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تمت مواءمة الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 98 / 2017 واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة

لوزارة التربية والتعليم

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

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

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

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

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

ُطبعت في سلطنة ُعمان
ت مواءمتها من كتاب التلميذ - الرياضيات الصف الرابع - من سلسلة كامبريدج  هذه نسخة تمَّ

للرياضيات في المرحلة األساسية للمؤلفة إيّما لو.
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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ُّ
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 كت�اُب التِّلمي�ِذ ه�ذا تعلُّ�م الرياضي�ات  ُيع�زِّ
ُل وس�يلًة تعِليميَّ�ًة ُمفيدًة  ويدعم�ه. وهو ُيش�كِّ
�ُر النّق�اَط الرئيس�يَّة  للتَّالمي�ذ؛ حي�ُث إنَّ�ُه ُيوفِّ
�ي هب�دف َتطوير َمه�ارات حلِّ  فِّ للنِّق�اش الصَّ
اْل�ُمْش�كالت والتَّعلُِّم من خالل االْس�تقصاء. 

ة فيه. وقد تم جتنُّب أَساليب التعليم التقليديَّ

ة بالنَّش�اط األس�ايسِّ  س�يكون مثاليًّا َبْدُء احلصَّ
اْل�ُمناس�ِب من دليل اْل�ُمَعلِّم ومطاَلبُة التَّالميذ 
كتاهِب�م  يف  ل�ة  الصِّ ذاِت  فح�ة  الصَّ إىل  بالنَّظ�ر 
ُر َأْحياًنا  َكمرجٍع برصيٍّ أو إرش�اديٍّ هل�م. يتوفَّ
بع�ُض األس�ئلة أو النَّش�اطات البس�يطة الت�ي 
ق من فه�ِم التَّالميذ.  ُيْمكن اس�تخدامها للتَّحقُّ
وُيرافق ذلك توجيهاٌت للُمعلِّم َحول النَّش�اط 

األسايسِّ يف »َدليِل اْل�ُمعلِّم«.

َيت�مُّ تقدي�ُم العدي�ِد م�َن األْف�كاِر واْل�ُمْقَتحاِت 
اْل�ُمس�اِعَدة  للتَّالمي�ِذ والت�ي َتْظَهر عىل الش�كل 

التايل:

اْكُتْب الئَِحًة بِاألَْعَداِد 
 

ْوِجيَِّة للُمَساَعدة الزَّ

ج�اُء االنتِب�اه إىل ُوج�وِب اس�تعامِل كت�اِب  الرَّ
التِّلميِذ إىل جانِب دليِل املعلِّم دائاًم. 

لقد َتمَّ َتْصميُم هذا الكتاب وفَق مناهج كامربيدج 
لتعليِم الرياضيَّات يف املرحلة األساس�يَّة والتي 
َمت  تدمُج بشكٍل ُمْبَتَكٍر املنهاج مع َمصادَر ُصمِّ
يًص�ا لدعم كلٍّ ِم�َن  املعلم�ن والتَّالميذ؛  ِخصِّ
وذلك ِم�ْن خالل تقدي�م أفضل اْل�ُمامرس�اِت 
ياضي�ات وُمقارباِت حلِّ  الدوليَّ�ِة يف تعلي�ِم الرِّ
ُس مس�اعدة  اْل�ُمْش�كالت. فه�ذِه الكتب ُتَكرِّ
املدارس ع�ىل تنميِة مهاراِت التَّالمي�ِذ ليُكونوا 
ريَن،  واثقَن مْن أنُفس�هم، ومس�ؤولَن، وُمتفكِّ
كيُز عىل  ْ وُمبدع�َن، وُمَش�اِركَن. وق�د ت�مَّ التَّ
تزوي�ِد التَّالمي�ذ بمه�اراِت حلِّ اْل�ُمْش�ِكالت 
ياضيَّ�ة،  وتطوير  بفاعليَّ�ة، وتطبي�ق املعرف�ة الرِّ

فهٍم ُشُمويلٍّ للموضوِع.

ُم الكت�ب أفض�ل دع�ٍم صف�يٍّ ملقاربة حلِّ  ُتَق�دِّ
بويِة  اْل�ُمْش�كالِت ِمْن خالِل اْل�ُمامرس�اِت التَّ

األَْفَضِل اْل�ُمْسَتَقاة ِمَن املدارِس حوَل العاملِ. 

تشمُل عنارُص املِنَْهاج َما َييل:

• دلي�َل املعلِّ�م )نس�خٌة ورقي�ٌة، وقرٌص 	
مدمٌج(.

• كتاَب التِّلميِذ.	

• كتاَب النَّشاط.	

مقّدمة كتاب التِّلميذ
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ِزَئُة األَْعَداِد. اْلَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 1-1 ِقَراَءُة وِكَتاَبُة َوَتْ

األَْعـــَداُد 

لِنَْسَتْكِشْف
َلَدى َساِلٍ بَِطاَقاُت األَْرَقاِم اْلـُمَقابَِلِة.

َن َأْعَداًدا ِمْن َثَلَثِة َأْرَقام بَِواِسَطِة البَِطاَقاِت.   ُيْمِكنُُه َأْن يَكوِّ
تِي ُيْمِكنُُه َتْكِوينَها.   ْكُتْب َجيَع األَْعَداِد الَّ ا

ِقَراَءُة وِكَتاَبُة َوَتْجِزَئُة اأَلْعَداِد 

يَغِة التَّْحلِيلِيِة. َنَة بِاألَْحَِر بِاألَْرَقاِم ، َوبِالَكلَِمِت َوبِالصِّ ْكُتِب األَْعَداَد امُلَلوَّ ا  -1
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123456789
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)ب(  

ْكُتِب األَْعَداَد اآلتَِيَة بِالَكِلَمِت: ا  -2
2345     )ب( 3030   )ج( 2901  ) أ ( 

) د ( 7777    )هـ( 2816    ) و (  9109

ْكُتِب األَْعَداَد اآلتَِيَة بِاألَْرَقاِم: ا  -3
تِْسَعُة آالٍف و تِْسَعٌة؟ ) أ (  

)ب(  َأْرَبَعُة آالٍف َو َأْرَبعوَن؟

قِم 4 ِف األَْعَداِد اآلتيِة؟ َما ِقيَمُة الرَّ  -4
)ب( 4623    )ج( 3409    6423 ) أ ( 

)هـ( 1234     ) و (  4321  ) د ( 9040   

1 78

َأْرَقاُم: 0، 1 ، 2 ،3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8  و 9.

يَغُة التَّْحلِيلِيُة: 60+7+ 500+ 4000 = 4567 الصِّ

التَّْجِزئُة: َتْفِكيُك األَْعَداِد إَِل َأْقَساِمَها.

ِقيَمـُة  ُد  ـدَّ ُتَ اْلـَمَكانِيَّـُة:  الِقيَمـُة 
قِم بَِحَسِب َمَكانِِه ِف الَعَدِد.  الرَّ

األَْلـُف: ُهـَو َعَدٌد ِمـْن َأْرَبَعـِة َأْرَقـام الِذي ُيسـاوي 10 
َأْضَعاف املائِة.  

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

ِمئاٌتَعَشاٌتآحاٌد
038

ف العـدِد 830، الرقم 3 
له قيمة 3َعَشات )30( 

ُألوٌفِمئاٌتَعَشاٌتآحاٌد
0001

10 ×

2



اْنُظْر إَِل بَِطاَقاِت األَْعَداِد امُلَقابَِلِة، ُثمَّ َأِجْب َعمَّ َيِل.  -5
) أ (  َأيُّ البَِطاَقاِت َلَدْيَا َنْفُس اْلقيَمِة 3900؟

تِي ُتَّثُل َأَقلَّ ِقيَمٍة؟ )ب(  َما البَِطاَقُة الَّ
ًة؟   اٍت َأْكَثَر ِمْن 390 َعَشَ ُل 10 َمرَّ ِذي ُيَشكِّ )ج(  َما الَعَدُد الَّ

قِم 2 ِف َخاَنِة اآلَحاِد. قِم 4 ِف َخاَنِة املِئاِت، َوالرَّ َتِوي َعَل الرَّ 6- َكَتَبْت َمْرَيُم َعَدًدا َيْ
ُ ِمَن األَْعَداِد اآلتَِيِة ُيْمِكُن َأْن َتُكوَن َمْرَيُم َقْد َكَتَبْت؟        َأيُّ

5462        4265       4652       5426
7- َما َأْكَبُ َعَدٍد ُيمِكُن َتْكِوينُُه باْستِْخداِم األَْرَقاِم 3 و 6 و 3 و 4؟

تِي ُتساوي 3 ِمئاٍت؟  8- َما الِقيَمُة الَّ
ٍة ًة    300 عَشَ 3 آَحاٍد        30 آَحاًدا      30 عَشَ

9- َأْوِجِد األَْعَداَد اْلـَمْفُقوَدَة:

 
َأْصَغُر بِِمَئٍة ِمْن  

  3000

 
َأْكَبُ بِِمَئٍة ِمْن  

 5000
 
َأْكَثُر بَِأْلٍف ِمْن 

  6500

 
َأْصَغُر بِِمَئٍة ِمْن  

  980 

؟

؟

؟

؟

ِذي ُهَو َأْكَبُ ِمْن 9999 بَِواِحٍد. 10- اْكُتِب الَعَدَد الَّ
11- َأْوِجْد حلاًّ أِلْلَغاِز الَعَدِد ِف ُكلٍّ ِمَّا َيْأيت:

● َأْحَتِوي َعَل َأْرَبَعِة َأْرَقاٍم. )ب( 
● آَحاِدي َوِمَئايِت ُمَتَساِوَيٌة.   

● َأَنا أْصَغُر ِمْن 9000.   
● َوَأْكَبُ ِمْن 8000.   

ايِت ُتَساِوي 4.  ● َعَشَ   
ايِت بِاْثنَْي. ● ِمَئايِت ُتَساِوي َأْكَثَر ِمْن َعَشَ   

     أيُّ َعَدٍد َأَنا؟  

● َأْحَتِوي َعَل َأْرَبَعِة َأْرَقاٍم. ) أ (  
● َأَنا أْكُب ِمْن 2500.   
● وأْصَغُر ِمْن 3000.   

● ِمَئايِت ُتَساِوي 6.    
ايِت َأَقلُّ ِمْن ِمَئايِت بَِواِحٍد. ● َوَعَشَ   

● َوآَحاِدي ُتَساِوي ِصْفًرا.   
      أيُّ َعَدٍد َأَنا؟ 

ًة  390 َعَشَ
ًة 39 َعَشَ

39 مائًة
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اْلَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 1-2  َتْرتيُب َوُمقاَرَنُة َوَتْقريُب األَْعداِد.

تِيِب، ُمْبَتِدًئا ِمَن األَْصَغِر: ْ ْكُتْب َهِذِه األَْعَداَد بِالتَّ ا  -1
1666  1060  1660   1606  1066 ) أ (  
8999  9090  9009   8990 )ب(  9080 

ْهُم َعَل َخطِّ األَْعَداِد ِف ُكلٍّ ِمَّا يأيت: ِد الَعَدَد الِذي ُيِشرُي إَِلْيِه السَّ َحدِّ  -2

ِب األَْعَداَد اآلتَِيَة إَِل َأْقَرِب مائٍة: َقرِّ  -3
) أ ( 1٠٦٠        )ب( 722٥        )ج( 4680        ) د ( 1007        )هـ( 885

َأيٌّ ِمَن األَْعَداِد ُهَو األَْقَرُب إَِل الَعَدِد 1000؟  -4
899               980                1100                1039                1050   

لِنَْسَتْكِشْف
َأْرَقاٍم.  بَأْرَبَعِة  َأْعَداٍد  ِمْن  َنًة  ُمَكوَّ َقاِئَمًة  َأْحَُد  َكَتَب 

َمُْموُع اأْلَْرَقاِم ِف ُكلِّ َعَدٍد ُهَو 3 . 

تِيِب ُمْبَتِدًئا ِمَن اأْلَْصَغِر .  ْ َكَتَب اأْلَْعَداَد بِالتَّ
تِي ُيْمِكُن َتَواُجُدَها ِف َقاِئَمِة   ُقْم بِِكَتاَبِة ُكلِّ اأْلَْعَداِد الَّ

تِيِب . ْ ْد َأْن َتُكوَن ِكَتاَبُتَها بِالتَّ َأْحََد، وَتَأكَّ

ْقِريُب  ْرِتيُب َوالتَّ التَّ

7000 8000

8000 90005500 6000

5500 65006000

HTU

8?0

ا: لِلتَّْقِريـِب إَِل َأْقَرِب مائٍة،  التَّْقِريُب َتَصاُعِديًّ
اِت. انُظْر إَِل َخاَنِة اْلَعَشَ

● أقل ِمـْن 5 )>5(؛  ُنقّرُب إَل 
األْسَفِل.

● أْكَبُ ِمْن 5 )<5( َأْو ُتَسـاِوي 
5 )=5(؛ ُنَقّرُب إَِل األَْعَل.

مائـٍة  أِلَْقـَرِب  َتْقِريـُب 830 
ِهي 800.

ة ِهَي 50. َتْقِريُب  48  أِلْقَرب َعَشَ

َعُلَها َأْسَهَل لِلْستِْخَداِم. َتْقِريُب األَْعَداِد َيْ

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

ِمئاٌتَعَشاٌتآحاٌد

8؟0

ِمئاٌتَعَشاٌتآحاٌد
038

ِمئاٌتَعَشاٌتآحاٌد

84

) أ (

)ج(

)ب(

) د (
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اْسـَتْخِدِم البَِطاَقـاِت اْلـُمَقابِلَة ِلْنَشـاِء َأْعَداٍد ِمن   -5
َثَلَثِة َأْرَقاٍم َوَتُكوُن َأْكَبَ ِمْن 500.

   َكْم َعَدًدا ُيْمِكنَُك َتْكِوينُُه؟ 
<  َأْو  > ِلَْعِل الِعَباَراِت اآلتَِيِة َصِحيَحًة: اْسَتْخِدْم   -6

؟ 899 )ج( 989  ؟ 606    )ب( 660  ؟ 550   ) أ (  505 
؟ 989 ) و ( 1001  ؟ 1010   )هـ(  1009  ؟ 4321   ) د ( 1234 

َما اْلَعَدُد اْلـَمْوُجوُد ِف اْلـُمنَْتَصِف َبْيَ 158 و 172؟     -7

َأْوِجِد األَْعَداَد اْلـَمْوُجوَدَة ِف اْلـُمنَْتَصِف َبْيَ َأْزَواِج األَْعَداِد:   -8
)ج( 559 و 997 )ب( 337 و 451        ) أ (  498 و 604           

إَِذا َكاَن َلَدْيَك َأْرَبَعُة َأْعَداٍد: 3005 ،  3006  ،  3007 ، 3009   -9

َة اآلتَِيَة َصِحيَحًة: اْخَتِ الَعَدَد الِذي َيَْعُل اُلْمَلَة الَعَدِديَّ
؟   < 3007  

ُ ِمَن األَْعَداِد اآلتَِيِة ُتَساِوي َتْقِريًبا َناتَِج: 480 +490؟ 10- َأيُّ
400  500  100  
2000  700  1000  

11- َلَدْيَك َخَْسُة َأْرَقاٍم:

ا ِمْن 1000. اْخَتْ َثَلَثًة ِمْن َهِذِه اأْلَْرَقاِم بَِحْيُث َيُكوُن اْلـَمْجُموُع َقِريًبا ِجداًّ

؟   ؟   =  ؟  ؟   + 300

2 4 ٥ ٦ 9

1
7 ٥ 3

؟ 172158
< َأْكَبُ ِمْن

> َأْصَغُر ِمْن 

٥



ُب واْلِقْسَمُة َعل َعَشٍة وماَئٍة. ْ اْلَوْحَدُة 1 أ:  النَّشاُط األَساِسُّ 1-3 الضَّ

لِنَْسَتْكِشْف
اْسَتْخِدِم اآلَلَة احلَاِسَبَة، ُثمَّ اْنُقر َمَفاتِيَح َهذِه األْعَداِد والَشاراِت.

....= =  = 1٥ ×  ٠
....= =  = 100  × 11

....= =  = 1٠  ÷ 12500
َماَذا َيُْدُث ِعنَْدَما َتْضَغُط َعَل ِمْفَتاِح ُيَساِوي )=(؟

ِء؟ ْب اْسَتْخَداَم أْعَداٍد ُمَْتِلَفٍة َتنَْطِلُق ِمنَْها، َهْل ُتَلِحُظ َنْفَس الشَّ َجرِّ

ُاْحُسْب:   -1
)ج( 3600 ÷ 100 )ب(  40 ÷ 10   ) أ (  67 × 10  

) و ( 35 × 100  )هـ( 350 × 10   ) د ( 415 × 10  
) ط ( 3900 ÷ 100  )ح( 4700 ÷ 10   ) ز ( 4100 ÷ 100 

؟ = 100  ؟  َما الَعَدُد اْلـَمْفُقوُد ؟   5400 ÷   -2
ْكُتِب األَْرَقاَم اْلـَمْفُقوَدَة.  ا  -3

؟ ؟ 461 ÷ 10 =61  ؟ × 10 =2320         )ب(  ؟  ؟  ) أ (   
؟ ؟  ؟ 31 × 10 =60  ؟         ) د (  ؟  ؟ 346  ÷ 10 = 6  )ج( 

ْكُتِب األَْعَداَد اْلـَمْفُقوَدَة.  ا  -4
؟ = 3070  ؟ ÷ 10 = 54                           )ب( 307 ×  ) أ (  

؟ = 34   ؟  × 100 = 6000                ) د (  3400 ÷  )ج( 
َلَدْينَا َأْرَبُع بَِطاَقاِت َأْعَداٍد.   -5

  
ِذي ُيَمثُِّل اِلَجاَبَة ِف ُكلٍّ ِمَّا َيْأيِت:  ْكُتْب َرْمَز اْلبَِطاَقِة الَّ ا  

) أ (  85 ×10 =                  )ب(  5800 ÷ 10 =         )ج( 5800 ÷ 100 =       
) د ( 8500 ÷ 10 =          )هـ( 580 ÷ 10 =              ) و ( 5080 ÷ 10 =      

ْرُب َواْلِقْسَمُة َعَلى ١٠ و  ١٠٠  الضَّ

100 ÷

100 ×

َثَمنَِيٌة َوَخُْسوَن  َخُْسمَئٍة َوَثَمُنوَن بأ

َثَمُنمئٍة وَخُسوَن ج

َخُْسَمَئٍة َوَثَمِنيٌَةد

٦

ُألوٌفِمئاٌتَعَشاٌتآحاٌد
005

ُألوٌفِمئاٌتَعَشاٌتآحاٌد
05

ُألوٌفِمئاٌتَعَشاٌتآحاٌد
5

10 ×

10 ×



اْحِسْب:   -6
؟  سم ؟ م      )ب(  64 م =   ) أ (  3800 سم = 

؟  ملم = 67 سم              ؟ سم             ) د (  )ج( 500 ملم  = 

ْكُتِب األَْعَداَد النَّاِقَصَة ِف ُكلٍّ ِمَّا َيْأيِت:  ا  -7
)ب( ) أ (   

) د ( )ج(   

ُة : 15 × 10 = 150 َلَدْيَك اُلْمَلُة الَعَدِديَّ  -8
ْكُتْب ُجَْلَتي الِقْسَمِة باْستِْخَداِم األَْعَداِد َنْفِسَها. ا  

َتِوي َعَل 500 غَراٍم ِمَن الطََّعاِم، ِرْزَمٌة ِمْن َطَعاِم الَعَصافرِِي َتْ  -9
ُتْطِعُم َعاِئَشُة ُعْصفوَرَها 10 غَراماٍت ِمَن الطََّعاِم ُكلَّ َيْوٍم،

ْزَمِة َأْن َتُدوَم؟ َكْم َيْوًما ُيْمِكُن ِلَِذِه الرِّ
10- َلَدْينَا َثَلُث إَِشاَراٍت = و × و ÷ 

ياِضيَُّة اآلتَِيُة َصِحيَحًة؟   اِْسَتْخِدْم َهِذِه الَشاراِت لَِتكوَن الِعَباَراُت الرِّ
      )ُيْمِكُن َأْن َيُكوَن ُهنَاَك َأْكَثُر ِمْن إَِجاَبٍة(

؟ 45 ؟ 150      )ج( 450  10  ؟ 15  ؟  10      )ب(  10  ؟  6  ) أ (  60 
ْكُتِب األَْعَداَد اْلـَمْفُقوَدَة:  11- ا

؟  10 ÷ ؟    10 ÷ ؟      4500   10 × ؟    10 ×  13

6
10 ×

100 ×?

?10 ×

32
10 ×

100 ×?

?10 ×

1400
10 ÷

100 ÷?

?10 ÷

8000
10 ÷

100 ÷?

?10 ÷

1٠ ملم = 1 سم

1٠٠ سم = 1 م
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اْلَوْحَدُة 1 أ:  النَّشاُط األَساِسُّ 2-1 اْلَْمُع )1(.

اْخَتْ َطِريَقًة حِلَلِّ َمَساِئِل الَْمِع َهِذِه.  -1

؟  )ب(  4 + 19 + 12 + 1 = 
) د (   4 + 17 + 2 + 3 =   

؟ )و(   3 + 14 + 9 + 3 =   

؟ ) أ (      5 + 8 + 5 + 3 =   
؟ )ج(   1 + 11 + 9 + 4 = 

)هـ (   13 + 2 + 1 + 5 = 

ْح لَِزِميِلَك َسَبَب اْختَِياِرَك لِلطَِّريَقِة. اِْشَ  

 

ْ ملَِاَذا بَِرْأِيَك َطِريَقُتُه َأْفَضُل.  إَِذا َكاَن َزِميُلَك اْخَتاَر َطِريَقًة َأْفَضَل، َفسِّ
ِة َوَناِتَِها َكم ِف امْلَِثاِل: اْنَسْخ ُجَْلَة َجِْع اأْلَْعَداِد امْلوُجوَدة ِف اأْلَْسَفِل، ُثمَّ ِصْل بَِخطٍّ َبْيَ اْلُْمَلِة اْلَعَدِديَّ  -2

168
85
128
154
104
95
62

116

= 52 + 76
= 34 + 28
= 89 + 65
= 22 + 94
= 68 + 17
= 52 + 43
= 77 + 91
= 64 + 40

لِنَْسَتْكِشْف 
 . النَِّهاَيِة  إَِل  اْلبَِداَيِة  ِمَن  َبِكيِّ  الشَّ النَُّموَذِج  ِخَلِل  ِمْن  َمَساًرا  َأْنِشْئ 
ُك ُأُفِقياًّا َأْو َرْأِسياًّا، اِْجَِع اأْلَْعَداَد ِف َمَساِرَك، ُقْم بِإَِياِد  ُيْمِكنَُك التََّحرُّ

ِذي ُيْعطِي َأَقلَّ َمُْموٍع. املَساِر الَّ

ِمثاٌل : 2 + 8 + 5+ 1+ 9+ 4 + 8 + 2 = 39

الَجْمُع ) ١ ( 

تِي ُتْسـَتْخَدُم  َبْعـُض اْلَكِلَمِت الَّ
ِف اْلَْمِع: اْجَْع، اْلـَجْمُع، َزائٌِد، 

ْجَاِل .  ٌّ بِاْلِ ِزْد َمُْموَع، ُكلِّ

ا َأْن  تِـي َتَتَطلَّـُب ِمنَـّ اأْلَْسـِئَلُة الَّ
اِلُّ ؟  ْجَ َنْجَمَع: َما اْلَعَدُد اْلِ

ُّ ِمْن... ؟  َما اْلَعَدُد اْلُكلِّ

النَِّهاَيِة482

9146
8552
2438

179اْلبِدايُة

مِت 1٠ و 2٠  اْسَتْخِدْم ُمَتمِّ
 لِـُمَساَعَدتَِك. ُتْدَعى َأْيًضا

  " َأْزَواُج األَْعَداِد "
 إىِل 1٠ و 2٠ 

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ
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اْرِم احلَلَقاِت َعَل األَْشَكاِل اْلـَمْخُروطِيَِّة لِْلُحُصوِل َعَل اْلـَمْجُموِع ِف النُُّجوِم.  -3
     ُكلُّ احْلَلَقاِت َيُِب َأْن َتَقَع ِف اأْلَْشَكاِل اْلـَمْخُروطِيَِّة. 
     ُيْمِكُن َأْن َيُكوَن ُهنَالَِك َأْكَثُر ِمْن َحْلَقٍة ِف اْلـَمْخُروِط.

ْق ِمَن اْلـَمْجُموِع بَِواِسَطِة َجِْع اأْلَْعَداِد َمَع َبْعِضَها باْستِْخَداِم َطِريَقَتِي ُمَْتِلَفَتِي. قَّ َتَ  

22

12

7
8

31

13

27
50

5

ِقَصُص ُجْمَلِة اأَلْعَداِد 

ِة: ٍة لِـَهِذِه اْلُْمَلِة اْلَعَدِديَّ َر َقاِسٌم بِِقصَّ َفكَّ
 119 = 56 +63

ِة: ًة لُِكلٍّ ِمْن َهِذِه اُلَمِل الَعَدِديَّ ْكُتْب ِقصَّ ا
 28 = 4 + 8 + 16

20 = 5 + 6 + 4 + 5
86 = 37 + 49

زاَر 63 َشْخًصا َمْعِرَضنَا 
اْلَفنِّيَّ َيْوَم اِلْثنَْيِ َوَزاَرُه 56 

َشْخًصا َيْوَم الثُّلثاِء؛ إَذْن َقاَم 119 
َشْخًصا بِِزَياَرِة َمْعِرِضنَا اْلَفنيِّ 

بِاْلـُمْجَمِل .
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اْلَوْحَدُة 1 أ:  النَّشاُط األَساِسُّ 2-2  الطَّْرُح )1(.

لِنَْسَتْكِشْف
َن ِمْن َأْرَبَعِة َأْرَقاٍم لَِفْتِح  يَّ اْلـُمَكوَّ ُفكَّ اْلَعَدَد السِّ

ُصنُْدوِق اْلَكنِْز.
65 – 58 = ) أ ( 

41 – )ب( 2  = 12
86 – 79 =  )ج(

67 – 8 ) د (   = 39
) أ ( )ب( )ج( ) د (  

ْرُح ) ١ (  الطَّ

تِي ُتْسَتْخَدُم ِف الطَّْرِح:  َبْعُض اْلَكِلَمِت الَّ

، اْتُرْك، الَفْرُق.  َل، َأَقلَّ اْطَرْح، الطَّْرُح، ُخْذ، اْنُقْل، َناِقٌص، َقلَّ

تِي َتَتَطلَُّب ِمنَّا الطَّْرَح:  اأْلَْسِئَلُة الَّ

 َكِم اْلَباِقي؟ 

 َكْم َبِقَي َلَدْينَا؟ 

؟   ؟ ِمْن   َكْم َأْكَثُر 

؟   ؟ ِمْن  َكْم َأَقلُّ 

باْسـتِْخَداِم   11 –  62 ُاْحُسـْب    -1
َطِريَقِة " الَعدِّ إَِل الَوَراِء ". 

باْسـتِْخَداِم   58 –  62 ُاْحُسـْب    -2
َبـْيَ  الَفـْرَق"  "َأْوِجـِد  َطِريَقـِة 

الَعَدَدْيِن.  

 الَعَدُد األَْصَغُر ُهَو 13.
َسآُخُذ 10 ُثمَّ 3؛ َفَيُكوُن اَلَواُب 61.

الَعَدُد 76  َقِريٌب ِمَن الَعَدِد 81 
َسْوَف َأُعدُّ أِلَِجَد الَفْرَق َبْيَ 

الَعَدَدْيِن. اَلَواُب ُهَو 5

َساِب 74 – 13. اْسَتْخَدَمْت ريُم َطِريَقَة " الَعدِّ إَِل الَوَراِء " حِلِ

76  – َساِب 81  اْسَتْخَدَم َبْدٌر َطِريَقَة " َأْوِجِد الَفْرَق " حِلِ

61      62     63    64                                                                   74

1 -1 -1 - 10 -

76      77    78    79    80     81

1 +1 +1 +1 +1 +

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ
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3-  اْخَتْ َطِريَقًة حِلَلِّ َمَساِئِل الطَّْرِح:
)ج( 36 – 29 =     ؟         )ب( 92 – 14 =  ؟    ) أ ( 45 - 43 =  
؟  ) و ( 42 – 18 =  )هـ( 52 – 34 =     ؟        ) د ( 89 - 5 =  

؟  )ح( 39 – 35 =  ) ز ( 77 - 68 =    

ُه هَبا ؟  ُه بإِْمَكاِن َزميِلَك اْختَِيار َطِريَقٍة َأْفَضَل، َأْخِبْ ْح لَِزِميِلَك َسَبَب اْختَِياِرَك لِلطَِّريَقِة، وإَِذا ُكنَْت َتْعَتِقُد َأنَّ اْشَ
يَعًة؛ َلِكنَّ َجْيَبُه  َي َوْجَبًة َسِ َتاُج  إَِل 13ِريااًل لَِيْشـَتِ 4-   َذَهَب ُعَمُر َوَمَعُه 99 ِرَيااًل ُمتَِّجًها إَِل اْلـَمْتَجِر، وَيْ

َكاَن َمْثُقوًبا!   

ُ اْلَِريَطُة اآْلتَِيُة اْلـَمَساَراِت ِمْن َمنِْزلِِه  َم َمرَّ ُعَمُر َعل  َأَضاَع تِْلَك اْلِقيَمَة ِمَن النُُّقوِد ِمْن َجْيبِِه . ُتَبيِّ  ُكلَّ
إَِل اْلـَمْتَجِر.

يَعِة ِعنَْدَما َيِصُل إل ُهنَاَك. ِ اِء اْلَوْجَبِة السَّ اِْبَحْث لُِعَمَر َعْن َمَساٍر بَِحْيُث َيْبَقى َلَدْيِه املاُل اْلَكاِف لِِشَ

 -5
ِقَصُص الُجْمَلِة الَعَدِديَِّة

ِة: 86 – 49 =37 ٍة لِـَهِذِه اُلْمَلِة الَعَدِديَّ َرْت َمَها بِِقصَّ َفكَّ
ِة . ًة لُِكلٍّ ِمْن هِذِه اُلَمِل الَعَدِديَّ ْكُتْب ِقصَّ ا

28 = 7 – 35
9 = 68 – 77

60 = 35 – 95

ِف املْتَجِر 86 َرِغيًفا، َتمَّ َبْيُع 49 
َرِغيًفا؛ إذن َبِقَي َلَدْيِه 37 َرِغيًفا.

27
2411

151829

20

23

9

منزل عمر

مـتجـر

11

37

34



اْلَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 2-3  التَّجزِئُة هِبََدِف الَْمِع والطَّْرِح.

لِنَْسَتْكِشْف 
اأْلَْعَداِد  ِمَن  َأْزَواٍج  َخَْسِة  َعْن  اْبَحْث 

َمُْموُعَها 900 . 

َكَم ِف امْلَِثاِل : 672 + 228 = 900 

اٍت، َوآَحاٍد، ُثمَّ َأْوِجِد النَّاتَِج. ُقْم بَِتْجِزَئِة ُكلِّ َعَدٍد إَِل ِمَئاٍت، َوَعَشَ  -1

؟       ) أ ( 482 + 213 =  
؟     )ب( 237 + 149 =  

    )ج( 821 + 546 =  
؟     ) د ( 271 + 649 =   

    )هـ( 362 + 841 =   

ْرِح  ْجِزَئُة ِبَهَدِف اْلَجْمِع َو الطَّ التَّ

 

التَّْجِزَئُة: َفْصُل الَعَدِد إَِل َأْجَزاٍء
8+600=608  

التَّْجِزَئُة ِف الَْمِع
؟   = 589 + 423

400 + 2٠ + 3 اجع 500 + 80 +9
 900 = 500 + 400

100= 80 + 2٠
12 = 9 + 3

َهَكَذا 423 + 589 = 1012

ِة ؛ ُيْمكِنُنَا فِْعُل  ُعُهَم ِمْن ُمَضاَعَفاِت اْلَعَشَ 900 ِمْن ُمَضاَعَفاِت الــ 10 . اْبَحْث َعْن َعَدَدْيِن بَِحْيُث َيُكوُن َجْ
ا 10، وَبْعَد َذلَِك َنْخَتاُر َطِريَقًة لِـَجْمِع اْلَعَدَدْيِن َمًعا. ُع آَحاِدِهَ َذلَِك إَِذا َبَحْثنَا َعْن َعَدَدْيِن اْثنَْيِ َيُكوُن َجْ

.....= 22 8   + 67 2 ِمثال :  

54523886228

96791355601

672109589437

463322814465

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ
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أَنا 623 إىل 600 + 20 + 3 إَِذا َجزَّ
َبْعَد َذلَِك َسنَُقوُم بِِحَساِب 20-30 و 3-8 ؛ وبالتال َنْحُن 

ْأَنا الَعَدَد إىَل 500 + 110+ 13  َجزَّ

اٍت َو آَحاٍد، ُثمَّ ُاْحُسِب اِلَجاَبَة. 2-  ُقْم بَِتْجِزَئِة ُكلِّ َعَدٍد إَِل ِمَئاٍت َوَعَشَ
؟    ) أ (  628 – 405 = 
؟   )ب( 972 – 813 = 
؟   )ج( 716 – 246 = 

؟     ) د ( 609 – 388 = 
؟   )هـ( 981 – 458 = 
؟   ) و ( 560 – 308 = 
؟   ) ز ( 612 – 237 = 
؟    )ح( 507 – 239 = 

ْح َسَبَب اْختَِياِرَك لِلطَِّريَقِة: ِريَقَة حِلَلِّ ُكلٍّ ِمَن اْلـَمَساِئِل اآلتَِيِة، ُثمَّ اْشَ 3-  اْخَتِ الطَّ
ْيَت تِْلَفاًزا بِِسْعِر 138 ِرَيااًل، َوَدَفْعَت لِلتَّْوِصيِل 4 ِرَيااَلٍت، َفَكْم إِْجَاِلُّ َما َدَفعَت؟ ) أ ( اْشَتَ

ِفينَِة؟ يُة لِلسَّ ِفينَُة َحتَّى اآلَن 239 كم، َما ِهَي اْلـَمَساَفُة الـُمَتـَبقِّ ِة 657 كم؛ َأْبَحَرِت السَّ ْحَلِة الَبْحِريَّ )ب( َمَساَفُة الرِّ
ْيَت 350 َخـْرَزًة، واْسـَتْخَدْمَت ِمنَْها 124 لُِصنِْع ُمَْوَهـَراٍت لَِوالَِدتَِك، َفَكـْم َخْرَزًة َبِقَيْت  )ج(  اْشـَتَ

َمَعَك؟
نَِة الثَّالَِثِة. نَِة الثَّانَِيِة ، َو 72 سم ِف السَّ نَِة اأْلُوَل ، َو 57 سم ِف السَّ ) د ( اْزَداَد ُطوُل َشَجَريت 68 سم ِف السَّ

نََواِت الثََّلِث ؟ َفَكْم َبَلَغ ُطوُل َشَجَريِت ِف السَّ

التَّْجِزَئُة ف الطَّْرِح
؟  = 238 – 623

500 + 110 + 13 اْطَرْح 200 + 30 + 8
300 = 200 – 500

80 = 30 – 110
5 = 8 – 13

َهَكَذا 623 – 238 = 385
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ِب. ْ اْلَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 3-1 َتَعلُُّم واْستِْخداُم َحقاِئِق الضَّ

ٍب  1-  اْسـَتْخِدْم ُمَربَّـَع َضْ
اْلـُمَربَّـِع  مثـَل  َفاِرًغـا 
الظَّاَهـِر ُهنَـا لَِكـي َتَِد 

أنمًطا:

ِل َعُموٍد . ِل، َوِف َأوَّ فِّ اأْلَوَّ ْكُتْب َجْدَوَل )× 1( ِف الصَّ ) أ ( ا
ِل : فِّ اأْلَوَّ ِل َعُموٍد، وِف الصَّ اِلَجاَباُت ِهَي َنْفُسَها ِف َأوَّ

1 × 2 = 2 )َصّف( َو 2 × 1 = 2 )َعُمود(. 
 )ب( َأِعِد اْلُْطَواِت َنْفَسَها لِْلَجَداِوِل التَّالَِيِة ِمْثِل × 2 ، × 5، َو × 10. 

ْر َكْيَف ُيْمِكنَُك مْلُؤَها.  َعاِت اْلَفاِرَغِة، وَفكِّ  )ج( اْنُظْر إَِل اْلـُمَربَّ
ُيْمِكنَُك اْستِْخَداُم:

ُل ُمَضاَعَفْيِ ِمْن 3 ) 3 َو 6 (؛ لَِذا اْسَتِمرَّ ِف إَِضاَفِة 3 لُِيْعطِيَك 9 ، َو12 َو 15. ●  اْلَعدِّ َأْو َتْكَراِر اْلَْمِع:  َلَدْيَك َأوَّ
ْب ُكلَّ َجَواٍب ف  لَِذلَِك اْضِ 2(؛  اْلَْدَوِل )×  َأْجِوَبُة  َلَدْيَك  َأْنَت  اْلـَمْوُجوَدِة:   ــ   باْستِْخَداِم اِلَجاَباِت 

الَعَدِد 2 لُِيْعطِيَك َجْدَوَل )× 4(.
ْب َأْجِوَبَة َجْدَول )× 4( ف اْلَعَدِد اْثنَْيِ لِْلُحُصوِل َعَل َجْدَوِل )× 8(. ِمْن َبْعِدَها، اْضِ

ِب . ْ ى ِمْن َشَبَكِة الضَّ َأْكِمْل َما َتبقَّ

 اْلـُمَضاَعُف: َعَدٌد ُيْمِكُن ِقْسَمُتُه 
فُهـَو  آِخـَر.  بَِعـَدٍد  َتـامٍّ  بَِشـْكٍل 
ُمَضاَعٌف ِمْن َذلَِك اْلَعَدِد . اْبَدْأ ِمَن 
ْفـِر َوُعـّد ُخْطـَواٍت َلَـا َنْفُس  الصِّ
القياس، َوَسـْوَف َتُِد َأْعـَداًدا ِهَي 

ُمَضاَعَفاٌت لِتِْلَك اْلُْطَواِت .  

 َفُمَضاَعَفاُت 2 هي:
12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2

وُمَضاَعَفاُت 3 هي:
12 ،9 ،6 ،3

لِنَْسَتْكِشْف 
ِب × 2 ، × 3 ، × 4 ، × 5 ، ْ َم َحَقاِئَق َعْن َجَداِوِل الضَّ  لِنَُحاِوْل َتَعلُّ

 

يٍع . ِمَثاٌل : َرها بَِشْكٍل َسِ  × 6 ، × 9 ، × 10 ؛ لَِكْي َتَتَذكَّ
● ُمَضاَعَفاٌت × 2 ِهَي َأْعَداٌد َزْوِجيٌَّة . 

● ُمَضاَعَفاٌت × 5 َتْبَدُأ بِِصْفٍر َأْو َخَْسٍة . 
● ُمَضاَعَفاٌت × 10 َتْبَدُأ بِِصْفٍر.

ْرِب   ْم َحَقاِئَق الضَّ َتَعلَّ

×12345678910
فص1

2
ع3

م4

و5

د6

7
8
9

10

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

0    1    2   3    4   5   6  7   8   9 10

2 + 2 + 2 + 2 + 2 +
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2-  اْبَحْث ِف اْلـُمَخطَِّط الَعنَْكُبويِتِّ َعْن َجْدَوِل )× 2(.

اْنَسِخ اْلـُمَخطََّطاِت الَعنَْكبوتيََّة، َواْمَلِ الَفَراَغ.

)ب( ) أ (           

ٍب ُأْخَرى. ْنَشاِء ُمَطٍَّط َعنَْكُبويِتٍّ ِلََداِوِل َضْ اِْعَمْل َمَع َزِميِلَك ِلِ

اِئَرِة  ، ُثـمَّ َأْوِجْد َعَدَدْيـِن ِف الدَّ اِئَرَتـْيِ 3-   انُظـْر إَِل اأْلَْعـَداِد ِف الدَّ
اِئَرِة الثَّانَِيِة .  هِبَِم َعَدٌد َمْوُجوٌد ِف الدَّ اأْلُوَل َحاِصُل َضْ

ْل  َأْوِجـْد َأْكَثَر َما ُيْمِكـُن ِمْن َأْزَواِج األعداِد اْلـُمْمِكنَِة، ُثمَّ َسـجِّ
ِب لُِكلِّ َزْوٍج . ِمَثـال : 5 × 4= 2٠ َو 4 ×  ْ ِكْلَتـا َعَمِليََّتي الـضَّ

2٠ =5

، اْخَتْ َخَْسـَة  ُسـْم ُكلٌّ ِمنُْكَم َداِئَرَتْيِ  اْعَمـْل َمَع َزِميِلـَك، َولرَيْ
اِئَرِة اأْلُوَل. َأْعَداٍد ِمْن 1 إَِل 9 لِِكَتاَبتَِها َعَل الدَّ

اِئَرِة اأْلُوَل، َوَاْكُتبُه ِف  ِب ُكلِّ َعَدَدْيِن ِف الدَّ َأْوِجْد َحاِصـَل َضْ
اِئَرِة َمَع َزِميِلَك. اِئَرِة الثَّانَِيِة؛ ُثمَّ ُقْم بَِتَباُدِل الدَّ الدَّ

َجاَباِت. َق ِمن اْلِ اْطُلْب ِمْن َزِميِلَك َأْن َيَتَحقَّ

؟ ؟؟

؟ ?

؟ ؟؟

2

12
14

18

2٠
8

4

6

16

؟ ؟

؟

؟ ؟ ؟

؟

2؟

2×2 7×2 9×2

10×2 4×2

3×2 8×2 2

3 5

6 4

2

12

15 24
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ياَراِت. 1-  َلَدى َساِمي َمُْموَعٌة ِمَن السَّ

ياَراِت؟ َأيُّ التََّعابرِِي التَّالَِيِة ُيْمِكُن اْستِْخَداُمها ِلَياِد الَعَدِد اْلُكلِّ لِلسَّ
  5 × 5 × 5      3 + 3 + 3      5×3      3 × 5

َتْيِ َلـُهـَم اِلَجابُة َنْفُسَها؟   2-  أيُّ الُْمَلَتْيِ الَعَدِديَّ
؟  = 4 × 4 ؟      ؟      3 × 7 =  ؟      2 × 9 =   =  8 × 2

ِب لِْلَِجاَبِة َعِن اأْلَْسِئَلِة.   ْ 3-  اْسَتْخِدْم َحَقاِئَق الضَّ
ْت َسارُة ؟  ْت َساَرُة 3 َمُْموَعاٍت ِمَن اْلـَمْوِز ؛  ِف ُكلِّ َمُْموَعٍة 6 َمْوَزاٍت، َفَكم َمْوَزًة اْشَتَ ) أ (  اْشَتَ
)ب(  َقـاَم َأْحَُد بَِتْلِويِن َأْرَبَعـِة ُصُفوٍف ِمَن احْلََيَواَناِت؛ ِف ُكلِّ َصفٍّ 8 َحَيَواَناٍت، َفَكْم َعَدُد احْلََيَواَناِت 

َنَا َأْحَُد ؟  تِي َلوَّ الَّ
)ج( َلَدى َفاطَِمَة 5 َأْكَياٍس ِمَن اْلََرِز، َيَْتِوي ُكلُّ ِكيٍس َعَل 8 َخرَزاٍت،

َفَكم َخْرَزًة َتَْتِلُك َفاطَِمُة ؟  

ِب. ْ اْلَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 3-1 َتَعلُُّم واْستِْخداُم َحقاِئِق الضَّ

لِنَْسَتْكِشْف
ْغَز ؟ ِذي ُيْكِمُل اللُّ َما الَعَدُد الَّ

ْرِب اْسِتْخَداُم َحَقاِئِق الضَّ

يَِّة  َعٌة ِلْظَهاِر َكمِّ  التَّْعبرُِي:  َأْعَداٌد َو إَِشاَراٌت ُمَمَّ
ٍء َمـا . َمَثـًل: 4 + 2 مهـا َتْعبِـرٌي  َشْ
لِْلَعـَدِد 6،  َو 3 × 5 مهـا َتْعبرٌِي لِْلَعَدِد 

.15

ِب َعَدَدْين ِب: ُهَو َناتُِج َضْ ْ َحاِصُل الضَّ

ِب    ْ 1٥  َحاِصُل الضَّ   = 5 × 3

َبْعًضـا.  َبْعُضَهـا  ُتْلغـي  َمْعُكوٌس:  إَِشـاَراٌت 
ـــْرُب َوالِقْسـَمـُة إَشـاَرَتـاِن  الضَّ

َمْعُكوَسَتاِن. ِمَثاٌل:
5 ×

5 ÷

357

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ
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ًة َواِحَدًة َفَقط.   4-  اْسَتْخِدْم َأَحَد األَْرَقاِم 3 و 5 و 7 و 0 ِلْكَمِل اُلَمِل؛ ُيْمِكنَُك اْستِْخَداُم َرْقٍم َمرَّ

؟  ِمْن ُمَضاَعَفاِت الَعَدِد 5 َوَأْكَبُ ِمن 50. ؟        
؟  ِمْن ُمَضاَعَفاِت الَعَدِد 10 َوَأْصَغُر ِمن 50. ؟        

ُر َأْحَُد ِف َعَدٍد. 5-  ُيَفكِّ
  َقاَل: َعَدِدي ِمْن ُمَضاَعَفاِت اْلَعَدِد 2 ، َوِمْن ُمَضاَعَفاِت اْلَعَدِد 3. 

 َعَدِدي َأْكَبُ ِمْن 10. 
َر فِيِه َأْحَُد؟   َما َأْصَغُر َعَدٍد ُيْمِكُن َأْن ُيَفكِّ

َبَكِة ِمْن ُمَضاَعَفاِت اْلَْمَسِة؟ 6-  َأيٌّ ِمَن اأْلَْعَداِد ِف الشَّ

6162636465

6970717273

7778798081

7-  َلَدى َماِجَدُة َبْعُض بَِطاَقاِت اأْلَْعَداِد.  
ِذي َعَل اْلبَِطاَقِة بِاْلَعَدِد 5 َيُكوُن اْلََواُب 45.  بُت اْلَعَدَد الَّ ) أ (  َقاَلْت : إَِذا َضَ

ِذي َعَل بَِطاَقتَِها؟   َما اْلَعَدُد الَّ
)ب(  اْخَتاَرْت بَِطاَقًة ُأْخَرى َوَقاَلْت: 

ِذي َعَل اْلبَِطاَقِة َعَل 4،  َيُكوُن اْلََواُب 6.   إَِذا َقَسْمُت اْلَعَدَد الَّ
ِذي َعَل بَِطاَقتَِها؟   َما اْلَعَدُد الَّ

هَبا.  ِة لَِزِميِلَك لُِيَجرِّ )ج(  اْكُتْب َبْعَض اأْلَْلَغاِز اْلـُمَشاهِبَ
8-  َأْوِجِد اأْلَْعَداَد اْلـَمْفُقوَدَة ِف ُكلٍّ ِمَّا َيِل:  

؟ × 3 = 27  )ج(  ؟ = 45   )ب( 5 ×  ؟   ) أ ( 4 × 5 = 

9-  اْنُظْر لَِهِذِه الَقاِئَمِة ِمَن األْعَداِد، َأيٌّ ِمنَْها ِمْن ُمَضاَعَفاِت الَعَدِد 3؟  
   9   26   27   21   12    23  

18   17   15   22    28  
ْح لَِزِميِلَك َماَذا ُتَلِحُظ.  اْنُظْر إَِل إَِجاَباتَِك، ُثمَّ اْشَ
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اْسَتْكِشْف َما َيِل مَع َزِميِلَك:

َثاُت َمْصنُوَعٌة ِمْن ِعيَداٍن.   1-  َهِذِه اْلـُمَثلَّ

ُن النََّمَط 7 ؟  تِي ُتكوِّ ) أ ( َما َعَدُد اْلِعيَداِن الَّ
ُن النََّمَط 17 ؟  تِي ُتَكوِّ )ِب( َما َعَدُد اْلِعيَداِن الَّ

ُن ِمْن 33 ُعوًدا ؟ َكْيَف َعَرْفَت؟ ِذي َيَتَكوَّ )ج( َما َرَقُم النََّمِط الَّ

َعاُت َمْصنُوَعٌة ِمْن ِعيَداٍن.   2-  َهِذه امُلَربَّ

ُن النََّمَط 9 ؟ تِي ُتَكوِّ ) أ ( َما َعَدُد اْلِعيَداِن الَّ
ُن النََّمَط 15؟ تِي ُتَكوِّ )ب( َما َعَدُد اْلِعيَداِن الَّ

ُن ِمْن 48 ُعوًدا ؟  َكْيَف َعَرْفَت ؟ ِذي َيَتَكوَّ )ج( َما َرَقُم النََّمِط الَّ
ْلَت لِلَجاَبِة. ْح لَِزِميِلَك َكْيَف َتَوصَّ اْشَ

اْسِتْقَصاُء اأَلْنَماِط 

 النََّمُط 3 النََّمُط 2 النََّمُط 1

 النََّمُط 3 النََّمُط 2 النََّمُط 1

َأْعَداُد الِعيَداِنَرْقُم النََّمِط

14
28
312

ِب. ْ ُم َواْستخداُم َحقاِئِق الضَّ اْلَوْحَدُة 1 أ:  النَّشاُط األَساِسُّ 3-1 َتَعلُّ 18

َأْعَداُد الِعيَداِنَرْقُم النََّمِط

13
26
39



َجِة.   3-  اْنُظْر إَِل األَْنَمِط اْلـُمَتَدرِّ

َهاُب إِل األَْعَل َواألَْسَفِل ِف النََّمِط 8؟ ) أ ( َكْم ُخْطَوًة َيَتَطلَُّب الذَّ
)ب( َكْيَف َعَرْفَت؟

ْح َطِريَقَتَك لَِزِميِلك.  اْشَ
َهاُب إِل األَْعَل َواألَْسَفِل ِف النََّمِط 10؟ )ج( َكْم ُخْطَوًة َيَتَطلَُّب الذَّ

َهاُب إِل األَْعَل َواألَْسَفِل ِف النََّمِط 100؟  )د ( َكْم ُخْطَوًة َيَتَطلَُّب الذَّ

ِة.   َنِة َعل اللَّوَحاِت املِْسَمِريَّ َعاِت اْلـُمَكوَّ 4-  ُاْنُظْر إِل اْلـُمَربَّ

ابِِع؟ ِع السَّ ) أ (   َكْم ِمْسمًرا َسُيَلِمُس اْلـَمطَّاُط ف اْلـُمَربَّ

 . َجاَبِة بُِدوِن َرْسٍم َبَياينٍّ ْلَت إَِل اْلِ ْح لَِزِميِلَك َكْيَف َتَوصَّ )ب( اْشَ

َماَذا ُتَلِحُظ ِف ُكلِّ َهِذه االْستِْقَصاَءاِت ؟ 

اْسَأْل َزِميَلَك َماَذا اَلَحَظ.

النََّمُط 1
َيَتَطلَُّب ُخْطَوَتي

لَِتْذَهَب إَِل األَْعَل َواألَْسَفِل

النََّمُط 2
َيَتَطلَُّب 4 ُخطَواٍت

لَِتْذَهَب إَِل األَْعَل َواألْسَفِل

النََّمُط 3
َيَتَطلَُّب 6 ُخطَواٍت

لَِتْذَهَب إَِل األَْعَل َواألْسَفِل

ُع 1 ُمَربَّ

ُيَلِمُس اْلـَمطَّاُط 4 َمَساِمرَي

ُع 2 ُمَربَّ

ُيَلِمُس اْلـَمطَّاُط 8 َمَساِمرَي
ُع 3 ُمَربَّ

    ُيَلِمُس اْلـَمطَّاُط 12 ِمْسَمًرا
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لِنَْسَتْكِشْف
َما اْلَعَدُد اْلـَمْفُقوُد ؟ 

1-  َضاِعِف األَْعَداَد التَّالَِيَة:
) أ ( 58           )ب( 71        )ج( 36         ) د ( 98  

ابِِق.   ( اْلَعَدِد السَّ 2-  اْلَقاِعَدُة اْلـُمتََّبَعُة لِْلَْعَداِد اْلـُمَتَسْلِسَلِة التَّالَِيِة ضعُف )ِمْثَلِّ
ْكُتِب اأْلَْعَداَد اْلـَمْفُقوَدَة: ا

؟   ؟  ،  ؟  ،  ) أ (  3، 6، 12،   
؟  ؟  ،  ؟  ،  )ب( 5 ، 10 ، 2٠ ،   

ْكَمِل اأْلَْنَمِط ِف اْلََداِوِل. ْعَف ِلِ 3-  اْنَسِخ اْلََداِوَل التَّالَِيَة، ُثمَّ اْسَتْخِدِم الضِّ

ْكَمِل اأْلَْنَمِط اآلتَِيِة: ْعَف ِلِ 4-  اْسَتْخِدِم الضِّ
؟  ؟        8 × 13 =   = 13 × 4     26 = 13 × 2        13 = 13 × 1  

اْلُمَضاَعَفاُت أو )اأَلْمَثاُل(  

ْب  َتْيِ )اِْضِ ْعُف: َأْكَثُر بَِمرَّ الضِّ
بِالَعَدِد 2(

4 3

24

7 2

28

3 8

?

َأيُّ َقاِعَدٍة َتْربُِط  4، 3، 24؟

َهْل َهِذِه الَقاِعَدُة  َتنَْطبُِق عَل األَْعَداِد

 

2، 7،  28؟ 

اْسَتْخِدِم الَقاِعَدَة ِلجَياِد الَعَدِد امَلْفُقوِد.

12345678910العدد
× 33612182730
× 6 184854

× 126084108

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

12345678910العدد
× 224812182٠
× 4123236
× 8405672

اْلَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 3-2 اِْستِْخداُم اْلـُمضاَعفاِت. 2٠



5- اْنَسْخ َوَأْكِمِل اْلـَجَداِوَل آلالِت اْلَعَدِد: 

َثِة: 6-  فِيَم َيْأيِت َبْعُض األَْعَداِد اْلـُمَثلَّ

ًثا ُيْمِكنَُك ُصنُْع ُمْسَتطِيٍل. إَِذا َضاَعْفَت َعَدًدا ُمَثلَّ
ابِِع )10(.   ْكِل اْلـُمَقابِِل َتمَّ ُمَضاَعَفُة اْلَعَدِد اْلـُمَثلَِّث الرَّ ِف الشَّ

) أ ( َما اْلـُمَميَُّز ِف ُطوِل َوَعْرِض اْلـُمْسَتطِيِل؟

َثَة األُْخَرى، ُثمَّ َأْكِمِل اْلُْمَلَة اآلتَِيَة: )ب( َضاِعِف األَْعَداَد اْلـُمَثلَّ

ًثا  .       ِعنَْدَما ُأَضاِعُف َعَدًدا ُمَثلَّ

7-  َتْبَدُأ ُمَتَسْلِسَلُة األَْعَداِد َكاآليِت: 2 ، 3 ، 5 ، 9 ، 17 .....

ْح لَِزِميِلَك اْلَقاِعَدَة ِف التََّسْلُسِل.    اْشَ

ِة اْلَقاِعَدِة اآلتَِيِة: ْثَباِت ِصحَّ 8-  َأْوِجْد ِمَثاَلْيِ ِلِ

ُن اْلَعَدُد اْلَفْرِديُّ ِمْن ِضْعِف َعَدٍد َما َوِزَياَدِة َواِحٍد إَِلْيه . َيَتَكوَّ

اْلـُمْخَرُجاْلـُمْدَخُل
4
9

18
32

اْلـُمْخَرُجاْلـُمْدَخُل
5

11
45

17

13610

الّضعُف

اْطَرْح 1الّضعُف

ُدخــــوٌل

ُدخــــوٌل

ُخـــــروٌج

ُخـــــروٌج
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لِنَْسَتـْكِشْف 
َحاِصَل  ٍع  ُمَربَّ ُكلِّ  ِف  اْلَعَدُد  ُل  ُيَشكِّ
ُكلِّ  ِمْن  اِئَرَتْيِ  الدَّ ِف  اأْلَْعَداِد  ِب  َضْ

؟ = 14  ؟ ×  ِجَهٍة . ِمَثاٌل: 

ُقْم بِإَِياِد األَْعَداِد امَلْفُقوَدِة.

ِر. َ َكْيَف َنْحُسُب 23 × 4 باْستِْخَداِم اْلَْمِع املتَكرِّ 1-  اْسَتْخِدْم َخطَّ اأْلَْعَداِد لُِتَبيِّ

0    23

+ 23 

 
َساِب 23 × 5. 2-  َقاَم َعْبُداللَّ بِاْستِْخَداِم َطِريَقِة التَّْجِزَئِة حِلِ

 ) 5 × 3 ( + ) 5 × 2٠ ( =  5 × 23  
15 + 100 =   

115 =   
ُاْحُسِب الِعَباَراِت اآلتَِيَة بِاْستِْخَداِم َطِريَقِة التَّْجِزَئِة:      

) أ (  42 × 3 =    
)ب(  37 × 4 =   

)ج( 46 × 5 =    

3-  َقّدِر اْلِقيَمَة لِْلِعَباَراِت اآلتَِيِة ، وِمْن َثمَّ ُاْحُسْب ِقيَمَتَها .
) أ ( 47 × 5 =    
)ب( 2٩ × 4 =   
)ج( 89 × 3 =   
) د ( 74 × 4 =   

ْرُب  الضَّ

ٍب  َبَكِة: َطِريَقُة َضْ َطِريقُة الشَّ
َبَكَة.  َتْسَتْخِدُم الشَّ

ِمَثاٌل :    27 × 4 = 108 

7 2٠
28 80 4

108 =  28   +   80
؟ ؟

؟

6

21

14

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

ٍف ِمْن َرَقٍم واِحٍد. ٍن ِمْن َرَقَمْيِ َبَعَدٍد ُمَؤلَّ ُب َعَدٍد ُمَكوَّ اْلَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَساِسُّ 3-3 َضْ 22



ا َوَقَع َعَل َجَداِولِه. ُاْحُسِب  َساَباِت، َوَلِكنَّ ِحْبً َبَكِة لِْلَِجاَبِة َعن َبْعِض احْلِ 4-  اْسـَتْخَدَم َخالٌِد َطِريَقَة الشَّ
. ْبِ َت احْلِ اأْلَْعَداَد اْلـَمْوُجوَدَة َتْ

 4 × 93 )ب(  ) أ (  47 × 3      

 4 × 87 ) د (  )ج(  51 × 5      

َعاِت َبْينَها.  َلِة ِف اْلـُمَربَّ َساِب اْلـُمَحصِّ َواِئِر حِلِ ِب اأْلَْعَداَد ِف الدَّ  ٥-  اْضِ
ْسَم، واْمِل اأْلَْعَداَد اْلـَمْفُقوَدَة .      اْنَسِخ الرَّ

َصاِص ِف ِرَزٍم ِمْن 5 ، َوَثَمُن ُكلِّ ِرْزَمٍة 95 َبْيَسًة .  ٦-  ُتَباُع َأْقَلُم الرَّ

َصاِص .  ْت َفاطَِمُة َأْرَبَع ِرَزٍم ِمْن َأْقَلِم الرَّ اْشَتَ  

َكْم َأْنَفَقْت ؟  

تِي ُتْعطِي َأْكَبَ َنتِيَجٍة. 7-  اْسَتْخِدِم اأْلَْرَقاَم 2 و 3 و 4 لِِكَتاَبِة اْلِعَباَرِة الَّ

؟   ؟   ×   ؟       

      َما النَّتِيَجُة؟

34

14

؟

؟

؟

213

5

؟

؟

؟

×407
321

×3
43312

141 = 21 +  120372 = 12 +

×7
432٠28

×501
55

3                      = 28  +  32٠ 255 =   +

5 أَقْلٍم
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الِقَياُس 

لِنَْسَتْكِشْف 
ُكَتَلُة ُكلُّ ُمَكعٍَّب ٥ كغم . 

 َما ُكْتَلُة ُكلِّ َمُْروٍط؟ 

 َما ُكْتَلُة ُكلِّ ُكَرٍة؟

ِقَياُس اْلُكْتَلِة

تِيبَِها ِمَن اْلََخفِّ إَِل اْلَْثَقِل. َزِم لَِتْ ُموَز َعَل الرِّ اْقَرأ اْلـَمَواِزيَن لِـَمْعِرَفِة ُكْتَلِة ُكلِّ ِرْزَمٍة، ُثمَّ اِْسَتْخِدِم الرُّ   -1

كِيُلو : َأْلٌف َواِحٌد.
1 كلغ = 1٠٠٠غم

ِكيُلوِغَراٍم َواِحٌد           َأْلُف ِغَراٍم

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

٠
1٠٠

2٥٠  غم

1٠٠  غم
1٠٠  غم

٥٠  غم
1٠  غم

2٠٠
3٠٠

4٠٠
٥٠٠

٥٠٥ غم

9٠٠8٠٠

7٠٠

6٠٠

٥٠٠
4٠٠ 3٠٠

2٠٠

1٠٠
٠ غم

1 كغم

) أ (

)ب(

)ج(

) د (

24 اْلَوْحَدُة 1 ب: النَّشاُط الَساِسُّ 4-1 قياُس اْلُكْتَلِة.



 -2

ُتِريُد َفاطَِمُة ُصنَْع َثَلَثِة َأْنَواٍع ِمَن اْلَبْسَكِويِت ، َحَسَب اْلَوْصَفاِت بِاْلَْدَوِل اْلِت:   

َما َمْموُع اْلُكَتِل لِْلَمَقاِديِر ِف ُكلِّ َوْصَفٍة ؟     ) أ ( 

   )ب(  َكْم َيْلَزُم ِمْن ُكلِّ َنْوٍع ِمَن اْلـَمَقاِديِر لُِصنِْع الَوْصَفاِت الثََّلِث ُكلِّها ؟
؟  غم اٌت   َ ؟  غم       ُمَكسَّ ؟  غم        ُزْبَدٌة   ٌر   ؟  غم            ُسكَّ         َطِحنٌي  

 4 ُكْتَلُتُه  َفَكاَن  بَِلْستِيِكيٍّ  ٍب  ُمَكعَّ بَِوْزِن  ُنوُر   ٣ -  َقاَمْت 
فِّ  الصَّ ُغْرَفِة  ِمْن  َحْوِلَا  ِمْن  َمَوادَّ  َوَضَعْت  ُثمَّ  غم، 
َعَدَد  ُل  ُتَسجِّ َوَأَخَذْت  اْلـِميَزاِن،  َجَوانِِب  َأَحِد  َعَل 

َتاُجَها لِـُمَواَزَنِة اْلِيَزاِن .  تِي َتْ َباِت الَّ اْلـُمَكعَّ
ٍة بِالِغَراِم؟ ما ُكْتَلُة ُكلُّ َمادَّ   

َباِت؛  4 -   ُيِريُد َسِعيٌد ُصنَْع َمُْموَعٍة ِمَن اْلُكَتِل بَِواِسَطِة اْلـُمَكعَّ
َتاُج َأْن ُيِضيَف  ًبا َيْ ٍب ُكْتَلُتُه 4 ِغَراَماٍت، َفَكم ُمَكعَّ ُكلُّ ُمَكعَّ

لَِتْكِويِن ُكَتِل ُكلٍّ ِمَّا َيِل:

)أ( 2٠ غم ؟          )ب( 1٠٠ غم؟   
)ج( ٥٠٠ غم ؟        ) د ( 1 كغم؟  

بنِي .  ) أ ( ُكْتَلُة اْلِْمَحاِة ُمَكعَّ
ًبا.  ِغرَيُة 1٥ ُمَكعَّ اَسِة الصَّ بَّ )ب( ُكْتَلُة الدَّ

َباٍت .  َصاِص 7 ُمَكعَّ  ) جـ ( ُكْتَلُة َقَلِم الرَّ
ًبا َواِحًدا .  ) د ( ُكْتَلُة اْلَوَرَقٍة ُمَكعَّ

وَفان ُكوالتة َبْسَكِويُت الشُّ َبْسَكِويُت اْلـَجْوِزَبْسَكِويُت الشُّ
َطِحني 22٥ غمُزْبَدة 1٠٠ غمُزْبَدة 17٥ غم
ر 1٥٠ غم ر ٥٠ غمُسكَّ ر 1٠٠ غمُسكَّ ُسكَّ
ُزْبَدة 1٥٠ غمَطِحني 9٠ غمشوفان 7٥ غم

ات 2٥ غم َ ات ٥٠ غمَمْسُحوق الكاكاو 1٥ غمُمَكسَّ َ ُمَكسَّ

4غم

ُسكٌر
طحنٌي

ميزاٌن
شوفاٌن

ُزْبَدٌةَجْوٌز

كاكاو

25



لِنَْسَتْكِشْف  

اَعاِت اْلتَِيِة . اِْعَمْل َمَع َزِميِلَك  َقاِئِق لُِكلٍّ ِمَن السَّ 1-  َفَقْدَنا َعْقَرَب الدَّ
َعْقَرِب  بَِمَكاِن  ُمْسَتِعينًا  َقاِئِق  الدَّ َعْقَرِب  ُوُجوِد  َمَكاِن  لَِتْقِديِر 

اَعاِت، ُثمَّ ُقْم بَِتْقِديِر اْلَوْقِت. السَّ

ِقَراَءُة الَوْقِت )١( 

َصَباًحا :  َوْقٌت َيْمَتدُّ ِمـْن ُمنَْتَصِف 

ْيِل إَِل ُمنَْتَصِف النََّهاِر.  اللَّ

 َمساًء:  َوْقـٌت َيْمَتـدُّ َبـنْيَ ُمنَْتَصِف 

ْيِل.  النََّهاِر إَِل ُمنَْتَصِف اللَّ

 َحاِوِل النََّظَر إِل 

ُصوَرٍة ِف ِمرآٍة

��

�

� �
��

���
�� �

� �

�

��

��

��

�� ��

��

�� ��

�� �

��

��

�

� �
��

���
�� �

� �

�

��

��

��

�� ��

��

�� ��

�� �

��

��

�

� �
��

���
�� �

� �

�

��

��

��

�� ��

��

�� ��

�� �

��
��

�

� �
��

���
�� �

� �

�

��

��

��

�� ��

��

�� ��

�� �

��

��

�

� �
��

���
�� �

� �

�

��

��

��

�� ��

��

�� ��

�� �

��

��

�

� �
��

���
�� �

� �

�

��

��

��

�� ��

��

�� ��

�� �

��

��

�

� �
��

���
�� �

� �

�

��

��

��

�� ��

��

�� ��

�� �

��

اَعِة اْلـُمنَْعِكَسِة َعَل الِْرآِة  َنَظْرُت إَِل السَّ
ِعنَْدَما َخَرْجُت ِمَن اْلـَمنِْزِل، َوَنَظْرُت إِل 

ًدا ِعنَْدَما َرَجْعُت إِل  اْلـِمْرآِة ُمَدَّ
؟ اْلـَمنِْزِل، َفَم اْلَوْقُت اْلـَحِقيِقيُّ
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الَوْقُت 3:3٠

ًها  َقاِئِق ُيْمِكُن َأْن َيُكوَن ُمَتَوجِّ َعْقَرُب الدَّ
ـاَعاِت ف  إَِل 3٠ َدِقيَقًة؛ ِلَنَّ َعْقَرَب السَّ

 َأَنا َخَّنُْت اْلَوْقَت: ُمنَْتَصِف اْلـَمَساَفِة َبنْيَ اْلَْعَداِد.
اَعُة الثَّالَِثُة َوالنِّْصُف.  السَّ

 اْلَوْقُت الَِّذي َغاَدْرُت
فِيِه اْلـَمنِْزَل              

 اْلَوْقُت الَِّذي َرَجْعُت 
فِيِه إَِل اْلـَمنِْزِل

اعاِت اَعِة َتْرِقيٌم ِمْن ١ إَِل  ١2 لِلسَّ لَِوْجِه السَّ
َقائِق   َوَتْرِقيٌم ِمْن ٠ إَِل 5٩ لِلدَّ
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ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

)هـ() د ()ج()ب() أ (
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اَعاِت اْلـَمْوُجوَدِة ِف اْلَْسَفِل بِاْلَْرَقاِم َكَم ِف اْلـِمَثاِل:  اْكُتِب اْلَوْقَت الظَّاِهَر َعَل السَّ  -2

    ِمثاٌل:

»ص«  اْكُتْب  ُثمَّ   ، ِقْسَمنْيِ إَِل  اْلَوَرَق  اِْقِسِم   -٣
الثَّاِن،  اْلِقْسـِم  َعَل  َو»م«  ِل  اْلَوَّ اْلِقْسِم  َعَل 
ِمَن  ِقْسٍم  ُكلِّ  ِف  ُصَوٍر  َثَلَث  اْرُسْم  ُثمَّ 
اِت  َفَتَ ِف  بَِعَمِلِه  َتُقوُم  َما  لُِتْظِهَر  ْفَحِة  الصَّ
. َنُموَذِجيٍّ َيْوٍم  ِف  َو»اْلـَمَسـاِء«  َبـاِح«   »الصَّ

َباِح  الصَّ ِف  َكِمَثـاٍل؛  َفْيَصـٍل  َصْفَحِة  إَِل  اْنُظْر   

اْلـَمْدَرَسِة،  إَِل  َوَيْذَهُب  ِحَذاَءُه،  َفْيَصٌل  َيْلبُس 

َبْعَد  َأْصِدَقاِئِه  َمَع  اْلَقَدِم  ُكَرَة  َيْلَعُب  ْهِر  الظُّ َوَبْعَد 
اْلـَمْدَرَسِة.
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ُتَا 3 َساَعاٍت. ًة َتِصُف فِيَها ِرْحَلًة إَِل 4 َأَماِكَن، ُمدَّ اْكُتْب ِقصَّ

ِمَثاٌل:

اْنَطَلْقُت ِمَن اْلـَمنِْزِل، وَرِكْبُت اْلـَحافِلَة، 
َوَقِد اْسَتْغَرَقْت ِرْحَلُة اْلـَحافَِلِة إَِل 

)َنْزوى( ساعًة و20 َدقيقًة، َبْعَد َذلَِك 
ِة َساَعٍة َواِحَدٍة  راَجَة لِـُمدَّ َرِكْبُت الدَّ

َوَثَلثنَِي َدِقيَقًة لِْلُوُصوِل إَِل )ُبل(، ُثمَّ 
ِة 4٥ َدِقيَقًة لِْلُوُصوِل إَِل َمنِْزِل َصِديِقي. يَّارَة لِـُمدَّ َأَخْذُت السَّ

َمنِيَّ ِف الَْسَفِل لإِِلَجاَبِة َعِن الَْسِئَلِة َرقم  1-  3: اْسَتْخِدِم اْلـَجْدَوَل الزَّ  -1

َجْدَوٌل َزَمنٌِي لِلَحافَِلِة
ْحَلُة ) أ (  ْحَلُة )ب(الرِّ ْحَلُة )ج(الرِّ الرِّ

12:3٠ م1٠:٠٠  ص 8:٠٠ صُروي
1:٥٠ م11:2٠  ص 9:2٠ صَنْزَوى
3:3٥ م1:٠٥  م 11:٠٥ صعربي
4:٥٠ م2:20  م 12:20 مَينُْقل

ِمَثاٌل : َيَتَطلَُّب اِلْنتَِقاُل ِمْن ُروي إَِل ِعْبي 3 َساَعاٍت و ٥ َدَقاِئَق. 

                                                        

ْحَلِة ب؟ َكْم ِمَن اْلَوْقِت َتْسَتْغِرُق اْلـَحافَِلُة لَِتنَْتِقَل ِف الرِّ

)ب( ِمْن ِعْبي  إِل َينُْقل؟ ) أ ( ِمْن ُروي  إِل َنْزوى؟                                 
) د ( ِمْن ُروي  إِل َينُْقل؟ )ج( ِمْن ُروي  إِل ِعْبي؟                               

َمِنيِّ  ِاْسِتْخَداُم اْلَجْدَوِل الزَّ

12:2٥  1٠:4٠               9:2٠

ساعٌة واِحَدٌة و 4٥ دقيقًة
3 ساعاٍت و ٥ َدقائَِق ساعٌة واِحَدٌة و2٠ دقيقًة    +

ِعرْبيَنْزَوى                                                         ُروي                    

َمنِيِّ 28 اْلَوْحَدُة 1 ب: اِْستِْخداُم اْلـَجدوِل الزَّ



ِة اْلـُمَواَصَلِت ِلَْسَتِقلَّ اْلَافَِلَة اْلَقاِدَمَة إَِذا َوَصَلْت إَِل: َكْم ِمَن اْلَوْقِت َيُِب َأْن َأْنَتظَِر ِف َمَطَّ  -2
ِة َنْزوى عل 1٠:4٥ ص  ؟ ) أ (   َمَطَِّة ُروي  عل 9:٥٠ ص؟                          )ب( َمَطَّ   
ِة َنْزوى عل 3٥ : 11 ص ؟ )ج(  َمَطَِّة ِعْبي عل 11:1٥ م؟                          ) د ( َمَطَّ  

َما آخُر َحافَِلٍة ُيْمِكُن َأْن آُخَذَها ِمْن ُروي لِْلُوُصوِل إَِل:  -٣
ِة َنْزوى عل 1٠:٠٠ ص  ؟                    )ب( َمَطَِّة ِعْبي عل 2:1٥ م  ؟ ) أ ( َمَطَّ  

ِة َينُْقل عل 1:3٠ م  ؟                             ) د ( َمَطَِّة ِعْبي عل 20 : 1 م ؟ )ج(  َمَطَّ  
َقْت:  َمنِيَُّة التَّالَِيُة َقْد َتمَّ َتِْزيُقَها . اْمَل اْلَفَراَغ َحْيُث َتَزَّ 4-  اْلََداِوُل الزَّ

ِذي َيُِب ِلَافَِلٍة َأْن َتْأُخَذُه ِخـَلَل ُمُروِرَها ِف اْلـَمِدينَِة؟  اْكُتْب  َلِحـِظ اْلَِريَطـَة التَّالَِيَة، َما اْلـَمَسـاُر الَّ  - 5
ِة اْلـَحافَِلِت. َجْدَولً َزَمنِيًّا لِـَمَساِر اْلَافَِلِة، اْبَدْأ ِمْن َمَطَّ

َمنِيُّ لِلَحافَِلِة اجَلْدَوُل الزَّ

امُلْسَتْشَفى 8:2٥ ص 11:4٥ ص 1:3٠م  4:3٥م

امَلْرَكُز الّتَجاِريُّ 8:٥٥ ص 12:1٥ ص 2:٠٠م 

املِنَْطَقُة الّصنَاِعيَُّة 9:4٠ ص 1:٠٠م 

د ة 1٠:4٥ ص 2:٠٥م ِة احّلِديِديَّ كَّ َمَطَُّة السِّ

َمنِيُّ لِلَحافَِلِة اجَلْدَوُل الزَّ

) ز ( ) و ( ة 1٠:٥٠ ص 2:1٠م ِة احّلِديِديَّ كَّ َمَطَُّة السِّ

)ح( املِنَْطَقُة الّصنَاِعيَُّة 11:٥٥ ص 3:1٥ م

امَلْرَكُز الّتَجاِريُّ 12:4٠ ص 4:٠٠ م

امُلْسَتْشَفى 1:1٠ م 4:3٠م 2٠:٩ م

) أ (

) ط (

)ج(

)ي(

9:2٠م

)ب(

٥:4٥م

)هـ( )هـ(

6:1٥م
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لِنَْسَتْكِشْف 
اْلَيْوِم  ِف  َوَضَعْت  اْلَْرِض؛  َعَل  َعًة  ُمَربَّ َبَلٍط  ِقْطَعَة  َمْرَيُم  َوَضَعْت 
ِل ِقْطَعَة َبَلٍط َواِحَدًة، َوِف اْلَيْوِم الثَّاِن َوَضَعْت ِقْطَعَتْي َبَلٍط،   اْلَوَّ
ِقْطَعًة  َتَضُع  َيْوٍم  َبَلٍط، وف ُكلِّ  ِقَطِع  الثَّالِِث َوَضَعْت 3  اْلَيْوِم  َوِف 

ابِِق .  إَِضافِيًَّة ِمن اْلَبلِط إل اْلَيْوِم السَّ
اْلَعاِشِ  اْلَيْوِم  ِنَاَيِة  ِف  َتْغطَِيُتَها  َتمَّ  تِي  الَّ اْلَْرِض  ِمَساَحـُة  َما 

َعاِت؟ بِاْلـُمَربَّ

ٌع .  ٌن ِمْن َبَلَطاٍت ِمَساَحُتَها 1 سم ُمَربَّ ١-  َهَذا النََّمُط ُمَكوَّ

َعاِت ؟  يَُّة لِلنََّمِط اْلـُمَغطَّى بِاْلـُمَربَّ  ) أ ( َما اْلَِساَحُة اْلُكلِّ
ِع ؟  نْتِيِمْتِ اْلـُمَربَّ  )ب( َما اْلَِساَحُة اْلـُمَغطَّاُة ِمَن النََّمِط بِالسَّ

اْلَْمَراِء  َعاِت  بِاْلـُمَربَّ النََّمِط  ِمَن  اْلـُمَغطَّاُة  اْلَِساَحُة  َما  )ج(   
ِع ؟  نْتِيِمْتِ اْلـُمَربَّ بِالسَّ

ُتَقالِيَِّة  َعاِت اْلُبْ  ) د ( َما اْلَِساَحُة اْلـُمَغطَّاُة ِمَن النََّمِط بِاْلـُمَربَّ
ِع ؟  نْتِيِمْتِ اْلـُمَربَّ بِالسَّ

اِء  اْلَْضَ َعاِت  بِاْلـُمَربَّ النََّمِط  ِمَن  اْلـُمَغطَّاُة  اْلَِساَحُة   )هـ(  َما 
ِع ؟  نْتِيِمْتِ اْلـُمَربَّ بِالسَّ

َعِة  اِت اْلـُمَربَّ ـنْتِِمْتَ ـَبَكِة ِمـَن السَّ ا بَِك َعَل الشَّ ْن َنَمًطا َخاصًّ  َكـوِّ
ْكِل. اْلـُمَبيَّنَِة ِف الشَّ

 اْسَتْخِدْم َثَلَثَة َأْلَواٍن.

اْكُتِب اْلَِساَحَة لُِكلِّ َلْوٍن . 

ُفُه ُكلُّ َلْوٍن ؟ ِذي ُيَؤلِّ ْكِل الَّ  َما اْلَكْسُ ِمَن الشَّ

اْلِمَساَحُة 

لِِنَْطَقــــٍة  ِقَيــــاٌس  امْلَِسـاَحــُة: 
عل  ُمَعيَّـٍن  نَِطـاٍق  ِف  َمُْصوَرٍة 
َسْطٍح، وُتَقاُس باْلِوْحَدة اْلـُمَربَّعِة. 

. : َعَلَقُة اْلـُجْزِء ِمَن اْلُكلِّ اْلَكْسُ

اْكُتْب َعَدَد الَبَلِط 
ِذي ُوِضَع ُكلَّ َيْوٍم.  الَّ

الطُّوُل ٥ 

َعاٍت  ُمَربَّ

الَعْرُض ٥ 

َعاٍت ُمَربَّ

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

٣٠ اْلَوْحَدُة 1 ب: النَّشاُط الَساِسُّ 6-1 الِساَحُة )1(.



يَِّة لِْلُمْسـَتطِيِل ، ُثمَّ ِمَسـاَحِة اْلِقْسـِم اْلـُمَظلَِّل ،  َياِد اْلَِسـاَحِة اْلُكلِّ َعاِت ِف اْلَْسـَفِل ِلِ 2-  ُقـْم بَِعـدِّ اْلـُمَربَّ
َوِمَساَحِة اْلِقْسِم َغْيِ اْلـُمَظلَِّل.

ُل : اْلـُمْسَتطِيُل األَوَّ
ًعا.  ؟  ُمَربَّ يَُّة لِْلُمْسَتطِيِل =  اْلَِساَحُة اْلُكلِّ

َعاٍت.  ؟  ُمَربَّ َلُة =  اْلَِساَحُة اْلـُمَظلَّ
ًعا.  ؟  ُمَربَّ َلِة =  اْلَِساَحُة َغرْيُ اْلـُمَظلَّ

ًعا. ؟ ُمَربَّ ِذي ُيَمثُِّلُه اْلُْزُء اْلـُمَظلَُّل ِمَن اْلـُمْسَتطِيِل =  اْلَكْسُ الَّ

اْلـُمْسَتطِيُل الثَّاِن :
ًعا.  ؟  ُمَربَّ يَُّة لِْلُمْسَتطِيِل =  اْلَِساَحُة اْلُكلِّ

َعاٍت.  ؟  ُمَربَّ َلُة =  اْلَِساَحُة اْلـُمَظلَّ
ًعا.  ؟  ُمَربَّ َلِة =  اْلَِساَحُة َغرْيُ اْلـُمَظلَّ

ًعا. ؟ ُمَربَّ ِذي ُيَمثُِّلُه اْلُْزُء اْلـُمَظلَُّل ِمَن اْلـُمْسَتطِيِل =  اْلَكْسُ الَّ

اْلـُمْسَتطِيُل الثَّالُِث:
ًعا.  ؟  ُمَربَّ يَُّة لِْلُمْسَتطِيِل =  اْلَِساَحُة اْلُكلِّ

ًعا.  ؟  ُمَربَّ َلُة =  اْلَِساَحُة اْلـُمَظلَّ
َعاٍت.  ؟  ُمَربَّ َلِة =  اْلَِساَحُة َغرْيُ اْلـُمَظلَّ

َعاٍت. ؟ ُمَربَّ ِذي ُيَمثُِّلُه اْلُْزُء اْلـُمَظلَُّل ِمَن اْلـُمْسَتطِيِل =  اْلَكْسُ الَّ

ابُِع : اْلـُمْسَتطِيُل الرَّ

ًعا.  ؟  ُمَربَّ يَُّة لِْلُمْسَتطِيِل =  اْلَِساَحُة اْلُكلِّ
َعاٍت.  ؟  ُمَربَّ َلُة =  اْلَِساَحُة اْلـُمَظلَّ

َعاٍت.  ؟  ُمَربَّ َلِة =  اْلَِساَحُة َغرْيُ اُلَظلَّ
َعاٍت. ؟ ُمَربَّ ِذي ُيَمثُِّلُه اْلُْزُء اْلـُمَظلَُّل ِمَن اْلـُمْسَتطِيِل =  اْلَكْسُ الَّ

٣١



  صد

لِنَْسَتْكِشْف 
ُميُط ُمْسَتطيٍل ُيَساِوي 14 سم.

َما ُطوُل ُكلِّ ِضْلٍع ِمْن َأْضَلِعِه ؟
َأْوِجْد ُكلَّ الَْجِوَبِة اْلـُمْمِكنَِة باْستِْخَداِم سم َكاِمَلٍة َفَقْط.

   

َأْشَكـالً  ابُِع  الـرَّ ـفُّ  الصَّ َصنَـَع   -1
يـُط ُكلٍّ  ، وُمِ ِمـْن َأْعـَواِد اْلَقـشِّ
إِْحَدى  َسَقَطْت  سـم،   2٤ ِمنَْها 
َفَم  َشْكٍل،  ُكلِّ  ِمْن  اْلَعَلَماِت 
َأْن َيُكوَن َعَل  ِذي َيُِب  الطُّوُل الَّ

اْلَعَلَمِة اْلـَمْفُقوَدِة؟

2-  َيْصنَُع َعِلٌّ َأْنَمًطا ِمْن ُمْسَتطِيَلٍت ُمَْتِلَفِة اْلَْحَجاِم َوُخُيوٍط َذاِت َأْلَواٍن ُمَْتِلَفٍة، َوَقْد 

ْكِل التَّايل:   َبَدَأ النََّمُط بِالشَّ

        

يُط اْلـُمْسَتطِيِل الَْحَِر؟ ) أ ( َما ُمِ

 . يَط اْلـُمْسَتطِيَلنْيِ اْلَْزَرِق َواْلَْخَضِ ْر ُمِ )ب(  َقدِّ
ْح لَِزِميِلَك: لَِاَذا َتْعَتِقـُد َأنَّ َتْقِديَرَك ُهَو  اْشَ

؟ اْلَْقَرُب إَِل اْلـُمِحيِط اْلِفْعِلِّ

اْلُمِحيُط  

اْلـُمحيُط:  
. اْلـَمَساَفُة َحْوَل َشْكٍل َهنَْدِسٍّ

?
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?
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ْر أنَّ الَْضلَع اْلـُمَتقابَِلَة   تذكَّ
َنْفـُس  َلـا  اْلـُمْسـَتطيِل  ف 

الطُّوِل.
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ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

ُثمَّ َأْكِمْلُه َكالِت:

٣2 اْلَوْحَدُة 1 ب: اْلـمحيُط )1(
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َعاِت لَِتْكِويِن َشـْكٍل  ) أ (  اْقَطـْع ِقْسـًم ِمْن َخْيٍط ِقَياُسـه 2٤ سـم، ُثمَّ َأْلِصْقـُه بِاْنتَِباٍه َعَل َشـَبَكِة اْلـُمَربَّ  -٣
ِد الطُّوَل لُِكلِّ َجنٍْب .  ُمْسَتطِيٍل َوَحدِّ

)ب(  َحاِوْل ُصنَْع ُمْسَتطِيَلٍت ُمَْتِلَفٍة باْستِْخَداِم َأْقَساٍم ُأْخَرى ِمْن َخْيٍط بِقَياِس 2٤ سم . 

ـْكِل، َوإِنَّ بِإِْمَكاِنَا  َعُة الشَّ 4-  َقاَلْت َحِليَمُة: إِنَّ َطاِوَلَتَها ُمَربَّ
يِط َأْعَل الطَّاِوَلِة بَِواِسَطِة ِقَياِس َجنٍْب َواِحٍد ِمنَْها .  إَِياُد ُمِ

 

ْح لِـَمَذا . َفَهْل َهَذا َصِحيٌح ؟ اْشَ

ِع. ُكلُّ َشْكٍل ِمَن اْلَْشَكاِل ِف اْلَْسَفِل َمْصنُوٌع بِاْستِْخَداِم َأْرَبَعِة ُمَربَّعاٍت ِمْن َهَذا اْلـُمَربَّ  -٥

يِط تِْلَك الَْشَكاِل. اْعَمْل َعَل إَِياِد ُمِ  
) أ (

)ج( )ب(

َع َلُه َأْرَبَعُة ْر َأنَّ اْلـُمَربَّ َتَذكَّ
 َأْضَلٍع ُمَتَساِوَيٍة ِف الطُّوِل.

َل ُتَعدُّ اْلُُطوُط َداِخَل 
اْلَْشَكاِل؛ َفاْلـُمِحيُط ُهَو الطُّوُل

ْكِل ِمَن اْلـخاِرِج .  َحْوَل الشَّ

يُط َسْطِح الطَّاِوَلِة ُمِ
 4 م

٥سم

٥سم

1 مرت

٣٣



ُة اْلَبَياَناِت  ُمَعاَلَ

لِنَْسَتْكِشْف
فِّ ُمَشاَهَدَتَا؛ تيِي ُييِبُّ ُزَمَلؤمها فيِ الصَّ َياَضةيِ الَّ َقاَمْت َسناُء َوريُم بيَِجْمعيِ َبَياَناٍت َعنيِ الرِّ

ياَضٍة.  َيَتا َأْن َتْكُتَبا َأْسَمَء ُكلِّ ريِ َوَلكيِنَُّهَم َنسيِ
َا. ْكَمليِ يِ ميِ اْلـَمَفاتيِيَح فيِ اْلَْسَفليِ ليِ ، واْسَتْخديِ ُقْم بيِنَْسخيِ اْلَْدَوليِ

ْمِثيُل ِبَعالَماِت اْلَعدِّ َواأَلْعِمَدِة  التَّ

 . َياسيِ َطةيِ اْلَعدِّ َأويِ اْلقيِ َمُع بيَِواسيِ اْلَبَياَناُت : َمْعُلوَماٌت ُتْ
َدٍة.  ْظَهاريِ اْلَبَياَناتيِ فيِ ُصُفوٍف َوَأْعميِ يِ يَقٌة ليِ اْلـَجْدَوُل : َطريِ

: ، َمَثلاً يليِ ُم َعَلَماتيِ الَعدِّ ليِلتَّْسجيِ : َجْدَوٌل َيْسَتْخديِ التَّْمثِيُل بَِعَلَماِت اْلَعدِّ

َعَلَماُت الَعدِّ
ابيِ )ب( كَّ َحافيَِلُت الرُّ

يَّاَراُت )س( السَّ

رَيُة )ف( غيِ ابيِ الصَّ كَّ َحافيَِلُت الرُّ

يَّاتيِ َأويِ الَْعَداَد. ُر َحْجَم اْلَكمِّ ٌّ ُيْظهيِ التَّْمثِيُل بِاْلَْعِمَدِة : َرْسٌم َبَيانيِ

. ْعَبُة اْلََقلُّ َشْعبيِيَّةاً َي اللُّ ●  ُكَرُة الطَّاِوَلِة هيِ
اَجاِت  رَّ الدَّ ِسَباِق  ْن  ميِ َشْعبيِيَّةاً  َأْكَثُر  َي  هيِ اْلَقَدِم  ●   ُكَرُة 

ِة. النَّاِريَّ
ِب.  ●  ٩ َأْشَخاٍص اْخَتاُروا ُكَرَة اْلِْضَ

َعَدُد الَْشَخاِصالّرياَضُة
) أ (
)ب(
)ج(
) د (

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ
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َلَل َساَعٍة  ـْم خيِ تيِي َتُـرُّ ُقـْرَب َمْدَرَستيِهيِ رْييِ الَّ ابيِعيِ بيَِجْمعيِ َبَياَناٍت َحْوَل َحـَرَكةيِ السَّ ـفِّ الرَّ يـُذ الصَّ 2- َقـاَم َتَلميِ
قيِيَمَة  ْد  َحدِّ ُثمَّ   ، املَقابلةيِ اْلَعدِّ  بَعَلَماتيِ  اْلـُمْعطاةيِ  اْلَبَيـاَناتيِ  ْخَداميِ  بيِاْستيـِ ــَدةيِ  بيِاْلَْعميِ َتْثيِيلاً  ْئ  أْنشيِ  . َدٍة  َواحيِ

َك. ْح َسَبَب اْختيَِياريِ ِّ َواْشَ ْسميِ الَبَيانيِ امليِْقَياسيِ ف الرَّ
اُلَمُل  َكاَنتيِ  إيَِذا  َما  َر  ليُِتَقرِّ َدةيِ  بيِاْلَْعميِ التَّْمثيِيَل  ميِ  اْسَتْخديِ

يَحةاً َأْو َخَطأاً.  َأْدناُه َصحيِ
يَلةيِ  ْن َأيِّ َوسيِ يَّاَراُت ُقْرَب اْلـَمْدَرَسةيِ َأْكَثَر ميِ ) أ (  َتُرُّ السَّ

َنْقٍل ُأْخَرى . 
ـْن  ميِ َأْكـَثُر  ـرَيةيِ  غيِ الصَّ ـابيِ  كَّ الرُّ َلتيِ  َحافيـِ )ب(  َعـَدُد 

تٍَّة.  ةيِ بسيِ اَجاتيِ النَّاريَّ رَّ َعَدديِ الدَّ
َا إيَِطاَرانيِ َفَقْط .  يَلَة َنْقٍل بيِ ْن 1٥ َوسيِ ) ج ( َأْكَثُر ميِ

َة  ةيِ بيَِخْمَس َعْشَ يَّاَراتيِ الَعـاديِيَّ َن السَّ ْحـنيِ َأَقـلُّ ميِ ) د (  َسيَّـاَراُت الشَّ
. َسيَّاَرةاً

. َن اْلـَمْدَرَسةيِ ْت بيِالُقْربيِ ميِ يَلَة َنْقٍل َمرَّ )هـ(  77 َوسيِ

 : َن امْلـُلُصقاتيِ ْموَعةاً ميِ 1- َجََع َخَْسُة َتلمييٍِذ ميِ

ْبطيِ  َدةيِ ليِلرَّ ميِ التَّْمثيِيَل بيِاْلَْعميِ اْسَتْخديِ

ا . َبْيَ الَُمليِ َأْعلُه وَأْصحابيِ

) أ (

َجَْعُت ُمْلَصقاتيِ أَْكثََر ميِْن َساَرَة .

) د (

يُِمْلَصقَتْييِ أََقلَّ ميِْن َعاميٍِر. ) هـ (أََنا َجَْعُت ب
يَدَة. ْن َفريِ َأَنا َجَْعُت ُمْلَصقاٍت َأْكَثَر ميِ

.)ب( ْن َجْعيِ ُمْعَظميِ امْلـُْلَصقاتيِ ْن ميِ  َلْ َأَتَكَّ

َهيَثٌم َوَأَنا َجَْعنَا ٣٥ ُمْلَصقااً.)ج(

2٥
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هيثٌمَمروُة َفريدُة
االْســــــــــُم

تيِي َجََعَها ُكلُّ تيِْلمييِذيِ ُر َمْموَعَة امْلـُْلَصقاتيِ الَّ َرْسٌم ُيْظهيِ

سارة

َعلماُت اْلَعدَِّنْوُع َوسيَلِة النَّْقِل
َسيَّاَرٌة

اَجٌة َهوائيِيٌَّة َدرَّ
ٌة اَجٌة ناريَّ َدرَّ

اٍب َصغرَيٍة َحافيَِلُة ُركَّ
اٍب َحافيَِلُة ُركَّ
َسيَّاَرُة َشْحٍن 
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لِنَْسَتْكِشْف 
َراتيِ فيِ اْلَْسَفليِ . َن التَّْمثيِيليِ بيِاْلـُمَصوَّ يُق امْليِْفَتاحيِ ميِ َتمَّ َتْزيِ

َكْم قيِْطَعَة َحْلوى ُيْمكيُِن َأْن ُتَثَِّل 
ُكلُّ ُصوَرٍة؟ 

ْح إيَِجاَبَتَك. ايِْشَ

نيِ بيِإيِْنَشاءيِ  فِّ الثَّاميِ يُذ الصَّ ، َقاَم َتَلميِ ابيِعيِ فِّ الرَّ ُن فيِ َمْدَرَسٍة ُمَْتليَِفٍة َعْن َمْدَرَسةيِ الصَّ فُّ الثَّاميِ 1- يوَجُد الصَّ
ٌح:  َدٍة َكَم ُهَو ُمَوضَّ َلَل َساَعٍة َواحيِ َحَرَكةيِ اْلـُمُروريِ َأَماَم اْلـَمْدَرَسةيِ خيِ َراتيِ ليـِ َتْثيِيٍل بيِاْلـُمَصوَّ

َعَدُد اَلْرَكَباِتَنْوُع َوِسيَلِة النَّْقِل 

 َسيَّاَرٌة 

اَجٌة َهَوائيِيٌَّة   َدرَّ

ٌة  يَّ اَجٌة َناريِ  َدرَّ

رَيٌة  اٍب َصغيِ  َحافيَِلُة ُركَّ

اٍب   َحافيَِلُة ُركَّ

 َسيَّاَرُة َشْحٍن

 : َراتيِ ليِْليَِجاَبةيِ َعنيِ اْلَْسئيَِلةيِ التَّاليَِيةيِ ميِ التَّْمثيِيَل بيِاْلـُمَصوَّ اْسَتْخديِ   
ْت ُقْرَب اْلـَمْدَرَسةيِ ؟  يَلَة َنْقٍل َلَا َعَجَلتانيِ َمرَّ ) أ ( َكْم َوسيِ

ْت ُقْرَب اْلـَمْدَرَسةيِ ؟  تيِي َمرَّ رَيةيِ الَّ غيِ يَّاَراتيِ َعىل َعَدديِ َحافيَِلتيِ النَّْقليِ الصَّ يُد َعَدُد السَّ )ب( بيَِكْم َيزيِ
ْت ُقْرَب اْلـَمْدَرَسةيِ ؟  تي َمرَّ ةيِ الَّ يَّ اَجاتيِ النَّاريِ رَّ اَجاتيِ اْلََوائيِيَّةيِ َعْن َعَدديِ الدَّ رَّ لُّ َعَدُد الدَّ ) ج ( بيَِكم َيقيِ

ْت ُقْرَب اْلـَمْدَرَسةيِ ؟ تيِي َمرَّ ُّ َعَدديِ َوَسائيِليِ النَّْقليِ الَّ ) د ( َما إيِْجَاليِ

َراِت  ْمِثيُل بالُمَصوَّ التَّ

يَلَتْي َنْقٍل )عدد 2(.  = َوسيِ

َراِت:  التَّْمثِيُل الَبَياينُّ بِاْلـُمَصوَّ
ــَوَر  ُم الصُّ ُرُسوَماٌت َتْسَتْخديِ

. يَّاتيِ لُتَمثَِّل اْلَكمِّ

 = 1000 َسَمَكـــٍة  

 2000 َعـىَل  َبنَْداَمـا  َنْـُر  ي  َتـويِ َيْ
َسَمَكٍة.

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

ي ُيَمثُِّل اْلَْلَوى اْلـَمْوُجوَدَة؟ ذيِ َما اْلَكْسُ الَّ
َكْم قيِْطَعَة َحْلوى ُتَثُِّل ذليِك؟

ْن َجَواٍب. ُهنَاَك َأْكَثُر ميِ

َعَدُد اْلـَحْلَوىَأْلَواُن اْلـَحْلَوى
َأْحَُر 

َأْصَفُر 

َأْخَضُ
َعَدُد الَْسَمِكالنَّْهُر
َنُْر َبنَْداَما

. راتيِ ُّ 7-2 التَّْمثيُل بيِاْلـُمَصوَّ اْلَوْحَدُة 1 ج: النَّشاُط الَساسيِ 36



 

فِّ  ليِلصَّ َشاَراتيِ  بيِاْليِ التَّْمثيِيليِ  َمَع  ليِ  اْلَوَّ َؤاليِ  السُّ َن  ميِ الثَّامنيِ  فِّ  ليِلصَّ َراتيِ  بيِاْلـُمَصوَّ التَّْمثيِيَل  نيِ  َقاريِ  -2
. ابيِعيِ فيِ اْلَْسَفليِ الرَّ

ْت ُقْرَب  تيِي َمرَّ يُد َعَدُد َوَسائيِليِ النَّْقليِ الَّ ) أ (   بيَِكم َيزيِ
نيِ عىل َعَدديِ َوَسائيِليِ النَّْقليِ  فِّ الثَّاميِ َمْدَرَسةيِ الصَّ

? ابيِعيِ فِّ الرَّ ْت ُقْرَب َمْدَرَسةيِ الصَّ تيِي َمرَّ الَّ
رَيةيِ التيِي  غيِ ابيِ الصَّ كَّ )ب(  َما َفْرُق َعَدديِ َحافيَِلتيِ الرُّ

؟ َن اْلـَمْدَرَسَتْييِ َتُمرُّ بيِالُقْربيِ ميِ
َبْيَ  اْلُمُروريِ  َحَرَكةيِ  فيِ  التََّشاُبَه  َا  َلليِ خيِ ْن  ميِ ُح  َتْشَ ُجٍَل  َثَلثيِ  ليِكيَِتاَبةيِ  يليَِك  َزميِ َمَع  بيِالتََّعاُونيِ  ) ج (  ُقْم 

ُح اْختيَِلَفَها . ، َوَثَلثيِ ُجٍَل ُأْخَرى َتْشَ اْلـَمْدَرَسَتْييِ
ي  ذيِ يَت الَّ َوريِ التَّْصويِ ُم التَّْمثيِيُل بالصُّ ، َوُيَقدِّ يَّةيِ يقيِ بيِ اْلُموسيِ ُمَساَبَقةيِ اْلَمَواهيِ يتيِ ليـِ َحَصْلنَا َعىَل التَّْصويِ  -٣

. يٍّ يقيِ َحَصَل َعَلْيهيِ ُكلُّ َعَمٍل ُموسيِ

َن  ميِ ُكلٌّ  َعَلْيَها  َحَصَل  تيِي  الَّ الَْصَواتيِ  َعَدَد  ْر  ) أ (   َقدِّ
اْلَعَمليِ اْلَفنِّيِّ 1 ، َواْلَعَمليِ اْلَفنِّيِّ ٥.

اْلَفنِّيييِ  الَعَمَلْييِ  َبْيَ  اْلَْصَواتيِ  َعَدديِ  اْلَفْرُق فيِ  َما  )ب( 
َذْينيِ َحَصدا َأْعىَل وَأْدَنى َعَدديِ َأْصَواٍت؟  اللَّ

ُّ َعَدديِ اْلَْصَواتيِ ليِْلَْعَمليِ ُكلَِّها؟  ) ج ( َما إيِْجَاليِ

. َلْت إيَِل اْلَْوَلةيِ اْلـُمْقبيَِلةيِ ) د ( اْلَْعَمُل اْلَفنِّيَُّة 2و٣ و٥ َتَأهَّ
.  وَقْد َجاَءتيِ النََّتائيُِج َكَم فيِ الَْدَوليِ اْلُمَقابيِليِ

      . َراتيِ ليَِتْمثيِيليِ النََّتائيِجيِ ُاْرُسميِ التَّْمثيِيَل بيِاْلـُمَصوَّ

 

َعَدُد اَلْرَكَباتَنْوُع َوِسيَلِة النَّْقِل 
 َسيَّاَرٌة 

اَجٌة َهَوائيِيٌَّة   َدرَّ
ٌة  يَّ اَجٌة َناريِ  َدرَّ

رَيٌة   َحافيَِلُة ُرَكاٍب َصغيِ
اٍب   َحافيَِلُة ُركَّ
 َسيَّاَرُة َشْحٍن

الَْصَواُتالَعَمُل الَفنِّيُّ
2٥0
٣40
٥27

ي  ـذيِ َمـا امليِْعَيـاُر الَّ
َسُيتََّبُع؟

ال َتنَْس امليِْفَتاَح!

اْلَعَمُل 
اْلَفنِّيُّ 

1

اْلَعَمُل 
اْلَفنِّيُّ 
2

اْلَعَمُل 
اْلَفنِّيُّ 

٣

اْلَعَمُل 
اْلَفنِّيُّ 

4

اْلَعَمُل 
اْلَفنِّيُّ 

٥

= 10 َأْصَواٍت
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يَقةيِ ُمَطَّطيِ كارول. ُفوفيِ بيَِطريِ َياتيِهيِ َعىَل الرُّ ٌ َفْرَز ُمْشَتَ َر َساليِ 1-  َقرَّ
؟ ُفوفيِ َدةيِ َوالصُّ تيِي ُيْمكيُِن َأْن َيَضَعَها َعىَل اْلَْعميِ ) أ ( َما اْلَعَلَماُت الَّ

لِنَْسَتْكِشْف 
  : َ َن ُيوُسُف ُمَطََّط َكاُرول التَّاليِ َكوَّ

َهْل ُيوُسُف َعىَل َصَواٍب؟ 
ْح َكْيَف َعَرْفَت. ايِْشَ

طاُت َكاُرول ) ١ (  ُمَخطَّ
َأْشَياَء  يُع  ميِ َتْ التَّْصنِيُف :  اْلَفْرُز / 

بيَِحَسبيِ َخَصائيَِص ُمَعيَّنٍَة . 
ليَِفْرزيِ  يَقٌة  َطريِ كارول:  ُمَطَُّط 
ـي َلَدْيَـا َخَصائيُِص  تيـِ اْلَْشَيــاءيِ الَّ
تيِْلَك  َلَدْيَا  َلْيـَس  تيِي  َوالَّ ُمَعيَّنَـٌة، 

َثاٌل: اْلََصائيُِص .ميِ

اسـْميِ  بيـِ َكـاُرول  ُمَطَّـُط  ـَي  ُسمِّ
ــب  َكاتيـِ َكـــاُرول  لويــس 
بيَِلديِ  فيِ  َأليِيْس  ُمَغاَمَراتيِ  ــةيِ  قيِصَّ

  . الَعَجائيِبيِ

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

ُيوُسُف َعَل َصـَواٍب / َلْيـَس 
َعَلـى َصَواٍب ......

ْن ُمَضاَعفاتيِ 10 ميِ

ْن ُمَضاَعفاتيِ 10 ليَس ميِ

ُيْمكِنُنِي إجَِياُد َعَدٍد ُمنَاِسٍب 
لُِكلِّ ِقْسٍم ِمْن َأْقَساِم ُمَطَِّط كارول 

اخلاصِّ يب.

يَن.  اْلَعنَاويِ إيَِلْيهيِ  ْف  َوَأضيِ ُمَطََّط كارول،  ) ب (  ُاْرُسْم 
بيَِحْيُث  َرفٍّ  ليُِكلِّ   ٍّ إيَِضافيِ َغَرٍض  بيِإيَِضاَفةيِ  ُقْم 

. فِّ َيَتنَاَسُب َمَع ُعنَْوانيِ الرَّ

َ َأْدَناه فيِ ُمَطَّطيِ َكاُرول.  ) ج ( َصنِّفيِ اْلَعنَاصيِ

؟ يُن التيِي َسَتْخَتاُرَها ليِْلُمَخطَّطيِ      َما الَعنَاويِ

زيٌت

معجوُن َأسناٍن
رقائُق بطاطا

مسحوُق 
َطحٌيغسيٍل

ُمَربَّى

ُخْبٌز

َحساٌء
اٌح ُتفَّ شطٌة

زيتون

التةمربى
كو

برتقالخلشو

أرز
ماءقهوة

َلْيَس َعَدًدا َزْوِجيًّاَعَدٌد َزْوِجيٌّ

ُّ 8-1 ُمطَّطاُت كارول. اْلَوْحَدُة 1 ج: النَّشاُط الَساسيِ

هذا
هذا

ليس هذا

ليس هذا
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ْم،  ابيِعيِ بيَِرْسميِ َبْعضيِ ُصَوريِ اْلـَمْرَكَباتيِ التيِي َتـُمـرُّ ُقْرَب َمْدَرَستيِهيِ فِّ الرَّ يُذ الصَّ 2- َقاَم َتَلميِ

َوريِ فيِ ُمَطَّطيِ كارول اْلتيِ : تيِيبيِ الصُّ  ُثمَّ َقاُموا بيَِتْ

 

ْن ُمَطَّطيِ كارول؟  يحيِ ميِ حيِ ْسميِ الصَّ ) أ ( َكْم َمْرَكَبةاً َمْوُجوَدةاً فيِ القيِ

َن اْلـُمَخطَّطيِ  َوريِ ميِ ليِ اْلـُمَخطََّط بيِاْستيِْخَداميِ َنْفسيِ الصُّ ، ُثمَّ َأْكميِ )ب( ُقْم بيِنَْسخيِ ُمَطَّطيِ كارول فيِ اْلَْسَفليِ
ابيِقيِ . السَّ

ا 4 إَِطاَراٍت ا 4 إَِطاَراٍتَلَ َلْيَس َلَ

ييِ إيِل اْلَيَساريِ َن اْلَيميِ ُل ميِ َتَتنَقَّ

ييِ إيِل اْلَيَساريِ  َن اْلَيميِ ُل ميِ الَ َتَتنَقَّ

؟؟

؟؟

اَجٌة َهَوائِيٌَّة َدرَّ

َراُء َحْ

َراَء َلْيَسْت َحْ

ًة َهَوائِيًَّة  اجَّ َلْيَسْت َدرَّ
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40
Unit 1C: Core activity 8.2 Venn diagrams (1)

َنظَّاَراٌت َلٌق  حيِ

ٌج َشْعٌر ُمَتَموِّ

 . ْسميِ 1- ُاْنُظْر إيَِل الَْواَلديِ فيِ الرَّ
. يحيِ حيِ ْسميِ الصَّ ُقْم بيِنَْسخيِ  ُمَطَّطيِ فيِْن َوَتْصنيِيفيِ الَْواَلديِ فيِ اْلقيِ

لِنَْسَتْكِشْف 
اَح .  فِّ ُييِبُّوَن التُّفَّ ا فيِ الصَّ يذاً 16 تيِْلميِ
فِّ ُييِبُّوَن اْلـَمْوَز .  ا فيِ الصَّ يذاً 11 تيِْلميِ

اَح َواْلـَمْوَز .  فِّ ُييِبُّوَن التُّفَّ يَذ فيِ الصَّ  7 َتلميِ
َن اْلَفَواكيِهيِ .  ا ميِ فِّ اَل ُييِبُّوَن َأيًّ يَذ فيِ الصَّ  ٣ َتلميِ

؟ فِّ ا فيِ الصَّ َكْم تيِْلميذاً

طاُت ِفْن  ُمَخطَّ

يَقـٌة ليَِفــْرزيِ  ــَي َطريِ ُمَطُط فِـْن: هيِ
لََصائيِـَص  ـــا  َوْفقاً الَْشـــَياءيِ 

ُمَْتليَِفٍة. مثاٌل:

َي َعىل اسـميِ ُجون  ُمَطَّـُط فن ُسـمِّ
. ٌّ يَطانيِ ياٍت بيِريِ َياضيِ ُ ريِ فيِْن، وُهو َعاليِ

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

ُقْم بَِرْسِم ُمَطَِّط فِْن،
 ُثمَّ ُقْم بَِمْلئِِه .

ـْق إَِذا َكاَن ُمَطَُّطَك َيَتَواَفُق َمَع  قَّ  َتَ
الِعَباَراِت ِف اْلَْعَل.

َمْوٌز اٌح ُتفَّ

ُّ 8-2 ُمـَخطَّطاُت فيِْن. اْلَوْحَدُة 1 ج: النَّشاُط الَساسيِ 40
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2- ُاْرُسْم ُمَطََّط فيِْن، ُثمَّ اْنُظْر إيَِل ُكلِّ ُجْزٍء.

 ، َن اْلـُمَخطَّطيِ تيِي ُيْمكيُِن َوْضُعَها فيِ ُكلِّ ُجْزٍء ميِ ْر فيِ اْلَْعَداديِ الَّ َفكِّ
َن اْلـُمَخطَّطيِ َلْن ُيوَضَع فيِيهيِ َأيُّ َعَدٍد؟   َهْل ُهنَاَك َأيُّ ُجْزٍء ميِ

 . يليَِك َأْو ليِْلَمْجُموَعةيِ َك ليَِزميِ يَقَة َتْفكيِرييِ ْح َطريِ  ايِْشَ
ُه اَل ُيوَجُد َأْعَداٌد. ُد َأنَّ َن اْلـُمَخطَّطيِ َحْيُث َتْعَتقيِ َضْع َعَلَمَة ) X ( َعىَل اْلُْزءيِ ميِ

ْن ُمَطَّطيِ فيِن فيِ ُسَؤاليِ َرْقميِ 2.  يحيِ ميِ حيِ ْن 1 إيَِل ٣0 فيِ اْلُْزءيِ الصَّ َلَة ميِ ٣- َضعيِ اْلَْعَداَد اْلَكاميِ
َك  يَقـَة َتْفكيِرييِ ْح َطريِ ْن، ُثمَّ ايِْشَ ْن ُمَطَّطيِ فيـِ يحيِ ميِ حيِ 4- َضـعيِ اْلَْعـَداَد اْلـَمْوُجـوَدَة فيِ اْلَْسـَفليِ فيِ اْلُـْزءيِ الصَّ

. يليَِك َأْو ليِْلَمْجُموَعةيِ ليَِزميِ

ايِْخَتْ ٥ َأْعَداٍد إيَِضافيِيٍَّة، َوَضْعَها فيِ ُمَطَّطيِ فيِْن. 
ي َعىَل َأْعَداٍد؟  َتويِ يٍح ؟ َأيُّ اْلَْجَزاءيِ اَل َيْ ، َهْل َأَجْبَت بيَِشْكٍل َصحيِ ليِ  ُاْنُظْر فيِ ُمَطَّطيِ فيِْن اْلـُمْكَتميِ

. يليَِك َأْو َمَع اْلـَمْجُموَعةيِ  َناقيِْش إيَِجاَباتَك َمَع َزميِ

ُمَضاَعَفاُت اْلَعَدديِ ٥

ُمَضاَعَفاُت اْلَعَدديِ 10

ُمَضاَعَفاُت اْلَعَدديِ 2

1001882٣٥4876٥071282٣٩4٥
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دُ  دَ دُ الْعَ دَ الْعَ

١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠٩٠
١٢٣٤٥٦٧٨٩
٠٫١٠٫٢٠٫٣٠٫٤٠٫٥٠٫٦٠٫٧٠٫٨٠٫٩
٠٫٠٩ ٠٫٠١٠٫٠٢٠٫٠٣٠٫٠٤٠٫٠٥٠٫٠٦٠٫٠٧٠٫٠٨
٠٫٠٠١٠٫٠٠٢٠٫٠٠٣٠٫٠٠٤٠٫٠٠٥٠٫٠٠٦٠٫٠٠٧٠٫٠٠٨٠٫٠٠٩

ينِّ .  امَ الِ العُ يَ ودِ بالرِّ لِ قِيَمَ النُّقُ فَ َسْ انِيَّةِ يفِ األْ كَ ـمَ ةِ الْ يمَ قِ لِ الْ وَ دْ ىلَ جَ الِيَّةُ عَ قَ تُ ْ ربُ ادُ الْ دَ َعْ ثِّلُ األْ (١) متُ
. تِ لِامَ ، والْكَ امِ قَ َرْ ةٍ بِاألْ لَّ قيمَ تُبْ كُ اُكْ

. يُّ يف النَّصِّ ِ عَرشْ دُ الْ دَ عَ ُّ ٩-١ الْ ةُ ٢ أ: النَّشاطُ األَسايسِ دَ حْ وَ  الْ

فْ  شِ تَـكْ لِنَسْ
. ةَ البِطَاقَاتُ اآلتيةُ يدَ رِ  فَ لَدَ

بِطَاقَاتِ لَّ الْ مْ كُ دِ تَخْ اِسْ
كِنِة؛ مْْ ـمُ ودِ الْ لِّ قيمَ النُّقُ ينِ كُ وِ لِتَكْ

. نْ ٩ ريَاالتٍ لَّ مِ ةُ أَقَ يمَ قِ ونُ الْ يْثُ تَكُ  بِحَ

 . ِ ربَ رِ إِىلَ األكْ غَ َصْ نَ األْ قيمَ مِ تِّبِ الْ رَ
. يالٍ بِ رِ رَ يَمِ إِىلَ أَقْ قِ لَّ الْ بْ كُ رِّ قَ

ُقوُد    الن%

،،

١١٥٥٤
ريال

١١
٨

ريال٫

: لِ كْ ا الشَّ ذَ لَّ القيمَ يفِ هَ تُبْ كُ اُكْ

٤٢

ةٍ  يَ اوِ تَسَ اءٍ مُ زَ ــنْ ١٠ أَجْ ـدٌ مِ احِ ةٍ : وَ ـرَ شَ نْ عَ ءٌ مِ زْ جُ
 .(١ ÷ ١٠)

اوٍ  تَسَ ءٍ مُ زْ ــنْ ١٠٠ جُ ــدٌ مِ احِ : وَ ِئَةِ نَ املْ ءٌ مِ زْ جُ
 .(١ ÷ ١٠٠)

 . اوٍ تَسَ ءٍ مُ زْ ــنْ ١٠٠٠ جُ ــدٌ مِ احِ : وَ نَ ألفٍ ءٌ مِ زْ جُ
(١ ÷ ١٠٠٠)

عِ  ضْ لِوَ رِ  فْ الصِّ دامُ  تِخْ اسْ  : انِيَّةِ  كَ الْـمَ ةِ  يمَ الْقِ لُ  امِ حَ
 . دِ ــدَ يَّـةِ لِلْعَ يقِ َقِ ةِ احلْ يمَ قِ توضيحُ الْ ا وَ اكِنِهَ امِ يفِ أَمَ قَ َرْ األْ

. ادِ حَ انِيَّةَ لِآلْ كَ ـمَ ةَ الْ يمَ قِ َثِّلُ الْ : ٠٫٤ «٠» متُ ثَالٌ مِ

سِ رْ اتُ الدَّ دَ رَ فْ مُ

اتُ الْعَرشَ اآلحادُ ٫ نْ ءٌ مِ زْ ةٍ  جُ َ رشَ عَ
نْ ءٌ مِ زْ ئةٍ  جُ مِ

نَ ءٌ مِ زْ األَلفِ جُ
٤



: ثْلَ ةً مِ بَكَ ا شَ مً دِ تَخْ سْ ، مُ امِ قَ ودِ باألَرْ تُبْ قِيَمَ النُّقُ (٢) اُكْ
ريال٫

. ةٍ امئةِ بَيسَ ْسُ مخَ تٍ وَ االَ يَ ةُ رِ َ رشَ (ب) عَ   . ةٍ امئةِ بَيسَ بْعُ االً وسَ يَ ونَ رِ ُ عرشْ تَّةٌ وَ ( أ ) سِ
. ةٍ امئةِ بَيسَ بَعُ االً وأَرْ يَ َ رِ رشَ ةَ عَ ثَ الَ ( د ) ثَ     . ةٍ تُّامئةِ بَيسَ سِ االً وَ يَ ونَ رِ بَعُ ( ج ) أَرْ

. ةً االً و ٩٥٠ بَيسَ يَ ةً معَ ٢٤ رِ : ٢٥ رياالً و ١٢٥ بَيسَ نْ ارِ (٣) قَ
بِ ١٠: رَ نَ املبَالغِ اآلتِيَةِ إِىلَ أَقْ بْ كُال مِ رِّ (٤) قَ

. ةً ( د ) ١٢٤ بَيسَ االً.   يَ ( ج ) ١٨٫٣٥ رِ  . ةً (ب) ٦٧ بَيسَ   . يَاالتٍ ( أ ) ٧٫٦٥ رِ
يالِ ةٍ بالرِّ لَّ قِيمَ تُبْ كُ (٥) اُكْ

. ةٍ ( ج ) ٥٠٠٠ بَيسَ   . ةٍ (ب) ٢٥٠٠ بَيسَ   . ةٍ ( أ ) ٥٠٠ بَيسَ
: ةِ ةٍ بالبَيسَ لَّ قِيمَ تُبْ كُ (٦) اُكْ

. االً يَ ( ج ) ٧٢٥٥ رِ   . االً يَ (ب) ٣٤٢٥ رِ   . الٍ يَ ( أ ) ١٤٠٠ رِ
الَ  وَ َمْ األْ تَا  مَ اسَ قَ تَ اآلتِيَة،  نِيَّةُ  دِ عْ ـمَ الْ ودُ  النُّقُ ةَ  آيَ وَ ةَ  فَاطِمَ   لَدَ  (٧)
ا  هَ ذُ تَأْخُ تِي سَ نِيَّةُ الَّ دِ عْ ـمَ ا النُّقودُ الْ . مَ اوٍ تَسَ لٍ مُ كْ امَ بِشَ يْنَهُ فِيامَ بَ

؟ امَ نْهُ ةٍ مِ دَ احِ لُّ وَ كُ

ـــلَّ  كُ تُــــبْ  اُكْ أَوالً: 
. هِ سِ فْ لِ نَ كْ ياتِ بِالشَّ مِّ الْكَ

االً  يَ مْ رِ ، فَكَ االً يَ ا ٢٧ رِ نَهَ عَ ثَـمَ فَ لِ ودَ نْزِ يَّاتٍ لِلْمَ اجِ َ حَ رتَ ؛ اشْ االً يَ هُ ٤٥ رِ عَ ـوقِ ومَ ي إِىلَ السُّ ـامِ بَ سَ هَ (٨) ذَ
هُ؟ عَ يَ مَ قِ بَ

ي  بْلَغُ الَّذِ ـمَ ا الْ . مَ ةً االً وَ ١٢٥ بَيسَ يَ هُ رِ اهُ والِدَ طَ أَعْ ، وَ ـةً هُ ٣٢٥ بَيسَ تُ تْهُ والِدَ طَ ؛ أَعْ ـةً  نارصٍ ٧٥٠ بَيسَ (٩) لَدَ
؟ ٍ عَ نَارصِ بَحَ مَ أَصْ

نُ  انًا، ثَمَ صَ رِ قُمْ تَاجِ ـمَ ـدِ الْ ةِ أَحَ هَ اجِ دَ عىلَ وَ ـاهَ ، شَ االً يَ هُ ٥٧ رِ عَ اريِّ ومَ زِ التِّجَ كَ رْ ـمَ َـدُ إِىل الْ ـبَ أَمحْ هَ (١٠) ذَ
. حْ َ ؟ ارشْ انٍ صَ اءَ ٣ قُمْ تَطيعُ رشِ سْ لْ يَ . هَ االً يَ دِ ١٧ رِ احِ يصِ الوَ مِ القَ

نِيَّةٌ دِ عْ ودٌ مَ قُ نِيَّةِنُ دِ عْ ودِ الْـمَ دُ النُّقُ دَ عَ
٥٤ بَيساتٍ
١٠١ بَيساتٍ
٢٥٢ بَيسةً
٥٠١ بَيسةً

٤٣
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فْ  شِ تَكْ لِنَسْ
 . رِ بَحْ طْحِ الْ ْتَ سَ ْلُوقَاتٍ تَعِيشُ حتَ نْ خمَ ثْ عَ ابْحَ

؟ ي تَعيشُ فِيهِ قُ الَّذِ مْ عُ ا الْ  مَ

اِلَبُة     ا6َْعَداُد الُموَجَبُة َوالسَّ

نْ  ُ مِ ربَ َكْ دُ األْ دَ عَ بُ : الْ وجَ دُ الْـمُ دَ الْعَ
ثَالً : ٥ و ٣٢ .  رٍ . مَ فْ صِ

نْ  رُ مِ غَ دُ األَصْ دَ عَ الِبُ : الْ دُ السَّ دَ عَ  الْ
ثَالً : - ١ و - ٩ .  رٍ . مَ فْ صِ

 :  ( ºس  ةٌ  جَ رَ دَ  ) ةٌ  يَّ يلِيزِ سِ ةٌ  جَ رَ دَ  
ثَالً :  ةِ . مَ ارَ َرَ ةُ قِيَاسِ احلْ دَ حْ وَ

مَ ١٨ ºس .  يَوْ ةِ الْ ارَ َرَ ةُ احلْ جَ رَ  دَ
اتٍ  جَ رَ ةِ ٥ دَ ارَ َرَ ةُ احلْ جَ رَ تْ دَ ضَ فَ  اِنْخَ

. ةٍ يَّ ئَوِ مِ
 . ةِ يَّ يلِيزِ السِّ ةِ  جَ رَ الدَّ  ُ ْتَرصَ خمُ  : ºس   
لِسيوس؛  مِ أَنْدرز سِ ىلَ اسْ يَتْ عَ مِّ سُ

. يّ يدِ وَ لَكٍ سُ ُ فَ املَ عَ

سِ رْ اتُ الدَّ دَ رَ فْ مُ

مُستو
رِ بَحْ  الْ

: أ ، ب ، ج؟ فِ رُ ةُ بِاألَحْ ثَّلَ مَ ـمُ ادُ الْ دَ ا األَعْ ةِ ، مَ ارَ انِ احلَرَ يزَ رْ إِىلَ مِ ١- اُنْظُ

دَ ؟    رَ دُّ األَبْ عَ ةِ تُ ارَ رَ ـحَ اتِ الْ جَ رَ نْ دَ ٢- أَيٌّ مِ
-٦ ºس  ٠  ºس   ١  ºس  -٢  ºس   

 ٥ ºس. رَ قُ  الْ دَ ةِ يفِ إِحْ ارَ َرَ ةُ احلْ جَ رَ انَتْ دَ ٣- كَ
اتٍ سيليزيَّة.  جَ رَ يْلِ ٩ دَ ةِ يفِ اللَّ ارَ َرَ ةُ احلْ جَ رَ تْ دَ ضَ فَ  اِنْخَ

يْلِيَّةٍ ؟ ةٍ لَ ارَ رَ ةِ حَ جَ رَ نَى دَ بْ أَدْ سُ  اُحْ

%

$%

$%
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. الِبَةُ بَةُ والسَّ وجَ ـمُ ُّ ٩-٢ األَعدادُ الْ ةُ ٢ أ: النَّشاطُ األَسايسِ دَ حْ وَ ٤٤ الْ

ºس



١٠- ١٠٠

١٠- ٨- ٩٢- ٨- ٧- ٣٩١٠- ١٠ -

: ةِ اآلتِيَةِ ئِلَ َسْ ةِ عنِ األْ ابَ جَ ِ تِكَ يف اإلْ دَ اعَ سَ مُ ادِ لـِ دَ َعْ طَّ األْ مْ خَ دِ تَخْ ٤- اسْ

. يقُ عِيشُ البِطْرِ نَ يَ ةِ أَيْ فَ رِ عْ مَ ، وَ وزِ مُ َلِّ الرُّ لِ حلِ وَ دْ لِ الْـجَ امَ إِكْ خِ وَ مْ بِنَسْ قُ

نْ - ٤ ºس.  اتٍ مِ جَ رَ ـ ٦ دَ ئًا بـِ ثَرَ دِفْ َكْ ةِ األْ ارَ َرَ ةَ احلْ جَ رَ دْ دَ دِّ ( أ ) حَ
نْ ١ ºس.  اتٍ مِ جَ رَ ـ ٥ دَ دَ بـِ رَ َبْ ةِ األْ ارَ َرَ ةَ احلْ جَ رَ دْ دَ دِّ (ب) حَ

نْ - ٢ ºس.  اتٍ مِ جَ رَ ـ ٣ دَ ئًا بـِ ثَرَ دِفْ َكْ ةِ األْ ارَ َرَ ةَ احلْ جَ رَ دْ دَ دِّ (  ج  ) حَ
نْ ٠ ºس.  اتٍ مِ جَ رَ ـ ٣ دَ ىلَ بـِ َعْ ةِ األْ ارَ َرَ ةَ احلْ جَ رَ دْ دَ دِّ ( د ) حَ

نْ - ١ ºس.  اتٍ مِ جَ رَ ـ ٥ دَ ىلَ بـِ َعْ ةِ األْ ارَ َرَ ةَ احلْ جَ رَ دَ دَ دِّ (هـ) حَ
ةً : يحَ حِ بَاراتِ صَ عِ ذهِ الْ ونَ هَ ةَ < أَوْ > لِتَكُ ارَ شَ ِ مِ اإلْ دِ تَخْ ٥- اسْ

( أ )  - ١    -٥
(ب) -٣    -٦
(  ج  )  -٥    ٤

( د ) -٢    -١٢
. ةَ يَّ دِ فَ األَبْجَ رُ َثّلُ األَحْ لِ متُ فَ ادِ يفِ األَسْ دَ طِّ األَعْ ىلَ خَ ادُ عَ دَ ٦- األَعْ

٤٥

١٠٠

س

١٠-

ب ثحدرصطعفكمهـي جضنو أتخزشظغقل ذ

١٣-١٠١٢١٣-٨١٠-١٤-٩٧-١٠-٨٩١٢-١٤-٨٦١١٣-١٤



فْ  شِ تَكْ لِنَسْ
 . بِطَاقَاتُ هِ الْ ذِ  نورَ هَ لَدَ

؟ عَ نُورَ كِنُ مَ مْ ـمُ دُ الْ دَ عَ ا الْ مَ

نْ  رِ مِ غَ يـنَ واألَصْ ِ نْ عِرشْ ِ مِ ربَ َكْ ـةِ األْ دِيَّ رْ فَ ادِ الْ ـدَ َعْ لَّ األْ تُـبْ كُ ١- اُكْ
. ثِنيَ ثَالَ

. ةً يحَ حِ ةَ صَ بَارَ عِ هِ الْ ذِ لُ هَ ْعَ يا جيَ جِ وْ ا زَ دً دَ تُبْ عَ ٢- اُكْ
١٢ <   < ١٦

 . ثُ بِطَاقَاتٍ نَا ثَـالَ يْ دَ دُ لَ ٣- يُوجَ
يا. جِ وْ ا زَ دً دَ ةُ عَ ابَ جَ ِ ونُ اإلْ يْثُ تَكُ ، بِحَ ةً دَ احِ ةً وَ رَّ ةٍ مَ لَّ بِطَاقَ مْ كُ دِ تَخْ  اسْ

= ٢  ×       
=   ÷  ١٠   
=   -  ١٤    

يٍّ  جِ وْ دٍ زَ دَ ينِ عَ وِ ذهِ لِتَكْ ادِ هَ دَ نْ بِطَاقَاتِ األَعْ ا مِ ثً ْ ثَـالَ رتَ ٤- اِخْ
نْ ٥٠٠ . َ مِ ربَ أَكْ

ُة     ْوِجيَّ ا6َْعَداُد اْلَفْرِديَُّة َوالزَّ

اتِ  فَ ــاعَ ضَ ــنْ مُ : مِ يُّ جِ وْ دُ الزَّ دَ الْعَ
ــمُ  سَ قْ ــيُّ يُ جِ وْ دُ الزَّ دَ عَ دِ ٢، الْ دَ عَ الْ
ــا يفِ ٦ ، ٢٢ ،  مَ . كَ ـاقٍ ىلَ ٢ بِالَ بَ عَ

.١٠٨

اتِ  فَ اعَ ضَ نْ مُ يْسَ مِ دِيُّ : لَ رْ دُ الْفَ دَ اَلْعَ
ا  مَ نْدَ اقيًا عِ كُ بَ ُ دِيُّ يَرتْ ـرْ فَ دُ الْ دَ عَ ٢، الْ
امَ يفِ ٣ ، ٢٧ ، ١٣١.  ىلَ ٢. كَ مُ عَ سَ قْ يُ

بِقُ  نْطَ تَ ةٌ  ــدَ اعِ قَ  : ةُ ـامَّ الْعَ ةُ  بَــارَ الْعِ
. ائِامً دَ

طِي  عْ نِ يُ يْ دَ رَ فْ ـنِ مُ يْ دَ دَ ْـعُ عَ ثَالً : مجَ مَ
يا. جِ وْ ا زَ دً دَ عَ

أَ  طَ رُ خَ ظْهِ ثَالٌ يُ : مِ ـادُّ ضَ ثَالُ الْـمُ الْـمِ
. ةٍ امَّ بَارةٍ عَ عِ

سِ رْ اتُ الدَّ دَ رَ فْ مُ

رْ يفِ اآلحادِ كِّ فَ

ةِ  ثَ نْ ثَالَ نُ مِ وَّ تَكَ دِي يَ دَ عَ
. يٌّ جِ وْ دٌ زَ دَ وَ عَ هُ ، وَ امٍ قَ أَرْ

٤ ٧ ١
٩

٣ ٦ ١٥

٧ ٦
٥

. يَّةُ وجِ ةُ والزَّ ردِيَّ ُّ ٩-٣ األَعدادُ الفَ ةُ ٢ أ: النَّشاطُ األَسايسِ دَ حْ وَ ٤٦ الْ



ةَ .  دِيَّ دَ عَ ائِلَ الْ سَ ـمَ لَّ الْ ٥- حِ
نْ ٢٠ .  رَ مِ غَ ِ أَصْ نيْ قْمَ نْ رَ نٌ مِ وَّ كَ دٌ مُ دَ ( أ ) أَنَا عَ

 ، دِيٌّ رْ دٌ فَ دَ  أَنَا عَ
ي ١٠،  اوِ ي يُسَ امِ قَ وعُ أَرْ ْمُ جمَ  وَ

دٍ أَنَا ؟  دَ أَيُّ عَ  فَ
 ، ِ نيْ قْمَ نْ رَ نٌ مِ وَّ كَ دٌ مُ دَ (ب) أَنَا عَ

يٌّ ،  جِ وْ دٌ زَ دَ  وأَنَا عَ
نْ ٣ × ٧ .  ُ مِ ربَ  وأَنَا أَكْ

نْ ٤ × ٦ .  رُ مِ غَ  وأَنَا أَصْ
دٍ أَنَا ؟  دَ أَيُّ عَ فَ

نْ ٨٠ ،  رَ مِ غَ ِ أَصْ نيْ قْمَ نْ رَ نٌ مِ وَّ كَ دٌ مُ دَ (ج) أَنَا عَ
يٌّ ،  جِ وْ دٌ زَ دَ أَنَا عَ  وَ
ةٌ ،  رَ رِّ تَكَ ي مُ امِ قَ أَرْ  وَ

اتِ ٤ .  فَ اعَ ضَ نْ مُ  وأَنَا مِ
دٍ أَنَا؟ دَ أَيُّ عَ فَ

. لِ فَ َطَّطَ فِنْ يفِ األَسْ مْ خمُ سُ ٦- اُرْ

: طَّطِ فِنْ خَ مُ يحِ لـِ حِ ءِ الصَّ زْ ـجُ ادَ اآلتِيَةَ يفِ الْ دَ تُبِ األَعْ اُكْ
٥٧     ،    ٣٠٩   ،   ٤٥٠

ابُ ٣٠» انَ اجلَوَ ، فَكَ ةٍ دِيَّ رْ ادٍ فَ دَ ةَ أَعْ ثَ تُ ثَالَ َعْ : «مجَ ةُ جيَ دِ ولُ خَ قُ ٧- تَ
؟ ابٍ وَ ىلَ صَ تْ عَ يْسَ ةُ لَ جيَ دِ ا خَ ملَِاذَ

دِيا». رْ ا فَ دً دَ ةُ عَ ابَ جَ انَتِ اإلِ ، وكَ دِينيِ رْ نِ فَ يْ دَ دَ تُ عَ َعْ َدُ «مجَ الَ أَمحْ ٨- قَ
. َدَ أِ أَمحْ طَ ادا لِبَيَانِ خَ ضَ ثَاالً مُ طِ مِ أَعْ

ةٌ دِيَّ رْ ادٌ فَ دَ نْ ٢٠٠أَعْ ُ مِ ربَ ادٌ أَكْ دَ أَعْ

٤٧



فْ شِ تَكْ لِنَسْ
ةٍ .  دِيَّ دَ ةٍ عَ تَاهَ كَ يفِ مَ سَ يَّلْ نَفْ َ ختَ

 ، قِ رَ َزْ نِ األْ ةِ بِاللَّوْ نَ لَوَّ ـمُ اتِ الْ احَ ِسَ نْ أَيِّ املْ أْ مِ دَ  اِبْ
 ، كَ ارِ سَ ادَ يفِ مَ دَ َعْ َعِ األْ ةِ وامجْ تَاهَ ـمَ لَ الْ الَ شِ خِ  اِمْ

ةٍ .  رَّ نْ مَ ثَرَ مِ ها أَكْ سِ ةِ نَفْ احَ بْ إِىلَ املْسَ هَ  الَ تَذْ
وعِ ٣٠ ؟ مُ جْ ةِ بِمَ ايَ ولُ إِىلَ النِّهَ صُ وُ كِنُكَ الْ مْ يْفَ يُ  كَ

 

 . ةِ ورَ ، كام يف الصُّ وطِيَّةٍ ْرُ الٍ خمَ كَ ىلَ أَشْ اتٍ عَ لقَ ثَ حَ يتَ ثَالَ مَ يَّلْ أَنَّكَ رَ َ ١- ختَ

. ةَ ودَ قُ فْ ـمَ يَمَ الْ قِ بِ الْ سُ . اُحْ لِّ تَاجٍ ١٠٠٠ ريالٍ ىلَ كُ رِ عَ اهِ وَ يَّةُ لِلْجَ لِّ كُ ةُ الْ يمَ قِ ؛ اَلْ رَ اهِ وَ ثُ جَ يْهِ ثَالَ لَ لُّ تَاجٍ عَ  ٢- كُ

َجْمُع َوَطْرُح ا6َْعَداِد اْلَقِريَبِة ِمْن ُمَضاَعفاِت اْلَعَشَرِة    

ِ

 .١٠ لـــ  ـةِ  دِيَّ دَ الْعَ اجِ  وَ األَزْ ـنِ  ـثْ  عَ اِبْحَ
وعِ ١٠. مُ جْ ادٍ بِمَ دَ ثةِ أَعْ نْ ثَـالَ ثْ عَ اِبْحَ

ةِ  طَ اسِ بِوَ بْتَهُ  أَصَ وطٍ  ْرُ خمَ لِّ  كُ نْ  مِ ادَ  دَ َعْ األْ َعِ  امجْ  
ةِ .  قَ َلْ احلْ

دِ .  احِ وَ رِ الْ وْ ميَاتٍ يفِ الدَّ ثُ رَ كَ ثَالَ نْدَ  عِ
لَ  ْصُ كِنُكَ أَنْ حتَ مْ ي يُ ُّ الَّذِ يلِّ كُ وعُ الْ مُ جْ ـمَ ا الْ  مَ

ةٍ ؟  رَ وْ لِّ دَ يْهِ يفِ كُ لَ عَ

???? ٣٥٠٣٥٠ ٣٥٠٣٥٠
??? ٤٠٠٤٠٠٥٠٠٥٠٠

??? ٤٥٠٤٥٠ ٣٠٠٣٠٠ ٨٥٠٨٥٠ ١٠٠١٠٠ ???
٢٢٥٠٥٠ ٥٥٠٥٥٠

???

???

٦٠٠٦٠٠ ١٥٠١٥٠

(ج)(ب)( أ )

( و )(هـ)( د )

٩٧

٣٥

١٤

٦٤

٣٣

ا٥٥ تَهِ بـ٣٠ متامً اِنْ

١

ةِ َ رشَ عَ فاتِ الْ نْ مُضاعَ ريبَةِ مِ قَ دادِ الْ حُ األَعْ طَرْ ْعُ وَ ُّ ١٠-١ مجَ ةُ ٢ أ: النَّشاطُ األَسايسِ دَ حْ وَ ٤٨ الْ



مُ ةِ ١االسْ طْعَ بِسُ القِ الَ ةِ ٢مَ طْعَ بِسُ القِ الَ ُّمَ يلِّ نُ الكُ الثَّمَ
ٌ
املِ سَ
يْصلٌ فَ
ائِشةُ عَ
َدُ أَمحْ
يَّةُ مَ سُ

مُ مُاالسْ صْ ائِيُّالْـخَ نُ النِّهَ الثَّمَ
ٌ
املِ ١٩ رياالًسَ
يْصلٌ ١١ رياالًفَ
ائِشةُ ٣١ رياالًعَ
َدُ ٢٢ رياالًأَمحْ
يَّةُ مَ ٢٨ رياالً سُ

(٣)

-٤

امُ  دَ تِخْ كِنُكَ اسْ مْ يُ
،١٠ اتِ فَ اعَ ضَ مُ

. يضُ وِ مَّ التَّعْ نْ ثَ مِ وَ

بِسَ  الَ مَ وا  ُ رتَ يَّةُ لِيَشْ مَ سُ وَ َدُ  أَمحْ وَ ائِشةُ  عَ وَ يْصلٌ  فَ وَ  ٌ املِ بَ سَ هَ ذَ أ )   )
ار. عَ ظِ األَسْ لٍّ بَاهِ نْ حمَ مِ

 ْ رتَ مَّ اخْ ؛ ثُ يتِ لِ اآلْ وَ َدْ خِ اجلْ مْ بِنَسْ ، قُ ةِ بِسَ َلْ نَ األْ تَنيِ مِ صٍ قِطْعَ خْ لُّ شَ َ كُ رتَ اِشْ
. مْ نْهُ لٌّ مِ عَ كُ فَ دْ ِبُ أَنْ يَ مْ جيَ بْ كَ سُ احْ اءِ ؛ وَ َ صٍ لِلرشِّ خْ لِّ شَ تَنيِ لِكُ قِطْعَ

مْ  نْهُ لٍّ مِ ىلَ كُ . عَ نَافِ َصْ ىلَ بَعْضِ األْ اتٍ عَ يضَ ْفِ نَالِكَ ختَ وا أَنَّ هُ دُ جَ ، وَ لِّ حَ ـمَ مْ إِىلَ الْ وهلِِ صُ نْدَ وُ (ب) عِ
. ائِيِّ نِ النِّهَ ىلَ الثَّمَ ولِ عَ صُ ِّ لِلْحُ يلِّ كُ نِ الْ نَ الثَّمَ يضِ مِ فِ ةِ التَّخْ حُ قِيمَ طَرْ

. صٍ خْ لُّ شَ هُ كُ عَ فَ ي دَ ائِيَّ الَّذِ نَ النِّهَ بِ الثَّمَ سُ احْ ، وَ يتِ لِ اآلْ وَ َدْ خِ اجلْ مْ بِنَسْ  قُ

االً  يَ ا ٢٠ رِ نْهَ قْتُ مِ فَ االً، وأَنْ يَ يَّ ٤٥ رِ لَدَ
يَ  قِ ، وبَ امِ ىلَ الطَّعَ ، و٩ رياالتٍ عَ بَةٍ اءِ لُعْ َ لِرشِ

: لِكَ تُبَ ذَ كِنُنِي أَنْ أَكْ مْ االً. يُ يَ يَّ ١٦ رِ لَدَ
٤٥ -٢٠ -٩ = ١٦

تُبْ  مَّ اُكْ اهللا، ثُ بْدِ ةَ بــ عَ َاصَّ ةَ اخلْ دِيَّ دَ عَ ةَ الْ صَّ قِ أِ الْ رَ اِقْ
     : ةِ دِيَّ دَ عَ ةِ الْ لَ مْ قِ لِلْجُ وُّ ةً يفِ إِطَارِ التَّسَ دِيَّ دَ ةً عَ قِصَّ

٦٨ – ٥٦ + ٢٣ = ٣٥

صِ قِصَ دِ الْ دَ إمجايل عَ

٤٩ رياالً

٦٢ رياالً
٣١ رياالً

٢٩ رياالً

٣٨ رياالً
٥٨ رياالً

٤٩



فْ شِ تَكْ لِنَسْ
 . ةً يحَ حِ ةَ اآلتِيَةَ صَ دِيَّ دَ عَ ةَ الْ لَ ُمْ لِ اجلْ عَ اِجْ

طْ . قَ ةٍ فَ دَ احِ ةٍ وَ رَّ مَ نْ ١ إِىلَ ٩ لـِ امِ مِ قَ امُ األَرْ دَ تِخْ كِنُكَ اسْ مْ يُ
٩٩٩ =      +      +   

 . ْكِنَةٍ ةٍ ممُ ابَ نْ إِجَ ثَرُ مِ دُ أَكْ تُوجَ

ِريَقِة ا6َْفَضِل  ِاْخِتَياُر الطَّ

ادِ  ـمِ ٩ يفِ آحَ قْ ىلَ الرَّ ـولِ عَ صُ لِلْحُ
يَ  ـاوِ بُ أَنْ يُسَ ـِ دِ ٩٩٩ ، جيَ ـدَ الْعَ
دادِ  ادِ يفِ األَعْ حَ ـةِ اآلْ انَ كَ وعُ مَ ْمُ جمَ

قمَ ٩. ةِ الرَّ وعَ مُ جْ الْـمَ

. قٍ وُّ يبَةِ تَسَ قِ لِّ حَ َّ لِكُ يلّ نَ الكُ زْ بِ الوَ سُ ١- اُحْ

١٨٦ غم 
بْنَةٌ جُ

٣٤٩ غم 
فاصوليا

٤٩٨ غم 
احٌ فَّ تُ

٤٨٠ غم 
تُقالٌ رْ بُ

 ٤٨٢ غم 
زٌّ  أُرَ

٥٠٢ غم 
رٌ زَ جَ

٦٧٨ غم 
بَطاطا

٣٠٣ غم 
طَامطِمٌ 

طَحنيٌ ٤٥٤ غم 

١٦٨ غم 
ةٌ بْدَ زُ

(ج)(ب)( أ )

(هـ)( د )

 . قِ يبَةِ التَّسوُّ قِ نْ حَ يَّاتِ اآلتِيَةَ مِ مِّ كَ ابِرٌ الْ ذَ جَ ٢- أَخَ
ينًا ( أ ) ١٨٦ غم جبنَةً                (ب)  ١٢٢ غم طامطامً             ( ج ) ٣٥٥ غم طَحِ

ا       احً فَّ زا                   (هـ)   ٢٤٣ غم تُ ( د ) ٤٢٨ غم أَرُ
يبَةٍ ؟  قِ لِّ حَ يدُ لِكُ دِ ـجَ نُ الْ زْ وَ ا الْ مَ

. حِ بِ للطَّرْ يَّةِ األَنْسَ اتِيجِ َ رتَ تيارُ االسْ ُّ ١٠-٢ اخْ ةُ ٢ أ: النَّشاطُ األَسايسِ دَ حْ وَ ٥٠ الْ



: ائِلَ اآلتِيَةَ سَ ـمَ ظِ الْ حِ ٣- الَ
١٢٥ + ٣١٢١١٢ - ٧٠٢٢١ -٦٩٥   ٢٣٨ +٤٤٧

٥٢٢ - ٧٨٦٣٤٩ + ٥٨١٩٢٦ + ٤٣٢٣٠٧ -١٧٩

٦٣٨ + ٧٨٢٨٤٣ - ٥٩٥٧٧٩ – ٤٠٣ ٦٠٣ + ٤٩٧

: الً كاآليتِ وَ دْ ئْ جَ مَّ أَنْشِ ةٍ، ثُ دَ احِ لِّ وَ َلِّ كُ كِتَابِيَّةَ حلِ نِيَّةَ أَوِ الْ هْ ةَ الذِّ يقَ ِ الطَّرِ رتَ اِخْ

 . ةَ أَلَ سْ ـمَ لَّ الْ مَّ حِ َا؛  ثُ هتَ ْ رتَ تِي اخْ ةِ الَّ يقَ بَ الطَّرِ سَ لِ حَ وَ َدْ نَ اجلْ مِ مِ سْ قِ ةَ يفِ الْ أَلَ سْ ـمَ تُبِ الْ اُكْ

ةَ .  يقَ تَ تِلْكَ الطَّرِ مْ دَ تَخْ ا اسْ ةِ ملَِاذَ وعَ مُ جْ يلِكَ أَوْ لِلْمَ مِ حْ لِزَ َ  ارشْ
بَابِ . َسْ هُ بِاألْ ْ ربِ أَخْ ؛ فَ يلُكَ مِ ا زَ هَ بَعَ تِي اتَّ ةِ الَّ يقَ نَ الطَّرِ لَ مِ ةً أَفْضَ يقَ نَالِكَ طَرِ دُ أَنَّ هُ تَقِ عْ نْتَ تَ ا كُ  إِذَ

نِيَّةُ هْ ةُ الذِّ يقَ ةُ الْكِتَابِيَّةُالطَّرِ يقَ الطَّرِ
أَلَةُ سْ لُّالْمَ أَلَةُاَلْحَ سْ لُّالْمَ اَلْحَ

: ثالٌ مِ
= ١٦٢١٥١ – ١١

: ثالٌ مِ
٣٦٢ – ١٣٨

٣٦٢ = ٣٠٠ + ٥٠ + ١٢
١٣٨ = ١٠٠ + ٣٠ + ٨
٣٠٠ – ١٠٠ = ٢٠٠

٥٠ – ٣٠ = ٢٠
١٢ – ٨ = ٤

٢٠٠ + ٢٠ + ٤ = ٢٢٤

٢٢٤

١٦٢

١ - ١٠-

١٥٢١٥١

٥١



فْ  شِ تَكْ لِنَسْ
 . عُ بِطَاقَاتٍ بَ يْكَ أَرْ دَ لَ

: وفِ فُ َ الصُّ ربْ بْ عَ ِ ارضْ ، وَ بَّعٍ رَ بِطَاقَاتِ يفِ مُ عِ الْ ضَ

ا . دً َدَّ بْ جمُ ِ ، وارضْ بِطَاقَاتِ لِ الْ اُنْقُ

. نيِ ْتَلِفَ ِ خمُ َنيْ نَا نَاجتِ دْ جَ نَ وَ تَّى اآلْ حَ
ا.  دً َدَّ بْ جمُ ِ ارضْ ، وَ بِطَاقَاتِ لِ الْ اُنْقُ

يْها؟ لَ لَ عَ ْصُ كِنُ أَنْ حتَ مْ ةِ يُ تَلِفَ خْ اتِجِ الْـمُ نَ النَّوَ ا مِ يدً زِ مْ مَ كَ

ٌة  َتْدِريَباُت َضْرٍب ِإَضاِفيَّ

ـةِ  الطَّــريقَ امُ  دَ تِخْ اسْ  : ليَّةُ الْفاعِ
ةِ  جابَ ــولِ إىلَ اإلِ صُ ـلِ لِلْوُ هَ األَسْ

. ةِ يحَ حِ الصَّ

سِ رْ اتُ الدَّ دَ رَ فْ مُ

ي  ـاوِ نِ ٤ و ٣ يُسَ يْ دَ دَ بِ الْعَ ْ جُ رضَ اتـِ نَ
. بِ ْ ابُ الرضَّ وَ ١٢؛ النَّاتِجُ هو جَ

 ٤ × ٣ = ١٢

٦ × ٥ = ٣٠

٣ × ٤ = ١٢

  ٥ × ٦ = ٣٠

٣ ٦ ٥

ْ َّ

٤

٣

٦٥

٤

٣

٦ ٥

٤

. بٍ إِضافِيَّةٌ ْ ريباتُ رضَ ُّ ١١-١ تَدْ ةُ ٢ أ: النَّشاطُ األَسايسِ دَ حْ وَ ٥٢ الْ



 . بِ ْ ثَاتِ الرضَّ ثَلَّ لْ مُ مِ أَكْ ، وَ خْ ١- انْسَ
. عِ بَّ رَ ـمُ دُ يفِ الْ دَ عَ وَ الْ طٍّ هُ لِّ خَ نْ كُ ِ مِ تَنيْ ائِرَ نِ يفِ الدَّ يْ ودَ جُ وْ ـمَ نِ الْ يْ دَ دَ عَ بِ الْ ْ  النَّاتِجُ لِرضَ

أْيت:  ا يَ لْ مَ مِ ٢- أَكْ
(  أ  )    ٧٨   ×   ٦ 
(ب)    ٤٣   ×   ٩
( ج)   ٢٩   ×   ٩
( د )    ٣٧   ×   ٦

٦ ٤

٥

؟

؟

؟

٦ ٩

٥

؟

؟

؟

(ب)( أ )

٧ ؟ 

؟

٢٨

٢١

؟

٤ ٩

؟

٢٠

؟

؟
( د )(ج)

٥٣
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ا ؟  لِهَ مَ ةِ عَ يقَ رِ يدُ طَ دِ ْ كِنُكَ حتَ مْ لْ يُ هَ
 . فٍّ لِّ صَ َ كُ ربْ طِ عَ َنْامَ  اُنْظُرْ إِىلَ األْ

. ودٍ مُ لّ عَ لِ كُ فَ َسْ ىلَ ألِ نْ أَعْ طِ مِ َنْامَ  اُنْظُرْ إِىلَ األْ

بٍ . ْ اتُ رضَ بَكَ هِ شَ ذِ ٣- هَ

ابَاتِ . سَ لِ الْـحِ امَ ادَ  ٣ و ٦ و ١٨ إلكْ دَ مِ األَعْ دِ تَخْ ٤- اِسْ
( أ )   ×    =  
(ب)  ÷    =  
(ج)   ×    =  
( د)   ÷    =  

: بِ اآلتِيَةَ ْ اتِ الرضَّ بَكَ لْ شَ مِ أَكْ ، وَ خْ انْسَ

٤ ٢ ١

١٦ ٨ ٤

٦٤ ٣٢ ١٦

٢ ×

٤ ×

٥

٢ ×

٣ ×
١

٢ ×

٦ ×
١

٢ ×

٥ ×

(ج)(ب)( أ )

. بٍ إِضافِيَّةٌ ْ ريباتُ رضَ ُّ ١١-١ تَدْ ةُ ٢ أ: النَّشاطُ األَسايسِ دَ حْ وَ ٥٤ الْ



عْفُ  مُ أَنَّ ١٤ ضِ لَ أَعْ مُ أَنَّ ٦ × ٧ = ٤٢ ، وَ لَ أَعْ
ابَ  وَ دَ جَ كِنُنِي أَنْ أَجِ مْ تُ ٤٢ يُ فْ اعَ ا ضَ ٧ ، فإِذَ

ابُ هو  ٨٤ .  وَ ٦ × ١٤ ، اجلْ

؛  ابَاتِ اآلتِيَةِ سَ يَامِ بِاحلِ لِيَّةً للقِ اعِ ثَرَ فَ َكْ ةَ األْ يقَ يلِكَ الطَّرِ مِ حْ لِزَ َ ٦- اِرشْ
تِكَ . ابَ نْ إِجَ قِ مِ قُّ ةٍ لِلتَّحَ ْتَلِفَ ةٍ خمُ يقَ تِيَارِ طَرِ مْ بِاخْ مَّ قُ ،  ثُ ابَاتِ سَ مْ بِاحلِْ ا قُ هَ دَ وبَعْ

( أ ) ٧٨ × ٨
(ب) ٦٦ × ٥
( ج ) ٧٦ × ٥
( د ) ٢١ × ٩

اب ٦ × ١٤ .  سَ تِهِ يفِ حِ دَ اعَ سَ مُ ةَ ٦ × ٧ = ٤٢ ، لـِ يقَ َقِ دٌ احلْ مَّ مَ حمُ دَ تَخْ ٥- اسْ
. ابَاتِ سَ بَعْضَ الْـحِ ائِقِ وَ َقَ لُ بَعْضَ احلْ وَ َدْ رُ اجلْ ظْهِ يُ

نَ  مِ ا  ئً بْتَدِ مُ ابِيَّةٍ  سَ حِ لِيَّةٍ  مَ عَ لِّ  لِكُ ةِ  بَ وِ َجْ األْ إِىلَ  لْتَ  صَّ تَوَ يْفَ  كَ يلِكَ  مِ زَ عَ  مَ نَاقِشْ 
ةِ .  وفَ رُ عْ ـمَ ةِ الْ يقَ َقِ احلْ

ةٌ وفَ رُ عْ ةٌ مَ يقَ قِ ابُحَ سَ اَحلِْ
٣٤ × ٦ = ٣٤ × ٥ = ١٧٠( أ )
٤٨ × ٨ = ٤٨ × ٤ = ١٩٢(ب)
٥٤ × ٣ = ٥٤ × ٦ = ٣٢٤( ج )
٢٣ × ٧ = ٢٣ × ٦ = ١٣٨( د )

٥٥



 
 

ةٍ  َافِلَ حلِ يا  دِ اعُ تَصَ يبِ  رِ التَّقْ نِ  عَ ثَالٌ  مِ ييل  فِيامَ 
ا. صً خْ لُ ١٢ شَ مِ ْ ةٍ حتَ غِريَ صَ

ةِ  طْلُوبَ ـمَ الْ ةِ  غِريَ الصَّ تِ  َافِالَ احلْ دُ  دَ عَ مْ  كَ
ا ؟ صً خْ يَ ٢٨ شَ فِ لِتَكْ

دِ ٢٤ . دَ بَاقِي لِلْعَ عَ الْ ةِ مَ مَ سْ قِ لَ الْ وَ دْ لْ جَ مِ أَكْ ، وَ خْ ١- انْسَ
. زَ لَكَ دْ أُنْجِ لُ قَ ثَالُ األَوَّ مِ الْ

. حِ النَّتَائِجَ َ ، وارشْ فْ صِ

ةِ ٧٢  ـمَ سْ قِ لِيَّةَ الْ مَ ـافُ عَ فَ تْ عَ ـرَ ٢- أَجْ
يفِ  ةِ التَّنْصِ يقَ امِ طَرِ دَ تِخْ ةَ ٤ باسْ مَ قِسْ

. يفِ ةِ التَّنْصِ ادَ إِعَ وَ
٧٢ ÷ ٤ = ١٨

: ابِ سَ حِِ ةَ لـِ يقَ هِ الطَّرِ ذِ مْ هَ دِ تَخْ اسْ
( أ ) ٧٦ ÷ ٤          (ب) ٦٨ ÷ ٤

.٢٨ ÷ ١٢ = ٢ الباقي ٤  ةٍ غِريَ نُريدُ ٣ حافالتٍ صَ

يا  دِ اعُ يبُ تَصَ رِ نَا التَّقْ مُ زَ لْ يَ
لِّ  دَ لِكُ يْ نَجِ دِ ٣ لِكَ دَ إِىلَ الْعَ

ا. دً عَ قْ صٍ مَ خْ شَ

فْ شِ تَكْ لِنَسْ
ىلَ ٤ :  مُ عَ ا تُقسَ مَ نْدَ بَاقٍ عِ طِي ١ كَ ادُ اآلتِيَةُ تُعْ دَ األَعْ

١٧        ٨١        ٤٩
ىل ٤. مُ عَ ا تُقسَ مَ بَاقٍ عنِْدَ طِي ٢ كَ ا تُعْ ادً دَ دْ أَعْ جِ أَوْ

ادِ؟ دَ بَةِ لألَعْ ظْتَ بِالنِّسْ حَ ا الَ اذَ مَ
 

اْلِقْسَمُة 

ــضُ  فْ خَ  : والً  نُـزُ يــبُ  رِ التَّقْ
ـلٍ  امِ كَ دٍ  ـدَ عَ بِ  ـرَ َقْ ألِ دِ  ـدَ عَ الْ

بِ ١٠/ ١٠٠/ ١٠٠٠  رَ َقْ أَوْ ألِ
ـعُ  فْ يـا : رَ دِ ـاعُ يــبُ تَصَ رِ التَّقْ
ـلٍ أَوْ  امِ دٍ كَ ـدَ بِ عَ رَ َقْ دٍ ألِ ـدَ عَ

بِ ١٠/ ١٠٠/ ١٠٠٠ رَ أَقْ

سِ رْ اتُ الدَّ دَ رَ فْ مُ

ِ
 ، تِيـبِ ْ ادَ بِالرتَّ دَ َعْ تُبِ األْ اُكْ
ــاطِ  أَنْمَ إِىلَ  انْظُــرْ  ـــمَّ  ثُ

. ادِ حَ ةِ اآلْ انَ امِ يفِ خَ قَ َرْ األْ

دِ ٧٢ =٣٦ دَ عَ فُ الْ دِ ٣٦ =١٨نِصْ دَ عَ فُ الْ نِصْ

ىل  مُ عَ قْسَ ٢٤٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ تُ
؟؟؟؟؟؟؟؟٠الْباقي

٣٥١ ٢÷ ٢ ÷

٣٥ + ١
٣٦

٧٠ + ٢
٧٢

١٥٣ ٢÷ ٢ ÷

١٥ + ٣
١٨

٣٠+ ٦
٣٦

. دٍ مٍ واحِ قَ نْ رَ دٍ مِ دَ ىل عَ ِ عَ نيْ قَمَ نْ رَ دٍ مِ دَ ةُ عَ مَ ُّ ١١-٢ قِسْ ةُ ٢ أ: النَّشاطُ األَسايسِ دَ حْ وَ ٥٦ الْ



. لِيَّةً اعِ قِ فَ ثَرِ الطُّرُ امِ أَكْ دَ تِخْ ابَاتِ بِاسْ سَ هِ احلِْ ذِ لْ هَ مِ ٥- أَكْ
( أ ) ٩٨ ÷ ٧              (ب) ٦٤ ÷ ٩            ( ج ) ٧٤ ÷ ٨       ( د ) ٨٤ ÷ ٦

. ِ تِيَنيْ ةِ اآلْ مَ سْ قِ يبَ الْ لْ دُوالَ مِ أَكْ ، وَ خْ ٦- انْسَ

. ادِ دَ طِّ األَعْ امِ خَ دَ تِخْ ىل ٤ باسْ مَ يُوسفُ ٧٢ عَ ٣- قَسَ

ابِ سَ حِِ ةَ لـِ ذهِِ الطَّريقَ مْ هَ دِ تَخْ اسْ
( أ ) ٧٥ ÷ ٥          (ب) ٤٨ ÷ ٣

، ةً الَ سَ الِ ٣٧ رِ سَ رْ ِ ابِعَ إلِ يَ طَوَ ِ رتَ لٌ أَنْ يَشْ الَ يدُ هِ رِ ، ويُ تٍّ نْ سِ ةٍ مِ مَ زْ ابِعُ يفِ رَ بَاعُ الطَّوَ ٧- ( أ ) تُ
؟ يَ ِ رتَ ِبُ أَنْ يَشْ ابِعِ جيَ نَ الطَّوَ ةً مِ مَ زْ مْ رَ         فَكَ

؟ نَعَ ا أَنْ تَصْ كِنُهَ مْ ةً يُ اقَ مْ بَ ، فَكَ ةٍ اقَ لِّ بَ داتٍ يفِ كُ رْ تْ ١٠ وَ عَ ضَ ةً ، ووَ دَ رْ بِريُ ٨٧ وَ ْلِكُ عَ (ب) متَ
؟ ونَ تَاجُ ـحْ ةً يَ لَ مْ طَاوِ ، فَكَ ةٍ لَ لِّ طَاوِ ىلَ كُ ونَ عَ ْلِسُ يذَ جيَ مِ تَّةُ تَالَ ؛ سِ فِّ ا يفِ الصَّ يذً دُ ٢٧ تِلْمِ ( ج ) يُوجَ

: ابِ سَ حِ ةَ لـِ يقَ هِ الطَّرِ ذِ مْ هَ دِ تَخْ اسْ
( أ ) ٩٥ ÷ ٥                     (ب) ٥٤ ÷ ٣

ابِ ٧٢ ÷ ٤. سَ حِ رَ لـِ رِّ تَـكَ ـمُ حَ الْ يْامنُ الطَّرْ لَ مَ سُ دَ تَخْ ٤- اسْ
٧٢

ــــــ٤٠      ٤ ×١٠
٣٢

ــــــ٣٢     ٤ × ٨
      ٠                ٧٢ ÷ ٤ = ١٨

 ٧٢ ÷ ٤ = ١٨

نْ ٤ اتٍ مِ وعَ ْمُ ٨ جمَ نْ ٤ اتٍ مِ وعَ ْمُ ١٠ جمَ

٠ ٣٢ ٧٢

١٥
٥ ÷

٩

٧

١٢

٨٥

١٥

٣٥

؟

؟

؟
؟

؟

٣ ÷
٧

٢١

٥١ ٤٥

٣٠

١٨

؟
؟

؟

؟
؟

٣٦

٥٧



ديرٌ قْ تَ رٌ وَ كْ شُ

كر الجزيل إلى جميع من منحهم حقوق استخدام مصادرهم أو مراجعهم.  ه المؤلفون والنَّاشرون بالشُّ يتوجَّ
ر كل مصدر تم استخدامه إلنجاز  وبالرغم من رغبتهم في اإلعراب عن تقديرهم لكل جهد تم بذله، وذكْ
ا، وفي حال إغفالهم ألي مصدر أو مرجع فإنه يسرهم  هذا العمل، إال أنه يستحيل ذكرها وحصرها جميعً

ذكره في النسخ القادمة من هذا الكتاب. 
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