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تمت مواءمة الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 98 / 2017 واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة

لوزارة التربية والتعليم

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

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

© مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.
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 الثاني - من سلسلة  هذه نسخة تمَّ

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

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

 ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك. 



حضـرة صـاحب الجـاللـة

 السلطان هيثم بن طارق المعظم

المغفور لـه

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





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

ُّ
النَّ�شيُد الْـَوَطنِـي

خ��اء
َّ
َوا�ْسَعدي َواْنَعم�ي ِبالر

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

الأَْوط���ان في  ْعَب  َوال�سَّ

يَّـــــًدا ُ�ؤَ
مـــ ـــــــــُدْم 

َ
َوْلـــي

ــان ــط ــْل
ُّ

ــس ــ� َجــــاَلــــَة ال

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

ــــًدا ــــجَّ ــــَم ـــــًا ُم عـــــاِه

يا ُعماُن َنْحُن ِمْن َعْهِد النَّبي

مــاء
َّ

فــاْرَتقـــي هـــــاَم ال�س

ِب
َ
اْلَعر ــراِم  ِك ِمــْن  ــيــاُء  اأَْوِف

يـــاء َواْمَلـئـي اْلَكـــْ�َن الـ�سِّ





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

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

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

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

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

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

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

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم





ز كتاُب الّتلميِذ هذا تعلُّم الرياضيات ويدعُمه،  ُيعزِّ
وهو ُيشّكُل وسيلًة تعِليمّيًة ُمفيدًة للتَّالميذ حيُث أ

إنَّ�ُه ُيوّفُر النّقاَط الرئيس�ّية للنِّق�اش الصّفي هبدف 
َتطوير َمهارات حّل املْشكالت والتَّعلُِّم من خالل 

االْستقصاء. 

س�يكون مثاليًّ�ا َب�ْدُء احلّص�ِة بالنَّش�اِط األس�ايسِّ 
امْلناس�ِب من دليل امْلَعلَّ�ِم، والّطل�ب إىل الّتالميِذ 
النّظ�ر إىل الّصفحة ذاِت الّصلة يف كتاهِبم َكمرجٍع 
برصّي أو إرش�اديٍّ هلم. وقد يتوّف�ُر َأْحياًنا بعُض 
ُيْمك�ن  الت�ي  البس�يطِة  النّش�اطاِت  أو  األس�ئلِة 
اس�تخدامها للتَّحّق�ق من فه�ِم التَّالمي�ذ، وُيرافق 
ذلك توجيهاٍت للُمعّلم َحول النَّش�اِط األس�ايسِّ 

يف »َدليِل امْلعّلم«.

َيتِ�مُّ تقدي�م العدي�د م�ن األْف�كاِر وامْلْقَتح�اِت 
امْلساِعَدة للتالميِذ والتي َتْظَهر عىل الشكل التايل:

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

لقد َتمَّ َتْصميُم هَذا الكتاِب وفق مناهِج كامربيدج 
لتعلي�م الرياضيَّ�ات يف املرحل�ة األساس�ّيِة والتي 
تدُمُج بش�كٍل ُمْبَتَكٍر املِنْهاَج م�َع َمصادَر ُصّمَمت 
يًصا لدعم كلٍّ مَن  املعلمنَي والتالميِذ؛ وذلك  ِخصِّ
ْوليِة يف  م�ْن خ�الِل تقدي�ِم أفض�ِل امْلامرس�اِت الدَّ
تعليِم الرياضياِت وحلِّ امْلشكالِت. فهذه الكتب 
ُس مس�اعدة امل�دارِس ع�ىل تنميِة مه�اراِت  ُتك�رِّ
التالميِذ ليُكونوا واثقنَي من أنُفِسهم، ومسؤولني، 

وُمتفّكرين، وُمبدعني وُمَشاِركني. 

وقد تّم التكيُز عىل تزويِد الّتالميِذ بمهارات حّل 
امْلش�ِكالت بفاعلّي�ة، وتطبي�ِق املعرف�ة الرياضّية،  

وتطوير فهٍم ُشُمويٍل للموضوع.

وُتق�ّدُم الكت�ُب أفض�َل دع�ٍم صّف�ٍي ملقارب�ِة حّل 
بويِة األفضِل  امْلشكالِت مْن خالِل امْلامرساِت التَّ

امْلْسَتَقاة من املدارس حوَل العاملِ. 

تشمُل عنارُص املِنَْهاِج َما َييل:

• وق�رٌص 	 ورقي�ٌة  )نس�خٌة  املعّل�ِم  دلي�َل 
مدمٌج(.

• كتاَب التلميِذ.	

• كتاَب النَّشاِط.	

مقّدمة كتاب التلميذ

اْكُتْب الئَِحًة بِاألَْعَداِد
ْوِجيَِّة للُمَساَعدة الزَّ
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د

الَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَسايسُّ 1-2 إِعداُد لوَحِة املاَئِة4

ْن َهِذِه األَْعَداَد ِف َلْوَحِة املاَئِة َلَدْيَك. َلوِّ

ْهَت إَِل َأْعَل َأْو إَِل َأْسَفِل ُكلِّ َمُْموَعٍة؟ َ َم اتجّ ُ ْاألَْعَداُد ُكلجّ َكْيَف َتَتَغيجّ
ْلَها بَِلْوٍن ُمَْتلٍِف. ِة بَِك وَظلجّ َعاِت ِمْن َلْوَحِة املاَئِة اخْلاصَّ اِْخَتْ َبعَض امْلَربَّ

دَّ َزِميَلَك لَِيِصَف َلَك النََّمَط الَِّذي اْسَتْخَدْمَتُه. َتَ

َلْوَحــُة املاَئــِة    
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47484944
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52929394
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84858637
ْرَقاِء َعاِت الزَّ ُاْنُظْر إَِل  امْلَربَّ
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د

5 الَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَسايسُّ 1-2 إِعداُد لوَحِة املاَئِة

َما َبْيَ الُعُقوِد  
ُاْكُتِب األَْعَداَد َبْيَ ُكلٍّ ِمْن ُمَضاَعَفاِت الَعَدِد 10.

ْط َحْوَل ُنْقَطِة امْلنَْتَصِف لُِكلِّ َمُْموَعٍة ِمَن األَْعَداِد الَّتِي  َحوِّ
َكَتْبَتَها.

َأيٌّ ِمَن الُعقُوِد َلْ َتْكُتْبَها؟
ْد ُنْقَطَة ُمنَْتَصِفَها. ُاكُتْب َهِذِه الُعُقوَد َوَحدجّ

ُل  ُاْكُتـْب ُمَضاَعَفاِت الَعَدِد 10 الَّتِي ُتَشـكِّ
ُحُدوًدا لُِكلِّ َمُْموَعٍة ِمَن األَْعَداِد.

؟ ؟

 

ُمَضاَعَفاُت الَعَدِد 10:

 ،60 ،50 ،40 ،30، 20 ،10،0
 120 ،110 ،100 ،90 ،80 ،70

..َوَهَكذا.
وَأْيًضا ُتْعَرُف بُِمْصَطَلِح َأْعَداِد الُعُقوِد.
ُة ًأْع�َداٍد َتْب�َدُأ  الُعُقـوُد: ِه�َي َع�َ�َ

. بِالَعَدِد الَعْقِديِّ
ِمَثاٌل َعَل َذلَِك: 21،20، 22، 23، 

.29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24
�ِذي  ُنْقَطـُة امْلنَْتَصـِف: ُه�َو الَع�َدُد الَّ
َيُكوُن َوَس�َط األَْع�َداِد امْلَرّتَب�ِة. ِمَثاٌل 
َع�َل َذلَِك: 5 ِهَي ُنْقَط�ُة امْلنَْتِصِف ِف  
َلِئَح�ِة األَْع�َداِد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 

.9 ،8 ،7

ُة  ِمْن 10 إَِل  100: األَْعداُد الَعْقديَّ

102030405060708090100
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ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

010



َكْم َعَدُد َأْقَراِص الَعدِّ امْلوُجوَدِة؟ َدَفاِت امْلوُجوَدَة      ُعدَّ الصَّ

 Count the number of beads.  ُعـدجّ

ُعدَّ اخْلَرَزاِت.

ُاْرُسم 34، 62، 87  ِمْن َشٍء َما. 
َعُلَك َتْعِرُف َعَدَدَها بَِطِريَقٍة َأْسَهَل. َأِعْد َتْرتِيَب الَعنَاِصِ الَّتِي َرَسْمَتَها بَِطِريَقٍة َتْ
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11121314151617181920
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51525354555657585960

61626364656667686970

71727374757677787980
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َجاِجيجّـِة )البيِل(  َكْم َعـَدُد الُكـَراِت الزُّ
الَّتِي ُيْمكِنَُك َأْن َتَِدَها؟

اِْسَتْخِدْم َلْوَحَة املاَئِة 
. لُِتَساِعَدَك َف احْللِّ

َكِم الَعَدُد؟ 

الَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَسايسُّ 2-1 الَعدُّ بالثنيناِت واخلْمساِت والَعَ�اِت6



َكْم َيْبُلُغ َعَدُد األَْصنَاِف َداِخَل ُكلٍّ ِمْن َهِذِه األَْكَياِس؟

 

وَرِة. ُاْرُسْم َبْعَض األَْكَياِس لَِزِميلَِك، َوَضْع َعَلْيَها ُمْلَصًقا ِمْثَل الَِّذي ف الصجّ
َعِة َداِخَل اْلكِيِس. يجِّة امْلَتَوقجّ اِْسَأْل َزِميَلَك َعِن الَكمجّ

12345678910

11121314151617181920

21222324252627282930

31323334353637383940

41424344454647484950

51525354555657585960

61626364656667686970

71727374757677787980

81828384858687888990

919293949596979899100

اِْسَتْخِدْم َلْوَحَة املائِة   
. لُتَساِعَدَك ِف احْلَلِّ

ما بَي 60 و 70

ما بَي 80 و 90

ما بَي 95 و 100

ما بَي 70 و 80

ما بَي 50 و 70

َوأَْكثَُر ِمْن 40
أََقلُّ ِمْن 80 أََقلُّ ِمْن 60

َوأَْكثَُر ِمْن 70

َأْكَياٌس   

7 الَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَسايسُّ 2-1 الَعدُّ بالثنيناِت واخلْمساِت والَعَ�اِت



َة املِيَزاِن َتْعَمُل بَِشْكٍل َصِحيٍح. َأيُّ  َق ِمْن َأنَّ َكفَّ ِة لَِيَتَحقَّ َوَضَع الطَّاِهي اْثنََتِي ِمَن الُكَتِل  ِف الَكفجّ
ِة؟ الُكَتِل ِمَن اْلـُمْمكِن َأْن َتُكوَن ِف الَكفَّ

ِة؟ َما الُكَتُل الَّتِي ِمْن َغْيِ امْلْمكِِن َأْن َتُكوَن ِف الَكفَّ

ِء. ْ ُة الشَّ الُكْتَلُة: ِهَي ُثْقُل َأْو ِخفَّ

اِْسَتْخِدْم  َأْزَواَج 
ُمَضاَعَفاِت الَعَدِد 10 
بَِمْجُموِع 100 لَِكْي 

ُتَساِعَدَك.

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

٥٠٠
١

٢٥٠٠

١٥٠٠

٢٣

٣٥٠٠

٤
٤٥٠٠ ٠

100 غرام ٍ  

نشاُط األَسايسُّ 3-1 َأزواُج األَعداِد َحتَّى 8100 الَوْحَدُة 1 أ: الَّ

20 غم10 غم

900
100

200

300

400500

600

800

700

غرام

40 غم30 غم
60 غم50 غم
80 غم70 غم
100 غم90 غم

الكتل



ـٍة إَِل املائِة.  ُكلُّ ُمَثلَّـٍث ُيْظِهـُر َعائَِلَة َحَقائِـٍق أِلَْزَواٍج َعَدِديجّ
َثاِت َواْكُتـِب الَعَدَد الَّـِذي الَ َيْظَهُر ِف ُكلٍّ  اِْنَسـْخ َهـِذِه امْلَثلجّ

ِمنَْها.

َثاٍت ِمْن َعائَِلِة احْلَقائِِق لِْلمئِة َمْفُقوَدٌة. َهْل ُيْمكِنَُك َرْسُمَها؟ َثَلَثُة ُمَثلَّ
يَن. ٍة َحتَّى الِعْشِ َثاِت َعائَِلِة احْلَقائِِق أِلَْزَواٍج َعَدِديَّ ْن َبْعَض ُمَثلَّ َكوِّ

 

َعائَِلـُة احْلَقائِِق :  ِهَي َمُْموَعٌة ِمَن 
ِم�ْن  بَِبْعِضَه�ا  ُمْرَتبَِط�ٌة  األَْع�َداِد 

ِخَلِل َحَقاِئِق اجلَْمِع َوالطَّْرِح. 
ِمَثاٌل َعَل َذلَِك:

100 = 80 + 20
100 = 20 + 80
80 = 20 - 100
20 = 80 - 100
ِهَي َعاِئَلُة َحَقاِئَق.

اِْسَتْخِدْم َأْزَواَج ُمَضاَعَفاِت الَعَدِد  
بَِمْجُموِع مائٍة لَِكْي ُتَساِعَدَك.

ْرِسِ ُمْفَرَداُت الدَّ

ُمَثلَّـُث َعـائَِلـِة احْلَقـائِـِق 

9 الَوْحَدُة 1 أ: 2-3 َجُْع َوَطْرُح َأزواٍج َعدِديةَّ َحتَّى 100

100

40
_

+

100

10

_

+

10
0

30

_ +



َتمَّ َوْضُع َبْعِض األَْعَداِد ِف امْلَكاِن اخْلَطأ َعَل َخطِّ األَْعَداِد التايل:

ِحيِح َعَل َخطِّ األَْعَداِد اخْلاصِّ بَِك. َضْع َهِذِه األَْعَداَد ِف َمَكاِنَا الصَّ

اِْخَتْ َأْرَبَعَة َأْعَداٍد َوَضْعَها َعَل َخطِّ األَْعَداِد َلَدْيَك.

ـَع نَِطاَق َخطِّ األَْعَداِد إَِل الَعَدِد  200 َأْو َأْكَثَر َقْبَل  ُيْمكِنَُك َأْن ُتوسِّ
ا. َتَ ْر َأيُّ األَْعَداِد َيُِب َأْن َتُكوَنَأْن َتَضَع َعَلْيِه األَْعَداَد الَّتِي اْخَتْ َفكِّ

 

إَِل َجانِِب األَْعَداِد  الَّتِي َسَتْكُتُبَها 
َعَل َخطِّ األَْعَداِد.

5 18 45 9579

َخــطُّ األَْعــَداِد  

نشاُط األسايس 4-1 ْاِستِخداُم َخطِّ األَْعداِد10 الَوْحَدُة 1 أ: الَّ

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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AAAAAA
ْب ُكلاًّ ِمَن األَْعَداِد التَّاليِة إَِل َأْقَرِب 10: َقرِّ

ماذا ُتثُِّل األَْعداُد النَّاَتُة ِمَن التَّقريِب؟

لِـُكلِّ ُمضاَعٍف ِمْن ُمَضاَعَفـاِت الَعـَدِد 10، ُاكُتْب َعَدًدا 

َب إَِلْيِه. ُيْمكُِن َأْن ُيَقرَّ

روا َأنَّ األَْعَداَد الَّتِي آَحاِدَها  5 َيُِب  ملـاَذا بَِرْأيَِك الُكلُّ َقـرَّ

َب لِْلًعدِد األَْعَل؟ َأْن ُتَقرَّ

 

التَّْقِريُب إل َأْقَرِب 10: َيْعنِي َأْن 
ْاٍت. إَِذا  ُتْعطِ�َي َأْق�َرَب َع�َدِد َع�َ�َ
ُب  َكاَن آحاُد الَعَدِد أْقلَّ ِمْن 5 َفُتَقرَّ

إىِل الَعَدِد األَْدَنى.
إَِذا َكاَن آحاُد الَعَدِد يساوي 5 َأْو 

ُب إىَِل الَعَدِد  األَْعَل. َأْكَثَر َفُتَقرِّ
ُب إىَِل   ِمَث�اٌل َعَل َذلِ�َك: 53 ُتَقرَّ

ُب إىَِل  70 50، َبْينََم  67 ُتَقرَّ

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

ُب لِْلَعَدِد  ُيَقرَّ
األَْعَل إَِل )20(

ُب ْللَِعَدِد  ُيَقرَّ
األَْدَنى إَِل )10(

َتْقــِريُب اْلَعــَدِد 

11 الَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَسايسُّ 4-2  َتقريُب األَعداِد باِْستِخداِم َخطِّ األَْعداِد

63

22

94
34

95
48

691

9



َة َوِسيَلِة َعدٍّ ُأْخَرى لَِتْسَتْكِشَف اْلَعَدَد 20. َباٍت َأْو َأيجّ ، َأْو ُمَكعَّ اِْسَتْخِدْم َأْقَراَص اْلَعدِّ

َل َأْنَمًطا ُمْسَتْخِدًما َأْلَواًنا ُمَْتلَِفًة. َمَع،َأْو َتْطَرَح، َأْو ُتَشكِّ ُيْمكِنَُك َأْن َتْ

ِة بَِك. َقْد َيُكوُن َلَدْيَك َبْعُض األَْفَكاِر اخْلاصَّ

ِة. َألِّْف ُلْعَبًة ُمْسَتْخِدًما إَِطاَري الَعَشَ
َما َتْعلِيَمُتَك؟

ًبا ِمْن َنْفِس  يَن ُمَكعجّ اِْبَدْأ بِِعْشِ
الَّلْوِن. ُقْم بَِتْبِديِل َبْعِضِهْم بَِلْوٍن 
َثاٍن ُمَْتلٍِف. ُقْم بَِتْبِديِل الَبْعِض 

اآلَخِر بَِلْوٍن َثالٍِث ُمَْتلٍِف. 

ُعْشــُروَن          

ُة ل�� 20  12 الَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَسايسُّ 5-1 األَزواُج الَعَدِديَّ



ُاْرُسْم َساَعًة َكبَِيًة. َهِذِه َبْعُض األَْمثَِلِة:

ا لـ 12 اَعِة، ُاْكُتْب َزْوًجا َعَدِدياًّ بَِجانِِب ُكلِّ َعَدٍد َعَل السَّ

اَعِة. ِصْف َنَمَط األَْعَداِد الَّتِي ُقْمَت بِكَِتاَبتَِها َعَل السَّ

ِة لـ 12. ُاْرُسْم ُمَثلََّث َعائَِلِة احْلَقائِِق الْثنَْيِ ِمَن األَْزَواِج الَعَدِديجّ

ِة. ِة لُِكلِّ زوٍج ِمَن األَْزَواِج الَعَدِديَّ ُاْكُتْب َأْرَبًعا ِمَن الـَْحَقائِِق الَعَدِديَّ

ًبا ِمْن َلْوٍن َواِحٍد َو 12  َأْحِضْ 12 ُمَكعجّ
ِمْن َلْوٍن آَخَر. ُقْم بَِوْضِعَها َعَل إَِطاِر 

َعْيِ اْثنَْي. ُقْم بَِتْبِديِل  ِة َمَع ِزَياَدِة ُمَربَّ الَعَشَ
ْوِن  ٍب واِحٍد ِف الَوْقِت َنْفِسِه َمَع اللجّ ُمَكعَّ

ْوِج  اآلَخِر لُِتَساِعَدَك َعَل إَِياِد  الزَّ
الَعَدِديجّ لِْلَعَدِد 12.

اَعِة           ُة ِف السَّ األَْزواُج الَعَدِديَّ

13 ُة بنَي 10 و 20 الَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَسايسُّ 5-2 األَزواُج الَعَدِديَّ
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ُهنَاَك َأْرَبُع َمُْموَعاٍت ِمَن األَْعَداِد َأْدَناُه.

اِْجَِع األَْعَداَد ِف ُكلِّ َمُْموَعٍة.

ْب َطِريَقًة ُأْخَرى جَلْمِع األَْعَداِد َمَع َبْعِضَها. اآلَن َجرِّ

ُصَل َدائًِم َعَل َنْفِس امْلْجُموِع ِف ُكلِّ َمْموَعٍة ِمْن َهِذِه امْلْجُموَعاِت. ُه َيُِب َأْن َتْ ْر َأنَّ َتَذكَّ

اِْرِم َحَجَر النَّرِد ِلَياِد َرْقٍم َجِديٍد ُتِضيُفُه إَِل إِْحَدى امْلْجُموَعاِت ِمَن األَْعَداِد.

ُ ِمْن َكْيِفيجِّة َجِْعَك لِْلَْعَداِد َمَع َبْعِضَها ِف تِْلَك امْلْجُموَعِة؟ َهْل َهَذا ُيَغيجّ

 اِْبَحْث َعْن َأْزَواٍج 
لِْلَعَدِد 10، امْلَضاَعفاُت، َقِريُب 

امْلَضاَعَفاِت. اِْسَتْخِدْم َخطَّ األَْعَداِد 
ْب َشْيًئا آَخَر. َأْو َجرِّ

َكـْم َطِريَقًة؟  

الَوْحَدة 1ُ أ: النَّشاُط األَسايسُّ 6-1 اجلْمُع بِاْستِخداِم األَزواِج الَعَدِديَِّة 14



ِة. ُكلُّ بَِطاَقٍة ُتْظِهُر َعَدًدا َواِحًدا ِمَن األَزواِج الَعَدِديَّ
ًة لِْلَعَدِد 20. ِمُل َأزواًجا َعَدِديَّ بَِطاَقاُت    َتْ

؟ َما الَعَدُد امْلوُجوُد َعَل اجْلانِِب اآلَخِر ِمْن ُكلِّ بَِطاَقاِت  
َما البَِطاَقاُت امْلْفُقوَدُة؟

ُة لِْلَعَدِد 30. بَِطاَقاُت    ِهَي َأزواٌج َعَدِديَّ
َما الَعَدُد امْلوُجوُد َعَل اجْلانِِب اآلَخِر ِمْن بَِطاَقاِت  ؟

َما البَِطاَقاُت امْلْفُقوَدُة؟
َما التََّشاُبُه  َبْيَ َهِذِه امْلْجُموَعاِت؟

َما االْختِلُف َبْيَ َهذِه املْجُموَعاِت؟ 

ُاْكُتْب َقائَِمًة ِمَن األَزواِج 
ِة لُِتَساِعَدَك. الَعَدِديَّ

9

14

6

23 8 5

15

20

13

2

18

17

ُقُلــوٌب َوُنُجـــوٌم     

15 ُق ِمَن احللِّ  الَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَسايسُّ 6-2 التَّحقُّ



اِْخَتْ بَِطاَقًة لَِتْدُخَل إَِل آَلِة التََّساِوي.
ُع َأْن َيُْصَل؟ َماَذا َتَتَوقَّ

8 – 17

11 + 54 + 23

7 – 36

6 + 13

9 + 223 + 399+5

َسابِيَِّة ُيْمكِنَُك ُصنُْعُه؟ َما َأْطَوُل َصفٍّ ِمَن الَعَملِيَّاِت احْلِ

 

َتَسـاِوي/َتَكاُفؤ: َلَدْيَ�ا الِقيَمُة 

َأو الَكّميَُّة َنْفُسها.
ِمَثاٌل َعَل َذلَِك:

5+2 و 9-2 َلَدْي�ا َنْف�ُس ِقيَمِة 
الَعَدِد 7 َفإًِذا ِهَي ُمَتَساِوَيٌة. َهَذا 
الّتَكاُف�ُؤ/ َعَلْي�ِه  ُيْطَل�ُق  َم�ا 

التََّساِوي. 

اِْبَحْث َعْن ِقيَمٍة  لِْلبَِطاَقِة الَّتِي 
اًل، ا َأوجّ َتَ اْخَتْ

ِة ُطُرٍق  ُثمجّ ُقْم بِإَِياِد ِعدَّ
لِْلُحُصوِل َعَل تِْلَك الِقيَمِة.

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

آَلـُة التََّساِوي        

الَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَسايسُّ 6-3 املَتساوي واملَتكافِئ 16ُ

 5 - 21 12 + 4

5 -21=
6+10

= 11 + 5
= 8 + 8

12 + 4

آَلُة التََّساِوي ُتْعطِي ِحَساَباٍت ُمَتَساِوَيًة.



َسمِّ امْلْصُفوَفاِت التالَيَة:

ِة بَِك. ُاْرُسْم َوَسمِّ َبْعَض امْلْصُفوَفاِت اخْلاصجّ

اَجاٍت َهَوائِيجٍّة بَثـَلِث  َكْم َيْبُلُغ َعَدُد الَعَجَلِت امْلوُجوَدِة ِف َأْرَبِع َدرَّ
َعَجَلٍت؟

َيْكِسُب َخْلَفاُن ِرَيااًل َواِحًدا لُِكلِّ َعَجَلٍة َيُقوُم بِإِْصَلِحَها، َفَكْم ِرَيااًل 
اَجاِت اهَلَوائِيجِّة ُثـَلثِيجِّة الَعَجَلِت.  َسَيْكِسُب إَِذا َأْصَلَح َخًْسا ِمَن الدرَّ

اَجِة اهْلَوائِيجِّة الَّتِي َتْسـَتْوِجُب  رجّ ًة َعْن َعَجَلِت الدَّ ًة َعَدِديَّ ُاْكُتـْب ِقصَّ
. َياِل الُعَمِنجّ ُسَب الِقيَمَة بِالرِّ ِمنَْك َأْن َتْ

لَّ امْلْسَأَلَة. ُاْرُسِم امْلْصُفوَفَة لَِكْي َتُ

 

امْلْصُفوَفاُت: ِهَي َأْشَي��اُء َت��مَّ 
َت��ْرتِيُبَه����ا ف ُص�ُف�����وٍف 
َوَأْع�ِمَدٍة لُِيْصبَِح بِإِْمَكانَِك َأْن 

ها بَِطِريَقٍة َأْسَهَل. َتُعدَّ

 

اَجُة ُثـَلثِيجُّة الَعَجَلِت  رجّ الدَّ
ا َثـَلُث َعَجَلٍت. ِبَ

) أ (

)ج()ب(

)هـ(

) و (

) د (
ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

امْلْصُفوَفاُت       

17 الَوْحَدُة 1 أ: النَّشاُط األَسايسُّ 7-1  ُمَقّدَمٌة حوَل امْلصفوَفِة

3 × 2
أو 3 + 3

أو 2 + 2 + 2
َوَهَكذا



الَوْحَدُة 1ب :  النَّشاُط األَسايسُّ 8-1  األَْشكاُل الثنُّائيَّة ُاألَبعاِد 18

األَْشَكاُل 
َسَتُكوُن بَِحاَجٍة لِْلَكثرِِي ِمَن اْلَثّلَثاِت، 

اِْصنَْع َشْكَل َنْجَمٍة ِمْن َبْعِض اُلَثّلَثاِت.
َكْم ِمَن األَْشَكاِل اْلْخَتلَِفِة لِلنَّْجَمِة ُيْمكِنَُك َأْن َتْصنََع؟

َماَذا َعْن َهِذِه؟                       َأْو َهِذِه؟         

َماَذا َلو اْس�َتْخَدْمَت َأْنَواًعا ُمَْتلَِف�ًة ِمَن اْلَثّلَثاِت 
َمَع َبْعِضَها لُِصنِْع َنْجَمٍة؟

َهْل بِإِْمَكانَِك َأْن َتْسَتْخِدَم َأْشَكاًل ُمَْتلَِفًة لَِتْصنََع 
َأْنَمًطا َأْو ُصَوًرا؟ َوّضْح.

َهْل بِإِْمَكانَِك َأْن َتْصنََع َشْكًل ِمْن 7 َأْو 8 َجَوانَِب َأْو َأْكَثَر؟ َوّضْح.
َهْل بِإِْمَكانَِك َأْن َتْصنََع َنَمًطا َأْو ُصوَرًة بِاْستِْعَمِل َخطِّ التََّمُثِل؟ َوّضْح.

َما األَْشَكاُل األُْخَرى الَّتِي 
ُيْمكِنَُك َأْن َتْصنََعَها؟



19

اِْبَحْث َعِن األَْوُجِه      

امُت الَوْحَدُة 1ب : النَّشاُط األَسايسُّ 2-8  املَجسَّ

َباٍت ِمَن احْلْجِم َنْفِسِه. اِْعَمْل َمَع َزِميلَِك، َسَتْحَتاُج إىِل َثَلَثِة ُمَكعَّ

َباِت َأَماَمَك. َضْع َواِحًدا ِمَن اْلَكعَّ
َك اْلَكعََّب. رِّ َل ُيْمكِنَُك َأْن ُتِْسَك َأْو ُتَ

َكْم َعَدُد األَْوِجِه الَّتِي ُيْمكِنَُك َأْن َتَراَها؟
َب، َوِمْن َثمَّ ُاْكُتْب َعَدَد األَْوُجِه الَّتِي ُيْمكِنَُك َأْن َتَراَها  ُاْرُسِم اْلَكعَّ

بَِجانِِب َرْسَمتَِك.
 . َبِي اْثنَْيِ ُقْم بِإَِعاَدِة التَّْجُرَبِة ُمْسَتْخِدًما  ُمَكعَّ

ِة ُطُرٍق ُمَْتلَِفٍة. َباِت َجنًْبا إىَِل َجنٍْب بِِعدَّ  ُقْم بَِوْضِع اْلَكعَّ
ْل َعَدَد األَْوُجِه الَّتِي ُيْمكِنَُك َأْن َتَراَها. َسجِّ

َباٍت. اآلَن َأِعِد التَّْجُرَبَة ُمْسَتْخِدًما َث�َلَثَة ُمَكعَّ
بَِأيِّ َطِريَقٍة ُيْمكِنَُك َأْن َتَرى َأْكَبَ َعَدٍد ِمَن األَْوُجِه؟

َمٍت ُأْخَرى؟  َماَذا َلو اْسَتْخَدْمَت ُمَسَّ
ًم ُمَْتلًِفا َولِحْظ َماَذا بِإِْمَكانَِك َأْن َتْكَتِشَف.  اِْخَتْ ُمَسَّ

3 َأْوُجٍه

3 َأْوُجٍه

6 َأْوُجٍه3 َأْوُجٍه
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َخ�طُّ التََّمُث�ِل: ُهَو َخطٌّ ُمْس�َتِقيٌم 

إَِل   �وَرَة  الصُّ َأو  النََّم�َط  َيْقِس�ُم 

نِْصَفْ�ِ ُمَتَطابَِق�ْ� بَِحْيُث َيُكوُن 

وَرِة َعَل املِْرآِة. َكاْنِعَكاِس الصُّ

1234

َسَتْحَتاج إىِل:

ْحِن َعَل الَوَرَقِة لَِتْحُصَل  1-  ُاْرُس�ِم الِقْسَم اْلْس�َتِديَر ِمَن الصَّ

َعَل َدائَِرٍة.
ائَِرَة. 2- ُقصَّ الدَّ

لَِينَْطبَِق ُكلُّ نِْصٍف ِمنَْها َعَل النِّْصِف اآلَخِر َتَاًما.  ائَِرِة  3- ُقْم بَِطيِّ الدَّ

ائَِرِة.  4- ُقصَّ َبْعَض األَْشَكاِل ِمْن َناِحَيِة َطَرِف الدَّ

ائَِرَة. َماَذا ُتَلِحُظ؟ اِْفَتِح الدَّ

َهْل ُيْمكِنَُك َأْن َتَرى َخطَّ التََّمُثِل؟

ائِ�َرَة لَِينَْطبَِق ُكلُّ  بَِرْأيِ�َك، َماَذا ُيْمكِ�ُن َأْن َيُْصَل إَِذا َطَوْيَت الدَّ
ًة ُأْخَرى؟ نِْصٍف ِمنَْها َعَل النِّْصِف اآلَخِر َتَاًما، ُثّم َطَوْيَتَها َمرَّ

ائَِرِة.  ُقصَّ َبْعَض األَْشَكاِل ِمْن َناِحَيِة َطَرِف الدَّ

ائَِرَة. اِْفَتِح الدَّ

َماَذا ُتَلِحُظ؟ َكْم َعَدُد ُخُطوِط التََّمُثِل الَّتِي ُيْمكِنُك ُمَلَحَظُتَها؟

اٍت؟ َماَذا َلو َأَعْدَت َطيََّها َث�َلَث َمرَّ

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

َطَبٍق َصِغرٍي ِمَقصٍّ َوَرَقٍة

نشاُط األَسايسُّ 3-8 التَّامُثُل الَوْحَدة 1ُب : الَّ

الَوْرَداُت الَوَرِقيَُّة       
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اِْخَتْ َبْعَض األَْشَكاِل َواْصنَْع َنَمًطا َأْو ُصوَرًة ُمْسَتْخِدًما َخطًّا َواِحًدا لِلتََّمُثِل.

بِإِْمَكانَِك َأْن َتَضَع َخطَّ التََّمُثِل َهَكَذا.

َأْو َهَكَذا                                  َأْو َهَكَذا

وَرَة التََّمُثلِّيَة الَّتِي َحَصْلَت َعَلْيَها  َهْل بِإِْمَكانَِك َأْن َتَضَع الصُّ
وَرِة التََّمُثلِيَِّة  الَّتِي َحَصَل َعَلْيَها  َزِميُلَك   َمَع الصُّ
؟ َعَل َخطٍّ َتَاُثِلٍّ َواِحٍد لَِتْحُصَل َعَل ُصوَرٍة َأْكَبَ

 

َخطُّ التََّمُثِل: 

  : َطيٌّ

َخطُّ الْنِعَكاِس: 

الْنِعَكاُس: 

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

نشاُط األَسايسُّ 3-8 التَّامُثُل الَوْحَدة 1ُب : الَّ

التََّمُثُل  



َأيُّ ُعْلَبٍة َأْفَضُل؟       
َسَتُكوُن بَِحاَجٍة إَِل:

. َباِت َوُعْلَبَتْيِ َبْعِض امْلَكعَّ

َباِت؟ َمَاذا َلو اَسَتْخَدْمَت ُكَراٍت ُزَجاِجيَّةاً َبَدلاً ِمَن امْلَكعَّ
ُع َأْن َيُصَل؟ َماَذا َتَتَوقَّ

باًا بَِشْكٍل َعْشَوائِيٍّ َأْو ُمنَظٍَّم؟ اُؤُه ِمَن امْلَحلِّ َوَيُكوُن ُمَرتَّ ُء الَِّذي ُيْمكِنَُك ِشَ َما الشَّ
باًا بَِشْكٍل ُمنَظٍَّم ؟ اُؤُه ِمَن امْلَحلِّ َوَيُكوُن ُمَرتَّ ُء الَِّذي ُيْمكِنَُك ِشَ َما الشَّ

 

سنتيمرت)سم(
 

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

َب�اِت، َواْجَع�ْل َتْرتِيَبَه�ا بَِش�ْكٍل  اْم�َ� الُعْلَب�َة ) أ ( بِامْلَكعَّ
. َعْشَوائِيٍّ

اْم�َ� الُعْلَب�َة )ب( بِامْلَكّعَب�اِت، َواْجَع�ْل َتْرتِيَبَها بَِش�ْكٍل 
ُمنَظٍَّم. 

َت�ِوي َع�َ� َأْك�َ�ِ َع�َدٍد ِمَن  َأيٌّ ِم�َن الُعَل�ِب َتْ
َباِت؟ َكْيَف َعَرْفَت؟  امْلَكعَّ

الَوْحَدُة 1 ج : النَّشاُط األَسايسُّ  9-1  ِصناَعُة ُعْلَبٍة22
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َكِم الطُّوُل؟ َكم الْرتَِفاُع؟        
ِمِي  لاً احْلَرَكَة، ُثمَّ َتنَاَوُبوا َعَ� َتْ اِْعَمْل َمَع َزميَلْيِ واْخَتاُروا َأوَّ

ُكوا. ُبْعِد  الطُّوِل )املساَفِة( الَّتِي َسَتْقَطُعوَنَا َقْبَل َأْن َتَتَحرَّ

ِمينَُك تقريباًا؟ َكْم َكاَن َتْ
َل َما ُقْمَت بِِه. ْر َكْيَف ُتِريُد َأْن ُتَسجِّ َقرِّ

ا ُأْخَرى لِِقياِس الطُّوِل )املساَفِة( ِف امْلْدَرَسِة َأْو ِف امْلنِْزِل؟ َهْل بِإِْمَكانَِك َأْن َتَِد ُطُرقاً
َما األََدَواُت الَّتِي َسَتْحَتاُجَها؟

َتاُج َأْن َتْطَرَحَها؟ َما األَْسئَِلُة الَّتِي َتْ
َكْيَف َسَتُقوُم بَِتْسِجيِل َما ُقْمَت بِاْستِْكَشافِِه؟

 

َأْبَعُد ِمْن،  األَْبَعُد:  
ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

23 نشاُط األَسايسُّ  9-2  قياُس املساَفِة     الَوْحَدُة 1 ج : الَّ

اية
لبد

ا

2356

َسنْتِيِمرت



 

ٌك ُمَتَحرِّ

ُمَتَواِزٌن

سنتيمرت

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

َكُة  األَْجَساُم امْلَتَحرِّ

َكٍة 24 الَوْحَدُة 1 ج : النَّشاُط األَسايسُّ  9-3  ِصناَعُة َأْجساٍم ُمَتَحرِّ

0123456

ِك َلَديَك؟ ا ُأْخَرى لِْلِجْسِم الُمَتَحرِّ َهْل بِإِْمَكانَِك َأْن َتِزيَد َأْجَساماً
َهْل بِإِْمَكانَِك َأْن َتِزيَد ُمْسَتَوَياٍت ُأْخَرى لِْلِجْسِم امْلَتَحّرِك َلَديَك؟



َة الَّتِي َيْسَتطِيُع َأَخوُه َأْن ُيْبِقَي  َل امْلدَّ ا َدِقيَقٌة َواِحَدٌة لَِكْي ُيَس�جِّ ُتَ ُد َس�اَعةاً َرْملِيَّةاً ُمدَّ َيْس�َتْخِدُم َأْحَ
ُكَرَة الَقَدِم ِف اْلَواِء.

ُد بَِتْسِجيِل النََّتائِِج ِف اجْلدَوِل َأْدَناُه. َقاَم َأْحَ

َقائِِق َوالثََّواِن( الَوْقُت )بِالدَّ
) د ()ج�()ب() أ (

؟؟؟2 َدِقيَقة 30 َثانِيةاًَدِقيَقٌة َواِحَدٌة

ُة الِقَياِس األَِخرِي؟ َكْيَف َعَرْفَت؟ َكْم َكاَنت ُمدَّ

َكْم َعَدُد الثََّواِنَ َعَ� ُكلِّ َساَعٍة ِمْن َساَعاِت
التَّْوِقيِت؟

�اَعَة بَِعَقاِرَب  َكْي�َف ُيْمكِنُ�َك َأْن َتْس�َتْخِدَم السَّ
؟ تَِّي َثانَِيةاً َل الَوْقَت الَِّذي َيُفوُق السِّ لُِتَسجِّ

َك�ْم ِمَن الَوْق�ِت اِْس�َتْغَرَق َس�ِعيٌد لَِكْي َي�ُدوَر َحْوَل 
اٍت؟ فِّ َثَلَث َمرَّ الصَّ

) د ()ج�()ب() أ (

ِقَياُس الَوْقِت 

25 الَوْحَدة 1ُ ج : النَّشاُط األَسايسُّ  10-1 قياُس الَوْقِت

التمثيل باملصّوراتالتمثيل باملصّورات

دقيقتان

03 : 23



ابُِح؟         َمِن الرَّ

الَوْحَدُة 1 ج : النَّشاُط األَسايسُّ  10-2  قياُس املساَفِة26

َرَمْت َأَمُل كِيَس َرْمٍل َعَ� ُبْعِد 5 ُخْطَواٍت.
َرَم�ى َأْحَ�ُد كِي�َس َرْم�ٍل 

. َعَ� ُبْعِد 18 ُخْطَوةاً
َرَمْت َعائَِش�ُة كِيَس َرْمٍل 

. َعَ� ُبْعِد 11 ُخْطَوةاً

ابُِح؟ َكْيَف َعَرْفَت؟ َمِن الرَّ

. َباَق ِخَلَل 12 َثانَِيةاً َأْنَى َراِشٌد السِّ

. َباَق ِخَلَل 22 َثانَِيةاً َأْنَت ُهدى السِّ

. َباَق ِخَلَل 17 َثانَِيةاً ُد السِّ َأْنَى َأْحَ

ابُِح؟ َكيَف َعَرْفَت؟ َمِن الرَّ
ٍة ابُِح َدائِماً الَِّذي َلَديِه َأْقَصُ ُمدَّ َهِل الرَّ

َزَمنِيٍَّة؟
َباَق َمَع َبْعِض َأْصِدَقائَِك. ِب السِّ َجرِّ

ُع َأْن َيْرَبَح؟ َمْن َتَتَوقَّ



أِلَيِّ اْرتَِفاٍع ُيْمكِنَُك َأْن َتْقِفَز؟ 

27 نشاُط األَسايسُّ 3-10  قياُس االرتِفاِع الَوْحَدُة 1 ج : الَّ

بَِرْأيِ�َك، َك�ِم الْرتَِفاُع  الَّ�ِذي ُيْمكِنَُك الَقْفُز 
َت بَِداَيَة اْنطَِلِقَك؟  ْ إَِلْيِه إَِذا َغريَّ

ا ُمَْتلَِفةاً  لِْلَقْفِز. ْب ُطُرقاً َجرِّ

نَِي ُرْكَبَتْيَك َوَتْضَغَط ُيْمكِنَُك َأْن َتْ

 َعَ� ِرْجَلْيَك.

ُيْمكِنَُك َأْن ُتَؤْرِجَح َيَدْيَك َعالِياًا ِخَلَل َقْفِزَك.

ةاً بَِك. َأِو اْخرَتْ َطِريَقةاً ُأْخَرى َخاصَّ

ا َقْفَزَتَك؟ َأيُّ الطَِّريَقَتْيِ َأْفَضُل لَِتْبَدَأ ِبَ

ا؟  َهِل الّتْلِميُذ األَْطَوُل َقَفَز الَقْفَزَة األَْكَثَر اْرتَِفاعاً

َك. ا َأْصِدَقاؤَك ِف َصفِّ ْع َمْعُلوَماٍت َعِن الَقَفَزاِت الَّتِي َقاَم ِبَ اِْجَ

َن ِمَن الَقْفِز إَِل الْرتَِفاِع األَْعَ�؟ َمِن الَِّذي َتَكَّ



 

ُة ِجْس�ٍم  الُكتَل�ُة: ِهَي ُثْقُل َأْو ِخفَّ

َما. َوُتَقاُس الُكْتَلُة بِالغَراِم.

الغَراُم )غم(: ِهَي ِوْحَدُة ِقَياِس 

الُكْتَلِة. 

1 كِيُلوغَرام )كغم(: 1000 غَراٍم

 : ِميَزاٌن بُِمَؤّشٍ

َيِقيُس الُكْتَلَة ِمْن ِخَلِل إَِش�اَرِة 

�ِر إَِلى َأَحِد األَْرَقاِم فِيِه.  الُمَؤشِّ

ِمَثاٌل َعَلى َذلَِك:

ِميَزاٌن َرْقِميٌّ : َيِقيُس الُكْتَلَة ِمْن 

ِخَلِل َعْرِضِه لَِرْق�ٍم. ِمَثاٌل َعَل 

َذلَِك:

200 غَراٍم ِمَن الطَِّحِي :

ْب�دِة 100 غَراٍم ِمَن الزُّ

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

ُصنُْع البْسَكِويِت  

الَوْحَدُة  ج : النَّشاُط األَسايسُّ  -  قياُس املقاديِر28
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َماَذا َلو َأَرْدَت َأْن َتْصنََع عْشَ ِقَطٍع ِمَن البْسكِويت؟
َتاُجَها: ِزَمُة ِمَن املَِكّوَناِت التَّالَِيِة الَّتِي َتْ ياُت اللَّ َما الَكمِّ

●  َدِقيٌق؟

●  َزْنَجبِيٌل؟

●  ُزْبَدٌة؟

ٌر؟ ●  ُسكَّ

●  َبْيٌض؟

●  َعَسٌل؟

؟ فِّ َماَذا َلو َأَرْدَت َأْن َتْصنََع البِْسكِويَت جَلِميِع ُزَمَلئَِك ِف الصَّ
ياِت امُلَكّوَناِت امْلْوُجوَدِة بِالَوْصَفِة. َر ف َعَدِد التََّلِميِذ، َوَكْيَف ُيْمكِنَُك َتْغيرُي َكمِّ َعَلْيَك َأْن ُتَفكِّ

اف ِقيِق الصَّ 70 غم ِمَن الدَّ
ِمْلَعَقُة َزْنَجبِيلٍ َمْطُحوٍن َصِغرَيٌة 

ْبَدِة  20 غم ِمَن الزُّ
ِر الُبنّيِّ النَّاِعِم كَّ 35 غم ِمَن السُّ

 َبْيَضٌة َواِحَدٌة 
ِمْلَعَقَتاِن َكبرِيَتاِن  ِمَن الَعَسِل 

َهِذِه الَكّميُة َتْكِفي
ْمِس ِقَطِع بْسكِويت.  ِلَ

ْنَجبِيِل ُخْبُز الزَّ

29 نشاُط األَسايسُّ  11-2  َوْقُت الطَّهي الَوْحَدُة 1 ج : الَّ



َما الثََّمُن؟        
 

 الُعْمَلُة: النَّْقُد امْلْسَتْعَمُل
 ِف الَبَلِد.

َكم ِالِقيَمُة؟ 
َهْل َتْعِرُف ِقيَمَة ُكلِّ ُعْمَلٍة َوَرِقيٍَّة؟ 

َيال الُعَمِنِّ الَواِحِد؟  َكْم 500 بِيَسة ِف الرِّ
؟ َأيٌّ ِمَن الُعْمَلِت الَوَرقيَِّة ِهَي ِاألَْعَ� ِقيَمةاً
اَء  إَِذا ُكنْ�َت َتَْتلُِك 10 ِرَي�اَلٍت َوَتَودُّ ِشَ
َشٍء بِِقيَم�ِة 7 ِرَياَلٍت، َفَك�ْم ِرَيالاً َيْبَقى 

َمَعَك؟ 
ْيَتَها  إَِذا َكاَن َثَم�ُن األَْغ�َراِض الَّتِ�ي اْش�رَتَ
ِرَياَلْي َوَأْرَجَع َلَك الَبائُِع َث�َلَثَة ِرَياَلٍت، 

َفَما الُعْمَلُة الَوَرِقيَُّة الَّتِي َدَفْعَتَها؟ 
�ا  وكَِتاباً َش�طرَِيةاً  َي  َتْش�رَتِ َأْن  َأَرْدَت  إَِذا 
، َفَك�ْم َس�َتْدَفُع لِلَبائِ�ِع َثَم�َن َم�ا  وِح�َذاءاً

ْيَت؟    اْشرَتَ
ِة ِم�ْن فَِئِة 50  ِص�ْف َعَلَق�َة الَوَرَقِة النَّْقديَّ

ِرَيالاً بِاألَْوَراِق ِمَن الِفَئاِت األُْخَرى: 
10 ِرَيالٍت، 5 ِرَيالٍت، ِرَياٌل َواِحٌد.

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

1 ريال

الَوْحَدة 1ُ ج :  النَّشاُط األَسايسُّ  11-3  البِسكويُت الثَّمنُي30

نموذجنموذجنموذج

3 ريالٍت

2 ريال

5 ريالٍت



31

َعَشـَراٌت َوَأْكَثــُر  

الَوْحَدُة 2 أ :  النَّشاُط األَسايسُّ  12-1  الَعَشاُت واآلحاُد َحتَّى 100

ًنا ِمْن َرْقَمنِي َأْو َثَلَثِة َأْرَقاٍم ُيْمكِنَُك َتْكِوينَُها ُمْسَتْخِدًما َهِذِه البَِطاَقاِت؟ َكْم َعَدًدا ُمَْتلًِفا ُمَكوَّ

. تِيِب، ِمَن األَْصَغِر إَِل األَْكَبِ ْ َضِع األَْعَداَد بِالتَّ
اِت ِف ُكلٍّ ِمَن األَْعَداِد الَّتِي َوَضْعَتَها؟ َكْم َيْبُلُغ َعَدُد الَعَشَ

 »اْسَتْخِدْم ُمواَءَمَة األَْعَداِد ِمْن 
َمُْموَعِة بَِطاَقاِت الِقيَمِة املَكانِيَِّة 

لُِتَساِعَدَك«.
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الَوْحَدُة 2 أ : النَّشاُط األَسايسُّ  12-2  ُمقاَرَنُة َوَتْرتيُب األَْعداِد32

اْسـَتْخَدَمْت َخِدجَيـُة َجِيَع بَِطاَقـاِت األَْرَقاِم َأْدَنـاُه لَِتْصنََع 
ًة، َلكِنَّ البَِطاَقاِت َتَبْعَثَرْت َعَل الطَّاِوَلِة! َلًة َعَدِديَّ ُجْ

َلَتَها؟ ُة الَّتِي َقْد َتُكوُن ُجْ َما اجْلْمَلُة الَعَدِديَّ

ْر َأْن َتْسَتْخِدَم ُكلَّ البَِطاَقاِت، َوبِاألََخصِّ >  و <. َتَذكَّ
ح إَِجاَبَتَك. َنَا؟ َوضِّ ِة امْلْخَتلَِفِة ُيْمكِنَُك َأْن ُتَكوِّ َكْم َمُْموَعًة ِمَن اجْلَمِل الَعَدِديَّ

َأْكَبُ ِمْن، َأْصَغُر ِمْن 

اْسَتْخِدْم بَِطاَقاِت األَْعَداِد 
امْلَتَطابَِقِة َواألَْصَغِر ِمْن، َواألَْكَبِ ِمْن ... 

لُِتَساِعَدَك.

 

َأَقلُّ ِمْن>: 
45 < 23 

َأْكَبُ ِمْن<: 
23 > 45
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33

التَّْقِديُر  

الَوْحَدُة 2 أ : النَّشاُط األَسايسُّ  13-1  التَّقديُر

ْر َعَدَد النَُّقاِط الَكبرَِيِة امْلوُجوَدِة. َقدِّ
غرَيِة امْلوُجوَدِة. ْر َعَدَد النَُّقاِط الصَّ َقدِّ

َضـْع ُحُبـوَب األَُرزِّ َعَل ُكلٍّ ِمـَن النَُّقاِط الَكبِـرَيِة؛ ُثّم ُعدَّ 
ُصَل َعَل َعَدِد النَُّقاِط الَكبرَِيِة. َحبَّاِت األَُرزِّ لَِكْي َتْ

ِغرَيِة. َأِعِد اإِلْجَراَء َنْفَسُه لِلنَُّقاِط الصَّ
ِحيِح؟ َهْل َكاَن َتْقِديُرَك َقِريًبا لِلَعَدِد الصَّ

. فِّ اْنُظْر َحْوَلَك ِف الصَّ
اٍت، ِمَْحاًة، َأْو َأيَّ يشٍء آَخَر(. اْخَتْ َمُْموَعًة ِمَن األَْشَياِء )َأْقَلًما، ِمَقصَّ

َها. ْر َكْم ُيـْمكُِن َأْن َيُكوَن َعَدُدَها، ُثمَّ ُعدَّ َقدِّ
َهْل َكاَن َتْقِديُرَك َقِريًبا ؟

 

التَّقديُر: ُهَو َتِْميٌن َمنْطِِقيٌّ 
يِة. َعن الَكمِّ

ِمَثاٌل َعَل َذلَِك:
التَّّقِديُر: 10

12 : الَعدُّ

َضْع األَُرزَّ ِف َمُْموَعاٍت ُمَكوَنٍة ِمْن 
اٍت  اثنيناٍت َأْو َخَْساٍت أو َعَشَ
لُتَساِعَدَك عَل َمْعِرَفِة َعَدِدَها.  

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ
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َة لــ 20 ِخَلَل َثَلثنَِي َثانَِيًة. َدا األَْزَواَج الَعَدِديَّ دَّ َزِميَلَك لُِتَعدِّ َتَ

َما األَْزَواُج امْلْفُقوَدُة؟

ْب بِنَْفِسَك َأيٌّ ِمَن األَْزَواِج َلْ َتْذُكْرَها؟ َجرِّ

ِة لــ 20 ِخَلَل َثَلثنَِي  َكـّرْر َهـَذا التَّْطبِيَق َأْنَت َوَزِميُلَك إَِل َأْن َتْسـَتْذكَِرا َجِيـَع األَْزَواِج الَعَدِديَّ
َثانَِيًة.

اآلَن اِْعَمْل َمَع َزِميٍل آَخَر.

ِد األَْعَداَد ِمْن 1 إَِل 20. َعدِّ
َعٍة. ْوِج الَعَدِديِّ لــ 20 بَِأْقَص ُسْ َعَل َزِميلَِك َأْن َيْسَتْدِعَي الَعَدَد اآلَخَر لِلزَّ

. ْوِج الَعَدِديِّ َتَباَدَل امْلَهامَّ َبْينَُكَم بَِحْيُث َيُقوُل َزِميُلَك الَعَدَد ِمْن 1 إَِل 20 َوَأْنَت َتُقوُم بَِتْسِمَيِة الزَّ

يَن   َأْزَواٌج إَِل الِعْشِ

َخَْسَة َعَشََخَْسٌة

20 07 ؟ ؟ 15

ُة لييِ 20 الَوْحَدُة 2 أ : النَّشاُط األَسايسُّ  14-1  األَزواُج الَعَدِديَّ

ـــ
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ْعِف ُخُطوُط الضِّ
ٍة بَِك َعَل ُكلٍّ ِمْن َخطِّ األَْعَداِد َأْدَناُه. ْد َبْعَض األَْعَداِد َعَل ُنْسَخٍة َخاصَّ َحدِّ

اْكُتْب ِضْعَف َهَذا الَعَدِد َفْوَق َخطِّ األَْعَداِد.
َما َأْكَبُ َعَدٍد ُيْمكِنَُك إجياُد ِضْعِفِه؟

َهْل ُيْمكِنَُك َأْن ُتَضاِعَف َبْعَض األَْعَداِد َغرْيِ امْلوُجوَدِة َعَل َخطِّ األَْعَداِد؟
إَِذا َكاَنْت إَِجاَبُتَك »َنَعْم« َفاْذُكْر َبْعَضَها.

0   10   20      30    40   50

60

0                      50         100

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

اْبَدْأ بتْحِديِد ِضْعِف ُكلِّ َعَدٍد 
ْفَت إِليِه. سَبَق َلَك َأْن تعرَّ

ْعُف الَوْحَدة 2ُ أ : النَّشاُط األَسايسُّ  14-2  الضِّ
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َأيُّ َعَدٍد ُيْمكُِن َأْن َيَكوَن َدِخيًل؟

ملاَذا؟

ُتَا الَعَدَد َنْفَسُه؟ ْد ِمْن َزِميلَِك. هل اْخَتْ َتَأكَّ
َما َسَبُب اِلْختَِياِر؟ 

َعَل ِمَن الَعَدِد َدِخيًل؟ َكْم َسَبًبا ُمَْتلًِفا ُيْمكُِن َأْن جَيْ

ِخيُل  الدَّ
 

َعيِن  امْلْخَتِليُف  ُهيَو  ِخيـُل:  الدَّ
يِذي ال َينَْتِمي إَِل  اآلَخِرييَن؛ الَّ

امْلْجُموَعِة.

ُمَضاَعٌف: ِعنَْدَما َتْبَدُأ بِالَعدِّ ِمْن 
ِصْفٍر َوَتُعدَّ بُِخْطَواٍت ُمَتَساِوَيٍة، 
ُصُل َعيَل ُمضاَعفاِت  َفإِّنيَك َتْ

الَعَدِد. ِمَثاٌل َعَل َذلَِك:

0، 2، 4، 6، 8  َتِزييُد ُخْطَوَتْنِ 
َوِهَي ِمْن ُمَضاَعَفاِت الَعَدِد 2.

0، 5، 10، 15، 20، 25 َوِهَي 
ِمْن ُمَضاَعَفاِت الَعَدِد 5

760 25

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

ِخيُل الدَّ

0  1   2  3  4  5  6  7  8  9  10

2 + 2 + 2 + 2 + 2 +

نشاُط األَسايسُّ  14-3  َتصنيُف األَعداِد الَوْحَدُة 2 أ : الَّ

َفّكر بِالتَّال
َماَذا َتْعِرُف َعِن األَْعَداِد؟

إْسَأْل َنْفَسَك
؟ َهْل ُكلُّ َعَدٍد ُهَو َعَدٌد َفْرِديٌّ
؟ َهْل ُكلُّ َعَدٍد ُهَو َعَدٌد َزْوِجيٌّ

َهْل ِهَي ِمْن ُمَضاَعَفاِت 2؟
َهْل ِهَي ِمْن ُمَضاَعَفاِت 5؟

َهْل ِهَي ِمْن ُمَضاَعَفاِت 10؟
َأْو ُهَو يَشٌء آَخُر؟
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ِقَصُص األَْعَداِد  
ِة التَّالَِيِة: ًة َتَتَلَءُم َمَع اجْلَمِل الَعَدِديَّ َألِّْف ِقصِّ

َتَك َعَل ُزَمَلئَِك. ْد ِقصَّ اْسُ
ٍة اْسَتْخَدْمَت؟ َلٍة َعَدِديَّ َة ُجْ وَك َأيَّ َهْل بِإِْمَكاِنِْم َأْن ُيِْبُ

. فِّ اْعَمْل َمَع َزِميٍل َلَك ِف الصَّ
ا.   ًة َحْوَلَ ًة َوَألِّْف ِقصَّ َلًة َعَدِديَّ اْخَتْ ُجْ

ِة. َلتَِك الَعَدِديَّ ِة ُجْ َوَعَل َزِميلَِك َأْن ُيَؤلَِّف َعْكَس ِقصَّ
ِة َيُكوَن َعْن 24 - 9 = 15 ُة َعْن 15 + 9 = 24، َفَعْكُس الِقصَّ ِمَثاٌل َعَل َذلَِك: إَِذا َكاَنت الِقصَّ

ْر ف َكْيِفيَِّة اْستِْخَداِم  َفكِّ
ِة  َهِذِه األَْعَداِد بِاْلـُجَمِل الَعَدِديَّ

تَِك. ِف ِقصَّ

18 =  6 + 12
15 =  9 - 24

12  =  6  -  18

46 =  7 - 53

24 =  9 + 15

53 =  7 + 46

نُة ِمْن رْقٍم أو رْقَمِن  نشاُط األَسايسُّ  15-1  األَعداُد املَكوَّ الَوْحَدُة 2 أ : الَّ
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ْعَبِة. ُتوَجُد بَِطاَقَتاِن ِمْن َحَلَقِة اْلـَجْمِع لِلُّ
َتِوي َعَل 8  بَِطاَقاٍت. اللُّعَبُة ِهَي لِتِْلِميَذْيِن اَثنْنِي َوَتْ

ُيْمكِـُن َتْرتِيـُب البَِطاَقاِت الثَّـَمين َكَحَلَقٍة. لَِكْي َتْصنََع َحلَقًة، أْنَت بَِحاَجٍة إَِل َأْن ُتَطابَِق َأْسـَفَل 
ِحيَحِة امْلوُجوَدِة َعَل َأْعَل بَِطاَقٍة ُأْخَرى ُمَْتلَِفٍة. البَِطاَقِة َمَع اإِلَجاَبِة الصَّ

ُقْم بِإِْعَداِد ِستِّ بَِطاَقاٍت ُأْخَرى.
ْعَبَة َمَع َزِميلَِك. اْلَعِب اللُّ

ْعَبُة َأْينََم َبَدْأَت؟ َهْل َتنَْجُح اللُّ
إَِذا َلْ َتنَْجْح، َأيٌّ ِمَن األَْعَداِد َأْنَت بَِحاَجٍة لَِتْغيرِيَها لَِكي َينَْجَح األَْمُر؟

َحَلَقُة اجْلْمِع  

َأَنا

34

َمْن ُهَو؟

2 + 25

َأَنا

27

َمْن ُهَو؟

8 + 14

َأنا 34

َو؟
ْن ُه

َم

2  +
 25 َأنا 27

َو؟
ن ُه

َم
8+

14

27 = 2 + 25

نُة ِمْن َرْقمِن  الَوْحَدُة 2 أ : النَّشاُط األَسايسُّ  15-2  األَعداُد املَكوَّ
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الَفــْرُق 
َأْوِجِد الَفْرَق َبْنَ ُكلٍّ ِمْن َمُْموَعاِت األَْشَياِء َأْدَناُه.

َة امْلَطابَِقَة. اْكُتِب اجلُْمَلَة الَعَدِديَّ

اْرُسْم ُصوَرَتنْيِ ُمَْتلَِفَتنْيِ لُِتْظِهَر َأْرَبَعَة اْختَِلَفاٍت.

 

الَفْرُق: َكْم َنْحَتاُج لَِكي ُنَسياِوي 

يِة الَكبرَِيِة. ِغرَيَة بِالَكمِّ الَكّمَيَة الصَّ

ِمَثاٌل َعَل َذلَِك:

الَفْرُق َبْنَ 6 و 4 ُهَو 2.

ًة ُمْسَتِقيَمًة  اِْسَتْخِدْم َحافَّ
لِكْي َتْرُسَم َخطًّا ِعنَْد آِخِر 

، ُثمَّ ُعدَّ األَْشَياَء  فِّ األَْقَصِ الصَّ
الَّتِي َتْأِت َبْعَد اخْلطِّ 
فِّ األَْطَوِل. ِف الصَّ

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

نشاُط األَسايسُّ  16-1  الُعثوُر َعل الُفروقاِت الَبسيَطِة الَوْحَدُة 2 أ : الَّ

) ا (

)ج(

) د (

)هـ(
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َعِمَلْت َمُْموَعٌة ِمَن التَّـَلِميِذ َعَل ُصنِْع َبْعِض امْلْصُفوَفاِت.

اْرُسْم َمْصُفوَفًة لُِتَلئَِم ُكلَّ ُمْلَصَقٍة.

اآلَن ُاْرُسْم َمْصُفوَفًة لِْلَعَدِد 15.

َكْم َعَدُد األَْعِمَدِة ف امْلْصُفوَفِة؟

ُفوِف؟ َكْم َعَدُد الصُّ

َأْيَن امْلْصُفوَفاُت؟

20 = 5 + 5 + 5 + 5
20 = 5 × 4 

20 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4
20 = 4 × 5 

50 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

50 = 5 × 10 

50 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10

50 = 10 × 5 

10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2
10 = 2 × 5 
10 = 5 + 5

  10 = 5 × 2

تنْيِ اْنُظْر بَِحَذٍر إَِل اجْلْمَلَتنْيِ الَعَدِديَّ
ِملِن إَِشاَرَة )+(، لَِكْي َتْعِرَف  َتنْيِ َتْ  اللَّ

َعَدَدَها ِف ُكلِّ َصفٍّ َوَعُموٍد.

نشاُط األَسايسُّ  17-1  امْلصفوفاُت  الَوْحَدُة 2 أ :  الَّ
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ُعَلُب األَْحِذَيِة 
ُعَلُب األَْحِذَيِة التالَيُة َقْد َتمَّ َتْوِصيُلَها إَِل َمَلِّ َبْيِع األَْحِذَيِة.

ُيوَجُد َزْوٌج ِمَن األَْحِذَيِة ِف ُكلِّ ُعّلَبٍة.

َما َمُْموُع َهِذِه األَْحِذَيِة؟

َتاُج لَِتَضَع 68 ِحَذاًء؟ َكْم ِمَن الُعَلِب َتْ
اْرُسْم َبْعَض ُعَلِب األَْحِذَيِة.

دَّ َزِميَلَك لَِينَْجَح ف َمْعِرَفِة َعَدِد األَْحِذَيِة امْلوُجوَدِة. َتَ

ُعدَّ اْثنَينَاٍت لَِتْعِرَف َعَدَد األَْحِذَيِة 
امْلنَاِسَب ِف ُكلِّ َعُموٍد ِمَن الُعَلِب 
امْلوُجوَدِة، َوِمْن َثمَّ ُعدَّ الُعَلَب. 

نشاُط األَسايسُّ  17-2  الَعدُّ بِاالثنيناِت واخلَْمساِت ِوالَعَشاِت الَوْحَدُة 2 أ : الَّ
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األَْيِدي ُتْرَفُع 

َكْم َعَدُد َأَظافِِر الَيَدْيِن الَّتِي ُيْمكِنَُك ُرْؤَيتها؟

ُصَل َعَل 60  ظِْفًرا ِمْن َأَظافِِر الَيَدْيِن؟ َكْم ِمَن األَْيِدي َسَتْحَتاُج لَِكْي َتْ

ْجَلنْيِ 60 ظِْفًرا، إَِذا َكاَن َمُْموُع َأَظافِر الَيَدْيِن َوالرِّ

َفَكْم َشْخًصا ِمَن امْلْمكِِن َأْن َيُكوُنوا َمْوُجوِديَن؟

َك الَيْوَم؟ َكْم َعَدُد َأَظافِِر الَيَدْيِن ِف َصفِّ

َكْيَف ُيْمكِنَُك َأْن َتْعِرَف؟

َكْيَف ُيْمكِنَُك َأْن َتنَْجَح ف َعـدِّ َأَظافِِر الَيَدْيِن امْلوُجوَدِة ِف امْلْدَرَسِة الَيْوَم؟

ُقْم بِالَعدِّ َخْساٍت.

نشاُط األَسايسُّ  -  الَعدُّ بِاالْثنيناِت َواخلَْمساِت َوالَعَشاِت الَوْحَدُة أ :  الَّ
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البِْسَكِويُت
وَرِة. َلًة َعَدِدّيًة ُمْسَتْخِدًما الِقْسَمَة َحْوَل َما َتَراُه ِف الصُّ اْكُتْب ُجْ

َماَذا َلْو َكاَن َلَدْيَك 15 ِقْطَعَة َبْسَكِويت ِف الُعْلَبِة؟

ا. ًة ُمنَاِسَبًة َلَ َلًة َعَدِديَّ اْرُسْم ُصوَرًة َواْكُتْب ُجْ

 

الِقْسـَمُة: ِهيَي َتْوِزيُع األَْشيَياِء  
بَِكّمَياٍت َأَقلَّ ِمْن ِخَلِل َوْضِعَها 

ِف َمُْموَعاٍت  ُمَتَساِوَيٍة.
ًبيا، َتيمَّ َتْرتِيُبَهيا ف  ِمَثـاٌل: 12 ُمَكعَّ
َباٍت  َنٍة ِميْن 4 ُمَكعَّ َمُْموَعياٍت ُمَكوَّ

َفَهَذا ُيْعطِينَا 3 َمُْموَعاٍت.
4 = 3 ÷ 12

َكْم َكاَن َعَدُد ِقَطِع الَبْسَكِويِت
َم ملْجُموَعاٍت  َقْبَل َأْن ُتَقسَّ

َنٍة ِمْن 2؟  ُمَكوَّ

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

نشاُط األَسايسُّ  17-3  الِقْسَمُة الَوْحَدُة 2 أ : الَّ

10  بسكويتات



شكر وتقدير

يتوجه المؤلفون والناشرون بالشكر الجزيل إلى جميع من منحهم حقوق استخدام مصادرهم أو مراجعهم. 
وبالرغم من رغبتهم في اإلعراب عن تقديرهم لكل جهد تم بذله، وذْكر 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. 

المصادر:
(النقود( من وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان ;asafta/Getty Images (النقود).














