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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، سعيًا
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 قانونًا 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 الرابع - من سلسلة  هذه نسخة تمَّ

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

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

 ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك. 



حضـرة صـاحب الجـاللـة

 السلطان هيثم بن طارق المعظم

المغفور لـه

 السلطان قابوس بن سعيد -طّيب الّله ثراه-
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�سلطنة ُعمان
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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



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 أيضًا 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 أيضًا 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 ارتباط�ًا مبارشًا 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 الكت�اب للتالميذ 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 عى 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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1- األَْرقاُم النَّاِقَصُة: 
ْقَم النَّاِقَص. ُاْكُتِب الرَّ

6742 =    6000 +     700 +  +       2

6359 =  +  +  + 

5419 =    5000 +  +  + 

3278 =  +  +  + 

1234 =  +  +  +         4

3507 =  +  +  + 

ُمالَحَظٌة: ُكتَِبْت َه�ِذِه األَْعَداُد بِالّصيَغِة 
َواملَِئ�اِت  بِ�اآلاَلِف  َأي  التَّْحِليِليَّ�ِة 

اِت واآلَحاِد. والَعَشَ

آالف مئات      آحاد    عشات 

9  8  4  3     

الُمْفَرَداُت: 
ُة آالف-   الَعَشَ األَْلُف- 
الَعَدُد - التَّْجِزَئُة-  الِقيَمُة 

امَلَكانِيَُّة

ِزَئُة األَْعَداِد ِقَراَءُة َوَتْ

ر  َتَذكَّ
ُن ِمْن َأْرَبَعِة َأْرَقاٍم.  ِحيَحُة ِمْن 1000 وَحتَّى 9999 َتَتَكوَّ األْعَداُد الصَّ

ْقِم يف الَعَدِد ُيْعطِيِه ِقيَمَتُه.  َمْوِقُع الرَّ
تِْسَعُة آالٍف َوَثَ�ُن�ئٍة َوَثالَثٌة َوَأْرَبُعون.     

ُة آالٍف( الَعَدُد األَْكرَبُ ِمْن 9999 ُهَو 10000 )َعَشَ

009 0
008

04
3

ِميع جَتْ

ِزَئة جَتْ
3489
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َس�ْوَف َتْحَتاُج إَِل�ى: َحَجِر َنرٍد 
  9 امَلْص�َدِر   أو  ُوُج�وٍه  ب��10 

ار(  )الدوَّ

ُمالَحَظ�ٌة: َسُيَس�اِعُدَك ِكَتاَب�ُة 
َواِضًع�ا  َعُم�وٍد  يف  األَْع�َداِد 
اآلَح�اَد َف�ْوَق َبْعِضَه�ا َك�َ� يِف 

املَِثاِل التَّاِل:
650

6005

1- َتْرتِيُب األَْعَداِد: 

ا:  َرّتِب األَْعَداَد َتَصاُعِديًّ
6506005650056065أ-

.......................................................
898800990089898899ب-

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

الُمْفَرَداُت: 
َأْك�رَبُ ِم�ْن < ، َأْصَغ�ُر ِمْن >، 

التَّْقِريُب

َتْرتِيُب وُمَقاَرَنُة وَتْقِريُب أْعَداٍد ِمن 4 أْرَقاٍم

ر  َتَذكَّ
ِعنْ�َد َتْرتِيِب األَْعَداِد، َقاِرِن األَْرَق�اَم بَِبْعِضَها َبْدًءا من األَْرَقاِم َذاِت 

الِقيَمِة امَلَكانِيَِّة األْعَى . 
تِيِب األَْعَداِد:  َمَثاًل، لرَِتْ

50      5505        550        5005

ِعنَْد ُمَقاَرَنِة األَْعَداِد، 
5505 < املَِثاِل 5005  ِمْن«:َعَى َسبِيِل  > َتْعنِي »َأْصَغَر 
5005 > املَِثاِل 5505  ِمْن«: َعَى َسبِيِل  < َتْعنِي »َأْكرَبَ 

ِعنْ�َد َتْقِريِب األَْعَداِد إىل َأْقَرِب 10،  ُاْنُظ�ْر إىَِل َرْقِم اآلَحاِد؛ لَِذلَِك 
ُب إىَِل 2360.  َفإِنَّ 2364 ُتَقرَّ

اِت؛ لَِذلَِك َفإِنَّ  ِعنَْد التَّْقِريِب إىَِل َأْقَرِب 100 ، ُاْنُظْر إىَِل َرْقِم الَعَشَ
ُب إىَِل 2400.  2364 ُتَقرَّ

آالف مئات  عشات    آحاد 

5  5  0  5    

5  0  0  5   
 5  5  0   

  5  0   

أكرب

أصغر
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ُة اْحتَِ�الٍت  ُمالَحَظة: ُتوَجُد ِعدَّ
اِخِليَِّة. إِلَجاَباِت احلََلَقِة الدَّ

2- َتْقِريُب األَْعَداِد:

َأْكِمْل َلْوَحَة َأْهَداِف األَْسُهِم.

ُب إىِل َأْقَرِب 10  اِخِليَِّة ُتَق�رَّ األَْع�َداُد يف احلَلَق�ِة الدَّ

لُِتْعطَِي األَْعَداَد يف احلَلَقِة اخلَاِرِجيَِّة.

 : 3- األَْصَغُر َواألَْكرَبُ

اٍت َوَسّجِل األَْرَقاَم   األَْرَبَعَة.  اِر 0 – 9( 4 َمرَّ وَّ اِْرِمِ َحَجَر النَّرِد )أْو ُقْم بَِلّف الدَّ
َكّوْن َأْصَغَر َعَدٍد َوَأْكرَبَ َعَدٍد ، ُثمَّ َقّرْب َهِذِه األَْعَداَد إىَِل َأْقَرِب 10 و 100.

األَْرَقاُم التِي َحَصْلَت َعَلْيَها : 
الَعَدُد األَْكرَبُالَعَدُد األْصَغُر

التَّْقِريُب إىَِل َأْقَرِب 10
التَّْقِريُب إىَِل َأْقَرِب 100

ل  األَْرقاَم  اٍت. سجِّ اِر( 4 َمرَّ وَّ ُيْمِكنَُك اللَِّعُب َمَع َزِميِلك. َتنَاَوُبوا َعَى َرْمِي َحَجِر النَّرِد )أو َلفِّ الدَّ
يف َجْدَوٍل، ُثمَّ اْعَمل بُِدوِن ُمَس�اَعَدٍة للُحُصوِل َعَى اإِلَجاَباِت. ِعنَْدَما ُينِْهي ُكلٌّ ِمنُْكْم َعَمَلُه، َقاِرُنوا 

ِحيَحِة.  ِفُقوا َعَى اإِلَجاَبِة الصَّ َنَتاِئَجُكْم وإَِذا َلِزَم األَْمُر، اتَّ

ُمالَحَظٌة: َقْد َيُكوُن ِمَن امُلِفيِد َأْن ُتَفّكَر يِف َعَدٍد ُمْسَتْهَدٍف َعَى َخّط األَْعَداِد، َمَثاًل: 
َا َتَقُع َبْنَ 2360 و 2370  ِعنَْد َتْقِريِب 2364 إىل َأْقَرِب 10، ُيْمِكنَُك َأْن َتَرى َأهنَّ

َوَلِكنَّها َأْقَرُب إىل 2360. 

أَقَْرُب

��

����

���٢

����

٢���

�����٢��

����

����

23702360

2364
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َسْوَف َتْحَتاُج إَِلى:
اٍر 1 – 9.  َدوَّ

َواِئِر لُِتَح�ّدَد الَفاِرَغَة ِمنَْها  َقْب�َل َأْن ُتَكّوَن الَعَدَد  ُمالَحَظ�ٌة: َدّق�ْق يِف الدَّ
. امُلَؤلََّف من َرْقَمْنِ

 . َهذِه ُلْعَبٌة لاِلِعَبْنِ اْثنَْنِ
َتْنِ ، َوَيْس�َتْخِدُم اأْلَْرَقاَم  اِر َمرَّ وَّ ُل بَِلفِّ ال�دَّ ِعُب اأْلَوَّ َيُق�وُم الالَّ
لَِتْكِويِن َعَدٍد ِمْن َرْقَمْنِ ، ُثمَّ َيُقوُم بَِتْقِريِب َهَذا اْلَعَدِد إىَِل َأْقَرِب 
ِع�ُب الثَّاِن بَِلّف  اِئ�َرِة امْلَُطابَِق�ِة . َوَيُق�وُم الالَّ 10 َوِكَتاَبتِ�ِه يِف الدَّ
ِل. اَل  ِعِب اأْلَوَّ َتْنِ َأْيًضا ، َوَيتَّبُِع َنْفَس ُخط�َواِت الالَّ اِر َمرَّ ال�ّدوَّ
اِئَرِة اْلَواِحَدِة َأْكَثُر ِمْن َعَدٍد َواِحٍد .  ُيْمِكُن َأْن َيُكوَن بَِداِخِل الدَّ

اِئَرَة اأْلَِخرَيَة. ِذي ُيْكِمُل الدَّ ِعُب الَّ َاْلَفاِئُز ُهَو الالَّ

الُمْفَرَداُت: 
التَّْقِريُب

09

8

7

6
5

4

3

2

1

50      40           30        20      10      

100         90           80      70           60     

ا َوَتنَاُزلِيًّا التَّْقِريُب َتَصاُعِديًّ

ر  َتَذكَّ
ُب الَعَدُد َتنَاُزلِيًّا لأَلْصَغِر.  ِعنَْدَما َتُكوُن اآلَحاُد َأْصَغَر من 5، ُيّقرَّ
. ا لأَِلْكرَبِ ُب َتَصاُعِديًّ وإَِذا َكاَنِت اآلَحاُد 5 أو  َأْك�َب�َر َفإِنَّ الَعَدَد ُيَقرَّ
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ِب يِف َحاِل اْحَتْجَت إَِلْيِه، َو ِعنَْدَها َسَيُكوُن  ْ ُمالَحَظٌة: اْسَتخِدُم َجْدَول الرضَّ

- َأْكِمِل امَلَساِئَل احِلَسابِيََّة: 

3 × 10 × 6 = 3 × 60     4 × 10 × 3 = 4 × 30

10 ×  × 6 =      10 × 4 × 3 =  

10 ×  =      10 ×  =  

 =       =  

الُمْفَرَداُت: 
امُلَضاَعُف  - التَّْجِزَئُة

ٍن ِمْن َرْقَمْيِ ُب َعَدٍد ُمَكوَّ  َضْ
ٍن ِمْن َرْقٍم َواِحٍد بَعَدٍد ُمَكوَّ

ر  َتَذكَّ
ٍن ِمْن َرْقٍم َواِحٍد ُب ُمَضاَعِف 10 × َعَدٍد ُمَكوَّ َضْ

20 × 4 يساوي 2 × 10 × 4
8 = 4 × 2

80 = 10 × 8
ٍن ِمْن َرْقٍم َواِحٍد.  ٍن ِمْن َرْقَمْنِ × َعَدٍد ُمَكوَّ ُب َعَدٍد ُمَكوَّ َضْ

ِب.  مثاًل:  ْ َتْعَتِم�ُد االْس�رَتاتِيِجيَُّة امُلْخَت�اَرُة َعَى األَْع�َداِد يف َعَمِليَِّة ال�رضَّ
ِب 27 × 4 ، َنْخَتاُر: لرَِضْ

 )4 × 7( + )4 × 20( = التَّْجِزَئُة  27 × 4  
28 + 80 =    

108 =    
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األَْعَداُد ِمْن َحْولِنَا

A357 NNM

َعُة السُّ
 الُقصوى

55كم

3
6
9

2
5
8
0

1
4
7

ُعامن ب         72050

كَأُس العاملِ الَعْسَكريُة
الثانيُة لكرِة القدِم

0الشوط
2

ُعامن قطر
0

مالحظاتبوابة
26
25
5
24
22
2
25

دخول 
البوابة

149
771
164
212
200
054
545

05:40
05:50
06:55
07:00
07:30
08:25
08:25

إىل
الدوحة

إسطنبول
ديب

دمشق
ديب

اإلسكندرية
لندن

القطرية
الرتكية

طريان اجلزيرة
طريان اخلليج
طريان اجلزيرة

فالي ديب
الكويتية

رحلة خطوطالوقت
اإلق���الع

5011

األْعَداُد ِمْن َحْولنَا
َوِر. األَْعَداُد حُتِيُط بِنَا َكَ� َيتَِّضُح ِمْن ِخاَلِل َهذِه الصُّ

ِديُد الِقيَمِة امَلَكانِيَِّة لِبْعِض األَْعَداِد الَواِردِة؟ َهْل ُيْمِكنَُك حَتْ
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اجَلْمُع َوالطَّْرُح

ر  َتَذكَّ
ْهنِيَّ�ِة َأو اْلِكَتابِيَِّة  َتاُج اِلْختَِي�اِر الطُّ�ُرِق الذِّ حِلَلِّ َه�ذِه امْلََس�اِئِل، حَتْ
اتِيِجيَّاِت امْلُْخَتِلَفِة  ِحيَح�ِة لِْلَجْمع َوالطَّ�ْرِح . َفّكْر يِف ااِلْس�رِتَ الصَّ

َتاَر َأْفَضَلَها لُِكلِّ َمْسَأَلٍة .  ْمَتَها َوَحاِوْل َأْن خَتْ تِي َتَعلَّ الَّ
َم�َع َوَتْط�َرَح األْعَداَد اأْلَْك�رَبَ بَِتْجِزَئتَِه�ا إىَِل ِمَئاٍت   ُيْمِكنُ�َك َأْن جَتْ

اٍت َوآَحاٍد .  َوَعَشَ
�َة ملَُِضاَعَفاِت   ِعنْ�َد َجِْع َأْكَث�َر ِمْن َعَدَدْيِن َأْوِج�ِد اأْلَْزَواَج اْلَعَدِديَّ

اْلَعَدِد 10 .

الُمْفَرَداُت: 
 - َزاِئ�ٌد   - اجْلَْم�ُع   - اِْجَ�ْع 
ْجَاِلّ  َياَدُة - امْلَْجُموُع - اإْلِ الزِّ
- َمًع�ا - اْط�َرْح - الطَّْرُح - 
ُخ�ْذ - اْس�َحْب - َناِق�ٌص - 
 - اْت�ُرك   - َأَق�لُّ   - َينُْق�ُص 

اْلَفْرُق.

َما األَْعَداُد التِي ُيْمِكنَُك َأْن ُتَكّوهَنا بَِجْمِع َأْرَبَعِة أْعَداٍد ُمَتَتالَِيٍة؟ َجّرِب النَّواتَِج حتى 80. 

مثال: 8 + 9 + 10 + 11 = 38

َفّكْر يِف َطِريَقٍة لَِتنْظِيِم َوَتْقِديِم إَِجاَبتَِك. 

َة ل��� 10 أو 20.  ِر الَبْحَث َعن األَْزَواَج الَعَدِديَّ َتَذكَّ

َهْل جَتُِد َأيَّ َشٍء ُمِهمٍّ يف النَّواتِِج التي ُيْمِكُن َتْكِوينَُها؟ 

َبِب. َفّكْر يف السَّ

ُمالَحَظ�ٌة: َاأْلَْرَق�اُم امْلَُتَتالَِيُة ِهَي تِْلَك اأْلَْرَق�اُم التي َتَتَتاَبْع َرْق�ً� َبْعَد اآْلَخِر يِف 
. َمَثاًل:  8 و 9 و 10 و 11 َأْرَقاٌم ُمَتَتالَِيٌة.  َتَسْلُسِل اْلَعدِّ
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ُمالَحَظ�ٌة: ِعنَْدَم�ا َيُك�وُن َناتِ�ُج َجْ�ِع اآلَح�اِد 
اهِتا  90.  لَِعَدَدْيِن 10 َسَيُكوُن َناتُِج َجِْع َعَشَ

مثال: 37 + 63 = 100
 10 = 3 + 7 

90 = 60 + 30 

- َأْكِم�ْل خُمَطَّ�َط الَعنَْكُب�وِت بَِحْي�ُث َيُك�وُن َناتُِج َجْ�ِع األَْعَداِد 
اخلَاِرِجيَِّة  100

الُمْفَرَداُت: 
امُلَضاَعُف

اجلَْمُع َوالطَّْرُح بِاْستِْخَداِم ُمَضاَعَفاِت 10

ر  َتَذكَّ
ُن ُمَضاَعَفاِت 10 )مثل 20 و 30 و 40 ...( وُمَضاَعَفاُت  احِلَساَباُت التي َتَتَضمَّ
100 )مث�ل 200 و 300 و 400  ...( َتُك�وُن َأْكَث�َر ُس�ُهوَلًة إَِذا اْس�َتْخَدْمَت 

ِغرَيِة.  َحَقاِئَق األَْعَداِد الصَّ
َمَثاًل: إَِذا ُكنَْت َتْعِرُف َأنَّ 5 + 4 = 9 

فإن 50 + 40 = 90 و 400 + 500 = 900
ِعنَْدَما َتْعَمُل ِذْهنِيًّا إِلْكَ�ِل ِحَساَباٍت ِمْثِل 40 + 90 + 60 = ....... اِْسَتْخِدم 

اْسرَتاتِيِجيَّاٍت ِمْثَل: 
ِة ل��� 100. • الً بإجياِد األَْزَواِج الَعَدِديَّ اِْبَدْأ َأوَّ
•  . اِْبَدأ بالَعَدِد األَْكرَبِ

ُن امُلَضاَعَفاِت الَقِريَبَة ل� 10 أو 100.  بِالنّْسَبِة لِلِحَساَباِت التي َتَتَضمَّ
 اِْجَ�ْع َواَط�َرْح 9 و 19 و 29 ... أو 11 و 21 و 31  َع�رْبَ َجْ�ِع َوَط�ْرِح 10 

و 20 و 30 .... ُثمَّ ُقْم بالتَّْعِديِل الالِزِم َعَلْيَها )إَضاَفُة َأْو َحْذُف  1(. 
األَمثلُة: 

َا َنْفُس 458 + 70 + 1 .  458 + 71 = 529 ألهَنَّ
َا َنْفُس 583 – 70 – 1.  583 – 71 = 512 ألهَنَّ

   

7

100 45   

   

36 79

   

100

36
7

79

45
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ِل إىل َما َحَصَل َعَلْيِه َعْبُد اهللِ.  َبَكِة لِلتََّوصُّ ِب التِي َتْعِرُفَها، ِمْثُل َطِريَقِة الشَّ ْ ُمالَحَظة: اْسَتْخِدْم َطِريَقَة الرضَّ

ِل، ويف كلِّ َيوٍم َيِزيُد َما حَيُْصُل َعَليِه ُيوُسُف ِضْعَف  حَيْصُل ُيوُسُف عَى 13 ِريااًل يف اْلَيْوِم األَوَّ
ابِق، وحَيُْصُل َعبُداهللِ عَى 79 ريااًل يوميًّا. َما َحَصَل َعليِه يف اْليوِم السَّ

َما املبلُغ الَِّذي َحَصَل َعليِه ُكلٌّ ِمنُْهَ� َبْعَد هِنَايِة اليوِم اخلَاِمِس؟

َحَصَل ُيوُسُف َعى

َحَصَل َعْبُد اهللَِّ َعى

ُب َوالِقْسَمُة ْ الرضَّ

ر  َتَذكَّ
ْهنِيَّ�ِة َأو اْلِكَتابِيَِّة  َت�اُج اِلْختَِياِر الطُّ�ُرِق الذِّ حِلَ�لِّ َهذِه امْلََس�اِئل، حَتْ
اتِيِجيَّاِت امْلُْخَتِلَفِة  ِحيَح�ِة لِْلَجْمِع َوالطَّ�ْرِح . َفّكْر يِف االْس�رِتَ الصَّ

َتاَر َأْفَضَلَها لُِكّل َمْسَأَلٍة .  ْمَتَها َوَحاِوْل َأْن خَتْ تِي َتَعلَّ الَّ
جَيُِب َأْن َتُكوَن َقاِدًرا َعى مَتْييِز ُمَضاَعَفاِت األَْعَداِد مثل: 2 و 3 و 

4 و 5 و 10.

الُمْفَرَداُت: 
ِب-  امُلَضاَعُف   ْ َحاِصُل الرضَّ
- َمْعُك�وٌس- َتْعبرٌِي-  َطِريَقُة 

َبَكِة-  امُلَضاَعُف. الشَّ

ٍن  َنِة ِمْن َرْقَمْنِ إىَِل َعَدٍد ُمَكوَّ ُمالَحَظ�ة: َبْعَد ال�� 100 َحاِوْل َأْن ُتَطبَِّق َم�ا َتْعِرُفُه َعْن ُمَضاَعَفِة اأْلَْعَداِد امْلَُكوَّ
اٍم . ْجَاِلِّ خِلَْمَسِة َأيَّ اِم لِْلُحُصوِل َعَى النَّاتِِج اإْلِ ُه جَيُِب َجُْع َجِيِع َمَكاِسِب اأْلَيَّ ْر َأنَّ ِمْن َثاَلثِة َأْرَقاٍم ؛ َوَتْذكَّ
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ِب 27 حتى 27 × 10 : 3- ُاْكُتْب َجْدَوَل َضْ

 ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  

ِب 27؟  ِذي ُتالِحُظُه َحْوَل َجْدَوِل َضْ ِب 27. ما الَّ ُاْنُظْر إىَِل األَْعَداِد، وَأْنَ�طَِها يف َجْدَوِل َضْ

بِِه. ْل إىَِل َجْدَوِل َضْ نًا ِمْن َرْقَمِن َوَتَوصَّ اِْخرَت َعَددًا ُمَكوَّ

 ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  

َتُه؟  ِب الَعَدِد الِذي اْخرَتْ ٍء َحْوَل األَْعَداِد َوَأْنَ�طَِها يف َجْدَوِل َضْ َهْل ُتالِحُظ َأيَّ َشْ

اِْس�َتْخِدْم  ُمالَحَظ�ٌة: 
بُِمَضاَعَفاِت  َمْعِرَفَتَك 
2 و 3 و 4 و 5 و 10 
َج�ْدَوِل  َأيِّ  لَِتْحِدي�ِد 
َأْن  ُيْمِك�ُن  ٍب  َضْ
َأْو  َعُم�وٍد  يِف  َيُك�وَن 

َصفٍّ َما.

تِ�ي َتْعِرُفَها ِمْثَل  ِب الَّ ْ ُمالَحَظٌة: اِْس�َتْخِدْم إِْحَدى َطَراِئِق الرضَّ
ِب . ْ َبَكِة لِْلُوُصوِل إىَِل ُكّل َعَدٍد يِف َجْدَوِل الرضَّ َطِريَقِة الشَّ

َبٍة َكامْلُْعَتاِد . اْسَتْخِدِم األَْعَداَد  ِب َهَذا َغرْيُ ُمَرتَّ ْ 2- َاأْلَْعَداُد ِمْن 1 إىَِل 10 يِف َجْدَوِل الرضَّ
ِحيِح، ُثمَّ اْمأَل اْلَفَراَغاِت فِيَها . تِيِب الصَّ ْ َبَكِة لِْلُوُصوِل إىَِل الرتَّ يِف الشَّ

×
183654

1003080
18146

70357
28244

451025
12924

60426
164048

948
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َسْوَف َتْحَتاُج إَِلى: 
َأْع�َواِد ثَِق�اٍب بِ�ُدوِن ُرُؤوٍس )َأْو 
اَصٍة(  - َأْقاَلِم َرَصاٍص َأْعَواَد َمصَّ

ُمالَحَظة: ُاْنُظْر إىَِل النََّمِط يِف األَْعَداِد، لإِلَجاَبِة َعِن األَْسِئَلة. 

َعاِت َأْعَواِد الّثَقاِب كاآليِت، َوَأْوِجِد النََّمَط امُلْرَتبَِط بَِعَدِد األَْعَواِد امُلْسَتْخَدَمِة.  َكّوْن َنَمطًا ملَُِربَّ

ْلَت إىَِل ���������������������������������������������������������������������� ُقْمَت بَِعّد األَْعَواِد َوَتَوصَّ

ٍة؟ ������������������������������������������������������ ا يِف ُكّل َمرَّ ما َعَدُد األَْعَواِد امُلْسَتْخَدَمِة َعموِديًّ

ٍة ؟ �������������������������������������������������������� ما َعَدُد األَْعَواِد امُلْسَتْخَدَمِة ُأُفِقيًّا يِف ُكّل َمرَّ

َعاتِك فِيَ� َيِل:  ْكِل التَّال يِف امُلَتَسْلِسَلة، وبالرتكيِز َعَى َنَمِط األَْعَداِد فِيَها، َقّدْم َتَوقُّ بُِدوِن َتْكِويِن الشَّ

ٍة ؟ ������������������������������������������������������ ا يِف ُكّل َمرَّ َما َعَدُد األَْعَواِد امُلْسَتْخَدَمِة َعموِديًّ

ٍة ؟ ��������������������������������������������������������� ما َعَدُد األَْعَواِد امُلْسَتْخَدَمِة ُأُفِقيًّا يِف ُكّل َمرَّ

ابِِع يف امُلَتَسْلِسَلِة؟  ِع َأْعَواِد الّثَقاِب الرَّ ُع َعَدِد األَْعَواِد التي َسَتْحَتاُجها لَِتْكِويِن ُمَربَّ : َهْل ُيْمِكنَُك َتَوقُّ دٍّ حَتَ

ُع ������������������������������������������������������������������������������������������������� َأَتَوقَّ

الُمْفَرَداُت: 
امُلَتَسْلِسَلُة - النََّمُط

أْعَواُد الّثَقاِب

ر  َتَذكَّ
اتِيِجيَّاٍت ُتَساِعُدَك َعَى إجَِياِد َأْنَ�ِط اأْلَْعَداِد. ِريِب اْسرِتَ ْر يِف جَتْ َفكِّ
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َماَذا َلْو ُقْمَت بَِتْشِكيِل َأْعَواِد الثَِّقاِب َعَى َهْيَئِة ُمْسَتطِياَلٍت؟ 
َكّوْن َبْعَض امُلْسَتطِياَلِت َوُعدَّ األَْعَواَد َكَ� َسَبَق، َوُقْم بإِْعَداِد ِسِجلٍّ لنََمِط األَْعَداِد. 

ُيْمِكنَُك َتْكِويُن َجْدَوٍل َأْو َرْسٍم َبَياِنٍّ لِلُمَساَعَدِة. 

َثاِت؟  َهْل َيِصحُّ َهَذا َمَع امُلَثلَّ
َثاِت، َوَلْيَس األَْعَواِد.  لِنَْكَتِشَف! ُقْم بَِعّد امُلَثلَّ

ُاْرُسِم امُلَثّلَث التَّاِل يف امُلَتَسْلِسَلِة. 

ْلَت إَِلْيِه.  ُقْم بَِتْصِميِم َجْدَوٍل َأْو َرْسٍم َبَياِنٍّ ُيَوّضُح َما َتَوصَّ
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تِي ُيَغّطيَها  يًعا َما َيْبَدُأ امْلَْحُصوُل يِف النُُّمّو . َتَتَضاَعُف امْلَِساَحُة الَّ َيْزَرُع َأَحُد امْلَُزاِرِعَن ُبُذوًرا يِف َحْقِلِه . َوَسِ
ُه بِاْلَقْمِح . ُكلَّ َيْوٍم . َبْعد 17 َيْوًما َتتِمُّ َتْغطَِيُة احْلَْقِل ُكلِّ

َكْم َتْسَتْغِرُق النََّباَتاُت لَِتْغطَِيِة نِْصِف احلَْقِل؟

اِْسَتْغَرَقْت .......................................... َيْوم لَِتْغطَِيِة نِْصِف احلَْقِل.

ُمالَحَظٌة: َقْد ُيَس�اِعُدَك َأْن َتَتَخيََّل َأنَّ ُكلَّ ُحْزَمٍة ِمَن اْلَقْمِح ُتَغّطي ِمَس�اَحًة 
ُمَعيَّنًَة ِمنُْه . َحاِوْل َأْن ُتاَلِحَظ َما حَيُْدُث ِعنَْدَما َيَتَضاَعُف َحْجُمَها .

ِزَراَعُة امَلَحاِصيِل

ر  َتَذكَّ
اِْسَتْخِدْم َما َتْعِرُفُه َعْن َأْنَ�ِط األَْعَداِد.

الُمْفَرَداُت: 
ْعُف املَِساَحُة  - الضِّ
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- َأْكِمِل امَلَساِئَل احِلَسابِيََّة: 

 8 × 15 9 × 136 × 25

×510×10 × 20

896

...... =  ...... + ............ =  ...... + ............ =  ...... + ......

4 × 235 × 373 × 17

×20××

53

...... =  ...... + ............ =  ...... + ............ =  ...... + ......

ْفَحِة للُمَساَعَدة. ُمالَحَظٌة: اِْسَتِعن بِاملَِثاِل  َأْعَى الصَّ

الُمْفَرَداُت: 
ِب. ْ َبَكِة- التَّْجِزَئُة- َحاِصُل الرضَّ َطِريَقُة الشَّ

ِب ْ امَلِزيُد ِمَن الضَّ

ر  َتَذكَّ
ِب َعَدَدْيِن .مثاًل:  13 × 3 = 39  جَياِد َحاِصِل َضْ َبَكِة إِلِ ُيْمِكنَُك اْستِْخَداُم َطِريَقِة الشَّ

َبَكِة )13 = 3 + 10(310× ُقْم بَِتْجِزَئِة األْعَداِد واْكُتْبَها يف الشَّ
ْب واْكُتِب األْعَداَد يف اخلاََلَيا الَفاِرَغِة )10 × 3 و 3 × 3(  اِْضِ

اِْجَِع األَْعَداَد يف اخلاََلَيا )9 + 30 = 39( 
3930

ِب، َوُيْمِكنَُك َأْيًضا اْستِْخَداُم الطَِّريَقِة  ْ تِي ُتْسَتْخَدُم يِف الرضَّ ِريَقُة اْلَوِحيَدُة الَّ َبَكِة ِهَي الطَّ َطِريَقُة الشَّ
اْلَقاِئَمِة َعَى التَّْجِزَئِة .
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ُمالَحَظٌة: َقْد ُتَساِعُدَك َمْعِرَفُة َهِذِه االْسرَتاتِيِجيَِّة َعَى إجَِياِد َحَقاِئِق 
َرَها.  ِب التي ال ُيْمِكنَُك َأْن تَتَذكَّ ْ َجْدَوِل الرضَّ

1- َجَداِوُل ِضْعِف األَْعَداِد: 
َضاِعْف َجْدَوَل × 2  لِلُحُصوِل َعَى َجْدَوِل ×4 ؛ ُثمَّ َضاِعْف َجْدَوَل ×4  لِلُحُصوِل َعَى َجْدَوِل ×8.

2جدول ×2
جدول ×4
جدول ×8

َضاِعْف َجْدَوَل × 3 للُحُصوِل  َعَى َجْدَوِل ×6 
3َجْدَوُل ×3 
َجْدَوُل ×6 
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الُمْفَرَداُت: 
النّْص�ُف-     - َت�ْنِ َمرَّ ْع�ُف-   الضِّ

الِقْسَمُة إىل نِْصَفْنِ

ِضْعُف األَْعَداِد

ر  َتَذكَّ
 : ٍن ِمْن َرْقَمْنِ ملَُِضاَعَفِة َعَدٍد ُمَكوَّ

اٍت َوآَحاٍد  ْئُه إىَِل َعَشَ َجزِّ     
َضاِعْف ُكلَّ ُجْزٍء َعَى ِحَدٍة.      

اِْجَِع اإِلَجاَباِت َمًعا.      

ِضْعُف الَعَدَدْين 10 و 100. 
ِضْعُف 16 ُهَو 32  ِضْعُف 160 ُهَو 320  ِضْعُف 1600 ُهَو 3200
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اٍت وآَحاٍد، َوَضاِعْف ُكلَّ ُجْزٍء َواْجَْعَها  ُمالَحَظة: ُقْم بَِتْجِزَئِة الَعَدِد إىَِل َعَشَ
إلجَياِد اإِلَجاَبِة. 

2- َأْكِمِل األَْشَكاَل بِإجَياِد ِضْعِف ُكلِّ َعَدٍد.

َما ُهَو ِضْعُف 790؟ َما ُهَو ِضْعُف 480؟ َما ُهَو ِضْعُف 650؟ 
.............................................................................................

ٍة.  3- َقاِعَدُة امُلَتَسْلِسَلِة التَّالَِيِة ِهي إجَِياُد ِضْعِف الَعَدِد يف ُكلِّ َمرَّ

َعاِت: ُاْكُتِب الَعَدَد النَّاِقَص يف امُلَربَّ
،12 ،6 ،3،،

ٍة.  4- َقاِعَدُة امُلَتَسْلِسَلِة التَّالَِيِة ِهَي ِقْسَمُة الَعَدِد إىَِل النّْصِف يف ُكلِّ َمرَّ

َعاِت: ُاْكُتِب الَعَدَد النَّاِقَص يف امُلَربَّ
،8 ،16 ،32،،

5- َأمْحَُد ُيَفّكُر يف َعَدٍد. 

َوَيُقوُل: »إَِذا َضاَعْفُت َعَدِدي َسَتُكوُن اإِلَجاَبُة 16«. 

َما ُهَو الَعَدُد الِذي ُيَفّكُر فِيِه َأمْحَد؟
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َسْوَف َتْحَتاُج إَِلى: 
املص�َدِر 10 )لوح�ة القيمة 

ِل َلَك. يَغَة التَّْحِليِليََّة لُِكلِّ َعَدٍد . َتمَّ َتنِْفيُذ امْلَِثاِل اأْلَوَّ 1- َظّلِل الصِّ

580 ،8158 ،5832 ،2370 ،615  

100020003000400050006000700080009000

100200300400500600700800900

102030405060708090

123456789

الُمْفَرَداُت: 
الَعَدُد- الّصيَغُة التَّْحِليِليَُّة-  
التَّْجِزَئُة- الِقيَمُة امَلَكانِيَُّة -  

اآلالُف.

األَْعَداُد َونَِظاُم األَْعَداِد

ر  َتَذكَّ
َتاُج إىَِل َفْهِم ِقيَمِة اأْلَْرَقاِم يِف اأْلَْعَداِد َحتَّى 9999  حِلَّل َهذِه امْلََساِئِل حَتْ
اِت َواآْلَح�اِد. بِاْس�تِْخَداِم َه�ذِه امْلَْعِرَفِة  َواآْلاَلِف َوامْلَِئ�اِت َواْلَع�َشَ

ُيْمِكنَُك ُمَقاَرَنُة َوَتْرتِيُب اأْلَْعَداِد . 
ِحيَح يف 10 َف�إِنَّ ُكلَّ األْرَقاِم َتنَْتِقُل َمَكاًنا  ُب اْلَعَدَد الصَّ ِعنَْدَم�ا َترْضِ
ْفُر يِف َمنِْزَلِة اآْلَحاِد لَِتْثبِيِت اأْلََماِكِن.  َواِحًدا إىَِل اْلَيَساِر، َوُيْسَتْخَدُم الصِّ
َتاُج  ُب يف 100 َفإِنَّ ُكلَّ اأْلَْرَقاِم َتنَْتِقُل َمنِْزَلتِن َوَسْوَف حَتْ ِعنَْدَما َترْضِ

إىَِل ِصْفَرْيِن يِف النَِّهاَيِة.
ِعنَْدَما َتْقِسُم اْلَعَدَد َعَى 10 َأْو 100 َفإِنَّ اأْلَْرَقاَم َتنَْتِقُل إىَِل اْلَيِمِن.
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ِذي َلُه ِقيَمٌة َأْكرَبُ ِمن  2- اْكَتِش�ْف َطِريَقَك ِخاَلَل امْلََتاَهِة . ُيْمِكنُ�َك َأْن َتنَْتِقَل َفَقْط إىَِل اْلَعَدِد الَّ
ِذي َتُكوُن ِعنْدُه. اْلَعَدِد الَّ

 . ُهنَاَك َطِريَقاِن َعَى األََقلِّ

ا؟  َهْل ُيْمِكنَُك إجَِياُدُهَ

تِي اَل ُيوَجُد  ِف َع�َى اأْلَْعَداِد الَّ ُمالَحَظ�ٌة: ُيْمِكنُ�َك مَتِْييُز الطُُّرِق امْلُْغَلَق�ِة يِف امْلََتاَهِة ِمْن ِخاَلِل التََّعرُّ
َأْعَداٌد َأْكرَبُ بِِجَواِرَها .
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ُمالَحَظٌة: ُكّل َهِذِه اأْلَْعَداد ُمَضاَعَفاٌت َقِريَبٌة ِمْن 100. 

ِذي ُيْمِكنَُك َأْن ُتَكّوَنُه بِاْستِْخَداِم  1- َما امْلَْجُموُع اأْلَْقَرُب إىَِل 800 الَّ
اْثنَْنِ ِمَن اأْلَْعَداِد التَّالَِيِة ؟

َسْوَف َتْحَتاُج إَِلى: 
 - َأْق�َراِص َعدٍّ من َلْوَن�ْنِ خُمَْتِلَفْنِ
َقَل�ِم   -  2 َع�َدُد  َوَرِق�يٍّ  َمْش�َبٍك 
َرَص�اٍص َأْو َدبُّ�وٍس اِلْس�تِْخَداِم 

ّواِر الدَّ

789503402605

197901899395

َما َأْقَرُب َفْرٍق إىَِل 300 ُيْمِكنَُك َأْن َتِصَل إَِلْيِه بِاْستِْخَداِم اْثنَْنِ ِمَن اأْلَْعَداِد َأْعاَلُه ؟ 

الُمْفَرَداُت: 
 - ْجَ�اِلّ  اإْلِ  - اجْلَْم�ُع   - اِْجَ�ْع 
امْلَْجُم�وُع - الطَّ�ْرُح - اْلَفْرُق - 
ُب - َحاِص�ُل  ْ ْب - ال�رضَّ اْضِ
ِب - اْقِس�ْم - اْلِقْس�َمُة -  ْ الرضَّ

َناتُِج اْلِقْسَمِة .

الَجْمُع َوالطَّْرُح

ر  َتَذكَّ
اْس�َتْخِدْم َمْعِرَفَت�َك بالطَّراِئِق الرياِضيَّ�ِة امُلْخَتِلَف�ِة الّذْهنِيَِّة ِمنَْها 
ِص  ِب َوالِقْسَمِة. َتَفحَّ ْ والِكَتابِيَِّة امُلْرَتبَِطِة بِاجلَْمِع َوالطَّْرِح َوالرضَّ

ِريَقَة األَْفَضَل للَعَمِليَِّة احِلَسابِيَِّة.  األَْعَداَد ُثمَّ اْخرَت الطَّ
ِق ِمْن إَِجاَباتَِك.  ُيْمِكنَُك َأْن َتْسَتْخِدَم  َخاّصيََّة امَلْعُكوِس للتََّحقُّ

ُب َمْعُكوُس الِقْسَمِة. ْ اجلَْمُع َمْعُكوُس  الطَّْرِح، َوالرضَّ
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ْعَبَة َمَع َزِميِلَك. 2- اْلَعْب َهذِه اللُّ

ّواَرْيِن للُحُصوِل َعَى َعَدَديِن لُِكلٍّ ِمنُْكَ�.  َتنَاَوُبوا الْستِْخَداِم ِكال الدَّ
 . اْطَرِح الَعَدَد األَْصَغَر ِمَن الَعَدِد األَْكرَبِ

، َما َلْ َيُكْن َكَذلَِك.  َبَكِة التَّالَِيِة بَِواِسَطِة ُقْرِص َعدٍّ ُقْم بَِتْغطَِيِة اجلََواِب يِف الشَّ
ا. ا َأْو ُقْطِريًّ ُل الِعٍب ُيَغّطي َثالَثَة أْعَداٍد ُمَتَتالَِيٍة، ُأُفِقيًّا َأْو َعُموِديًّ الَفاِئُز هَو َأوَّ

ُمالَحَظ�ٌة: َفّك�ْر فِي�َ� إَِذا َكاَن�ِت الطَِّريَق�ُة الذْهنِيَّ�ُة َأو اْلِكَتابِيَُّة ِهَي 
َسابِيَِّة . اأْلَْفَضَل هِلَذِه اْلَعَمِليَّاِت احْلِ

َبَكِة اَل ُيْمِكُن اْلُوُصوُل إَِلْيَها ِمْن ِخاَلِل َطْرِح اْلَعَدَدْيِن ِمَن الّدّواَرْيِن؟ َأيُّ اأْلَْعَداِد يِف الشَّ
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1- ما الَعَدُد النَّاِقُص؟

5 =  ÷ 15 ، 3  =  ÷ 12 ،6 = 2 ÷    ،  4 = 3 ÷ 

2-  لَدينَا آلُة أعداٍد. أكمِل اجلْدَوَل:

5 ×
املخرجاملدخل

�ْرِب: 3- أكمْل َجدوَل عملياِت الضَّ

4- ِحلَّ األلغاَز التاليَة:

ُر يوُسُف بعدٍد )أ( ُيَفكِّ

إَذا ضَبُه يف 5 حَيُصُل عى 35.

ُر فيِه يوُسُف؟ َما العدُد الَّذي ُيفكِّ

ُر عائشُة بعدٍد )ب( ُتَفكِّ

َمِت العدَد عى 4 يكوُن اجلواُب 3  إَذا َقسَّ

َما الَعَدُد الَّذي تفكُر فيِه عائشُة؟

×25
24610
51015

2050

اِْعَمْل َمَع َزِميٍل َلَك َعَى َحلِّ امُلْشِكالِت الَتالَِية.

ِب َوالِقْسَمِة ْ َمَسائُِل َحَياتِيٌَّة ُمَتَعّلَقٌة بِالضَّ



29 الوحدة 1ب: 4 الكتلة

ُيْمِكنَُك  ُمالَحَظٌة: 
َأْن جَتِ�َد َأَخفَّ َطْرٍد 
جَتِ�َد  ُث�ّم  ِذَف�ُه،  َوحَتْ
َط�ْرٍد  َأَخ�فِّ  َث�اِن 

َوَهَكَذا...

َسْوَف َتْحَتاُج إَِلى: َأْكَياٍس- 
 - َأْغَراٍض ُمَتَوّفَرٍة يِف الّصفِّ

َمَواِزيَن

َحّدْد ُكلَّ ُكْتَل�ٍة َعَى املِيَزاِن 
ٍة مُمِْكنٍَة. بَِأْكرَبِ ِدقَّ

ْرِد َعَى َأْرَبَعِة َمَواِزيَن خُمَْتِلَفٍة. 2- َتمَّ َوْضُع َنفِس الطَّ
ْبُه إىَل أقرِب 100 واْكُتْبُه بمَضاَعَفاِت 100. اْقَرأِ الكتلة. َقرِّ
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)أ(

630 غم

1- َرّتِب الطُُّروَد التَّالَِيَة ِمَن الُكْتَلِة اأْلََخفِّ إىِل الُكْتَلِة اأْلَْثَقِل.

الُمْفَرَداُت: 
َتْقِريبي- غرام- ِكيُلوغرام.

ا ْلُكَتلُة
ر  َتَذكَّ

َتاُج إىَِل َمْعِرَفِة َأنَّ 1 كغم = 1000 غم حِلَّل َهِذِه امْلََساِئل حَتْ

)ب(

1 كغم و10غم

)ج(

1 كغم و360 غم

)د(

950 غم 

)ه�(

1 كغم و170 غم

)و(

1040 غم

)ز(

190 غم

)ح(

1980 غم 

غمغمغمغم غمغمغم 25001000 ...
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�اِوُل  ٍة حُتَ ُمالَحَظ�ة: يف ُكلِّ َم�رَّ
فِيَها َتْقِديَر ُكْتَل�ُة ِكيٍس َجِديٍد، 

ابِِق . َقاِرْنُه بِاْلِكيِس السَّ

)أ(
3100 غم

)ب(
4900 غم

)ج(
3950 غم

)د(
7200 غم

)ه�(
3700 غم

)و(
8900 غم

 3- ُقْم بإَِضاَفِة َأْشياَء إىَِل ِكيٍس َأْو ُصنُْدوٍق إىَِل َأْن ُتْصبَِح الُكْتَلُة

بَِتْقِديِرَك 100 غرام. 
غمَضِع اْلِكيَس َعَى امْلِيَزاِن . َسّجِل الُكْتَلَة .

ُقْم بإَِضاَفِة َأو إَِزاَلِة الكتل َحتَّى تصبح ُكتَلُة الِكيُس أو الّصنُْدوق 100 غرام. 

ُخْذ ِكيًسا َأْو ُصنُْدوًقا آَخَر َوَأِضْف إَِلْيِه األَْشَياَء إىَِل َأْن تصبح الُكْتَلُة بَِتْقِديِرَك 200 
غرام.  

غمَضِع اْلِكيَس َعَى امْلِيَزاِن . َسّجِل الُكْتَلُة .
ُقْم بإَِضاَفِة َأو إَِزاَلِة الُكْتِل َحتَّى تصبح ُكْتَلَة الِكيُس أو الّصنُْدوُق 200 غرام. 

ُخْذ ِكيًسا َأْو ُصنُْدوًقا آَخَر َوَأِضْف إَِلْيِه األَْشَياَء إىَِل َأْن تصبح الُكْتَلِةُ بَِتْقِديِرَك 400 
غرام. 

غمَضِع اْلِكيَس َعَى امْلِيَزاِن . َسّجِل الُكْتَلَة .
ُقْم بإَِضاَفِة َأو إَِزاَلِة الُكْتِل َحتَّى تصبح ُكْتَلُة الِكيُس أو الّصنُْدوُق 400 غرام. 

ُخْذ ِكيًسا َأْو ُصنُْدوًقا آَخَر َوَأِضْف إَِلْيِه األَْشَياَء إىَِل َأْن تصبح الُكْتَلُة بَِتْقِديِرَك 800 
غرام. 

غمَضِع اْلِكيَس َعَى امْلِيَزاِن . َسّجِل الُكْتَلَة .
ُقْم بإَِضاَفِة َأو إَِزاَلِة الُكَتِل َحتَّى تصبح ُكْتَلُة الِكيُس أو الّصنُْدوُق 800 غرام. 

يِد َأْكَثَر ِمَن 16 كغم.  ُل الرَبِ 4- ِمْن َقَواِعِد الَعَمِل َأالَّ َيْرَفَع ُع�َّ

َرّتِب الطُُّروَد التَّالَِيَة ِضْمَن جَمُْموَعَتْنِ بَِحْيُث ُيْمِكُن َرْفُعَها بَِأَماٍن. 
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ُمالَحَظ�ٌة: َج�ّرْب َأْعداًدا خُمَْتِلَفًة ِم�َن امَلْخُروِط 
ِب إىَِل َأن ُتْصبِ�ح ِقَراَءاُت َجِيِع  والُك�َرِة َوامُلَكعَّ
امَلَواِزي�ِن َصِحيَحًة. َفّكْر َكْيَف َسُتَس�ّجُل تِْلَك 
ا ِمنَْها َسُتَجّرُب َبْعَد  ْبَتَها َوَحّدْد َأيًّ الِقَيَم التِي َجرَّ

 - 5

ما ُكْتَلُة امَلْخُروِط الَواِحِد؟ 

ِب الَواِحِد ؟  ما ُكْتَلُة امُلَكعَّ

ما ُكْتَلُة الُكَرِة الَواِحَدِة ؟ 

فِيَ� َيِل، اْرُسْم ُمَؤرّشَ املِيَزاِن َعنَْد َوْضِع امَلْجُموَعِة التَّالَِيِة ِمَن األَْشَياِء َعَلْيِه. 

6- تكون كتلة ُمْعَظُم الَبالِِغَن تكون َبْنَ 50 كغم و 100 كغم. 
إَِذا َكاَن احلَ�دُّ األَْق�َ� امَلْس�ُموُح بِ�ِه يِف  املِْصَع�ِد َه�و 1250 كغ�م،

 

َفَ� الَعَدُد األَْقَ� للَبالِِغن الِذيَن َسُيْسَمُح هلُم باْستِْخَداِم املِْصَعِد َمًعا؟ 

ْلَت إىَِل إَِجاَبتَِك. ْح َكْيَف َتَوصَّ ارْشَ

ِم�ْن  َأْكَث�ُر  هن�اَك  ُمالَحَظ�ٌة: 
إِجاَب�ٍة واِح�َدٍة َمْعقوَلٍة.َف�رّسْ 
َتْضَم�ُن  بِحي�ُث  إَِجاَبُت�ك: 
والَع�َدَد  �الَمَة  والسَّ األَم�اَن 
ُمْس�َتخِدمي  م�ن  األْق�� 

املِْصَعِد يِف آٍن َمًعا.

٠ كغم ١ كغم

0 كغم3 كغم
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ِقَياُس الُكْتَلِة

ُيْمِكُن ِقَياُس الكتلة بَِوَحَداِت اْلِكيُلوِغَراِم َو اْلغَراِم . )إَِضاَفًة إىَِل َوَحَداٍت ُأْخَرى ( 
ُيْمِكُن اْختَِصاُر اْلِكيُلوِغَراِم بِ� كغم 

ُيْمِكُن اْختَِصاُر اْلَغَراِم بِ� غم 
ُيوَجْد 1000غم يِف 1كغم 

ِميَزاٌن ُزنربكيٌّ ِميَزاُن القياِس ِميَزاٌن بَِكفتِي
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6كغم4كغم

7كغم

8كغم

9كغم
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1 kg 1 kg1 كغم1 كغم

1 kg1 كغم

1 كغم

ُكْتَلُة ُكلُّ َطْرٍد مْن َهذِه الطُّروِد 1كغم
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ُمالَحَظ�ة: نِْصُف َس�اَعٍة = 30 
َدِقيَقة.

  ُرْبُع َساَعٍة = 15 َدِقيَقة

اعُة  3:05 مساًء.  1- الَ َيَزاُل ُهنَاَك ُرْبُع َساَعٍة لُِتْصبَِح السَّ
َكِم الَوْقُت اآلَن؟ ............................................. مساًء

اَعَتْن يِف ُكل احلاالِت التَّالَِية: َقاِئِق َبْنَ السَّ 2- اْكُتْب َفْرَق َعَدِد الدَّ

)أ( .......... َدِقيَقة. 

)ب( ......... َساَعة ......... َدِقيَقة

)ج( ......... َساَعة ......... َدِقيَقة

ُمالَحَظٌة: َماِرس اْحتَِساَب الَوْقِت الِذي َتْسَتْغِرُقُه األَْنِشَطُة. 
ا اْستِْخَداُم َخطٍّ َدقيٍق. وِريٍّ اْسَتْخِدم َخطَّ الَوْقِت للُمَساَعَدِة. َلْيَس َضُ
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الُمْفَرَداُت: 
َساَعُة الَعَقاِرِب
ْقِميَُّة اَعُة الرَّ السَّ
َصَباحًا/َمَساًء

الَوْقُت

ر  َتَذكَّ
اْذُكِر الَوْقَت 

ْقِميَُّة        َساَعُة الَعَقاِرِب  اَعُة الرَّ السَّ

اَعَة الثَّالَِثَة َوَعْشَ َدَقاِئق.  اَعَتْنِ السَّ ُتْظِهُر ِكلتا السَّ
اَعِة لَِذلَِك ُيْمِكُن ِكَتاَبُة اْلَوْقِت بِِصيَغِة : 3:10 .  ُهنَاَك ِستُّوَن َدِقيَقًة يِف السَّ

ْيِل إىَِل ُمنَْتَصِف النََّهاِر .  َصَباًحا ُتِشرُي إىَِل اْلَوْقِت ِمْن ُمنَْتَصِف اللَّ
ْيِل .  مساًء ُتِشرُي إىَِل اْلَوْقِت ِمْن ُمنَْتَصِف النََّهاِر إىَِل ُمنَْتَصِف اللَّ

ِديُدَها بِاْس�تِْخَداِم َخطِّ اأْلَْعَداِد . َعَى َسبِيِل امْلَِثاِل  َمنِيَُّة ُيْمِكُن حَتْ اُت الزَّ َاْلَفرَتَ
1:45 إىَِل 3:10  ِهَي 1 َساَعًة َو 25 َدِقيَقًة .

�:�� �:��٢:���:��

١٥ دقيقة ١٠ دقائق١ ساعة

3:35 مساًء3:10 مساًء

8:50 َصَباًحا

3:10 مساًء

وَن  ة َوَخٌْس َوُعْشُ احلَاِدَيَة َعْشَ
َدِقيَقًة َصَباًحا.
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ِل َلَك.  3- َأْكِمِل اجلَْدَوَل التَّاِل. َتمَّ َتنِْفيُذ املَِثال األَوَّ

ْقِميَُّةالَوْقُت ِقَراَءًةالَوْقُت ِكَتابًة اَعُة الرَّ َساَعُة الَعَقاِرِبالسَّ

3:10 َمساًء

»الثَّالَِثُة َوَعْش َدَقاِئَق 
مساًء«.

أو

»عش دقائق بعد الثالثة«

»الثَّاِمنَُة َوالنِّْصُف َصَباًحا«.

أو

»نِْصُف َساَعٍة َبْعَد الثَّاِمنَِة«
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3:10 مساًء

8:50 َصَباًحا

00:00 َصَباًحا

00:00 مساًء

00:00 صباًحا
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1- اْسَتْخِدِم التَّْقِويَم لإِِلَجاَبِة َعن األَْسِئَلِة التَّالَِية: 

)أ( َماَذا َيُكوُن َيْوُم 13 ُنوَفْمرِب؟ 

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

ْهِر؟  ِل ُجَْعٍة يف الشَّ )ب( َما ُهَو َتاِريُخ َأوَّ

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

ْهِر؟  )ج( َما ُهَو َتاِريُخ آِخِر َسْبٍت يف الشَّ

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

ِل َوالثَّالِِث  َياَقِة اْلَبَدنِيَِّة يِف اأْلَْربَِعاِء اأْلَوَّ َتِمُع َناِدي اللَّ )د( جَيْ
ِمْن ُكلِّ َشْهٍر . َما ِهَي َتَواِريُخ اْجتَِ�َعاهِتِْم يِف َشْهِر ُنوَفْمرِب؟ 

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

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

الُمْفَرَداُت: 
التَّْقِويُم- اجلَْدَوُل 

َمنِيُّ الزَّ

َمنِيَّة اْستِْخَداُم التَّْقِويِم َواجَلَداِوِل الزَّ

ر  َتَذكَّ
ُن  ُن ُش�ُهوُر س�ْبَتْمرِبْ َوَأْبِريَل َوُيوْنُيو َوُنوَفْمرِب ِم�ْن 30 َيْوًما ، فِيَ� َتَتَكوَّ َتَتَكوَّ
ُن ِمْن 28 َيْوًما يِف  اِير الِذي َيَتَك�وَّ �ُهوِر ِمْن  31 َيْوًما؛ باْس�تِْثنَاِء فرْبَ َباِقي الشُّ

نَِة الَكبِيَسِة.  ِة و 29 َيْوًما يِف السَّ نِة الَعاِديَّ السَّ
ُيْكَتُب التَّاِريُخ بَِشْكِل: 

َيْوم، َشْهر. َعَى َسبِيِل املَِثاِل:  16 ُنوَفْمرِب. 
َيْوٌم ، َشْهٌر ، َسنٌَة. َعَى َسبِيِل املَِثاِل:  30 ديسمرب 2016

ُنوَفْمرب
  األحد     اإلثنن   الثالثاء    األربعاء  اخلميس  اجلمعة  السبت
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ْر َأنَّ ُهنَاَك 31 َيْوًما يف ِديَسْمرِب.  ُمالَحَظٌة: َتّذكَّ
اِم يف ُكّل َشْهٍر. َسُيَساِعُدَك ِحْفُظ َعَدِد األَيَّ

2- َيْلَعُب ُحَساٌم الُكَرَة ُكلَّ سْبٍت. 
ْبِت 1 ِديَسْمرِب.  َيْلَعُب ُحَساٌم الُكَرَة َيْوَم  السَّ

ة.  تِي َيْلَعُب فِيَها ُكَرَة اْلَقَدِم يِف ِديسْمرِب ؟ ........................................... َمرَّ اِت الَّ ما َعَدُد امْلَرَّ

ُح اجْلَْدَوُل التَّاِل َمَواِعيَد ُمَغاَدَرِة احْلَافاَِلِت لِْلَمِدينَِة.  3- ُيَوضِّ
5:00 مساء3:30 مساء1:00 مساء10:30 صباحًا8:00 صباحًا

ِذي َسُتَغاِدُر فِيِه احْلَافَِلُة التَّالَِيُة ؟ ....................... يَّْل َأنَّ الَوْقَت اآلَن ُهَو الظَِّهرَيُة. َما امْلَْوِعُد الَّ ) أ ( خَتَ
اَعِة 2:45 َمَساًء، َوَتِصُل احْلَافَِلُة التَّالَِيُة يِف َمْوِعِدَها.  ِة احْلَافاَِلِت ِعنَْد السَّ )ب( َتِصُل َمْرَيُم إىَِل حَمَطَّ

َكْم ساعًة َسَتنَْتظُِر َمْرَيُم احلَافَِلَة؟ ...........................................................

ُمالَحَظٌة: اْرُسْم َخطَّ الَوْقِت لِلُمَساَعَدِة.

ْوِل.  اِن َصَباًحا ِمْن َمَطاِر َمْسَقَط الدَّ َمنِيُّ َأْوَقاَت ُمَغاَدَرِة الَطرَيَ 4- ُيَوّضُح اجلَْدَوُل الزَّ
الَوْقُتالوْجَهُةالّرْحَلُة
10:30ُدب 322
وت351  10:35َبرْيُ
ْوَحة151 10:45الدَّ
11:00الَقاِهرة382

11:10باريس243 
11:15لندن 214 

وحِة؟ ................................................... ْحَلُة 151 إىل الدَّ ) أ ( َمَتى ُتَغاِدُر الرِّ

)ب( إذا َكاَن َزَمُن الّرْحَلِة َساَعًة َواِحَدًة و5 َدَقاِئَق. 

َفَمَتى َيُكوُن َمْوِعُد ُهُبوطَِها ؟ ...........................................................
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اَعاِت َفَقط. فِيَ� َيِل َساَعاٌت بِعْقَرِب السَّ

اِْعَمْل َمَع َزِميٍل َلَك ًعَى َتْقِديِر الَوْقِت لُِكلٍّ ِمنَْها.

ِقَراَءُة الَوْقِت
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ّقائِِق اَعاِت والدَّ إَِشاَراُت السَّ
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َقاِئِق إىَِل ُمَضاَعَفاِت  ُه َعْقَرُب الدَّ ِط َأالَّ َيَتَوجَّ اَعِة التَّالَِيِة بَِشْ ُاْرُسْم َتْوِقيًتا ِمْن اْختِياِرَك َعَى َوْجِه السَّ
الَعَدِد 5. َتَباَدْل َعَمَلَك َمَع َزِميٍل َلَك َواْنُظْر إىَِل َعَمِلِه. 

َقاِئِق ِمْن 0  اَعِة، ُثمَّ اْسَتْخِدْم َساَعَة الَعَقاِرِب لِِقَراَءِة إَِشاَراِت الدَّ ُقْم بِالّعدِّ َخَْساٍت َحْوَل َوْجِه السَّ
إىل 60 َمْع خَتَطِّي ُمَضاَعَفاِت ال� 5. 
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َسْوَف َتْحَتاُج إَِلى: 
َأْق�َراِص الَع�ّد-  ُقَصاَص�اِت 

َعٍة َوَرٍق ُمَربَّ

ِع.  َضْع َأْرَبَعَة َأْقَراِص َعّد، َواِحًدا يِف ُكّل َزاِوَيٍة ِمْن َزَوايا امُلَربَّ
�ورِة التَّالَيِة،  َفإِنَّ�َك ُتَضاِعُف  بِإَضاَف�ِة ُق�ْرَصْ َعّد آَخَرْيِن ك�َ� يِف الصُّ

املَساَحَة. 

ٌع َواِحٌد َعانُمَربَّ  ُمَربَّ
ا ِمْن َأْقَراِص  ّرْك أيًّ َعاٍت . اَل حُتَ َضاَفِة َمِزيٍد ِمْن َأْقَراِص اْلَعّد ملَُِضاَعَفِة امْلَِساَحِة إىَِل َأْرَبِع ُمَربَّ َأْوِجْد َطِريَقًة إِلِ

ْنَتُه . َهْل ُهنَاَك َأْكَثُر ِمْن َطِريَقٍة لَِعَمِل َذلَِك ؟  اْلَعّد احْلَالِيَِّة . اْرُسْم َما َكوَّ

ْلَت إَِلْيِه َحتَّى اآْلَن.  اْرُسْم َجْدَوالً ُيَوّضُح َما َتَوصَّ
اٍت ُأْخَرى . َماَذا َوجدَت؟   اِْسَتِمرَّ يِف ُمَضاَعَفِة امْلَِساَحِة َخَْس َمرَّ

ٍة.  َعاِت التِي ُتِضيُفَها يف ُكّل َمرَّ ُمالَحَظٌة: اِْبَحْث َعِن النََّمِط يِف َعَدِد امُلَربَّ

الُمْفَرَداُت: 
امُلَتَسْلِسلُة  -  النََّمُط

اْستِْخَداُم أَدَواِت الَعدِّ

ر  َتَذكَّ
اْلِمَساَحُة ِهَي ِقَياٌس لَِمنْطَِقٍة َمْحُصوَرٍة فِي نَِطاٍق ُمَعيٍن عَلى َسْطٍح 

َعِة . وُتَقاُس باْلَوْحَدِة الُمَربَّ
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َسْوَف َتْحَتاُج إَِلى: 
َعٍة ُقَصاَصاِت َوَرٍق ُمَربَّ

ُمالَحَظٌة: اْسَتْخِدْم َمْعِرَفَتَك بِاجلَْمِع َحتَّى 12 َوامَلْصُفوَفاِت.

ُر يِف ُمْسَتطِيٍل بِِمَساَحِة 12 .  ُأِريُد َتْكِويَن َحْوِض َسَمٍك َجِديٍد ، َوَأَنا ُأَفكِّ
َجاَب�اِت امْلُْخَتِلَفِة . اْكُتْب َما  اِح َأْكرَبِ َع�َدٍد مُمِْكٍن ِمْن اإْلِ َعَة اِلْقرِتَ يُطُه ؟ اْس�َتْخِدِم اأْلَْوَراَق امْلَُربَّ َك�ْم َيْبُل�ُغ حُمِ

لَت إَِلْيِه.  َتَوصَّ

َماَذا َلْو ُقْمَت بَِتْغِيرِي َش�ْكِل احْلَْوِض بَِحْيُث َتْبَقى امْلَِس�اَحُة 12 َوَلِكْن َمَع اْعتَِ�ِد َأّي َش�ْكٍل آخَر؟ َكْم َعَدُد 
تِي ُيْمِكنَُك َأْن جَتَِدَها لُِصنِْع احْلَْوِض اخْلَاصِّ ِب ؟  الطُُّرِق امْلُْخَتِلَفِة الَّ

َلَت إَِلْيِه . اْكُتْب َأْو اْرُسْم َما َتَوصَّ

الُمْفَرَداُت: 
املَساَحُة، املِحيُط

َماَذا ُيْمكُِن أْن َيُكوَن؟

ر  َتَذكَّ
َلًة َأْرَبَع َزَوايا َقاِئَمٍة. َعاِت ُمَشكِّ َتَتَعاَمُد َأْضاَلُع امُلَربَّ
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َعِة َشَبَكُة الَوَحَداِت امُلَربَّ

 . َعِة يِف َأْنِشَطِة امَلَساَحِة امُلْخَتِلَفِة يِف الّصفِّ اِْسَتْخِدم َشَبَكَة الَوَحَداِت امُلَربَّ
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ُمالَحَظٌة: َق�ّدْر َعَدَد اأْلَْش�َخاِص 
ِذيَن ُيْمِكُن َأْن ُيَمثَِّلُهْم َرْمٌز َواِحٌد  الَّ
ْب َذلَِك اْلَع�َدد يِف التَّْمثِيِل  ، َوَج�رِّ
ى َم�ا إَِذا َكاَنْت  بِامْلَُص�ّوَراِت ؛ لرَِتَ
ُموِز َتِصُل إىَِل إِْجَاِلّ 330 . ُكُل الرُّ

َما األَْكَثُر َشْعبِيًَّة؟ 
َما األََقلُّ َشْعبِيًَّة؟ 

َراِت َأْعاَلُه 330 َشْخًصا.  ُيَغّطي التَّْمثِيُل بامُلَصوَّ

َأْكِمِل: املْفَتاَح  =  شخًصا.  

َراِت َأْعاَله.  ُاْكُتْب أْعَداَد النَّاِس ِوْفَق َنْوِع الِفيلم يِف اجلَْدَول التَّاِل بَِشْكٍل ُيَطابُِق التَّْمثِيَل بامُلَصوَّ

َعَدُد األَْشَخاِصَنْوُع الِفيلِم
امُلَغاَمَراُت
الُكوِميْديا

َكُة ُسوُم امُلَتَحرِّ الرُّ

الَوَثاِئِقيُّ

ُسوُم امُلَتَحّرَكُةالُكوِميْدَياامُلَغاَمَراُت الَوَثاِئِقيُّالرُّ

الُمْفَرَداُت: 
راِت التَّْمثيُل بامُلّصوَّ

َراِت التَّْمثِيُل الَبَياِنُّ بِامُلَصوَّ

ر  َتَذكَّ
ُموِز َوامْلِْفَتاِح  َتاُج إىَِل َفْهِم َكْيِفيَِّة اْس�تِْخَداِم الرُّ حِلَ�لِّ َهذِه امْلََس�اِئِل، حَتْ

لَِتْمثِيِل َأْكَثَر ِمْن ُعنُْرٍ َواِحٍد يِف التَّْمثِيِل بِامْلَُصّوَراِت

َسْوَف َتْحَتاُج إَِلى: 
ِمْسَطَرٍة

التَّْمثِي�ُل  َيْكِش�ُف   -1
بِامْلَُصّوَراِت التَّاِل َأْنَواَع 
َل�ِة َلَدى  اأْلَْف�اَلِم امْلَُفضَّ

النَّاِس .
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ْر  3-  َحّوِل امْلَْعُلوَماِت يِف اجْلَْدَوِل التَّاِل إىَِل مَتْثِيٍل َبيانٍّ بِامْلَُصّوَراِت َوَتْذكَّ
ِكَتاَبَة اْلُعنَْواِن َوالتَّْسِمَياِت َوامْلِْفَتاِح .

اِئَراِت التي ُتَغاِدُر َمَطاَر  ِوْجَهاُت الطَّ
ُمْسَقَط يِف ُأْسُبوٍع. 

حاَلِت الِوْجَهة  َعَدُد الرِّ
140ُدَبّ

ْوَحُة 40الدَّ
ة  55َجدَّ

10إْسَطنُْبوُل
20َلنَْدُن

ْك�َ�ِل التَّْمثِيِل بِامْلَُصّوَراِت  ْرَش�اَداِت إِلِ َمُع َأجْمَُد َوَماِزٌن َوَجِيٌل َوَعِلٌّ امْلُْلَصَقاِت . اْس�َتْخِدِم اإْلِ 2- جَيْ
تِي َجََعَها ُكلٌّ ِمنُْهْم .  ِذي ُيَوّضُح َعَدَد امْلُْلَصَقاِت الَّ الَّ

التَّْمثِيل بِامْلَُصّوَرات ْرَشاَداُت        اإْلِ
َامْلُْلَصَقاُت َمَع َأجْمََد َأَقلُّ بَِثاَلَثٍة ِمَن امْلُْلَصَقاِت َمَع َماِزٍن. 

 . َامْلُْلَصَقاُت َمَع َجِيٍل َأَقلُّ بَِعَشٍة ِمْن امْلُْلَصَقاِت َمَع َعِلٍّ

 َع�َدُد امْلُْلَصَق�اِت ِعنْ�َد ال�ُكلِّ 169 ُملَصًق�ا، َوَع�َدُد 
امْلُْلَصَقاِت َمَع َماِزٍن 44 ُمْلَصًقا .

امْلِفتاُح = 5 ُمْلَصَقاٍت 

إىل  �ٍة  بِِدقَّ ُاْنُظ�ْر  ُمالَحَظ�ٌة: 
الَبَياَناِت َقْبَل اْختَِياِر ِمْقَياٍس 

َوَرْمٍز للِمْفَتاِح. 
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ِة الَبَياَناِت َطِريَقُة ُمَعاجَلَ

ْر / ناِقْش / ابَحْث عِن  َفسِّ
النماذِج في البياناِت

ما الذي َتعِرُضُه البياناُت؟
اْجمِع المعلوماِت

َنظِّم واعرِض البياناِت

ُسؤاٌل بِحاَجِة إِلى إِجابٍة دِ البياناِت التى َتحتاُج إلى َجْمٍع َحدِّ
َناِت َحَلَقِة ُمَعاجَلَِة الَبَياَناِت. اِْقَرأ ُمَكوِّ

ِميعَها  ِدي�ُد الَبَياَناِت التِي جَيِ�ُب جَتْ َك�َ� ُتاَلِح�ْظ، َتْبَدُأ اخلُُط�َواُت بَِطْرِح ُس�َؤاٍل َأْو ُمْش�ِكَلٍة. َيتِمُّ حَتْ
َاُذ الَقَراِر َح�ْوَل َأْفَضِل َطِريَق�ٍة جِلَْمِع الَبَياَن�اِت. جَيُِب َتنْظِيُم  لِلُحُص�وِل َع�َى إَِجاَباٍت. ُث�مَّ َيتِمُّ اختَّ
�َؤاِل. َأِخرًيا جَيُِب ِدَراَس�ُة األَْنَ�ُط التِ�ي َتْظَهُر ِمْن ِخاَلِل  الَبَياَن�اِت للُحُصوِل َعَى اإِلَجاَبِة عِن السُّ

الَبَياَناِت لإِِلَجاَبِة.
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اْستِْبَياُن الطُُّيوِر الُعاَمنِيَِّة

َعَدُد املشاهدِةالطَّيوُر
وري 30الدُّ
21َقنربُة املاِء

57احل�َمُة
هبي وُن الذَّ 0احلَسُّ

52النَّورُس
48َخطَّاُف الَبْحِر

قزاُق 11الزَّ
31الُغراُب
قراُق 7الشَّ
17الُعْقُعُق

الغراب

العقعق

الحمامة

الدوري

اِْقَرأ امَلْعُلوَماِت الَواِرَدِة، ُثمَّ َأِجْب َمَع َزميٍل َلَك ع�َّ َيِل:

َأيُّ الطُُّيوِر َكاَن األَْكَثَر ُمَشاَهَدًة؟

َكْم َيِزيُد َعَدُد احلََ�ِم عى الُغْرَباِن؟

بَِكْم َكاَن َعَدُد ُمَشاَهَدِة َطاِئِر الَشْقَراِق َأَقّل ِمْن َطاِئِر العْقعِق؟ 

َّْت ُمَشاَهَدُت�َها َكُكل؟ َكْم َعَدُد الطُُّيوِر التي مَت
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َراِت للطُُّيوِر امُلَشاَهَدِة ِخالَل ُأْسُبوٍع التَّْمثِيُل الَبَياِنُّ بِامُلَصوَّ

 5 = املِفتاُح

َعَدُد الطُّيوِراليوُم

اإلثنن

الثالثاء
األربعاء
اخلميس

اجلمعة
السبت
األحد

5 = املفتاح

َعَدُد الطُّيوِراليوُم

اإلثنن

الثالثاء
األربعاء
اخلميس

اجلمعة
السبت
األحد

يِط امَلْدَرَسِة. ُدَك ُمَعلُِّمَك بَِمْعُلوَماٍت َحْوَل الطُُّيوِر امُلَشاَهَدِة ِخاَلَل ُأْسُبوٍع يِف حُمِ َسُيّزوِّ
َراِت هَلَا. ُقْم بِالَعَمِل َمَع َزِميٍل َلَك إِلْعَداِد مَتثيٍل بِامُلَصوَّ
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 =  ×    =  +  

 =  ÷    =  –  
ُْم ُجْزٌء ِمْن خُمَطَِّط كارول.  2- َهُؤاَلِء اأْلَْطَفاُل جَيِْلُسوَن يِف احْلَافَِلِة َكَ� َلْو َأهنَّ

وَرِة .  َأِضِف امْلُْلَصَقاِت التَّالَِية إىَِل الصُّ

بُِدوِن بِِدْشَداشة بُِدوِن ُكمةبُكمة
ِدْشَداَشة

َحّدِد امَلَكاَن الِذي جَيِْلُس فِيِه ُكلُّ طِْفٍل. 

وَرِة.  ُاْكُتْب َأْسَ�َءُهْم َعَى الصُّ

ًة .  َخالٌِد : الَ َأْرَتِدي ُكمَّ

 َأمْحَُد : اَل َأْجِلُس بِِجَواِر ُمَهنَِّد . 

ًة.  ٌد : َأْرَتِدي ِدْشَداشًة َوُكمَّ  حُمَمَّ

 ُمَهنٌَّد : اَل َأْرَتِدي ِدْشَداَشًة .

ُمالَحَظة: َفّكْر يِف 
تِي ِهَي  اأْلَْعَداِد الَّ

 ُمَضاَعَفاُت 3 
و 4 ، َوَفّكْر يِف اأْلَْعَداِد 

تِي ُتْعطِي َعَدًدا  الَّ
َصِحيًحا ِعنَْد ِقْسَمتَِها .

ِة بَِحْيُث ُيْمِكُن َوْضُع إَِجاَبٍة َواِحَدٍة  1-  اِْسَتْخِدِم اأْلَْعَداَد التَّالَِيَة يِف اجْلَُمِل اْلَعَدِديَّ
يِف ُكّل ِقْس�ٍم ِم�ْن خُمَطَّ�ِط كارول يِف امْلَْصَدِر ) 10 ( . ُيْمِكنَُك اْس�تِْخَداُم ُكلِّ 

ًة َواِحَدًة َفَقْط . َعَدٍد َمرَّ

َسْوَف َتْحَتاُج إَِلى: 
امَلْص�َدِر 10  )لوحِة القيم�ِة املكانيِة 

وخمطِط كارول(–  َأْقالِم تْلِويٍن 

23456789

الُمْفَرَداُت: 
الَفْرُز- التَّْصنِيُف- 
َكاُرول-  خُمطَّ�ُط 

خُمطَُّط فِن.

ُمَطََّطاُت َكاُرول َوفِن
ر  َتَذكَّ

َتاُج إىَِل َفْهِم َكْيِفيَِّة اْستِْخَداِم خُمَطََّطاِت كارول  حِلَّل َهذِه امْلََسائِل حَتْ
ٍة  َوفِن لَِتْصنِي�ِف اْلَبَياَناِت . ُقْم بِِقَراَءِة اْلَعنَاِويِن َوامْلُْلَصَقاِت بِِدقَّ

. ى َكْيَف َوَأْيَن جَيُِب َتْصنِيُف اْلَعنَاِصِ لرَِتَ
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3- ُاْرُسم َوْرَدًة يِف ُكّل ِقْسٍم ِمْن َأْقَساِم خُمَطَِّط فِن.

ِة َأْقَساِم امُلَخطَِّط.  ْر َرْسَم َوْرَدٍة يف َكافَّ ُمالَحَظٌة: َتَذكَّ

5 َبَتاَلٍتَبَتاَلٌت َزْرَقاء 

َمْرَكٌز َأْصَفُر 
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َسْوَف َتْحَتاُج إَِلى: 
َحَجِر َنِرٍد )َعَدُد 2(- َأْقَراِص َعدٍّ

ْعَبِة َحتَّى النَّهاَيِة. ُمالَحَظٌة: ِمَن األَْفَضِل َلِعُب اللُّ

الُِب” واآلَخُر “امُلوجُب”.  ى “السَّ َتاُر َأَحُدُكم ُمسمَّ . خَيْ َهذِه ُلْعَبٌة لاِلِعَبْنِ اْثنَْنِ
ْفِر.  ُل “امْلوَجُب” ِمَن الَيَساِر إىِل الَيِمِن َبْدًءا من الصِّ َيَتنَقَّ
ْفِر.  الُِب” ِمَن اليِمِن إىِل اليسار َبْدًءا من الصِّ ُل “السَّ َيَتنَقَّ

ْقَمْنِ وَح�ّرْك قْرَص الَعّد اخلَاصِّ بَِك َوْفَق َناتِِج  َتنَ�اَوْب َأْن�َت َو َزِميُلَك َعَى َرْمِي َحَجَري النَّرِد. اِْجَِع الرَّ
اِه اخلَاّص بَِك. اجلَْمِع وَحَسَب االجّتَ

ابَِح. الُِب” ُهَو الرَّ ى “السَّ إَذا َوَصَل ُقْرُص الَعّد إىَِل -12، َيُكوُن الّتْلِميُذ َصاِحُب امُلَسمَّ

ابَِح. ى “امُلوجُب” ُهَو الرَّ إَذا َوَصَل ُقْرُص الَعّد إىَِل +12، َيُكوُن الّتْلِميُذ َصاِحُب امُلَسمَّ
ْعَبَة اجْلَِديَدَة  ْعَبَة َأْعالُه لَِتْصِميِم ُلْعَبٍة ُأْخَرى. َض�ْع َقَوانَِن َجِديَدًة َوِصِف اللُّ اِْس�َتْخِدِم اللُّ

بَِواِسَطِة اْلِكَتاَبِة . 
ُب ، َأْو ِقْسَمُة اْلَعَدَدْيِن ؟  َهْل ُيْمِكنَُك َجُْع ، َطْرُح ، َضْ

__________________________________________________________
تِي  َس�ابِيَِّة بَِحْيُث َيتِمُّ َتْطبِيُقَها َعَى اأْلَْرَقاِم الَّ ْعَبُة ُفْرَصَة اْختَِياِر اْلَعَمِليَِّة احْلِ َن اللُّ  َه�ْل ِم�َن اأْلَْفَضِل َأْن َتَتَضمَّ

َيتِمُّ احْلُُصوُل َعَلْيَها ِمْن ِخاَلِل َحَجِر النَّْرِد؟ 
__________________________________________________________

ْعَبَة َمَع َزِميٍل خُمَْتِلٍف .  اِعَك ؟ اِْلَعِب اللُّ  َهْل ُيْمِكنَُك التَّْفِكرُي بَِقَوانَِن ِمن اْخرِتَ
__________________________________________________________

َعُل ُلْعَبَتَك َأْفَضَل ِمَن اأْلَْلَعاِب اأْلُْخَرى ؟ ِذي جَيْ  َما الَّ
__________________________________________________________

الُمْفَرَداُت: 
ُموَجٌب - َسالٌِب

َتنَاُزلِيًا َوَتَصاُعِديًا

 12– 11– 10– 9– 8– 7– 6– 5– 4– 3– 2– 1– 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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َسْوَف َتْحَتاُج إَِلى: 
املْص�َدر 11 و12 )بَِطاَق�ات 
األَْعَداِد ولوحة لعبة األعَداِد 
ْوِجيَّة( -  َأْقَراِص  ِة والزَّ الفْرِديَّ
َعّد لُِكّل اَلِع�ٍب – َحَجِر َنرٍد 

)َعَدد (2
َطِريَقُة اللَِّعِب:

ْقِم1.  ِعَباِن بَِوْضِع ُقْرِص الّعدِّ اخلاصِّ بُِكٍل ِمنُْه� َعَى الرَّ 1 -  َيْبَدُأ الالَّ

ا  ى » اْلَفْرِدّي« َوَأيًّ ا ِمنُْه� َسَيُكوُن َصاِحَب امْلَُسمَّ ِعَباِن َأيًّ َتاُر الالَّ  2 -  خَيْ
ْوِجّي« .  ى »الزَّ ِمنُْهَ� َسَيُكوُن َصاِحُب امْلَُسمَّ

 3 - اْخِلْط بَِطاَقاِت اأْلَْعَداِد . 

ٍة . إَِذا َكاَن اْلَعَدُد َزْوِجيًّا ؛ َيْرِمي   4 -  اْسَحْب بَِطاَقًة َواِحَدًة يِف ُكلِّ َمرَّ
ُك  « َحَجَر النَّرِد، ُث�مَّ حُيَرِّ ْوِج�يِّ ى » الزَّ ِع�ُب َصاِحُب امْلَُس�مَّ الالَّ
ِذي  ْقِم الَّ ُق�ْرَص اْلَع�دِّ اخْلَاصَّ بِ�ِه َعَدًدا ِم�َن اخْلُْطَواِت َوْف�َق الرَّ
ا  ا إَِذا َكاَن اْلَعَدُد َفْرِديًّ َس�َيْحُصُل َعَلْيِه ِمْن ِخاَلِل َحَجِر النَّرِد . َأمَّ

ى » اْلَفْرِدّي« بِتِْلَك اْلَعَمِليَِّة .  ِعُب َصاِحُب امْلَُسمَّ َفَسَيُقوُم الالَّ

ِعبن التَّاَلِقي يِف َنْفِس امْلََكاِن َمًعا .   5 -  ُيْمِكُن لُِقْرَص الالَّ

َتاُز َأْو حَيُطُّ َعَى »64« . ِذي جَيْ ِعُب الَّ  6 - اْلَفاِئُز ُهَو الالَّ

ْوِجيَُّة ُة والزَّ األْعَداُد الَفْرِديَّ
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ُمالَحَظٌة: اْسَتِعن باألْمثَِلة َأْعالُه.

1- اْحُسْب َما َيِل: 
4 ÷ 74

الطَّْرُح امُلَتَكّرُر َخطُّ األْعَداِد         
____________________________________________________

5 ÷ 98
الطَّْرُح امُلَتَكّرُر َخطُّ األْعَداِد         

____________________________________________________
 3 ÷ 47

الطَّْرُح امُلَتَكّرُر َخطُّ األْعَداِد         
____________________________________________________

���٢�٢� �٢٢٢

� − �� −� − � − � −
�− �� ������ ��

الُمْفَرَداُت: 
الَباِقي - الطَّْرُح امُلَتكّرُر

الِقْسَمُة
ر  َتَذكَّ

َطَراِئُق الِقْسَمِة
72 ÷ 5 = 14 والباقي 2 

اْستِْخَداُم َخّط األَْعَداِد

الطَّْرُح امُلَتَكّرُر    72 
     50  )10 جمموعات من 5(

22     
     20    )4 جمموعات من 5(

      2      ) الباقي 2(

–

–
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2- ُيْمِكنَُك التَّْعبرُِي َعْن 17 ÷ 5 كاآليِت:

َسابِيَِّة َأْعاَلُه 2 .  َباِقي اْلَعَمِليَِّة احْلِ

َؤاِل َجّيًدا َداِئً� لَِتْحِديِد َما  َسَتْحَتاُج لَِتْدِويِر َنتِيَجِة اْلَعَمِليَّاِت احِلَسابِيَِّة يِف َكثرٍِي ِمن اأْلَْحَياِن . ُقْم بِِقَراَءِة السُّ
ا َأْم َتنَاُزلِيًّا .  إَِذا ُكنَْت َسُتَقّرُب َتَصاُعِديًّ

 ) أ  ( ُيْمِكُن لِ��� 5 َأْطَفاٍل اجْلُُلوُس َحْوَل َطاِوَلٍة . َما َعَدُد الطَّاِواَلِت امْلَْطُلوُب جِلُُلوِس 17 طِْفاًل ؟ 

َطاِوالٍت_______________________________________________ 

اَءُه ب� 17 ِرَيااًل ؟   ) ب ( َثَمُن اْلِكَتاِب اْلَواِحِد 5 ِرَياالٍت . َكْم ِكَتاًبا َتْسَتطِيُع رِشَ

ُكُتٍب_________________________________________________ 

 3 -   َعاِئَشُة بَِحاَجٍة إىِل 26 ُعْلَبَة َعِصرٍي . 

نُْدوُق َعَى 4 ُعَلِب َعِصرٍي .  حَيَْتِوي الصُّ   

َتاُج إليه َعاِئَشُة ؟ َكْم ُصنُْدوًقا حَتْ  

َصنَاِديَق_______________________________________________

ُمالَحَظٌة: ُكلُّ طِْفٍل جَيُِب َأْن جَيِْلَس. 

اُء ُكُتٍب َكاِمَلٍة  ُمالَحَظة: ُيْمِكنُ�َك رِشَ
َفَقط. 

ُمالَحَظٌة: َبّن َطِريَقَة احلَّل وكْيَف َسَتَتَعاَطى َمَع الَباقي.

����� ��

٥ - ٥ - ٥ -
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َلْوَحُة الِقيَمِة امَلَكانِيَِّة

100020003000400050006000700080009000آالُف

100200300400500600700800900ِمئاُت

102030405060708090َعَشاُت

123456789آحاُد

0.10.20.30.40.50.60.70.80.9ُجزٌء ِمْن َعَشٍة

0.010.020.030.040.050.060.070.080.09ُجْزٌء ِمْن ِمائٍة

ُفوِف؟  ُاْنُظْر إىَل َلْوَحِة الِقيَمِة امَلَكانِيَِّة. َماذا ُتاَلِحْظ بالنِّْسَبِة للصُّ

َكْيَف ُيْمِكنَُك َأْن َتْقَرَأ 13.25 ريااًل بَِواِسَطتَِها؟ 
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َخطُّ األَْعَداِد -10  إىل 10

10010-

. فِّ ُم يِف الصَّ ُمَها امُلَعلِّ اِْسَتِعْن بَِخطِّ األَْعَداِد التَّاِل لِلُمَشاِرَكة بُِأْنُشوَدِة َسُيَقدِّ
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َمَواِزيُن احلَراَرِة

الِحْظ َمَواِزيَن احلََراَرِة التَّالِيَة.
َأيُّ َدَرَجِة َحَراَرٍة َأَقلُّ -5 °س أو -2 °س؟

َرتِّْب َدَرَجاِت  احلََراَرة َبْدءًا ِمَن األْكَثِر ُبُروَدًة: 2°س، -7°س، صفر °س، -3 °س، و 5 °س.

404040

202020

101010

000

10-10-10-

303030

°س°س°س
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ُصَل َعَى النَّتِيَجِة 180 لَِكْي َتْرَبَح.  ْغُز 1 : جَيُِب َأْن حَتْ اللُّ

ْكِل.  َن ِمْن َتْثبِيِت احْلَْلَقِة يِف الشَّ  ُقْم بَِرْمِي احْلَْلَقاِت َعَى اأْلَْشَكاِل امْلَْخُروطِيَِّة . جَيُِب َأْن َتَتَمكَّ

َلَدْيَك َثاَلُث ُطُرٍق خُمَْتِلَفٍة لَِتْحُصَل َعَى 180 . َحاِوْل إجَِياَد َجِيِع الطُُّرِق.

2070908060

ُصَل َعَى النَّتِيَجِة 150 لَِكْي َتْرَبَح . ْغُز 2 : جَيُِب َأْن حَتْ اللُّ

 ُقْم بَِرْمِي َأْرَبَعِة َأْسُهٍم َعَى َلْوَحِة اأْلَْهَداِف. 

َاحْلَْلَقاُت هَلَا اْلِقَيُم التَّالَِيُة : 100 ، 50 ، 40 ، 20 ، 10 

 ُهنَاَك َثاَلُث ُطُرٍق خُمَْتِلَفٍة لَِتْحُصَل َعَى 150. َحاِوْل إجَِياَد َجِيِع الطُُّرِق.
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َجُْع ُمَضاَعَفاِت 10



امَلَصاِدُر
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ِة )اجلَْمُع( املصدر 1: ِقَصُص اجلُْمَلِة الَعَدِديَّ

ُيستخَدُم هَذا املصدُر يِف أكثَر مْن درٍس

ُة ُتساعُد الِقَصُص يف رَشِح ما تعنيِه اجلُملُة الَعدِديَّ

 

ا اجلزُء  َقَطْعُت يِف اجلزِء األوِل ِمْن ِرحَلتي 58كم. أمَّ
الثَّ�ان فقطْعُت فِيِه 25ك�م. فيكوُن املجم�وُع الُكلُّ 

لِرحلتي 83 كم.

83=25+58

 

 هذِه املرُة قطعُت يف اجلزِء األوِل 
ا اجلزُء  م�ْن رحلتِي 83 ك�م. أمَّ
الثَّ�ان َفَقَطْع�ُت فِي�ِه 67 ك�م. 
ت�ي  الَّ فيك�وُن جمم�وُع املس�افِة 

قطعُتها 150 كم.

83 كم

67 كم 150=67+83

 
 لدّي كأٌس  حتتوي عى 783مل مَن العصرِي. أضفُت 
لل�كأِس 419مل إضافيًة. فأصب�َح لديَّ 1202مل 

يف الكأِس.

1202=419+783
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ِة )الطَّْرُح( املصدر 2:  ِقَصُص اجلُْمَلِة الَعَدِديَّ

ُيستخَدُم هَذا املصدُر يِف أكثَر مْن درٍس

ُة ُتساعُد الِقَصُص يف رَشِح ما تعنيِه اجلْملُة الَعَدِديَّ

 

َلديَّ 85 مل ِمن الزيِت يِف قارورٍة. استخَدْمُت 15مل يف إحَدى 
الَوْصفاِت. فبقَي لديَّ 70مل يِف القارورِة.

70=15-85

 

َل�ديَّ 78مرًتا مَن احِلباِل ولكنِّي بِحاجٍة فقْط إىل 72مرًتا. لذلَك 
ُقْمُت بقصِّ 6أمتاٍر من احلبِل.

6=72-78

 

كاَن ل�ديَّ 783م�ل م�َن العص�رِي يِف 
ى  كأٍس. رشب�ُت منَه�ا 419م�ل. فتبقَّ
لديَّ 364مل مَن الَعصرِي يِف الكأِس.

364=419-783



60 

املْصَدُر 3:  َلْوَحاٌت َقابَِلٌة لالنِزالِق

ْوَحِة َسَتْحَتاُجوَن إىَِل :  لُِصنِْع اللَّ

ٍة َعَى َشْكِل َظْرٍف ) اْنُظْر َصْفَحة 62(.   •   َوَرَقٍة َمْطِويَّ

 .  •   ِمَقصٍّ

يٍط اَلِصٍق.   •   رَشِ

 •   ُقَصاَصٍة َوَرِقيٍَّة َقابَِلٍة لاِِلْنِزاَلِق َداِخَل الظَّْرِف ) اْنُظْر صفحة 64 (. 

ْرَشاَداُت:   اإْلِ

ِة َعَلى َشْكِل الظَّْرِف، ُثمَّ اقطْع  َطِة لُِصنِْع اْلَوَرَقِة اْلَمْطِويَّ  1 .    اِْقَطِع النَُّموَذَج ِعنَْد اْلُخُطوِط اْلُمنَقَّ
ْكِل .  َطَة لُِصنِْع َنَوافَِذ في الشَّ اِخِليََّة اْلُمنَقَّ َأْيًضا اْلُخُطوَط الدَّ

اِخِل ِعنَْد اخْلُُطوِط اْلَعِريَضِة بَِحْيُث ُيْصبُِح َلَدْيَك َثنْيٌة إىَِل اخْلَْلِف.   2 .   اِْطِو النَُّموَذَج لِلدَّ

يٍط اَلِصٍق .  3 .   ُقْم بَِلْصِق الثَّنْيِة إىَِل اخْلَْلِف بَِواِسَطِة رَشِ

ٌة .  ْد ِمْن َأنَّ َحَرَكَتَها ُحرَّ  4 .   َأْدِخِل اْلُقَصاَصَة اْلَوَرِقيََّة اْلَقابَِلَة لاِلْنِزاَلِق َداِخَل الظَّْرِف. َتَأكَّ

ٍع ِم�ْن ِجَهِة اْلَيِمِن  ِل ُمَربَّ ِذي ُيِش�رُي إىَِل بَِداَيِة اْلُقَصاَص�ِة ُيوَجُد َخْلَف َأوَّ ْم�َز الَّ �ْد َأنَّ الرَّ  5 .    َتَأكَّ
ِة َعَى َشْكِل الظَّْرِف . َداِخَل اْلَوَرَقِة اْلَمْطِويَّ

0000
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ٌة َعَل َشْكِل َظْرٍف َوَرَقٌة َمْطِويَّ

0 0 0 0
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ُقَصاَصٌة َوَرِقيٌَّة َقابَِلٌة لاِِلْنزاَلِق

S
S

S
S
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امَلْصَدُر  4: ُمَتّمَ�ُت الَعَدِد 20

 

8 8

16 16

20 20

6 6

18 18

3 3

5 5

10 10

11 11

13 13

19 19

10 10

9 9

7 7
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17 17
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12 12
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0 0

14 14

2 2
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امَلْصَدُر 5:  اِْستِْكَشاُف املَِساَحِة )1(

اِْقَطِع اأْلَْش�َكاَل التَّالَِية . َقاِرْن ِمَساَحَة اأْلَْشَكاِل َعْن َطِريِق َوْضِعَها َفْوَق َبْعِضَها . َرّتِب اأْلَْشَكاَل 
بَِحَسِب ِقَياِسَها . َسَيُكوُن َلَدْيَك َشْكاَلِن َلُهَما َنَفُس امْلَِساَحِة .

B
A

E F

C D

ب

د
ج

ه�و

أ
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امَلْصَدُر 6: اْستِْكَشاُف املَِساَحِة )2(
َثْيِن اْلَمْوُجوَدْيِن َأْسَفَل اْلَوَرَقِة.  ُقْم بَِقصِّ اْلُمَثلَّ

َثْيِن.  َد َأنَّ اْلِمَساَحَة َنْفَسَها فِي اْلُمَثلَّ َثْيِن َفْوَق َبْعِضِهَما لَِتَتَأكَّ  َضِع اْلُمَثلَّ

َثْيِن لُِصنِْع اْلَحااَلِت التَّالَِيِة:  اِْجَمِع اْلُمَثلَّ

 أ  -   ُمَثلٍَّث َكبرٍِي.

ابَِقِة.   ب -   ُمَثلٍَّث آَخَر خُمَْتِلٍف َعِن احْلَاَلِة السَّ

 ج� -   ُمْسَتطِيٍل. 

 د -   ُمَتَواِزي اأْلَْضاَلِع.  

َعاِت.  ْكٍل ، ُقْم بَِتْحِديِد َشْكِلِه َعَى َوَرَقِة امْلَُربَّ َم ُكلَّ شَّ  َبْعَد َأْن ُتَصمِّ

َثْيِن ؛ لَِذلَِك  تِي ُيَغطِّيَها ُكلُّ َش�ْكٍل . َجِميُع األشكاِل ُصنَِعْت ِمْن َنفِس اْلُمَثلَّ َعاِت الَّ  اْحُس�ِب اْلُمَربَّ
َها َنَفُس امْلَِساَحِة . َيِجُب أن َيُكوَن لألشكاِل ُكلِّ
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امَلْصَدُر 7:  خُمَطَُّط َكاُرول
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امَلْصَدُر 8: َعنَاِويُن خُمَطَِّط َكارول

َغرُي ُمنَتظٍِم

ليَس »غرُي منتظٍم«

ليَس َلديِه أكثُر ِمْن 6 زوايا

ليَس لديِه  زاويٌة قائمٌة واحدٌة  

ٌر  ليس لديِه َطَرٌف ُمَدوَّ

ليَس ُسداِسيًّا 

ال يوَجُد فيِه متاثٌل ُمنَْعِكٌس

ليَس َلُه َأَقلُّ ِمْن 4 َأْضالٍع

لديه َأْكثُر من 6 زوايا

لديه زاويٌة قائمٌة واحدٌة 

ٌر  لديِه َطَرٌف ُمَدوَّ

ُسداِسٌّ

فيِه متاثٌل ُمنَْعِكٌس

َلُه َأَقلُّ ِمْن 4 َأْضالٍع

ُمنَْتظٌِم

َغرُي ُمنَتظٍم
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املْصَدُر 9 : الدّواُر

09

8

7
6

5
4

3

2

1
5 1

3

6

4 2

10×10×

100×

100×

50 10

30

60

40 20

2 3

4

5

6

دّوار 2 - 6 دّوار 10 - 60

ِل َدّواُر ال�َمشغِّ

َدّوار 1 - 9َدّوار 1 - 6
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املْصَدُر 10: َلْوَحُة الِقيَمِة امَلَكانِيَِّة وخُمَطَُّط كارول

لوَحُة الِقيَمِة امَلَكانِيَِّة

100020003000400050006000700080009000
100200300400500600700800900

102030405060708090
123456789

0.10.20.30.40.50.60.70.80.9
0.010.020.030.040.050.060.070.080.09

َشكُل كارول

ليَس ُمضاَعُف 4 ُمضاَعُف 4 
ُمضاَعُف 3 

ليس ُمضاَعُف 3
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املْصَدُر 11 : بِطاقاُت األَْعَداِد

1098
765
432
101-
2-3-4-
5-6-7-
8-9-10-
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وِجيَِّة ِة والزَّ املْصَدُر 12:  لوحُة ُلعبِة األَْعداِد الَفْرِديَّ

 ر  82

 

ة12المصدر  جيَّ  : لوحة لعبة األعداد الفردّية والّزو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please use Arabic 
numerals 

5758596061626364
5655545352515049
4142434445464748
4039383736353433
2526272829303132
2423222120191817
910111213141516
87654321

5758596061626364
5655545352515049
4142434445464748
4039383736353433
2526272829303132
2423222120191817
910111213141516
87654321



 



 

ُشكٌر وتقِديٌر

�كِر اجلزيِل إىل َجيِع َمْن َمنََحُهْم ُحقوَق اْس�تِخداِم  ُه املؤلفوَن والنَّارشوَن بِالشُّ َيَتَوجَّ
ْغِم ِمْن َرْغَبتِهم يف اإِلْعراِب َعْن َتقديِرهم لُِكلِّ ُجْهٍد  َمصاِدِرهم أو َمَراِجِعهم. وبِالرُّ
ُه َيستِحيُل ِذكُرها  َتمَّ َبْذَلُه، وِذْكِر ُكلِّ َمْصَدٍر َتمَّ استخَداُمُه إِلنجاِز هذا الَعَمِل، إاِلَّ َأنَّ
هم ِذْكُره يف النَُّسِخ  ُه َيرُسُّ ها جيًعا. ويف حاِل إِغفاهلم أليِّ َمْصَدٍر َأو َمْرِجٍع َفإِنَّ وَحْرُ

القاِدَمِة ِمْن هذا الِكتاِب.

المصادر:
(wheat) Westend61/Getty Images



 



 



 






