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المقدمة

عزيزي ويل االأمر:

وتقاليد،  قيًما وعادات  الأ�سا�سية؛  ي�ستقي مبادئ احلياة  للفرد؛ فمنها  الأوىل  املدر�سة  الأ�سرة هي  تعد 

وفيها تتكون �سخ�سيته وت�سقل، ثم ياأتي دور املدر�سة لتكمل اإعداد هذه ال�سخ�سية تربيًة وتعليًما وتثقيًفا.

فالأ�سرة واملدر�سة مكملتان لبع�سهما البع�ض، ومن هنا تتزايد احلاجة اإىل وجود توا�سل دائم بينهما 

ل�سيما يف الوقت احلايل؛ فما يتعلمه التلميذ يف املدر�سة تتابعه الأ�سرة يف البيت؛ لتثّبت املعرفة اأو املهارة 

املدرو�سة.

وت�سري الدرا�سات العلمية اأن م�ستوى التلميذ التح�سيلي يتح�سن متى ما وجد اهتماًما وا�سًحا من اأ�سرته، 

ومتابعة م�ستمرة يف البيت.

لذا جاء هذا الدليل تلبية حلاجتك عزيزي ويل الأمر؛ من خالل املتابعات واملرئيات التي ر�سدها احلقل 

الرتبوي، واأكدها الفريق بتطبيق اأدوات بحثية مقننة )مقابالت وا�ستبانة اإلكرتونية( ت�سمنت املخرجات 

الأ�سا�سية يف هذه املرحلة؛ والتي اأظهرت احلاجة امللحة لوجود مثل هذا الدليل ليكون معينًا لك؛ مل�ساعدة 

ابنك/ ابنتك يف فهم املهارات الأ�سا�سية ملادة الريا�سيات وتر�سيخها، والتي ينبغي من التلميذ اإتقانها يف 

ال�سفوف الأربعة الأوىل )من ال�سف الأول اإىل ال�سف الرابع(.

ابنتك  يف  ابنك/  تعينك على م�ساعدة  وا�سحة  ب�سيطة  نقدم خطوات  اأن  الدليل  كما حر�سنا يف هذا 

تعلم املفاهيم واملهارات الأ�سا�سية ملادة الريا�سيات )منذ دخول التلميذ املدر�سة يف ال�سف الأول وحتى 

نهاية ال�سف الرابع(. وقد �سم الدليل اأربَع َع�ْسرَة مهارة، ثم و�سعت كل مهارة على حدة ومتَّ �سرحها يف 

م�ستويات عدة ح�سب ما هو مطلوب من التلميذ تعلمه واإتقانه يف كل مرحلة،  كما يتميز هذا الدليل بوجود 

نظام قارئ ال�سفرة )الباركود(؛ والذي ينقلك مبا�سرة عزيزي ويل الأمر اإىل فيديو تو�سيحي ميكنك 

ال�ستعانة به اإذا ما اأردَت معرفة  طريقة التطبيق ال�سحيح لتعليم املهارة.

وملزيد من ال�ستفادة واملعرفة يف كيفية اإك�ساب ابنك/ ابنتك املهارات املرجوة يف هذه املرحلة الدرا�سية 

املهمة، يرجى التوا�سل امل�ستمر مع املدر�سة ومعلم املادة من اأجل تزويدك بكل ما هو معني ومي�سر لتعلم 

ابنك / ابنتك.
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كيفية االستفادة من الدليل

عزيزي ولي األمر:

اأواًلً: 

هذا الدليل و�سع مل�ساعدتك على اإك�ساب ابنك / ابنتك كل ما يحتاجه من معرفة ومتّكن ملهارات الريا�سيات 

الأربع ع�سرة، على اأن تكون مبعيته، وتقوم مبتابعته والإ�سراف عليه يف اأثناء قيامه بحل الأن�سطة املوجودة يف 

هذا الدليل.

ثانًيا: 

الريا�سيات، وميكنك الرجوع وال�ستفادة فقط من  الدليل عدة م�ستويات ل�سرح مهارات مادة  يت�سمن هذا 

املوجودة  وامل�ستويات  املهارات  كافة  ا�ستخدام  اإىل  حتتاج  ل  فقد  ابنتك،   / ابنك  اإليه  يحتاج  الذي  امل�ستوى 

بالدليل.

ثالًثا: 

يتاألف كل م�ستوى من عدة مكونات هي:

1. �سيحتاج ابني / ابنتي اإىل.

يقدم لك هذا املكون ما �سيحتاجه ابنك / ابنتك يف كل مهارة.

2. خطوات لتعليم ابني / ابنتي.

ي�سرح لك هذا املكون اخلطوات امل�ساعدة يف تعليم ابنك / ابنتك.

3. يطّبق ابني / ابنتي ما تعلمه.

يتيح لك هذا املكون فر�سة الختبار  والتحقق من مدى متكن ابنك / ابنتك من املهارة . 

رابًعا:

�سرورة قراءة الإ�ساءات املرفقة يف كل خطوة، وكل م�ستوى من امل�ستويات املخ�س�سة ملهارات الريا�سيات.

خام�ًسا:

اأهمية اأن تراعي الفروق الفردية بني التالميذ، و�سرورة معرفة م�ستوى ابنك / ابنتك اأوًلً لتتمكن من ا�ستخدام 

الدليل ح�سب م�ستواه. 
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�ساد�ًسا: 

تخ�سي�ض كرا�سة لبنك / لبنتك عند تنفيذ اأن�سطة الدليل يف املهارات املختلفة .

�سابًعا: 

هذا الدليل يحتوي على بع�ض الفيديوهات التعليمية التي تو�سح الطريقة ال�سحيحة لتعلم املهارات ولقد مت 

و�سعها بجانب املهارة عن طريق نظام قارئ ال�سفرة )الباركود(.

ثامًنا: 

هذا الدليل ل يغني عن التوا�سل املبا�سر مع املدر�سة، ومعلمي ابنك / ابنتك، ملتابعة م�ستواه التح�سيلي ب�سكل 

م�ستمر.

تا�سًعا:

ميكنك الرجوع اإىل معلم ريا�سيات اأو معلم املادة يف مدر�سة ابنك / ابنتك لال�ستي�ساح حول اأي �سعوبة قد 

تواجهك يف فهم بع�ض اخلطوات يف هذا الدليل. 
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مستويات المهارات الرياضيات )األربعة عشر( في الصفوف )4-1(

المستوى األول= م1                  المستوى الثاني= م2 

المستوى الثالث= م3              المستوى الرابع= م4 المهارة م

الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاني الصف األول

م3 م2+م3 م2 م1+م2
 قـــراءة االأعـــداد �ســـمن اأي منزلة

بطريقة �سحيحة وكتابتها

1

م3 م2 م1 م 1 القيمة املكانية 2

م3 م3 م2 م1+م2 املقارنة بني االأعداد 3

م3 م2+م3 م2 م1+م2
 ترتيب االأعداد ت�ساعديًّا

ًّا وتنازليـ

4

م2+م3 م2 م2 - تقريب االأعداد 5

م3+م4 م3+م4 م2 م1 جمع االأعداد 6

م3+م4 م2 م2 م1 طرح االأعداد 7

م2+م3 م1 م1 - �سرب االأعداد 8

م3+م4 م2 م1 - ق�سمة االأعداد 9

م3 م2 م1 م1 �سعف االأعداد 10

م3 م3 م1+م2 - م�ساعفات االأعداد 11

م1 - - - عوامل االأعداد 12

م3+م4 م2 م1 - الك�سور واالأعداد الع�سرية 13

م1+م2+م3+م4 - - - الك�سور الع�سرية 14

مستويات المهـارات الرياضيات في
الصفـوف )4-1(



1

قـراءة األعـداد 
ضمـن أي منزلـة بطريـقـة
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1717

قراءة األعداد المكونة من منزلة واحدة بطريقة صحيحة وكتابتها 

المستوى األول: قراءة رموز األعداد ضمن منزلة واحدة وكتابتها

ال�سيء املعدود )املكعبات( عدد املكعبات باالأرقام عدد املكعبات بالكلمات

1 واحد

   2 اثنان

  3 ثالثة

   4 اأربعة

     5 خم�سة

     6 �ستة

       7 �سبعة

       8 ثمانية

        9 ت�سعة

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

القدرة على عَدّ االأ�سياء
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ثانًيا: با�ستخدام ال�سورة التي اأمامك، اكتب:

العدد الذي ميَثّل الزهور احلمراء.....................................................

العدد بالكلمات..........................................................................................

العدد الذي ميَثّل الزهور البي�ساء.....................................................

العدد بالكلمات..........................................................................................

ح له الأخطاء التي  اأوًل: اعر�ض على ابنك / ابنتك بطاقات مكتوًبا عليها الأرقام، واطلب منه قراءتها ب�سوت م�سموع و�سَحّ

يقع فيها.

9 8 7 6 4 3 2 15

ابني / ابنتي  قادر على:

قراءة  رموز  االأعداد �سمن منزلة واحدة وكتابتها

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

المستوى الثاني: قراءة رموز  األعداد ضمن منزلتين وكتابتها

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

1.  اأطلب من ابني/ ابنتي ر�سم ت�سع تفاحات يف جمموعة، ومن ثم كتابة عددها .

اأ�سبح 10  التفاح  باأنَّ عدد  ، واأخربه  اإىل املجموعة التي ر�سمها  اأخرى  اأن ي�سيف تفاحة  اأطلب من ابني/ ابنتي    .1

تفاحات 

+
ويكتب العدد الناجت بالكلمات ع�سرة ، ويتكون من منزلتني هما الآحاد والع�سرات .

وميَثّل على لوحة منازل الأعداد كالتايل :

عشرات آحاد

1 0

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

معرفة االأعداد من 0 – 9

معرفة منازل االأعداد )االآحاد والع�سرات(



20

دليــل ولي األمـــر

3. اعر�ض عليه عدًدا اآخر مكوًنا من منزلتني  مثل: )42(،  وبنَيّ له طريقة قراءة هذا العدد وذلك بالإ�سارة بالأ�سبع ابتداء 

ح بال�سهم يف ال�سورة . من منزلة الآحاد ويليها الع�سرات كما هو مو�سَّ

اأتاأكد من اأنَّ ابني/ ابنتي  يكتب العدد بالرموز  42،   ويقروؤه بالكلمات )اثنان واأربعون(. 

بالإمكان ا�ستخدام الإطار الع�سري )م�ستطيل به ع�سرة مربعات اأو ع�سر خانات(، كما 

ميكنك ا�ستخدام احلجارة اأو اأي مادة متوفرة يف املنزل لتمثيل اأعداد مكونة رموزها من 

رقمني.

10 و3  = 13           ثالثة عشر

ح له عند اخلطاأ.  1.اأطلب من ابني /ابنتي قراءة العدد املوجود يف لوحة منازل الأعداد التالية، واأ�سَحّ

عشرات آحاد

9 7
عشرات آحاد

5 3

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه

عشرات آحاد

4 2
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3. با�ستخدام لوحة املائة التي اأمامك، لون الأعدادالتي متَثّل الكلمات املكتوبة يف البطاقات الآتية:

أربعة وثالثون

سبعة وأربعون

سبعة وخمسون

ستون

ثمانية عشر

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

40 39 38 37 36 35 34 33 23 31

50 49 48 47 46 45 44 43 42 41

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

70 69 68 67 66 65 64 63 62 61

80 79 78 77 76 75 74 73 72 71

90 89 88 87 86 85 84 83 82 81

100 99 98 97 96 95 94 93 92 91

ح بالكلمات يف البطاقات اأدناه،  وكتابته بالرموز. 2. اأطلب من ابني / ابنتي قراءة العدد املو�سَّ

واحد وتسعوناثنان وثالثونأربعة وستون

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

ابني / ابنتي  قادر على:

قراءة  رموز االأعداد �سمن منزلتني وكتابتها
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المستوى الثالث:  قراءة رموز األعداد ضمن ثالث منازل وكتابتها

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

1. اأعر�ض على ابني / ابنتي  م�ساألة ريا�سية ب�سيطة يف عملية اجلمع وهي ) 99 + 1 = .....(، واأطلب منه اإيجاد الناجت 

وهو العدد 100، واأبنَيّ له باأنَّ العدد 100 يتكون من ثالث منازل هي: اآحاد، وع�سرات، ومئات، وميَثّل على لوحة منازل 

الأعداد كالتايل :

2. اأعر�ض عليه عدًدا اآخر مكوًنا من ثالث منازل،  مثال : العدد  157،  واأبني له طريقة قراءة هذا العدد وذلك بالإ�سارة 

ح يف ال�سورة . بالأ�سبع ابتداء من منزلة املئات،  ثم الآحاد ويليها الع�سرات كما هو مو�سَّ

مئات عشرات آحاد

1 0 0

مئات عشرات آحاد

1 5 7

3. اأتاأكد من اأنَّ ابني /ابنتي  يكتب العدد بالرموز  157،  ويقروؤه بالكلمات  )مائة و�سبعة وخم�سون(.

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

معرفة االأعداد  �سمن املائة

معرفة منازل االأعداد ) االآحاد والع�سرات واملئات(

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

1. م�ستخدًما بطاقات الأعداد، اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

مئات عشرات آحاد

9
4

8
3

7
2

6
1

5

0

العدد بالأرقام ..............................................................

العدد بالكلمات ............................................................

2. با�ستخدام املعداد الذي اأمامك اكتب العدد املمثَّل بالأرقام والكلمات:

ابني / ابنتي  قادر على :

قراءة رموز االأعداد �سمن ثالث منازل وكتابتها

اأ. كون يف الفراغات اأعداًدا من ثالث منازل واكتبها:

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

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

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



ب. اكتب الأعداد يف لوحة القيمة املكانية:

ج. اكتب الأعداد ال�سابقة بالكلمات:

اأ. ..................................................

ج. ................................................

ب. ...............................................
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دليــل ولي األمـــر

المستوى الرابع:  قراءة األعداد ضمن أربع منازل وكتابتها

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

1. اأعر�ض على ابني / ابنتي م�ساألة ريا�سية ب�سيطة يف عملية اجلمع وهي ) 999 + 1 = .....(، واأطلب منه اإيجاد الناجت 

وهو العدد 1000، واأبني له باأنَّ العدد 1000 يتكون من 4 منازل وهي:  الآحاد، والع�سرات، واملئات، والألوف، وميَثّل على 

لوحة منازل الأعداد كالتايل :

ألوف مئات عشرات آحاد

1 0 0 0

2. اأعر�ض عليه عدًدا اآخر مكوًنا من اأربع منازل،  مثال :   1342 ، واأبنَيّ له طريقة قراءة هذا العدد وذلك بالإ�سارة بالأ�سبع 

ح يف ال�سورة.  ابتداء من منزلة الألوف، ثم  املئات، ثم الآحاد، ويليها الع�سرات كما هو مو�سَّ

ألوف مئات عشرات آحاد

1 3 4 2

3. اأتاأكد من اأنَّ ابني / ابنتي  يكتب العدد بالرموز  1342،  ويقروؤه بالكلمات  )األف وثالثمائة واثنان واأربعون(. 

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

معرفة االأعداد  �سمن االألف

معرفة منازل االأعداد )االآحاد والع�سرات واملئات واالألوف(
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

�ستحتاج اإىل: كتابة الأرقام 0-9 على اأغطية علب املياه:

9

4

8

3

7

2

6

1

5

0

املطلوب: اختيار اأربعة اأغطية من علب املياه لتكوين عدٍد من اأربع منازل يف كل مرة كما يف املثال:

األوف مئات ع�سرات اآحاد العدد بالكلمات

1 2 3 5 األف ومئتان وخم�سة وثالثون

ابني / ابنتي  قادر على :

قراءة رموز االأعداد �سمن اأربع منازل وكتابتها

العب مع ابنك / ابنتك هذه اللعبة والتي خطواتها كاالآتي:

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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القيمــة المكانيــة 

7
6

9
1

2
3

8 5
4

7
6

9
1

2
3

8 5
4

7
6

9
1

2
3

85
4

7
6

9
1

2
3

85
4



لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

2727

القيمة المكانية 
ٍن من منزلتين المستوى األول: القيمة المكانية لعدٍد مكوَّ

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

ن من منزلتني قراءة العدد املكوَّ

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

ا كالآتي: � اأعر�ض على ابني/ ابنتي  12 مكعًبا قاباًل للو�سل، واأطلب منه  جتميع 10 مكعبات مع بع�سها بع�سً

ح لبني /لبنتي اأنَّ 10 مكعبات مع بع�سها متَثّل ع�سرة واحدة وقيمتها املكانية هنا  هي 10 واأنَّ املكعبات املتبقية  � اأو�سَّ

متَثّل الآحاد وتكون دائًما اأقل من 10 وقيمتها املكانية هنا  2 ، وبتجميعهما نح�سل على 12 مكعًبا.

27
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دليــل ولي األمـــر

اأكمل مبا ينا�سب كما يف املثال: �

16عشرات1وآحاد6 6 أأ

عشراتوآحاد6 أج

عشراتوآحادب

اأطلب من ابني/ ابنتي  َعدَّ الأ�سياء املوجودة يف ال�سورة، وكتابة العدد املنا�سب ب�سورة اآحاد وع�سرات: �

15

5 اآحاد

1 ع�سرات

11

1 اآحاد

1 ع�سرات
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

ن العدد  يف لوحة املنازل على  1. اأعر�ض  على ابني / ابنتي عدًدا مكوًنا من رقمني ، واأطلب منه و�سع البطاقات التي تكَوّ

النحو التايل: 

23 العدد

ع�سرات اآحاد املنازل

1 1 1 تكوين العدد بالبطاقات

20 3 جتميع  البطاقات

20 3 قيمة الرقم يف العدد

23 = 20 + 3   كتابة العدد بال�سيغه التحليلية

اأكمل مبا ينا�سب : �

1( القيمة املكانية للرقم )5( يف العدد ) 45 ( هي ..................

2( منزلة الرقم )7( يف العدد )71( هي ..................

.................. = 90 + 4  )3

.................. + .................. = 30 )4

ابني / ابنتي قادر على :

ن من منزلتني معرفة  القيمة املكانية للرقم يف العدد املكوَّ

1111111 1 11

1111111 1 11

ح لبني / لبنتي باأنَّ منزلة الرقم هو مكانة الرقم يف العدد اإذا كان اآحاد اأو ع�سرات،  2. اأو�سَّ

اأما القيمة املكانية للرقم هي قيمة الرقم يف العدد على اأ�سا�ض منزلته، مثال:

)منزلة الرقم 3 يف العدد 23  هي االآحاد وقيمة الرقم 3 يف العدد 23 هي  3( 

)منزلة الرقم 2 يف العدد 23  هي الع�سرات وقيمة الرقم 2 يف العدد 23 هي 20(

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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دليــل ولي األمـــر

ٍن من ثالث منازل المستوى الثاني: القيمة المكانية لعدٍد مكوَّ

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

اأعر�ض لبني / لبنتي مبلًغا من املال من فئات خمتلفة ، واأطلب منه ت�سنيف الفئات النقدية طبًقا لقيمتها كما يف اجلدول:

املبلغ

املئات الع�سرات االآحاد املنازل

300 50 5 القيمة املكانية للرقم يف العدد

300 + 50 + 5  كتابة العدد بال�سيغة التحليلية

 كتابة العدد بالرموز 355 بي�سة

ثالث مائة وخم�س وخم�سون بي�سة كتابة العدد بالكلمات

ح لبني / لبنتي القيمة املكانية لالأرقام ومنازلها يف هذا العدد ) 355(: 2. اأو�سَّ

اأكمل مبا يتنا�سب م�ستخدًما العدد الذي اأمامك يف البطاقة :  

1. القيمة املكانية للرقم  ) 6 ( يف العدد هي ..............

2. الرقم ........ يكون يف منزلة الع�سرات .

3. الرقم ) 9 ( يف العدد يكون يف منزلة ............... 

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

ن من ثالث منازل قراءة العدد ااملكوَّ

ابني / ابنتي  قادر على :

ن من ثالث منازل معرفة القيمة املكانية للرقم يف العدد املكوَّ

679

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

ٍن من أربع منازل المستوى الثالث: القيمة المكانية لعدٍد مكوَّ

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

1. اأعر�ض على ابني / ابنتي مكعبات كتب عليها الأعداد طبًقا لل�سكل املقابل.

2. اأطلب من ابني /ابنتي ا�ستخراج الأرقام املكتوبة على املكعبات لكل لون.

ل الأعداد يف لوحة املنازل.  3. ن�سَجّ

3

5 0

8 0 0

1 0 0 0

1853 العدد

األوف مئات ع�سرات اآحاد املنازل

1000 800 50 3 القيمة املكانية للرقم يف العدد

1000 + 800 + 50 + 3  كتابة العدد بال�سيغة التحليلية

1853  كتابة العدد بالرموز

األف وثمان مائة وثالثة وخم�سون كتابة العدد بالكلمات

ح لبني/ ابنتي القيمة املكانية، واملنازل لكل رقم يف العدد. 4. اأو�سَّ

اأوًل : اأكمل الفراغ مبا ينا�سبه: 

1(  3 اآلف وخم�سة = ................................

2( 10 مئات = ................................

................... + ................... + ................... + ................... = 3879 )3

4( القيمة املكانية للرقم ) 9( يف العدد 3976 هي ...................

5( منزلة الرقم )6( يف العدد 6358 هي ................... 

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

ن من اأربع منازل قراءة العدد املكوَّ

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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دليــل ولي األمـــر

ثانًيا: �سل بخط بني بطاقة العدد واجلملة املنا�سبة لها:

منزلة الرقم )9( يف  هذا العدد هي الع�سرات. �

قيمة الآحاد يف هذا العدد )3(. �

القيمة املكانية للرقم )4( يف هذا العدد هي 4000. �

األوف مئات اآحاد ع�سرات العدد

منازل الرقم يف العدد

القيمة املكانية للرقم يف العدد

�سياغة العدد بالقيمة املكانية

كتابة العدد بالرموز

ن عليه يف لوحة املنازل. ثالًثا : با�ستخدام املعداد اكتب الرقم املكوَّ

4936

6394

6493

ابني / ابنتي  قادر على :

ن من اأربع منازل معرفة  القيمة املكانية للرقم يف العدد املكوَّ
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

ٍن من خمس منازل المستوى الرابع:  القيمة المكانية لعدٍد مكوَّ

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

حة بال�سورة: 1. اأعر�ض لبني / لبنتي  بطاقات  الأعداد املو�سَّ

2. اأناق�ض مع ابني توزيع البطاقات على منازل الأعداد كما يف اجلدول:

ع�سرات االألوف اآحاد االألوف مئات ع�سرات اآحاد املنازل

2 5 6 9 8 منازل الرقم يف العدد

20000 5000 600 90 8 القيمة املكانية للرقم يف العدد

20000+5000+600+90+8 كتابة العدد بالقيمة املكانية

25698 كتابة العدد بالرموز

خم�سة وع�سرون األًفا و�ستمائة وثمانية وت�سعون كتابة العدد بالكلمات

يف حالة مالحظة �سعوبة من ابنك / ابنتك يف اإيجاد القيمة املكانية  للرقم يف العدد، اتبع اخلطوات 

كما يف املثال التايل: 

اأوجد القيمة املكانية للرقم 3 يف العدد 56378

لإيجاد القيمة املكانية:

ا حتت الرقم املطلوب يف العدد  56378 1. �سع خطًّ

2. اكتب الرقم يف الأ�سفل مبا�سرة وباقي الأرقام من جهة اليمني اكتب عو�سا عنها �سفًرا،  وبهذا 

يكون القيمة املكانية للرقم 3 يف العدد هي  300

56378
300

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

ن من خم�س منازل قراءة العدد املكوَّ

ح لبني / لبنتي  منازل الأرقام والقيمة املكانية لكل رقم يف العدد. 3. اأو�سَّ

9 862 5
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دليــل ولي األمـــر

ا يلي : با�ستخدام العدد  ) 45217 ( اأجب عمَّ

القيمة املكانية للرقم 2 يف العدد 

........ =

منزلة الرقم 5 يف العدد هي

........ 

كتابة العدد بالقيمة املكانية 

 ........+ ........ + ........ +........+........

كم منزلة لهذا العدد ؟

........

45217

ابني / ابنتي  قادر على :

ن من خم�س منازل معرفة  القيمة املكانية للرقم يف العدد املكوَّ

7
6 912

38
5

47
69 12

3 8
5

4

7
69 12

3 8
5

4 7
6 912

38
5

4
يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه



35

ــر
مـ

األ
ي 

ول
ل 

يــ
دل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



3

المقـــارنة بـين األعـداد
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

373737

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

اأطلب من ابني / ابنتي النظر اإىل ال�سورة، ثم اأطرح عليه هذه الأ�سئلة:

1. كم ولًدا يف ال�سورة؟

2. كم بنًتا يف ال�سورة؟

3. اأيهما اأكرب عدًدا الأولد اأم البنات؟

ح  لبني / لبنتي اأن كلمة )اأكرب من( يعربَّ عنها بالرمز < �  اأو�سَّ

ح  لبني / لبنتي اأن كلمة )اأ�سغر عن( يعربَّ عنها بالرمز > �  اأو�سَّ

عدد الأولد عدد البنات   

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

 )و تقراأ 3 اأكرب من 2( �

المقارنة بين األعداد 
المستوى األول: المقارنة بين األعداد ضمن منزلة واحدة

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

قراءة االأعداد �سمن منزلة واحدة وكتابتها
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دليــل ولي األمـــر

1( اأ�سع اإ�سارة )<، >، =( كما يف املثال:

4 ج   4         5  اأ    3  

�سفر د    1         2 ب   6  

2( لدى مرمي 5 ريالت، ولدى اأخيها �سامل ريال واحد، اأيهما ميتلك مبلًغا اأكرب؟ عرَبّ عن ذلك بالأرقام والرموز.    

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

ابني / ابنتي  قادر على :
مقارنة االأعداد من منزلة واحدة با�ستخدام االإ�سارات <، >، =

<

7
6 912

38
5

47
69 12

3 8
5

4

7
69 12

3 8
5

4 7
6 912

38
5

4
يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

المستوى الثاني: المقارنة بين األعداد ضمن منزلتين

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

اأطلب من ابني / ابنتي النظر اإىل �سورة املعداد الأول واملعداد الثاين، ثم اأطرح عليه هذه الأ�سئلة: �

1. ما العدد الذي ميَثّله املعداد )1(؟............................................

2. ما العدد الذي ميَثّله املعداد )2(؟............................................

3. اأيهما اأكرب عدًدا يف املعداد )1( اأم املعداد )2(؟

املعداد )2( املعداد )1(   

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

و يقراأ 12 اأ�سغر من 23         

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

قراءة االأعداد �سمن منزلتني وكتابتها

معرفة القيمة املكانية لالأعداد �سمن منزلتني

التمييز بني الرموز <، >، = 

ملقارنة عددين من منزلتني

 منزلة الع�سرات

مت�ساوية للعددين

اأنظر اإىل منزلة االآحاد واأقارن بينهما اأقارن بينها دون النظر اإىل منزلة االآحاد

منزلة الع�سرات خمتلفة

املعداد )2(املعداد )1(
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دليــل ولي األمـــر

للمقارنة بني العددين 34 و56

اْنُظر اإىل منزلة الع�سرات يف العددين 

34 و56

 مبـــا اأنَّ منزلـــة الع�ســـرات خمتلفـــة ، اإذن

منزلـــة اإىل  النظـــر  دون  بينهمـــا   قـــارن 

االآحاد

قارن بين العددين 34  و  56

< 3456

للمقارنة بني العددين 86 و83

 اْنُظر اإىل منزلة الع�سرات يف العددين

 86 و83

 مبـــا اأنَّ منزلة الع�ســـرات مت�ســـاوية، اإذن

 انتقـــل اإىل منزلة  االآحاد وقارن بينهما

 86 و83

قارن بين العددين 86  و  83

<83 86

1( اأ�سع اإ�سارة )<، >، =( كما يف املثال:

8 ج. 87         14 اأ.   13  

3 د. 10         16 ب. 75  

ابني / ابنتي  قادر على :
مقارنة االأعداد من منزلتني با�ستخدام االإ�سارات <، >، =

مثـــــــال )1(

الـحــــــل: الـحــــــل: 

مثـــــــال )2(

<

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

المستوى الثالث:  المقارنة بين األعداد ضمن ثالث منازل

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

لمقارنة عددين من ثالث منازل

 منزلة املئات مت�ساوية

للعددين

منزلة الع�سرات خمتلفة منزلة الع�سرات مت�ساوية

 اأْنُظر اإىل منزلة االآحاد

واأقارن بينهما

 اأقارن بينهما دون النظر

اإىل منزلة االآحاد

اأْنُظر اإىل منزلة الع�سرات واأقارن 

بينهما

منزلة املئات خمتلفة

 اأقارن بينهما دون النظر اإىل ملنزلة

الع�سرات

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

قراءة االأعداد �سمن ثالث منازل وكتابتها

معرفة القيمة املكانية لالأعداد �سمن ثالث منازل 

التمييز بني الرموز <، >، = 
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دليــل ولي األمـــر

 مللقارنه بني العددين 453 و

537

اْنُظر اإىل منزلة املئات يف العددين

،453 و537  

 مبـــا اأنَّ منزلـــة  املئـــات خمتلفـــة ، قـــارن

بينهما دون النظر  اإىل منزلة  الع�سرات

قارن بين العددين 453  و  537

>453537

 مللقارنه بني العددين 724 و

746

 مبا اأنَّ منزلة املئات مت�ساوية، انتقل اإىل

 منزلة  الع�سرات وقارن بينهما

 724 و746

 مبا اأنَّ منزلة الع�سرات خمتلفة، قارن

بينهما دون النظر اإىل منزلة االآحاد

قارن بين العددين 724  و  746

>724746

املتباينة هي جملة عددية 

ت�ستخدم الرمز< اأ و > 

مثـــــــال )1(

الـحــــــل: الـحــــــل:

مثـــــــال )2(

 مللقارنه بني العددين 345 و

345

اْنُظر اإىل منزلة املئات يف العددين

345 و 345 

 مبا اأنَّ منزلة الع�سرات مت�ساوية، اإذن

   انتقل اإىل منزلة  االآحاد وقارن بينهما

 345 و 345

قارن بين العددين 345  و  345

=345345

مثـــــــال )3(

الـحــــــل:

مبا اأنَّ منزلة املئات مت�ساوية ،اْنُظر اإىل 

منزلة الع�سرات 345، 345 

مبا اأنَّ منزلة الع�سرات مت�ساوية، اإذن:  
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

1( ا�ستخدم الإ�سارات )<، >، =( جلعل العبارات التالية �سحيحة:

782   871       614             134

262   262       695   697

8413   8423       1342   3452

2( اأكمل الآتي م�ستخدًما اإ�سارة )<، >( لتكون متباينة �سحيحة:

750   250       200             400

632   623       554   354

ح يف املثال: 3( اأكمل الآتي م�ستخدًما عدًدا يف الفراغ لتكون متباينة �سحيحة كما هو مو�سَّ

      50<            < 30

      100<   < 70

      300>             > 500

50>   > 100

40

4( اإذا كانت لديك اأربعة اأعداد 

ابني / ابنتي  قادر على :
مقارنة االأعداد من ثالث واأربع منازل با�ستخدام االإ�سارات <، >، =

اخرت العدد الذي يجعل اجلملة العددية الآتية �سحيحة        3007 >  

3006300930073005

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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تـرتيــب األعـداد 
ـًّا ـًّا وتـنــازليـ تـصاعديـ
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

4545

ـًّا ترتيب األعداد تصاعدّيًا وتنازلي
المستوى األول: ترتيب األعداد ضمن منزلة واحدة

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

1. اأطلب من ابني / ابنتي كتابة الأعداد )3،2،1( مرَتّبة ابتداء من اأ�سفل اإىل الأعلى يف ال�سكل )اأ(؟ 

)�سريَتّب ابني / ابنتي الأعداد يف هذه اخلطوة ب�سكل ت�ساعدي(                                

2. اأطلب من ابني / ابنتي  كتابة الأعداد )1،2،3( مرَتّبة ابتداء من اأعلى اإىل الأ�سفل يف ال�سكل )ب( ؟

)�سريَتّب ابني / ابنتي الأعداد يف هذه اخلطوة ب�سكل تنازيل( 

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

قراءة االأعداد و كتابتها  �سمن منزلة واحدة 

معرفة ت�سل�سل االأعداد �سمن الع�سرة

 مقارنة االأعداد �سمن منزلة واحدة

تاأكد اإذا ما كان ابنك / ابنتك ميَيّز بني مفهومي اأ�سفل واأعلى / ت�ساعدي وتنازيل. �

ا  � ت�ساعديًّ الأعداد  ترتيب  مهارة  عليه  ي�سهل  الأعداد  مقارنة  مهارة  من  ابنتك   / ابنك  متكن 

وتنازليـًّا

ال�سكل )ب(ال�سكل )اأ(

تـرتيب ت�ســـاعدي

زلــي
نـا

ب ت
رتي

تـ
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دليــل ولي األمـــر

ا بالقفز ثنائيات ابتداء من العدد 2 � اأتتبع مع  ابني / ابنتي العد ت�ساعديًّ

ًّا بالقفز ثنائيات ابتداء من العدد 9 � اتتبع مع  ابني / ابنتي العد تنازليـ

91 3 5 7

28 46

ترتيب االأعداد مبتدئني بالعدد االأ�سغر باالجتاه اإىل العدد االأكربالترتيب التصاعدي

ترتيب االأعداد مبتدئني بالعدد االأكرب باالجتاه اإىل العدد االأ�سغرالترتيب التنــــازلي

معني   بعدٍد  مبتدئًا  العد  اإكمال  فيها  يطلب  التي  ال�سابقة  اخلطوات  ى  ت�سمَّ

»اإكمال �سال�سل العد«

ي
لــ
از

نـ
 ت
ب

تي
ر
تـ

ي
د
ع
ــا
�سـ

 ت
ب

تي
ر
تـ

ًّا عن طريق ا�ستخدام �سلم املنزل كما يف ال�سورة.  � ا اأو تنازليـ ميكن تو�سيح فكرة ترتيب الأعداد ت�ساعديًّ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

1. اأ�سع عالمة )( على جمموعة الأعداد املرَتّبة ب�سكل ت�ساعدي) من الأ�سغر اإىل الأكرب(.

اأ( 5، 8، 3، 1                                   ج( 6، 7، 8، 9

ب(  9، 6، 1، 8                                د( 9، 8، 7، 6

ًّا  2. اأرَتّب الأعداد الآتية ترتيًبا تنازليـ

)من الأكرب اإىل الأ�سغر(

3. اأكمل �سال�سل الأعداد الآتية بالت�سل�سل: 

26

4 9

ابني / ابنتي  قادر على :
ًّا ا وتنازليـ اأ. ترتيب االأعداد �سمن منزلة واحدة ترتيًبا ت�ساعديًّ

ًّا الأعداد من منزلة ا و تنازليـ ب. اإكمال �سال�سل العد ت�ساعديًّ

152 3 4 6

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه



48

دليــل ولي األمـــر

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

اأطلب من  ابني / ابنتي تاأمل ال�سورة :

1. اأطلب من  ابني / ابنتي كتابة الأعداد مرَتّبة ابتداء من اأ�سفل ال�سلم اإىل اأعلى ال�سلم.

)�سريَتّب  ابني / ابنتي الأعداد يف هذه اخلطوة ب�سكل ت�ساعدي( 

2. اأطلب من ابني / ابنتي كتابة الأعداد مرَتّبة ابتداء من اأعلى ال�سلم اإىل اأ�سفل ال�سلم. 

)�سريَتّب  ابني / ابنتي الأعداد يف هذه اخلطوة ب�سكل تنازيل( 

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

قراءة االأعداد وكتابتها �سمن منزلتني 

معرفة القيمة املكانية لالأعداد �سمن منزلتني

مقارنة االأعداد �سمن منزلتني

متكن ابنك / ابنتك من مهارة مقارنة الأعداد ي�سهل عليه التمّكن من مهارة 

ًّا. ا وتنازليـ ترتيب الأعداد ت�ساعديًّ

المستوى الثاني: ترتيب األعداد ضمن منزلتين

12

17

25

39

44

ي
د

ع
ـا
ســ

�
ت

يل
ز
ـا
ـــ
ـــ
ـــ
ن
ت

اأعلـــــى

اأ�سفـــــل

اأعلـــــى

اأ�سفـــــل
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

ترتيب األعداد من منزلتين ترتيًبا 
تصاعدّيًا

 منزلة الع�سرات

مت�ساوية للعددين
منزلة الع�سرات خمتلفة

 قم برتتيب االأعداد مبتدئاً من العدد

الذي يحمل اأقل قيمة يف منزلة الع�سرات

 انتقل اإىل منزلة االآحاد، قم برتتيب

 االأعداد ابتداًء من العدد الذي يحمل

اأقل قيمة يف منزلة االآحاد

ا اتبع اخلطوات ال�سابقة نف�سها، مع ترتيب  � عند ترتيب عدد من منزلتني ترتيًبا ت�ساعديًّ

الأعداد، ابتداء من العدد الذي يحمل القيمة ال�سغرى.

يف حالة ت�ساوي الأرقام يف منزلة الع�سرات لعددين كما يف املثال)65،63(، اأنتقل اإىل  �

منزلة الآحاد، واأقارن بني الأرقام املوجودة بها.

مثال 1 )منزلة العشرات مختلفة(:

رتَّب األعداد التالية ترتيًبا تصاعدّيًا 35، 67،18

مثال 2 )منزلة العشرات متساوية(:

رتَّب األعداد التالية ترتيًبا تصاعدّيًا 28، 24،25

لرتتيب االأعداد 35، 67،18

الع�سرات يف 35، 67،18 ومبا  اإىل منزلة  ِاْنُظر 

اأنَّ منزلة الع�سرات فيها خمتلفة، قم برتتيبها 

مبتدئاً بالعدد االأ�سغر يف منزلة الع�سرات

الرتتيب الت�ساعدي لالأعداد 18، 67،35

لرتتيب االأعداد 25، 28،24

ِاْنُظر اإىل منزلة الع�سرات يف 25، 24، 28 ومبا 

اإىل  مت�ساوية،اْنتِقل  فيها  الع�سرات  منزلة  اأنَّ 

منزلة االآحاد

رَتّب االأعداد مبتدئاً بالعدد االأ�سغر يف 

منزلة االآحاد  25، 24، 28

الرتتيب الت�ساعدي لالأعداد 24، 25، 28

الـحــــــل:الـحــــــل:
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دليــل ولي األمـــر

ا بالقفز خم�سات ابتداء من العدد 15 اأتتبع مع  ابني / ابنتي العدَّ ت�ساعديًّ

ًّا بالقفز ع�سرات ابتداء من العدد 90 اأتتبع مع  ابني / ابنتي العدَّ تنازليـ

25303540455055 20 15

9080706050403020

ًّا من الأكرب اإىل الأ�سغر. 1. رَتّب الأعداد املوجودة على الكرات مع املهرج ترتيًبا تنازليـ

81

18

22

5

96

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

2. رَتّب الأعداد التالية ترتيًبا ت�ساعديًّا )من الأ�سغر اإىل الأكرب( .

98  ،45   ،83  ،28  ،35  ،55

ًّا من 100 حتى 96. 2. اأكمل كتابة الأعداد يف ال�سلم  بالت�سل�سل تنازليـ

4. اأكمل �سال�سل الأعداد الآتية بالعد قفزًيا ع�سرات.

اأ(    22،.....،.....،52،.....،.....،.....، 92

ب(   78،.....،.....،.....،.....،.....، 18

ج(   26،.....،.....، 56،.....،.....،.....

ابني / ابنتي  قادر على :
ًّا ا وتنازليـ اأ. ترتيب االأعداد من منزلتني ترتيًبا ت�ساعديًّ

ًّا الأعداد من  منزلتني ا و تنازليـ ب. اإكمال �سال�سل العدد ت�ساعديًّ

100
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دليــل ولي األمـــر

ترتيب األعداد ضمن ثالث منازل ترتيًبا 
تصاعدّيًا

منزلة املئات خمتلفة

 قم برتتيب االأعداد ابتداًء من العدد

الذي يحمل اأقل قيمة يف منزلة املئات

منزلة املئات مت�ساوية، اْنُظر اإىل منزلة 

الع�سرات وقارن بينهما 

منزلة الع�سرات مت�ساوية

 اْنُظر اإىل منزلة االآحاد

منزلة الع�سرات خمتلفة

 قم برتتيب االأعداد ابتداًء من العدد الذي

يحمل اأقل قيمة يف منزلة الع�سرات

 قم برتتيب االأعداد ابتداًء من العدد الذي

يحمل اأقل قيمة يف منزلة االآحاد

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

قراءة االأعداد وكتابتها �سمن ثالث منازل 

معرفة القيمة املكانية لالأعداد �سمن ثالث منازل 

مقارنة االأعداد �سمن ثالث منازل

المستوى الثالث: ترتيب األعداد ضمن ثالث منازل

ترتيب  � مع  نف�سها،  ال�سابقة  اخلطوات  اتبع  ًّا  تنازليـ ترتيًبا  منازل  ثالث  من  عدد  ترتيب  عند 

الأعداد ابتداًء من العدد الذي يحمل القيمة الكربى.

اإىل  � انظر  و632(،  العددين )654  كما يف  لعددين  املئات  منزلة  الأعداد يف  ت�ساوي  يف حالة 

املئات  منزلتي  يف  الأعداد  ت�ساوي  حالة  ويف  بها،  املوجودة  الأعداد  وقارن  الع�سرات  منزلة 

والع�سرات كما يف العددين )654 و652(، اْنُظر اإىل منزلة الآحاد وقارن الأعداد املوجودة بها.
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

لرتتيب االأعداد 452، 917، 365

اْنُظر اإىل منزلة املئات يف 365، 452، 917 

منزلة املئات فيها خمتلفة.

الرتتيب الت�ساعدي لالأعداد هو:  

917 ،452 ،365

 )منزلة المئات مختلفة(:

رتَّب األعداد التالية ترتيًبا تصاعدّيًا 452، 917، 365

قم برتتيبها مبتدئاً بالعدد االأ�سغر يف 

منزلة املئات

الـحــــــل:

مثـــــــال )1(

)منزلة المئات متساوية، ومنزلة العشرات 
مختلفة(:

رتَّب األعداد التالية ترتيًبا تصاعدّيًا 423، 467، 451

لرتتيب االأعداد 423، 467، 451

 451  ،467  ،423 يف  املئات  منزلة  اإىل  اْنُظر 

اإىل  فانتقل  مت�ساوية،  فيها  املئات  منزلة 

منزلة الع�سرات

منزلة الع�سرات خمتلفة 423، 467، 451

رَتّب االأعداد مبتدئاً بالعدد االأ�سغر يف 

منزلة الع�سرات

الرتتيب الت�ساعدي لالأعداد هو:  

467 ،451 ،423

الـحــــــل:

مثـــــــال )2(

لرتتيب االأعداد 843، 849، 841

اْنُظر اإىل منزلة املئات يف 843 ، 849، 841 

منزلة املئات فيها مت�ساوية، فانتقل اإىل منزلة 

الع�سرات

رَتّب االأعداد مبتدئاً بالعدد االأ�سغر يف 

منزلة االآحاد 841، 843، 849

)منزلة المئات والعشرات متساوية، 
ومنزلة اآلحاد مختلفة(:

رتَّب األعداد التالية ترتيًبا تصاعدّيًا 843، 849، 841

منزلة الع�سرات مت�ساوية 843، 849، 841 

اْنُظر اإىل منزلة االآحاد

الرتتيب الت�ساعدي لالأعداد هو:  

849 ،843 ،841

مثـــــــال )3(

الـحــــــل:
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دليــل ولي األمـــر

1. رَتّب الأعداد التالية على �سلم الأعداد:

اأ( ترتيًبا ت�ساعديًّا 

277 ،213 ،245 ،230 ،291

ًّا  ب(  ترتيًبا تنازليـ

708 ،842 ،542 ،791 ،532

ا باملئات مبتدًئا بالعدد املعطى:  2. اأكمل ال�سل�سلة العددية التالية بالقفز ت�ساعديًّ

450 150

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

ًّا باملئات مبتدًئا بالعدد املعطى :  3. اأكمل ال�سل�سلة العددية التالية بالقفز تنازليـ

4. اأكمل ال�سل�سلة العددية الآتية بالت�سل�سل: 

455

900

ابني / ابنتي  قادر على :
ًّا ا وتنازليـ اأ. ترتيب االأعداد من ثالث منازل ترتيًبا ت�ساعديًّ

ًّا الأعداد من   ثالث منازل ا و تنازليـ ب. اإكمال �سال�سل العدد ت�ساعديًّ

460

7
6 912

38
5

47
69 12

3 8
5

4

7
69 12

3 8
5

4 7
6 912

38
5

4
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دليــل ولي األمـــر

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

ترتيب األعداد ضمن أربع منازل 
تصاعدّيًا

منزلة االألوف خمتلفة

 قم برتتيب االأعداد ابتداًء من العدد

الذي يحمل اأقل قيمة يف منزلة االألوف

منزلة االألوف مت�ساوية

اْنُظر اإىل منزلة املئات

منزلة املئات مت�ساوية

 ِاْنُظر اإىل منزلة الع�سرات

منزلة الع�سرات مت�ساوية

 اْنُظر اإىل منزلة االآحاد
منزلة الع�سرات خمتلفة

 قم برتتيب االأعداد ابتداًء من العدد الذي

يحمل اأقل قيمة يف منزلة الع�سرات

 قم برتتيب االأعداد ابتداًء من العدد الذي

يحمل اأقل قيمة يف منزلة االآحاد

منزلة املئات خمتلفة

 قم برتتيب االأعداد ابتداًء من العدد

الذي يحمل اأقل قيمة يف منزلة املئات

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

قراءة االأعداد وكتابتها �سمن اأربع منازل 

معرفة القيمة املكانية لالأعداد �سمن اأربع منازل 

مقارنة االأعداد �سمن اأربع منازل

المستوى الرابع: ترتيب األعداد ضمن أربع منازل
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

لرتتيب االأعداد  5481، 9852، 9836

اْنُظر اإىل منزلة االألوف يف  5481، 9852، 9836

منزلة االألوف فيها خمتلفة.

الرتتيب الت�ساعدي لالأعداد 

هو:5481، 9836، 9852

)منزلة األلوف مختلفة(:

رتَّب األعداد التالية ترتيًبا تصاعدّيًا 5481، 9852، 9836 

قم برتتيبها مبتدًئا بالعدد االأ�سغر 

يف منزلة االألوف

)منزلة األلوف متساوية، ومنزلة المئات 
مختلفة(:

رتَّب األعداد التالية ترتيًبا تصاعدّيًا 6752، 6904، 6821 

لرتتيب االأعداد 6752، 6904، 6821

اْنُظر اإىل منزلة االألوف يف 6752، 6904،   

6821منزلة االألوف فيها مت�ساوية، اْنُظر اإىل 

منزلة املئات

منزلة املئات خمتلفة 6752، 6904، 6821

رَتّب االأعداد مبتدًئا بالعدد االأ�سغر يف 

منزلة املئات

الرتتيب الت�ساعدي لالأعداد هو:  

6904 ،6821 ،6752

ترتيب  � مع  نف�سها،  ال�سابقة  اخلطوات  اتبع  ًّا،  تنازليـ ترتيًبا  منازل  اأربع  من  عدد  ترتيب  عند 

الأعداد ابتداًء من العدد الذي يحمل القيمة الكربى.

يف حالة ت�ساوي الأعداد يف منزلة الألوف لعددين كما يف العددين )7879 و7988(، انظر اإىل  �

منزلة املئات وقارن بني الأعداد املوجودة بها.

 يف حالة ت�ساوي الأعداد يف منزلتي الألوف و املئات كما يف العددين )3409 و3490(، انظر اإىل  �

منزلة الع�سرات وقارن بني الأعداد املوجودة بها.

يف حالة ت�ساوي الأعداد يف منازل الألوف و املئات والع�سرات كما يف العددين )1734 و1737(،  �

انظر اإىل منزلة الآحاد وقارن بني الأعداد املوجودة بها.

مثـــــــال )2(مثـــــــال )1(

الـحــــــل:الـحــــــل:



58

دليــل ولي األمـــر

لرتتيب االأعداد 7543، 7549، 7541

اْنُظر اإىل منزلة االألوف يف االأعداد  

7543، 7549، 7541 منزلة االألوف فيها 

مت�ساوية، فانتقل اإىل منزلة املئات

رَتّب االأعداد مبتدًئا بالعدد االأ�سغر يف 

منزلة االآحاد 7543، 7549، 7541  

)منازل األلوف والمئات والعشرات متساوية، 
ومنزلة اآلحاد مختلفة(:

رتَّب األعداد التالية ترتيًبا تنازليـًّا 7543، 7549، 7541

ا مت�ساوية 7543، 7549،  منزلة املئات اأي�سً

7541  انظر اإىل منزلة الع�سرات

الرتتيب التنازيل لالأعداد هو:  

  7541 ،7543 ،7549

ا مت�ساوية 7543، 7549،  منزلة الع�سرات اأي�سً

7541  اْنُظر اإىل منزلة االآحاد

مثـــــــال )3(

الـحــــــل:
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

1.  اأ( اكتب الأعداد املبينة يف املعداد:

ب( رَتّب الأعداد ال�سابقة ترتيًبا ت�ساعديًّا

2. اإليك هذه الأرقام الأربعة:   

8 ، 1 ، 4 ، 5
ن منها اأربعة اأعداد خمتلفة: اأ( كَوّ

ًّا:....................، .........................،  .......................،  ..................... ب( رَتّب هذه الأعداد ترتيًبا تنازليـ

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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دليــل ولي األمـــر

ًّا )من الأكرب اإىل الأ�سغر(. ن ال�سكل الذي يحمل اأعداًدا مرَتّبة ترتيًبا تنازليـ 3. لَوّ

ا بالألوف مبتدًئا بالعدد املعطى:  4.  اأكمل ال�سل�سلة العددية التالية بالقفز ت�ساعديًّ

2100

2153354135493951

210022002300
24002500

154015301520
10101001
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

�ض6( اأكمل ال�سل�سلة العددية الآتية:

5636 5631

ابني / ابنتي  قادر على :
ًّا ا وتنازليـ اأ. ترتيب االأعداد من اأربع منازل ترتيًبا ت�ساعديًّ

ًّا الأعداد من  اأربع منازل ا و تنازليـ ب. اإكمال �سال�سل العدد ت�ساعديًّ
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

6363

ميكنك اأن تقوم بتمثيل امل�سهد كما يف ال�سورة، اأو ت�ستعني بال�سورة للو�سول اإىل اإجابات عند طرح الأ�سئلة   �

لبنك / لبنتك:

ما العدد الذي يقف اأمامه كل منا ؟ الأب .... ، البن....،البنة....؟ �

اأناق�ض ابني / ابنتي يف  مدى قرب كٍل منا التفاحة.  �

اأناق�ض ابني / ابنتي يف مدى بعد كٍل منا عن التفاحة. �

تقريب األعداد
المستوى األول: تقريب العدد ألقرب عشرة

ح لبني / لبنتي اأنَّ الأعداد الأقرب اإىل التفاحة هي الأقرب اإىل الع�سرة وهي:    � اأو�سَّ

5، 6، 7، 8، 9 )خم�سة فاأكرث(.

ح لبني / لبنتي اأنَّ الأعداد الأبعد عن التفاحة هي الأبعد عن الع�سرة و هي:   � اأو�سَّ

0،1،2،3،4 )اأقل من خم�سة(.

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

معرفة منازل االأعداد.
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دليــل ولي األمـــر

العدد 24

منزلة اآلحاد 4 
2420)أقل من خمسة(

العدد 26

منزلة اآلحاد 6 
2630)أكبر من خمسة(

ب كالًّ من الأعداد الآتية اإىل اأقرب ع�سرة: �  قَرّ

..............................     25

..............................   71

..............................    34

..............................   47

3142 38 43 29

3040

عند تقريب العدد اإىل اأقرب ع�سرة، اأقوم بخطوتني :

ابني / ابنتي  قادر على :
تقريب االأعداد اإىل اأقرب ع�سرة

اأنظر اإىل منزلة الآحاد ، اإذا كان العدد املكتوب يف منزلة الآحاد خم�سة اأو اأكربمن العدد 5   �

)5، 9،8،7،6 (، تتغري الآحاد فتكون )10( لأن عددها اأقرب اإىل )10( فنكتب يف منزلة الآحاد 

�سفرًا ون�سيف )1( اإىل منزلة الع�سرات .  

 اإذا كان العدد يف منزلة الآحاد اأقل عن خم�سة )1،2،3،4( ،ت�سبح منزلة الآحاد �سفًرا، و  �

تبقى منزلة الع�سرات كما هي.

رب العدد 24 و العدد 26 لأقرب ع�سرة  كالآتي: � مثال : نَقّ

�سل كل عدٍد بالعدد الذي ينا�سبه يف عملية التقريب لأقرب ع�سرة : �

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

المستوى الثاني: تقريب العدد ألقرب مئة

1. با�ستخدام �سريط مرتي، اأطلب من  ابني / ابنتي قيا�ض اأطوال اأفراد الأ�سرة و تدوين القيا�سات.

ح له طريقة التقريب ملئة حتى يكمل العمود  2. اأطلب من  ابني / ابنتي اأن ميالأ العمود الأول  و الثاين من اجلدول، ثم اأو�سَّ

الثالث.

التقريب الأقرب مئةالطولا�سم ال�سخ�س

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

تقريب العدد الأقرب منه

عند تقريب العدد اإىل اأقرب  مئة ، اأقوم بخطوتني :

3. اأنظر اإىل منزلة الع�سرات ، اإذا كان العدد يف منزلة الع�سرات )9،8،7،6،5(، ت�سبح منازل الآحاد 

والع�سرات �سفًرا و اأ�سيف واحًدا ملنزلة املئات.

4. اإذا كان العدد يف منزلة الع�سرات من �سمن الأعداد )4،3،2،1،0( ،ت�سبح منازل الآحاد والع�سرات 

�سفًرا و تبقى منزلة املئات كما هي.
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دليــل ولي األمـــر

ب العدد 234 و العدد 264 لأقرب مئة كالتايل: مثال : قَرّ

العدد 234

منزلة العشرات 3 
)أقل من خمسة(

منزلة العشرات 6 234200
)أكبر من خمسة(

264

العدد 264

300

دع ابنك / ابنتك يكمل العمود الثالث للجدول بعد اأن تعرف على عملية لأقرب مئة. �

500

314397529467439520378

400 300

اإذا كان راتب في�سل 877 رياًل؛ فاإن راتبه مقرًبا لأقرب مئة ي�ساوي : ...................... �

ابني / ابنتي  قادر على :
تقريب االأعداد اإىل اأقرب مئة

اأ�سل كل عدٍد بالعدد الذي ينا�سبه يف عملية التقريب لأقرب مئة : �

ب الأعداد الآتية اإىل اأقرب مئة: �  قَرّ

..............................     155

..............................   298

..............................    220

..............................   927

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

المستوى الثالث: تقريب العدد ألقرب ألف

ا�ستعن بقارورات ماء ذات �سعة كبرية اأو جمموعة من القارورات ال�سغرية، و اجمع عدد الليرتات املوجودة فيها  مع  �

ابنك / ابنتك.

ل العدد الذي ح�سلت عليه من �سعة القارورات التي قمتم بتجميعها.  � �سَجّ

            

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

تقريب االأعداد الأقرب مئة

عند تقريب العدد اإىل اأقرب  األف، اأقوم بخطوتني:

خم�سة  ي�ساوي  اأو  من  اأكرب  املئات  منزلة  يف  العدد  كان  اإذا  املئات،  منزلة  اإىل  اأنظر   .1

)9،8،7،6،5(، ت�سبح منزلة الآحاد �سفًرا، ومنزلة الع�سرات �سفًرا، و منزلة  املئات �سفًرا 

واأ�سيف واحًدا ملنزلة الألف.

2. اإذا كان العدد يف منزلة املئات اأ�سغر من خم�سة )4،3،2،1،0( ،ت�سبح منزلة الآحاد �سفًرا،

 و منزلة الع�سرات �سفًرا، ومنزلة املئات �سفًرا وتبقى منزلة اللآف كما هي.

350  مل  = 1350  مل  + 500  مل    + 500  مل  

ما اخلطوات التي اأ�ستطيع عن طريقها تقريب العدد 1350 مل لأقرب األف؟ �

مثال  
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ب العدد 1500 و العدد 2100 لأقرب األف كالآتي: مثال : قَرّ

العدد 1500

منزلة المئات 5 )في 
فئة األعداد أكبر من 

أو يساوي خمسة(
15002100

العدد 2100

20002000
منزلة المئات 1 )في 
فئة األعداد أقل من 

خمسة(

ب الأعداد الآتية اإىل اأقرب  األف: �  قَرّ

..............................   1553

..............................   2987

..............................    4220

..............................    1927

لديك خم�سة اأرقام : �

2 ،4 ،5 ،6 ، 9 

اخرت ثالثة من هذه الأرقام لتكوين  عدد قريب جًدا من  1000

ابني / ابنتي  قادر على :
تقريب االأعداد اإىل اأقرب األف

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

7171

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

1. اأعر�ض على ابني / ابنتي )5( مالعق واأطلب منه عد هذه املالعق .

2. اأ�سيف ملعقة  واحدة اأخرى اإىل هذه املالعق، واأطلب من ابني / ابنتي عد  كل املالعق مرة اأخرى.

ى يف الريا�سيات بعملية ) اجلمع (ويرمز لها بالرمز )+(. ح لبني / لبنتي باأنَّ عملية الإ�سافة التي قمنا بها ت�سمَّ 3. اأو�سَّ

اإيجاد عملية اجلمع با�ستخدام خط الأعداد من خالل هذه اخلطوات: �

كيف اأوجد ناجت) 2+ 3( با�ستخدام خط الأعداد؟

ح  1. اأر�سم خط الأعداد كما هو مو�سَّ

د  العدد الأول قبل عالمة اجلمع على خط الأعداد، ثم اأقفز مبقدار العدد الثاين )وهو العدد 3( كالآتي: 2. اأحَدّ

3. يكون العدد الذي وقفت عليه هو ناجت اجلمع. )3+2=5(

جمع األعداد
المستوى األول: جمع عددين مكوٌن كل منهما من منزلة واحدة

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

قراءة االأعداد �سمن ع�سرة وكتابتها

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

0       1       2        3       4       5       6       7   

3+
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 9 =3+6

ن عملية اجلمع كما يف املثال : 1. با�ستخدام قطع الدومينو التي اأمامك كَوّ

2. ا�ستخدم اأ�سابع اليد يف اإيجاد ناجت اجلمع : 

..................... =6+2

.................... =5 +5

ح لبنك / ابنتك باأنَّ اأي عدٍد ي�ساف اإليه )يجمع( ال�سفر يبقى كما هو ل  و�سَّ

يتغري.

مثال :  6 + 0  = 6

ابني / ابنتي  قادر على :
جمع عددين مكّون كل منهما من منزلة واحدة

3. اأكمل م�ستخدًما اأزواج العدد 10 :

 10 =   + 3

     

    10 =   + 2

  

     10 =  5 +      

 

     10 =  9 +      

 

  10 =  10 +      

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه



73

لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

المستوى الثاني: جمع عددين مكّون كل منهما من منزلتين

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

اأول: جمع عدد مكّون من رقم واحد مع عدد مكّون من رقمني: 

مثال ) 5+12 (

نر�سم خط الأعداد من �سفر اإىل ع�سرين: �

َثمَّ ننتقل اإىل اليمني مبقدار العدد الأ�سغر )5(، و الناجت هو  � اأوًل على خط الأعداد، ومن  نحدد العدد الأكرب)12( 

ح : العدد الذي نتوقف عنده كما هو مو�سَّ

الناتـــج

ناتج عملية الجمع 5+12= 17

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

نة من منزلتني وكتابتها.  قراءة االأعداد املكوَّ

طريقة اأخرى للحل:

نكتب اأرقام العدد يف لوحة املنازل.  �

جنمع الأرقام املوجودة يف كل منزلة على حدة. �

ع�سراتاآحاد

+

21

5

71الناجت

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

0       1       2        3       4       5       6       7       8       9       10    11    12     13      14    15     16     17     18     19      20
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ا:  ثانًيا: جمع عدد مكّون من رقمني مع عدد مكّون من رقمني اأي�سً

مثال:

 اأجمع 38+54

خطوات احلل:

نكتب العددين بحيث يكون الآحاد اأ�سفله اآحاد والع�سرات اأ�سفله ع�سرات  ون�سع بينهما اإ�سارة اجلمع كالآتي: �

+

5    4 

3    8 

جنمع اآحاد العدد الأول مع اآحاد العدد الثاين )8+4= 12(  �

مبا اأنَّ العدد 12 مكّون من رقمني 2 و 1 اإذن نكتب الرقم 2 اأ�سفل منزلة الآحاد ونرفع الرقم 1 فوق منزلة الع�سرات  �

كالآتي:

+

5    4 

3    8 

  2

1

جنمع الأرقام املوجودة يف منزلة الع�سرات )3+5+1= 9( فينتج: �

+

5    4 

3    8 

9   2

1

طريقة اأخرى للحل:

ميكنك و�سع العدد الأكرب 12 يف عقلك وتبداأ بالعد على اأ�سابعك مبقدار خم�سة 

اأعداد كالآتي: 17،16،15،14،13 فيكون العدد 17 هو الناجت لعملية اجلمع.
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

1. �سل بني كل جملة ريا�سية وناجتها: 

2. قراأت �سعاد يف ال�سهر الأول 38 �سفحة من كتابها املف�سل و قراأت يف ال�سهر الثاين 59 �سفحة اأخرى. ما جمموع ما قراأته 

يف ال�سهرين؟

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

3. اأطلب من ابني / ابنتي تكوين ق�سة عددية لعملية اجلمع  11+7=18. 

=15+6=7+13 =10+0 =13+4

2010 17 21

ابني / ابنتي  قادر على :
جمع عددين مكون كل منهما من منزلتني

7
6 912

38
5

47
69 12

3 8
5

4

7
69 12

3 8
5

4 7
6 912

38
5

4
يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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المستوى الثالث: جمع عددين مكّون كل منهما من ثالث منازل 

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

حتني، واأطلب منه ّجمعه. 1. اعر�ض على ابني مبلًغا من املال طبًقا لل�سورتني املو�سَّ

مئاتع�سراتاآحاد

005

+001

006الناجت

2. اأطلب من ابني كتابة عملية اجلمع للعددين با�ستخدام لوحة القيمة املكانية:

3. اأطلب من ابني / ابنتي متابعة خطوات حل املثال التايل:

اأوجد ناجت 792+143

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

نة من ثالث منازل وكتابتها قراءة االأعداد املكوَّ

مثال 

اأجمع 792+143

خطوات احلل:

نكتب العددين بحيث يكون الآحاد اأ�سفله اآحاد والع�سرات اأ�سفله ع�سرات  ون�سع بينهما اإ�سارة اجلمع كالآتي: �

+

1  4    3 

7  9    2 
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

1. اأوجد ناجت جمع 424 +852 = .............................................

2.  ا�سرتى اأحمد تلفاًزا بقيمة 876 رياًل و هاتًفا بقيمة 298 رياًل... ما جمموع املبلغ الذي ا�سرتى به  اأحمد ؟

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

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

ن ق�سة للجملة العددية 150 + 200=350 3. كَوّ

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

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

ابني / ابنتي  قادر على :
جمع عددين مكّون كل منهما من ثالث منازل 

جنمع اآحاد العدد الأول مع اآحاد العدد الثاين )3 + 2 = 5(  �

جنمع الأرقام املوجودة يف منزلة الع�سرات )4 + 9 = 13( فينتج: �

+

1  4    3 

7  9    2 

5

+

1  4    3 

7  9    2 

3   5

1

جنمع الأرقام املوجودة يف منزلة املئات )1 + 1 + 7= 9( فينتج: �

+
1  4    3 

7  9    2 

9  3   5

1

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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المستوى الرابع:  جمع عددين مكّون كل منهما من رقمين أو ثالثة باالستراتيجيات

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

 عدد املرات التي يرتفع

بها يف الع�سرات

 عدد املرات التي يرتفع

بها يف االآحاد

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

قراءة االأعداد وكتابتها

ثانيا:

يقفز واحدات مرتني من العدد الذي توقف عنده )51( وبذلك يكون الناجت )53( مثل ما هو مو�سح:

اجلمع عن طريق العد )بالآحاد ثم الع�سرات(: �

ح لبني / لبنتي الطريقة التالية  جلمع اأو�سَّ

عدًدا المرات التي يرتفع 68 + 42 
بها في العشرات

عدًدا المرات التي يرتفع 
بها في اآلحاد

21      31     41             51 52 53     

 اجلمع عن طريق العد )بالع�سرات والآحاد( �

ح لبني / لبنتي الطريقة التالية  جلمع اأو�سَّ

 32 + 21

اأوًل: 

ير�سم خط الأعداد ابتداًء من العدد 21 

من العدد 21 يقفز بالع�سرات 3 قفزات )حتى ي�سل اإىل العدد 51(.

ى هذه الطرق با�سرتاتيجيات اجلمع منها: هناك طرق خمتلفة لإيجاد عملية اجلمع، ت�سمَّ

االستراتيجية 1

االستراتيجية 2
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

اجلمع بالتجزئة: �

ح له طريقة احلل : اأ- اأعر�ض على ابني/ ابنتي العملية الريا�سية التالية واأو�سَّ

=589 + 423
يجمع الآحاد     9+3 = 12

يجمع الع�سرات  80+20 = 100

يجمع املئات   400 +500 = 900 

ا- يجمع النواجت التي ح�سل عليها ) 12 + 100 +900( = 1012

اأوًل: 

ير�سم خط الأعداد ابتداًء من العدد 68 

من العدد 68 يقفز واحدات مرتني )حتى ي�سل اإىل العدد 70(

ثانًيا:

يقفز 4 قفزات اأخرى بالع�سرات من العدد الذي توقف عنده ) 70( وبذلك يكون الناجت )110( مثل ما هو مو�سح:

1. اأوجد ناجت اجلمع: 

اأ. 44 + 13 = ...........  با�ستخدام طريقة )العد بالع�سرات ثم الآحاد(. 

ب. يف املزرعة 14 بقرة و17 ح�سانا، كم حيواًنا يف املزرعة ؟ .........................

2. اأوجد ناجت اجلمع م�ستخدًما طريقة التجزئة :

......................... = 137 + 354

 68 69 70            80            90            100           110

االستراتيجية 3

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه

المستوى الرابع:  جمع عددين مكّون كل منهما من رقمين أو ثالثة باالستراتيجيات
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

8181

طرح األعداد
المستوى األول: طرح عددين مكون كل منهما من منزلة واحدة

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

1. اأعر�ض على ابني 4 اأقالم ، واأطلب منه عد هذه الأقالم ب�سوت م�سموع .

ا. 2. اأ�سحب قلًما واحًدا من هذه الأقالم ، واأطلب من ابني عد ما تبقى من الأقالم ب�سوٍت م�سموٍع اأي�سً

3. اأكرر العمل مع ابني بر�سم  8 دوائر ، واأطلب منه حذف 5 دوائر منها .

** ***
4. اأطلب منه عد ما تبقى من الدوائر ب�سوت م�سموع . 

ح لبني / لبنتي كيف ميكن كتابة ما قمنا به ريا�سيًّا كالآتي: 5. اأو�سَّ

3             =            5       -        8                          

          

       

                 ثمانية     أخذ منها   خمسة     يتبقى          ثالثة 

ى ى )الإنقا�ض من ال�سيء ( ويف الريا�سيات ت�سمَّ عملية الأخذ التي قمنا بها ت�سمَّ

)عملية الطرح(.

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

قراءة االأعداد وكتابتها �سمن 10
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.............=  3   -  6 اأ.         

        

.............= 1  -  4 ب.         

3. اأكمل الفراغات مبا ينا�سب:

2. ا�ستخدم اأ�سابع اليد يف اإيجاد ناجت الطرح : 

............. = 6 - 8

............. = 5 - 10

.............  = 3  - 3

.............  = 0 - 7

 3 = ....... - 6

ح لبني / لبنتي باأنَّ العدد ل يتغري عند اإنقا�ض ال�سفر منه؛ لأنه مل ينق�ض منه �سيء. اأو�سَّ

مثال  6 – 0  = 6   

اإنقا�سه  �سيتم  لأنَّه  نف�سه؛  العدد من  يكون �سفًرا عند طرح  الناجت  باأنَّ  ح لبني / لبنتي  اأو�سَّ

بالكامل.

مثال   6  -  6  = 0   

ابني / ابنتي  قادر على :
طرح عددين مكونني من منزلة واحدة

1. اأوجد ناجت الطرح با�ستخدام طريقة احلذف :

اأ. 

ب.

ج. 

 5 = 2 -  .......

 ....... = 7 - 9

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

المستوى الثاني: طرح عددين مكون كل منها من منزلتين

خطوات تعليم ابني/ ابنتي :

1. اأعر�ض على ابني/ ابنتي تقومًيا ل�سهر من �سهور ال�سنة. 

2. اأحتدث معه  باأنَّ العمَّ  حممًدا �سافر بتاريخ 11 من ال�سهر ورجع  بتاريخ 19 من ال�سهر .

3. اأ�سال ابني : كم يوًما  ا�ستغرق العم حممد يف �سفره ؟

4. �سيقوم ابني  بعَدّ الأيام  من بعد اليوم  11 و�سوًل اإىل يوم الو�سول 19،  وبهذا تكون هذه الأيام هي عدد اأيام �سفره . 

ى عملية الطرح(.  ) 19 – 11 = 8 وت�سمَّ

طرائق ت�ساعد ابني/ ابنتي للو�سول اإىل ناجت عملية الطرح:

 الطريقة الأوىل: العد  ت�ساعديًّا من بعد العدد الأ�سغر و�سول اإىل العدد الأكرب  كالتايل: 18،17،16،15،14،13،12،

∴ 19   -    11   =   عدد الأعداد املح�سورة بني العددين ) 19 و 11(.

ًّا ابتداًء من بعد العدد الأكرب و�سول اإىل العدد الأ�سغر  كالتايل:  18، 17، 16، 15، 14، 13، 12،  الطريقة الثانية: العد تنازليـ

11

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

نة من منزلتني وكتابتها   قراءة االأعداد املكوَّ

8             =            11       -        19                          

          

       

                 المطروح منه     المطروح               ناتج الطرح 
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لمتها : 1. اأوجد ناجت الطرح با�ستخدام اإحدى الطرائق التي تعَّ

اأ. 13  -   9  =  ................. ................. .................

ب. 16 -    7 = ................. ................. .................

2. لدى �سامل 20 رياًل، ا�سرتى فواكه بقيمة 6 ريالت. كم �سيتبقى مع �سامل؟

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

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

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

7
6 912

38
5

47
69 12

3 8
5

4

7
69 12

3 8
5

4 7
6 912

38
5

4
يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

 خوارزمية الطرح

مثال: ميتلك �سعيد 29 رياًل ، �سرف منها 14 رياًل . كم ريال تبقى لدى �سعيد ؟

خطوات الحل: 

اأطلب من ابني قراءة ال�سوؤال جيًدا وحتليل املعطيات )املبلغ الذي لدى �سعيد = 29 رياًل ، املبلغ امل�سروف = 14 رياًل،  �

املبلغ املتبقي = ؟(

رف منها »تعني ينق�ض« وبالتايل ن�ستخدم عملية الطرح لإيجاد الناجت. � ح لبني / لبنتي باأنَّ كلمة �سُ اأو�سَّ

ن�سع العدد الأكرب يف الأعلى )العدد املطروح منه(، والعدد الأ�سغر يف الأ�سفل )املطروح(. �

نطرح اآحاد العدد الثاين  من  اآحاد العدد الأول . �

نطرح ع�سرات العدد الثاين من ع�سرات العدد الأول . �

-

ع�سراتاآحاد

94

41

الناجت
53

: ة الَحلِّ ق من ِصحَّ التحقُّ

ة احَلَلّ الذي قام به من خالل عملية اجلمع )يجمع ناجت الطرح مع املطروح  حَّ ق من �سِ ب ابني / ابنتي على التحقُّ دَرّ
ُ
اأ

فيعطي املطروح منه( كالتايل:

-= 291415

+= 151429

    المطروح منه      المطروح               ناتج الطرح 

ناتج الطرح      المطروح               المطروح منه

وللتحقق:
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اأ�سع مثاًل اآخر لبني / لبنتي )يوجد يف ال�سف 23 تلميًذا ، منهم 18 بنًتا . كم ولَدا يف ال�سف ؟(

اخلطوة )3(اخلطوة )2(اخلطوة )1(

ن�سع العدد املطروح  منه يف 

االأعلى والعدد املطروح  يف 

االأ�سفل وبينهما عملية الطرح 

23 )العدد االأكرب(

-

18)العدد االأ�سغر (

__________

نبداأ بطرح اآحاد العدد الثاين من االآحاد يف 

العدد االأول . ولكن  ال ميكن طرح 8 من 3 ، 

ولهذا يتم اال�ستالف من منزلة الع�سرات 

) 2 ناأخذ منها 1 فيبقى 1( ثم ن�سيفها يف 

منزلة االآحاد في�سبح الرقم 3 ثالثة ع�سر 

)3+10= 13( نطرح 8 من 13 فيعطي الناجت 

5 كالتايل

نطرح ع�سرات العدد الثاين  من 

الع�سرات املتبقية من العدد االأول، 

وبهذا يكون ناجت طرح الع�سرات هو 

�سفًرا

: ة الَحلِّ ق من ِصحَّ التحقُّ

حني يف البطاقات. 1. اأوجد ناجت طرح العددين )طرح العدد الأ�سغر من العدد الأكرب( املو�سَّ

54 69

قلًما مل  . كم  لوًنا  ا�ستخدمت منها 19   . تلوين  األوان مكونة من 48 قلم  2. لدى �سو�سن علبة 

ت�ستخدمه �سو�سن ؟

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

3. ميتلك اأحمد 57 رياًل ، ا�سرتى دراجة هوائية بقيمة 29 رياًل . كم رياًل تبقى لدى اأحمد ؟

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

-= 23185

+= 18523

ابني / ابنتي  قادر على :
اإيجاد ناجت  طرح عددين مكون كل منهما من منزلتني.

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

-

ع�سراتاآحاد

13
  3       

1
  2    

81

5الناجت

-

ع�سراتاآحاد

13
   3

1
    2

81

50الناجت

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

المستوى الثالث: طرح عددين مّكون كل منهما من ثالث منازل 

خطوات تعليم ابني / ابنتي :
حة ، واأطلب منه جمعها.  1. اأعر�ض على ابني مبلًغا من املال طبًقا لل�سور املو�سَّ

2. اأ�ساأل  ابني / ابنتي اإذا طلبُت منك الذهاب اإىل ال�سوق لت�سرتي اأ�سياء بقيمة ) 455 بي�سة ( . كم بي�سة �سيتبقى؟

نا �سنجري عملية الطرح لهذين املبلغني للو�سول اإىل املبلغ املتبقي. ح له باأنَّ 3. اأو�سَّ

4. اأطلب من ابني / ابنتي كتابة عملية الطرح للعددين مع مراعاة اأن يكون العدد املطروح  منه يف الأعلى والعدد املطروح 

يف الأ�سفل.

جري عملية الطرح مع ابني يف خطوات :
ُ
5. اأ

مئاتعشراتآحاد

056

554

 اخلطوة الرابعة اخلطوة الثالثة اخلطوة الثانيةاخلطوة االأويل

 كتابة امل�ساألة احل�سابية
وو�سع اأرقامها يف لوحة 

املنازل مع مراعاة العدد 

املطروح منه يف االأعلى 

والعدد املطروح  يف االأ�سفل.

 

 اأطرح االآحاد يف العدد 
الثاين من االآحاد يف العدد 

االأول . مبا اأنَّ الرقم )0( 

اأقل من الرقم )5( ال ميكن 

اإجراء الطرح. 

 اأقوم باال�ستالف من 
منزلة الع�سرات  )5 ناأخذ 

منها 10 فيبقى 4(.

 ن�سيف )ع�سرة واحدة 
( اإىل ال�سفر ت�سبح منزلة 

االآحاد 10 )10+0= 10( .

 نطرح 5 من 10 
فيعطي 5.

 اأطرح الع�سرات يف 
العدد الثاين  من الع�سرات 

يف العدد االأول . مبا اأنَّ 

الرقم ) 4 ( اأقل من الرقم 

)5( اإذن ن�ستلف من منزلة 

املئات.

)5 ناأخذ منها مئة فيبقى 4 (

    عند اإ�سافة الع�سرة 
اإىل الع�سرات �ست�سبح 

الع�سرات = 14

 نطرح ) 14- 5 =9( 
كاالآتي :

 اأطرح مئات العدد 
الثاين من املئات يف العدد 

االأول .

 5 اأنق�س منها 4  
فتعطي 1 كاالآتي:

مئاتعشراتآحاد

0105
46

554

الناتج
50

مئاتعشراتآحاد

0105
145

554

59الناتج

مئاتعشراتآحاد

105
14

6
5

554

591الناتج

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

نة من ثالث منازل وكتابتها  قراءة االأعداد املكوَّ
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: ة الَحلِّ ق من ِصحَّ التحقُّ

-= 650455195

+= 455195650

1. اأوجد ناجت طرح ما يلي :

754389 -=...................................

2. اأنتج م�سنع العم حمدان  للتمور يف ال�سنة الأوىل 801 علبة من التمور، واأنتج يف ال�سنة الثانية 673 علبة من التمور . ما 

الفرق بني ما اأنتجه يف ال�سنتني؟واأيهما اأكرث؟

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

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

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

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

ابني / ابنتي  قادر على :
طرح عددين مكونني من ثالث منازل

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

المستوى الرابع: طرح عددين مّكون كل منهما من أربع منازل

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

اأناق�ض ابني/ ابنتي امل�ساألة التالية، وكيفية كتابتها ريا�سيًّا.

1. اعر�ض بطاقات الأرقام على ابني / ابنتي، واأطلب منه تكوين عددين بحيث يكون كل عدد مّكون من اأربع منازل.

االألوفاملئاتالع�سراتاالآحاد

12
     2

9
   10    0

6
   78

4532

8436الناجت

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

نة من اأربع منازل وكتابتها قراءة االأعداد املكوَّ

يتم  ولهذا  فيها،  ال�سفر  وجود  ب�سبب  الع�سرات  منزلة  من  ال�ستالف  عملية  اإجراء  ميكن  ل   

ن�ستلف من  ثم  الع�سرات )10(،  املئات فت�سبح منزلة  الع�سرات  من منزلة  ملنزلة  ال�ستالف 

منزلة الع�سرات ملنزلة الآحاد في�سبح الآحاد )12( والع�سرات ت�سبح )9(.

2. اأطلب من ابني/ ابنتي كتابة عملية طرح للعددين مع مراعاة اأن يكون العدد الأكرب يف الأعلى والأ�سغر يف الأ�سفل.

)مثال: 8702 -   2354 ( 

3. اأجري عملية الطرح مع ابني يف خطوات

2 13

5 46

8 79
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3048

5425

الناجت

1. اأوجد ناجت طرح ما يلي :

2. ّلون البطاقة ال�سحيحة التي تعطي ناجت طرح العددين )6014 - 3526(.

28442484

24882288

3. ا�سرتى اأحمد �سيارة بقيمة 7253 رياًل. وبعد �سنتني باعها مببلغ وقدره 3467 رياًل ، كم رياًل نق�ض لدى اأحمد عند 

بيعه لل�سيارة؟

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

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

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

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

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

ابني / ابنتي  قادر على :
 اإيجاد ناجت  طرح عددين مكون كل منهما من اأربع منازل

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

9393

ضرب األعداد
المستوى األول: ضرب عدد مكّون من منزلة واحدة في 

         عدد مكون من منزلة واحدة

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

جمع االأعداد �سمن 100

اأعر�ض على ابني ال�سورة الآتية و اأ�ساأله:

1. كم طفاًل يف ال�سورة؟

2.  كم يًدا للطفل الواحد؟

3.  كم يًدا لكل الأطفال يف ال�سورة؟ 

ح لبني / لبنتي اأنَّه ميكن حل هذا ال�سوؤال بعدة طرق، كالتايل: اأو�سَّ

حتويط �سورة كل طفل بدائرة، و كتابة عدد الأيدي اأ�سفل كل �سورة وو�سع اإ�سارة )+ (بني كل عددين، كالتايل: �

10=2+2+2+2+2

ح لبني / لبنتي اأنه يف حال تكرر ال�سيء نف�سه عدة مرات؛ فاإنه ميكن ا�ستخدام عملية ال�سرب يف هذه احلالة  � اأو�سَّ

)مثاًل تكرر عدد الأيدي لكل طفل و هو 2( 

5 اثنينات = 10 مجموع األيادي لألطفالعدد األطفال

عدد األيادي لكل طفل 
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و تكتب 5 × 2 و تقراأ  5 �سرب 2

كما ميكن تو�سيح ذلك با�ستخدام خط الأعداد )بالقفز اثنينات خم�ض مرات(

 ال�سرب عبارة عن عملية جمع متكرر

ى اجلملة       5   ×   2    =   10      ) بحقيقة ال�سرب(           ت�سمَّ

ناجت عملية ال�سرب رمز ال�سرب      

      

ى ) م�سفوفة ال�سرب (. ح لبني / لبنتي باأنَّه ميكن متثيل عملية ال�سرب يف هيئة �سفوف واأعمدة، وت�سمَّ اأو�سَّ

)جمع االأعمدة( اجلمع املتكرر = 3 + 3 + 3 + 3= 12 

عملية ال�سرب  ) 3 × 4 = 12 (

)جمع ال�سفوف( اجلمع املتكرر = 4 + 4 + 4 = 12  

عملية ال�سرب  ) 4 × 3 = 12 (

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

2+ 2+ 2+ 2+ 2+

الطرق املختلفة 

لعملية جمع 

الأوجه املبت�سمة يف 

ال�سندوق

7
6 912

38
5

47
69 12

3 8
5

4

7
69 12

3 8
5

4 7
6 912

38
5

4
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

حقائق ال�سرب

ال�سرب عملية اإبدالية

                                                               6 = 3 × 2

     6 = 2 × 3

عند �سرب العدد × 1 يكون الناجت العدد نف�سه

) 9 = 1 × 9 (

)6 = 1 × 6(

عند �سرب العدد × 0 يكون الناجت �سفًرا

)0 = 0 × 7 (

)0 =0 × 5(

عند �سرب العدد × 2 يكون الناجت عدد اآحاده عدد زوجي

20 =2 × 10

16 =2 × 8

عند �سرب العدد × 5 يكون الناجت عدد اآحاده �سفر اأو خم�سة

10=5 × 2

35=5 × 7

حها: � ح لبني / لبنتي اأنَّ لل�سرب حقائق، ميكن اأن ت�ساعده يف اإيجاد ناجت ال�سرب ب�سكل �سريع، اجلدول التايل يو�سَّ اأو�سَّ

1. اأكمل مبا ينا�سب الآتي:

×= 870223546348

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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2. اأوجد ناجت ال�سرب :

اأ( 1 ×5 = ...............  

ب( 3 ×10= ..............  

ج( 2 ×6= ................  

د( 8 ×0= ................  

اإجابتي بر�سٍم تو�سيحًيّ  ح  اأو�سَّ و  اأكتب حقيقة ال�سرب املنا�سبة،  3. تقراأ رمي ق�ستني يوميًّا، كم ق�سة تقراأ يف الأ�سبوع؟ 

با�ستخدام ال�سفوف و الأعمدة:

4. لل�سيارة الواحدة  اأربع عجالت . كم عجلة لت�سع �سيارات؟

5. لدى �سامي جمموعة من �سيارات الألعاب.

اأي العبارات الريا�سية التالية ميكن ا�ستخدامها لإيجاد العدد الكلي لل�سيارات؟

6. حوط على اجلملتني العدديتني اللتني لهما الإجابة نف�سها.

5× 5× 5    3+3+ 3    5× 3     5× 1

4 ×4= ؟  3 ×7= ؟    2 ×9= ؟    2 ×8= ؟   

ابني / ابنتي  قادر على :
�سرب عدد مكّون  من منزلة واحدة يف عدد مكون من  منزلة واحدة.

توظيف حقائق ال�سرب يف  اإيجاد ناجت عملية ال�سرب.
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المستوى الثاني: ضرب عدد مكّون من منزلة واحدة في عدد مكون من منزلتين

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

قراءة االأعداد وكتابتها �سمن 999

معرفة حقائق ال�سرب.

ح لبني / لبنتي اأن هناك عدة طرق ميكنه ا�ستخدامها لإيجاد ناجت عملية ال�سرب، و عليه اختيار الطريقة املنا�سبة له: اأو�سَّ

  الجمع المتكرر

مثال : الإيجاد ناجت   27×4=

ح لبني / لبنتي عملية اجلمع بتكرار العدد الأكرب اأربع مرات . اأو�سَّ

فتكون العملية و الناجت:

108 =27+27+27+27

وميكن تو�سيح ذلك با�ستخدام خط الأعداد كالتاىل:

27+

           0       27       54       81        108

27+27+27+

 108 =4× 27

  التجزئة

=4×27 

ح البني / البنتي خطوات هذه الطريقة : اأو�َسّ

1. جنزئ العدد 27 اإىل 7+20   ) اآحاد وع�سرات(.

2. نقوم ب�سرب العدد 4 مرة بالعدد 7، و مرة بالعدد 20

)20×4 ( ، )7×4(         

3. نقوم بجمع ناجت عمليتي ال�سرب للح�سول على الناجت النهائي كما يلي:

)20×4 (+ )7×4(  =  4×27

     80+28  =  

108  =  
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  الشبكة

=4×27 

ح البني / البنتي طريقة ال�سبكة باخلطوات التالية: اأو�َسّ

1. ر�سم �سبكه مربعات.

2. جتزئة العدد الأكرب )27( للع�سرات )20( ولالآحاد )7(وو�سعه يف ال�سف الأول، وي�سع العدد امل�سروب فيه و هو )4( 

يف ال�سف الثاين .

3.  يقوم باجراء عملية ال�سرب، و كتابة الناجت.

ح هنا: 4. اأخرًيا  يجمع نواجت عملية ال�سرب للح�سول على الناجت النهائي، كما هو مو�سَّ

7 20 ×

28 80 4

108 =28+80 

108 = 4×27

  خوارزمية الضرب

=4×27

ح البني / البنتي خطوات احلل : اأو�َسّ

1. اأقوم بكتابة امل�ساألة بهذا ال�سكل )العدد الأكرب بالأعلى )27( و اأ�سفله العدد الأ�سغر )4(.

ح:  2.  التنبيه لأهمية  و�سع منزلة الآحاد اأ�سفل الآحاد، كما هو مو�سَّ

2 7              

 4   ×     

3. ي�سرب 4×7 و يكتب الناجت 28)الثمانية اأ�سفل منزلة الآحاد و ترفع الثنان )الع�سرات( فوق الع�سرات(. 

2 7                                       

  4   ×                               

8                                       

4. بعدها ي�سرب 4 ×2و يكون الناجت 8

5.  يجمع 8 مع اثنني )الع�سرات( املرفوعة �سابًقا فوق الع�سرات،  في�سبح جمموعهما 10 و يكتبه حتت  منزلة الع�سرات 

2 7                                    

 4  ×                            

108                                  

6. فيكون الناجت 108

2
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

  المصفوفة

=4×27

1. ر�سم �سبعة خطوط راأ�سية متَثّل منزلة الآحاد)7 (بالعدد 27 جهة اليمني.

ا ميثاًلن منزلة الع�سرات ) 20( بالعدد 27. ني راأ�سيني جهة الي�سار اأي�سً 2. ر�سم خطًّ

3. ر�سم اأربعة خطوط اأفقية متثل العدد امل�سروب )4( تتقاطع جميعها مع اخلطوط الراأ�سية ال�سابقة.

4. اإيجاد جمموع عدد نقاط التقاطع مبنزله الآحاد وجمعها بعدد نقاط التقاطع مبنزلة الع�سرات لإيجاد الناجت النهائي 

لعملية ال�سرب.) 80+28=108(

العشراتاآلحاد

2880 +=108

�سل بني م�ساألة ال�سرب و الناجت ال�سحيح لها:

5×12

6×43

55×7

60

385

258

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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يقراأ �سعيد 8 �سفحات من القراآن الكرمي يومًيا. كم �سفحة قراأ �سعيد خالل 31 يوًما؟ �

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

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

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

ابني / ابنتي  قادر على :
�سرب عدد مكون من منزلة واحدة يف عدد مكون من منزلتني

 

7
6 912

38
5

47
69 12

3 8
5

4

7
69 12

3 8
5

4 7
6 912

38
5

4
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

المستوى الثالث: ضرب عدد مكّون من منزلتين في عدد مكّون من منزلتين

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

 قراءة االأعداد وكتابتها �سمن 9999.

معرفة حقائق ال�سرب.

  استراتيجية التجزئة

مثال: ا�سرب 32 ×10:

ح البني / البنتي خطوات املثال بطريقة التجزئة: اأو�َسّ

1.  جنزئ العدد 32 اإىل 30+2

2.  نقوم ب�سرب العدد 10 مرة بالعدد 2، و مرة بالعدد 30

)10×30 ( ، )10×2(         

3. نقوم بجمع ناجت عمليتي ال�سرب للح�سول على الناجت النهائي كما يلي:

)10×30 ( + )10×2(  =  10 × 32

300  +        20  =   

 320=   

ر ابني/ ابنتي بحقيقة ال�سرب يف العدد 10 وهي: عند �سرب العدد × 10 يكون الناجت العدد   ذَكّ
ُ
اأ

نف�سه م�ساًفا اإىل عدد اآحاده �سفر(

320 =10×32

  خوارزمية الضرب

مثال: ا�سرب 21× 32= 

ح لبني / لبنتي اخلطوات: اأو�سَّ

1. ي�سرب منزله الآحاد للعدد الأول مع الآحاد للعدد الثاين فيكون الناجت 2

2  1   

3  2   

    2   

×
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2. ي�سرب اآحاد العددالثاين يف ع�سرات العدد الأول فيكون الناجت 4

2  1   

3  2   

   4  2   

3. يقوم  ب�سرب ع�سرات العدد الثاين يف اآحاد العدد الأول فيكون الناجت 3، و يكتب اأ�سفل الع�سرات ناجت اخلطوتني الأوىل 

والثانية.

2  1   

3  2   

4  2   

3    

4. يقوم ب�سرب منزلة ع�سرات العدد الثاين يف منزلة ع�سرات العدد الأول، فيكون الناجت 6      

2  1   

3  2   

4  2   

6   3    

             

5.  يجمع نواجت العملية التي قام بها كالتايل:

2  1   

3  2   

4  2   

6   3    

6  7  2   

6. اإذن ناجت العملية 21 × 32 هو 672

×

×

×

×

+
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

1. اأوجد ناجت ما يلي:

=10 ×15

= 21×34

2. ي�سرف اأبو را�سد 24 رياًل يف اليوم الواحد، فكم رياًل ي�سرف يف 10 اأيام؟

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

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

ابني / ابنتي  قادر على :
�سرب عدد مكون من منزلتني يف عدد مكون من منزلتني

7
6 912

38
5

47
69 12

3 8
5

4

7
69 12

3 8
5

4 7
6 912

38
5

4
يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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9

قسمــة األعـداد

7
6

9
1

2
3

8 5
4

7
6

9
1

2
3

8 5
4

7
6

9
1

2
3

85
4

7
6

9
1

2
3

85
4



لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

105105

قسمة األعداد 
المستوى األول: قسمة عدد من منزلة واحدة على 

         عدد من منزلة واحدة

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:
قراءة االأعداد وكتابتها

طرح االأعداد 

با�ستخدام املكعبات القابلة للو�سل اأكون مع  ابني / ابنتي جمموعة من الأعمدة املت�ساوية يف الطول كما يف ال�سورة، ثم 

اأطرح عليه الأ�سئلة التالية:

كم عموًدا كونته؟  �

كم مكعًبا يف كل عمود؟ �

كم مكعًبا يف جميع الأعمدة؟ �

ح لبنك / لبنتك اأنَّه عند توزيع 8 مكعبات ب�سكٍل مت�ساٍو على عمودين فهذا يعطينا  اأربعة مكعبات يف كل عمود. � و�سَّ

4             =            2       ÷       8                          

          

       

          العدد األكبر     رمز القسمة    العدد األصغر      ناتج القسمة          

ويف املثال ال�سابق ميكن كتابة هذه العملية بهذه ال�سورة

ميكننا اإيجاد الق�سمة من خالل الطرح املتكرر حتى ن�سل اإىل ال�سفر. 

فمثاًلً نح�سل على حا�سل ق�سمة  8 ÷ 2 بطرح 2  ابتداًء من الرقم 8 اإىل اأن ن�سل اإىل 

ال�سفر كالآتي:

6 =2 - 8

4 =2 - 6

2 =2 - 4

   0 =2 - 2

عدد مرات الطرح ي�ساوي ناجت الق�سمة اأي اأنَّ  8 ÷ 2 = 4    

)املق�سوم عليه()املق�سوم(
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1( اأرادت املعلمة اأن تقوم بتوزيع �ستة اأقالم ر�سا�ض 

ال�سورة  يف  كما  بالت�ساوي  طالب  ثالثة  على 

لكل  املعلمة  �ستعطيه  ر�سا�ض  قلم  كم  حة،  املو�سَّ

طالب؟

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

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

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

اأن يق�سمها  2( لدى اأحمد 8 قطع من الكعك، واأراد 

على 4 من اأ�سدقائه بالت�ساوي. كم كعكة �سيعطيها 

لكل واحد من اأ�سدقائه؟

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

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

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

3( �سل بني كل عملية وناجتها فيما يلي: 

=3 ÷ 9=2 ÷ 8=3 ÷6

32 1 4

ابني / ابنتي  قادر على :
اإيجاد ناجت  ق�سمة عدٍد من منزلة واحدة على عدٍد من منزلة واحدة

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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المستوى الثاني: قسمة عدٍد من منزلتين على عدٍد من منزلة واحدة

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

معرفة حقائق ال�سرب

ناق�ض ابني / ابنتي اإذا اأردت اأن تقوم بتوزيع مبلغ العيدية وقدره 12رياًل عليك وعلى اإخوتك الثالثة بالت�ساوي، فكم   �
ُ
اأ

رياًل �سياأخذ كل منكم؟

ح لبني / لبنتي اأنَّ هذه العملية تكتب  كالآتي 12÷ 4= 3  � اأو�سَّ

الق�سمة هي عملية مرَتّبطة بال�سرب، فمثاًل:

12 =4 × 3    3 =4 ÷ 12 

1( اكتب عملية الق�سمة املرَتّبطة بعملية ال�سرب التالية 6 × 4 = 24

................ = ................ ÷ ................

................ = ................ ÷ ................

3{3{3{3{

12{

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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2( يوجد يف نادي كرة القدم 30 لعًبا، يراد تق�سيمهم اإىل 6 فرق، فكم لعًبا �سيكون يف كل فريق؟

3( �سل بني كل عملية وناجتها فيما يلي: 

ابني / ابنتي  قادر على :
اإيجاد ناجت ق�سمة عدٍد مكون من منزلتني على عدٍد مكون من منزلة واحدة.

=4 ÷ 28

=6 ÷ 36

=2 ÷ 18

9

7

6

5
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

المستوى الثالث: قسمة عدٍد من منزلتين على عدٍد من منزلة واحدة 
       )باستخدام استراتيجيات متنوعة(

خطوات تعليم ابني/ ابنتي :

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

التمكن من �سرب االأعداد

عِطي ابني/ ابنتي 64 كرة واأطلب منه توزيعها يف جمموعات 
ُ
اأ�ستخدم الكرات الزجاجية )البلي( مع ابني/ ابنتي، بحيث اأ

ب�سكٍل مت�ساٍو بحيث يكون يف كل جمموعة 4 كرات.

اأ. اأ�ساأل ابني/ ابنتي كم جمموعة تكونت لديك؟

ب. اأطلب من ابني/ ابنتي كتابة اجلملة العددية لتو�سيح العملية التي قمت بها.

ُه ميكن اإيجاد الناجت 64 ÷ 4 بعدٍد من الطرق الريا�سية، ومنها: ح لبني/ ابنتي اأنَّ اأو�سَّ

اأواًلً: با�ستخدام خط الأعداد  

لإيجاد ناجت  64÷ 4 

الأربعة تتكون لدينا جمموعة  � اأعداد جمموعة، مثاًل من ال�سفر حتى  اأربعة  نق�سم خط الأعداد بحيث نكون من كل 

واحدة، من اخلم�سة حتى الثمانية جمموعة، و هكذا حتى ن�سل اإىل العدد 64.

كل 10 جمموعات ُتعدُّ متكاملة، فيكون الناجت من 10 جمموعات + 6 جمموعات = 16      �

16 =6+10∴

10 جمموعات من 4 6 جمموعات من 4

0   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 37 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39   40  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63   64
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64

302

=4+60

=2+30

2÷2÷

32

151

=2+30

16 =1+15

2÷2÷

÷= 64416

ثانًيا: با�ستخدام طريقة التن�سيف واإعادة التن�سيف

نا نقوم بق�سمة  اأنَّ هذه الطريقة غالًبا ما ت�ستخدم عند ق�سمة عدٍد على 2 اأو 4 اأو 8، و الفكرة 

العدد مرة واحدة اإذا كان مق�سوًما على 2

اأما اإذا ق�سم العدد على اأربعة فاإننا نقوم بتجزئة الأربعة مرتني حيث اإنَّ 4= 2*2 نق�سم العدد 

على 2 ونكرر العملية للناجت، و تعاد الفكرة نف�سها عند الق�سمة على 8 و لكن الثمانية جتزاأ 3 

مرات حيث اإن 8 =2*2*2
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

ثالًثا: با�ستخدام طريقة الطرح املتكرر  

 اإيجاد ناجت  64 ÷  4 =     

1. نق�سم 64 اإىل جمموعات كل جمموعة حتتوي على 4 اأعداد

64

40

-

24

24

-

2. نختار اأول ع�سر جمموعات من 64، فيكون الناجت 40 جمموعة 

من اأول ع�سر جمموعات اإىل 64

3. نطرح 40 جمموعة من 64 حتى يت�سح لنا املتبقي 24

لنا  لتتكون  جمموعات  �ست  اإىل  تق�سيمها  ميكن  عدًدا   24  .4

جمموعات باأربعة اأعداد.

÷= 64416

1. اأوجد ناجت ما يلي با�ستخدام اإحدى الطرق التي تعلمتها �سابًقا:

= 6 ÷ 96

= 3 ÷ 48

= 5 ÷ 45

2. �سف به 32 تلميًذا يجل�ض كل اأربعة تالميذ يف جمموعة، كم جمموعة تالميذ يف هذا ال�سف؟

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

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

ابني / ابنتي  قادر على :
اإيجاد ناجت الق�سمة لعدٍد مكون من منزلتني على عدٍد مكون من  منزلة واحدة.

10×4

6×4

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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المستوى الرابع: قسمة عدٍد مكون من ثالث منازل على عدٍد مكون من منزلة واحدة   
       )القسمة المطولة(

خطوات تعليم ابني/ ابنتي :
اأناق�ض مع ابني/ ابنتي اإذا اأردت تق�سيم مبلٍغ من املال وقدره 240 رياًل على اأبنائي الأربعة بالت�ساوي كم رياًل �سياأخذ كل 

واحد منهم؟

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:
التمكن من طرح االأعداد و�سربها.

ق�سمة عدد  مكون من منزلتني على عدٍد مكون من 

منزلة واحدة.

                          240       ÷       4            = 60     الباقي 0

          

       

              المقسوم     المقسوم عليه      ناتج القسمة          باقي القسمة          

هذا الرمز للدللة على الق�سمة املطولة   

 ناتج القسمةبحيث يكون :- 

 باقي القسمة

المقسوم عليه
-

المقسوم

كم كعكًة يف ال�سورة؟ وكم اأًخا لك؟ وكم كعكًة �سياأخذ كل منهم؟ وهل �سيتبقى �سيء من الكعك؟

ميكن كتابة اجلملة العددية كاالآتي  240  ÷  4 = 60   والباقي0
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مثال ال�ستخدام الق�سمة املطولة:

اق�سم الرقم االأخري يف العدد 682 على 

2 مبعنى 6÷ 2= 3، و�سع الناجت يف منزلة 

ناجت الق�سمة)اأعلى العدد 6(.

اأنزل الرقم التايل يف العدد 682 وهو 8.

إليجاد  ناتج 682 ÷ 2 = باستخدام طريقة 
القسمة المطولة نتبع الخطوات اآلتية:

ج تحت الرقم 6
ا�سرب الرقم 3× 2=6، و�سع الناجت حتت 

الرقم 6.

 اأعد اخلطوات ال�سابقة وهي: 

) اق�سم    ا�سرب    اطرح    اأنَّزل الرقم التايل( حتى تنتهي من كل االأرقام يف العدد 682.

اطرح 6 من 6 و�سع الناجت يف االأ�سفل

)اأ�سفل خط الطرح(.

لإيجاد ناجت ق�سمة عدٍد مكون من ثالث منازل على عدٍد مكوٍن من منزلة با�ستخدام الق�سمة املطولة

اق�سم                  ا�سرب                   اطرح                  اأنزل الرقم التايل                   اأعد اخلطوات ال�سابقة

341 =2 ÷ 682 ∴

1.  اأوجد ناجت ما يلي يا�ستخدام طريقة الق�سمة املطولة :

اأ(  615 ÷ 5 =

ب(  345 ÷ 3 =

ج(  273 ÷ 7 =

ابني / ابنتي  قادر على :
اإيجاد ناجت الق�سمة لعدٍد مكون من ثالث منازل على عدٍد مكون من منزلة واحدة )الق�سمة املطولة(.

-

3    4    1

6    8    2

6            

0    8    

    8    

    0    2

        2

        0

-

-

        2

×

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

115

ضعف األعداد
نة من منزلة واحدة المستوى األول: ضعف األعداد المكوَّ

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:
قراءة االأعداد �سمن الع�سرة.

اأ�ستخدم اأ�سابع اليدين لعمل ال�سعف ، فمثاًل :

اأطلب من ابني / ابنتي اإظهار اإ�سبع من كل يد ويجمعهما �سوًيا 

ثم اأ�سف ذلك ب )�سعف الواحد اثنان( 

ا�ستمر معه بالطريقة نف�سها اإىل اأنَّ ن�سل ل�سعف العدد 5

اأ�ساأل ابني / ابنتي للتاأكد من فهمه لل�سعف فمثاًل:

ما العدد الذي اإذا �ساعفته يكون الناجت 10؟

ح البني / البنتي اأنَّ �سعف العدد هو جمع العدد مع نف�سه. اأو�َسّ

115

بعـــد امل�سـاعـفـــة

بعـــد امل�سـاعـفـــة

بعـــد امل�سـاعـفـــة
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دليــل ولي األمـــر

116

مساعـدة أبنائهـم الكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

ح  1. با�ستخدام قطع الدومينو وباعتبار اأنَّ كل نقطة فيها متَثّل واحًدا، اأطلب من ابني / ابنتي ا�ستخراج القطع التي تو�سَّ

�سعف الأعداد 3 و 4 و 6

4

10

8

6

2

4

5

3

2. قم بالتو�سيل بني العدد و �سعفه من خالل البطاقات الآتية:

ابني / ابنتي  قادر على :
اإيجاد �سعف عدٍد مكون من منزلة واحدة

2

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

117

دليــل ولي األمر

نة من منزلتين المستوى الثاني: ضعف األعداد المكوَّ

خطوات تعليم ابني / ابنتي:

اأعر�س البني / البنتي اجلدول التايل واأ�ساأله ماذا يالحظ:

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

القدرة على اإيجاد ناجت جمع عددين.

القدرة على اإيجاد ناجت ال�سرب باأي عدد يف 2.

اأو�سح لبني / لبنتي  اأن ذلك ينطبق على الأعداد املكونة من منزلتني. 

فمثاًل العدد 17 ميكن اأن اأح�سل على �سعفه بطريقتني هما :

1. جمع العدد مع نف�سه كالتايل :

34 = 17 + 17

2. �سرب العدد يف 2 كالتايل :

34 = 2 × 17

ح البني/ ابنتي اأنَّ عملية ال�سعف هي عبارة عن جمع العدد مرتني اأو �سرب  اأو�َسّ

العدد يف 2 

6 5 4 3 2 1 العدد

12 10 8 6 4 2 �سعفه
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دليــل ولي األمـــر

2. اأعر�ض لوحة املائة على ابني/ ابنتي، واأطلب منه اختيار خم�سة اأعداد وتلوين كل عدد مت اختياره بلون خمتلف، ثم اأطلب 

منه اأن يحدد �سعف كل عدد مت اختياره و تلوينه بلون العدد بنف�سه، كما يف املثال:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

40 39 38 37 36 35 34 33 23 31

50 49 48 47 46 45 44 43 42 41

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

70 69 68 67 66 65 64 63 62 61

80 79 78 77 76 75 74 73 72 71

90 89 88 87 86 85 84 83 82 81

100 99 98 97 96 95 94 93 92 91

اأكمل ما يلي:

�سعف العدد 30 هو ................. + ................. اأو ................. × ................. = .................

�سعف العدد 40 هو ................. +. ................ اأو ................ .× ................. = .................

ابني / ابنتي  قادر على :
اإيجاد �سعف عدد مكون من منزلتني

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

نة من أكثر من منزلتين المستوى الثالث: ضعف األعداد المكوَّ

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

اأوًل: �سعف الأعداد املكونة من منزلتني 

ن من منزلتني اإىل اآحاد وع�سرات لكي اأ�سهل على نف�سي م�ساعفة  ح لبني / لبنتي كيف ميكن جتزئة العدد املكوَّ اأو�سَّ

العدد . فمثاًل:

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

القدرة على اإيجاد ناجت جمع عددين

24

840

20+4

48 =40+8

مب�ساعفته

) اأي ×2(

مب�ساعفته

) اأي ×2(

اأجمع ال�سعف 

لالآحاد والع�سرات

الإيجاد �سعف العدد 24 ُقم باالآتي:

الإيجاد �سعف العدد 160 ُقم باالآتي:

نة من ثالث منازل، وذلك بتجزئة العدد اإىل اآحاد، وع�سرات، ح لبني/ ابنتي طريقة اإيجاد ال�سعف لالأعداد املكوَّ اأو�سَّ

 ومئات ، من ثم م�ساعفة كل جزء و جمعه لإيجاد ال�سعف.

100+60

160

املئاتالع�سرات

200+120

ال�سعفال�سعف

ال�سعف

320=

∴ �سعف العدد 24 هو 48

نة من ثالث منازل:  ثانًيا: �سعف الأعداد املكوَّ

∴ �سعف العدد 160 هو 320
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دليــل ولي األمـــر

الإيجاد �سعف العدد 2300 ُقم باالآتي:

نة من اأربع منازل: ثالًثا: �سعف الأعداد املكوَّ

ح لبني/ ابنتي طريقة اإيجاد ال�سعف لعدٍد مكون من اأربع منازل، وذلك بتجزئة العدد اإىل اآحاد، وع�سرات، ومئات،  اأو�سَّ

واألوف،ومن ثم م�ساعفة كل جزء وجمعه لإيجاد ال�سعف.

2000 + 300 + 40 + 5

2345

ال�سعفال�سعف

ال�سعف

4690=

ا�ستخدم طريقة التحليل ال�سابقة لإيجاد �سعف الأعداد املوجودة يف البطاقات:

ابني / ابنتي  قادر على :
اإيجاد �سعف عدد ما مكّون من ثالث اأو اأربع منازل

63452336700

∴ �سعف العدد 2345 هو 4690 

4000 + 600 + 80 + 10

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

123123

مضاعفات األعداد
نة من منزلة واحدة المستوى األول: مضاعفات األعداد المكوَّ

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:
جمع االأعداد بطريقة �سحيحة

حة يف ال�سكل اأعاله، ثم اأناق�ض مع  ابني/ ابنتي  الأ�سئلة التالية : ْنُظر اإىل املجموعات املو�سَّ
َ
اأ

كم كرة يف كل جمموعة من املجموعات اخلم�ض؟ ماذا تالحظ؟

ى الأعداد 0، 2، 4، 6، 8 ح ابنك / ابنتك اأنَّ الأعداد يف املجموعات ت�ساعفت مبقدار 2 يف كل جمموعة، وت�سمَّ يو�سَّ

 مب�ساعفات العدد 2

ى  ي�سمَّ ما  وهذا  م�ساعفة،  اأعداد  على  حت�سل  فاإنك  مت�ساوية  بخطوات  وتعد  �سفر  من  بالعد  تبداأ  عندما 

مب�ساعف العدد

 ويف املثال ال�سابق ميكن اإيجاد م�ساعفات العدد 2 باإ�سافة العدد 2)اجلمع املتكرر( يف كل مرة كالآتي:

02468

2+2+2+2+2+2+2+

.................. ،12 ،10،  8 ،  6 ،  4 ،  2 ،  .
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دليــل ولي األمـــر

ح يف ال�سورة الآتية: 1. اأكمل م�ساعفات العدد 3 با�ستخدام خط الأعداد كما هو مو�سَّ

2. �سل بني كل جملة وما ينا�سبها فيما يلي: 

.................. 42 ، 36  ، 30 ،  24 ،  18 ،  12 ،  6 ،  .

..................، 16  ، 14 ،12 ،  8 ،  10 ،  6 ،  4 ،  .

..................، 49  ، 42 ،35 ،  28 ،  21 ،  14 ،  7 ،  .

..................، 28  ، 24 ،20 ،  16 ،  12 ،  8 ،  4 ،  .

م�ساعفات 7

م�ساعفات 4

م�ساعفات 6

ابني / ابنتي  قادر على :
نة من منزلة واحدة اإيجاد م�ساعفات االأعداد املكوَّ

0      1     2      3      4     5      6      7     8       9    10    11  12

3+ 3+

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

المستوى الثاني: مضاعفات األعداد 2 ،5 ، 10 

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

جمع االأعداد بطريقة �سحيحة.

معرفة مفهوم امل�ساعف.

اأناق�ض مع ابني/ ابنتي عملية الدخار التالية:

اإذا ادخر علي 5 ريالت يف ال�سهر الأول، ومن ثم ادخر 5 ريالت يف ال�سهر الثاين وهكذا.

فكم رياًل �سيكون الدخار عند علي  يف نهاية ال�سهر الرابع؟

- ال�سهر الأول     5 ريالت.

- ال�سهر الثاين   5 ريالت +  5 ريالت = 10 ريالت.

- ال�سهر الثالث   5 ريالت +  5 ريالت +  5 ريالت = 15 رياًل.

- ال�سهر الرابع   5 ريالت +  5 ريالت  +  5 ريالت +  5 ريالت = 20 رياًل.

 األحظ مع ابني/ ابنتي اأنَّ املبلغ ت�ساعف مبقدار 5 يف كل �سهر. �

ح لبني/ اأنَّ هناك قاعدة ن�ستطيع اأن نعرف بها ما اإذا كان اأي عدد هو من م�ساعفات العدد 5، فم�ساعفات العدد  � اأو�سَّ

5 تبداأ دائًما ب �سفر اأوخم�سة يف منزلة الآحاد.

مثال:

الأعداد           20 ، 45 ،75، 80                  من م�ساعفات العدد 5                         لأن منزلة الآحاد بها 0اأو 5

الأعداد           12 ، 26 ،58، 91          لي�ست من م�ساعفات العدد 5            لأن منزلة الآحاد بها 0اأو 5

م�ساعفات العدد 2 هي  اأعداد يكون يف منزلة الآحاد دائًما 0 اأو 2 اأو 4 اأو 6 اأو  8 

مثال : 70، 42، 776، 898  .

م�ساعفات العدد 5 هي   اأعداد يكون يف منزلة الآحاد دائًما 0 اأو 5 

مثال :100، 555، 435، 120 .

م�ساعفات العدد 10 هي  اأعداد يكون يف منزلة الآحاد دائًما �سفر 

مثال: 20، 70، 100.

ميكن مالحظة  اأنَّ  الأعداد 5 ، 10، 15 ، 20 من م�ساعفات العدد 5. �
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دليــل ولي األمـــر

األون:

اأ( الأعداد الآتية متَثّل م�ساعفات للعدد 2

ب( الأعداد الآتية متَثّل م�ساعفات للعدد 5

ج( الأعداد الآتية متَثّل م�ساعفات للعدد 10

ابني / ابنتي  قادر على :
اإيجاد م�ساعفات االأعداد 2 ، 5 ، 10

471528436281597680 471528436281597680

476802543749595591610

428080212043118052 1046

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

المستوى الثالث: مضاعفات العدد باستخدام حقائق الضرب 

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:
�سرب االأعداد بطريقة �سحيحة

املعداد  يف  خرزة  كم  الثاين؟  املعداد  يف  خرزة  كم  الأول؟  املعداد  يف  خرزة  كم  املعداد،  �سور  يف  ابنتك   / ابنك  ناق�ض 

الثالث..........؟

ح لبنك / لبنتك اأنَّه ميكن اإيجاد الناجت عن طريق عملية ال�سرب كالتايل:  و�سَّ

0 عدد اخلرز يف املعداد الأول:  2 × 0 = 

2 عدد اخلرز يف املعداد الثاين: 2 × 1 = 

4 عدد اخلرز يف املعداد الثالث: 2 × 2 = 

6 عدد اخلرز يف املعداد الرابع: 2 × 3 = 

8 عدد اخلرز يف املعداد اخلام�ض: 2 × 4 = 

ى االأعداد 0، 2، 4، 6، 8 مب�ساعفات العدد 2 وت�سمَّ

 بعدد اآخر فهو م�ساعف من ذلك العدد.
ٍ
 امل�ساعف عدٌد ميكن ق�سمته ب�سكٍل تام

08 6 4 2
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دليــل ولي األمـــر

 1(  اأ( اأي من الأعداد يف ال�سبكة هي من م�ساعفات العدد 3؟

922836

2612446

151185

922836

ابني / ابنتي  قادر على :
اإيجاد م�ساعفات اأي عدد با�ستخدام حقائق ال�سرب

2( يفكر اأ�سامة يف:

عدٍد اأ�سغر من  10. �

ومن م�ساعفات العدد 2. �

 ومن م�ساعفات العدد 3. �

فما هو العدد؟ 

 

 3( ا�ستخدم بطاقات الأرقام: 

   

لإكمال اجلمل التالية )ميكنك ا�ستخدام كل رقم مرة واحدة فقط(

........................ من م�ساعفات العدد 2 واأكرب من 20           

........................ من م�ساعفات العدد 5 وحم�سور بني 20 و 50

  4( اأوجد م�ساعفات الأعداد الآتية:

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

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

                                 

6

4

5 63 18

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

131131

عوامل األعداد
المستوى األول: عوامل األعداد المكونة من منزلٍة 

         واحدٍة أو منزلتين 

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

قراءة االأعداد وكتابتها �سمن املائة.

معرفة جدول ال�سرب

لإيجاد عوامل عدد ما على  ابني / ابنتي اأن يدرك اأنَّ عوامل العدد هي حوا�سل ال�سرب املمكنة لذلك العدد

مثال/ عوامل العدد 6 )ابحث عن الأعداد التي حا�سل �سربها ي�ساوي 6(                    

       6×1 = 6  

3×2 =6  

اإذن عوامل 6 هي: 1، 2 ، 3 ، 6 ) ترتب الأعداد هكذا (   

                              

مثال: حدد عوامل العدد 18.

احلل:

18×1=18

9×2=18

6×3=18

فتكون عوامل العدد 18 هي 1، 2، 3 ، 6 ، 9 ، 18       

6×1

3×2

9×2

6×3

18×1
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دليــل ولي األمـــر

اكتب عوامل الأعداد الآتية:

ابني / ابنتي  قادر على :
اإيجاد عوامل اأي عدٍد مكوٍن من منزلة واحدة  اأو منزلتني 

عوامل العدد

12 

عوامل العدد

45 

عوامل العدد

36 

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

135135

الكسور واألعداد الكسـرية
المستوى األول: قراءة الكسور وكتابتها وتمثيلها

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

قراءة االأعداد و كتابتها  �سمن الع�سرة

ح لبني / لبنتي مفهوم الك�سر، »ال�سكل الكامل الذي ميَثّل واحًدا متكاماًل كالتفاحة  � بال�ستعانة بال�سورة اأعاله اأو�سَّ

ى ك�سًرا«. م اإىل عدة اأجزاء، وكل جزء ي�سمَّ مثاًل ميكن اأن وُيق�سَّ

ح لبني / لبنتي يف حالة تق�سيم التفاحة اإىل جزئني مت�ساويني ن�سمي كل جزء »ن�سف«، و نكتبه كالتايل: � اأو�سَّ

الأجزاء  لعدد  ممثاًل  جزء  كل  يكون  مت�ساوية،  اأجزاء  اإىل  الكامل  ال�سكل  تق�سيم  عند 

املق�سمة  يف ال�سكل الكامل.

)مثال :تق�سيم ال�سكل اأربعة اأجزاء كل جزء �سيقراأ »ربع«  ويكتب       (

يتكون كل ك�سر من عددين اأعلى و اأ�سفل عالمة الك�سر     �

ى مقاًما: مثاًل        ى ب�سًطا ، و العدد الأ�سفل ي�سمَّ )حيث اإن العدد الأعلى ي�سمَّ

1

2

1

4

1

4

اأناق�ض مع ابني / ابنتي يف حال ق�سمت التفاحة اإىل اأربعة اأجزاء واأكلت منها ثالثة اأجزاء، فاإننا نعرَبّ عن اجلزء املاأكول  �

.  
3

4

كالتايل   

ميَثّل العدد1 جزًءا واحًدا

العدد اثنان ميَثّل عدد اأجزاء ال�سكل الكامل
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دليــل ولي األمـــر

 اأ�سل كل ك�سر مبا ينا�سبه: �

ثلث

ثمن

ن�سف

ربع

 األون ما ميَثّل الك�سر املطلوب يف ال�سكل:  �

1

ابني / ابنتي  قادر على :
التعرف اإىل الك�سور

1

4

1

8

1

2

1

3

3

4

1

4

1

2

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

المستوى الثاني: مقارنة الكسور ذات المقامات المتساوية وترتيبها

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

اأناق�ض ابني / ابنتي يف ال�سورة، و الك�سر املمثل للجزء املنف�سل. �

اأناق�ض ابني / ابنتي، اإذا اأخذت اأنت قطعة بيتزا واأخذت اأختك قطعتني، كيف متَثّل، ما اأخذ كل منكما بالك�سور؟ ومن  �

اأخذ اجلزء الأكرب؟

2

8
       >       )البنت(   

1

8
)االبن(      

»نالحظ أنَّ المقامين في الكسرين لديهما الرقم نفسه وهو 8«

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

قراءة و متثيل  الك�سور و كتابتها .

متييز  الك�سور.

عند  املقارنة بني ك�سرين مقامهما مت�ساٍو، يكون الك�سر الأكرب الذي ب�سطه اأكرب .

2

8

      <    
1

8
مثال:  

اأناق�ض ابني / ابنتي، لو مت تق�سيم البيتزا يف ال�سورة ال�سابقة اإىل ثالثة اأجزاء ما الك�سر الذي �سيمَثّل جزًءا واحًدا  �

 ؟ 
1

8

وكيف �ساأقارنه بالك�سر 

1

3

          و          
1

8

  

ملاذا؟  
1

3

         <         
1

8
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دليــل ولي األمـــر

اأكتب الك�سر الذي ميَثّل اجلزء امللون يف كل �سكل ، ثم اأقارن بينهما بو�سع عالمة ) > اأو < ( كما يف املثال: �

................... ................... ................... ................... <

لون ما ميَثّله الك�سر الأكرب باللون الأخ�سر وما ميَثّله الك�سر الأ�سغر باللون الأحمر. �

رَتّب الك�سور التالية ترتيًبا ت�ساعديًّا من الأ�سغر اإىل الأكرب. �

1

3

 ، 1

9

 ، 1

8
 ،

1

5

 ،................ ،................ ،................ ،................ 

ابني / ابنتي  قادر على :
مقارنة وترتيب  الك�سور التي ب�سطها واحد و الك�سور ذات املقامات املت�ساوية

عند املقارنة بني ك�سرين الب�سط فيهما واحد، يكون الك�سر الأكرب هو الك�سر الذي مقامه اأ�سغر.

1

3

     <    
1

8

مثال :   

1

4

1

2

5

9

2

3

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

المستوى الثالث: مقارنة و ترتيب الكسور ذات المقامات المختلفة

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

قراءة الك�سور و كتابتها و متثيلها.

متييز و مقارنة الك�سور ذات املقامات املت�ساوية.

اأنَّ  ثالثة اأجزاء من ال�سورة الثانية هي مقدار ن�سف البيتزا  � ًحا له كيف  اأناق�ض ابني / ابنتي يف ال�سورتني، مو�سَّ

الواردة  يف ال�سورة الأوىل مبعنى:

 
3

6

  =  
1

2

      

اأناق�ض ابني / ابنتي ماذا لو اأخذت 4 اأجزاء من ال�سورة الثانية ، هل �ستت�ساوى مع ن�سف البيتزا يف ال�سورة الأوىل؟ �

4

6

                 
1

2

     

         

 فاإننا نقوم 
4

6

 و 
1

2

عند  املقارنة بني ك�سرين مقامهما خمتلف، و ب�سطهما خمتلف، مثل 

باخلطوات التالية: 

1. ن�سرب مقام الك�سر الثاين )6( يف كل من ب�سط و مقام الك�سر الأول كالتايل:

  =                             = 
 6 ×1

 6 ×2

2. ن�سرب مقام الك�سر الأول )2( يف كل من ب�سط و مقام الك�سر الثاين كالتايل:

     =                             = 
 2 ×4

 2 ×6

3.  نقارن بني الك�سور اجلديدة، حيث املقام مت�ساو، والب�سط خمتلف

       <               

   <                      ∴

6

12

     

1

2

     

6

12

     

8

12

     

4

6

     

8

12

     

6

12

     

8

12

     4

6

     

1

2
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دليــل ولي األمـــر

قارن بني الك�سور التالية بو�سع اإحدى العالمتني > اأو <: �

2

5

       

3

4

       

4

2

       

ًّا. � رَتّب الك�سور التالية  ترتيبا تنازليـ

  2
5

     

  ، 7
15

     

  ، 1
3

     

       

ابني / ابنتي  قادر على :
مقارنة الك�سور ذات املقامات املختلفة وترتيبها

اأ(
3

4

     

1

2

     

7

3

     

ب(

ج(

7
6 912

38
5

47
69 12

3 8
5

4

7
69 12

3 8
5

4 7
6 912

38
5

4
يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

المستوى الرابع: مقارنة األعداد الكسرية وترتيبها 

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

قراءة الك�سور و كتابتها و متثيلها.

ا�ستعن بال�سورة املقابلة، اأو باإمكانك اإح�سار ما هو موجود يف ال�سورة. �

اأناق�ض ابني/ ابنتي يف ال�سورة ال�سابقة ومكوناتها )تفاحة كاملة و ن�سف تفاحة(. �

 1 ويقراأ »واحد ون�سف« �
1

2

     

ا   ح لبني/ لبنتي اأنَّ العدد يكتب ريا�سيًّ اأو�سَّ

العدد الك�سري هو عبارة عن عدٍد كامٍل م�ساٍف اإليه ك�سر.

 2               اثنان و ثالثة على اأربعة
3

4

     

مثال :  

عند مقارنة الأعداد الك�سرية  �

 اأوًل : اأقارن بني الأعداد الكاملة لهما لأحدد العدد الأكرب

)2<1(   2   لأن 
3

4

     

   <  1  
1

2

     

مثال:   

 ثانًيا: اإذا ت�ساوت الأعداد الكاملة للك�سرين اأنظر اإىل الك�سور يف العدد الك�سري واأقارن بينهما 

)
1

4

     

 >  
3

4

     

(  2    لأن 
1

4

     

 >  2 
3

4

     

مثال: 

نصف التفاحة   تفاحة كاملة

1
1
2

     

ماذا لو اأ�سفنا تفاحة كاملة اأخرى للموجود؟ كيف �ستكتب العدد الك�سري الذي  ميَثّل ذلك؟       2 �

اأيهما اأكرب )تفاحة و ن�سف اأم تفاحتان و ن�سف(؟ �

1

2
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دليــل ولي األمـــر

اكتب العدد الك�سري للتمثيالت التالية و قارن بينهما. �

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

� 4
1

2

     

ار�سم �سكاًل  ميَثّل العدد الك�سري 

ا � رَتّب الأعداد الك�سرية التالية ترتيًبا ت�ساعديًّ

4  2
5

     

  ،  2  7
3

     

  ،  6 2
4

     

       

 ،................ ،................ ،................ 

ابني / ابنتي  قادر على :
مقارنة و ترتيب االأعداد الك�سرية

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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لمساعـدة ابنه على اكتســاب المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(

145145

الكســور العشرية
المستوى األول: قراءة الكسور العشرية وكتابتها 

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

قراءة االأعداد وكتابتها �سمن الع�سرة.   

قراءة الك�سر االعتيادي وكتابته.

ناق�ض مع ابنك / ابنتك اأنَّ ال�سكل اأعاله عبارة عن �سريط مق�سم اإىل ع�سرة اأجزاء مت�ساوية وباألوان خمتلفة حيث: �

ميَثّل هذا اللون جزًءا واحًدا من اأ�سل ع�سرة اأجزاء ويقراأ واحد من ع�سرة ويكتب يف ال�سورة الع�سرية 0٫1  

،كما ميكن كتابتة يف �سورة ك�سر اعتيادي  

ميَثّل هذا اللون 3 اأجزاء  من اأ�سل ع�سرة اأجزاء ويقراأ ثالثة من ع�سرة ويكتب يف ال�سورة الع�سرية 0٫3  كما 

ميكن كتابته يف �سورة ك�سر اعتيادي 

ميَثّل هذا اللون 6 اأجزاء  من اأ�سل ع�سرة اأجزاء ويقراأ �ستة من ع�سرة ويكتب يف ال�سورة الع�سرية 0٫6  كما 

ميكن كتابته يف  �سورة ك�سر اعتيادي      

الك�سر الع�سري : هو جزء من اأ�سل ع�سرة اأجزاء ويقراأ عدد االأجزاء امللونة اأو املحددة 

متبوعة بعبارة من ع�سرة مثل )0.5( تقراأ »خم�سة من ع�سرة« 

1

10

3

10

6

10
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دليــل ولي األمـــر

ستة من عشرةسبعة من عشرةواحد من عشرة

.٫6.٫7 .٫1

1. اأ�سل بني رمز الك�سر الع�سري وما ميَثّله بالكلمات:

2. اأكتب الك�سر الع�سري الذي ميَثّله اجلزء املظلل يف  كل �سكل :

ابني / ابنتي  قادر على :
قراءة الك�سر الع�سري الأي جزء من ع�سرة وكتابته

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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المستوى الثاني: تمثيل الكسور العشرية على خط األعداد

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

ل ال�سورة ال�سابقة اأو ال�ستعانة مب�سطرة فيها التدرج املوجود اأعاله. 1. اأطلب من ابني / ابنتي تاأمُّ

2. اأناق�ض ابني / ابنتي يف الأعداد املوجودة على امل�سطرة وكيفية التمييز بينها، واأذكر اأوجه الت�سابه والختالف بينها. 

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

قراءة الك�سور الع�سرية وكتابتها.

حتديد موقع عدد ما من االأعداد الكاملة على خط االأعداد.  

اأجزاء من  بينهما  توجد  كما  واحد(   ، كامالن هما )�سفر  امل�سطرة عددان  يوجد يف 

ى ك�سوًرا ع�سرية. العدد ت�سمَّ

اأ�ساعد ابني / ابنتي على حتديد الك�سر الع�سري  0٫8 على خط الأعداد. �

خطوات متثيل الك�سر0٫8على خط الأعداد : �

1. نكتب جميع الك�سور الع�سرية املوجودة بني العددين �سفر و واحد. 

 2. نحدد موقع الك�سر الع�سري 0٫8 على خط الأعداد ونكتب 0٫8

ح لبنك / ابنتك اأنَّ ال�سهم هنا ي�سري اإىل اأربعة من ع�سرة )0٫4( � و�سَّ

 0     .1   .2     .3    .4    .5   .6     .7    .8     .9    1

 0                             1

 0     .1   .2     .3    .4    .5   .6     .7    .8     .9    1
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1. اأقراأ الك�سور الع�سرية الآتية واأمثلها على خط الأعداد:

2: اأكتب الك�سر الع�سري الذي يقف عنده املهرج على خط الأعداد: 

ابني / ابنتي  قادر على :
متثيل الك�سور الع�سرية على خط االأعداد

.٫1.٫9 .٫3

 0                             1

 0                             1

 0                             1

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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المستوى الثالث: مقارنة الكسور العشرية وترتيبها

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

1. ناق�ض مع ابنك / ابنتك الأعداد املوجودة يف الأعلى واطلب منه اأن يقارن بينها حتى تتو�سل معه اإىل الآتي :

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:

قراءة الك�سور الع�سرية وكتابتها.

حتديد موقع ك�سر ع�سري على خط االأعداد.  

) كلما اجتهت اإىل ميني خط االأعداد زادت قيمة الك�سر الع�سري والعك�س �سحيح(

2. اطلب من ابنك / ابنتك اأن يحدد ك�سرين ع�سريني على خط الأعداد ويقارن بينهما 

 0     .1   .2     .3    .4    .5   .6     .7    .8     .9    1

 0     .1   .2     .3    .4    .5   .6     .7    .8     .9    1
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1. اكتب الك�سور الع�سرية لكل �سكل فيما يلي، ثم قارن بينها بو�سع < ، > ،=  :

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

ًّا. 2. رَتّب الك�سور الع�سرية الآتية ترتيًبا تنازليـ

.٫4.٫1 .٫5.٫9

،................ ،................ ،................ ،................ 

ابني / ابنتي  قادر على :
املقارنة بني الك�سور الع�سرية و ترتيبها

يطبَّق ابني/ ابنتي ما تعلَّمه
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المستوى الرابع: تحويل الكسور العشرية إلى كسور اعتيادية والعكس

خطوات تعليم ابني / ابنتي :

ح لبني / لبنتي اأنَّ جزًءا واحًدا من اأ�سل ع�سرة اأجزاء يكتب بال�سورة الع�سرية  � اأ�ستعني بجدار الك�سور اأعاله لأو�سَّ

،  كما اأنَّ خم�سة اأجزاء 

2

10
 ،  واأنَّ جزئني من ع�سرة تكتب0٫2وهي ت�ساوي 

1

10

0٫1 وميكن كتابته بال�سورة الك�سرية 

 ...كيف ذلك؟
1

2

   اأو 
5

10

ت�ساوي  0٫5اأو 

ميكن تب�سيط الك�سر بق�سمة الب�سط و املقام على العدد نف�سه مثاًل       =        وذلك بق�سمة كل من اخلم�سة و الع�سرة على 

العدد 5

 كالتايل:
40

100

ا ميكن تب�سيط  اأي�سً

سيحتاج ابني / ابنتي إلى:
قراءة الك�سور االعتيادية و الع�سرية وكتابتها

40

100

بق�سمة كل من الب�سط واملقام على العدد 10

5

10

1

2

40

100
=

 10 ÷ 40 

=0٫4
 10 ÷ 100 

4

10
=

0،1 0٫1 0٫1 0٫1 0٫1 0٫1 0٫1 0٫1 0٫1 0٫1

0٫2 0٫2 0٫2 0٫2 0٫2

0٫5 0٫5

1
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ل الك�سور الع�سرية الآتية اإىل ك�سور اعتيادية، ثم �سعها يف اأب�سط �سورة: �ض1:حَوّ

=0.7=0.9

اأ(  �سل بني كل ك�سر اعتيادي والك�سر الع�سري املطابق له :

3

10

6

10

8

10

.٫8.٫6 .٫3

3.  اأقارن بني الك�سور الآتية بو�سع ) < اأو > اأو = ( :

 0.6
5

10
 0.5

7

10
 0.28 0.32

ابني / ابنتي  قادر على :
التحويل من ك�سر ع�سري اإىل ك�سر اعتيادي والعك�س

=0.5=0.4
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مدير عام املديرية العامة لتطوير املناهج

اإلشراف التنفيذي
د. �سعاد بنت مبارك الفورية

املديرة العامة للمديرية العامة للمدار�ض اخلا�سة

املكلفة باإدارة املكتب الفني للدرا�سات والتطوير

اإلعداد
عبيد بن علي احلو�سني 

ع�سو مناهج ريا�سيات 

املديرية العامة لتطوير املناهج

خالد بن �سامل الب�سامي

باحث تربوي 

املكتب الفني للدرا�سات والتطوير

حممد بن �سعيد الناعبي

ع�سو فني اإمتحانات و�سوؤون طلبة 

املديرية العامة للتقومي الرتبوي

رحيمة بنت نا�سر الربخية

ع�سو مناهج ريا�سيات 

املديرية العامة لتطوير املناهج

ندى بنت اأحمد احلارثية

ع�سو مناهج ريا�سيات 

املديرية العامة لتطوير املناهج

رقية بنت �سعيد العربية

م�سرفة جمال ثان 

املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة م�سقط

منى بنت حممد التوبية

معلمة اأوىل جمال ثان 

املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة م�سقط

ابت�سام بنت حميد الر�سادية

م�سرفة �سعوبات تعلم 

املديرية العامة للربامج التعليمية

المقاطع التعليمية
نا�سر بن علي ال�سكيلي

فني مونتاج 

دائرة الأعالم الرتبوي

هند بنت �سعيد الناعبية

م�سرفة جمال �سعوبات تعّلم 

املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة م�سقط

عفاف بنت �سالح املعمرية

م�سرفة جمال �سعوبات تعّلم 

املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة جنوب الباطنة

فاطمة بنت يو�سف القا�سمية

معلمة جمال �سعوبات تعّلم 

املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة م�سقط

نعيمة بنت حمد احلارثية

معلمة جمال �سعوبات تعّلم 

املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة م�سقط

�سفية بنت عبدهلل احل�سرمية 

معلمة جمال �سعوبات تعّلم 

املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة الباطنة

اآ�سيا بنت طالب بن علي الفليتية

معلمة جمال �سعوبات تعّلم 

املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة الباطنة

المراجعة 
د. غالية بنت زاهر اخل�سيبية

خبرية تربوية

املديرية العامة لتطوير املناهج

التدقيق اللغوي
فاطمة بنت �سيف الها�سلية

رئي�ض ق�سم اإدخال البيانات والتدقيق اللغوي

عبداهلل بن اأحمد داود �سعد

ع�سو مناهج لغة عربية

املديرية العامة لتطوير املناهج

الرسامون
بدرية بنت خلفان الرحبية

رئي�سة ق�سم الر�سم

املديرية العامة لتطوير املناهج

فهد بن �سامل املعمري

اأخ�سائي ر�سم ُكتب مدر�سية

املديرية العامة لتطوير املناهج

التصميم واإلخراج
حمد بن �سيف الفار�سي

م�سمم جرافيك 

املكتب الفني للدرا�سات والتطوير





ن�سر عام 2019 بوا�سطة

وزارة الرتبية والتعليم، �سلطنة ُعمان

اإ�سدارات تربوية 2019/04

رقم الإيداع بوزارة الإعالم/ 2019

© جميع الحقوق محفوظة

ل يجوز دون احل�سول على اإذن خطي من النا�سر ا�ستخدام اأي من املواد التي يت�سمنها هذا الدليل، اأو 

ا�ستن�ساخها اأو نقلها، كليا اأو جزئيا، يف اأي �سكل وباأي و�سيلة، �سواء بطريقة اإلكرتونية اأو اآلية، مبا يف ذلك 

ال�ستن�ساخ الفوتوغرايف.

املطبعة:





158

دليــل ولي األمـــر

دليــل ولي األمر
 لمساعدة ابنه على اكتســـاب

المهارات األساسية في مادة الرياضيــــــــــات للصفوف )4-1(


