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

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

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

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

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

ُطبعت في سلطنة ُعمان
ت مواءمتها من كتاب التلميذ - الرياضيات للصف األول - من سلسلة  هذه نسخة تمَّ

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

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

 ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك. 

جمي��ع حق��وق الت�ألي��ف والطب��ع والن�ش��ر حمفوظ��ة ل��وزارة الرتبي��ة والتعلي��م،

م��ج��زاأً  اأو  ك���م��ًا  ال�كت���ب  ن�ش��خ  اإع����دة  اأو  ال�ت�ش��وير  اأو  ال�ط�ب��ع  يج��وز  وال   

 اأو ترجمته اأو تخزينه يف نط�ق ا�شتع�دة املعلوم�ت  بهدف جت�ري ب�أي �شكل من االأ�شك�ل

 اإال ب�إذن كت�بي م�ش��بق من الوزارة، ويف ح�لة االقتب��س الق�شري يجب ذكر امل�شدر.

 مت اإدخ�ل التعديات والتدقيق اللغوي والر�شم

 يف مركز اإنت�ج الكت�ب املدر�شي والو�ش�ئل التعليمية

ب�ملديرية الع�مة لتطوير املن�هج

مت تطوير الكت�ب مبوجب القرار الوزاري رقم )76/ 2019م( واللج�ن املنبثقة منه



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

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

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

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

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

ُطبعت في سلطنة ُعمان
ت مواءمتها من كتاب التلميذ - الرياضيات للصف األول - من سلسلة  هذه نسخة تمَّ

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

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

 ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك. 

جمي��ع حق��وق الت�ألي��ف والطب��ع والن�ش��ر حمفوظ��ة ل��وزارة الرتبي��ة والتعلي��م،

م��ج��زاأً  اأو  ك���م��ًا  ال�كت���ب  ن�ش��خ  اإع����دة  اأو  ال�ت�ش��وير  اأو  ال�ط�ب��ع  يج��وز  وال   

 اأو ترجمته اأو تخزينه يف نط�ق ا�شتع�دة املعلوم�ت  بهدف جت�ري ب�أي �شكل من االأ�شك�ل

 اإال ب�إذن كت�بي م�ش��بق من الوزارة، ويف ح�لة االقتب��س الق�شري يجب ذكر امل�شدر.

 مت اإدخ�ل التعديات والتدقيق اللغوي والر�شم

 يف مركز اإنت�ج الكت�ب املدر�شي والو�ش�ئل التعليمية

ب�ملديرية الع�مة لتطوير املن�هج

مت تطوير الكت�ب مبوجب القرار الوزاري رقم )76/ 2019م( واللج�ن املنبثقة منه



1

. 

. 

©
ُ   ،   ،    

 
       

ُ   ،   ،    
۲۰۱۸

. ۲۰۱۸

�سلطنة ُعمان



1

. 

. 

©
ُ   ،   ،    

 
       

ُ   ،   ،    
۲۰۱۸

. ۲۰۱۸

�سلطنة ُعمان







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

أجمعين. وبعد ،،،
المختلفة  ومجاالتها  جوانبها  في  التعليمية  المنظومة  تطوير  على  والتعليم  التربية  وزارة  حرصت 
العالمية  المستجدات  المستقبلية، ولتتواكب مع  الحالية، وتطلعاته  المجتمع  لتلبي متطلبات  كافة؛ 
من  التعليمية  المخرجات  تمكين  إلى  يؤدي  بما  المختلفة،  الحياتية  والعلوم  المعرفة،  اقتصاد  في 

المشاركة في مجاالت التنمية الشاملة للسلطنة.
بمراجعة  التعليمية  المنظومة  باعتبارها مكوًنا أساسًيا من مكونات  الدراسية  المناهج  وقد حظيت 
التدريس،  وطرائق  الدراسية،  المقررات  من  بدءا  المختلفة؛  نواحيها  في  شامل  وتطوير  مستمرة 
وأساليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتتناسب مع الرؤية المستقبلية للتعليم في السلطنة، ولتتوافق مع 

فلسفته وأهدافه. 
التطور  اهتماًما كبيًرا يتالءم مع مستجدات  العلوم والرياضيات  الوزارة مجال تدريس  وقد أولت 
العلمي والتكنولوجي والمعرفي، ومن هذا المنطلق اتجهت إلى االستفادة من الخبرات الدولية؛ 
اتساقا مع التطور المتسارع في هذا المجال من خالل تبني مشروع السالسل العالمية في تدريس 
لدى  والتقصي واالستنتاج  البحث  مهارات  تنمية  أجل  الدولية؛ من  المعايير  المادتين وفق  هاتين 
المسابقات  في  التنافسية  قدراتهم  وتطوير  المختلفة،  العلمية  للظواهر  فهمهم  وتعميق  الطالب، 

العلمية والمعرفية، وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية.
التعليم في  بما يحويه من معارف ومهارات وقيم واتجاهات جاء محقًقا ألهداف  الكتاب  إن هذا 
السلطنة، وموائما للبيئة العمانية، والخصوصية الثقافية للبلد بما يتضمنه من أنشطة وصور ورسومات، 

وهو أحد مصادر المعرفة الداعمة لتعلم الطالب باإلضافة إلى غيره من المصادر المختلفة. 
متمنية ألبنائنا الطالب النجاح، ولزمالئنا المعلمين التوفيق فيما يبذلونه من جهود مخلصة لتحقيق 
أهداف الرسالة التربوية السامية؛ خدمة لهذا الوطن العزيز تحت ظل القيادة الحكيمة لموالنا حضرة 

صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه.
والله ولي التوفيق

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
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ز كتاُب الّتلميِذ هذا تعلُّم الرياضيات ويدعُمه.  ُيعزِّ
ُل وسيلًة تعِليميَّـًة ُمفيدًة للتَّالميذ حيُث  وهو ُيشكِّ
ي هبدف  ـُر النّقاَط الرئيسـّية للنِّقاش الصفِّ إنَّـُه ُيوفِّ
َتطويـر َمهـارات حـلِّ اْلـُمْشـكالت والتَّعلُِّم من 
خالل االْستقصاء، وقد تم جتنُّب أَساليب التعليم 

التقليديـِة فيه.

ـِة بالنَّشـاِط األسـايسِّ  سـيكون مثاليًّـا َبـْدُء احلصَّ
إىل  والطَّلـب  اْلـُمَعلِّـِم،  دليـل  مـن  اْلـُمناسـِب 
لة يف كتاهِبم  التَّالميـِذ النَّظر إىل الّصفحة ذاِت الصِّ
ـُر َأْحياًنا  َكمرجـٍع بـريٍّ أو إرشـاديٍّ هلـم. يتوفَّ
بعُض األسـئلِة أو األنشـطة البسـيطِة التي ُيْمكن 
ـِق مـن َفهِم التَّالميـذ، وُيرافُق  اسـتخدامها للتَّحقُّ
ذلك توجيهاٌت للُمعلِّم َحول النَّشـاِط األسـايسِّ 

يف »َدليِل اْلـُمعلِّم«.

َيتـمُّ تقديـُم العديـِد مـن األْفـكاِر واْلـُمْقَتحاِت 
امُلساِعَدة للتالميِذ، والتي َتْظَهر عىل الشكل التايل:

اْكُتْب الئَِحًة بِاألَْعَداِد
ْوِجيَِّة للُمَساَعدِة الزَّ

جاُء االنتِباُه إىِل ُوجوب اْستِعامِل ِكتاِب التِّلميِذ  الرَّ
إىِل جانِب َدليِل املعلِِّم دائاًم. 

لقد َتمَّ َتْصميُم هذا الكتاِب وفق مناهِج كامربيدج 
لتعليـم الرياضيَّـات يف املرحلـة األساسـيَِّة والتي 
َمت  ُتدِمُج بشـكٍل ُمْبَتَكٍر املِنْهاَج مـَع َمصادَر ُصمِّ
َخّصيًصا لدعم كلٍّ مَن  املعلِّمنَي والتالميِذ، وذلك 
ْوليِة يف  مْن خـالِل تقديِم أفضِل اْلـُمامرسـاِت الدَّ
تعليِم الرياضياِت وُمقارباِت حلِّ اْلـُمشـكالِت. 
ُس مسـاعدة املدارِس عىل تنميِة  فهذه الكتب ُتكرِّ
مهـاراِت التالميِذ ليكونـوا واثقنَي من أنُفِسـهم، 
ريـن، ُمبدعني، ُمشـاركني. وقد  مسـؤولني، ُمتفكِّ
تـّم التكيـُز عـىل تزويـِد التَّالميِذ بمهـارات حلِّ 
اْلـُمشـِكالت بفاعلية، وتطبيِق املعرفة الرياضية،  

وتطوير فهٍم ُشُمويلٍّ للموضوع.

ـيٍّ ملقاربـِة حـلِّ  ُتقـدُِّم الكتـُب أفضـَل دعـٍم صفِّ
بويِة  اْلـُمشـكالِت مـْن خـالِل اْلـُمامرسـاِت التَّ

األفضِل امُلْسَتقاة من املدارس حوَل العاملِ. 

تشمُل عنارُص املِنَْهاِج ما َييل:

• وقـرٌص 	 ورقيـٌة  )نسـخٌة  املعلِّـِم  َدلِيـَل 
مدمٌج(.

• ِكَتاَب التِّلميِذ.	

• ِكَتاَب النَّشاِط.	

مقدمة كتاب التلميذ
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َيتـمُّ تقديـُم العديـِد مـن األْفـكاِر واْلـُمْقَتحاِت 
امُلساِعَدة للتالميِذ، والتي َتْظَهر عىل الشكل التايل:

اْكُتْب الئَِحًة بِاألَْعَداِد
ْوِجيَِّة للُمَساَعدِة الزَّ

جاُء االنتِباُه إىِل ُوجوب اْستِعامِل ِكتاِب التِّلميِذ  الرَّ
إىِل جانِب َدليِل املعلِِّم دائاًم. 

لقد َتمَّ َتْصميُم هذا الكتاِب وفق مناهِج كامربيدج 
لتعليـم الرياضيَّـات يف املرحلـة األساسـيَِّة والتي 
َمت  ُتدِمُج بشـكٍل ُمْبَتَكٍر املِنْهاَج مـَع َمصادَر ُصمِّ
َخّصيًصا لدعم كلٍّ مَن  املعلِّمنَي والتالميِذ، وذلك 
ْوليِة يف  مْن خـالِل تقديِم أفضِل اْلـُمامرسـاِت الدَّ
تعليِم الرياضياِت وُمقارباِت حلِّ اْلـُمشـكالِت. 
ُس مسـاعدة املدارِس عىل تنميِة  فهذه الكتب ُتكرِّ
مهـاراِت التالميِذ ليكونـوا واثقنَي من أنُفِسـهم، 
ريـن، ُمبدعني، ُمشـاركني. وقد  مسـؤولني، ُمتفكِّ
تـّم التكيـُز عـىل تزويـِد التَّالميِذ بمهـارات حلِّ 
اْلـُمشـِكالت بفاعلية، وتطبيِق املعرفة الرياضية،  

وتطوير فهٍم ُشُمويلٍّ للموضوع.

ـيٍّ ملقاربـِة حـلِّ  ُتقـدُِّم الكتـُب أفضـَل دعـٍم صفِّ
بويِة  اْلـُمشـكالِت مـْن خـالِل اْلـُمامرسـاِت التَّ

األفضِل امُلْسَتقاة من املدارس حوَل العاملِ. 

تشمُل عنارُص املِنَْهاِج ما َييل:

• وقـرٌص 	 ورقيـٌة  )نسـخٌة  املعلِّـِم  َدلِيـَل 
مدمٌج(.

• ِكَتاَب التِّلميِذ.	

• ِكَتاَب النَّشاِط.	

مقدمة كتاب التلميذ
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15

َمـا النُُّقوُد؟

ِن الَمْبَلَغ الُمنَاِسَب لِِشَراِء ُكلٍّ ِمْن َهِذِه األَْشَياِء. َكوِّ

وُكوَلَتِة   ُكَرٌةِقْطَعٌة ِمَن الشُّ

ُمَثلََّجاٌتِكَتاٌب

الَوْحَدُة 2 ج النَّشاُط األَساِسُّ 15-1  ما النُّقوُد؟ 



15

َمـا النُُّقوُد؟

ِن الَمْبَلَغ الُمنَاِسَب لِِشَراِء ُكلٍّ ِمْن َهِذِه األَْشَياِء. َكوِّ

وُكوَلَتِة   ُكَرٌةِقْطَعٌة ِمَن الشُّ

ُمَثلََّجاٌتِكَتاٌب

الَوْحَدُة 2 ج النَّشاُط األَساِسُّ 15-1  ما النُّقوُد؟ 



-( -



16

نَـا َمْتَجـُر َصفِّ

نا  17الَوْحَدُة 2 ج النَّشاُط األَساِسُّ 15-2  َمْتَجُر َصفِّ

َتْرتِيُب األَْطَواِل
 

األَْطَوُل

األَْقرُص

?

الُمفرداُت

الَوْحَدُة 2ج: النَّشاُط األَساِسُّ 16-1  األَْطواُل )1(

َرتِِّب األَطَواَل اآلتَِيَة ِمَن األَْطَوِل إِلى األَْقَصِر.



18

َتْرتِيُب االْرتَِفاِع
 

األَْطَوُل

األْقرُص

الُمفرداُت

?
الَوْحَدُة 2ج: النَّشاُط األَساِسُّ 16-1  األَْطواُل )1(

َرتِّْب َأْطَواَل األَْشَجاِر اآلتَِيِة ِمَن األَْطَوِل إِلى األَْقَصِر.

19

َتْرتِيُب األَْوَزاِن

َضْع َهِذِه األَْشَياَء بِالتَّْرتِيِب ِمَن األََخفِّ إلى األَْثَقِل:

األََخفُّ                     األَْثَقُل
الُمفرداُت

الَوْحَدُة 2ج: النَّشاُط األَساِسُّ 16-2  َتْرتيُب األَوزاِن



18

َتْرتِيُب االْرتَِفاِع
 

األَْطَوُل

األْقرُص

الُمفرداُت

?
الَوْحَدُة 2ج: النَّشاُط األَساِسُّ 16-1  األَْطواُل )1(

َرتِّْب َأْطَواَل األَْشَجاِر اآلتَِيِة ِمَن األَْطَوِل إِلى األَْقَصِر.

19

َتْرتِيُب األَْوَزاِن

َضْع َهِذِه األَْشَياَء بِالتَّْرتِيِب ِمَن األََخفِّ إلى األَْثَقِل:

األََخفُّ                     األَْثَقُل
الُمفرداُت

الَوْحَدُة 2ج: النَّشاُط األَساِسُّ 16-2  َتْرتيُب األَوزاِن



20

َتَساوي األَْوَزاِن
 

التََّساوي
الُمفرداُت

الَوْحَدُة 2ج: النَّشاُط األَساِسُّ 16-2  َتْرتِيُب األَْوزاِن

1

َباٍت ّياَرُة = ......   ُمَكعَّ السَّ

=

=

2

باٍت الُكوُب = ....... ُمَكعَّ

3

ًبا ّياَرُة + الُكوُب =  ....... ُمَكعَّ السَّ

؟

=

21

َعُة )1( السَّ
 

َجاِجيَِّة َعُة ِهَي ٨ ِمَن الُكَراِت الزُّ السَّ

َباٍت َعُة ِهَي 1٠ ُمَكعَّ السَّ

َكْم َشْيًئا ُيْمِكنَُك َحْمُلُه فِي َيِدَك؟

تِي َحَمْلَتَها. اْرُسِم األَْشَياَء الَّ
اْكُتْب إَِلى َجانِِب ُكلِّ ُصوَرٍة َسَعَة َيِدَك.

الُمفرداُت

َعُة )1(   الَوْحَدُة 2ج: النَّشاُط األَساِسُّ 17-1 السَّ
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َتَساوي األَْوَزاِن
 

التََّساوي
الُمفرداُت

الَوْحَدُة 2ج: النَّشاُط األَساِسُّ 16-2  َتْرتِيُب األَْوزاِن

1

َباٍت ّياَرُة = ......   ُمَكعَّ السَّ

=

=

2

باٍت الُكوُب = ....... ُمَكعَّ

3

ًبا ّياَرُة + الُكوُب =  ....... ُمَكعَّ السَّ

؟

=

21

َعُة )1( السَّ
 

َجاِجيَِّة َعُة ِهَي ٨ ِمَن الُكَراِت الزُّ السَّ

َباٍت َعُة ِهَي 1٠ ُمَكعَّ السَّ

َكْم َشْيًئا ُيْمِكنَُك َحْمُلُه فِي َيِدَك؟

تِي َحَمْلَتَها. اْرُسِم األَْشَياَء الَّ
اْكُتْب إَِلى َجانِِب ُكلِّ ُصوَرٍة َسَعَة َيِدَك.

الُمفرداُت

َعُة )1(   الَوْحَدُة 2ج: النَّشاُط األَساِسُّ 17-1 السَّ
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َعُة )2( السَّ

َعِة الَوْحَدُة 2ج: النَّشاُط األَساِسُّ 17-2 الَوَحَداُت َغْيُ الِقَياِسيَِّة للسَّ

َأرز

12

34

3 2 1

23

َماَذا ُيْمِكنَُك َأْن َتْفَعَل فِي َدِقيَقٍة؟

ْل. ، َوَسجِّ ُعدَّ
ُيْمِكنَُك َرْسُم ُصَوٍر أِلَْنِشَطتَِك َأْو ِكَتاَبُة َماَذا َفَعْلَت.

ُيْمِكنُنِي اإِلْمَساُك بِالُكَرِة 
ًة ِف َدِقيَقٍة َواِحَدٍة. 12 َمرَّ

َدِقيَقٌة َواِحَدٌة

الَوْقُت

ِقائُق الَوْحَدُة 2ج: النَّشاُط األَساِسُّ 1٨-1 الدَّ

٠٠:٠1

12
2

1
3

4567٨
9
1٠11

َسنَاءُ
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َعُة )2( السَّ

َعِة الَوْحَدُة 2ج: النَّشاُط األَساِسُّ 17-2 الَوَحَداُت َغْيُ الِقَياِسيَِّة للسَّ

َأرز

12

34

3 2 1

23

َماَذا ُيْمِكنَُك َأْن َتْفَعَل فِي َدِقيَقٍة؟

ْل. ، َوَسجِّ ُعدَّ
ُيْمِكنَُك َرْسُم ُصَوٍر أِلَْنِشَطتَِك َأْو ِكَتاَبُة َماَذا َفَعْلَت.

ُيْمِكنُنِي اإِلْمَساُك بِالُكَرِة 
ًة ِف َدِقيَقٍة َواِحَدٍة. 12 َمرَّ

َدِقيَقٌة َواِحَدٌة

الَوْقُت

ِقائُق الَوْحَدُة 2ج: النَّشاُط األَساِسُّ 1٨-1 الدَّ

٠٠:٠1

12
2

1
3

4567٨
9
1٠11

َسنَاءُ
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َيْومي
َماَذا َتْفَعُل َيْوَم األََحِد؟ 
ْبِت؟ َماَذا َتْفَعُل َيْوَم السَّ

َماَذا َتْفَعُل فِي َيْوِم الُعْطَلِة؟

َماَذا َلْو َذَهْبَت فِي ِزَياَرٍة؟
َهْل َسَيُكوُن َيْوُمَك ِمْثَل َغْيِرِه؟

ِذي َسَيُكوُن ُمْخَتِلًفا؟ ِذي َسَيُكوُن ُمَماثاًِل؟ َوَما الَّ َما الَّ

 

األََحُد، اإلْثنَْي، الثُّاَلَثاُء، 
األَْربَِعاُء، اخلَِميُس

ْبُت اجلُُمَعُة، السَّ

الُمفرداُت

اُم األُْسُبوِع 25الَوْحَدُة 2ج: النَّشاُط األَساِسُّ 1٨-2 أيَّ

 َينَايِر، فِْبَرايِر، َماِرس، إِْبِريل، َماُيو، ُيوْنُيو، ُيوْلُيو،
 ُأُغْسُطس، ِسْبَتْمبِر، ُأْكُتوَبر، ُنوَفْمبر، ِديَسْمبِر.

ْهِر. نَِّة، ُثمَّ اْرُسْم َشْيًئا َيْحُدُث فِي َهَذا الشَّ اْخَتْر َشْهًرا ِمَن السَّ

نَِة َأْشُهُر السَّ

نَِة الَوْحَدُة 2ج: النَّشاُط األَساِسُّ 1٨-3  َأْشُهُر السَّ
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التَّْصنِيُف ِضْمَن َمُْموَعاٍت 
ِحيَحِة: َصنِِّف األَْشُهَر ِضْمَن الَمْجُموَعِة الصَّ

َتاُء  ْيُفالشِّ الصَّ

بِيُع الَخِريُفالرَّ

ِديَسْمبرِسْبَتْمبِرُيوْنُيو

ُأْكُتوَبرَينَاِيرَماُيو

ُيوْلُيو

فِْبَراِيرُنوَفْمبر

َماِرسُأُغْسُطس

إْبِريل

الَوْحَدُة 2ب: النَّشاُط األَسايسُّ 19-1 الّتْصنيُف ِضْمَن َمْموعاٍت26

َما الَقاِعَدُة؟

27 الَوْحَدُة 2ب: النّشاُط األَسايسُّ 19-1 التَّْصنِيُف ِضْمَن َمُْموَعاٍت

ليَسْت َأْلَعاًبا َأْلَعاٍب

َهْل َتْسَتطِيُع َتْصنيَف األََدواِت َنْفِسها بَِطِريَقٍة ُأْخَرى ؟

َصنَّفْت َطْيُف األََدَواِت اآلتَِيَة إِلى:
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َوِر بِاْستِْخَداِم امُلَثلََّجاِت التَّْمثِيُل بِالصُّ

ُكوَلَتة؟ ُلوَن الُمَثلََّجاِت بِنَْكَهِة الشُّ ِذيَن ُيَفضِّ َما َعَدُد األَْشَخاِص الَّ

ُلوَن الُمَثلََّجاِت بِنَْكَهِة الَفانِيليا؟ ِذيَن ُيَفضِّ َما َعَدُد األَْشَخاِص الَّ

ُلوَن الُمَثلََّجاِت بِنَْكَهِة الفَراِوَلِة؟ ِذيَن ُيَفضِّ َما َعَدُد األَْشَخاِص الَّ

ُلوَن الُمَثلََّجاِت بِنَْكَهِة النَّْعناِع؟ ِذيَن ُيَفضِّ َما َعَدُد األَْشَخاِص الَّ

َلَة َلَدْيَك. ارُسِم الُمَثلََّجاِت الُمَفضَّ

َوِر واْلـُمَكّعباِت28 الَوْحَدُة 2ب: النَّشاُط األَسايسُّ 19-2 الّتْمثيُل بِالصُّ

 

َوِر التَّْمثِيُل بِالصُّ

sunnyrainypartly cloudycloudy

الُمفرداُت

Apple

Banana

Grapes

Orange

اٌح ُتفَّ

َغاِئٌم َماطٌِرُمْشِمٌس َغاِئٌم جزئيًّا

َمْوٌز
ِعنٌَب

ُبْرُتَقاٌل

ٌة، َما َعَدُد  لُِكلِّ َنْوٍع ِمَن الُمَثلََّجاِت َنْكَهٌة َخاصَّ
ُلوَن تِْلَك النَّْكَهِة.  ِذيَن ُيَفضِّ األَْشَخاِص الَّ

chocolatevanillastrawberrymint َنْعنَاٌعَفَراِوَلٌةَفانِيليا ُشوُكوَلَتة

ِل َباِت لَِوْقِت الَوجَباِت اْلـُمَفضَّ التَّْمثِيُل بِاْلـُمَكعَّ

ُل. َوْقُت الَوَجَباِت الُمَفضَّ

ِذيَن ُيِحبُّوَن الُفُطوَر؟  َما َعَدُد األَْشَخاِص الَّ
                                                                           

ِذيَن ُيِحبُّوَن الَغَداَء؟   َما َعَدُد األَْشَخاِص الَّ

ِذيَن ُيِحبُّوَن الَعَشاَء ؟ َما َعَدُد األَْشَخاِص الَّ

الُفُطوُر         الَغَداُء    الَعَشاُء
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التَّْصنِيُف
َباٍت.  َأْغِلْق َعْينَْيَك، َواْخَتْر َعَشَرَة ُمَكعَّ

باِت ِضْمَن ُمَخطَِّط ڤن. اْفَتْح َعْينَْيَك، َوَصنِِّف اْلـُمَكعَّ

َباِت الَحْمَراِء؟ َما َعَدُد الُمَكعَّ
َباِت َغْيِر الَحْمَراِء؟ َما َعَدُد الُمَكعَّ

 

ُمَطَُّط ِڤْن

َأْحَمُر

الُمْفَرَداُت

الَوْحَدُة 2ب: النَّشاُط األَساسيُّ 19-3 ُمَخطَّطاُت ِڤن30

َلْيَس َأْحمَر

َتْصنِيُف األَْشَكاِل
َتْحَتاُج إَِلى َمْجُموَعَتْيِن ِمَن األَْشَكاِل.

اْخَتـْر َثَمانَِي ُقَصاصـاٍت َوَرِقيٍَّة ِمْن َمْجُموَعٍة َكبِيَرٍة َسـَيْعِرُضَها َعَلْيَك 
ُن األَْشَكاَل َأْعَلُه. ُمَعلُِّمَك َتَتَضمَّ

ِحيِح فِي ُمَخطَِّط ِڤْن. َصنِِّف األَْشَكاَل بَِوْضِعَها ِضْمَن الِقْسِم الصَّ

باعيَِّة؟     َكْم َعَدُد األَْشَكاِل الرُّ

َكْم َعَدُد األَْشَكاِل الُمَخطََّطِة؟       

باعيَِّة َوالُمَخطََّطِة؟      َكْم َعَدُد األَْشَكاِل الرُّ

باِعيَُّةاألَْشَكاُل الُمَخطََّطُة األَْشَكاُل الرُّ

31 الَوْحَدْة 2ب: النَّشاُط األَساسيُّ 19-3 ُمَخطََّطاُت ِڤن
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الَعَشَراُت

تِيِب. ْ اِت بِالترَّ ُاْكُتْب َأْعَداَد الَعَشَ

اْبَدْأ بِالَعَدِد  )0(. 

اِت َمْفُقوٌد؟ َأيُّ َعَدٍد ِمَن الَعَشَ
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اِت32 دُّ بِالعرَشرَ ُة 2أ: النَّشاُط األرَساِسُّ 20-1  العرَ ْحدرَ الورَ

0
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 14     40      17    30       25       10            

َما األَْعَداُد الرَّتِي َسَتنُْتُج؟

ٍة34 رَ شرَ ُة 3 أ النَّشاُط األرَساِسُّ 20-2  أرَْكثرَُر أرَْو أرَقرَلُّ بِعرَ ْحدرَ الورَ
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اِت  ، اْسترَْخِدْم بِطرَاقرَ تِكرَ درَ اعرَ لُِمسرَ
األرَْسُهِم.

35 اُت رَ اُد والعرَشرَ ُة 3 أ النَّشاُط األرَساِسُّ 20-3  اآلحرَ ْحدرَ الورَ
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اإِلَضاَفُة 
ْن َسِعيٌد ِمْن إِْكَماِل َهِذِه اإِلَضاَفاِت لِِضيِق الَوْقِت. َلْم َيَتَمكرَّ

ِمَك ُمَساَعَدَتُه فِي إِيَجاِد الَعَدَدْيِن    اْطُلْب إَِلى ُمَعلِّ

َعَلى َخطِّ األَْعَداِد الْستِْكَمالِِهَما.
اِد. طِّ األرَْعدرَ لرَ خرَ اٍت عرَ زرَ فرَ ُاْرُسْم قرَ
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طِّ األرَْعداِد36 ْمُع بِواِسطرَِة خرَ ُة 3 أ النَّشاُط األرَساِسيُّ 21-1  اْلجرَ ْحدرَ الورَ
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اْلَجْمُع
َأِضِف األَْعَداَد اآلتَِيَة:

ُأ بِِه. ترَْبدرَ ِد الَِّذي سرَ درَ ْر يف العرَ فرَكِّ
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37 ا دَّ تصاُعِديًّ ِة العرَ اِسطرَ ْمُع بِورَ ُة 3 أ النَّشاُط األرَساِسيُّ 21-2  اْلجرَ ْحدرَ الورَ
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الطرَّْرُح 
ِمَك ُمَسـاَعَدَتُه  ْن َفْيَصٌل ِمْن إِْكَماِل َعَملِيرَّاِت الطرَّْرِح لِِضيِق الَوْقِت، اْطُلْب إَِلى ُمَعلِّ َلـْم َيَتَمكرَّ

فِي إِيَجاِد الَعَدَدْيِن َعَلى َخطِّ األَْعَداِد الْستِْكَمالِِهَما. 

اِد. طِّ األرَْعدرَ لرَ خرَ اٍت عرَ زرَ فرَ ُاْرُسْم قرَ

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

نرَاُزلِيًّا38 دِّ ترَ ِة العرَ اِسطرَ ُة 3 أ النَّشاُط األرَساِسُّ 21-3  الطَّْرُح بِورَ ْحدرَ الورَ
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ٍة. َلٍة َعَدِديرَّ ْوَج الَعَدِديرَّ ِف ُجْ ُاْكُتِب الزرَّ

افُِئ/اْلُمساوي اْلُمكرَ

ٍة. ْجُموعرَ اْلُكلِّيَّ لُِكلِّ بِطرَاقرَ الً المرَ أرَْوِجْد أرَوَّ

الُمفرداُت َأيُّ اْلبَِطاَقاِت ُمَتَساِوَيٌة؟

39 اوي ُة 3 أ النَّشاُط األرَساِسُّ 21-4  التَّسرَ ْحدرَ الورَ

 9 = 3 + 68= 4 + 4

7= 3 + 41 + 6= 3 + 4

7= 1 + 6

 7 = 3  + 4

افُِئ لـ      6 +  1 4 +  3 =      اْلُمكرَ
1  + 6 = 3  + 4

 7 = 1  + 6
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ِجَهاُز اْلَعَدِد اْلَمْكُسوُر
 

ْعِف ُقْرُب الضِّ
الُمفرداُت

73

119

1915 ْعف
ضِ

ا؟ ما األَْعَداُد الرَّتِي  ُيْمكُِن  َأْن َيُكوَن َقْد َتمرَّ إِْدَخاُلَ

ِد 6  درَ  13 ُقْرُب ِضْعِف اْلعرَ

ِمثاٌل:

ِد  6 درَ 11 ُقْرُب ِضْعِف اْلعرَ

. ياااه !... ِجَهاُز اْلَعَدِد اْنَكَسَ

ْعِف40 ْعُف وُقْرُب الضِّ ُة 3 أ النَّشاُط األرَساِسُّ 22-1  الضِّ ْحدرَ الورَ

اٌل إِْدخرَ

إْخرارٌَج

األَْنَصاُف 
َيَقوُم ُعَمُر بَِتْمثيِل نِْصِف اأْلَْرَبَعِة.

َهـْل ُيْمكِنَُك فِْعُل َذلَِك ِمْن َأْجـِل: نِْصِف االْثنَْيِن، ونِْصِف 
ترَِّة، َونِْصِف الَعَشَرِة؟ السِّ

ْفِع  لِكرَ بِررَ ذرَ ، ورَ كرَ امرَ ْيكرَ أرَمرَ درَ ْع ِكْلترَا يرَ ضرَ
ى  ا يِف ِكْلترَْيِهام، ُثمَّ أرَْبِعْد إْحدرَ ْفِسهرَ ابِِع نرَ اأْلرَصرَ

 . ْيكرَ درَ يرَ
اِد  اِت ذاِتا لِْلرَْعدرَ اآْلنرَ ُقْم بِاْلُُطورَ

ى. األُْخررَ

ُيَمثُِّل ُعَمُر نِْصَف الثرََّمانَِيِة.

41 ُة 3 أ النَّشاُط األرَساِسُّ 22-2  أرَْنصاُف األرَعداِد ْحدرَ الورَ
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َأْنَصاُف األَْشَكاِل

اِحًدا ُكلَّ  ْكاًل ورَ اِْسترَْخِدْم شرَ
ٍة. رَّ مرَ

اِل42 اُف األرَْشكرَ ُة 3 أ النَّشاُط األرَساِسُّ 22-3  أرَْنصرَ ْحدرَ الورَ

الُمَشاَرَكُة
َشاِرِك اْلَخَرَز.

َكْم َخَرَزًة َسَتـُكوُن لُِكلٍّ ِمنُْهْم؟

 

ْيرَ التَّالميِذ ةرَ برَ كرَ اررَ ْد أرَنَّ اْلـُمشرَ أرَكَّ ترَ
ْدِل.  انرَْت بِالعرَ  كرَ

درَ  درَ ْمترَِلكرَ ُكلُّ تِْلميٍذ العرَ ُِب أرَْن يرَ يرَ
 

ِز. ررَ ُه ِمنرَ الرـَ نرَْفسرَ
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َكْم َتْحَتاُج َأْكَثَر؟

ةرَ لـ 10 لِترَْحِديِد  ِديَّ درَ اجرَ العرَ اِْسترَْخِدِم األرَْزورَ

ْطُلوِب لِترَْكِويِن 10،  افِيِّ المرَ ِد اإِلضرَ درَ العرَ

اِحًدا. ْح ورَ اِحًدا أرَِو اْطررَ  ُثمَّ أرَِضْف ورَ

كْم َتْحتاُج لُتْصبَِح َأْقَرَب لِْلَعَشَرِة؟

ِة44 رَ شرَ ُة 3 أ النَّشاُط األرَساِسُّ 23-1  ُقْرُب اْلعرَ ْحدرَ الورَ

ُق ِمَن الطرَّْرِح الترََّحقُّ

45 ُق ِمنرَ الطَّْرِح قُّ ُة 3 أ النَّشاُط األرَساِسُّ 23-2  التَّحرَ ْحدرَ الورَ

16 = 12 - 28

7 = 14 - 19

14 = 5 - 17

15 = 3 - 16 19 = 8 - 25

3 = 9 - 11

ٍة. ْد ِمْن َكلِّ ُجْمَلٍة َعَدِديرَّ َتأكرَّ
َهْل ِهَي َصِحيَحٌة؟
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َما الَعَدُد الَمْفُقوُد؟

. تِكرَ درَ اعرَ دِّ لِـُمسرَ ادَّ لِلعرَ ورَ اْسترَْخِدْم مرَ

12  =  + 5

11  =    7  +     

18  =   6  +    

15  =         +  4

َة.  اِْنَسِخ الُجَمَل الَعَدِديرَّ

اْمَلِ اأْلَْعَداَد اْلَمْفُقوَدَة.

ْفُقوُد؟46 ُد اْلـمرَ درَ ا العرَ :  23 - 3 مرَ ُة 3 أ النَّشاُط األرَساِسُّ ْحدرَ الورَ

النُُّقوُد، النُُّقوُد!
األََدَواُت الَّتي َتْحَتاُجها:

47الَوْحَدُة 3 ج النّشاُط األَساِسُّ 24-1  َما ِقيَمُة النُُّقوِد؟

ِوَعاٌء

ِمْحَفَظُة ُنُقوٍد لُِكلِّ َواِحٍد َحَجُر َنْرِد النُُّقوِد

ُنُقوٌد
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َي؟ َماَذا ُتِريُد َأْن َتْشَتِ

الَوْحَدُة 3 ج النَّشاُط األَساِسُّ 24-2  َهْل َتْكِفي النُّقوُد؟48
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َما ُطوُل ُكلِّ َيَرَقٍة؟ 

اِْصنَْع َيَرَقَتَك بِنَْفِسَك.

ا؟ َما ُطوُلَ

49 الَوْحَدُة 3 ج النَّشاُط األَساِسُّ 25-1  ُمَقاَرَنُة األَْطَواِل
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َحلُّ َمسائَِل ِف اْلَوْزِن

َباٍت.  َتِزُن الُكَرُة تِْسَعَة ُمَكعَّ

ًبا َسوَف َتِزُن ُكلُّ ُلْعَبٍة؟ َكْم ُمَكعَّ

الَوْحَدُة 3 ج النَّشاُط األَساِسُّ 25-2 َحلُّ َمَساِئَل ِف الَوْزِن50

أ

ب
ج

هـ د

ُمَقاَرَنُة اْلَوْزِن

ِصْف ُكلاًّ ِمْن َهِذِه األَْشَياِء ُمْسَتْخِدًما: َخِفيٌف َأْم َثِقيٌل؟

َأْوِجْد َأْشَياَء ُأْخَرى لُِتَقاِرَن َأْوَزاَنَا.

51 تِيُب ْ الَوْحَدُة 3 أ النَّشاُط األَساِسُّ 25-3 اْلـُمَقاَرَنُة َوالتَّ

َثِقيٌلَخِفيٌف

 بطاطا

اطا
لبط

ح ا
رشائ

أخبـار
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َعُة السَّ

َأْوِجْد َأْو اْصنَْع َأوَعيًِة ُمْخَتلَِفًة.
َما الَِّذي ُيْمكِنَُك اْستِنَْتاُجُه َحْوَل َسَعتِها؟

َعِة52 الَوْحَدُة 3 ج النَّشاُط األَساِسُّ 26-1  قياُس السَّ

َأْكَثُر َسَعًة

َأيٌّ ِمنَْها األَْكَثُر َسَعًة؟

َأيٌّ ِمنَْها األََقلُّ َسَعًة؟

53 َعِة الَوْحَدُة 3 ج النَّشاُط األَساِسُّ 26-2  َحلُّ ُمْشِكالٍت ف السَّ



َعُة السَّ

َأْوِجْد َأْو اْصنَْع َأوَعيًِة ُمْخَتلَِفًة.
َما الَِّذي ُيْمكِنَُك اْستِنَْتاُجُه َحْوَل َسَعتِها؟
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َأْكَثُر َسَعًة

َأيٌّ ِمنَْها األَْكَثُر َسَعًة؟

َأيٌّ ِمنَْها األََقلُّ َسَعًة؟

53 َعِة الَوْحَدُة 3 ج النَّشاُط األَساِسُّ 26-2  َحلُّ ُمْشِكالٍت ف السَّ



ُملَحَظُة اْلَوْقِت

ُنْصبُِح َأْكَبَ ِسناًّا بُِمُروِر الَوْقِت.

الَوْحَدُة 3 ج النَّشاُط األَساِسُّ 27-1  ِقراَءُة اْلَوْقِت )3(54

َساَعاٌت

اَعُة الثَّالَِثُة السَّ اَعُة الثَّانَِيةُ  السَّ اَعُة الَواِحَدةُ  السَّ  

اِدَسُة اَعُة السَّ السَّ اَعُة الَخاِمَسةُ  السَّ ابَِعةُ  اَعُة الرَّ السَّ  

اَعُةالتَّاِسَعُة السَّ اَعُة الثَّاِمنَةُ  السَّ ابَِعةُ  اَعُة السَّ السَّ  

اَعُة الثَّانَِيَة َعَشَرَة السَّ اَعُة الَحاِدَيَة َعَشَرةَ  السَّ اَعُة الَعاِشَرةُ  السَّ  
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الُمْفَرداُت

55 الَوْحَدُة 3 ج النَّشاُط األَساِسُّ 27-1  ِقراَءُة اْلَوْقِت  )3(
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الُمْفَرداُت

55 الَوْحَدُة 3 ج النَّشاُط األَساِسُّ 27-1  ِقراَءُة اْلَوْقِت  )3(



َما الَوْقُت؟
َماَذا َتْفَعُل ِخَلَل الَيْوِم؟

َر فِي َأيِّ َوْقٍت َتْسَتْيِقُظ؟ َوَماَذا َتْفَعُل َبْعَد َذلَِك؟  َعَلْيَك َأْن ُتَفكِّ

ُسوَماِت لُِمَساَعَدتَِك. اِْسَتِعْن بِالرُّ

اَعِة  اَعِة            َأَتنَاَوُل ُفُطوِري ِف السَّ َأْسَتْيِقُظ َصَباًحا ِف السَّ

اَعِة  َأْلَعُب ِف السَّ اَعِة       َأَتنَاَوُل َغَدائِي ِف السَّ

الَوْحَدُة 3 ج النَّشاُط األَساِسُّ 27-2  ِقَراَءُة اْلَوْقِت )4(56

َتْرتِيُب األَْشُهِر

َأْعِط َوْصًفا لُِكلِّ َشْهٍر بَِكلَِمٍة َواِحَدٍة.

نَِة؟ َما َتْرتِيُب َأْشُهِر السَّ

57 نِة )2( الَوْحَدُة 3 ج النَّشاُط األَساِسُّ 27-3  َأْشُهُر السَّ
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َعدُّ الَبَياَناِت
َلِة َبْيَن: ُفوِف اْختَِياُر اْلَوْجَبِة الُمَفضَّ ُطلَِب إِلى َتالِميِذ َأَحِد الصُّ

الَعَشاِء الَغَداِء الُفُطوِر

َهِذِه الَبَياَناُت الَّتِي ُجِمَعْت.

َكْيَف ُيْمكِنَُك َعدُّ الَبَياَناِت؟
َكْيَف ُيْمكِنَُك َعْرُض الَبَياَناِت؟

ْثيُلها58 تمَ ُْع اْلبمَياناِت ومَ ُة 3 ب النَّشاُط األمَساِسُّ 28-1جمَ ْحدمَ الومَ

ُمَطَُّط َكاُرول
ُقْم بِاْلَعَمِل َمَع َزِميلَِك لَِتْصنِيِف َهِذِه األَْشَكاِل.

ُمَخطَُّط َكاُرول:

ُر َرَأْحَ َلْيَس  َأْحَ

ُمْسَتطِيٌل

َلْيَس ُمْسَتطِياًل

الُمْفَرداُت

59 اُرول ُة 3 ب النَّشاُط األمَساِسُّ 28-2 ُممَطَُّط كمَ ْحدمَ الومَ

اِسًيا ْيسمَ قمَ لمَ

اِديٌّ ممَ رمَ

ْيسمَ لمَ
ا ماديًّ  رمَ

اٍس قمَ
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َتْصنِيُف الَبَياَناِت
الَّتِ�ي  الَمْش�ُروَباِت  َأْن�َواِع  َمْعِرَف�َة  َأَم�ُل  ُتِري�ُد 

َياَضِة. ُمَها فِي َيْوِم الرِّ َسُتَقدِّ
َوَجَدْت َأَمُل َبْعَض 

َها، َلكِنَّ  اْلَمْعُلوَماِت ِمْن َصفِّ
اْلَمْعُلوَماِت َغْيُر ُمَصنََّفٍة.

َحاِوْل إَِعاَدَة َعْرِض الَمْعُلوَماِت 
. بَِأيِّ َطِريَقٍة ُتِحبُّ

اٌب َباِرٌد اٌب َساِخٌنَشَ َشَ

َأْوالٌدَبناٌت
َشاٌب باِرٌد

َشاٌب ساِخٌن

َياَضِة؟ َمَها َأَمُل فِي َيْوِم الرِّ َما َأْنَواُع الَمْشُروَباِت الَّتِي َيِجُب َأْن ُتَقدِّ

َسناُء - َعصي
ساَرُة - ماٌء

َسعيٌد - َعصٌي

اُن - َعصٌي َعزَّ

فاطَِمُة - شاٌي

ُد - ماٌء أَْحَ

َمزوُن - َعصٌي

نوُر - عصٌي
خالٌِد - كوالعائَِشُة - شاٌي

ريم - ماء َفيَصٌل - شاٌي

ُة 3 ب النَّشاُط األمَساِسُّ 28-3 تمَْصنيُف اْلبمَياناِت60 ْحدمَ الومَ

فاطَِمُة، ُسَليامُنَسناُء، َمزوُن ُيْمكنَُك تْصنيُف الَمْعُلوَماِت 
ِضْمَن َمْجُموَعاٍت.

ُيْمكِنَُك اْستِْخَداُم
 ُمَخطَِّط كارول

ُيْمكِنَُك اْستِْخَداُم ُمَخطَِّط ڤِْن

َباِت َأْو  ُيْمكِنَُك َتْصِميُم َتْمثِيٍل بِالُمَكعَّ
َوِر، َأْو َأيِّ َشْيٍء َتْخَتاُرُه. بِالصُّ

شاٌيَعصٌي

1
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5

َماءَشاي

شكر وتقدير

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

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