -5
)ج( 175 مل )ب( 82  مل     45 مل    ) أ (    
) و ( 64 مل )هـ( 193 مل    ) د ( 121 مل     

يَّاِت  َبِة 700 مل. َهْل َهَذا الَعَدُد َأْكَبُ َأْم َأْصَغُر ِمْن َمُْموِع الَكمِّ يَّاِت امُلَقرَّ  َمُْموُع الَكمِّ
َقْبَل َتْقِريبَِها ؟ َكيَف ُتوِجُد َذلَك؟
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ِة َجاِجيَّ َتْقِديُر الُكَراِت الزُّ

اْسـَتْخِدْم َمـا َتعلمَتـُه َعِن الُكُسـوِر 
لُيَساِعَدَك. إَذا َكاَن اإلَناُء الـُمْمَتلِئ 
ْيَتوِي َعىل 500 ُكرٍة ُزَجاِجيٍَّة  فإِنَّ 
اإلنـاَء النِّْصـَف ُمْتلِـٍئ َيْتـوي عىَل 

250 ُكَرًة ُزَجاِجيًَّة تقريًبا.

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

لِنَْسَتْكِشْف
َتِوي إَِناٌء َعَل 500 ُكَرٍة ُزَجاِجيٍَّة ِعنَْدَما َيُكوُن ُمَْتلًئا. َيْ  -1

َجاِجيَِّة ِف ُكلِّ إنِاٍء ِمَن األََواِن التَّالَِية:  ْر َعَدَد الُكَراِت الزُّ َقدِّ  

50
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) د (    

)ب(    

)هـ(    

)ج(    

) و (    

اْلَوْحَدُة 2 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 13-2 التَّْقديُر.

اْمتِـَداِد األَْعـَداِد،  نَِطـاُق  امَلَدى: 
َمَثًل:  30 إِل 50.



ُاْرُسْم َبْعَض األَْحُرِف اإلنِجليزِيِة بُِخُطوٍط ُمْسَتِقيَمٍة )احلُُروُف:   -3
َر َأْطَواَلَا، ُثمَّ ُاْرُسْم  M,N,V,X,Z,L,K,H,F,Y,T,E,W َجِيُعَها ُمِْكنٌَة( لَِزِميٍل؛ لُِيَقدِّ
ْر ُطوَلا، ُثمَّ  ٍة ُمْسَتِقيَمٍة َوَلْيَس بَِواِسَطِة ِمْسَطَرٍة، وَقدِّ لنَْفِسَك َبْعَض األَْحُرِف ُمْسَتِعينًا بَِحافَّ
ِد، إَِذا َكاَن الَفْرُق َبْنَ إَِجاَبتِك والِقَياِس احلِقيِقي ِضْمَن 1 َسنْتِيمت،  ُقْم بِِقَياِس ُطوَلا لِلتََّأكُّ

َفَأْعِط َنْفَسَك ُنْقَطًة واِحَدًة.

ُل األَْحـُرَف إَِل َأْقَرِب َسـنْتِيمت، ُثمَّ ُقْم  تِي ُتَشـكِّ ِر اآلَن َمُْمـوَع َأْطـَواِل اخلُُطوِط الَّ َقـدِّ  -2
بِِقَياِسَها. إَِل َأيِّ َمًدى ُكنَْت َقِريًبا ف َتْقِديِرَك؟
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ياِضيَِّة التَّالَِيِة: َأِجْب َعِن األَْلَغاِز الرِّ

نِْصِفي اْلَعَدُد َخَْسٌة، َوِضْعِفي اْلَعَدُد 20، َفَأيُّ َعَدٍد َأنا؟  -1

نِْصِفي اْلَعَدُد اْثنَاِن، َوِضْعِفي اْلَعَدُد َثَمنَِية، َفَأيُّ َعَدٍد َأنا؟  -2

ِضْعفي اْلَعَدُد 100، ونِْصِفي اْلَعَدُد 25، َفَأيُّ َعَدٍد َأنا؟  -3

نِْصِفي اْلَعَدُد َواِحٌد، َوِضْعِفي اْلَعَدُد َأْرَبَعٌة، َفَأيُّ َعَدٍد َأنا؟  -4

ِضْعِفي اْلَعَدُد 32، َونِْصِفي اْلَعَدُد َثمنيٌة، َفَأيُّ َعَدٍد َأنا؟  -5

نِْصِفي اْلَعَدُد 20، َوِضْعِفي اْلَعَدُد 80، َفأيُّ َعَدٍد َأنا؟  -6

ِضْعِفي اْلَعَدُد 28 ، َونِْصِفي اْلَعَدُد َسْبَعٌة، َفأيُّ َعَدٍد َأنا؟  -7

نِْصِفي اْلَعَدُد 15، َوِضْعِفي اْلَعَدُد 60، َفأيُّ َعَدٍد َأنا؟  -8

ِضْعِفي اْلَعَدُد 36، َونِْصِفي اْلَعَدُد تِْسَعٌة، َفأيُّ َعَدٍد َأنا؟  -9

أَيُّ َعَدٍد أََنا ؟

ْعِف َأِو النِّْصِف اُجُع َعِن الضِّ التَّ

اْلَوْحَدُة 2 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 14-1 األَْضعاُف واألَْنصاُف.52



10- ِضْعفـي اْلَعـَدُد 16، َونِْصفي اْلَعَدُد أْرَبعـٌة، َفَأيُّ َعَدٍد 
َأنا؟

11-   َلَدى َسـاَرَة 16 ُكَرًة ُزَجاِجيًَّة؛ َأْعَطْت نِْصَفَها إَِل َلْيَل،  
َفَكْم ُكرًة َبِقَيْت َمَعَها؟

12-   َكاَن َلـَديَّ َيـْوُم اإِلْثنَـْنِ 18  َوَرَقـًة َلِصَقـًة، وِف َيْوِم 
ْعـُف، َفَكْم َصاَر َلـَديَّ َيْوَمُ  الُُمَعـِة َأْصَبـَح َلَديَّ  الضِّ

الُُمَعِة؟

ْفُت نِْصَفَهـا، َفَكْم  13-  َكاَن َلـَديَّ 14 ِرَيـاًل ُعَمنِيًّـا، وَصَ
ِرياًل َبِقَي َمِعي؟

َبْعنَا الَوْصَفَة لُِصنِْعِ َثمن ِقَطِع َحْلَوى، َوَلِكنَّنَا َحَصْلنَا  14-   اِتَّ
َعَل ِضْعِفَها، َفَكْم ِقْطَعَة َحْلَوى َصنَْعنَا؟

إَِل  نِْصُفُهـم  وَذَهـَب  َشـْخًصا،   24 احلَْفَلـِة  ِف  15-   َكاَن 
الـَمنِْزِل، َفَكْم َبِقَي ِمنُْهم ِف احلَْفَلِة؟

16-   َكاَن ُهنَـاَك 25 َشـْخًصا َيْسـَبُحوَن، وِخـَلَل َسـاَعٍة 
َأْصَبَح الَعـَدُد ِضْعًفا، َفَكـْم َأْصَبَح َعَدُد األْشـَخاِص 

الَّذيَن يْسَبُحوَن؟

 17- َضاَعْفَت َعَدًدا؛ َفَأْصَبَح الَعَدُد 14، َفَكْم َكاَن 
الَعَدُد َسابًِقا؟

53



ش

54

؛ َفَحَصْلُت عَل الَعَدِد تِْسَعٍة، َفَكْم َكاَن َعَدِدي َسابًِقا؟ 18-  َقَسْمُت َعَدًدا نِْصَفْنِ

19-  َضاَعْفُت َعَدًدا، فأْصَبَح الَعَدُد 30، َفَكْم َكاَن َعَدِدي َسابًِقا؟

؛ َفنََتَج َلَديَّ الَعَدُد َواِحٌد، َفَكْم َكاَن َعَدِدي َسابًِقا؟ 20-   َقَسْمُت َعَدًدا نِْصَفْنِ

اآلَن، َأِجْب َعِن األَْسِئَلِة اآلتيِة:  

21-  َكْيَف َيُكوُن ُمَضاعَفُة َعَدٍد وُمنَاصَفُتُه ُمَشاِبًا الَْمَع َوالطَّرَح؟ 

22-  َماَذا ْيُدُث لأَلْعَداِد إَِذا َضاَعْفَتَها َخَْساٍت أو ُمَضاَعَفاِت اخلَْمَساِت؟

23-  َمَتى َسِمْعَت بَِكِلَمِة نِْصٍف؟ 

َمَتى َسِمْعَت بَِكِلَمِة ِضْعٍف؟  -24

نِْصٌف لُِكلٍّ ِمنُْهم

ِضْعُف البياناِت 

نِْصُف الَوْقِت

ِة  ِضْعُف املدَّ

؟؟؟

؟؟؟



ش
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لِنَْسَتْكِشْف
َورِة ِجَداُر َجٍْع.  ِف َهِذِه الصُّ

َعَل  َنْحُصُل  الـُمَتَجاِوَرَتِن  الطُّوَبَتِن  ِف  الَعَدَديِن  إَِضاَفِة  ِعنَْد   

الَعَدِد امَلْوُجوِد ِف الطُّوَبِة األَْعَل.

إَِلْيَك ِجَداٌر َكبٌِي ِمَن الطُّوِب: 

 َسُيْعطِيَك ُمَعلُِّمَك َوَرَقَة ُجْدَراِن الَْمِع.

ِمَن  األَْسَفِل  فِّ  الصَّ ِف  و9   8  ،7  ،6  ،5 األْعَداِد  بِاْستِْخَداِم 
َأْعَل ُطوَبة  َعَلْيَها ِف  يـُْمِكنَُك احلُصوُل  َنتِيَجٍة  َأْعَل  َما  اِلَداِر، 

َعل اِلَدار ؟ َوَما َأَقلُّ َنتِيَجٍة ُيْمِكنَُك احلُصوُل َعَلْيَها؟

َهْل يـُْمِكنَُك َتْكِويُن ُكلِّ األَْعَداِد َبْنَ الَعَدِد األَْعَل َوالَعَدِد 
األَْدَنى؟

ُجْداَرُن الَجْمِع

ـوِق َيـْوَم اإِلْثنَـِن، و27  َذَهـَب 68 َشـْخًصا إَِل السُّ  -1
وِق  َشـْخًصا َيْوَم الثَُّلَثاء، َفَكْم َشـْخًصا َذَهَب إَِل السُّ

ِف الَيْوَمِن؟

يًَّة، َفم َمُْموُع  بِيَع 37 َسـيَّاَرًة َبْيَضاَء، و29 َسـيَّاَرًة فِضِّ  -2
يَّاَراِت الـُمباَعِة؟  السَّ

ِل 13 بِنًْتـا، و15 َوَلًدا، َفم َعَدُد  فِّ األَوَّ ُيوَجـُد ِف الصَّ  -3 
؟ فِّ التََّلِميِذ ِف الصَّ

٦ ٤
١٠

١٦
٦

٢

للبيعللبيع

اْلَوْحَدُة 2 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 15-1 اْستِْقصاٌء َحوَل اْلْمِع.



؟ فِّ فِّ الثَّاِن 18 َوَلًدا، و17 بِنًْتا، َفم َعَدُد التَّلِميِذ ِف الصَّ ُيوَجُد ف الصَّ  -4

ِل َوالثَّاِن؟ ِن األَوَّ فَّ ما َعَدُد األَْولِد ف الصَّ 5-  ) أ ( 
ِل َوالثَّاِن؟ ِن األَوَّ فَّ ما َعَدُد الَبنَاِت ف الصَّ )ب( 

ِل َوالثَّاِن؟ ِن األَوَّ فَّ )ج(   ما َعَدُد التََّلِميِذ ف الصَّ

ُل َحافَِلٌة 28 َشْخًصا ِف الـَمَحطَِّة األُوَل، و29 َشْخًصا ِف الـَمَحطَِّة  مِّ ُتَ  -6
الثَّانَِيِة.

ِة الثَّانَِيِة، َفم َعَدُد  اِب ِف الـَمَحطَّ كَّ َلْ َينِْزْل َأَحٌد ِمَن الرُّ
اِب ِف احلَافَِلِة؟ كَّ الرُّ

َجاِج، َلَديَّ َعَدٌد ِمَن الدَّ  -7

َجاَجاُت 47 َبْيَضًة َهَذا األُْسُبوُع، َوَوَضَعِت الدَّ

 و35 َبْيَضًة األُْسبوَع امَلاِض، َفم الَعَدُد اإِلْجَايِلُّ
 لِلَبْيِض؟

ـَبَكِة، ُثمَّ ُاْرُسـْم َشـَبَكًة بَِثلَثِة ُصُفوٍف  َأِضِف اْلَعَدَد 27 إَِل ُكلِّ َعَدٍد َمْوُجوٍد ِف الشَّ  -8
وَثلَثِة َأْعِمَدٍة، َواْكُتْب فِيَها اإِلَجاَباِت اَلِديَدَة.

ُاْحُسـِب الـَمْجُموَع بُِطُرٍق ُمَْتِلَفٍة. بِإْمَكانَِك اْسـتِْخَداُم َطِريَقِة التَّْقِريِب، أو التَّْجِزَئِة 
أو الُمَضاَعَفِة َأْو َأيِّ َوِسيَلٍة ُأْخَرى لِلُحُصوِل َعَل اإِلَجاَباِت.

198346

216237

547598
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لِنَْسَتْكِشْف
ا وُأُفِقيًّا. َبكِة َعموِديًّ اِْطَرِح األَعَداَد ف الشَّ

َبَكِة؟ ى ِمْن أْسَفِل الشَّ َماَذا ُتلِحُظ ف النَّاتِِج ف النَّاِحيِة الُيْسَ

)ب( ) أ (     

ِة اإلَجاَبِة  ْد ِمَن ِصحَّ ) د (  ُاْرُسْم َشَبَكًة بِنَْفِسَك، َوَتَأكَّ )ج(     
َبَكِة. ى ِمْن أْسَفِل الشَّ ِف النَّاِحَيِة الُيْسَ

ْرِح َشَبَكاُت الطَّ

7143
5837

7645
5425

8445
4822

َف ِمْن 94 َشْخًصا، َفَكْم َشْخًصا َبِقَي ِف احلَْشِد؟  َغاَدَر 36 َشْخًصا احلَْشَد امُلَؤلَّ  -1

َف ِمنَْها 43 ِرياًل، َفَكْم رياًل َبِقَي َمَع َسِعيٍد؟  َيْمِلُك َسِعيٌد 87 ِرياًل، وَصَ  -2

؟   فِّ فَّ 27 تِْلِميًذا؛ ِمنُْهم 19 بِنًْتا، َفم َعَدُد األْولِد ِف الصَّ ُيوَجُد ِف الصَّ  -3

َفْت ِمنَْها 38 ِرياًل، َفَكْم رياًل َبِقَي َمَع َعاِئَشَة؟  َتِْلُك َعاِئَشُة 73 ِرياًل، وَصَ  -4

َلَديَّ 24 ِقْطَعَة َحْلَوى، وأَكْلُت ِمنَْها 17 ِقْطَعًة، َفَكْم ِقْطَعًة بقيْت َمِعي ِمَن احلَْلَوى؟   -5

؟  َفُت ِمنَْها 17 ِرياًل، َفَكْم رياًل َبِقَي َلَديَّ َلَديَّ 43 ِرياًل، وَصَ  -6

: اِْعَمْل بَشْكٍل عْكِسٍّ
الً اإلَجاَبـَة التِي ُتريُدَها  ُاْكُتْب َأوَّ
ى مـن أْسـَفِل  يف النَّاِحيـِة الُيـْ�َ

َبكِة. الشَّ

57 اْلَوْحَدُة 2 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 15-2 اْستِْقصاٌء َحوَل الطَّْرِح.



اِت َعَل 36 ِقْطَعًة، َوَأَكْلُت ِمنَْها 18 ِقْطَعًة.  َتِوي ُعْلَبُة احلََلِويَّ َتْ  -7
) أ ( َكْم ِقْطَعَة َحْلَوى َبِقَيْت؟

يِة؟ ُ َعْن َعَدِد ِقَطِع احلَْلوى امُلَتـَبقِّ َما الَكْسُ الَّذي ُيَعبِّ )ب( 

ْيُت 24 ُكَرًة ُأْخـَرى، وَلِكنَّني َفَقْدُت 17 ُكَرًة ِمنَْها، َفَكْم ُكَرًة  َلَديَّ 25 ُكَرًة ُزَجاِجيًَّة، واِْشـَتَ  -8
َبِقَيْت َمِعي؟ 

؟  فِّ فِّ 23 تِْلِميًذا؛ 12 ِمنُْهم ُذُكوٌر، َفم َعَدُد اإِلَناِث ِف الصَّ ُيوَجُد ِف الصَّ  -9

ْفُت ِمنَْها 22.500 ِريالً ُعَمنِيًّا ، َفَكْم رياًل َبِقَي َمِعي؟  10- َلَديَّ 51.000 ِريالً ُعَمنِيًّا ، وَصَ

ـَبَكِة، ُثمَّ ُاْرُسـْم َشـَبَكًة َجِديَدًة بَِثلثِة  11- اِْطَرْح 18 ِمْن ُكلِّ َعَدٍد ِف الشَّ
صفـوٍف وثلَثِة َأْعِمـدٍة، وُاْكُتْب فِيَها اإِلَجاَباِت اَلِديَدَة ُمْسـَتْخِدًما 
ُطُرًقـا ُمَْتِلَفـًة ِمثـَل التَّْقِريـِب، واألْخِذ ِمـْن، والعدِّ َتنَاُزليًّـا عَل َخطِّ 

األَْعَداِد. 

918743

625478
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اٍب.  ٍة َلَا تِْسَعُة ُركَّ ِل َمَطَّ اِئَرِة ِعنَْد َأوَّ َأْقَلَعْت َطاِئَرٌة َوَعَل َمْتنَِها 238 َراِكًبا، ُثمَّ َنَزَل ِمَن الطَّ  -1
اِئَرِة؟  ) أ (   َكْم َراِكًبا َبِقَي ِف الطَّ

اِئَرِة َسْبَعُة ُمِضيِفَن.           َكاَن َعَل َمْتِن الطَّ
اِئَرِة ِعنَْدَما  )ب(  َكَم َكاَن َعَدُد امَلْوُجوِديَن ِف الطَّ

ٍة؟ َل َمرَّ           َأْقَلَعْت َأوَّ
اِئَرِة َبْعَد ُمُروِرَها ِف  )ج(  َكْم َأْصَبَح َعَدُد امَلْوُجوِديَن ِف الطَّ

الـَمَحطَِّة األُوَل؟

ـْر بِاحِلَباِل الَّتِـي ُيْمكُِن أْن ُتكوَن  َفكِّ
ًدا أو  ال ُيمكُن أْن ُتكوَن  ُطواًل ُمَـدَّ

ر أوالً ُثمَّ ِقْس. َذلَك الطُّوُل. َقدِّ

� ١٢٦

� ١٣٣

�  ٥٨

�  ٤٢

�    ٩

�    ٧

أَْطَواُل الَحْبِل

لِنَْسَتْكِشْف
ِمُل ِقَياساٍت  تي َتْ ِريَقُة الَوِحيَدُة لِِقَياِس ُطوِل احِلَباِل ِف َجِزيَرِة احِلَباِل ِهَي احِلَباُل الَّ الطَّ
ِل،  َعَلْيَها. بِإِْمَكانَِك ِقَياُس ُطوِل احِلَباِل بَِوْضِع َطَرِف احلَْبِل الثَّاِن ِعنَْد ِنَاَيِة الَحْبِل األَوَّ

َأْو َوْضِعِهَم بَِطِريَقٍة ُمَتَواِزَيٍة ملَعِرَفِة الَفْرِق ف الطُّوِل.

َيْمَتِلُك َصاِحُب احِلَباِل َمُْموعًة بَِأْطَوال:  7 م ، 9 م ، 42 م، 58 م ، 126 م و133م.
ٍة. َسُيْسَمُح َلَك َفَقْط باْستَعاَرِة َحْبَلْنِ ِف ُكلِّ َمرَّ

أيُّ َحْبَلْن َسَتْخَتاُرُها لِِقَياِس املَساَفاِت التَّالَِيِة؟
)ج( 84 م )ب( 175 م   ) أ (  75 م  

) و ( 135 م )هـ( 117 م   ) د ( 68 م  
) ز ( َهْل ُيْمِكنَُك ِقَياُس َمَساَفاٍت ُأْخَرى بِاْستِْخَداِم َحْبَلْنِ َفَقْط؟

59 اْلَوْحَدُة 2 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 15-3 َجُْع َوَطْرُح األَْعداِد ِمْن َثلَثِة َأْرقاٍم.



َرِكَب احلَافَِلَة 23 َشْخًصا ِعنَْد الـَمَحطَِّة األُول،  -2 
ِة الثَّانِّيِة،  و 19 َشْخًصا ِعنَْد الـَمَحطَّ
ِة الثَّالَِثِة. و 9 َأْشَخاٍص ِعنَْد الـَمَحطَّ

ِة الثَّانَِيِة؟ اِب َبْعَد الـَمَحطَّ كَّ ) أ (  َكْم َكاَن َعَدُد الرُّ
ِة الثَّالَِثِة؟ اِب َبْعَد الـَمَحطَّ كَّ )ب( َكْم َأْصَبَح َعَدُد الرُّ

ِة َما َقْبَل األَِخَيِة َنَزَل ِمَن احلَافَِلِة 37 َشْخًصا. ِعنَْد التََّوقُِّف ِف الـَمَحطَّ
)ج( َكْم َشْخًصا َنَزَل ِمَن احلَافَِلِة ِف امَلَحطَِّة األَِخَيِة؟

 

َكَان َلَدى َصاِحِب امَلْتَجِر 14 َحبًَّة ِمن َجوِز اِلنِْد َيْوَم الثُّلَثاء،  -3 
ى ُصنُْدوَقِن َكبَِيْيِن ِف ُكلٍّ ِمنُْهَم 75 َحبًَّة ِمن َجْوِز اِلنِْد. َوَقْد َباَع 31 َحبًَّة َيْوَم  وَيْوُم األَْربَِعاِء اْشَتَ

األَْربَِعاِء، وِف َيْوِم اخلَِميِس َباَع 34 َحبًَّة، َوِف َيْوِم الُُمَعِة َباَع َأْيًضا 47 َحبًَّة.

َكْم حبًَّة َبقيْت ِمْن َجْوِز اِلنِْد ِف ِنَاَيِة ُكلِّ َيْوٍم؟ ) أ (  
اِم الثََّلَثِة؟ )ب(   َكْم حبًَّة ِمْن جوِز النِد باَعها ِف األَيَّ

، َوَباَع ِمنَْها  98 َرغيًفا، َصنََع اخلَبَّاُز 128 َرِغيَف ُخْبٍز َيْوَم اإِلْثنَْنِ  -4 
 وف َيْوِم الثُّلَثاِء َصنََع 100 َرِغيٍف، َوَباَع 87 َرِغيًفا،

وف َيْوِم األَْربَِعاِء َصنََع 130 َرِغيًفا، َوَباَع 112 َرِغيًفا.

اِم الثََّلَثِة؟ َكْم َرِغيَف ُخبٍز َصنََعُه اخلَبَّاُز ِخَلَل األَيَّ ) أ (  
)ب(   َكْم َرِغيًفا َبِقَي ِعنَْدُه ِف ُكلِّ َيْوٍم؟

اِم الثَّلَثِة؟ )ج(   َكْم َرِغيَف ُخبٍز َبِقَي ِعنَْدُه ِخَلَل األَيَّ
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ِب لِلَعَدِد 5 لَِغاَيِة 5 × 10. ْ ُاْكُتْب َجْدَوَل الضَّ  -1

ِب بِالَعَدِد 5، واْكُتْب َعاِئَلَة احلََقاِئِق الـُمْرَتبَِطِة ِبَا. ْ اْخَتْ َحِقيَقَتْنِ للضَّ  -2

ِب للَعَدِد 5، واْرُسْم َرْسًم توِضيحيًّا َلُهما  اْخَتْ َحِقيَقَتْنِ ُمَْتِلَفَتِن ِمْن َجَداِوِل الضَّ  -3
ُفوِف واألَْعَمَدِة. ِمَن الصُّ

ِب للَعَدِد 10. ْ ُاْكُتْب َجْدَوَل الضَّ  -4

ِب بِالَعَدِد 10، واْكُتْب َعاِئَلَة احلََقاِئِق الـُمْرَتبَِطِة بِِهَما. ْ اْخَتْ َحِقيَقَتْنِ للضَّ  -5

ِب للَعَدِد 10، واْرُسـْم َرْسـًم توِضيحيًّا  6- اْخـَتْ َحِقيَقَتْنِ ُمَْتِلَفَتِن ِمْن َجَداِوِل الضَّ
ُفوِف واألَْعَمَدِة. َلُهَما ِمَن الصُّ

ِة ِف ُكلٍّ مَّا  ِب، َوَأْكِمْل ِكَتاَبـَة اُلْمَلِة الَعَدِديَّ ْ ُاْرُسـْم َخطَّ األَْعـَداِد ُمَبيِّنًا َنَواتَِج الضَّ  -7
ييل:

)ج( 7 × 5 )ب( 9 × 5   ) أ (  6 × 5  
) و ( 8 × 10 )هـ( 3 × 10   ) د ( 9 × 10  

ِب والِقْسَمِة للَمْجُموعِة التَّاليِة:  ْ ُاْكُتْب َعاِئَلَة َحَقائِق الضَّ  -8

ِب والِقْسَمِة للَمْجُموعِة التَّاليِة:  ْ ُاْكُتْب َعاِئَلَة َحَقائِق الضَّ  -9

ُمَضاَعفاُت 5 و 10

ُقـْم بِالَعـدِّ َعـَشاٍت َأو َخَْسـاٍت ؛ألَنَّ 
َذلَك َسُيَساِعُدَك.

▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰
✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰
✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰
✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰
✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰

61 اْلَوْحَدُة 2 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 16-1 ُمضاَعفاُت 5 و 10.



َة اآلتيَة: اِْنَسْخ َوَأْكِمِل اُلَمَل الَعَدِديَّ  -10
؟ ×  5    = 25  )ب(  ؟  = 80    ) أ (   8    × 

؟  = 50  ) د (   10   ×  ؟  × 10     = 60   )ج(  
؟  × 5     = 45  )هـ( 

َة اآلتيَة: اِْنَسْخ َوَأْكِمِل اُلَمَل الَعَدِديَّ  -11
؟ ÷ 10 = 4  )ب(  ؟ ÷ 5 = 6   ) أ (  
؟ ÷ 10 = 2  ) د (   ؟ ÷ 5 = 3   )ج(  

؟ ÷ 5 = 7  )هـ( 

ِب للَعَدِد 10. َهِل  ْ ِح األَْعَداَد ف َجْدَوِل الضَّ ِب للَعَدِد 5، ُثمَّ اِْشَ ِح األَْعَداَد ِف َجْدَوِل الضَّ اِ ْشَ  -12
ٌة َأْم ُمَْتِلَفٌة ؟ النََّواتُِج ِف اَلْدَوَلِن ُمَتَشاِبَ

ُيوَجُد ِف َناِدي ُكَرِة الَقَدِم 27 َلِعًبا. َكْم َفِريًقا ِمْن َخَْسِة َلِعبَِن ُيْمِكُن َأْن َيكونوا؟  -13

ُيوَجُد ِف َمْتَجِر األَْزَهاِر 93 َزْهَرًة. َكْم َباَقَة ُزُهوٍر َذاَت َعِش َأْزَهاٍر ُيْمِكُن تكوينُها ؟  -14

وَرِة اآلتيِة: ُاْكُتْب َعَمِليََّتِن ِحَسابِيََّتِن َتَتناَسَباِن َمَع الصُّ  -15

وَرِة اآلتيِة:  ُاْكُتْب َعَمِليََّتْن ِحَسابِيََّتْن َتَتناَسَباِن َمَع الصُّ  -16

ُ َعْن كلِّ َعَمِليٍَّة ِحَسابِيٍَّة فيَم َما َييل: ًة ُتَعبِّ ُاْكُتْب ِقصَّ  -17
)ب( 3 × 10 = 30  ) أ (  9 × 5 = 45   
) د ( 60 ÷ 10 = 6  )ج( 15 ÷ 5 = 3   
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ِب للَعَدِد 2 ُوُصوًل إَِل 10 × 2. ْ ُاْكُتْب َجْدَوَل الضَّ  -1
ِب للَعَدِد 2. ْ ابَِقِة ِف َجْدَوِل الضَّ ْح َنَمَط األَْجِوَبِة السَّ اِْشَ  -2

ِب للَعَدِد 2، واكُتْب َعاِئَلَة احلََقاِئِق َلَا.   ْ اْخَتْ اْثنََتْنِ ِمْن َحَقاِئِق َجْدَوِل الضَّ  -3
فوِف َواألْعِمدِة. ِب للَعَدِد 2، وارُسْم َرْسًم َتْوِضيِحيًّا َلَا ِمن الصُّ ْ اْخَتْ اْثنََتْنِ ِمْن َحَقاِئِق َجْدَوِل الضَّ  -4

ِب للَعَدِد 4 ُوُصولً إَِل 10 × 4. ْ ُاْكُتْب َجْدَوَل الضَّ  -5
ِب للَعَدِد 4. ابَِقِة ِف َجْدَول الضَّ ْح َنَمَط األَْجِوَبِة السَّ اِْشَ  -6

ِب للَعَدِد 4، واكُتْب َعاِئَلَة احلََقاِئِق َلَا.   ْ اْخَت اْثنََتْنِ ِمْن َحَقاِئِق َجْدَوِل الضَّ  -7
فوِف َواألْعِمدِة. ِب للَعَدِد 4، وارُسْم َرْسًم َتْوِضيِحيًّا َلَا ِمن الصُّ ْ 8-  اْخَت اْثنََتْنِ ِمْن َحَقاِئِق َجْدَوِل الضَّ

تِي اْسَتْخَدْمَتَها: حِلَلِّ امَلساِئِل اآلتيِة، ُاْكُتِب العمليَّاِت احِلَسابيََّة الَّ

9-       ) أ (  َتمَّ َرصُّ َسْبَعِة َكَراٍس ف َزاِوَية، ما َعَدُد َأْرُجِلَها؟

يِة؟     )ب(  َتمَّ َسْحُب 3 َكَراٍس ِمنْها، َفم َعَدُد األَْرُجِل الـُمـَتـَبقِّ
10-  ) أ (  َوَقَف َثَمانَِيُة َعَصافَِي َعَل َحافِة احلاِئِط، ما َعَدُد َأْرُجِلَها؟

ْت؟ )ب(  َطاَر ِمنَْها َخَْسُة َعَصافَِي، َفَكْم ِرْجًل َتـَبقَّ
َجَرِة؟ َت الشَّ َجَرِة، ما َعَدُد َأْرُجِل األُُسوِد َتْ َت الشَّ 11-  ) أ (  َجَلَس َأْرَبَعُة ُأُسوٍد َتْ

)ب(   َأَتى َخَْسُة ُأُسوٍد ُأْخَرى، َوَجَلَسْت إَِل َجانِِب األَْرَبَعِة، َفم َمُْموُع َأْرُجِل األُُسوِد؟
12-    ) أ (  اِْنَسْخ َوَأْكِمل اآليت:

؟ × 2 = 24  -2 ؟ × 4 = 24    -1
؟ × 2 = 8  -4 ؟ × 4 = 8    -3
؟ ÷ 4 = 5  -6 ؟ ÷ 4 = 7    -5
؟ ÷ 2 = 3  -8 ؟ ÷ 2 = 1    -7

ًة َحْوَلَا.  ابَِقِة َوُاْكُتْب ِقصَّ )ب(  اْخَتْ اْثنََتْنِ ِمَن الَعَمِليَّاِت احِلَسابِيَِّة السَّ

الَمِزيُد ِمَن الُمَضاَعَفات

باالثنيناِت واألَْربعاِت

63 اْلَوْحَدُة 2 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 16-2 ُمضاَعفاُت 2 و4.



ِب اْلـُمناِسَب لأِْلَْعَداِد التَّالَِيِة: ْ ْكُتْب َجْدَوَل الضَّ ) أ ( ُا  -1

0      6       12       18           24         30        36  42  48     54           60       

ِب َأْعلُه، َوُاْكُتْب  ْ ِب من َجْدَوِل الضَّ ْ )ب( اِْخَتْ َحِقيَقَتْنِ للضَّ
َعاِئَلَة احلََقاِئِق َلُهَما.

ِب املنَاِسَب لألْعَداِد التَّالَِيِة: ْ ) أ ( ُاْكُتْب َجْدَوَل الضَّ   -2

0     9       18          27          36         45        54  63  72          81       90     

ِب َأْعله، َواْكُتْب َعاِئَلَة احلََقاِئِق َلُهَما. ْ ِب ِمْن َجْدَوِل الضَّ ْ )ب( اِْخَتْ َحِقيَقَتْنِ للضَّ

ـابَِقِن. َماَذا ُتلِحُظ؟  ـَؤاَلْنِ السَّ ٍن من َمنْزلتِن ف السُّ ْقَمـِن ف ُكلِّ َعـَدٍد ُمَكوَّ )ج(  اْجَـِع الرَّ
. َفسِّ

اِْنَسْخ َوَأْكِمِل الَْدَوَل اآليَت. َماَذا ُتَلِحُظ؟  -3

المِزيُد ِمَن الُمَضاَعَفاِت أَْيًضا
ي  باِقي الِقْسـَمِة: ُهَو اُلْزُء الـُمـَتـَبقِّ

ِمْن َنتِيَجِة الِقْسَمِة َبْنَ َعَدَدْين.
ِمثاٌل: 15 ÷ 4 = 3 والَباقي ُهو 3.

 َتْسـَتطِيُع َتْألِيـَف 3 َمُْموَعـاٍت ِمـْن 
َأْرَبَعِة َأْشـَخاٍص، َوَلِكن َلْيَس َلَدْيَك 
الَعـَدُد الـَكاف لَِتْكويـِن الـَمْجُموَعِة 
ي   ابَِعـِة. إًِذا 3 ُهَو الُـزُء الـُمـَتـَبقِّ الرَّ
ى  ِمـَن املجُموَعـاِت الثَّلِث، َوُيَسـمَّ

الَباِقي.

12345678910

× 3315

× 6630

× 9945

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

اْلَوْحَدُة 2 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 16-3 ُمضاَعفاُت 3و6و64.9



َأِجْب َعِن الـُمْشِكَلِت اآلتيِة َشاِرًحا َطِريَقَة َحلِّها.

َتِوي ُعْلَبُة الَبْيِض َعَل ِستِّ َحبَّاٍت. َما َمُْموُع الَبْيِض ِف َسْبِع  َتْ  -4
ُعَلٍب ؟

َلَدى الـَمْقَعِد َثلُث َأْرُجٍل، َفَم َمُْموُع األَْرُجِل لِتِْسَعِة َمَقاِعَد ؟  -5

ْيَت  َتـِوي الِكيُس َعَل ِسـتِّ حبَّـاِت ُبْرُتَقاٍل، َواِْشـَتَ 6-     ) أ (  َيْ
َخَْسَة َأْكَياِس ُبْرُتَقاٍل، فَكْم َحبََّة ُبْرُتَقاٍل اْشَتيَت؟

)ب(  َأْعَطْيَت ِكيَس ُبْرُتَقاٍل لَِصِديِقي. َكْم ُبْرُتَقاَلًة َبِقَيْت لَديَّ ؟

َتِوي ُكلُّ ُحْزَمٍة َعَل تِْسـِع َحبَّاِت َمْوٍز. َكْم َحبََّة َمْوٍز  7-     ) أ (   َتْ
ِف ِستِّ ُحَزٍم ؟

)ب(  ُقّسَمْت ُحَزُم امَلْوِز إَِل ُحَزٍم َأْصَغَر؛ ُكلٌّ ِمنَْها َيَْتِوي َعَل 
َثَلِث َحبَّاِت َمْوٍز. َكْم َأْصَبَح َعَدُد ُحَزِم امَلْوِز اآلَن؟

اِْنَسْخ َوَأْكِمِل اآليت: 8-       ) أ ( 

؟ × 6 = 30  )2( ؟  × 3 = 27   ) 1 (

؟ × 6 = 42  )4( ؟  × 9 = 81    )3(

؟ ÷ 6 = 10  )6( ؟  ÷ 3 = 4     )5(

؟ ÷ 3 = 7  )8( ؟  ÷ 9 = 8     )7(
ـابَِقِة وُاْكُتْب  َسـابِيِة السَّ )ب( اِْخَت اْثنََتِن ِمَن اْلَعَمِلياِت احْلِ

ًة َعنَْها. ِقصَّ
َتَشـاَرَك َثَلَثـُة أْطفـاٍل ف ُعْلَبِة بْسـُكويٍت ِمْن 12   -9
ِقْطَعًة؛ ُكلٌّ ِمنُْهْم َحَصَل َعَل َأْرَبِع ِقَطع بْسـكويت. 
ـَؤاِل َرقـم 8  ـٍة ِمـَن السُّ َأيُّ َعَمليـٍة ِحَسـابِيٍة َعدِديَّ

َؤاِل؟ َتَتَطاَبُق َمَع ُمْعَطَياِت َهَذا السُّ

65

بسكويت



شكر وتقدير

يتوجه المؤلفون والناشرون بالشكر الجزيل إلى جميع من منحهم حقوق استخدام مصادرهم 
بذله، وذكر كل  تم  تقديرهم لكل جهد  أو مراجعهم. وبالرغم من رغبتهم في اإلعراب عن 
مصدر تم استخدامه  إلنجاز هذا العمل، إل أنه يستحيل ذكرها وحصرها جميًعا. وفي حال 

إغفالهم ألي مصدر أو مرجع فإنه يسرهم ذكره في النسخ القادمة من هذا الكتاب.
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