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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
التميز  مستويات  أعلى  على  البحث  أدوات  وتوفير  والتعلم  التعليم  تحقيق  وراء 

العالمية.
التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. © مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة 

التشريعي  والنشر، ويخضع لالستثناء  الطباعة  لقانون حقوق  الكتاب  يخضع هذا 
المسموح به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة. 

ال يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب من دون الحصول على اإلذن المكتوب من 
مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.

الطبعة التجريبية 2017م
ُطبعت في سلطنة ُعمان

من   - الثالث  للصف  الرياضيات   - التلميذ  كتاب  من  مواءمتها  ت  تمَّ نسخة  هذه 
موزلي  تشيري  للمؤلفتين  األساسية  المرحلة  في  للرياضيات  كامبريدج  سلسلة 

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
التميز  مستويات  أعلى  على  البحث  أدوات  وتوفير  والتعلم  التعليم  تحقيق  وراء 

العالمية.
التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. © مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة 

التشريعي  والنشر، ويخضع لالستثناء  الطباعة  لقانون حقوق  الكتاب  يخضع هذا 
المسموح به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة. 

ال يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب من دون الحصول على اإلذن المكتوب من 
مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.

الطبعة التجريبية 2017م
ُطبعت في سلطنة ُعمان

من   - الثالث  للصف  الرياضيات   - التلميذ  كتاب  من  مواءمتها  ت  تمَّ نسخة  هذه 
موزلي  تشيري  للمؤلفتين  األساسية  المرحلة  في  للرياضيات  كامبريدج  سلسلة 

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

تمت مواءمة الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 370 / 2017 واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة

لوزارة التربية والتعليم

الرمز البريدي CB28BS، المملكة المتحدة. 
تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جزًءا من الجامعة. 

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

العالمية.
التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.  © مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة 

التشريعي  والنشر، ويخضع لالستثناء  الطباعة  لقانون حقوق  الكتاب  يخضع هذا 
المسموح به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة. 

ال يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب من دون الحصول على اإلذن المكتوب من 
مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. 

الطبعة التجريبية 2019م
ُطبعت في سلطنة ُعمان 

ت مواءمتها من كتاب النشاط - العلوم للصف السابع - من سلسلة  هذه نسخة تمَّ
كامبريدج للعلوم في المرحلة الثانوية للمؤلفين ماري جونز وديان فيلوز - فريمان 

وديفيد سانغ. 
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.
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حضـرة صـاحب الجـاللـة
 السلطان هيثم بن طارق المعظم

- حفظه اهلل ورعاه -

المغفور لـه
 السلطان قابوس بن سعيد -طّيب الّله ثراه-
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تمت مواءمة الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 370 / 2017 واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة

لوزارة التربية والتعليم

الرمز البريدي CB28BS، المملكة المتحدة. 
تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جزًءا من الجامعة. 

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

العالمية.
التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.  © مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة 

التشريعي  والنشر، ويخضع لالستثناء  الطباعة  لقانون حقوق  الكتاب  يخضع هذا 
المسموح به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة. 

ال يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب من دون الحصول على اإلذن المكتوب من 
مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. 

الطبعة التجريبية 2019م
ُطبعت في سلطنة ُعمان 

ت مواءمتها من كتاب النشاط - العلوم للصف السابع - من سلسلة  هذه نسخة تمَّ
كامبريدج للعلوم في المرحلة الثانوية للمؤلفين ماري جونز وديان فيلوز - فريمان 

وديفيد سانغ. 
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.
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حضـرة صـاحب الجـاللـة
 السلطان هيثم بن طارق المعظم

- حفظه اهلل ورعاه -

المغفور لـه
 السلطان قابوس بن سعيد -طّيب الّله ثراه-
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تمت مواءمة الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 370 / 2017 واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة

لوزارة التربية والتعليم

الرمز البريدي CB28BS، المملكة المتحدة. 
تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جزًءا من الجامعة. 

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

العالمية.
التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.  © مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة 

التشريعي  والنشر، ويخضع لالستثناء  الطباعة  لقانون حقوق  الكتاب  يخضع هذا 
المسموح به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة. 

ال يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب من دون الحصول على اإلذن المكتوب من 
مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. 

الطبعة التجريبية 2019م
ُطبعت في سلطنة ُعمان 

ت مواءمتها من كتاب النشاط - العلوم للصف السابع - من سلسلة  هذه نسخة تمَّ
كامبريدج للعلوم في المرحلة الثانوية للمؤلفين ماري جونز وديان فيلوز - فريمان 

وديفيد سانغ. 
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.
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تمت مواءمة الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 370 / 2017 واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة

لوزارة التربية والتعليم

الرمز البريدي CB28BS، المملكة المتحدة. 
تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جزًءا من الجامعة. 

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

العالمية.
التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.  © مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة 

التشريعي  والنشر، ويخضع لالستثناء  الطباعة  لقانون حقوق  الكتاب  يخضع هذا 
المسموح به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة. 

ال يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب من دون الحصول على اإلذن المكتوب من 
مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. 

الطبعة التجريبية 2019م
ُطبعت في سلطنة ُعمان 

ت مواءمتها من كتاب النشاط - العلوم للصف السابع - من سلسلة  هذه نسخة تمَّ
كامبريدج للعلوم في المرحلة الثانوية للمؤلفين ماري جونز وديان فيلوز - فريمان 

وديفيد سانغ. 
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.
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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 تعِليمّيـًة ُ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 

التقليدّيِة فيه.

ـِة بالنَّشـاِط األسـايسِّ  سـيكون مثاليًّـا َبـْدُء احلصِّ
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 النَّشاطاِت البسيطِة التي ُيْمكن 
ـق من فهـِم التَّالميـذ. وُيرافق  اسـتخدامها للتَّحقُّ
ذلك توجيهاٌت للُمعلِّم َحول النَّشـاِط األسـايسِّ 

يف »َدليِل اْلـُمَعلِّم«.

م العديدمن األْفكاِر واْلـُمْقَتحاِت اْلـُمساِعَدة  ُيقدَّ
للتالميِذ، والتي َتْظَهر عىل الشكل التايل:

اْكُتْب الئَِحًة بِاألَْعَداِد
ْوِجيَِّة للُمَساَعدة الزَّ

جاُء االنتِباه إىل ُوجوب استعامل كتاب التِّلميذ  الرَّ
إىل جانب دليل املعلِّم دائاًم. 

م هـَذا الكتـاُب وفق مناهـِج كامربيدج  لقـد ُصمِّ
لتعليـم الرياضيَّـات يف املرحلـة األساسـيَِّة التـي 
َمت  ُتدِمُج بشـكٍل ُمْبَتَكٍر املِنْهاَج مـَع َمصادَر ُصمِّ
خّصيًصا لدعم كلٍّ مَن  املعلمنَي 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 ليُكونـوا واثقنَي من أنُفِسـهم، 
رين، وُمبدعني وُمَشـاِركني.  ومسـؤولني، وُمتفكِّ
وقد تّم التكيُز عىل تزويِد التَّالميِذ بمهارات حلِّ 
اْلـُمْشـِكالت بفاعلّية، وتطبيِق املعرفة الرياضّية،  

وتطوير فهٍم ُشمويلٍّ للموضوع.

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

األفضِل اْلـُمْسَتَقاة من املدارس حوَل العاملِ. 

تشمُل عنارُص املِنَْهاِج َما َييل:

• وقـرٌص 	 ورقيـٌة  )نسـخٌة  املعلِّـِم  دليـَل 
مدمٌج(.

• كتاَب التلميِذ.	

• كتاَب النَّشاِط.	

مقدمة كتاب التلميذ
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اَب َقْبَل َسـاَعٍة ِمْن َمْوِعِد وصوِل  كَّ َتنَْتظُِر َسـيَّاَراُت اأْلُْجَرِة الرُّ
. ْولِيِّ اِئَراِت فِي َمَطاِر مْسَقَط الدَّ الطَّ

ِذي َيِجـُب َأْن َتنَْتظَِرُه  َضافِـيِّ الَّ 1(  ) أ (  َمـا ِمْقـَداُر اْلَوْقِت اإْلِ
ّكاِب القادميَن ِمْن َباِريَس؟  َسيَّاَراُت اأْلُْجَرِة لِلرُّ

َرُه َسّياراُت اأْلُْجَرِة  ـِع َأْن ُتوفِّ         )ب(  َما ِمْقَداُر اْلَوْقِت اْلُمَتَوقَّ
اِب ِمْن ِجنِيف؟ كَّ لُِوُصوِل الرُّ

ِذي َيِجـُب َأْن َتنَْتظَِرُه  َضافِيِّ الَّ         )ج(  َما ِمْقـَداُر اْلَوْقـِت اإْلِ
اِب ِمْن َأِمْستْرَدام؟  كَّ َسيَّاَراُت اأْلُْجَرِة لُِوُصوِل الرُّ

        ) د ( أيُّ َسيَّاَرِة ُأْجَرٍة اْنَتَظَرْت َفْتَرًة َأْطَوَل؟ َأيٌّ ِمنَْها اْنَتَظَرْت َفْتَرًة َأْقَصَر؟ 
ُر َعِن اْلُوُصوِل إَِلى اْلَمَطاِر 30 َدقيَقًة َبعَد َموِعِد اْلُوُصوُل، َما          )هـ(  َتَخيَّْل َأنَّ ُكلَّ َسـيَّاَراِت اأْلُْجَرِة َسـَتَتَأخَّ

ِذي َسَتِصُل فِيِه ُكلُّ َسيَّاَرِة ُأْجَرٍة؟ اْلَوْقُت الَّ
ـِريِر َلْياًل.  َباِح، َواْنتَِهاًء بَِعْوَدتَِك إَِلى السَّ تِي َتْفَعُلَها ِخاَلَل اْلَيْوِم َبْدًءا ِمن اْسـتِيَقاظَِك فِي الصَّ ِن اأْلَْشـَياَء الَّ (  َدوِّ 2

َقِميَِّة.  اَعِة الرَّ ِح اأْلَْوَقاَت بِاْستِْخَداِم َساَعِة اْلَعقاِرِب َأو السَّ َوضِّ
ـاَعِة 2:00  ـوِق. الَحافَِلُة اأْلُوَلى ُتَغاِدُر ِعنَْد السَّ 3(  َتْحَتاُج إَِلى اللََّحاِق بَِحافَِلَتْيِن ُمْخَتِلَفَتْيِن لِْلُوُصوِل إَِلى السُّ
ـاَعِة 2:30. َسَيُكوُن َأَماَمَك نِْصُف َسـاَعِة اْنتَِظاٍر للنُّزوِل ِمَن اْلَحافَِلِة اأْلُوَلى َوُوُصوِل  َوَتِصُل فِي َتَماِم السَّ

اْلَحافَِلِة الثَّانَِيِة.
اَعِة 3:15. وِق فِي َتَماِم السَّ ُع ُوُصوُل اْلَحافَِلِة الثَّانَِيِة إَِلى السُّ        ُيَتَوقَّ

ُع َأْن ُتَغاِدَر فِيِه الَحافَِلُة الثَّانَِيُة؟ ِذي ُيَتَوقَّ         ) أ (   ما الَوْقُت الَّ
        )ِب( إَِذا َغاَدَرِت الَحافَِلُة الثَّانَِيُة َقْبَل َمْوِعِدَها بِـ 15 َدِقيَقًة:

)2( وَمَتى َسَيُكوُن َمْوِعُد ُوُصولَِها؟  )1( فَمَتى َسَيُكوُن َمْوِعُد ُمَغاَدَرتَِها؟  
َرِت الَحافَِلُة األُوَلى 15 َدِقيَقًة، فَمَتى َسَيُكوُن َمْوِعُد ُوُصولَِها؟         )ج( إَِذا َتَأخَّ

لِنَْسَتـْكِشْف
ـاَعِة الثَّانَِيِة ُظْهـٍرا ِعنَْد َطبِيِب اأْلَْسـنَاِن، َوُتِريُد َأْن َتْأُخَذ الحافَِلَة َبْعَد َسـاَعٍة ِمْن  َلَدْيـَك َمْوِعٌد في السَّ
ِذي  ِة اْلـحافاِلِت 20 َدِقيَقًة َمْشًيا َعَلى اأْلَْقَداِم. َما اْلَوْقُت الَّ َمْوِعِدَك َهَذا؛ َيْسَتْغِرُق اْلُوُصوُل إَِلى َمَحطَّ

ِد؟ َيِجُب َأْن ُتَغاِدَر فِيِه ِعيادَة َطبِيِب اأْلَْسنَاِن لَِتْلَحَق الحافَِلَة فِي اْلَوْقِت اْلُمَحدَّ

ِقَراَءُة الَوْقِت

15 َمنِيَُّة اُت الزَّ الَوْحَدُة 2ب: النَّشاُط األََسايسُّ 17-2 الَفَتَ

: ْولِيِّ اِئَراِت فِي َمَطاِر مْسَقَط الدَّ َمَواِعيُد وصوِل الطَّ

ُمالَحَظاتقاِدمٌة منموعُد الُهبوط
وصلتلندن6:20
تأخر حتى 8:20باريس7:45
وصلتالَقاِهرة8:00

وصلتبيروت 10:45
اَعِة 10:45جنيف11:10 ُع في السَّ ُيَتَوقَّ
اَعِة 12:55أمستردام12:45 ُع في السَّ ُيَتَوقَّ

الِقَياُس
الَوْقُت )2(

اَعاِت. اْنُظْر إَِل َمْوِقِع َعْقَرِب السَّ

لِنَْسَتـْكِشْف

ْقِميَُّة التَّالَِيُة لِلَكْسِر. َضْت َساَعُة اإِليَقاِف الرَّ َتَعرَّ

لْت َظَهَرْت َبْعُض النِّقاِط فيها. ُكلَّما ُشغِّ

َما ِهَي الْحتَِماَلُت الُمْخَتِلَفُة لِلَعَدِد فِيَها؟

ْقِميَُّة14 اعاُت الرَّ الَوحدُة 2ب: النَّشاُط األََسايسُّ 17-1 السَّ

اَعاِت. 1( َطابِِق األَْوَقاَت الظَّاِهَرَة  فِي السَّ
تِي ُتْظِهُر الَوْقَت َنْفَسُه.  اَعاِت الَّ ُاْكُتْب ُحُروَف السَّ
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اَعاِت اآلتِيِة، اْعَمْل َمَع َزِميٍل َلَك َعَلى َتْقِديِر الَوْقِت َوَتْحِديِد  َقاِئق فِي ُكلٍّ ِمَن السَّ (  ُفِقَد َعْقَرُب الدَّ 2
َقاِئِق الُمْفَتَرِض. َمْوِقِع َعْقَرِب الدَّ

ْقِميَِّة. اَعِة الرَّ ُاْكُتْب َذلَِك الَوْقَت َكَما َسَيْظَهُر َعَلى السَّ
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اَب َقْبَل َسـاَعٍة ِمْن َمْوِعِد وصوِل  كَّ َتنَْتظُِر َسـيَّاَراُت اأْلُْجَرِة الرُّ
. ْولِيِّ اِئَراِت فِي َمَطاِر مْسَقَط الدَّ الطَّ

ِذي َيِجـُب َأْن َتنَْتظَِرُه  َضافِـيِّ الَّ 1(  ) أ (  َمـا ِمْقـَداُر اْلَوْقِت اإْلِ
ّكاِب القادميَن ِمْن َباِريَس؟  َسيَّاَراُت اأْلُْجَرِة لِلرُّ

َرُه َسّياراُت اأْلُْجَرِة  ـِع َأْن ُتوفِّ         )ب(  َما ِمْقَداُر اْلَوْقِت اْلُمَتَوقَّ
اِب ِمْن ِجنِيف؟ كَّ لُِوُصوِل الرُّ

ِذي َيِجـُب َأْن َتنَْتظَِرُه  َضافِيِّ الَّ         )ج(  َما ِمْقـَداُر اْلَوْقـِت اإْلِ
اِب ِمْن َأِمْستْرَدام؟  كَّ َسيَّاَراُت اأْلُْجَرِة لُِوُصوِل الرُّ

        ) د ( أيُّ َسيَّاَرِة ُأْجَرٍة اْنَتَظَرْت َفْتَرًة َأْطَوَل؟ َأيٌّ ِمنَْها اْنَتَظَرْت َفْتَرًة َأْقَصَر؟ 
ُر َعِن اْلُوُصوِل إَِلى اْلَمَطاِر 30 َدقيَقًة َبعَد َموِعِد اْلُوُصوُل، َما          )هـ(  َتَخيَّْل َأنَّ ُكلَّ َسـيَّاَراِت اأْلُْجَرِة َسـَتَتَأخَّ

ِذي َسَتِصُل فِيِه ُكلُّ َسيَّاَرِة ُأْجَرٍة؟ اْلَوْقُت الَّ
ـِريِر َلْياًل.  َباِح، َواْنتَِهاًء بَِعْوَدتَِك إَِلى السَّ تِي َتْفَعُلَها ِخاَلَل اْلَيْوِم َبْدًءا ِمن اْسـتِيَقاظَِك فِي الصَّ ِن اأْلَْشـَياَء الَّ (  َدوِّ 2

َقِميَِّة.  اَعِة الرَّ ِح اأْلَْوَقاَت بِاْستِْخَداِم َساَعِة اْلَعقاِرِب َأو السَّ َوضِّ
ـاَعِة 2:00  ـوِق. الَحافَِلُة اأْلُوَلى ُتَغاِدُر ِعنَْد السَّ 3(  َتْحَتاُج إَِلى اللََّحاِق بَِحافَِلَتْيِن ُمْخَتِلَفَتْيِن لِْلُوُصوِل إَِلى السُّ
ـاَعِة 2:30. َسَيُكوُن َأَماَمَك نِْصُف َسـاَعِة اْنتَِظاٍر للنُّزوِل ِمَن اْلَحافَِلِة اأْلُوَلى َوُوُصوِل  َوَتِصُل فِي َتَماِم السَّ

اْلَحافَِلِة الثَّانَِيِة.
اَعِة 3:15. وِق فِي َتَماِم السَّ ُع ُوُصوُل اْلَحافَِلِة الثَّانَِيِة إَِلى السُّ        ُيَتَوقَّ

ُع َأْن ُتَغاِدَر فِيِه الَحافَِلُة الثَّانَِيُة؟ ِذي ُيَتَوقَّ         ) أ (   ما الَوْقُت الَّ
        )ِب( إَِذا َغاَدَرِت الَحافَِلُة الثَّانَِيُة َقْبَل َمْوِعِدَها بِـ 15 َدِقيَقًة:

)2( وَمَتى َسَيُكوُن َمْوِعُد ُوُصولَِها؟  )1( فَمَتى َسَيُكوُن َمْوِعُد ُمَغاَدَرتَِها؟  
َرِت الَحافَِلُة األُوَلى 15 َدِقيَقًة، فَمَتى َسَيُكوُن َمْوِعُد ُوُصولَِها؟         )ج( إَِذا َتَأخَّ

لِنَْسَتـْكِشْف
ـاَعِة الثَّانَِيِة ُظْهـٍرا ِعنَْد َطبِيِب اأْلَْسـنَاِن، َوُتِريُد َأْن َتْأُخَذ الحافَِلَة َبْعَد َسـاَعٍة ِمْن  َلَدْيـَك َمْوِعٌد في السَّ
ِذي  ِة اْلـحافاِلِت 20 َدِقيَقًة َمْشًيا َعَلى اأْلَْقَداِم. َما اْلَوْقُت الَّ َمْوِعِدَك َهَذا؛ َيْسَتْغِرُق اْلُوُصوُل إَِلى َمَحطَّ

ِد؟ َيِجُب َأْن ُتَغاِدَر فِيِه ِعيادَة َطبِيِب اأْلَْسنَاِن لَِتْلَحَق الحافَِلَة فِي اْلَوْقِت اْلُمَحدَّ

ِقَراَءُة الَوْقِت

15 َمنِيَُّة اُت الزَّ الَوْحَدُة 2ب: النَّشاُط األََسايسُّ 17-2 الَفَتَ

: ْولِيِّ اِئَراِت فِي َمَطاِر مْسَقَط الدَّ َمَواِعيُد وصوِل الطَّ

ُمالَحَظاتقاِدمٌة منموعُد الُهبوط
وصلتلندن6:20
تأخر حتى 8:20باريس7:45
وصلتالَقاِهرة8:00

وصلتبيروت 10:45
اَعِة 10:45جنيف11:10 ُع في السَّ ُيَتَوقَّ
اَعِة 12:55أمستردام12:45 ُع في السَّ ُيَتَوقَّ

الِقَياُس
الَوْقُت )2(

اَعاِت. اْنُظْر إَِل َمْوِقِع َعْقَرِب السَّ

لِنَْسَتـْكِشْف

ْقِميَُّة التَّالَِيُة لِلَكْسِر. َضْت َساَعُة اإِليَقاِف الرَّ َتَعرَّ

لْت َظَهَرْت َبْعُض النِّقاِط فيها. ُكلَّما ُشغِّ

َما ِهَي الْحتَِماَلُت الُمْخَتِلَفُة لِلَعَدِد فِيَها؟

ْقِميَُّة14 اعاُت الرَّ الَوحدُة 2ب: النَّشاُط األََسايسُّ 17-1 السَّ

اَعاِت. 1( َطابِِق األَْوَقاَت الظَّاِهَرَة  فِي السَّ
تِي ُتْظِهُر الَوْقَت َنْفَسُه.  اَعاِت الَّ ُاْكُتْب ُحُروَف السَّ
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ْهِر،  َهاَب إَِلى َحِديَقِة الَحَيَواَناِت َيْوَم اإلْثنَْيِن فِي 28 ِمَن الشَّ 4(  َأَرْدُت الذَّ
َوَلِكنََّها َكاَنْت ُمْغلَقًة.

َهاُب َقْبَل ُأْسُبوَعْيِن، َوَلِكنَّنِي ُكنُْت َمْشُغوًل.         ُطِلَب ِمنِّي الذَّ
اٍم ِمـْن َذلَِك، َوَلِكنَّ الَجـوَّ َكاَن ُمْمطًِرا؛  َهـاَب َبْعـَد َثاَلَثِة َأيَّ         َأَرْدُت الذَّ

لَِذلَِك َذَهْبُت َبْعَد ُأْسُبوٍع. 
ِذي َذَهْبُت فِيِه إَِلى َحِديَقِة الَحَيَواَناِت؟         َفَما َتاِريُخ الَيْوِم الَّ

نَِة؟  5( َهْل ُيْمِكنَُك َفكُّ ِشيفَراِت الُحُروِف لَِتْكِويِن ُشُهوِر السَّ
       َضْعَها بِالتَّْرتِيِب َبْدًءا ِمْن َينَاِير.

رفبايرريسدمبغسطاسليبار

سامرنويويليويورياني

برسمبتبركتاوفرونمبويام

األيَّاُم َواأَلَساِبيُع
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لِنَْسَتـْكِشْف 
َل  تي َيكوُن َأوَّ ُل َينايـر يـوَم اإِلثنيِن َفكْم َعدُد األَْشـُهِر األُْخـَرى الَّ إِذا كاَن َأوَّ

اِمها اإلثنيُن َأيًضا؟  أيَّ
َماَذا إِذا َكاَنْت َسنًة َكبِيسًة؟ )َملحوَظٌة: فِبراير َسيكوُن 29 يوًما(.

بُت 5الُجُمَعُة 4الَخِميُس 3األَربعاُء 2الثُّالثاُء 1 األََحُد 6السَّ
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14151617181920

21222324252627

28293031

اْسَتْخِدِم التَّْقِويَم َأْعاَلُه لَِحلِّ الَمَساِئِل اآلتَِيِة: 
ْهِر؛  ُة َيْوَم الَخِميِس الُمَوافِِق الثَّالَِث ِمَن الشَّ اٍم.  إَِذا ُفتَِحِت الُعُبوَّ َة ِستَِّة َأيَّ ُة الَحِليِب ُمدَّ 1(  َتْكِفي ُعُبوَّ

ُة التَّالَِيُة؟         َفَمَتى َسُتْفَتُح الُعُبوَّ
2(  َيْعَمُل َأْحَمُد َيْوَمْيِن َفَقْط ِمْن ُكلِّ َشْهٍر فِي الَمْكَتَبِة. 

       إِذا َكاَن َأْحَمُد َيْعَمُل َيْوَمي الثُّاَلَثاِء َواألَْربَِعاِء،
       َفَما ِهَي التََّواِريُخ التِي ُيْمِكُن َأْن َيْعَمَل فِيَها؟ 

ـْهِر َأْعاَلُه، َوَلِكنََّها َطَلَبْت ِمنِّي َأْن َأْذَهَب َقْبَل ُأْسـُبوَعْيِن  3(  َأَرْدُت َأْن َأُزوَر ُأْختِي بَِتاِريِخ 31 ِمَن الشَّ
ِمْن َذلَِك التَّاِريِخ. 

       َفَمَتى َعَليَّ َأْن َأْذَهب؟ 
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2( َأيُّ َوْحَدِة ِقَياٍس )كم، م، سم، ملم( ُيْمِكُن َأْن َتْسَتْخِدَمَها لِِقَياِس َما َيْأتي؟ 
)أ( ُطوُل إِْصَبِع َيِدَك. 

)ب( ُطوُلَك. 
)ج( ُطوُل َمْلَعِب ُكَرِة اْلَقَدِم. 

) د ( ُسْمُك اْلِكَتاِب.

ل 4000 غم إِلَى كيلوغراماٍت. 3(  ) أ ( َحوِّ
ل 500 ملم إِلى َأْمتاٍر.  )ب( َحوِّ

ل 250 ملل إِلى لِْتراٍت.  )ج( َحوِّ

4(  الَفَراُغ َبْيَن ُكْرِسيَّْيِن 3 م. َأْيَن ُيْمِكُن َأْن َتَضَع ُكْرِسيًّا َثالًِثا بَِحْيُث َيُكوُن فِي اْلَوَسِط َبْينَُهَما؟

1 متر َوُطوُل َأِخي ِضْعُف َذلَِك الطُّوِل. 
2

5( ُطوُل ُأْختِي  

ي َعَلى ُطوِل َأِخي 80 سم. َيِزيُد ُطوُل َجدِّ
ي 20 سم.  َيِزيُد ُطوُل َوالِِدي َعَلى ُطوِل َجدِّ

؟  نْتِيِمْتِ ) أ ( َكْم ُطوُل ُأْختِي بِالسَّ
؟  )ب( َكْم ُطوُل َأخي بِاْلِْتِ

ي؟  )ج( َكْم ُطوُل َجدِّ
) د ( َكْم َيِزيُد ُطوُل َوالِِدي َعلى ُطوِل ُأْختِي؟ 

)هـ(   )1(  إَِذا َوَضْعـَت َعًصا بُِطوِل َأخيـَك ُمالِصَقًة 
لَِعًصا ُأْخَرى بُِطوِل ُأْختَِك، فَهْل ُيْمِكُن َأْن 

َيُكوَن ُطوُلُهَما َمًعا َنفَس ُطوِل َوالِِدي؟ 
  )2( ما الَفْرُق الُمْحَتَمُل فِي الطُّوِل؟

19

سكر

اْسِتْخَداُم الَوحَداِت

َتقريًبـا: َصِحيٌح إِلـى حدٍّ ما أو 
َصِحيٌح.

الوحدة 2ب: النَّشاُط األََسايسُّ  18-1 التَّْقِديُر 18

لِنَْسَتـْكِشْف
َلَدى َعِليٍّ ِقْطَعُة ُشوُكولَتة وزُنها 64 غم. 

ِل َأَكَل نِْصَفها.  فِي اْلَيْوِم اأْلَوَّ
َوفِي اْلَيْوِم الثَّانِي َأَكَل نِْصَف َما َبِقَي.

َوَقْد اْسـَتَمرَّ فِي َأْكِل نِْصـِف الَباِقي ُكلَّ َيْوٍم َبْعَد 
َذلَِك.

) أ (  َمَتى سَيبقى َمَع َعِليٍّ 1 غم؟ 
َة 14 َيْوًما؟ تِي َتكِفيِه ُمدَّ )ب(  َما َوْزُن ِقْطَعِة الشوُكوَلَتِة الَّ

َر األَْبَعاَد.  ًل َأْن ُتَقدِّ يَجاِد َوْحَدٍة ُمنَاِسَبٍة لَِتِقيَس بَِها األَْشَياَء، َيِجُب َأوَّ (  إِلِ 1
َياِض بِاْلِمْتِر َأْم باْلِكيُلوِمْتِر؟  ) أ (  َهْل َتْعَتِقُد َأنَّ ِمَن األَْفَضِل ِقَياَس اْلَمَساَفِة َبْيَن َمْسَقَط َوالرِّ

يِمْتَراِت؟  )ب( َهْل َيِجُب ِقَياُس ُطوِل اْلَحَشَرِة بِاأْلَْمَتاِر َأْم باْلِملِّ
)ج(  َتَخيَّْل ُوُجوَد ِمْسَطَرٍة بُِطوِل ِمْتٍر بِِجَواِر َشْخٍص َطِويٍل.

َهْل ُيْمِكُن َأْن َيُكوَن َأْطَوَل ِمْن 1 ِمْتٍر؟ 2 ِمْتر ؟3 َأْمَتاٍر؟
ـْخِص الطَِّويِل َيْحَتِمُل َأْن َيُكوَن 90 سـم، َأْم  )د(  َهْل ُطوُل الشَّ

180 سم، َأْم 360 سم؟ 
ِر التَّالِي َحواَلي 1 كغم، َأْم 10 كغم،  َأْم 50 كغم ؟ كَّ ُع َأْن َيُكوَن َوْزُن ِكيِس السُّ )هـ(  َهْل َتَتَوقَّ

شوكوالتة

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ
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) د ( َكْم َيِزيُد ُطوُل َوالِِدي َعلى ُطوِل ُأْختِي؟ 

)هـ(   )1(  إَِذا َوَضْعـَت َعًصا بُِطوِل َأخيـَك ُمالِصَقًة 
لَِعًصا ُأْخَرى بُِطوِل ُأْختَِك، فَهْل ُيْمِكُن َأْن 

َيُكوَن ُطوُلُهَما َمًعا َنفَس ُطوِل َوالِِدي؟ 
  )2( ما الَفْرُق الُمْحَتَمُل فِي الطُّوِل؟
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سكر

اْسِتْخَداُم الَوحَداِت

َتقريًبـا: َصِحيٌح إِلـى حدٍّ ما أو 
َصِحيٌح.

الوحدة 2ب: النَّشاُط األََسايسُّ  18-1 التَّْقِديُر 18

لِنَْسَتـْكِشْف
َلَدى َعِليٍّ ِقْطَعُة ُشوُكولَتة وزُنها 64 غم. 

ِل َأَكَل نِْصَفها.  فِي اْلَيْوِم اأْلَوَّ
َوفِي اْلَيْوِم الثَّانِي َأَكَل نِْصَف َما َبِقَي.

َوَقْد اْسـَتَمرَّ فِي َأْكِل نِْصـِف الَباِقي ُكلَّ َيْوٍم َبْعَد 
َذلَِك.

) أ (  َمَتى سَيبقى َمَع َعِليٍّ 1 غم؟ 
َة 14 َيْوًما؟ تِي َتكِفيِه ُمدَّ )ب(  َما َوْزُن ِقْطَعِة الشوُكوَلَتِة الَّ

َر األَْبَعاَد.  ًل َأْن ُتَقدِّ يَجاِد َوْحَدٍة ُمنَاِسَبٍة لَِتِقيَس بَِها األَْشَياَء، َيِجُب َأوَّ (  إِلِ 1
َياِض بِاْلِمْتِر َأْم باْلِكيُلوِمْتِر؟  ) أ (  َهْل َتْعَتِقُد َأنَّ ِمَن األَْفَضِل ِقَياَس اْلَمَساَفِة َبْيَن َمْسَقَط َوالرِّ

يِمْتَراِت؟  )ب( َهْل َيِجُب ِقَياُس ُطوِل اْلَحَشَرِة بِاأْلَْمَتاِر َأْم باْلِملِّ
)ج(  َتَخيَّْل ُوُجوَد ِمْسَطَرٍة بُِطوِل ِمْتٍر بِِجَواِر َشْخٍص َطِويٍل.

َهْل ُيْمِكُن َأْن َيُكوَن َأْطَوَل ِمْن 1 ِمْتٍر؟ 2 ِمْتر ؟3 َأْمَتاٍر؟
ـْخِص الطَِّويِل َيْحَتِمُل َأْن َيُكوَن 90 سـم، َأْم  )د(  َهْل ُطوُل الشَّ

180 سم، َأْم 360 سم؟ 
ِر التَّالِي َحواَلي 1 كغم، َأْم 10 كغم،  َأْم 50 كغم ؟ كَّ ُع َأْن َيُكوَن َوْزُن ِكيِس السُّ )هـ(  َهْل َتَتَوقَّ

شوكوالتة

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ



يَُّة الطََّعاِم َوالَماِء  )و(   )1(  ُهنَاَك َخْمَسُة فَِيَلٍة فِي الَحِديَقِة َيْوَم اإِلْثنَْيِن، ما َكمِّ
تِي َتناَوَلْتها وَشِرَبْتها فِي َذلَِك الَيْوِم؟ الَّ

يَُّة الطََّعاِم َوالَماِء    )2(  ُهنَـاَك َأْرَبَعُة فَِيَلٍة فِي الَحِديَقِة َيْوَم الثُّاَلَثاِء، ما َكمِّ
تِي تنَاَوَلْتَها فِي َذلَِك الَيْوِم؟ الَّ

ُيَغاِدُر َيْوِميًّا فِيٌل َواِحٌد الَحِديَقَة ِلْستِْكَشاِف الَمَراِعي الُمَجاِوَرِة.

 إِذْن، َيَتنَاَقُص َعَدُد الِفَيلة بِِمْقَداِر فِيٍل َواِحٍد ُكلَّ َيْوٍم.

يَُّة الطََّعاِم َوالَماِء    )3(  ِعنَْدَما َتْفُرُغ الَحِديَقُة ِمن الِفَيَلِة، َكْم َسـَتُكوُن َكمِّ
تِي َتنَاَوَلْتَها الِفَيَلُة ُمنُْذ اإِلْثنَْيِن؟ اإِلْجَمالِيَُّة الَّ

  )4( فِي َأيِّ َيْوٍم َسَتُكوُن الَحِديَقُة َفاِرَغًة َمن الِفَيَلِة؟

2( ُولَِد فِيٌل َصِغيٌر فِي الَحِديَقِة، َوَأْرَسَل َكثِيٌر ِمَن األَْشَخاِص بَِطاَقاٍت َلُه.

َتِزُن ُحْزَمٌة ِمَن البَِطاَقاِت 3 كغم )بُِدوِن ِكيِسَها(، َوَتِزُن ُكلُّ بَِطاَقٍة 20 غم.

 َكْم َعَدُد البَِطاَقاِت فِي ِكيِس البَِطاَقاِت؟

ِغيِر فِي َأُغْسُطس َوِسْبَتْمبِر. 3( َيفَحُص َطبِيٌب َبْيَطِريٌّ َوْزَن الِفيِل الصَّ

الَوْزُن فِي َأُغْسُطس: 105 كغم.

 الَوْزُن فِي ِسْبَتْمبِر: 223 كغم.

) أ ( َما الَوْزُن الِذي اْكَتَسَبُه الِفيُل َبْيَن َأُغْسُطَس َوِسْبَتْمبر؟

ْهِر التَّالِي.  )ب( َتَضاَعَف َوْزُن الِفيِل فِي الشَّ

َكْم َسَيُكوُن َوْزُنُه فِي ُأْكُتوَبر؟

21

1( اْسَتْخِدِم اْلَحَقاِئَق اآلتيَة لِْلَِجاَبِة عن اأْلَْسِئَلِة الَمْطروَحِة َعْن َوْزِن اْلِفَيَلِة: 

 •  ُيْمِكُن َأْن َيْحِوَي ُخْرُطوُم اْلِفيِل َحواَلي 4 لِتراِت َماٍء. 

 •  َيْأُكُل اْلِفيُل اْلُعْشَب، َوَلِكنَُّه َيْأُكُل َأْيًضا اللَِّحاَء َوَأْوَراَق التِّيِن َواْلَفاِكَهَة. 

 •  َيْأُكُل اْلِفيُل َحواَلي 150 كغم ِمَن اْلُخَضاِر َيْوِميًّا.

 •  َيْشَرُب اْلِفيُل َما َيِصُل إَِلى 100 لِْتٍر ِمَن الَماِء َيْوِميًّا.

 •  ُيْمِكُن َأْن َيِعيَش اْلِفيُل َحتَّى 70 َسنًَة.

 •  ُيِحبُّ الِفيُل َأْن َيِعيَش َمَع اْلِفَيَلِة اأْلُْخَرى.

َنَها َأْرَبَعُة فَِيَلٍة فِي َخَراطِيِمَها فِي اْلَوْقِت َذاتِه.  تِي ُيْمِكُن َأْن ُتَخزِّ يَِّة اْلِمَياِه الَّ ) أ ( اْحُسْب إِْجَمالِيَّ َكمِّ

ًة َيْمَلُ اْلِفيُل ُخْرُطوَمُه فِي اْلَيْوِم؟  )ب( َكْم َمرَّ

ِذي ُيْمِكُن َأْن َيْأُكَلُه َأْرَبَعُة فَِيَلٍة فِي اأْلُْسُبوِع؟  )ج( َما ِمْقَداُر الطََّعاِم الَّ

تِي ُيْمِكُن َأْن َتْشَرَبَها ِستَُّة فَِيَلٍة فِي اأْلُْسُبوِع؟  يَُّة اْلِمَياِه الَّ ) د ( َما َكمِّ

)هـ( إَِذا َعاَش فِيٌل َواِحٌد 70 َسنًَة، َفَكْم َسنًَة ُيْمِكُن َأْن َيِعيَش فِيالِن؟

اْلَوْحَدُة 2ب: النَّشاُط األََسايسُّ 18-2 الِقَياُس20

الِفَيَلُة

لِنَْسَتـْكِشْف
َكْيَف ُيْمِكنَُك َأْن َتِزَن فِياًل ُدوَن اْستِْخَداِم َمَواِزيِن الِفَيلِة اْلَهاِئَلِة.

الُمِحيَطَبْعَض الطُّوِبَقاِرًباُيْمِكنَُك َأْن َتْسَتْخِدَم:



يَُّة الطََّعاِم َوالَماِء  )و(   )1(  ُهنَاَك َخْمَسُة فَِيَلٍة فِي الَحِديَقِة َيْوَم اإِلْثنَْيِن، ما َكمِّ
تِي َتناَوَلْتها وَشِرَبْتها فِي َذلَِك الَيْوِم؟ الَّ

يَُّة الطََّعاِم َوالَماِء    )2(  ُهنَـاَك َأْرَبَعُة فَِيَلٍة فِي الَحِديَقِة َيْوَم الثُّاَلَثاِء، ما َكمِّ
تِي تنَاَوَلْتَها فِي َذلَِك الَيْوِم؟ الَّ

ُيَغاِدُر َيْوِميًّا فِيٌل َواِحٌد الَحِديَقَة ِلْستِْكَشاِف الَمَراِعي الُمَجاِوَرِة.

 إِذْن، َيَتنَاَقُص َعَدُد الِفَيلة بِِمْقَداِر فِيٍل َواِحٍد ُكلَّ َيْوٍم.

يَُّة الطََّعاِم َوالَماِء    )3(  ِعنَْدَما َتْفُرُغ الَحِديَقُة ِمن الِفَيَلِة، َكْم َسـَتُكوُن َكمِّ
تِي َتنَاَوَلْتَها الِفَيَلُة ُمنُْذ اإِلْثنَْيِن؟ اإِلْجَمالِيَُّة الَّ

  )4( فِي َأيِّ َيْوٍم َسَتُكوُن الَحِديَقُة َفاِرَغًة َمن الِفَيَلِة؟

2( ُولَِد فِيٌل َصِغيٌر فِي الَحِديَقِة، َوَأْرَسَل َكثِيٌر ِمَن األَْشَخاِص بَِطاَقاٍت َلُه.

َتِزُن ُحْزَمٌة ِمَن البَِطاَقاِت 3 كغم )بُِدوِن ِكيِسَها(، َوَتِزُن ُكلُّ بَِطاَقٍة 20 غم.

 َكْم َعَدُد البَِطاَقاِت فِي ِكيِس البَِطاَقاِت؟

ِغيِر فِي َأُغْسُطس َوِسْبَتْمبِر. 3( َيفَحُص َطبِيٌب َبْيَطِريٌّ َوْزَن الِفيِل الصَّ

الَوْزُن فِي َأُغْسُطس: 105 كغم.

 الَوْزُن فِي ِسْبَتْمبِر: 223 كغم.

) أ ( َما الَوْزُن الِذي اْكَتَسَبُه الِفيُل َبْيَن َأُغْسُطَس َوِسْبَتْمبر؟

ْهِر التَّالِي.  )ب( َتَضاَعَف َوْزُن الِفيِل فِي الشَّ

َكْم َسَيُكوُن َوْزُنُه فِي ُأْكُتوَبر؟

21

1( اْسَتْخِدِم اْلَحَقاِئَق اآلتيَة لِْلَِجاَبِة عن اأْلَْسِئَلِة الَمْطروَحِة َعْن َوْزِن اْلِفَيَلِة: 

 •  ُيْمِكُن َأْن َيْحِوَي ُخْرُطوُم اْلِفيِل َحواَلي 4 لِتراِت َماٍء. 

 •  َيْأُكُل اْلِفيُل اْلُعْشَب، َوَلِكنَُّه َيْأُكُل َأْيًضا اللَِّحاَء َوَأْوَراَق التِّيِن َواْلَفاِكَهَة. 

 •  َيْأُكُل اْلِفيُل َحواَلي 150 كغم ِمَن اْلُخَضاِر َيْوِميًّا.

 •  َيْشَرُب اْلِفيُل َما َيِصُل إَِلى 100 لِْتٍر ِمَن الَماِء َيْوِميًّا.

 •  ُيْمِكُن َأْن َيِعيَش اْلِفيُل َحتَّى 70 َسنًَة.

 •  ُيِحبُّ الِفيُل َأْن َيِعيَش َمَع اْلِفَيَلِة اأْلُْخَرى.

َنَها َأْرَبَعُة فَِيَلٍة فِي َخَراطِيِمَها فِي اْلَوْقِت َذاتِه.  تِي ُيْمِكُن َأْن ُتَخزِّ يَِّة اْلِمَياِه الَّ ) أ ( اْحُسْب إِْجَمالِيَّ َكمِّ

ًة َيْمَلُ اْلِفيُل ُخْرُطوَمُه فِي اْلَيْوِم؟  )ب( َكْم َمرَّ

ِذي ُيْمِكُن َأْن َيْأُكَلُه َأْرَبَعُة فَِيَلٍة فِي اأْلُْسُبوِع؟  )ج( َما ِمْقَداُر الطََّعاِم الَّ

تِي ُيْمِكُن َأْن َتْشَرَبَها ِستَُّة فَِيَلٍة فِي اأْلُْسُبوِع؟  يَُّة اْلِمَياِه الَّ ) د ( َما َكمِّ

)هـ( إَِذا َعاَش فِيٌل َواِحٌد 70 َسنًَة، َفَكْم َسنًَة ُيْمِكُن َأْن َيِعيَش فِيالِن؟

اْلَوْحَدُة 2ب: النَّشاُط األََسايسُّ 18-2 الِقَياُس20

الِفَيَلُة

لِنَْسَتـْكِشْف
َكْيَف ُيْمِكنَُك َأْن َتِزَن فِياًل ُدوَن اْستِْخَداِم َمَواِزيِن الِفَيلِة اْلَهاِئَلِة.

الُمِحيَطَبْعَض الطُّوِبَقاِرًباُيْمِكنَُك َأْن َتْسَتْخِدَم:



23

6( إَِذا اْشَتَرْيَت َواِحًدا ِمْن ُكلِّ ِصنٍْف: 
) أ ( فَكْم َسُتنِْفُق؟ 

)ب( وَكْم سَيْبقى َمَعَك ِمْن َأْصِل 20 ِريالً؟ 
ُل َأْن َيُكوَن َلَك؟ لَِماَذا؟  ا َيأتِي ُتَفضِّ 7( أيُّ َمْصُروٍف ِممَّ

ِة اأْلََسابِيِع الثََّمانَِيِة؟  ِة َثَمانَِيِة َأَسابِيَع َأْو 200 بيسة ُكلَّ ُأْسُبوَعْيِن، َنْفُس ُمدَّ ) أ ( 100 بيسة ُأْسُبوِعيًّا لُِمدَّ
ِة اأْلََسابِيِع اْلَعَشَرِة؟  ِة 10 َأَسابِيَع َأْو 200 بيسة ُكلَّ ُأْسُبوَعْيِن، َنْفُس ُمدَّ )ب( 250 بيسة ُأْسُبوِعيًّا لُِمدَّ
ِة اأْلََسابِيِع اْلِعْشِريَن؟ ا َأْو 300 بيسة ُكلَّ ُأْسُبوَعْيِن، َنْفُس ُمدَّ ِة 20 ُأْسُبوَعً )ج( 200 بيسة ُأْسُبوِعيًّا لُِمدَّ

ا َيْأتي؟ 8( َما ِقيَمُة اْلَمْبَلِغ الباقي الَِّذي سُيَردُّ لُِكلِّ َزُبوٍن ِممَّ
ِذي اْشَتَراُه 170 بيَسًة. نِْف الَّ ُبوُن 1 َيْدَفُع 500 بيَسًة. ِسْعُر الصِّ ) أ ( الزَّ

ِذي اْشَتَراُه 580 بيَسًة. نِْف الَّ ُبوُن 2 َيْدَفُع 1 ِرَيال. ِسْعُر الصِّ )ب( الزَّ
ِذي اْشَتَراُه 1.280 ريال. نِْف الَّ ُبوُن 3 َيْدَفُع 2 ِرَيال. ِسْعُر الصِّ )ج(  الزَّ

ِذي اْشَتَراُه 3.450 ِرَيالٍت. نِْف الَّ ُبوُن 4 َيْدَفُع 5 ِرَيالٍت. ِسْعُر الصِّ ) د ( الزَّ
ُبوِن 2.650 ريال. َهْل َكاَنْت ِحَساَباُتَك َصِحيَحًة؟ َرَدْدَت لَِهَذا الزَّ

ُبوِن؟ ُه لِلزَّ ِذي َيِجُب َردُّ َما ِقيَمُة اْلَمْبَلِغ الَّ
ُبوِن الَخاِمـِس 7.890 ِرَيالٍت، ِمْن َأْصـِل 10 ِرَياَلٍت َدَفَعَها  ـِذي َرَدْدَتُه لِلزَّ )هــ( إِذا َكاَن اْلَمْبَلـُغ الَّ

ُبوُن؟ ِذي اْشَتَراُه َهَذا الزَّ نِْف الَّ ُبوُن َلَك؛ فما ُكْلَفُة الصِّ الزَّ
ُم َمْتَجُر الَفطاِئِر َأْرَبَعَة َأْنَواٍع ُمْخَتِلَفٍة ِمَن الَفَطاِئِر: 9( ُيَقدِّ

فطِيَرُة اللَّْحِم 3.600 ريالٍت      فطِيَرُة الُجْبِن 3.200 ريالٍت فطِيَرُة الِفْطِر 2.360 ريال       فطِيَرُة الطََّماطِِم 2.440 ريال  

ُأِريُد َأْن َأْشَتِرَي:
ُفنِي َذلَِك؟  ) أ ( نِْصَف فطِيَرِة الطََّماطِِم، َونِْصَف فطِيَرِة اْلُجْبِن. َكْم َسُيَكلِّ

ُفنِي َذلَِك؟  )ب( نِْصَف فطِيَرِة الِفْطر،ِ ونِْصَف فطِيَرِة اللَّْحِم. َكْم َسُيَكلِّ
ُفنِي َذلَِك؟  )ج( فطِيَرَة الُجْبِن َكاِمَلًة، ونِْصَف فطِيَرِة الِفْطِر. َكْم َسُيَكلِّ

ُفنِي َذلَِك؟ ) د ( فطِيَرًة ونِْصَف فطِيَرٍة ِمَن الطَماطِم،ِ وفطِيَرَة الُجْبِن. َكْم َسُيَكلِّ

1(  إَِذا َأْنَفْقـَت 5 ِرَيـاَلٍت، َفَمـاَذا ُيْمِكـُن َأْن َتُكوَن 
اْشَتَرْيَت؟ 

َلـَك  َوَردَّ  ِرَيـال،   1 اْلَمْتَجـِر  َعاِمـَل  2(  َأْعَطْيـَت 
200بيَسٍة. َفَماَذا اْشَتَرْيَت؟ 

3( اْشَتَرْيَت َباَقَتْي َوْرٍد، َكْم َبِقَي َمَعَك ِمْن َأْصِل5 ِرَيالٍت؟ 
4( اْشَتَرْيَت َكْعَكًة َوُعْلَبَة ُفوٍل: 

) أ ( َما ِمْقَداُر َما َأْنَفْقَت ِمْن ُنُقوٍد؟ 
)ب( َما ِمْقَداُر النُُّقوِد الباِقيِة ِمْن 5 ِرَيالٍت؟ 

5( إِذا َكاَن َمَعَك 10 ِرَياَلٍت، َواْشَتَرْيَت َباَقَتْي َوْرٍد َوَحِقيَبًة، 
تي ُيْمِكُن َأْن َتْشَتِرَيَها بَِحْيُث ُتنِْفُق ُكلَّ َأْمَوالَِك؟ فَكْم َعَدُد َأْكَياِس اْلَحْلَوى الَّ

ُقوُد)2( النُّ

َحِقيَبة )3(    َحِقيَبة )4( َحِقيَبة )2(   َحِقيَبة )1(  

2.500 رياٍلَوْرَدٌة في َأِصيٍص

اْلَوْحَدُة 2ب: النَّشاُط األَسايسُّ 19-1  ِحَساُب النُُّقوِد22

لِنَْسَتـْكِشْف

َع َخالِـٌد 15 ِرَيـالً َعَلـى َأْرَبِع َحَقاِئـَب َصِغيَرٍة،  َوزَّ
بَِحْيـُث ُيْمِكنُُه َأن َيْسـَتْخِدَم اْلَحَقاِئـَب األَْربَع لَِدْفِع 

َأيِّ َمْبَلٍغ َبْيَن 1 ِرَيال َو15 ِرَيالً ُدوَن َفْتِحَها.
تِي َوَضَعَها َخالٌِد فِي ُكلِّ َحِقيَبٍة؟ َياَلِت الَّ َكْم َعَدُد الرِّ

200 َبْيَسٍةِكيُس َحْلَوى

300 َبْيَسٍةفولُعْلَبُة ُفوٍل

َكْعَكٌة
د

1.200 ريال

َمَجلٌَّة
مجـلــة

800 َبْيَسٍة

5.600 رياٍلَحِقيَبٌة

2 ريالَباَقُة َوْرٍد

ْعُر ْعُرالسِّ السِّ

َأماَمَك َمْجموَعٌة ِمَن األَْشياِء:
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6( إَِذا اْشَتَرْيَت َواِحًدا ِمْن ُكلِّ ِصنٍْف: 
) أ ( فَكْم َسُتنِْفُق؟ 

)ب( وَكْم سَيْبقى َمَعَك ِمْن َأْصِل 20 ِريالً؟ 
ُل َأْن َيُكوَن َلَك؟ لَِماَذا؟  ا َيأتِي ُتَفضِّ 7( أيُّ َمْصُروٍف ِممَّ

ِة اأْلََسابِيِع الثََّمانَِيِة؟  ِة َثَمانَِيِة َأَسابِيَع َأْو 200 بيسة ُكلَّ ُأْسُبوَعْيِن، َنْفُس ُمدَّ ) أ ( 100 بيسة ُأْسُبوِعيًّا لُِمدَّ
ِة اأْلََسابِيِع اْلَعَشَرِة؟  ِة 10 َأَسابِيَع َأْو 200 بيسة ُكلَّ ُأْسُبوَعْيِن، َنْفُس ُمدَّ )ب( 250 بيسة ُأْسُبوِعيًّا لُِمدَّ
ِة اأْلََسابِيِع اْلِعْشِريَن؟ ا َأْو 300 بيسة ُكلَّ ُأْسُبوَعْيِن، َنْفُس ُمدَّ ِة 20 ُأْسُبوَعً )ج( 200 بيسة ُأْسُبوِعيًّا لُِمدَّ

ا َيْأتي؟ 8( َما ِقيَمُة اْلَمْبَلِغ الباقي الَِّذي سُيَردُّ لُِكلِّ َزُبوٍن ِممَّ
ِذي اْشَتَراُه 170 بيَسًة. نِْف الَّ ُبوُن 1 َيْدَفُع 500 بيَسًة. ِسْعُر الصِّ ) أ ( الزَّ

ِذي اْشَتَراُه 580 بيَسًة. نِْف الَّ ُبوُن 2 َيْدَفُع 1 ِرَيال. ِسْعُر الصِّ )ب( الزَّ
ِذي اْشَتَراُه 1.280 ريال. نِْف الَّ ُبوُن 3 َيْدَفُع 2 ِرَيال. ِسْعُر الصِّ )ج(  الزَّ

ِذي اْشَتَراُه 3.450 ِرَيالٍت. نِْف الَّ ُبوُن 4 َيْدَفُع 5 ِرَيالٍت. ِسْعُر الصِّ ) د ( الزَّ
ُبوِن 2.650 ريال. َهْل َكاَنْت ِحَساَباُتَك َصِحيَحًة؟ َرَدْدَت لَِهَذا الزَّ

ُبوِن؟ ُه لِلزَّ ِذي َيِجُب َردُّ َما ِقيَمُة اْلَمْبَلِغ الَّ
ُبوِن الَخاِمـِس 7.890 ِرَيالٍت، ِمْن َأْصـِل 10 ِرَياَلٍت َدَفَعَها  ـِذي َرَدْدَتُه لِلزَّ )هــ( إِذا َكاَن اْلَمْبَلـُغ الَّ

ُبوُن؟ ِذي اْشَتَراُه َهَذا الزَّ نِْف الَّ ُبوُن َلَك؛ فما ُكْلَفُة الصِّ الزَّ
ُم َمْتَجُر الَفطاِئِر َأْرَبَعَة َأْنَواٍع ُمْخَتِلَفٍة ِمَن الَفَطاِئِر: 9( ُيَقدِّ

فطِيَرُة اللَّْحِم 3.600 ريالٍت      فطِيَرُة الُجْبِن 3.200 ريالٍت فطِيَرُة الِفْطِر 2.360 ريال       فطِيَرُة الطََّماطِِم 2.440 ريال  

ُأِريُد َأْن َأْشَتِرَي:
ُفنِي َذلَِك؟  ) أ ( نِْصَف فطِيَرِة الطََّماطِِم، َونِْصَف فطِيَرِة اْلُجْبِن. َكْم َسُيَكلِّ

ُفنِي َذلَِك؟  )ب( نِْصَف فطِيَرِة الِفْطر،ِ ونِْصَف فطِيَرِة اللَّْحِم. َكْم َسُيَكلِّ
ُفنِي َذلَِك؟  )ج( فطِيَرَة الُجْبِن َكاِمَلًة، ونِْصَف فطِيَرِة الِفْطِر. َكْم َسُيَكلِّ

ُفنِي َذلَِك؟ ) د ( فطِيَرًة ونِْصَف فطِيَرٍة ِمَن الطَماطِم،ِ وفطِيَرَة الُجْبِن. َكْم َسُيَكلِّ

1(  إَِذا َأْنَفْقـَت 5 ِرَيـاَلٍت، َفَمـاَذا ُيْمِكـُن َأْن َتُكوَن 
اْشَتَرْيَت؟ 

َلـَك  َوَردَّ  ِرَيـال،   1 اْلَمْتَجـِر  َعاِمـَل  2(  َأْعَطْيـَت 
200بيَسٍة. َفَماَذا اْشَتَرْيَت؟ 

3( اْشَتَرْيَت َباَقَتْي َوْرٍد، َكْم َبِقَي َمَعَك ِمْن َأْصِل5 ِرَيالٍت؟ 
4( اْشَتَرْيَت َكْعَكًة َوُعْلَبَة ُفوٍل: 

) أ ( َما ِمْقَداُر َما َأْنَفْقَت ِمْن ُنُقوٍد؟ 
)ب( َما ِمْقَداُر النُُّقوِد الباِقيِة ِمْن 5 ِرَيالٍت؟ 

5( إِذا َكاَن َمَعَك 10 ِرَياَلٍت، َواْشَتَرْيَت َباَقَتْي َوْرٍد َوَحِقيَبًة، 
تي ُيْمِكُن َأْن َتْشَتِرَيَها بَِحْيُث ُتنِْفُق ُكلَّ َأْمَوالَِك؟ فَكْم َعَدُد َأْكَياِس اْلَحْلَوى الَّ

ُقوُد)2( النُّ

َحِقيَبة )3(    َحِقيَبة )4( َحِقيَبة )2(   َحِقيَبة )1(  

2.500 رياٍلَوْرَدٌة في َأِصيٍص

اْلَوْحَدُة 2ب: النَّشاُط األَسايسُّ 19-1  ِحَساُب النُُّقوِد22

لِنَْسَتـْكِشْف

َع َخالِـٌد 15 ِرَيـالً َعَلـى َأْرَبِع َحَقاِئـَب َصِغيَرٍة،  َوزَّ
بَِحْيـُث ُيْمِكنُُه َأن َيْسـَتْخِدَم اْلَحَقاِئـَب األَْربَع لَِدْفِع 

َأيِّ َمْبَلٍغ َبْيَن 1 ِرَيال َو15 ِرَيالً ُدوَن َفْتِحَها.
تِي َوَضَعَها َخالٌِد فِي ُكلِّ َحِقيَبٍة؟ َياَلِت الَّ َكْم َعَدُد الرِّ

200 َبْيَسٍةِكيُس َحْلَوى

300 َبْيَسٍةفولُعْلَبُة ُفوٍل

َكْعَكٌة
د

1.200 ريال

َمَجلٌَّة
مجـلــة

800 َبْيَسٍة

5.600 رياٍلَحِقيَبٌة

2 ريالَباَقُة َوْرٍد

ْعُر ْعُرالسِّ السِّ

َأماَمَك َمْجموَعٌة ِمَن األَْشياِء:
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4( َتْمِلُك َعاِئَشُة 6 ِرَيالٍت، َوَلَدى َفاطَِمَة 3.500 ِرَيالٍت. 
َكْم َيْبُلُغ َفْرُق اْلَمْبَلِغ الَّذي َمَع َعاِئَشَة َعِن اْلَمْبَلِغ اّلذي َمَع َفاطَِمَة؟ 

5( َبْعَد ِشَراِء َبْعِض اأْلَْغَراِض بــ 6.050 ِرَيالٍت، َبِقَي َمَع َخالِد 4 ِريالٍت. 
ِذي َكاَن َمَع َخالٍِد فِي اْلبَِداَيِة؟  َما ِقيَمُة اْلَمْبَلِغ الَّ

6( َبْعَد ِشَراِء َبْعِض اْلُكُتِب ُمَقابَِل 4.340 ِرَيالٍت، َبِقَي َمَع َفْهٍد 2 ِرَيال. 
َراِء؟  ِذي َكاَن َمَع َفْهٍد قبَل الشِّ َما اْلَمْبَلُغ الَّ

7( َأْعَطْت َأَمُل صدَيقَتها ساَرَة 3.750 ِرَيالٍت لِِشَراِء َعِصيٍر وَحلوى. 
َراِء؟  َكْم سَيْبقى َمَع َأَمَل إِذا َكاَن اْلَمْبَلُغ الَّذي بَِحْوَزتَِها 8 ِريالٍت َقْبَل الشِّ

لِنَْسَتـْكِشْف
فِي اأْلُْسُبوِع اْلَماِضي َحَصْلُت َعَلى َمْصُروفِي.

 َكاَن ِمَن اْلُمْفَتَرِض َأْن َيْكِفَينِي ُكلَّ اأْلُْسُبوِع. 

ْثنَْيِن َأْنَفْقُت ُرْبَع َمْصُروفِي َعَلى اْلَماَلبِِس.   َيْوَم اإْلِ
 َيْوَم الثُّاَلَثاِء َأْنَفْقُت نِْصَف َما َبِقَي َمِعي ِمْن َمْصُروفِي َعَلى ُقْرٍص ُمْدَمٍج. 

 َيْوَم اأْلَْربَِعاِء َأْنَفْقُت نِْصَف َما َبِقَي َمِعي ِمْن َمْصُروفِي َعَلى اْلَحْلَوى. 
 َوَيْوَم اْلَخِميِس َأْنَفْقُت آِخَر ِرَياٍل َونِْصٍف َعَلى ِكَتاٍب. 

 َما ِمْقَداُر اْلَمْصُروِف الَِّذي َحَصْلُت َعَلْيِه؟

ِفي َحِديَقِة الَحَيَواَناِت

َوَصَلْت َحافَِلُة اْلَمْدَرَسِة إَِلى َحِديَقِة اْلَحَيَواَناِت. 
 ُيْمِسُك اأْلَْطَفاُل َبْعَضُهم بَِأيدي َبْعٍض. 

 َلْيَس َلَدى َجِميِع األَْطَفاِل َنْفُس الِقيَمِة ِمَن النُُّقوِد. 

َأِجْب َعِن اأْلَْسِئَلِة اآلتِيِة: 

1( َتْمِلُك َأَمُل 7.750 ِرَيالٍت وَيْملُك َأْحَمُد 4.500 ِرَيالٍت. 

َما َمْجُموُع النُُّقوِد َمَعُهَما؟

2( َبْعَد ِشَراِء َبْعِض اأْلَْغَراِض بـ 7 ِريالٍت، َبِقَي َمَع ُعَمَر 3.250 ِرَيالٍت. 

ِذي َكاَن بَِحْوَزِة ُعْمَر؟ َما اْلَمْبَلُغ الَّ

3( َيْمِلُك إِْبَراِهيُم 6.750 ِرَيالٍت، َوَيْمِلُك َعْبُد اللَِّه 2.250 ِرَيال. 

ا يمِلُكُه َعْبُد اللَِّه؟ بَِكْم َيِزيُد َما َيْمِلُكُه إِْبَراِهيُم َعمَّ

اْلَوْحَدُة 2ب: النَّشاُط األَسايسُّ 19-2 اْلـَمِزيُد ِمْن ِحَساِب النُُّقوِد )1(24
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4( َتْمِلُك َعاِئَشُة 6 ِرَيالٍت، َوَلَدى َفاطَِمَة 3.500 ِرَيالٍت. 
َكْم َيْبُلُغ َفْرُق اْلَمْبَلِغ الَّذي َمَع َعاِئَشَة َعِن اْلَمْبَلِغ اّلذي َمَع َفاطَِمَة؟ 

5( َبْعَد ِشَراِء َبْعِض اأْلَْغَراِض بــ 6.050 ِرَيالٍت، َبِقَي َمَع َخالِد 4 ِريالٍت. 
ِذي َكاَن َمَع َخالٍِد فِي اْلبَِداَيِة؟  َما ِقيَمُة اْلَمْبَلِغ الَّ

6( َبْعَد ِشَراِء َبْعِض اْلُكُتِب ُمَقابَِل 4.340 ِرَيالٍت، َبِقَي َمَع َفْهٍد 2 ِرَيال. 
َراِء؟  ِذي َكاَن َمَع َفْهٍد قبَل الشِّ َما اْلَمْبَلُغ الَّ

7( َأْعَطْت َأَمُل صدَيقَتها ساَرَة 3.750 ِرَيالٍت لِِشَراِء َعِصيٍر وَحلوى. 
َراِء؟  َكْم سَيْبقى َمَع َأَمَل إِذا َكاَن اْلَمْبَلُغ الَّذي بَِحْوَزتَِها 8 ِريالٍت َقْبَل الشِّ

لِنَْسَتـْكِشْف
فِي اأْلُْسُبوِع اْلَماِضي َحَصْلُت َعَلى َمْصُروفِي.

 َكاَن ِمَن اْلُمْفَتَرِض َأْن َيْكِفَينِي ُكلَّ اأْلُْسُبوِع. 

ْثنَْيِن َأْنَفْقُت ُرْبَع َمْصُروفِي َعَلى اْلَماَلبِِس.   َيْوَم اإْلِ
 َيْوَم الثُّاَلَثاِء َأْنَفْقُت نِْصَف َما َبِقَي َمِعي ِمْن َمْصُروفِي َعَلى ُقْرٍص ُمْدَمٍج. 

 َيْوَم اأْلَْربَِعاِء َأْنَفْقُت نِْصَف َما َبِقَي َمِعي ِمْن َمْصُروفِي َعَلى اْلَحْلَوى. 
 َوَيْوَم اْلَخِميِس َأْنَفْقُت آِخَر ِرَياٍل َونِْصٍف َعَلى ِكَتاٍب. 

 َما ِمْقَداُر اْلَمْصُروِف الَِّذي َحَصْلُت َعَلْيِه؟

ِفي َحِديَقِة الَحَيَواَناِت

َوَصَلْت َحافَِلُة اْلَمْدَرَسِة إَِلى َحِديَقِة اْلَحَيَواَناِت. 
 ُيْمِسُك اأْلَْطَفاُل َبْعَضُهم بَِأيدي َبْعٍض. 

 َلْيَس َلَدى َجِميِع األَْطَفاِل َنْفُس الِقيَمِة ِمَن النُُّقوِد. 

َأِجْب َعِن اأْلَْسِئَلِة اآلتِيِة: 

1( َتْمِلُك َأَمُل 7.750 ِرَيالٍت وَيْملُك َأْحَمُد 4.500 ِرَيالٍت. 

َما َمْجُموُع النُُّقوِد َمَعُهَما؟

2( َبْعَد ِشَراِء َبْعِض اأْلَْغَراِض بـ 7 ِريالٍت، َبِقَي َمَع ُعَمَر 3.250 ِرَيالٍت. 

ِذي َكاَن بَِحْوَزِة ُعْمَر؟ َما اْلَمْبَلُغ الَّ

3( َيْمِلُك إِْبَراِهيُم 6.750 ِرَيالٍت، َوَيْمِلُك َعْبُد اللَِّه 2.250 ِرَيال. 

ا يمِلُكُه َعْبُد اللَِّه؟ بَِكْم َيِزيُد َما َيْمِلُكُه إِْبَراِهيُم َعمَّ

اْلَوْحَدُة 2ب: النَّشاُط األَسايسُّ 19-2 اْلـَمِزيُد ِمْن ِحَساِب النُُّقوِد )1(24
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5( َلَدى ُمَعلَِّمتَِك َحْوُض َسَمٍك َكبِيٌر. 
َمِك 100 لتر أم 100 مّليلتٍر من اْلِمَياِه؟ ُع َأْن َيْحتِوَي َحْوُض السَّ َهْل َتَتَوقَّ

َة 2 لِْتٍر ِمْن َعِصيِر اْلَفاِكَهِة بَِتْكِلَفِة 1.5 ِرَيال، أم ُصنُْدوًقا 6 × 300 مّليلتٍر  ُهَما َسَتْشـَتِري، عبوَّ (  َأيَّ 6
ٍة؟ لَِماَذا؟ من َعِصيِر اْلَفاِكَهِة بَِتْكِلَفِة 200 بيسة لُِكلِّ ُعُبوَّ

َة 300 مل ِمَن اْلَعِصيِر ُمَقابَِل 3.5 ِرَيالٍت.  ٌد 6 ِقَطِع َحْلَوى وعبوَّ 7( ) أ ( َيْشَتِري ُمَحمَّ
تي 300 مل ِمَن اْلَعِصيِر ُمَقابَِل 3 ِرَيالٍت. َتْشَتِري َسنَاُء 4 ِقَطِع َحْلَوى وُعُبوَّ

اٍت 300 مل من اْلَعِصيِر ُمَقابَِل 6.5 ِرَيالٍت. َيْشَتِري إِْبَراِهيُم 8 ِقَطِع َحْلَوى و5 ُعُبوَّ
ِة َعِصيٍر َواِحَدٍة؟ َما ِسْعُر ِقْطَعِة َحْلوى َواِحَدٍة؟ َما ِسْعُر ُعُبوَّ

َراَب بَِأْسَعاٍر َرِخيَصٍة.  )ب( فِي نَِهاَيِة اْلَيْوِم َيبِيُع اْلَمْقَهى الطََّعاَم َوالشَّ
َة 300 مل ِمَن اْلَعِصيِر ُمَقابَِل 2.5 ِرَياٍل. ٌد ِستَّ ِقَطِع َحْلَوى وُعُبوَّ  َيْشَتِري ُمَحمَّ

تي 300 مل ِمَن اْلَعِصيِر ُمَقابَِل 2.75 ِرَياٍل.  َتْشَتِري َسنَاُء َأْرَبِع ِقَطِع َحْلَوى وُعُبوَّ
اِت 300 مل من اْلَعِصيِر ُمَقابَِل 4 ِرَيالٍت.  َيْشَتِري إِْبَراِهيُم َثَمانِي ِقَطِع َحْلوى و5 ُعُبوَّ

ـِذي َيْحُصُل َعَلـى َأْفَضِل ِقيَمـٍة ُمَقابِـَل النُُّقـوِد، إِذا َكاَنْت َتْكِلَفـُة ُكلِّ ِصنْـٍف بَِذاتِِه  َمـْن الَّ

 

500 بيَسٍة؟ لَِماَذا؟
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ُة 8 لِْتراٍت َمْمُلوَءٌة بِاْلَماِء اْلَعْذِب.  َأْنَت فِي ُمَخيٍَّم َوَمَعَك ُعبوَّ

ٍة إِلى ُجْزَأيِن )4+4 لترات(.  َتْحَتاُج إِلى ِقْسَمِة َهِذِه اْلِمَياِه بِاْلَعْدِل وبِِدقَّ

ُة 3 لترات.  ُة 5 لترات َوُعبوَّ َتاِن َفاِرَغَتاِن: ُعبوَّ َوَلِكْن َلَدْيَك ُعبوَّ

اْقِسْم الـ 8 لِْترات إَِلى نِْصَفْيِن. 

اْشَرْح َكْيَف سُيْمِكنَُك َأْن َتْفَعَل َهَذا.

َواِئِل ِقَياُس أََْحجاِم السَّ

َهِذِه  ُة  الُعُبوَّ َتحَتوي 
ِمـَن  لتـر   1 علـى 

الَماِء.

المّليلتر َحوالي 20 قْطَرًة ِمَن الَماِء.
لْتِر الَواِحِد. ُهنَاَك 1000 مّليلتر في الِّ

ْلَو بِاْلَماِء لَِتنْظِيِف اأْلَْرِضيَِّة.  1( َمَلَ ُسْلَطاُن الدَّ
ْلُو َعَلى 9 لترات َأْم 9 مّليلتراٍت ِمَن اْلَماِء؟  َهْل ُيْمِكُن َأْن َيْحتِوَي َهَذا الدَّ

2( ُيِضيُف الطَّاِهي ِمْلَعَقًة َصِغيَرًة ِمَن اْلَفانِيْلَيا إَِلى َوْصَفِة اْلَكْعِك. 
ُع َأْن َيْسَتْخِدَم 2.5 لتر أم 2.5 مّليلتر  ِمَن اْلَفانِيْلَيا؟  َهْل َتَتَوقَّ

اِخنَِة.  وُكوَلَتِة السَّ 3( اْشَتَرْت َمْرَيُم ُكوًبا ِمَن الشُّ
اِخنَِة؟ ُع َأْن َيْحتِوَي ُكوُبَها على 400 لتر أم 400 مّليلتر ِمَن الشوُكوَلَتِة السَّ َهْل َتَتَوقَّ

4( اْشَتَرى َعِليٌّ َعِصيَر َفاِكَهٍة أِلَْصِدَقاِئِه لَِتنَاُولِِه فِي َحْفَلِة ِعيِد ِمياَلِدِه. 
ُع َأْن َيْشَتِرَي 5 لِتراٍت َأْم 5 مّليلتراٍت ِمَن اْلَعِصيِر؟ َهْل َتَتَوقَّ

اْلَوْحَدُة 2ب: النَّشاُط األَسايسُّ 19-3 اْلـَمزيُد ِمْن ِحَساِب النُُّقوِد )2(26



5( َلَدى ُمَعلَِّمتَِك َحْوُض َسَمٍك َكبِيٌر. 
َمِك 100 لتر أم 100 مّليلتٍر من اْلِمَياِه؟ ُع َأْن َيْحتِوَي َحْوُض السَّ َهْل َتَتَوقَّ

َة 2 لِْتٍر ِمْن َعِصيِر اْلَفاِكَهِة بَِتْكِلَفِة 1.5 ِرَيال، أم ُصنُْدوًقا 6 × 300 مّليلتٍر  ُهَما َسَتْشـَتِري، عبوَّ (  َأيَّ 6
ٍة؟ لَِماَذا؟ من َعِصيِر اْلَفاِكَهِة بَِتْكِلَفِة 200 بيسة لُِكلِّ ُعُبوَّ

َة 300 مل ِمَن اْلَعِصيِر ُمَقابَِل 3.5 ِرَيالٍت.  ٌد 6 ِقَطِع َحْلَوى وعبوَّ 7( ) أ ( َيْشَتِري ُمَحمَّ
تي 300 مل ِمَن اْلَعِصيِر ُمَقابَِل 3 ِرَيالٍت. َتْشَتِري َسنَاُء 4 ِقَطِع َحْلَوى وُعُبوَّ

اٍت 300 مل من اْلَعِصيِر ُمَقابَِل 6.5 ِرَيالٍت. َيْشَتِري إِْبَراِهيُم 8 ِقَطِع َحْلَوى و5 ُعُبوَّ
ِة َعِصيٍر َواِحَدٍة؟ َما ِسْعُر ِقْطَعِة َحْلوى َواِحَدٍة؟ َما ِسْعُر ُعُبوَّ

َراَب بَِأْسَعاٍر َرِخيَصٍة.  )ب( فِي نَِهاَيِة اْلَيْوِم َيبِيُع اْلَمْقَهى الطََّعاَم َوالشَّ
َة 300 مل ِمَن اْلَعِصيِر ُمَقابَِل 2.5 ِرَياٍل. ٌد ِستَّ ِقَطِع َحْلَوى وُعُبوَّ  َيْشَتِري ُمَحمَّ

تي 300 مل ِمَن اْلَعِصيِر ُمَقابَِل 2.75 ِرَياٍل.  َتْشَتِري َسنَاُء َأْرَبِع ِقَطِع َحْلَوى وُعُبوَّ
اِت 300 مل من اْلَعِصيِر ُمَقابَِل 4 ِرَيالٍت.  َيْشَتِري إِْبَراِهيُم َثَمانِي ِقَطِع َحْلوى و5 ُعُبوَّ

ـِذي َيْحُصُل َعَلـى َأْفَضِل ِقيَمـٍة ُمَقابِـَل النُُّقـوِد، إِذا َكاَنْت َتْكِلَفـُة ُكلِّ ِصنْـٍف بَِذاتِِه  َمـْن الَّ

 

500 بيَسٍة؟ لَِماَذا؟
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لِنَْسَتـْكِشْف
ُة 8 لِْتراٍت َمْمُلوَءٌة بِاْلَماِء اْلَعْذِب.  َأْنَت فِي ُمَخيٍَّم َوَمَعَك ُعبوَّ

ٍة إِلى ُجْزَأيِن )4+4 لترات(.  َتْحَتاُج إِلى ِقْسَمِة َهِذِه اْلِمَياِه بِاْلَعْدِل وبِِدقَّ

ُة 3 لترات.  ُة 5 لترات َوُعبوَّ َتاِن َفاِرَغَتاِن: ُعبوَّ َوَلِكْن َلَدْيَك ُعبوَّ

اْقِسْم الـ 8 لِْترات إَِلى نِْصَفْيِن. 

اْشَرْح َكْيَف سُيْمِكنَُك َأْن َتْفَعَل َهَذا.

َواِئِل ِقَياُس أََْحجاِم السَّ

َهِذِه  ُة  الُعُبوَّ َتحَتوي 
ِمـَن  لتـر   1 علـى 

الَماِء.

المّليلتر َحوالي 20 قْطَرًة ِمَن الَماِء.
لْتِر الَواِحِد. ُهنَاَك 1000 مّليلتر في الِّ

ْلَو بِاْلَماِء لَِتنْظِيِف اأْلَْرِضيَِّة.  1( َمَلَ ُسْلَطاُن الدَّ
ْلُو َعَلى 9 لترات َأْم 9 مّليلتراٍت ِمَن اْلَماِء؟  َهْل ُيْمِكُن َأْن َيْحتِوَي َهَذا الدَّ

2( ُيِضيُف الطَّاِهي ِمْلَعَقًة َصِغيَرًة ِمَن اْلَفانِيْلَيا إَِلى َوْصَفِة اْلَكْعِك. 
ُع َأْن َيْسَتْخِدَم 2.5 لتر أم 2.5 مّليلتر  ِمَن اْلَفانِيْلَيا؟  َهْل َتَتَوقَّ

اِخنَِة.  وُكوَلَتِة السَّ 3( اْشَتَرْت َمْرَيُم ُكوًبا ِمَن الشُّ
اِخنَِة؟ ُع َأْن َيْحتِوَي ُكوُبَها على 400 لتر أم 400 مّليلتر ِمَن الشوُكوَلَتِة السَّ َهْل َتَتَوقَّ

4( اْشَتَرى َعِليٌّ َعِصيَر َفاِكَهٍة أِلَْصِدَقاِئِه لَِتنَاُولِِه فِي َحْفَلِة ِعيِد ِمياَلِدِه. 
ُع َأْن َيْشَتِرَي 5 لِتراٍت َأْم 5 مّليلتراٍت ِمَن اْلَعِصيِر؟ َهْل َتَتَوقَّ

اْلَوْحَدُة 2ب: النَّشاُط األَسايسُّ 19-3 اْلـَمزيُد ِمْن ِحَساِب النُُّقوِد )2(26



3( ُاْرُسْم َوَأْكِمْل ُمَخطََّط ِڤْن الَخاصَّ بَِك ُدوَن ِكَتاَبِة َتْسِمياٍت َلَها.

تي ُيْمِكُن َأْن َيَضَعَها َلَها؟ ْكَل أِلََحِد ُزَمالئك. َما التَّْسِمياُت الَّ َأْعِط الشَّ

ْعَتَها؟  َهْل َجاَءِت التَّْسِمياُت َكَما َتَوقَّ

29

ُة الَبَياَناِت ُمَعاَلَ

1( ) أ (  ُفِق�َدِت التَّْس�ِمَياُت ِم�ْن ُمَخطَّ�ِط ِڤ�ْن. َم�اَذا ُيْمِك�ُن َأْن َتْكُتَب 
التَّْسِميَّاِت الَجِديَدَة؟ اْشَرْح لَِماَذا.

9    6    3
12     

       10     5
25     20

15
30

)ب(  اْنَس�ْخ ُمَخطَّ�َط ِڤْن، َوَأِض�ْف إَِلْي�ِه األَْع�َداد 13، 14، 16، 17، 18، 19، 45. اْش�َرْح لَِماَذا 
َواِئِر.  َسَتُكوُن َبْعُض األَْعَداِد َخاِرَج الدَّ

2(  َيْلَعُب َهُؤَلِء األَْطَفاُل ُلْعَبًة ُمْسَتْخِدِميَن َحَلَقاٍت َكبيرًة لَِتْصنِيِف َأْنُفِسِهم إَِلى َمْجُموَعاٍت ُمْخَتِلَفٍة بَِقْدِر 
اإِلْمَكاِن. 

تِي ُيْمِكُن َأْن َتَضَعَها َعَلى َهَذا اْلُمَخطَِّط؟  ) أ ( َما التَّْسِمياُت الَّ
ِع اأْلَْطَفاَل بَِأْكَبِر َعَدٍد ُمْمِكٍن ِمَن الطُُّرِق الُمْخَتِلَفِة. )ب( ُاْرُسْم َبْعَض ُمَخطََّطاِت ِڤْن َوَوزِّ

َضْع َتْسِمياٍت َعَلى ُكلِّ ُمَخطٍَّط ِمْن ُمَخطََّطاِت ِڤْن.
تِي ُيْمِكنَُك َأْن ُتَصنَِّفُهْم بِها؟ َكم َعَدُد الطُُّرِق الُمْخَتِلَفِة الَّ

ُط ِڤْن  ُمَخطَّ

اْلَوْحَدُة 2ج: النَّشاُط األَسايسُّ 20-1 ُمَطَُّط فِْن28

مخطَّ�ُط ڤِ�ْن: َطِريَق�ٌة لَِتْصنِيِف 
األَْش�َي�اِء َحَس���َب َخَصاِئِصه��ا 

الُمْخَتِلَفِة.

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

35



3( ُاْرُسْم َوَأْكِمْل ُمَخطََّط ِڤْن الَخاصَّ بَِك ُدوَن ِكَتاَبِة َتْسِمياٍت َلَها.

تي ُيْمِكُن َأْن َيَضَعَها َلَها؟ ْكَل أِلََحِد ُزَمالئك. َما التَّْسِمياُت الَّ َأْعِط الشَّ

ْعَتَها؟  َهْل َجاَءِت التَّْسِمياُت َكَما َتَوقَّ

29

ُة الَبَياَناِت ُمَعاَلَ

1( ) أ (  ُفِق�َدِت التَّْس�ِمَياُت ِم�ْن ُمَخطَّ�ِط ِڤ�ْن. َم�اَذا ُيْمِك�ُن َأْن َتْكُتَب 
التَّْسِميَّاِت الَجِديَدَة؟ اْشَرْح لَِماَذا.

9    6    3
12     

       10     5
25     20

15
30

)ب(  اْنَس�ْخ ُمَخطَّ�َط ِڤْن، َوَأِض�ْف إَِلْي�ِه األَْع�َداد 13، 14، 16، 17، 18، 19، 45. اْش�َرْح لَِماَذا 
َواِئِر.  َسَتُكوُن َبْعُض األَْعَداِد َخاِرَج الدَّ

2(  َيْلَعُب َهُؤَلِء األَْطَفاُل ُلْعَبًة ُمْسَتْخِدِميَن َحَلَقاٍت َكبيرًة لَِتْصنِيِف َأْنُفِسِهم إَِلى َمْجُموَعاٍت ُمْخَتِلَفٍة بَِقْدِر 
اإِلْمَكاِن. 

تِي ُيْمِكُن َأْن َتَضَعَها َعَلى َهَذا اْلُمَخطَِّط؟  ) أ ( َما التَّْسِمياُت الَّ
ِع اأْلَْطَفاَل بَِأْكَبِر َعَدٍد ُمْمِكٍن ِمَن الطُُّرِق الُمْخَتِلَفِة. )ب( ُاْرُسْم َبْعَض ُمَخطََّطاِت ِڤْن َوَوزِّ

َضْع َتْسِمياٍت َعَلى ُكلِّ ُمَخطٍَّط ِمْن ُمَخطََّطاِت ِڤْن.
تِي ُيْمِكنَُك َأْن ُتَصنَِّفُهْم بِها؟ َكم َعَدُد الطُُّرِق الُمْخَتِلَفِة الَّ

ُط ِڤْن  ُمَخطَّ

اْلَوْحَدُة 2ج: النَّشاُط األَسايسُّ 20-1 ُمَطَُّط فِْن28

مخطَّ�ُط ڤِ�ْن: َطِريَق�ٌة لَِتْصنِيِف 
األَْش�َي�اِء َحَس���َب َخَصاِئِصه��ا 

الُمْخَتِلَفِة.

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

35



. َلَة َلدى َبْعِض التَّالميِذ، ُمْسَتْخِدًما َعالماِت الَعدِّ ُح الِهواياِت الُمفضَّ تي ُتَوضِّ 2( َمثِِّل الَبياناِت الَّ
َلُة؟  َما ِهَواَيُتَك الُمَفضَّ

الِقَراَءُة ُكَرُة الَقَدمِ  الِقَراَءةُ  الِقَراَءةُ  حلُّ األَْلَغازِ  ْسمُ  الرَّ

ْسُم الرَّ الِقَراَءةُ  ْسمُ  الرَّ ُكَرُة الَقَدمِ  الِقَراَءةُ  الِقَراَءةُ 

َلِة َلدى َبْعِض األَْطفاِل. ْكُل اآلتي ُيَمثُِّل عَدَد الَحيواناِت الُمفضَّ 3( الشَّ

َعَدُد األَْطَفاِل

ُل
ضَّ

ُمَف
ُن ال

َيَوا
لَح

ا

2 4 6 8 10
 الِكالُب
 الِقَطُط
 األَْسَماُك
 األََرانُِب
اَلِحُف السَّ

َمثِّْل هِذِه الَبياناِت بِالَعالماِت.

31

1(  اْس�َتْخِدْم َج�ْدَوَل التَّْمثِي�ِل بَِعالَم�اِت الَع�دِّ 
لإِلَجاَبِة عِن األَْسِئَلِة اآلتَِيِة.

تي  �ُح َعَدَد الُكُت�ِب الَّ الَج�ْدَوُل اآلتِ�ي ُيَوضِّ
َجَمَعَها ُكلُّ تِْلِميٍذ.

) أ ( َما َعَدُد الُكُتِب َمَع َأْحَمَد؟
)ب( َما َعَدُد الُكُتِب َمَع َفْهٍد؟

)ج( َما َعَدُد الُكُتِب َمَع ُعَمَر وَسِعيٍد َمًعا؟
) د ( َما َمْجُموُع َعَدِد الُكُتِب ُكلَِّها؟ 

اإلْحَصاُء ِبَواِسَطِة َعالَماِت الَعدِّ

لِنَْسَت�ْكِشْف

تِي َسَتْحُصُل َعَلْيَها.  ِل اأْلَْعَداَد الَّ اٍت، َوَسجِّ اْرِم َحَجَر النَّرِد 10 َمرَّ

تِي َظَه�َر فِيَها ُكلُّ َعَدٍد ِعنَْد  اِت الَّ ْل َعَدَد اْلَمرَّ ، َس�جِّ بَِواِس�َطِة َعالَماِت الَعدِّ
َرْمِي َحَجِر النَّرِد. 

ًة َظَهَر؟  ِذي َظَهَر َأْكَثَر ِمْن َغْيِرِه؟ َكْم َمرَّ َما اْلَعَدُد الَّ

ًة؟  اِت َلْو َرَمْيَت َحَجَر النَّرِد 20 َمرَّ َهْل َتْعَتِقُد َأنَّ َهَذا اْلَعَدَد َسَيْظَهُر َأْكَثَر اْلَمرَّ

ًة َواْمَلُْه.  اْرُسْم َجْدَولً لِلتَّْمثِيِل بَِواِسَطِة َعالَماِت الَعدِّ َواْرِم َحَجَر النَّرِد 20 َمرَّ

ًة َظَهَر؟  اِت؟ َكْم َمرَّ ِذي َظَهَر َأْكَثَر اْلَمرَّ َما اْلَعَدُد الَّ

ًة َظَهَر؟  اِت؟ َكْم َمرَّ ِذي َظَهَر َأَقلَّ اْلَمرَّ َما اْلَعَدُد الَّ

تِي ُتاَلِحُظَها َبْيَن اْلَجْدَوَلْيِن؟  َما اْلُفُروُق الَّ

ِر اْستِْقَصاَءَك، َهْل َسَتْحُصُل َعَلى النََّتاِئِج َنْفِسها؟ َكرِّ

اْلَوْحَدُة 2ج: النَّشاُط األَسايسُّ 20-2 اإِلحصاُء بِواِسَطِة َعالماِت الَعد30ِّ

الُكُتُب

َأْحَمُد

َمْرَيُم

َسِعيٌد

ُعَمُر

َفْهٌد

َعالَمات الَعدِّ الَعَدُد
1
2
3
4
5
6



. َلَة َلدى َبْعِض التَّالميِذ، ُمْسَتْخِدًما َعالماِت الَعدِّ ُح الِهواياِت الُمفضَّ تي ُتَوضِّ 2( َمثِِّل الَبياناِت الَّ
َلُة؟  َما ِهَواَيُتَك الُمَفضَّ

الِقَراَءُة ُكَرُة الَقَدمِ  الِقَراَءةُ  الِقَراَءةُ  حلُّ األَْلَغازِ  ْسمُ  الرَّ

ْسُم الرَّ الِقَراَءةُ  ْسمُ  الرَّ ُكَرُة الَقَدمِ  الِقَراَءةُ  الِقَراَءةُ 

َلِة َلدى َبْعِض األَْطفاِل. ْكُل اآلتي ُيَمثُِّل عَدَد الَحيواناِت الُمفضَّ 3( الشَّ

َعَدُد األَْطَفاِل

ُل
ضَّ

ُمَف
ُن ال

َيَوا
لَح

ا

2 4 6 8 10
 الِكالُب
 الِقَطُط
 األَْسَماُك
 األََرانُِب
اَلِحُف السَّ

َمثِّْل هِذِه الَبياناِت بِالَعالماِت.

31

1(  اْس�َتْخِدْم َج�ْدَوَل التَّْمثِي�ِل بَِعالَم�اِت الَع�دِّ 
لإِلَجاَبِة عِن األَْسِئَلِة اآلتَِيِة.

تي  �ُح َعَدَد الُكُت�ِب الَّ الَج�ْدَوُل اآلتِ�ي ُيَوضِّ
َجَمَعَها ُكلُّ تِْلِميٍذ.

) أ ( َما َعَدُد الُكُتِب َمَع َأْحَمَد؟
)ب( َما َعَدُد الُكُتِب َمَع َفْهٍد؟

)ج( َما َعَدُد الُكُتِب َمَع ُعَمَر وَسِعيٍد َمًعا؟
) د ( َما َمْجُموُع َعَدِد الُكُتِب ُكلَِّها؟ 

اإلْحَصاُء ِبَواِسَطِة َعالَماِت الَعدِّ

لِنَْسَت�ْكِشْف

تِي َسَتْحُصُل َعَلْيَها.  ِل اأْلَْعَداَد الَّ اٍت، َوَسجِّ اْرِم َحَجَر النَّرِد 10 َمرَّ

تِي َظَه�َر فِيَها ُكلُّ َعَدٍد ِعنَْد  اِت الَّ ْل َعَدَد اْلَمرَّ ، َس�جِّ بَِواِس�َطِة َعالَماِت الَعدِّ
َرْمِي َحَجِر النَّرِد. 

ًة َظَهَر؟  ِذي َظَهَر َأْكَثَر ِمْن َغْيِرِه؟ َكْم َمرَّ َما اْلَعَدُد الَّ

ًة؟  اِت َلْو َرَمْيَت َحَجَر النَّرِد 20 َمرَّ َهْل َتْعَتِقُد َأنَّ َهَذا اْلَعَدَد َسَيْظَهُر َأْكَثَر اْلَمرَّ

ًة َواْمَلُْه.  اْرُسْم َجْدَولً لِلتَّْمثِيِل بَِواِسَطِة َعالَماِت الَعدِّ َواْرِم َحَجَر النَّرِد 20 َمرَّ

ًة َظَهَر؟  اِت؟ َكْم َمرَّ ِذي َظَهَر َأْكَثَر اْلَمرَّ َما اْلَعَدُد الَّ

ًة َظَهَر؟  اِت؟ َكْم َمرَّ ِذي َظَهَر َأَقلَّ اْلَمرَّ َما اْلَعَدُد الَّ

تِي ُتاَلِحُظَها َبْيَن اْلَجْدَوَلْيِن؟  َما اْلُفُروُق الَّ

ِر اْستِْقَصاَءَك، َهْل َسَتْحُصُل َعَلى النََّتاِئِج َنْفِسها؟ َكرِّ

اْلَوْحَدُة 2ج: النَّشاُط األَسايسُّ 20-2 اإِلحصاُء بِواِسَطِة َعالماِت الَعد30ِّ

الُكُتُب

َأْحَمُد

َمْرَيُم

َسِعيٌد

ُعَمُر

َفْهٌد

َعالَمات الَعدِّ الَعَدُد
1
2
3
4
5
6



اٍم.  ْمِس بِاْلُغُيوِم ِخاَلَل َثاَلَثِة َأيَّ وِر َعَدَد َساَعاِت اْحتَِجاِب الشَّ ُح التَّْمثِيُل التَّالِي بِالصُّ 2(  ُيَوضِّ

اِم الثَّاَلَثِة؟ ْمِس بِاْلُغُيوِم ِخاَلَل اأْلَيَّ )أ(   )1( َما َمْجُموُع َعَدِد َساَعاِت اْحتَِجاِب الشَّ

ْمِس بِالُغُيوِم. اْلِمْفَتاُح:  = َساَعٌة َواِحَدٌة ِمَن اْحتَِجاِب الشَّ

اإلْثنين

الُثالَثاُء

األَْربِعاُء

ْمِس بِاْلُغُيوِم ِخاَلَل َيْوَمي اإلْثنَْيِن َوالثُّاَلَثاِء؟  )2( َكْم َعَدُد َساَعاِت اْحتَِجاِب الشَّ

ْمِس بِاْلُغُيوِم َبْيَن َيْوَمي اأْلَْربَِعاِء َواإلْثنَْيِن؟  )3(  َما اْلَفْرُق فِي َعَدِد َساَعاِت اْحتَِجاِب الشَّ

َوِر َنفَس اْلَمْعُلوَماِت اْلَواِرَدِة َأْعاَلُه َوَلِكْن بِِمْفَتاٍح ُمْخَتِلٍف  ُح التَّْمثِيُل التَّالِي بالصُّ )ب(  ُيَوضِّ
َمْفُقوٍد. 

ُاْكُتِب اْلِمْفَتاَح.

اإلْثنين

الُثالَثاُء

األَْربِعاُء
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ت�ي َزاَرْت َحِديَقَة  راِت َع�َدَد األَُس�ِر الَّ �ُح التَّْمثِي�ُل بِالُمص�وَّ 1(  ُيَوضِّ
اٍم ُمْخَتِلَفٍة ِمَن األُْسُبوِع. الَحَيَواَناِت في َأيَّ

راِت ْمِثيُل ِباْلُمَصوَّ التَّ

َرْسٌم  راِت:  بِالُمصوَّ التَّْمثِيُل 
�َوَر لَِتْمثِيِل  َبَيانِ�يٌّ َيْس�َتْخِدُم الصُّ

يَّاِت. الَكمِّ

) أ ( في َأيِّ َيْوٍم زاَر َحِديَقَة الَحَيَواَناِت َأقلُّ َعَدٍد ِمَن األَُسِر؟
َما َسَبُب َذلَِك بَِرْأِيَك؟ 

ِذي َزاَر فِيِه َأْكَبُر َعَدٍد ِمن اْلَعاِئاَلِت َحِديَقَة اْلَحَيَواَناِت؟  )ب( َما اْلَيْوُم الَّ
ْبِت َواأْلَْربَِعاِء؟  تِي َزاَرِت اْلَحِديَقَة َبْيَن َيْوَمي السَّ ) ج ( َما الَفْرُق فِي َعَدِد اأْلَُسِر الَّ

تِ�ي َزاَرت اْلَحِديَقَة فِي  َح َبْعَض اأْلَْس�َباِب لَِهَذا اْلَفْرِق فِي َعَدِد اأْلَُس�ِر الَّ ) د (  َه�ْل ُيْمِكنُ�َك َأْن ُتَوضِّ
َهَذْيِن اْلَيْوَمْيِن؟ 

اِئَرِة ِخاَلَل َهَذا اأْلُْسُبوِع؟  ْجَمالِيُّ لِْلَُسِر الزَّ )ه�( َما اْلَعَدُد اإْلِ
تِي َزاَرِت اْلَحِديَقَة فِي اأْلُْسُبوِع التَّالِي،  )و( إَِذا تَضاَعَف َعَدُد اأْلَُسِر الَّ

تِي َزاَرِت اْلَحِديَقَة فِي َهِذِه اْلَحاَلِة؟  فما َعَدُد اأْلَُسِر الَّ
اِر. وَّ ُح َهَذا اْلَعَدَد ِمَن الزُّ َوِر ُيَوضِّ ْم َتْمثِياًل بِالصُّ )ز( َصمِّ

راِت والتَّمثيُل بِاألَْعِمَدِة32 اْلَوْحَدُة 2ج: النَّشاُط األَسايسُّ 20-3  التَّْمثِيُل بِامْلَصوَّ

ِمفتاٌح

= 2 أسرة

= 1 أسرة

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

األََحُد الثُّالثاُء اإِلثنيناْلُجُمَعُة األَْربِعاُءالَخميُس ْبُت السَّ
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َوِر َنفَس اْلَمْعُلوَماِت اْلَواِرَدِة َأْعاَلُه َوَلِكْن بِِمْفَتاٍح ُمْخَتِلٍف  ُح التَّْمثِيُل التَّالِي بالصُّ )ب(  ُيَوضِّ
َمْفُقوٍد. 

ُاْكُتِب اْلِمْفَتاَح.

اإلْثنين

الُثالَثاُء

األَْربِعاُء
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ت�ي َزاَرْت َحِديَقَة  راِت َع�َدَد األَُس�ِر الَّ �ُح التَّْمثِي�ُل بِالُمص�وَّ 1(  ُيَوضِّ
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ِذي َزاَر فِيِه َأْكَبُر َعَدٍد ِمن اْلَعاِئاَلِت َحِديَقَة اْلَحَيَواَناِت؟  )ب( َما اْلَيْوُم الَّ
ْبِت َواأْلَْربَِعاِء؟  تِي َزاَرِت اْلَحِديَقَة َبْيَن َيْوَمي السَّ ) ج ( َما الَفْرُق فِي َعَدِد اأْلَُسِر الَّ

تِ�ي َزاَرت اْلَحِديَقَة فِي  َح َبْعَض اأْلَْس�َباِب لَِهَذا اْلَفْرِق فِي َعَدِد اأْلَُس�ِر الَّ ) د (  َه�ْل ُيْمِكنُ�َك َأْن ُتَوضِّ
َهَذْيِن اْلَيْوَمْيِن؟ 

اِئَرِة ِخاَلَل َهَذا اأْلُْسُبوِع؟  ْجَمالِيُّ لِْلَُسِر الزَّ )ه�( َما اْلَعَدُد اإْلِ
تِي َزاَرِت اْلَحِديَقَة فِي اأْلُْسُبوِع التَّالِي،  )و( إَِذا تَضاَعَف َعَدُد اأْلَُسِر الَّ

تِي َزاَرِت اْلَحِديَقَة فِي َهِذِه اْلَحاَلِة؟  فما َعَدُد اأْلَُسِر الَّ
اِر. وَّ ُح َهَذا اْلَعَدَد ِمَن الزُّ َوِر ُيَوضِّ ْم َتْمثِياًل بِالصُّ )ز( َصمِّ

راِت والتَّمثيُل بِاألَْعِمَدِة32 اْلَوْحَدُة 2ج: النَّشاُط األَسايسُّ 20-3  التَّْمثِيُل بِامْلَصوَّ

ِمفتاٌح

= 2 أسرة

= 1 أسرة

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ

األََحُد الثُّالثاُء اإِلثنيناْلُجُمَعُة األَْربِعاُءالَخميُس ْبُت السَّ
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َلِة َلَدْيِهْم.  4(  اْسَتْطَلَع َصاِحُب اْلَمْطَعِم َرْأَي َبْعِض َزَباِئنِِه َحْوَل َنكَهاِت اْلُمَثلََّجاِت اْلُمَفضَّ
َجاَءِت النََّتاِئُج َعَلى اْلَوْجِه اآلتِي:

ُلوَن َنْكَهَة الَفانيْليا.  • 12 َزُبوًنا ُيَفضِّ

ُلوَن َنْكَهَة الشوكولتة َيِزيُد َعلى ُمِحبِّي َنْكَهِة الَفانيْليا بَِثاَلَثٍة.  ِذيَن ُيَفضِّ •  َعَدُد الَّ

اْلَفَراْوَلِة. َنْكَهَة  ُلوَن  ُيَفضِّ َباِئِن  الزَّ ِمَن   6 •

اللْيُموِن. َنْكَهَة  ُلوَن  ُيَفضِّ َزُبوًنا   11 •

لي َهِذِه النَّْكَهِة  َباِئِن. َع�َدُد ُمَفضِّ َلُة َلَدى َغالِبِيَِّة الزَّ •  َنْكَه�ُة النَّعن�اِع ِهَي اْلُمَفضَّ
ُيَساِوي َمْجُموَع َعَدِد ُمِحبِّي َنْكَهَتِي اْلَفَراْوَلِة واللْيُموِن َمًعا.

ْم َتْمثِياًل َبيانيًّا بِاأْلَْعِمَدِة لِلنََّتاِئِج اْلَواِرَدِة َأْعاَلُه.  ) أ ( َصمِّ
َباِئِن، َبْينََما  َلِة َلَدى َغالِبِيَِّة الزَّ )ب(  ُيِريُد َأْحَمُد ِشَراَء َواِحٍد ِمَن الُمَثلََّجاِت بِالنَّْكَهِة اْلُمَفضَّ

َباِئِن.  ُيِريُد َزِميُلُه ِشَراَء واِحٍد ِمَن الُمَثلََّجاِت بِالنَّْكَهِة اأْلََقلِّ َتْفِضياًل َلَدى الزَّ
َأيَّ َنَكَهاٍت َسَيْشَتِري َأْحَمُد وَزِميُلُه؟

5-  ُاْرُسْم َتْمثِياًل َبيانيًّا بِاأْلَْعِمَدِة لَِمْعُلوَماٍت ِمْن اْختَِياِرَك، َوَلِكْن بِاْستِْخَداِم َمَفاتِيَح ُمْخَتِلَفٍة. 

تي َيس�َتخِدُمها التَّاَلِميُذ لِْلُوُصوِل إَِلى اْلَمْدَرَسِة،  ِمَن الُمْمِكِن اِْس�َتْطاَلُع َوَس�اِئِل النَّْقِل الَّ

 

ُلوَن َتنَاُوَلُه. ِذي ُيَفضِّ َلِة َلَدْيِهْم، َأو الطََّعاِم الَّ َأِو اأْلَْلَعاِب اْلُمَفضَّ

َلِة َلَدْيِهْم،  اِرَها َحْوَل اْلَحَشَراِت اْلُمَفضَّ 3( اْسَتْطَلَعْت َحِديَقُة اْلَحَيَواَناِت َرْأَي ُزوَّ
ُلوا إَِلْيِه: َوَهَذا َما َتَوصَّ

9

8

7

6

5

4
3

2

1

َلُة الَحَشَراُت الُمَفضَّ

ُلوَنَها؟  ِذيَن ُيَفضِّ اِر اْلَحِديَقِة؟ كم َعَدُد اأْلَْشَخاِص الَّ َلُة َأْكَثَر َلَدى ُزوَّ ) أ (  َما اْلَحَشَرُة اْلُمَفضَّ
اِر اْلَحِديَقِة؟  )ب( َما اْلَحَشَرُة اأْلََقلُّ َتْفِضياًل َلَدى ُزوَّ

)ج(  إِذا َكاَن ُمْمِكنًا إَِضاَفُة َقَفَصْيِن إَِضافِيَّْيِن لِْلَحَش�َراِت فِي الَحِديَقِة، َفأيَّ َحَشَرَتْيِن َسَتْسَتْثنِي؟ 
َبَب.  ِر السَّ َفسِّ

ِذيَن َشاَرُكوا فِي اِلْستِْطاَلِع؟ اِر الَّ وَّ ) د ( َما َعَدُد الزُّ

34



35
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ُلوَن َنْكَهَة الَفانيْليا.  • 12 َزُبوًنا ُيَفضِّ

ُلوَن َنْكَهَة الشوكولتة َيِزيُد َعلى ُمِحبِّي َنْكَهِة الَفانيْليا بَِثاَلَثٍة.  ِذيَن ُيَفضِّ •  َعَدُد الَّ

اْلَفَراْوَلِة. َنْكَهَة  ُلوَن  ُيَفضِّ َباِئِن  الزَّ ِمَن   6 •

اللْيُموِن. َنْكَهَة  ُلوَن  ُيَفضِّ َزُبوًنا   11 •

لي َهِذِه النَّْكَهِة  َباِئِن. َع�َدُد ُمَفضِّ َلُة َلَدى َغالِبِيَِّة الزَّ •  َنْكَه�ُة النَّعن�اِع ِهَي اْلُمَفضَّ
ُيَساِوي َمْجُموَع َعَدِد ُمِحبِّي َنْكَهَتِي اْلَفَراْوَلِة واللْيُموِن َمًعا.

ْم َتْمثِياًل َبيانيًّا بِاأْلَْعِمَدِة لِلنََّتاِئِج اْلَواِرَدِة َأْعاَلُه.  ) أ ( َصمِّ
َباِئِن، َبْينََما  َلِة َلَدى َغالِبِيَِّة الزَّ )ب(  ُيِريُد َأْحَمُد ِشَراَء َواِحٍد ِمَن الُمَثلََّجاِت بِالنَّْكَهِة اْلُمَفضَّ

َباِئِن.  ُيِريُد َزِميُلُه ِشَراَء واِحٍد ِمَن الُمَثلََّجاِت بِالنَّْكَهِة اأْلََقلِّ َتْفِضياًل َلَدى الزَّ
َأيَّ َنَكَهاٍت َسَيْشَتِري َأْحَمُد وَزِميُلُه؟

5-  ُاْرُسْم َتْمثِياًل َبيانيًّا بِاأْلَْعِمَدِة لَِمْعُلوَماٍت ِمْن اْختَِياِرَك، َوَلِكْن بِاْستِْخَداِم َمَفاتِيَح ُمْخَتِلَفٍة. 

تي َيس�َتخِدُمها التَّاَلِميُذ لِْلُوُصوِل إَِلى اْلَمْدَرَسِة،  ِمَن الُمْمِكِن اِْس�َتْطاَلُع َوَس�اِئِل النَّْقِل الَّ

 

ُلوَن َتنَاُوَلُه. ِذي ُيَفضِّ َلِة َلَدْيِهْم، َأو الطََّعاِم الَّ َأِو اأْلَْلَعاِب اْلُمَفضَّ

َلِة َلَدْيِهْم،  اِرَها َحْوَل اْلَحَشَراِت اْلُمَفضَّ 3( اْسَتْطَلَعْت َحِديَقُة اْلَحَيَواَناِت َرْأَي ُزوَّ
ُلوا إَِلْيِه: َوَهَذا َما َتَوصَّ

9

8

7

6

5

4
3

2

1

َلُة الَحَشَراُت الُمَفضَّ

ُلوَنَها؟  ِذيَن ُيَفضِّ اِر اْلَحِديَقِة؟ كم َعَدُد اأْلَْشَخاِص الَّ َلُة َأْكَثَر َلَدى ُزوَّ ) أ (  َما اْلَحَشَرُة اْلُمَفضَّ
اِر اْلَحِديَقِة؟  )ب( َما اْلَحَشَرُة اأْلََقلُّ َتْفِضياًل َلَدى ُزوَّ

)ج(  إِذا َكاَن ُمْمِكنًا إَِضاَفُة َقَفَصْيِن إَِضافِيَّْيِن لِْلَحَش�َراِت فِي الَحِديَقِة، َفأيَّ َحَشَرَتْيِن َسَتْسَتْثنِي؟ 
َبَب.  ِر السَّ َفسِّ

ِذيَن َشاَرُكوا فِي اِلْستِْطاَلِع؟ اِر الَّ وَّ ) د ( َما َعَدُد الزُّ

34



3( َأْعِط َثَلَثَة َأْمثَِلٍة َتَتَطاَبُق َمَع ُكلِّ ِعبارٍة فيَما َيْأتي:
) أ ( ِعنَْد َتْقِريِب اْلَعَدِد إَلى َأْقَرِب 10، َيُكوُن اآلَحاُد ِصْفًرا فِي اإِلَجاَبِة. 

)ب(  ِعنَْد َتْقِريِب الَعَدِد إَلى أْقَرِب 100، َيكوُن اآلَحاُد والَعَشراٍت ِصْفًرا فِي اإِلَجاَبِة. 
، َداِئًما َما َيكوُن النَّاتُِج َعَدًدا َزوجيًّا.  )ج( ِعنَد ُمضاَعَفِة َعَدٍد فْرِديٍّ

) د ( َل ُيهمُّ التَّـْرتيُب الَّذي ُتْجَمُع بِه الَْعَداُد. 

ٍة َصِحيَحٍة:  4( اْسَتْخِدْم >أو < لَتْكِويِن ُجَمٍل َعَدِديَّ
) أ ( 23       45 ، 45         23

)ب( 56        65 ، 65       56
)ج( 67        82      94

) د ( 81       59        37
)هـ( 45       56        54
) و ( 78        63       75

5( َرتِِّب الَْعَداَد ِمَن الَْصَغِر إِلى الَْكَبِر.
) أ ( 271 ، 254 ، 207 ، 248 ، 275 ، 269. 

)ب( 147 ، 386 ، 261 ، 258 ، 174 ، 318. 
)ج( 534 ، 517 ، 478 ، 491 ، 543 ، 415. 

6( َرتِِّب الَْعَداَد ِمَن الَْكَبِر إِلى الَْصَغِر.
) أ ( 378 ، 362 ، 303 ، 327 ، 343 ، 382. 

)ب( 146 ، 834 ، 539 ، 163 ، 734 ، 541. 
)ج( 509 ، 519 ، 591 ، 915 ، 951 ، 905. 

37

الَعَدُد
ْرتيُب! التَّ

ْب ُكلَّ َعَدٍد إَِلى َأْقَرِب 10. 1( اْنَسِخ اْلَجْدَوَل َوَقرِّ

47637924
9155481
28913075
7044672

ْب ُكلَّ َعَدٍد إَِلى َأْقَرِب 100. 2- اْنَسِخ اْلَجْدَوَل َوَقرِّ

327643489629
200123274753
309472891912
450975651568

َتَذّكَر قاِعدَة التَّقريِب، 5 فام َفْوُق 
ا. ُب َتَصاُعِديًّ ُتَقرَّ

ْر َقاِعَدَة التَّْقِريِب، 50 فاَم  َتَذكَّ
ا. ُب َتَصاُعِديًّ َفوُق ُتَقرَّ

لِنَْسَتـْكِشْف
ُوِضَعِت اْلَْعَداُد اآلتِيُة بِالتَّْرتِيِب.

اْنَسْخ َواْكُتِب اْلَْعَداَد النَّاِقَصَة. 
ِحيَحِة.  ُهنَاَك اْلَعِديُد ِمْن اِلْحتَِماَلِت الصَّ

) أ ( 42 ، 57 ،  ، 74 ،  . 
)ب( 75 ،  ، 124 ،  ، 189. 

)ج( 82 ،  ،  ، 98 ،  ، 142. 
) د ( 93 ،  ، 65 ،  ،  ، 21. 

)هـ(  ، 234 ،  ،  ، 327 ،  
) و ( 762 ،  ،  ، 543 ، 326 ،  .

تِيُب والتْقريُب36 الَوْحَدُة 3أ: النَّشاُط الَسايسُّ 21-1  امْلقاَرَنُة، والتَّ



3( َأْعِط َثَلَثَة َأْمثَِلٍة َتَتَطاَبُق َمَع ُكلِّ ِعبارٍة فيَما َيْأتي:
) أ ( ِعنَْد َتْقِريِب اْلَعَدِد إَلى َأْقَرِب 10، َيُكوُن اآلَحاُد ِصْفًرا فِي اإِلَجاَبِة. 

)ب(  ِعنَْد َتْقِريِب الَعَدِد إَلى أْقَرِب 100، َيكوُن اآلَحاُد والَعَشراٍت ِصْفًرا فِي اإِلَجاَبِة. 
، َداِئًما َما َيكوُن النَّاتُِج َعَدًدا َزوجيًّا.  )ج( ِعنَد ُمضاَعَفِة َعَدٍد فْرِديٍّ

) د ( َل ُيهمُّ التَّـْرتيُب الَّذي ُتْجَمُع بِه الَْعَداُد. 

ٍة َصِحيَحٍة:  4( اْسَتْخِدْم >أو < لَتْكِويِن ُجَمٍل َعَدِديَّ
) أ ( 23       45 ، 45         23

)ب( 56        65 ، 65       56
)ج( 67        82      94

) د ( 81       59        37
)هـ( 45       56        54
) و ( 78        63       75

5( َرتِِّب الَْعَداَد ِمَن الَْصَغِر إِلى الَْكَبِر.
) أ ( 271 ، 254 ، 207 ، 248 ، 275 ، 269. 

)ب( 147 ، 386 ، 261 ، 258 ، 174 ، 318. 
)ج( 534 ، 517 ، 478 ، 491 ، 543 ، 415. 

6( َرتِِّب الَْعَداَد ِمَن الَْكَبِر إِلى الَْصَغِر.
) أ ( 378 ، 362 ، 303 ، 327 ، 343 ، 382. 

)ب( 146 ، 834 ، 539 ، 163 ، 734 ، 541. 
)ج( 509 ، 519 ، 591 ، 915 ، 951 ، 905. 

37

الَعَدُد
ْرتيُب! التَّ

ْب ُكلَّ َعَدٍد إَِلى َأْقَرِب 10. 1( اْنَسِخ اْلَجْدَوَل َوَقرِّ

47637924
9155481
28913075
7044672

ْب ُكلَّ َعَدٍد إَِلى َأْقَرِب 100. 2- اْنَسِخ اْلَجْدَوَل َوَقرِّ

327643489629
200123274753
309472891912
450975651568

َتَذّكَر قاِعدَة التَّقريِب، 5 فام َفْوُق 
ا. ُب َتَصاُعِديًّ ُتَقرَّ

ْر َقاِعَدَة التَّْقِريِب، 50 فاَم  َتَذكَّ
ا. ُب َتَصاُعِديًّ َفوُق ُتَقرَّ

لِنَْسَتـْكِشْف
ُوِضَعِت اْلَْعَداُد اآلتِيُة بِالتَّْرتِيِب.

اْنَسْخ َواْكُتِب اْلَْعَداَد النَّاِقَصَة. 
ِحيَحِة.  ُهنَاَك اْلَعِديُد ِمْن اِلْحتَِماَلِت الصَّ

) أ ( 42 ، 57 ،  ، 74 ،  . 
)ب( 75 ،  ، 124 ،  ، 189. 

)ج( 82 ،  ،  ، 98 ،  ، 142. 
) د ( 93 ،  ، 65 ،  ،  ، 21. 

)هـ(  ، 234 ،  ،  ، 327 ،  
) و ( 762 ،  ،  ، 543 ، 326 ،  .

تِيُب والتْقريُب36 الَوْحَدُة 3أ: النَّشاُط الَسايسُّ 21-1  امْلقاَرَنُة، والتَّ
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3( اْنَسْخ َوَأْكِمْل َما َيِلي: 
) أ ( 23 × 10 =
)ب( 89 × 10=
)ج( 37 × 10=
) د ( 52 × 10=
)هـ( 74 × 10=

4(  ِعنَْدَما َتْضِرُب َعَدًدا ِمْن َرْقَمْيِن بِــ 10 َسَتُكوُن ِقيَمُة اآلَحاِد ُتَساِوي ِصْفًرا. 
َصِحيٌح َأْم َخَطٌأ؟ َكْيَف َتْعِرُف؟

ِمنَْهـا. ُكلٍّ  فِـي  بيسـاٍت  فَِئـِة 5  ِمـْن  ُنُقـوٍد  َعَلـى  ِمْحَفَظـٍة  ُكلُّ   5 (  َتْحَتـِوي 
إَِذا َتمَّ َتْبِديُل ُكلِّ ِقْطَعٍة ِمْن فَِئِة 5 بِيسـاٍت بِِقْطَعٍة ِمْن فَِئِة 10 بِيسـاٍت، َفَكْم 

تِي ُيْمِكُن َأْن َتُكوَن فِي ُكلِّ ِمْحَفَظٍة؟ يَُّة النُُّقوِد الَّ َكمِّ

ٍة  ٍة فـي ُكلِّ ِمْحَفَظٍة بِِقْطَعـٍة َأْو َوَرَقٍة َنْقِديَّ ـْت ُمَقاَيَضـُة ُكلِّ ِقْطَعٍة َنْقِديَّ 6(  إَِذا َتمَّ
ِذي َسَيُكوُن في ُكلِّ ِمْحَفَظة؟ َتْبُلُغ 10 َأْضَعاِف ِقيَمتِها، َفَما الَمْبَلُغ  الَّ

َبَكَة َمَع َضْرِب ُكلِّ َعَدٍد بـ 10. 1( اْنَسِخ الشَّ

24784112
97358581
31685919
72476292

ْل إَلى اإلَجابِة:  ا َيْأتي َوَتَوصَّ ًة لُِكلِّ ُمْشِكَلٍة ِممَّ 2(  اْكُتْب ُجْمَلًة َعَدِديَّ
) أ ( َما َحاِصُل َضْرِب َثَمانَِيٍة بَِعَشَرٍة؟

)ب( َما 10 َأْضَعاِف الـ 30؟
)ج( ما الَعَدُد الَّذي ُيَساِوي 10 َأْضَعاِف الَعَدِد 63؟

)د(  ُكلُّ ِكيِس َحْلَوى َيْحِوي ِستَّ ِقَطٍع. َما َعَدُد ِقَطِع الَحْلَوى فِي 
َعَشَرِة َأْكَياٍس؟ 

)هـ(  َلَديَّ 10 ِقَطٍع ِمَن اْلُخُيوِط، ُطوُل ُكلِّ َواِحَدٍة 42 سم. 
تِي َمِعي؟ َما إْجَمالِيُّ ُطوِل اْلُخُيوِط الَّ

يَُّة اْلَماِء فِي اْلُكُؤوِس؟  ) و (  َلَديَّ َعْشُر ُكُؤوٍس ِمَن اْلَماِء َتْحِوي ُكلٌّ ِمنَْها 50 مل. َما َكمِّ
) ز (  َتْحَتـِوي اْلَمْدَرَسـُة َعَلـى 10 ُصُفوٍف ِدَراِسـيٍَّة، 

َعـَدُد  كـم  تِلِميـًذا.   27 َصـفٍّ  ُكلُّ  َوَيُضـمُّ 
التََّلِميِذ فِي اْلَمْدَرَسِة؟

نُْدوِق،  )ح( إِذا َكاَن ُهنَـاَك 15 ِقْطَعَة َكْعٍك في الصُّ
َفما َعَدُد ِقَطِع اْلَكْعِك في 10 َصنَاِديَق؟ 

)ط(  َيْبُلُغ ِسـْعُر الَقَلِم 53 بيَسًة. َكْم َيْبُلُغ ِسْعُر 10 
َأْقَلٍم؟

ْرُب ِبَعَشَرٍة الضَّ

ٍة38 ُب بَِعَشَ ْ الَوْحَدُة 3أ: النَّشاُط الَسايسُّ 21-2  الضَّ
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3( اْنَسْخ َوَأْكِمْل َما َيِلي: 
) أ ( 23 × 10 =
)ب( 89 × 10=
)ج( 37 × 10=
) د ( 52 × 10=
)هـ( 74 × 10=

4(  ِعنَْدَما َتْضِرُب َعَدًدا ِمْن َرْقَمْيِن بِــ 10 َسَتُكوُن ِقيَمُة اآلَحاِد ُتَساِوي ِصْفًرا. 
َصِحيٌح َأْم َخَطٌأ؟ َكْيَف َتْعِرُف؟

ِمنَْهـا. ُكلٍّ  فِـي  بيسـاٍت  فَِئـِة 5  ِمـْن  ُنُقـوٍد  َعَلـى  ِمْحَفَظـٍة  ُكلُّ   5 (  َتْحَتـِوي 
إَِذا َتمَّ َتْبِديُل ُكلِّ ِقْطَعٍة ِمْن فَِئِة 5 بِيسـاٍت بِِقْطَعٍة ِمْن فَِئِة 10 بِيسـاٍت، َفَكْم 

تِي ُيْمِكُن َأْن َتُكوَن فِي ُكلِّ ِمْحَفَظٍة؟ يَُّة النُُّقوِد الَّ َكمِّ

ٍة  ٍة فـي ُكلِّ ِمْحَفَظٍة بِِقْطَعـٍة َأْو َوَرَقٍة َنْقِديَّ ـْت ُمَقاَيَضـُة ُكلِّ ِقْطَعٍة َنْقِديَّ 6(  إَِذا َتمَّ
ِذي َسَيُكوُن في ُكلِّ ِمْحَفَظة؟ َتْبُلُغ 10 َأْضَعاِف ِقيَمتِها، َفَما الَمْبَلُغ  الَّ

َبَكَة َمَع َضْرِب ُكلِّ َعَدٍد بـ 10. 1( اْنَسِخ الشَّ

24784112
97358581
31685919
72476292

ْل إَلى اإلَجابِة:  ا َيْأتي َوَتَوصَّ ًة لُِكلِّ ُمْشِكَلٍة ِممَّ 2(  اْكُتْب ُجْمَلًة َعَدِديَّ
) أ ( َما َحاِصُل َضْرِب َثَمانَِيٍة بَِعَشَرٍة؟

)ب( َما 10 َأْضَعاِف الـ 30؟
)ج( ما الَعَدُد الَّذي ُيَساِوي 10 َأْضَعاِف الَعَدِد 63؟

)د(  ُكلُّ ِكيِس َحْلَوى َيْحِوي ِستَّ ِقَطٍع. َما َعَدُد ِقَطِع الَحْلَوى فِي 
َعَشَرِة َأْكَياٍس؟ 

)هـ(  َلَديَّ 10 ِقَطٍع ِمَن اْلُخُيوِط، ُطوُل ُكلِّ َواِحَدٍة 42 سم. 
تِي َمِعي؟ َما إْجَمالِيُّ ُطوِل اْلُخُيوِط الَّ

يَُّة اْلَماِء فِي اْلُكُؤوِس؟  ) و (  َلَديَّ َعْشُر ُكُؤوٍس ِمَن اْلَماِء َتْحِوي ُكلٌّ ِمنَْها 50 مل. َما َكمِّ
) ز (  َتْحَتـِوي اْلَمْدَرَسـُة َعَلـى 10 ُصُفوٍف ِدَراِسـيٍَّة، 

َعـَدُد  كـم  تِلِميـًذا.   27 َصـفٍّ  ُكلُّ  َوَيُضـمُّ 
التََّلِميِذ فِي اْلَمْدَرَسِة؟

نُْدوِق،  )ح( إِذا َكاَن ُهنَـاَك 15 ِقْطَعَة َكْعٍك في الصُّ
َفما َعَدُد ِقَطِع اْلَكْعِك في 10 َصنَاِديَق؟ 

)ط(  َيْبُلُغ ِسـْعُر الَقَلِم 53 بيَسًة. َكْم َيْبُلُغ ِسْعُر 10 
َأْقَلٍم؟

ْرُب ِبَعَشَرٍة الضَّ

ٍة38 ُب بَِعَشَ ْ الَوْحَدُة 3أ: النَّشاُط الَسايسُّ 21-2  الضَّ



اْسَتْخِدْم َخطَّ الَْعَداِد
َد بِالَْرَباِع لِلُمَساَعَدِة.   0 – 10 امْلَحدَّ

41

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1 8؟ َكْيَف َتْعِرُف َذلَِك؟ 
4

5( َكْم َعَدُد الَْرَباِع فِي 

ُهَما َأْكَبُر: َثَلَثُة َأْنَصاٍف َأْم َخْمَسُة َأْرَباٍع؟ 6( َأيُّ
َكْيَف َتْعِرُف َذلَِك؟

؟  1
4

  + 1
2

3 أم   
4

7( َأيُّ الَْعَداِد اآلتَِيِة ُهَو الَْكَبُر:  

1 7؟ 
2

8( َكْم َعَدُد الَْنَصاِف فِي 

ِل لإِِلَجاَبة؟  ما َأْسَهُل َطِريَقٍة للتََّوصُّ

1 7؟
2

9( َكْم َعَدُد الَْرَباِع في 

ِل لإِلَجاَبِة؟  ما َأْسَهُل َطِريَقٍة للتََّوصُّ

1 4؟
2

3 َمْوُجوَدٌة فِي 
4

10( كم 

ِل لإِلَجاَبة؟  ما َأْسَهُل َطِريَقٍة للتََّوصُّ

ِريَقُة َداِئًما؟ َهْل َتْصُلُح َهِذِه الطَّ

ُهَما َأْكَبُر: تِْسَعُة َأْنَصاٍف َأْم تِْسَعُة َأْرَباٍع؟ 1(  َأيُّ
َكْيَف َتْعِرُف؟ 

3 5؟
4

2( َكْم َعَدُد اْلَْرَباِع في 

تِي ُيْمِكُن  اَحاِت الَّ اَحاٍت َبْيَن َشْخَصْيِن، َفَكْم َعَدُد التُّفَّ ُع َخْمَس ُتفَّ 3( إِذا ُكنَْت َسـُتَوزِّ
َأْن َيْحُصَل َعَلْيَها ُكلُّ َشْخٍص؟

تِي  اَحاِت الَّ اَحاٍت َبْيَن َأْرَبَعِة َأْشـَخاٍص، َفَكْم َعَدُد التُّفَّ 4( إِذا ُكنَْت سـُتَوّزُع ِسـتَّ ُتفَّ
ُيْمِكُن َأْن َيْحُصَل َعَلْيَها ُكلُّ َشْخٍص؟

الَعَدُد الَكْسِريُّ

اْسَتْخِدم َخطَّ الَْعَداِد
َد بِالَْنَصاِف لِلُمَساَعَدِة.  0 - 10 امُلَحدَّ

َواِحـٌد  النِّْصـُف: 
ُجْزَأيـْـــِن  ِمــــْن 
ُمَتَسـاِوَيْيـِن  اْثنَْيـِن 
 . ِمَن الُكلِّ الَْصليِّ
ِمْن  َواِحٌد  ْبُع:  الرُّ
ـــَعـــِة َأْجــــَزاٍء  َأْرَب

. ُمَتَساِوَيٍة ِمَن الُكلِّ الَْصليِّ
 . الَكْسُر: ُجْزٌء ِمْن ُكلٍّ

ُن  :اْلَعَدُد الُمَكوَّ الَعَدُد الَكْسِريُّ
ِمْن َعَدٍد َصِحيٍح َوَكْسر

.2 1
2

 ِمْثُل 

لِنَْسَتـْكِشْف 
ُتْظِهُر البَِطاَقاُت اآلتيُة 3٫5 بَِثلِث َطراِئَق.

3 1
2

7
أنصاف

َة اآلتِيَة بَِثَلِث َطَراِئَق ُمْخَتَلَفٍة.  ِم الَْعَداَد الَكْسِريَّ َقدِّ

واِئِر.  َلْيَس إِْلَزاميًّا َرْسُم الدَّ

9 3
4

1 8 و 
2

1 6 و 
4

3 4 و 
4

1 2 و 
2

 

اْخَتْر َعَدًدا آَخَر ِمْن ِعنِْدَك للتَّْعبِيِر َعنُْه بَثلِث طراِئَق ُمْخَتِلَفٍة.

الَوْحَدُة 3أ: النَّشاُط الَسايسُّ 22-1  الُكسوُر40

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1أنصاف
2

1
4
1
4

1
4
1
4

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ



اْسَتْخِدْم َخطَّ الَْعَداِد
َد بِالَْرَباِع لِلُمَساَعَدِة.   0 – 10 امْلَحدَّ

41

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1 8؟ َكْيَف َتْعِرُف َذلَِك؟ 
4

5( َكْم َعَدُد الَْرَباِع فِي 

ُهَما َأْكَبُر: َثَلَثُة َأْنَصاٍف َأْم َخْمَسُة َأْرَباٍع؟ 6( َأيُّ
َكْيَف َتْعِرُف َذلَِك؟

؟  1
4

  + 1
2

3 أم   
4

7( َأيُّ الَْعَداِد اآلتَِيِة ُهَو الَْكَبُر:  

1 7؟ 
2

8( َكْم َعَدُد الَْنَصاِف فِي 

ِل لإِِلَجاَبة؟  ما َأْسَهُل َطِريَقٍة للتََّوصُّ

1 7؟
2

9( َكْم َعَدُد الَْرَباِع في 

ِل لإِلَجاَبِة؟  ما َأْسَهُل َطِريَقٍة للتََّوصُّ

1 4؟
2

3 َمْوُجوَدٌة فِي 
4

10( كم 

ِل لإِلَجاَبة؟  ما َأْسَهُل َطِريَقٍة للتََّوصُّ

ِريَقُة َداِئًما؟ َهْل َتْصُلُح َهِذِه الطَّ

ُهَما َأْكَبُر: تِْسَعُة َأْنَصاٍف َأْم تِْسَعُة َأْرَباٍع؟ 1(  َأيُّ
َكْيَف َتْعِرُف؟ 

3 5؟
4

2( َكْم َعَدُد اْلَْرَباِع في 

تِي ُيْمِكُن  اَحاِت الَّ اَحاٍت َبْيَن َشْخَصْيِن، َفَكْم َعَدُد التُّفَّ ُع َخْمَس ُتفَّ 3( إِذا ُكنَْت َسـُتَوزِّ
َأْن َيْحُصَل َعَلْيَها ُكلُّ َشْخٍص؟

تِي  اَحاِت الَّ اَحاٍت َبْيَن َأْرَبَعِة َأْشـَخاٍص، َفَكْم َعَدُد التُّفَّ 4( إِذا ُكنَْت سـُتَوّزُع ِسـتَّ ُتفَّ
ُيْمِكُن َأْن َيْحُصَل َعَلْيَها ُكلُّ َشْخٍص؟

الَعَدُد الَكْسِريُّ

اْسَتْخِدم َخطَّ الَْعَداِد
َد بِالَْنَصاِف لِلُمَساَعَدِة.  0 - 10 امُلَحدَّ

َواِحـٌد  النِّْصـُف: 
ُجْزَأيـْـــِن  ِمــــْن 
ُمَتَسـاِوَيْيـِن  اْثنَْيـِن 
 . ِمَن الُكلِّ الَْصليِّ
ِمْن  َواِحٌد  ْبُع:  الرُّ
ـــَعـــِة َأْجــــَزاٍء  َأْرَب

. ُمَتَساِوَيٍة ِمَن الُكلِّ الَْصليِّ
 . الَكْسُر: ُجْزٌء ِمْن ُكلٍّ

ُن  :اْلَعَدُد الُمَكوَّ الَعَدُد الَكْسِريُّ
ِمْن َعَدٍد َصِحيٍح َوَكْسر

.2 1
2

 ِمْثُل 

لِنَْسَتـْكِشْف 
ُتْظِهُر البَِطاَقاُت اآلتيُة 3٫5 بَِثلِث َطراِئَق.

3 1
2

7
أنصاف

َة اآلتِيَة بَِثَلِث َطَراِئَق ُمْخَتَلَفٍة.  ِم الَْعَداَد الَكْسِريَّ َقدِّ

واِئِر.  َلْيَس إِْلَزاميًّا َرْسُم الدَّ

9 3
4

1 8 و 
2

1 6 و 
4

3 4 و 
4

1 2 و 
2

 

اْخَتْر َعَدًدا آَخَر ِمْن ِعنِْدَك للتَّْعبِيِر َعنُْه بَثلِث طراِئَق ُمْخَتِلَفٍة.

الَوْحَدُة 3أ: النَّشاُط الَسايسُّ 22-1  الُكسوُر40

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1أنصاف
2

1
4
1
4

1
4
1
4

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ



؟ 5
8

2 َأْم 
3

 : ُاَم َأْكَبُ 1( أيُّ

؟  8
10

6 َأْم 
8

ُاَم َأْصَغُر:   2( أيُّ

ْ َعِن الُكُسوِر التَّالَِيِة بَِطِريَقٍة ُمَْتِلَفٍة.  3( َعبِّ
   = 1

2
)ج(        = 3

4
)ب(        = 1

4
)أ( 

. َصَواٌب َأْم َخَطٌأ؟  3
8

 > 1
3

 )4
. َصَواٌب َأْم َخَطٌأ؟  7

10
 < 2

3
 )5

6( اْكُتْب َأْرَبَع ُجٍَل َعْن ِجداِر اْلُكُسوِر بِاْستِْخَداِم >.
7( اْكُتْب َأْرَبَع ُجٍَل َعْن ِجداِر الُكُسوِر بِاْستِْخداِم <. 

1 الـ 12 ؟
4

8( َما 
1 الـ 15 ؟ 

3
9( َما 

3 الـ 8 ؟
4

10( َما 
6 الـ 20 ؟

10
11( َما 

5 الـ 40 ؟
8

12( َما 
13( َما َناتُِج 24÷3 ؟
14( َما َناتُِج 9 ÷ 3 ؟ 
15( َما َناتُِج 32÷8 ؟

16( َما َناتُِج 24 ÷ 4 ؟
17( َما َناتُِج 20÷10 ؟

18( َما َناتُِج 16÷8 ؟
3 ِمـَن الَكْعَكـِة؟

10
1 َأْم 

3
ـُل َأْن َيُكـوَن َلَدْيـَك  ُتَفضِّ 19( َأ

3 الــ  2 ِريـال؟ 
4

1  الــ 3 ِريـالٍت َأْم 
2

ـُل َأْن َيُكـوَن َلَدْيـَك  ُتَفضِّ 20( َأ

4 الَفطِـَرِة؟
10

3 َأْم 
8

ـُل َأْن َيُكـوَن َلَدْيـَك  ُتَفضِّ 21( َأ

5  الــ  6 ِرَيـالٍت؟ 
8

6  الــ  4 ِريـالٍت َأْم 
8

ـُل َأْن َيُكـوَن َلَدْيـَك  ُتَفضِّ 22( َأ

43

ِجَداُر الُكُسوِر
  

ُثُلٌث، َأْثَلٌث: 
1 = ُجْزٌء َواِحـٌد ِمْن َثَلَثِة َأْجَزاٍء 

3
. ُل الُكلَّ الَْصِليَّ ُمَتَساِوَيٍة ُتَشكِّ

ُثْمٌن، َأْثَماٌن: 
1 = ُجْزٌء َواِحٌد ِمْن َثَمانَِيِة َأْجَزاٍء 

8
. ُل الُكلَّ الَْصِليَّ ُمَتَساِوَيٍة ُتَشكِّ

ُعْشٌر، َأْعَشاٌر: 
1 = ُجـْزٌء َواِحـٌد ِمـْن10 َأْجَزاٍء 

10
. ُل الُكلَّ الَْصِليَّ ُمَتَساِوَيٍة ُتَشكِّ

اْسَتْخِدْم َأْقَراَص اْلَعدِّ لُِتَساِعَدَك َعَل اْلِقْسَمِة؟ 
ٍء ُهَو اْلِقْسَمُة.   إجَِياُد َكْسِ َشْ

ْعها   لِـُمَساَعَدتَِك َعَل اْلِقْسَمِة اْحُصْل َعَل اْلَعَدِد اْلـُمناِسِب ِمْن َأْقَراِص اْلَعدِّ ووزِّ
بِاْستِْخَداِم الصفِّ ِ اْلـُمناِسِب  يف ِجداِر اْلُكُسوِر. 

ْعَها َعَل َأْرَبَعِة َأْرَباٍع.  َمَثًل: بِالنِّْسَبِة لِـ 12 ÷ 4 اْحُصْل َعَل 12 ُقْرَص َعدٍّ َوَوزِّ
.  َسَيُكوُن لُِكلِّ ُربٍع َثَلَثُة َأْقَراِص َعدٍّ

 لَِذلَِك َفإِنَّ 12 ÷ 4 = 3.
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؟ 5
8

2 َأْم 
3

 : ُاَم َأْكَبُ 1( أيُّ

؟  8
10

6 َأْم 
8

ُاَم َأْصَغُر:   2( أيُّ

ْ َعِن الُكُسوِر التَّالَِيِة بَِطِريَقٍة ُمَْتِلَفٍة.  3( َعبِّ
   = 1

2
)ج(        = 3

4
)ب(        = 1

4
)أ( 

. َصَواٌب َأْم َخَطٌأ؟  3
8

 > 1
3

 )4
. َصَواٌب َأْم َخَطٌأ؟  7

10
 < 2

3
 )5

6( اْكُتْب َأْرَبَع ُجٍَل َعْن ِجداِر اْلُكُسوِر بِاْستِْخَداِم >.
7( اْكُتْب َأْرَبَع ُجٍَل َعْن ِجداِر الُكُسوِر بِاْستِْخداِم <. 

1 الـ 12 ؟
4

8( َما 
1 الـ 15 ؟ 

3
9( َما 

3 الـ 8 ؟
4

10( َما 
6 الـ 20 ؟

10
11( َما 

5 الـ 40 ؟
8

12( َما 
13( َما َناتُِج 24÷3 ؟
14( َما َناتُِج 9 ÷ 3 ؟ 
15( َما َناتُِج 32÷8 ؟

16( َما َناتُِج 24 ÷ 4 ؟
17( َما َناتُِج 20÷10 ؟

18( َما َناتُِج 16÷8 ؟
3 ِمـَن الَكْعَكـِة؟

10
1 َأْم 

3
ـُل َأْن َيُكـوَن َلَدْيـَك  ُتَفضِّ 19( َأ

3 الــ  2 ِريـال؟ 
4

1  الــ 3 ِريـالٍت َأْم 
2

ـُل َأْن َيُكـوَن َلَدْيـَك  ُتَفضِّ 20( َأ

4 الَفطِـَرِة؟
10

3 َأْم 
8

ـُل َأْن َيُكـوَن َلَدْيـَك  ُتَفضِّ 21( َأ

5  الــ  6 ِرَيـالٍت؟ 
8

6  الــ  4 ِريـالٍت َأْم 
8

ـُل َأْن َيُكـوَن َلَدْيـَك  ُتَفضِّ 22( َأ

43

ِجَداُر الُكُسوِر
  

ُثُلٌث، َأْثَلٌث: 
1 = ُجْزٌء َواِحـٌد ِمْن َثَلَثِة َأْجَزاٍء 

3
. ُل الُكلَّ الَْصِليَّ ُمَتَساِوَيٍة ُتَشكِّ

ُثْمٌن، َأْثَماٌن: 
1 = ُجْزٌء َواِحٌد ِمْن َثَمانَِيِة َأْجَزاٍء 

8
. ُل الُكلَّ الَْصِليَّ ُمَتَساِوَيٍة ُتَشكِّ

ُعْشٌر، َأْعَشاٌر: 
1 = ُجـْزٌء َواِحـٌد ِمـْن10 َأْجَزاٍء 

10
. ُل الُكلَّ الَْصِليَّ ُمَتَساِوَيٍة ُتَشكِّ

اْسَتْخِدْم َأْقَراَص اْلَعدِّ لُِتَساِعَدَك َعَل اْلِقْسَمِة؟ 
ٍء ُهَو اْلِقْسَمُة.   إجَِياُد َكْسِ َشْ

ْعها   لِـُمَساَعَدتَِك َعَل اْلِقْسَمِة اْحُصْل َعَل اْلَعَدِد اْلـُمناِسِب ِمْن َأْقَراِص اْلَعدِّ ووزِّ
بِاْستِْخَداِم الصفِّ ِ اْلـُمناِسِب  يف ِجداِر اْلُكُسوِر. 

ْعَها َعَل َأْرَبَعِة َأْرَباٍع.  َمَثًل: بِالنِّْسَبِة لِـ 12 ÷ 4 اْحُصْل َعَل 12 ُقْرَص َعدٍّ َوَوزِّ
.  َسَيُكوُن لُِكلِّ ُربٍع َثَلَثُة َأْقَراِص َعدٍّ

 لَِذلَِك َفإِنَّ 12 ÷ 4 = 3.
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َمَلِء. اْلَعْب َمَع َأَحِد الزُّ
ْفَحـَة اْلُوَلى، َبْينَما َيْسـَتْخِدُم  َيْسـَتْخِدُم َأَحُدُكما الصَّ

ْفَحَة الثَّانَِيَة.  اآْلَخُر الصَّ
اآْلَخـَر  ِمنُكمـا  ُكلٌّ  َيْسـَأُل  بَِحْيـُث  اْلَْدَواَر  َتبـاَدل   
ْعِف َأو النِّْصِف، بِاْسـتِْخَداِم اْلَْعَداِد  ُسـَؤاًل عِن الضِّ

ْفَحِة.  اْلَمْوُجوَدِة فِي الصَّ
 َفـإِْن َكاَنـْت َهـِذِه َصْفَحَتـَك، ُيْمِكنَُك َأْن َتْسـَأَل: »َما 

ِضْعُف 50؟« 
 َتَضـُع َأْنَت ُقْرَص اْلَعـدِّ اْلَخاصَّ بَِك َعَلى اْلَعَدِد 50، 
فَيَضـُع َزِميُلـَك ُقـْرَص اْلَعدِّ اْلَخـاصَّ بِِه َعَلـى اْلَعَدِد 

100 فِي َصْفَحتِِه. 
 إَِذا َلـْم َيَتَواَفِر اْلَعَدُد اْلُمْسـَتْهَدُف َعَلـى َوَرَقِة َزِميِلَك، 

ْوَر َوُتِزيُل ُقْرَص اْلَعدِّ اْلَخاصَّ بَِك.  َتْخَسُر َأْنت الدَّ
 َهْل ُيْمِكنَُك َأْن َتَضَع ُقْرَص َعدٍّ َعَلى ُكلِّ َعَدٍد؟ 

 َما َمْجُموَعاُت اْلَْعَداِد فِي ُكلِّ َصْفَحٍة؟ 
 َما اْلَْعَداُد النَّاِقَصُة ِمَن اْلَمْجُموَعِة؟

ْعِف َأِو النِّْصِف.   ُحلَّ الُمْشِكلِت اآلتَِيَة ِمْن ِخلِل َتْكِويِن الضِّ
1( َلَدى ُكلٍّ ِمْن َعِليٍّ َوَأْحَمَد 7 ُكَراٍت ُزَجاِجيٍَّة. 

تي َمَعُهَما؟  َجاِجيَِّة الَّ َما َمْجُموُع َعَدِد الُكَراِت الزُّ
2( َلَدى ُكلٍّ ِمْن َعِليٍّ َوَأْحَمَد 8 ِقَطِع َحْلَوى.
)أ( َما َمْجُموُع َعَدِد ِقَطِع الَحْلَوى َمًعا؟ 

ِة بِِه. )ب(  َيْأُكُل َعِليٌّ نِْصَف الَحْلَوى الَخاصَّ
َما َمْجُموُع َعَدِد ِقَطِع الَحْلَوى بَِحْوَزتِِهَما َمًعا اآلَن؟ 

(  َلَديَّ َحْبٌل ُطوُلُه 50 سم ، إَِذا َقَطْعُتُه إَِلى نِْصَفْيِن ُمَتَساِوَيْيِن، فَكْم َسَيُكوُن ُطوُل ُكلِّ ِقْطَعٍة؟  3

ْصِف( ْعِف، َو)النِّ ُمْشِكَلُة الضِّ
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اْسَتْخِدْم َأْناَمَط امُلَضاَعَفاِت التي َتْعِرُفَها.

45 الَوْحَدُة 3أ: النَّشاُط الَسايسُّ 23-1  امَلزيُد ِمَن الَْضَعاِف والَْنصاِف

. 1
3

َم َبْعُض التَّلِميِذ ُملَصًقا َعْن  َصمَّ

ْم  اْطُلـْب ِمْن ُمَعلِِّمـَك ِقْطَعًة َكبِيَرًة ِمَن الَوَرِق َواْخَتْر َكْسـًرا وَصمِّ
ُمْلَصًقا َلُه. 

َمثِّـِل الَكْسـَر بَِأْكَبِر َعـَدٍد ُمْمِكـٍن ِمَن الطُّـُرِق. ُيْمِكنُـَك َأْن َتْعَمَل 
َوْحَدَك َأْو َمَع َزِميٍل. 

َها: إَِلْيَك ُهنا َبْعَض اْلُمْشِكَلِت لَِحلِّ

1(  إَِذا َقَصْصَت َوَرَقًة نِْصَفْيِن، ُثمَّ َقَصْصَت ُكلَّ َوَرَقٍة إَِلى نِْصَفْيِن 
ـِذي ُتَمثُِّلُه  ًة َثالَِثًة، َفما اْلَكْسـُر الَّ َة َمـرَّ ًدا، َوَأَعـْدَت اْلَكرَّ ُمَجـدَّ

ِغيَرُة بِالنِّْسَبِة لِْلَوَرَقِة الَساسيَِّة؟  اْلَْوَراُق الصَّ

ُبوُن.  2( َيبِيُع َمْتَجُر الَكْعِك بَِأيِّ َكْسٍر )ُجْزٍء( َيَشاُؤُه الزَّ

 2
3
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5 و
8

َباِئـُن  ـاِم اْشـَتَرى الزَّ فِـي َأَحِد اْلَيَّ
 

ِذي َتمَّ َبْيُعُه فِي اْلَمَحلِّ َذلَِك اْلَيْوَم؟ . َما َمْجُموُع اْلَكْعِك الَّ 3
4

1 و
3

2 و
8

و

 . 1
10

ا. ُتْخَفُض َجِميُع اْلَْسَعاِر بِنِْسَبِة  ُم َمْتَجُر اْلَمَلبِِس َعْرًضا َخاصًّ 3( ُيَقدِّ

ِذي َكاَن بِِسْعِر 10 ِرَيالٍت َأْصَبَح ِسْعُرُه اآْلَن 9 ِرَيالٍت.  الَقميُص الَّ

ِذي َكاَن بــ 40 ِرَيالً؟  )أ( َكْم َسَيُكوُن ِسْعُر الِمْعَطِف الَّ

ِذي َكاَن بــ 20 ِرَيالً؟  )ِب( َماَذا َعْن َزْوِج الَْحِذَيِة الَّ

 . 1
10

2 َبَدلً ِمْن 
10

َر الَمالُِك َخْفَض الَْسَعاِر بِِمْقَداِر  راِء ، َقرَّ َنتِيَجًة لَِضْعِف اإِلْقَباِل َعلى الشِّ
)ج( كم ِسْعُر اْلَقِميِص اآْلَن؟
)د( كم ِسْعُر اْلِمْعَطِف اآْلَن؟ 

)هـ( كم ِسْعُر اْلِحَذاِء اآْلَن؟

ُمْلَصَقاُت الُكُسوِر
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َمَلِء. اْلَعْب َمَع َأَحِد الزُّ
ْفَحـَة اْلُوَلى، َبْينَما َيْسـَتْخِدُم  َيْسـَتْخِدُم َأَحُدُكما الصَّ

ْفَحَة الثَّانَِيَة.  اآْلَخُر الصَّ
اآْلَخـَر  ِمنُكمـا  ُكلٌّ  َيْسـَأُل  بَِحْيـُث  اْلَْدَواَر  َتبـاَدل   
ْعِف َأو النِّْصِف، بِاْسـتِْخَداِم اْلَْعَداِد  ُسـَؤاًل عِن الضِّ

ْفَحِة.  اْلَمْوُجوَدِة فِي الصَّ
 َفـإِْن َكاَنـْت َهـِذِه َصْفَحَتـَك، ُيْمِكنَُك َأْن َتْسـَأَل: »َما 

ِضْعُف 50؟« 
 َتَضـُع َأْنَت ُقْرَص اْلَعـدِّ اْلَخاصَّ بَِك َعَلى اْلَعَدِد 50، 
فَيَضـُع َزِميُلـَك ُقـْرَص اْلَعدِّ اْلَخـاصَّ بِِه َعَلـى اْلَعَدِد 

100 فِي َصْفَحتِِه. 
 إَِذا َلـْم َيَتَواَفِر اْلَعَدُد اْلُمْسـَتْهَدُف َعَلـى َوَرَقِة َزِميِلَك، 

ْوَر َوُتِزيُل ُقْرَص اْلَعدِّ اْلَخاصَّ بَِك.  َتْخَسُر َأْنت الدَّ
 َهْل ُيْمِكنَُك َأْن َتَضَع ُقْرَص َعدٍّ َعَلى ُكلِّ َعَدٍد؟ 

 َما َمْجُموَعاُت اْلَْعَداِد فِي ُكلِّ َصْفَحٍة؟ 
 َما اْلَْعَداُد النَّاِقَصُة ِمَن اْلَمْجُموَعِة؟

ْعِف َأِو النِّْصِف.   ُحلَّ الُمْشِكلِت اآلتَِيَة ِمْن ِخلِل َتْكِويِن الضِّ
1( َلَدى ُكلٍّ ِمْن َعِليٍّ َوَأْحَمَد 7 ُكَراٍت ُزَجاِجيٍَّة. 

تي َمَعُهَما؟  َجاِجيَِّة الَّ َما َمْجُموُع َعَدِد الُكَراِت الزُّ
2( َلَدى ُكلٍّ ِمْن َعِليٍّ َوَأْحَمَد 8 ِقَطِع َحْلَوى.
)أ( َما َمْجُموُع َعَدِد ِقَطِع الَحْلَوى َمًعا؟ 

ِة بِِه. )ب(  َيْأُكُل َعِليٌّ نِْصَف الَحْلَوى الَخاصَّ
َما َمْجُموُع َعَدِد ِقَطِع الَحْلَوى بَِحْوَزتِِهَما َمًعا اآلَن؟ 

(  َلَديَّ َحْبٌل ُطوُلُه 50 سم ، إَِذا َقَطْعُتُه إَِلى نِْصَفْيِن ُمَتَساِوَيْيِن، فَكْم َسَيُكوُن ُطوُل ُكلِّ ِقْطَعٍة؟  3

ْصِف( ْعِف، َو)النِّ ُمْشِكَلُة الضِّ
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اْسَتْخِدْم َأْناَمَط امُلَضاَعَفاِت التي َتْعِرُفَها.

45 الَوْحَدُة 3أ: النَّشاُط الَسايسُّ 23-1  امَلزيُد ِمَن الَْضَعاِف والَْنصاِف

. 1
3

َم َبْعُض التَّلِميِذ ُملَصًقا َعْن  َصمَّ

ْم  اْطُلـْب ِمْن ُمَعلِِّمـَك ِقْطَعًة َكبِيَرًة ِمَن الَوَرِق َواْخَتْر َكْسـًرا وَصمِّ
ُمْلَصًقا َلُه. 

َمثِّـِل الَكْسـَر بَِأْكَبِر َعـَدٍد ُمْمِكـٍن ِمَن الطُّـُرِق. ُيْمِكنُـَك َأْن َتْعَمَل 
َوْحَدَك َأْو َمَع َزِميٍل. 

َها: إَِلْيَك ُهنا َبْعَض اْلُمْشِكَلِت لَِحلِّ

1(  إَِذا َقَصْصَت َوَرَقًة نِْصَفْيِن، ُثمَّ َقَصْصَت ُكلَّ َوَرَقٍة إَِلى نِْصَفْيِن 
ـِذي ُتَمثُِّلُه  ًة َثالَِثًة، َفما اْلَكْسـُر الَّ َة َمـرَّ ًدا، َوَأَعـْدَت اْلَكرَّ ُمَجـدَّ

ِغيَرُة بِالنِّْسَبِة لِْلَوَرَقِة الَساسيَِّة؟  اْلَْوَراُق الصَّ

ُبوُن.  2( َيبِيُع َمْتَجُر الَكْعِك بَِأيِّ َكْسٍر )ُجْزٍء( َيَشاُؤُه الزَّ

 2
3

5 و
10

1 و
4

1 و
2

5 و
8

َباِئـُن  ـاِم اْشـَتَرى الزَّ فِـي َأَحِد اْلَيَّ
 

ِذي َتمَّ َبْيُعُه فِي اْلَمَحلِّ َذلَِك اْلَيْوَم؟ . َما َمْجُموُع اْلَكْعِك الَّ 3
4

1 و
3

2 و
8

و

 . 1
10

ا. ُتْخَفُض َجِميُع اْلَْسَعاِر بِنِْسَبِة  ُم َمْتَجُر اْلَمَلبِِس َعْرًضا َخاصًّ 3( ُيَقدِّ

ِذي َكاَن بِِسْعِر 10 ِرَيالٍت َأْصَبَح ِسْعُرُه اآْلَن 9 ِرَيالٍت.  الَقميُص الَّ

ِذي َكاَن بــ 40 ِرَيالً؟  )أ( َكْم َسَيُكوُن ِسْعُر الِمْعَطِف الَّ

ِذي َكاَن بــ 20 ِرَيالً؟  )ِب( َماَذا َعْن َزْوِج الَْحِذَيِة الَّ

 . 1
10

2 َبَدلً ِمْن 
10

َر الَمالُِك َخْفَض الَْسَعاِر بِِمْقَداِر  راِء ، َقرَّ َنتِيَجًة لَِضْعِف اإِلْقَباِل َعلى الشِّ
)ج( كم ِسْعُر اْلَقِميِص اآْلَن؟
)د( كم ِسْعُر اْلِمْعَطِف اآْلَن؟ 

)هـ( كم ِسْعُر اْلِحَذاِء اآْلَن؟

ُمْلَصَقاُت الُكُسوِر

الَوْحَدُة 3أ: النَّشاُط الَسايسُّ 22-3  الُكُسوُر َهي َأْعداٌد َأيًضا44

1 الـ 24 هو 8 لَِذلَِك َفإِنَّ 24÷3=8
3

1 الـ 12=4
3

12÷3=4 لَِذلَِك َفإِنَّ 

1
3

1
3

10



اْسَتْخِدْم َلْوَحَة الِمَئِة الَفاِرَغَة لُتَساِعَدَك َعَلى 
َماِت الـ 100.  الُوُصوِل إَِلى ُمَتمِّ

َماِت الــ  100 لُِكلٍّ ِمْن َهِذِه  ) أ (  َأْوِجْد ُمَتمِّ
الَْعَداِد.
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لً، َعَلى َسبِيِل  َة َأوَّ ُاْكُتِب الُجْمَلَة الَعَدِديَّ
الِمَثاِل:

ـِة  ؟ = 100، َوَبْعـَد َذلِـَك َأِعـْد ِكَتاَبـَة الُجْمَلـِة الَعَدِديَّ  + 19
الَصِحيَحِة الُمْحَتِوَيِة َعلى الُمَربَِّع. 

)ب( ُاْكُتْب َحَقاِئَق الطَّْرِح  لُِكلِّ َعَمِليٍَّة ِحَسابِيٍَّة.

َنِة َكَخطِّ َأْفَكاٍر  َماِت الــ 100 الُمَدوَّ َة لُِمَتمِّ 1(  ُاْكُتـِب الُجْمَلـَة الَعَدِديَّ
ٍل فِيَما َيِلي: َغْيِر ُمَكمَّ

) أ (       3      50      53
)ب(       5      30      35
)ج(       1      20      21
) د (       8      70      78
)هـ(       6      10      16
) و (       7      60      67

َماِت الــ 100 لَِحلِّ الُمْشِكلِت اآلتَِيِة:  اْسَتْخِدْم ُمَتمِّ
ُفوِف.  2( ُهنَاَك 100 ِكَتاٍب في الرُّ

اسُتعيَرْت 23  ِمنَْها. 
ُفوِف؟  َكْم َعَدُد الُكُتِب الباقيِة في الرُّ

َماُت الــ 100 ُمَتمِّ

اْسَتْخِدْم لوَحَة املئِة للُمَساَعَدة. 
ُيْمِكنَُك َأْيًضا َرْسُم َخطِّ الَْعَداِد أو 

َخطِّ الَْفَكاِر.

47 اَمُت املِاَئِة الَوْحَدُة 3أ: النَّشاُط الَسايسُّ 24-1  ُمَتمِّ

47

إِذا َكاَنْت َهِذِه َصْفَحَتَك، ُيْمِكنَُك َأْن َتْسـَأَل: »َما نِْصُف 
700؟«.

َتَضـُع َأْنَت ُقـْرَص اْلَعدِّ اْلَخاصَّ بِـَك َعَلى اْلَعَدِد 700، 
فَيَضُع َزِميُلَك ُقـْرَص اْلَعدِّ اْلَخاصَّ بِِه َعَلى اْلَعَدِد 350 

فِي َصْفَحتِِه.

َضْع ُقْرًصا لِلَعدِّ َعَلى ُكلِّ َعَدٍد َتْسَتْخِدَمُه.

إَِذا َلْم َيَتَواَفِر اْلَعَدُد اْلُمْسَتْهَدُف َعَلى َوَرَقِة َزِميِلَك َتْخَسُر 
ْوَر َوُتِزيُل قْرَص اْلَعدِّ اْلَخاصَّ بَِك.  َأْنَت الدَّ

َهْل ُيْمِكنَُك َأْن َتَضَع ُقْرَص َعدٍّ َعَلى ُكلِّ َعَدٍد؟ 

َما َمْجُموَعاُت اْلَْعَداِد فِي ُكلِّ َصْفَحٍة؟ 
َما اْلَْعَداُد النَّاِقَصُة ِمَن اْلَمْجُموَعِة ؟

4( َأْسَتْغِرُق َساَعًة َونِْصًفا َحتَّى َأِصَل إَِلى اْلَمنِْزِل. 

تِي َسَأْسَتْغِرُقَها؟  َقاِئِق الَّ ْرَعِة، َفَكْم َعَدُد الدَّ إَِذا ِسْرُت بِِضْعِف السُّ

5( َتْحَتِوي اْلَحافَِلُة َعَلى 56 َمْقَعًدا. 

كْم َعَدُد اْلَمَقاِعِد فِي َحافَِلَتْيِن؟ 

ِز إِلْعداِد 32 ُكوًبا.  6( َتْكِفي ِقنِّينَُة اْلَعِصيِر الُمَركَّ

تِي ُيْمِكُن إِْعداُدها ِمْن ِقنِّينَتْي َعِصيٍر؟  )أ(َكْم َعَدُد اْلَْكَواِب الَّ

1  ِقنِّينَِة َعِصيٍر؟
2

تِي ُيْمِكُن إِْعداُدها ِمْن  )ِب(َكْم َعَدُد اْلَْكَواِب الَّ
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اْسَتْخِدْم َلْوَحَة الِمَئِة الَفاِرَغَة لُتَساِعَدَك َعَلى 
َماِت الـ 100.  الُوُصوِل إَِلى ُمَتمِّ

َماِت الــ  100 لُِكلٍّ ِمْن َهِذِه  ) أ (  َأْوِجْد ُمَتمِّ
الَْعَداِد.
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لً، َعَلى َسبِيِل  َة َأوَّ ُاْكُتِب الُجْمَلَة الَعَدِديَّ
الِمَثاِل:

ـِة  ؟ = 100، َوَبْعـَد َذلِـَك َأِعـْد ِكَتاَبـَة الُجْمَلـِة الَعَدِديَّ  + 19
الَصِحيَحِة الُمْحَتِوَيِة َعلى الُمَربَِّع. 

)ب( ُاْكُتْب َحَقاِئَق الطَّْرِح  لُِكلِّ َعَمِليٍَّة ِحَسابِيٍَّة.

َنِة َكَخطِّ َأْفَكاٍر  َماِت الــ 100 الُمَدوَّ َة لُِمَتمِّ 1(  ُاْكُتـِب الُجْمَلـَة الَعَدِديَّ
ٍل فِيَما َيِلي: َغْيِر ُمَكمَّ

) أ (       3      50      53
)ب(       5      30      35
)ج(       1      20      21
) د (       8      70      78
)هـ(       6      10      16
) و (       7      60      67

َماِت الــ 100 لَِحلِّ الُمْشِكلِت اآلتَِيِة:  اْسَتْخِدْم ُمَتمِّ
ُفوِف.  2( ُهنَاَك 100 ِكَتاٍب في الرُّ

اسُتعيَرْت 23  ِمنَْها. 
ُفوِف؟  َكْم َعَدُد الُكُتِب الباقيِة في الرُّ

َماُت الــ 100 ُمَتمِّ

اْسَتْخِدْم لوَحَة املئِة للُمَساَعَدة. 
ُيْمِكنَُك َأْيًضا َرْسُم َخطِّ الَْعَداِد أو 

َخطِّ الَْفَكاِر.

47 اَمُت املِاَئِة الَوْحَدُة 3أ: النَّشاُط الَسايسُّ 24-1  ُمَتمِّ

47

إِذا َكاَنْت َهِذِه َصْفَحَتَك، ُيْمِكنَُك َأْن َتْسـَأَل: »َما نِْصُف 
700؟«.

َتَضـُع َأْنَت ُقـْرَص اْلَعدِّ اْلَخاصَّ بِـَك َعَلى اْلَعَدِد 700، 
فَيَضُع َزِميُلَك ُقـْرَص اْلَعدِّ اْلَخاصَّ بِِه َعَلى اْلَعَدِد 350 

فِي َصْفَحتِِه.

َضْع ُقْرًصا لِلَعدِّ َعَلى ُكلِّ َعَدٍد َتْسَتْخِدَمُه.

إَِذا َلْم َيَتَواَفِر اْلَعَدُد اْلُمْسَتْهَدُف َعَلى َوَرَقِة َزِميِلَك َتْخَسُر 
ْوَر َوُتِزيُل قْرَص اْلَعدِّ اْلَخاصَّ بَِك.  َأْنَت الدَّ

َهْل ُيْمِكنَُك َأْن َتَضَع ُقْرَص َعدٍّ َعَلى ُكلِّ َعَدٍد؟ 

َما َمْجُموَعاُت اْلَْعَداِد فِي ُكلِّ َصْفَحٍة؟ 
َما اْلَْعَداُد النَّاِقَصُة ِمَن اْلَمْجُموَعِة ؟

4( َأْسَتْغِرُق َساَعًة َونِْصًفا َحتَّى َأِصَل إَِلى اْلَمنِْزِل. 

تِي َسَأْسَتْغِرُقَها؟  َقاِئِق الَّ ْرَعِة، َفَكْم َعَدُد الدَّ إَِذا ِسْرُت بِِضْعِف السُّ

5( َتْحَتِوي اْلَحافَِلُة َعَلى 56 َمْقَعًدا. 

كْم َعَدُد اْلَمَقاِعِد فِي َحافَِلَتْيِن؟ 

ِز إِلْعداِد 32 ُكوًبا.  6( َتْكِفي ِقنِّينَُة اْلَعِصيِر الُمَركَّ

تِي ُيْمِكُن إِْعداُدها ِمْن ِقنِّينَتْي َعِصيٍر؟  )أ(َكْم َعَدُد اْلَْكَواِب الَّ

1  ِقنِّينَِة َعِصيٍر؟
2

تِي ُيْمِكُن إِْعداُدها ِمْن  )ِب(َكْم َعَدُد اْلَْكَواِب الَّ
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49

9( ُهنَاَك100 ِمنِْديٍل فِي ُعْلَبِة اْلَمنَاِديِل. 
إَِذا َتمَّ اْستِْهَلُك 13 ِمنِْديًل فِي ُأْسُبوٍع، 

فَكْم َيْبقى ِمنَْها؟ 
10( ُهنَاَك 100 َقَلِم َرَصاٍص فِي ُعْلَبٍة. 

فِّ الثالِث 23 طِْفًل، ُأْعطَِي ُكلٌّ ِمنُْهْم 4 َأْقلٍم،  في الصَّ
َما َعَدُد اْلَْقَلِم الباقيِة؟ 

وِق.  11( ُهنَاَك 100 ُبْرُتَقاَلٍة لِْلَبْيِع فِي السُّ
َتمَّ َبْيُع 67 ِمنْها، َوَفَسَدْت 5  بْرُتَقاَلٍت َفُرِمَيْت. 

َكْم َعَدُد اْلُبْرُتَقاَلِت الباقيِة؟ 
12( ُهنَاَك 200 ِقْطَعِة َحْلَوى فِي اْلُعْلَبِة. 

َتمَّ َتْوِزيُع 13 ِكيًسا، َيْحَتِوي ُكلٌّ ِمنَْها َعَلى 10 ِقَطٍع ِمَن اْلَحْلَوى. 
) أ ( َكْم َعَدُد ِقَطِع اْلَحْلَوى الباقيِة؟ 

ِذي ُيَعاِدُل َذلَِك؟  )ب( َما َعَدُد اْلَْكَياِس الَّ
13( َلَديَّ ِقْطَعُة َخَشٍب ُطوُلَها 3 م. 

َقَطْعُت ِمنَْها ِقْطَعًة بُِطوِل 234 سم وَرَمْيُتها. 
؟  َكْم ُطوُل ِقْطَعِة الَخَشِب الباقيِة َلَديَّ

14( َكاَن َمَع َسِعيٍد200 ِرَياٍل. 
َأْنَفَق 178 ِرَيالً. 

َكْم َبِقَي َمَع َسعيٍد ِمْن ُنُقوٍد؟ 
15( َكاَن َمَع ُيوُسَف 300 ِرَياٍل. 

َأْنَفَق 215 ريالً.
َكْم ريالً َبِقَي َمَعُه؟ 

3( ُهنَاَك100 ِقْطَعِة َحْلَوى فِي ِكيٍس. 
َتمَّ َتْوِزيُع 67 ِقْطَعٍة فِي َحْفَلٍة. 

َفَكْم َبِقَي ِمنَْها؟ 
4( َكاَن َمَع َأْحَمَد 100 ِرَياٍل. 

َأْنَفَق 38 ِرَياًل. 
َكْم َبِقَي َمَعُه؟

5( َكاَن َمَع ُعَمَر 100 ُكَرٍة ُزَجاِجيٍَّة. 
َفَقَد 17 ِمنْها. 
َكْم َبِقَي َمَعُه؟ 

6( َطَلَب َمْتَجٌر 100 َصِحيَفٍة، َوَلِكْن َلْم ُيَبْع إِلَّ 76 ِمنَْها َفَقْط. 
ُحِف الباقيِة؟  َما َعَدُد الصُّ

7( َقصَّ إِْبَراِهيُم 43  سم ِمْن َخْيٍط ُطوُلُه 1 م. 
َما ُطوُل اْلَخْيِط الباقي؟ 

8( ُهنَاَك100 َوْرَدٍة فِي اْلَحِديَقِة. 
َتمَّ َعدُّ 36 َوْرَدًة َحْمراَء. 

ما َعَدُد اْلُوُروِد غيِر الَحْمراِء فِي اْلَحِديَقِة؟

48
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1( اْخَتْر َعَدًدا ِمْن ُكلِّ َشَبَكٍة. 
اْحُسْب َمْجموَع الَعَدَدْيِن والَفْرَق َبْينَُهما، ُثمَّ اْجَمْعُهَما. 

ِر الَعَمِليََّة.  اْخَتْر َزْوَج َأْعَداٍد آَخَر َوَكرِّ
اْجَمِع الَمَجاِميَع َمًعا. 

الَهَدُف ُهَو الْقتَِراُب ِمَن الَعَدِد 1000 بَِقْدِر اإِلْمَكاِن. 
َهْل ُيْمِكنَُك الْقتَِراُب ِمَن الَعَدِد 1000 َتْحِديًدا؟ 
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َبَكَة. 2( اْنَسْخ َوَأْكِمِل الشَّ
اْلَمْجموُع + الَفْرُقالَفْرُقاْلَمْجموُع

1020301040
20305010
3040
4050
5060
6070
7080
8090
90100

تِي لَحْظَتَها؟ َما الَْنَماُط الَّ

الَمْجُموُع والَفْرُق–الَهَدُف 1000

الَمْجُموُع: ناتُِج َعَمِليَِّة الَجْمِع، 
مَثًل: 23 + 19 = 42 

الَعَدُد 42 ُهَو الَمْجُموُع.

َأو  يـاَدِة  الزِّ ِمْقـَداُر  الَفـْرُق: 
يََّتْيِن َأو َعَددْيِن. النَّْقِص بيَن َكمِّ

ًة لَِتْكِويِن  َأْوِجْد َأْزَواًجا َعَدِديَّ
َأْعَل َمُْموٍع إىِل َأْن َتَتَخطَّى 

ْر بِِعنَاَيٍة بالَزَواِج  امْلَجاِميُع الَعَدَد 800. ُثمَّ َفكِّ
ِة اّلتي َسَتْسَتْخِدُمَها. الَعَدِديَّ

51 الَوْحَدُة 3أ: النَّشاُط الَسايسُّ 24-3 حاِصُل امْلْجُموِع والَفْرُق

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ وِمينُو.  1( ُهنَاَك َأْرَبُع ِقَطٍع ِمَن الدُّ
ٍن ِمْن َرْقَمْيِن.  وِمينُو َكَعَدٍد ُمَكوَّ اْستِْخِدْم ُكلَّ ِقْطَعٍة ِمَن الدُّ

اْجَمْع َأِو اْطَرْح َأيَّ َعَدَدْيِن. 

تِي ُيْمِكنَُك َأْن َتِجَدَها؟  َجاَباِت اْلُمْخَتِلَفِة الَّ ما َعَدُد اإْلِ
َما َأْصَغُر إَِجاَبٍة؟ 

َما َأْكَبُر إَِجاَبٍة؟
2( اْخَتْر َعَدًدا ِمْن ُكلِّ َشَبَكٍة. 

ْوَجْيِن التَّالِييِن، َوَهَكَذا َحتَّى َتْسَتْخِدَم َجِميَع الَْعَداِد.  َل َزْوَجْيِن ِمَن الَْعَداِد، واْطَرِح الزَّ َأِضْف َأوَّ
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ِة اْلُوَلى. 3( َرِكَب اْلَحافَِلَة 16 َشْخًصا فِي اْلَمَحطَّ
ِة الثَّانَِيِة َرِكَب َنْفَس اْلَحافَِلِة 23 َشْخًصا، َوَنَزَل ِمنَْها َسْبَعُة َأْشَخاٍص.  فِي اْلَمَحطَّ

ِة الثَّالَِثِة َنَزَل ِمَن اْلَحافَِلِة 19 َشْخًصا وَرِكَب َثمانِيُة َأْشَخاٍص.  فِي اْلَمَحطَّ
ِة الثَّانَِيِة؟ ِذيَن َبُقوا فِي اْلَحافَِلِة َبْعَد اْلَمَحطَّ ) أ (  َكْم َعَدُد اْلَْشَخاِص الَّ
ِة الثَّالَِثِة؟ ِذيَن َبُقوا فِي اْلَحافَِلِة َبْعَد اْلَمَحطَّ )ب( َكْم َعَدُد اْلَْشَخاِص الَّ

َجْمٌع أَْم َطْرٌح؟

الَوْحَدة 3أ: النَّشاُط الَسايسُّ 24-2 ُمَْتاَراٌت يِف اجلَْمِع والطَّْرِح50
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ْرِب 24؟  ِذي ِعنَْدَما ُيْضَرُب في ِستٍَّة َيُكوُن َحاِصُل الضَّ 4( َما اْلَعَدُد الَّ
ْرِب 32؟  ِذي ِعنَْدَما ُيْضَرُب في َأْرَبَعٍة َيُكوُن َحاِصُل الضَّ 5( َما اْلَعَدُد الَّ
ْرِب 36؟  ِذي ِعنَْدَما ُيْضَرُب في تِْسَعٍة َيُكوُن َحاِصُل الضَّ 6( َما اْلَعَدُد الَّ

7( ما الَعَدُد الذي ُيَساِوي َأْرَبَعَة َأْضَعاِف الَعَدِد 9؟ 
8( بَِكْم ِضْعًفا َتِزيُد الـ 240 َعلى الـ 24؟ 
اِم في َخْمَسِة َأَسابِيَع؟ 9( َكْم َيْبُلُغ َعَدُد اليَّ

10( َكْم 100 بيَسٍة في 4 رَيالٍت؟ 
11( َيْرَتِدي َسْبَعُة َأْطَفاٍل َأْحِذَيًة ِرَياِضيًَّة. 

َما َعَدُد الَْحِذَيِة َمًعا؟ 
ي 5 َأْضعاِف ُعمِري، 12( إِذا َكاَن ُعْمِري تِْسَع َسنََواٍت، َوُعْمُر ُأمِّ

ي؟  فَكْم َيْبُلُغ ُعْمُر ُأمِّ
13(  إِذا َكاَن َمِعي ِستَُّة َأْقَلٍم، وَمَع َصِديِقي َثَلَثُة َأْضَعاِف َما َمِعي،

فَكْم َعَدُد الَْقَلِم َمَع َصِديِقي؟ 
14( ُهنَاَك ِستُّ َبْيَضاٍت فِي اْلُعْلَبِة،
َكْم َعَدُد اْلَبْيِض فِي 14 ُعْلَبًة؟ 

اْسَتْخِدِم اْلَمْصُفوَفَة اْلَمْفُتوَحَة لُِتَساِعَدَك. 
15( َتْحَتاُج إَِلى َثَلِث َبْيَضاٍت إِلْعَداِد َكْعَكٍة. 

ِذي َتْحَتاُج إليِه لُِصنِْع َسْبِع َكْعَكاٍت؟  َكْم َعَدُد اْلَبْيِض الَّ
16( ُهناَك َأْرَبَعُة َأْصِدَقاَء، مَع كلٍّ ِمنُْهْم خْمُس ِقَطِع َحْلوى،

تِي َمَعُهْم َجِميًعا؟ َكْم َمْجُموُع ِقْطِع اْلَحْلَوى الَّ
17( َحَصَل ُكلُّ ِقْرٍد َعَلى 6 َمْوَزاٍت. 

تي َحَصل َعَلْيَها 5 ُقُروٍد؟  َما َعَدُد الَمْوَزاِت الَّ
ْيُموِن 55 َبْيَسًة.  18( ِسْعُر ُعْلَبِة َعِصيِر اللَّ

ُتَباُع الُعَلُب فِي َصنَاِديَق ِمن 10 ُعَلٍب. 
نُْدوِق؟ َكْم ِسْعُر الصُّ

لِنَْسَتـْكِشْف 

ِريَقِة لِلُوُصوِل إِلى َجْدَوِل َضْرِب التِّْسَعِة:  ُاْنُظْر إَِلى َهِذِه الطَّ
9 =  1 – 10 = 9 × 1
18 = 2 – 20 = 9 ×2

) أ ( اْنَسْخ َوَأْكِمْل َجْدَوَل َضْرِب التِّْسَعة َحتَّى 10 × 9. 
ِذي ُتلِحُظُه في َجْدَوِل َضْرِب التِّسَعِة. )ب( ِصِف النََّمَط الَّ

ا َيْأتِي: 1( اْنَسْخ َوَأْكِمْل ُكلًّ ِممَّ

6 ×
18 

   5
42 
54 

4 ×
16  
28  

  10
48  

3 ×
15  5
21   
27   
39   

ا  َيْأتِي:  2( اْنَسْخ َوَأْكِمْل ُكلًّ ِممَّ

×2

912

520

27

×6

36

654

5060

3( اْنَسْخ َوَأْكِمْل: اْرُسْم َمْصُفوَفًة َمْفُتوَحًة لِلُمَساَعدِة: 
)ج( 17 × 4 )ب( 23 × 3    ) أ ( 16 × 2   
)و( 13 × 9 )هـ( 15 × 6    )د( 14 × 5  

ْرِب الَكِثيُر ِمَن الضَّ

الَمْصُفوَفُة الَمْفُتوَحُة: 
ِذي ُيْسَتْخَدُم  الُمْسَتطِيُل الَّ

ْرِب  لِْلُمَساَعَدِة فِي الضَّ
َوالِقْسَمِة؟

5

12

50 10
10 2

ُب بَِواِسَطِة امْلْصُفوَفاِت امْلْفُتوَحِة52 ْ الَوْحَدُة 3أ: النَّشاُط الَسايسُّ 25-1 الضَّ

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ
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ْرِب 24؟  ِذي ِعنَْدَما ُيْضَرُب في ِستٍَّة َيُكوُن َحاِصُل الضَّ 4( َما اْلَعَدُد الَّ
ْرِب 32؟  ِذي ِعنَْدَما ُيْضَرُب في َأْرَبَعٍة َيُكوُن َحاِصُل الضَّ 5( َما اْلَعَدُد الَّ
ْرِب 36؟  ِذي ِعنَْدَما ُيْضَرُب في تِْسَعٍة َيُكوُن َحاِصُل الضَّ 6( َما اْلَعَدُد الَّ

7( ما الَعَدُد الذي ُيَساِوي َأْرَبَعَة َأْضَعاِف الَعَدِد 9؟ 
8( بَِكْم ِضْعًفا َتِزيُد الـ 240 َعلى الـ 24؟ 
اِم في َخْمَسِة َأَسابِيَع؟ 9( َكْم َيْبُلُغ َعَدُد اليَّ

10( َكْم 100 بيَسٍة في 4 رَيالٍت؟ 
11( َيْرَتِدي َسْبَعُة َأْطَفاٍل َأْحِذَيًة ِرَياِضيًَّة. 

َما َعَدُد الَْحِذَيِة َمًعا؟ 
ي 5 َأْضعاِف ُعمِري، 12( إِذا َكاَن ُعْمِري تِْسَع َسنََواٍت، َوُعْمُر ُأمِّ

ي؟  فَكْم َيْبُلُغ ُعْمُر ُأمِّ
13(  إِذا َكاَن َمِعي ِستَُّة َأْقَلٍم، وَمَع َصِديِقي َثَلَثُة َأْضَعاِف َما َمِعي،

فَكْم َعَدُد الَْقَلِم َمَع َصِديِقي؟ 
14( ُهنَاَك ِستُّ َبْيَضاٍت فِي اْلُعْلَبِة،
َكْم َعَدُد اْلَبْيِض فِي 14 ُعْلَبًة؟ 

اْسَتْخِدِم اْلَمْصُفوَفَة اْلَمْفُتوَحَة لُِتَساِعَدَك. 
15( َتْحَتاُج إَِلى َثَلِث َبْيَضاٍت إِلْعَداِد َكْعَكٍة. 

ِذي َتْحَتاُج إليِه لُِصنِْع َسْبِع َكْعَكاٍت؟  َكْم َعَدُد اْلَبْيِض الَّ
16( ُهناَك َأْرَبَعُة َأْصِدَقاَء، مَع كلٍّ ِمنُْهْم خْمُس ِقَطِع َحْلوى،

تِي َمَعُهْم َجِميًعا؟ َكْم َمْجُموُع ِقْطِع اْلَحْلَوى الَّ
17( َحَصَل ُكلُّ ِقْرٍد َعَلى 6 َمْوَزاٍت. 

تي َحَصل َعَلْيَها 5 ُقُروٍد؟  َما َعَدُد الَمْوَزاِت الَّ
ْيُموِن 55 َبْيَسًة.  18( ِسْعُر ُعْلَبِة َعِصيِر اللَّ

ُتَباُع الُعَلُب فِي َصنَاِديَق ِمن 10 ُعَلٍب. 
نُْدوِق؟ َكْم ِسْعُر الصُّ

لِنَْسَتـْكِشْف 

ِريَقِة لِلُوُصوِل إِلى َجْدَوِل َضْرِب التِّْسَعِة:  ُاْنُظْر إَِلى َهِذِه الطَّ
9 =  1 – 10 = 9 × 1
18 = 2 – 20 = 9 ×2

) أ ( اْنَسْخ َوَأْكِمْل َجْدَوَل َضْرِب التِّْسَعة َحتَّى 10 × 9. 
ِذي ُتلِحُظُه في َجْدَوِل َضْرِب التِّسَعِة. )ب( ِصِف النََّمَط الَّ

ا َيْأتِي: 1( اْنَسْخ َوَأْكِمْل ُكلًّ ِممَّ

6 ×
18 

   5
42 
54 

4 ×
16  
28  

  10
48  

3 ×
15  5
21   
27   
39   

ا  َيْأتِي:  2( اْنَسْخ َوَأْكِمْل ُكلًّ ِممَّ

×2

912

520

27

×6

36

654

5060

3( اْنَسْخ َوَأْكِمْل: اْرُسْم َمْصُفوَفًة َمْفُتوَحًة لِلُمَساَعدِة: 
)ج( 17 × 4 )ب( 23 × 3    ) أ ( 16 × 2   
)و( 13 × 9 )هـ( 15 × 6    )د( 14 × 5  

ْرِب الَكِثيُر ِمَن الضَّ

الَمْصُفوَفُة الَمْفُتوَحُة: 
ِذي ُيْسَتْخَدُم  الُمْسَتطِيُل الَّ

ْرِب  لِْلُمَساَعَدِة فِي الضَّ
َوالِقْسَمِة؟

5

12

50 10
10 2

ُب بَِواِسَطِة امْلْصُفوَفاِت امْلْفُتوَحِة52 ْ الَوْحَدُة 3أ: النَّشاُط الَسايسُّ 25-1 الضَّ

ْرِس ُمْفَرَداُت الدَّ



لِنَْسَتـْكِشْف 
) أ ( اْنَسْخ َواْمأِل الَجْدَوَل. 

؟  )ب(  َمـاَذا ُتَلِحـُظ َحـْوَل الَْعَداِد َعلـى َجانَِبِي الَخـطِّ الُقْطِريِّ
ُر َذلَِك؟  َكْيَف ُتَفسِّ

1( َماَذا َيْحُدُث لأِْلَْعَداِد ِعنَْدَما ُتْضَرُب بِالَعَدِد َواِحٍد؟ 
2( َماَذا َيْحُدُث لأِْلَْعَداِد ِعنَْدَما ُتْضَرُب بِالَعَدِد ِصْفٍر؟ 

3( اْنَسْخ َوَأْكِمْل ُكلَّ َجْدَوٍل.

4( اْكُتْب َأْرَبَع َحَقاِئِق × و ÷ ُمْخَتِلَفٍة لُِكلِّ َمْجُموَعٍة ِمَن الَْعَداِد:
)د( 9    63    7 )ج( 8    48   6  )ب( 7   28   4  ) أ ( 3   30    10 

5( اْنَسْخ َوَأْكِمْل: 
) أ ( 18 ÷     = 2  )ب( 40 ÷       = 8          )ج( 36 ÷       = 6
)هـ(     ÷ 10 = 3           ) و (       ÷ 6 = 5 )د( 42 ÷      = 6 

)ح(      ÷ 4 = 3  )ز(      ÷ 3  = 9  
َفاٍل َأْرَبِعيَن ِقْطَعَة َحْلَوى فيما َبْينَُهم بِالتََّساِوي. 6( َيَتَقاَسُم َخْمَسُة َأْطْ

تِي َيْحُصُل َعَلْيَها ُكلُّ طِْفٍل؟  َكْم َعَدُد الَحْلَوى الَّ
ُة النََّباَتاِت ِستَّ َنَباَتاٍت.  7( َتْحِوي َسلَّ

تِي ُيْمِكُن َمْلؤها بِـ 66 َنْبَتًة؟ َلِل الَّ َكْم َعَدُد السِّ
ُح َصواَب أو َخَطَأ الُجَمِل اآلتَِيِة:  8( َأْعِط َثلَثَة َأْمثَِلٍة ُتَوضِّ

) أ ( إِذا َكاَنِت اآْلَحاُد 5 فِي َعَدٍد َما، فسَيكوُن اْلَعَدُد َقابًِل لِْلِقْسَمِة َعَلى 5 . 
ِة َقابَِلٌة للِقْسَمِة َعلى اْثنَْيِن بُِدوِن َباٍق. ) ب( َجِميُع الَْعَداِد الَفْرِديَّ

ِة اآلتَِيِة: ًة لُِكلٍّ ِمَن الُجَمِل الَعَدِديَّ 9( َألِّْف ِقصَّ
)ج( 48 ÷ 4 = 12 )ب( 100 ÷ 2 = 50  )أ( 36 ÷ 4 = 9  

3 ÷
 15
 24

6  
11  

4 ÷
 20

8  
 36

6  

5 ÷
 45

6  
11  

 35

ْرُب والِقْسَمُة الضَّ
×23456910
24
3
4
5 20
6
981

10

55 الَوْحَدُة 3أ: النَّشاُط الَسايسُّ 25-2 الِقْسَمُة بَِواِسَطِة امْلْصُفوَفاِت امْلْفُتوَحِة

19( َكْم َعَدُد َأْرُجِل َثَمانَِيِة ِكَلٍب؟ 
20( َكْم َعَدُد َأْرُجِل 10 ِخَراٍف َوَكْلِب َرْعٍي َواِحٍد َوَراٍع؟ 

21(  ُهنَـاَك 12 َبْيَضـًة فِـي ُعْلَبـٍة. َكْم َعـَدُد اْلَبْيِض فِـي َثَلِث 
ُعَلٍب؟ 

          اْسَتْخِدْم َمْصُفوَفًة َمْفُتوَحًة لِْلُمَساَعَدِة. 
 22(  ُيوَجـُد 23 تِْلِميًذا فِـي ُكلِّ َصفٍّ ِمن ُصفوِف الَمدَرسـِة 

الَْرَبعِة الُوَلى. 
ُفوِف الَْرَبَعِة الُْخَرى.  َوُيوَجُد 18 تِْلِميًذا فِي ُكلِّ َصفٍّ ِمَن الصُّ

َكْم َعَدُد التََّلِميِذ فِي اْلَمْدَرَسِة؟ 
تِي َسَتْحُصُل َعَلْيَها َبْعَضها بَِبعٍض،   23( إَِذا َرَمْيَت َحَجرِي النَّْرِد َوَضَرْبَت اْلَْعَداَد الَّ

فَسَتُكوُن َأْعَلى ِقيَمٍة ُيْمِكُن َتْسِجيُلَها 36 )6 × 6(. 
 َأيُّ اْلَْعَداِد اْلََقلِّ ِمْن 36 َيْسَتِحيُل َتْسِجيُلَها؟ 

تِي َسَتْحُصُل َعَلْيَها َبْعَضها بَِبعٍض،   24( إَِذا َرَمْيَت َثَلثَة َأْحَجاِر َنرٍد َوَضرْبَت اْلَْعَداَد الَّ
 َفما َأْعَلى َمْجُموٍع ُيْمِكنَُك َتْسِجيُلُه؟ 

 َما َأَقلُّ َمْجُموٍع ُيْمِكنَُك َتْسِجيُلُه؟
ا َيِلي:  ٍة ِممَّ ًة لُِكلِّ ُجْمَلٍة َعَدِديَّ 25( َألِّْف ِقصَّ

)ب( 9 × 2 = 18.  ) أ ( 5 × 10 = 50    
) د ( 8 × 3 = 24.  )ج( 12 × 5 = 60   

ا َيِلي َصِحيَحًة َأْم َخاطَِئًة.  ُح َما إِذا َكاَنْت ُكلُّ ُجْمَلٍة ِممَّ ْم َأْرَبَعَة َأْمثَِلٍة ُتَوضِّ 26( َقدِّ
َجاَبَة.  )أ( َضْرُب اْلَْعَداِد بَِتْرتِيٍب ُمْخَتِلٍف َل ُيَغيُِّر اإْلِ

تَِّة َأْيًضا.  )ب( ُمَضاَعُف الثََّلَثِة َداِئًما َما َيُكوُن ُمَضاَعَف السِّ
)ج( ُمَضاَعُف اْلَْرَبَعِة َداِئًما َما َيُكوُن ُمَضاَعَف اِلْثنَْيِن َأْيًضا. 

ٌة. )د( َجِميُع اْلَْعَداِد فِي َجْدَوِل َضْرِب الَْرَبَعِة َأْعَداٌد َفْرِديَّ

54



لِنَْسَتـْكِشْف 
) أ ( اْنَسْخ َواْمأِل الَجْدَوَل. 

؟  )ب(  َمـاَذا ُتَلِحـُظ َحـْوَل الَْعَداِد َعلـى َجانَِبِي الَخـطِّ الُقْطِريِّ
ُر َذلَِك؟  َكْيَف ُتَفسِّ

1( َماَذا َيْحُدُث لأِْلَْعَداِد ِعنَْدَما ُتْضَرُب بِالَعَدِد َواِحٍد؟ 
2( َماَذا َيْحُدُث لأِْلَْعَداِد ِعنَْدَما ُتْضَرُب بِالَعَدِد ِصْفٍر؟ 

3( اْنَسْخ َوَأْكِمْل ُكلَّ َجْدَوٍل.

4( اْكُتْب َأْرَبَع َحَقاِئِق × و ÷ ُمْخَتِلَفٍة لُِكلِّ َمْجُموَعٍة ِمَن الَْعَداِد:
)د( 9    63    7 )ج( 8    48   6  )ب( 7   28   4  ) أ ( 3   30    10 

5( اْنَسْخ َوَأْكِمْل: 
) أ ( 18 ÷     = 2  )ب( 40 ÷       = 8          )ج( 36 ÷       = 6
)هـ(     ÷ 10 = 3           ) و (       ÷ 6 = 5 )د( 42 ÷      = 6 

)ح(      ÷ 4 = 3  )ز(      ÷ 3  = 9  
َفاٍل َأْرَبِعيَن ِقْطَعَة َحْلَوى فيما َبْينَُهم بِالتََّساِوي. 6( َيَتَقاَسُم َخْمَسُة َأْطْ

تِي َيْحُصُل َعَلْيَها ُكلُّ طِْفٍل؟  َكْم َعَدُد الَحْلَوى الَّ
ُة النََّباَتاِت ِستَّ َنَباَتاٍت.  7( َتْحِوي َسلَّ

تِي ُيْمِكُن َمْلؤها بِـ 66 َنْبَتًة؟ َلِل الَّ َكْم َعَدُد السِّ
ُح َصواَب أو َخَطَأ الُجَمِل اآلتَِيِة:  8( َأْعِط َثلَثَة َأْمثَِلٍة ُتَوضِّ

) أ ( إِذا َكاَنِت اآْلَحاُد 5 فِي َعَدٍد َما، فسَيكوُن اْلَعَدُد َقابًِل لِْلِقْسَمِة َعَلى 5 . 
ِة َقابَِلٌة للِقْسَمِة َعلى اْثنَْيِن بُِدوِن َباٍق. ) ب( َجِميُع الَْعَداِد الَفْرِديَّ

ِة اآلتَِيِة: ًة لُِكلٍّ ِمَن الُجَمِل الَعَدِديَّ 9( َألِّْف ِقصَّ
)ج( 48 ÷ 4 = 12 )ب( 100 ÷ 2 = 50  )أ( 36 ÷ 4 = 9  

3 ÷
 15
 24

6  
11  

4 ÷
 20

8  
 36

6  

5 ÷
 45

6  
11  

 35

ْرُب والِقْسَمُة الضَّ
×23456910
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3
4
5 20
6
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55 الَوْحَدُة 3أ: النَّشاُط الَسايسُّ 25-2 الِقْسَمُة بَِواِسَطِة امْلْصُفوَفاِت امْلْفُتوَحِة

19( َكْم َعَدُد َأْرُجِل َثَمانَِيِة ِكَلٍب؟ 
20( َكْم َعَدُد َأْرُجِل 10 ِخَراٍف َوَكْلِب َرْعٍي َواِحٍد َوَراٍع؟ 

21(  ُهنَـاَك 12 َبْيَضـًة فِـي ُعْلَبـٍة. َكْم َعـَدُد اْلَبْيِض فِـي َثَلِث 
ُعَلٍب؟ 

          اْسَتْخِدْم َمْصُفوَفًة َمْفُتوَحًة لِْلُمَساَعَدِة. 
 22(  ُيوَجـُد 23 تِْلِميًذا فِـي ُكلِّ َصفٍّ ِمن ُصفوِف الَمدَرسـِة 

الَْرَبعِة الُوَلى. 
ُفوِف الَْرَبَعِة الُْخَرى.  َوُيوَجُد 18 تِْلِميًذا فِي ُكلِّ َصفٍّ ِمَن الصُّ

َكْم َعَدُد التََّلِميِذ فِي اْلَمْدَرَسِة؟ 
تِي َسَتْحُصُل َعَلْيَها َبْعَضها بَِبعٍض،   23( إَِذا َرَمْيَت َحَجرِي النَّْرِد َوَضَرْبَت اْلَْعَداَد الَّ

فَسَتُكوُن َأْعَلى ِقيَمٍة ُيْمِكُن َتْسِجيُلَها 36 )6 × 6(. 
 َأيُّ اْلَْعَداِد اْلََقلِّ ِمْن 36 َيْسَتِحيُل َتْسِجيُلَها؟ 

تِي َسَتْحُصُل َعَلْيَها َبْعَضها بَِبعٍض،   24( إَِذا َرَمْيَت َثَلثَة َأْحَجاِر َنرٍد َوَضرْبَت اْلَْعَداَد الَّ
 َفما َأْعَلى َمْجُموٍع ُيْمِكنَُك َتْسِجيُلُه؟ 

 َما َأَقلُّ َمْجُموٍع ُيْمِكنَُك َتْسِجيُلُه؟
ا َيِلي:  ٍة ِممَّ ًة لُِكلِّ ُجْمَلٍة َعَدِديَّ 25( َألِّْف ِقصَّ

)ب( 9 × 2 = 18.  ) أ ( 5 × 10 = 50    
) د ( 8 × 3 = 24.  )ج( 12 × 5 = 60   

ا َيِلي َصِحيَحًة َأْم َخاطَِئًة.  ُح َما إِذا َكاَنْت ُكلُّ ُجْمَلٍة ِممَّ ْم َأْرَبَعَة َأْمثَِلٍة ُتَوضِّ 26( َقدِّ
َجاَبَة.  )أ( َضْرُب اْلَْعَداِد بَِتْرتِيٍب ُمْخَتِلٍف َل ُيَغيُِّر اإْلِ

تَِّة َأْيًضا.  )ب( ُمَضاَعُف الثََّلَثِة َداِئًما َما َيُكوُن ُمَضاَعَف السِّ
)ج( ُمَضاَعُف اْلَْرَبَعِة َداِئًما َما َيُكوُن ُمَضاَعَف اِلْثنَْيِن َأْيًضا. 

ٌة. )د( َجِميُع اْلَْعَداِد فِي َجْدَوِل َضْرِب الَْرَبَعِة َأْعَداٌد َفْرِديَّ
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8( َيْلَعُب ِستَُّة َأْطَفاٍل بِـ 28 ُكَرًة ُزَجاِجيًَّة بِالتََّساِوي. 
تي َسَيْحُصُل َعَلْيَها ُكلٌّ ِمنُْهم؟ َجاِجيَِّة الَّ َكْم َعَدُد الُكَراِت الزُّ

تِي ُيْمِكُن َتْكِوينَُها ِمْن َأْرَبَعِة َلِعبِيَن ِمْن َصفٍّ فيِه 30 تِْلِميًذا؟  9(  َما َعَدُد اْلِفَرِق الَّ
تِي ُيْمِكُن َقْطُعَها ِمْن َخْيٍط بُِطوِل ِمْتٍر؟ 10( ) أ ( َما َعَدُد اْلُخُيوِط بُِطوِل 30 سم الَّ

تِي َتْبقى؟  )ب( َكْم َيْبُلُغ ُطوُل اْلِقْطَعِة الَّ
تِي َنْحتاُج إِلْيَها لَوْضِع 50 َنْبَتًة فِيها؟ لِل الَّ ُة ِستَّ َنَباَتاٍت؛ َما َعَدُد السِّ لَّ 11( َتْحِوي السَّ

12( َيْسَتْوِعُب الِمْقَعُد الَواِحُد َعَشَرَة َأْطَفاٍل،
تِي َنْحتاُج إلْيَها لُِجُلوِس 37 طِْفًل؟ ما َعَدُد اْلَمَقاِعِد الَّ

ِزَمِة  نَاِديِق اللَّ 13(  ُهنَاَك 46 ُكَرَة َمْضِرٍب ُتوَضُع في َصنَاِديَق يْسَتْوِعُب كلٌّ ِمنْها َأْرَبَع ُكَراٍت. ما َعَدُد الصَّ
لِْلُكَراِت؟ 

14( 224 طِْفًل َيْذَهُبوَن فِي ِرْحَلٍة بَِواِسَطِة َحافَِلٍت، َتتَِّسُع اْلَواِحَدُة ِمنَْها لِـ 50 طِْفًل. 
ْحَلِة؟  ِزَمِة لِلرِّ ما َعَدُد اْلَحافَِلِت اللَّ

َفاتُِر ُتَباُع فِي ُحَزٍم ِمْن10 َدَفاتَِر،  َؤاِل َرْقَم 14 إَِلى َدْفَتٍر. إِذا َكاَنِت الدَّ 15( َيْحَتاُج ُكلُّ طِْفٍل فِي السُّ
َفما َعَدُد اْلُحَزِم اْلَمْطُلوَبِة؟ 

16( َمِعي اِْثناِن َوُعْشروَن ِريالً، إِذا كاَن ِسعُر الِكتاِب َأْرًبعَة ِريالٍت:
تِي ُيْمِكنُنِي َأْن َأْشَتِرَيَها؟  ) أ ( َما َعَدُد اْلُكُتِب الَّ

)ب( َكْم سَيبقى َمِعي؟ 
نُْدوُق اْلَواِحُد َيْحَتِوي َعَلى تِْسِع ُعَلٍب، ْيُموِن؛ إِذا َكاَن الصُّ 17( َأْحَتاُج إِلى 93 ُعلبًة ِمْن َعِصيِر اللَّ

تِي َأْحتاُج إليَها؟  نَاِديِق الَّ فَما َعَدُد الصَّ
ِة التَّالَِيِة: ًة لُِكلٍّ ِمَن اْلُجَمِل اْلَعَدِديَّ 18( َألِّْف ِقصَّ

)ب( 23 ÷ 4 = 5 وَيْبقى 3  ) أ ( 17 ÷ 3 = 5 وَيْبقى 2   
)د( 49 ÷ 5 = 9 وَيْبقى 4 )ج( 56 ÷ 6 = 9 وَيْبقى 2   

1( اْنَسْخ َوَأْكِمْل:  
)ب( 16 ÷ 3 =  ) أ ( 37 ÷ 4 =  
) د ( 17 ÷ 2 =  )ج( 26 ÷ 6 =  
)و( 22 ÷ 6 =  )هـ( 29 ÷ 4 =  

)ح( 47 ÷ 5 =  )ز( 49 ÷ 9 =  

2( اْنَسْخ َوَأْكِمْل:  
)ب(  ÷ 3 = 4 والَباِقي 2  ) أ (  ÷ 6 = 6 والَباِقي 2  

) د (  ÷ 5 = 12 والَباِقي 3  )ج(  ÷ 2 = 7 والَباِقي 1  
) و (  ÷ 3 = 9 والَباِقي 1 )هـ(  ÷ 4 = 7 والَباِقي 2  
)ح(  ÷ 9 = 4 والَباِقي 3  ) ز (  ÷ 10 = 7 والَباِقي 6 

ٍة فِي الَبَواِقي ِعنَْد َحلِّ الُمْشِكَلِت. ْر بِِدقَّ َفكِّ
يَّاَرُة 5 َأْشَخاٍص. َيْحَتاُج 37 َشْخًصا إِلى الْنتَِقاِل.  3( َتْسَتْوِعُب السَّ

ياَراِت الَمْطُلوَبِة؟  َكْم َعَدُد السَّ
اِئيَن.  اِئيَن ِمْن َأْرَبَعِة َعدَّ ُن َفِريُق اْلَعدَّ 4( َيَتَكوَّ

اًء. تِي ُيْمِكُن َتْكِوينَُها ِمن َثَمانَِيَة َعَشَر َعدَّ َكْم َعَدُد اْلِفَرِق الَّ
5( َيْصنَُع اْلَخبَّاُز 54 َكْعَكًة، َوُتوَضُع َخْمُس َكْعَكاٍت فِي ُكلِّ ُصنُْدوٍق. 

تِي َسَيْحتاُج إليها؟  نَاِديِق الَّ َكْم َعَدُد الصَّ
6( ُيْمِكُن َأْن َيْجِلَس َأْرَبَعُة َأْطَفاٍل َحْوَل َطاِوَلٍة. 

َكْم َعَدُد الطَّاِوَلِت اْلَمْطُلوَبِة لُِجُلوِس 26 طِْفًل َحْوَلها؟
7( َيَتَقاَسُم َأْرَبَعُة ُقُروٍد 25 َمْوَزًة بِالتََّساِوي .

ُة ُكلِّ ِقْرٍد؟ َكْم َمْوَزًة كاِمَلًة ِحصَّ

َماَذا ُيْقَصُد ِبالَباِقي؟

ى  َؤاَل بِِعنَاَيٍة لَِتَ اْقَرْأ السُّ
إْن َكاَن الباقي َيْعنِي َأنََّك 

َتاُج للتَّْقِريِب َتَصاُعِدًيا َأْو َتنَاُزلًِيا.  َتْ

اْلَوْحَدُة 3أ: النَّشاُط الَسايسُّ 25-3 ِقَصُص الِقْسَمِة56
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8( َيْلَعُب ِستَُّة َأْطَفاٍل بِـ 28 ُكَرًة ُزَجاِجيًَّة بِالتََّساِوي. 
تي َسَيْحُصُل َعَلْيَها ُكلٌّ ِمنُْهم؟ َجاِجيَِّة الَّ َكْم َعَدُد الُكَراِت الزُّ

تِي ُيْمِكُن َتْكِوينَُها ِمْن َأْرَبَعِة َلِعبِيَن ِمْن َصفٍّ فيِه 30 تِْلِميًذا؟  9(  َما َعَدُد اْلِفَرِق الَّ
تِي ُيْمِكُن َقْطُعَها ِمْن َخْيٍط بُِطوِل ِمْتٍر؟ 10( ) أ ( َما َعَدُد اْلُخُيوِط بُِطوِل 30 سم الَّ

تِي َتْبقى؟  )ب( َكْم َيْبُلُغ ُطوُل اْلِقْطَعِة الَّ
تِي َنْحتاُج إِلْيَها لَوْضِع 50 َنْبَتًة فِيها؟ لِل الَّ ُة ِستَّ َنَباَتاٍت؛ َما َعَدُد السِّ لَّ 11( َتْحِوي السَّ

12( َيْسَتْوِعُب الِمْقَعُد الَواِحُد َعَشَرَة َأْطَفاٍل،
تِي َنْحتاُج إلْيَها لُِجُلوِس 37 طِْفًل؟ ما َعَدُد اْلَمَقاِعِد الَّ

ِزَمِة  نَاِديِق اللَّ 13(  ُهنَاَك 46 ُكَرَة َمْضِرٍب ُتوَضُع في َصنَاِديَق يْسَتْوِعُب كلٌّ ِمنْها َأْرَبَع ُكَراٍت. ما َعَدُد الصَّ
لِْلُكَراِت؟ 

14( 224 طِْفًل َيْذَهُبوَن فِي ِرْحَلٍة بَِواِسَطِة َحافَِلٍت، َتتَِّسُع اْلَواِحَدُة ِمنَْها لِـ 50 طِْفًل. 
ْحَلِة؟  ِزَمِة لِلرِّ ما َعَدُد اْلَحافَِلِت اللَّ

َفاتُِر ُتَباُع فِي ُحَزٍم ِمْن10 َدَفاتَِر،  َؤاِل َرْقَم 14 إَِلى َدْفَتٍر. إِذا َكاَنِت الدَّ 15( َيْحَتاُج ُكلُّ طِْفٍل فِي السُّ
َفما َعَدُد اْلُحَزِم اْلَمْطُلوَبِة؟ 

16( َمِعي اِْثناِن َوُعْشروَن ِريالً، إِذا كاَن ِسعُر الِكتاِب َأْرًبعَة ِريالٍت:
تِي ُيْمِكنُنِي َأْن َأْشَتِرَيَها؟  ) أ ( َما َعَدُد اْلُكُتِب الَّ

)ب( َكْم سَيبقى َمِعي؟ 
نُْدوُق اْلَواِحُد َيْحَتِوي َعَلى تِْسِع ُعَلٍب، ْيُموِن؛ إِذا َكاَن الصُّ 17( َأْحَتاُج إِلى 93 ُعلبًة ِمْن َعِصيِر اللَّ

تِي َأْحتاُج إليَها؟  نَاِديِق الَّ فَما َعَدُد الصَّ
ِة التَّالَِيِة: ًة لُِكلٍّ ِمَن اْلُجَمِل اْلَعَدِديَّ 18( َألِّْف ِقصَّ

)ب( 23 ÷ 4 = 5 وَيْبقى 3  ) أ ( 17 ÷ 3 = 5 وَيْبقى 2   
)د( 49 ÷ 5 = 9 وَيْبقى 4 )ج( 56 ÷ 6 = 9 وَيْبقى 2   

1( اْنَسْخ َوَأْكِمْل:  
)ب( 16 ÷ 3 =  ) أ ( 37 ÷ 4 =  
) د ( 17 ÷ 2 =  )ج( 26 ÷ 6 =  
)و( 22 ÷ 6 =  )هـ( 29 ÷ 4 =  

)ح( 47 ÷ 5 =  )ز( 49 ÷ 9 =  

2( اْنَسْخ َوَأْكِمْل:  
)ب(  ÷ 3 = 4 والَباِقي 2  ) أ (  ÷ 6 = 6 والَباِقي 2  

) د (  ÷ 5 = 12 والَباِقي 3  )ج(  ÷ 2 = 7 والَباِقي 1  
) و (  ÷ 3 = 9 والَباِقي 1 )هـ(  ÷ 4 = 7 والَباِقي 2  
)ح(  ÷ 9 = 4 والَباِقي 3  ) ز (  ÷ 10 = 7 والَباِقي 6 

ٍة فِي الَبَواِقي ِعنَْد َحلِّ الُمْشِكَلِت. ْر بِِدقَّ َفكِّ
يَّاَرُة 5 َأْشَخاٍص. َيْحَتاُج 37 َشْخًصا إِلى الْنتَِقاِل.  3( َتْسَتْوِعُب السَّ

ياَراِت الَمْطُلوَبِة؟  َكْم َعَدُد السَّ
اِئيَن.  اِئيَن ِمْن َأْرَبَعِة َعدَّ ُن َفِريُق اْلَعدَّ 4( َيَتَكوَّ

اًء. تِي ُيْمِكُن َتْكِوينَُها ِمن َثَمانَِيَة َعَشَر َعدَّ َكْم َعَدُد اْلِفَرِق الَّ
5( َيْصنَُع اْلَخبَّاُز 54 َكْعَكًة، َوُتوَضُع َخْمُس َكْعَكاٍت فِي ُكلِّ ُصنُْدوٍق. 

تِي َسَيْحتاُج إليها؟  نَاِديِق الَّ َكْم َعَدُد الصَّ
6( ُيْمِكُن َأْن َيْجِلَس َأْرَبَعُة َأْطَفاٍل َحْوَل َطاِوَلٍة. 

َكْم َعَدُد الطَّاِوَلِت اْلَمْطُلوَبِة لُِجُلوِس 26 طِْفًل َحْوَلها؟
7( َيَتَقاَسُم َأْرَبَعُة ُقُروٍد 25 َمْوَزًة بِالتََّساِوي .

ُة ُكلِّ ِقْرٍد؟ َكْم َمْوَزًة كاِمَلًة ِحصَّ

َماَذا ُيْقَصُد ِبالَباِقي؟

ى  َؤاَل بِِعنَاَيٍة لَِتَ اْقَرْأ السُّ
إْن َكاَن الباقي َيْعنِي َأنََّك 

َتاُج للتَّْقِريِب َتَصاُعِدًيا َأْو َتنَاُزلًِيا.  َتْ

اْلَوْحَدُة 3أ: النَّشاُط الَسايسُّ 25-3 ِقَصُص الِقْسَمِة56



1( اْرُسْم َأْشَكاًل َلَها َزاِوَيٌة َقاِئَمٌة َواِحَدٌة َأْو َأْكَثُر.
ابَِقِة؟ ْجَمالِيُّ فِي األَْشَكاِل السَّ َواَيا الَقاِئَمِة اْلِ 2( ما َعَدُد الزَّ

تِي َلَها َزاِوَيٌة َقاِئَمٌة َواِحَدٌة  3(  اْرُسـْم َأْكَبَر َعَدٍد ُمْمِكٍن ِمَن اأْلَْشـَكاِل الثُّنائيَِّة األَْبَعاِد الُمنَْتظَِمِة الَّ
َأْو َأْكَثُر.

تِي َلَها َزاِوَيٌة َقاِئَمٌة َواِحَدٌة  4(  اْرُسـْم َأْكَبَر َعَدٍد ُمْمِكٍن ِمَن األَْشـَكاِل الثُّاَلثِيَِّة األَْبَعاِد الُمنَْتظَِمِة الَّ
َأْو َأْكَثُر.

5( َماَذا ُيْمِكُن َأْن َيْحُدَث إْن َلْم َتُكْن ُهنَاَك َزَواَيا َقاِئَمٌة؟
6( اْرُسْم َمنِْزلً َلْيَس فيِه َزَواَيا َقاِئَمٌة.

7 ( اْخَتْر َشْيًئا ُمْخَتِلًفا لَِتْرُسَمُه ل َيُكوُن َلُه َزَواَيا َقاِئَمٌة.

59

اْلـَهنَْدَسُة

لِنَْسَتـْكِشْف 
َعاِت َزَواَيا َقاِئَمٌة. لُِكلٍّ ِمْن َهِذِه الُمَربَّ

َعاُت َمْصنُوَعٌة ِمْن َأْعَواِد الثَِّقاِب.  الُمَربَّ
َعاٍت فِي التَّْشِكيَلِة؟   َهْل ُيْمِكنَُك َأْن َتْسَحَب َثالَثَة َأْعَواٍد ثَِقاٍب ُمْبِقًيا َعَلى َثالَثِة ُمَربَّ

ُه َيِجُب َأْن َيُكوَن َلَها َجِميًعا َزَواَيا َقاِئَمٌة. ْر َأنَّ  َتَذكَّ

َواَيا الَقاِئَمُة الزَّ

) د ()ج()ب() أ (

)ح() ز () و (هـ

)ل()ك()ي()ط(

َوايا الَقاِئَمِة58 النَّشاُط 3أ: 26-1  إجَِياُد وَرْسُم الزَّ



1( اْرُسْم َأْشَكاًل َلَها َزاِوَيٌة َقاِئَمٌة َواِحَدٌة َأْو َأْكَثُر.
ابَِقِة؟ ْجَمالِيُّ فِي األَْشَكاِل السَّ َواَيا الَقاِئَمِة اْلِ 2( ما َعَدُد الزَّ

تِي َلَها َزاِوَيٌة َقاِئَمٌة َواِحَدٌة  3(  اْرُسـْم َأْكَبَر َعَدٍد ُمْمِكٍن ِمَن اأْلَْشـَكاِل الثُّنائيَِّة األَْبَعاِد الُمنَْتظَِمِة الَّ
َأْو َأْكَثُر.

تِي َلَها َزاِوَيٌة َقاِئَمٌة َواِحَدٌة  4(  اْرُسـْم َأْكَبَر َعَدٍد ُمْمِكٍن ِمَن األَْشـَكاِل الثُّاَلثِيَِّة األَْبَعاِد الُمنَْتظَِمِة الَّ
َأْو َأْكَثُر.

5( َماَذا ُيْمِكُن َأْن َيْحُدَث إْن َلْم َتُكْن ُهنَاَك َزَواَيا َقاِئَمٌة؟
6( اْرُسْم َمنِْزلً َلْيَس فيِه َزَواَيا َقاِئَمٌة.

7 ( اْخَتْر َشْيًئا ُمْخَتِلًفا لَِتْرُسَمُه ل َيُكوُن َلُه َزَواَيا َقاِئَمٌة.

59

اْلـَهنَْدَسُة

لِنَْسَتـْكِشْف 
َعاِت َزَواَيا َقاِئَمٌة. لُِكلٍّ ِمْن َهِذِه الُمَربَّ

َعاُت َمْصنُوَعٌة ِمْن َأْعَواِد الثَِّقاِب.  الُمَربَّ
َعاٍت فِي التَّْشِكيَلِة؟   َهْل ُيْمِكنَُك َأْن َتْسَحَب َثالَثَة َأْعَواٍد ثَِقاٍب ُمْبِقًيا َعَلى َثالَثِة ُمَربَّ

ُه َيِجُب َأْن َيُكوَن َلَها َجِميًعا َزَواَيا َقاِئَمٌة. ْر َأنَّ  َتَذكَّ

َواَيا الَقاِئَمُة الزَّ

) د ()ج()ب() أ (

)ح() ز () و (هـ

)ل()ك()ي()ط(

َوايا الَقاِئَمِة58 النَّشاُط 3أ: 26-1  إجَِياُد وَرْسُم الزَّ



2( َأيُّ األَْشَكاِل اآلتَِيِة َلَها َخطُّ َتَماُثٍل؟ 
ْح َعَلْيِه َخطَّ التَّّماُثِل. ْكَل الَّذي فيِه َخطُّ َتَماُثٍل، ُثمَّ َوضِّ اْرُسِم الشَّ

)ج()ب() أ (

)هـ() د (

ْكِل ؟ 3( َهْل الَخطُّ الَمْرُسوُم ُهَو َخطُّ َتماُثٍل للشَّ
)ج( )ب( ) أ (

)و( )هـ( ) د (

61

َماُثُل )2( التَّ

لِنَْسَتـْكِشْف 
ًة ُيْمِكنَُك َأْن َتْطِوَي َوَرَقًة نِْصَفْيِن َوَتُقصَّ َأْشكالً ِمنَْها؟  َكْم َمرَّ

َراِئَق الُمْخَتِلَفَة لَِطيِّ َوَقصِّ الَوَرِق. اِْسَتْكِشِف الطَّ

َعِة الُمنَْتظَِمِة اآلتَِيـِة، َواْكُتْب َقاِعَدًة  1(  َأْوِجـْد ُكلَّ ُخُطوِط التََّماُثِل لِْلَْشـَكاِل الُمَضلَّ
َعِة الُمنَْتظَِمِة. َعْن َعَدِد ُخُطوِط التََّماُثِل لَِلْشَكاِل الُمَضلَّ

ُمَثلٌَّث ُمَتَساِوي األَْضاَلِع ٌع    ُمَربَّ

ُمَضلٌَّع ُخَماِسيٌّ ُمنَْتظٌِم ٌع ُسَداِسيٌّ ُمنَْتظٌِم    ُمَضلَّ

اْلَوْحَدُة 3: النَّشاُط األَسايسُّ 27-1 ُخُطوُط التََّمُثِل60



2( َأيُّ األَْشَكاِل اآلتَِيِة َلَها َخطُّ َتَماُثٍل؟ 
ْح َعَلْيِه َخطَّ التَّّماُثِل. ْكَل الَّذي فيِه َخطُّ َتَماُثٍل، ُثمَّ َوضِّ اْرُسِم الشَّ

)ج()ب() أ (

)هـ() د (

ْكِل ؟ 3( َهْل الَخطُّ الَمْرُسوُم ُهَو َخطُّ َتماُثٍل للشَّ
)ج( )ب( ) أ (

)و( )هـ( ) د (

61

َماُثُل )2( التَّ

لِنَْسَتـْكِشْف 
ًة ُيْمِكنَُك َأْن َتْطِوَي َوَرَقًة نِْصَفْيِن َوَتُقصَّ َأْشكالً ِمنَْها؟  َكْم َمرَّ

َراِئَق الُمْخَتِلَفَة لَِطيِّ َوَقصِّ الَوَرِق. اِْسَتْكِشِف الطَّ

َعِة الُمنَْتظَِمِة اآلتَِيـِة، َواْكُتْب َقاِعَدًة  1(  َأْوِجـْد ُكلَّ ُخُطوِط التََّماُثِل لِْلَْشـَكاِل الُمَضلَّ
َعِة الُمنَْتظَِمِة. َعْن َعَدِد ُخُطوِط التََّماُثِل لَِلْشَكاِل الُمَضلَّ

ُمَثلٌَّث ُمَتَساِوي األَْضاَلِع ٌع    ُمَربَّ

ُمَضلٌَّع ُخَماِسيٌّ ُمنَْتظٌِم ٌع ُسَداِسيٌّ ُمنَْتظٌِم    ُمَضلَّ

اْلَوْحَدُة 3: النَّشاُط األَسايسُّ 27-1 ُخُطوُط التََّمُثِل60



2( اْنَسِخ األَْشَكاَل اآلتَِيَة:
ارُسِم الُجْزَء اآلَخَر لَلْشَكاِل بِاْستِْخَداِم َخطِّ التََّماُثل:

)ج(

) و (

)ب(

)هـ(

) أ (

) د (

ُسوِم،  3( لِحِظ الَبْيَض الُمَزْخَرَف بِالرُّ
اْنَسِخ الَبْيَض َوَأْكِمِل التَّْصِميَم بِاْستِْخَداِم َخطِّ التََّماُثل:

ا ُمَتَماثاًِل ِمْن اْختَِياِرَك. اْرُسْم َبْيَضً

63

لِنَْسَتـْكِشْف
َعاِت فيَها.  ِن الُمَربَّ اْرُسْم َشَبَكَة 5 × 5 وَلوِّ

اْسَتْخِدْم َأْكَبَر َعَدٍد ُمْمِكٍن ِمَن األَْلَواِن َواْحِرْص َعلى َأْن َتُكوَن 
َبَكُة ُمَتَماثَِلًة . الشَّ

َما َأْكَبُر َعَدٍد ُمْمِكٍن ِمَن األَْلَواِن ُيْمِكنَُك َأْن َتْسَتْخِدَمُه؟

ْب َنفَس النََّشاِط فِي َشَبَكِة 3 × 3 َأْو َشَبَكِة 7 × 7 . َجرِّ

َماُثُل )3( التَّ

اْلَوْحَدُة 3ب: النَّشاُط األَسايسُّ 27-2 َتديُد األَْشكاِل امْلَتَمثَِلِة62

تي َلها َخطَّا َتَماُثٍل َتَماًما.  1( َميِِّز األَْعاَلَم الَّ

اْنَسِخ الَعَلَم َواْرُسْم َخطَّي التََّماُثِل.
LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116

LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116

LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116

َفَرْنَساسِويْسراالِوَلَياُت المتَِّحَدُة األْمريكيَّةالَمْمَلَكُة الُمتَِّحدُة

LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116

LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116

LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116

LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116

ا إْسَباْنَياالَكاِميُرونُجُزُر الَبَهاَماُسوِريَّ

LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116َسْلَطنَُة ُعَمانُلْبنَانفِنَْلنَْداالُكَويْت

LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116

LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116

LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116

LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116

وَمالَبنََماالنَّيَجْر َمْقُدونَياالصُّ



2( اْنَسِخ األَْشَكاَل اآلتَِيَة:
ارُسِم الُجْزَء اآلَخَر لَلْشَكاِل بِاْستِْخَداِم َخطِّ التََّماُثل:

)ج(

) و (

)ب(

)هـ(

) أ (

) د (

ُسوِم،  3( لِحِظ الَبْيَض الُمَزْخَرَف بِالرُّ
اْنَسِخ الَبْيَض َوَأْكِمِل التَّْصِميَم بِاْستِْخَداِم َخطِّ التََّماُثل:

ا ُمَتَماثاًِل ِمْن اْختَِياِرَك. اْرُسْم َبْيَضً
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لِنَْسَتـْكِشْف
َعاِت فيَها.  ِن الُمَربَّ اْرُسْم َشَبَكَة 5 × 5 وَلوِّ

اْسَتْخِدْم َأْكَبَر َعَدٍد ُمْمِكٍن ِمَن األَْلَواِن َواْحِرْص َعلى َأْن َتُكوَن 
َبَكُة ُمَتَماثَِلًة . الشَّ

َما َأْكَبُر َعَدٍد ُمْمِكٍن ِمَن األَْلَواِن ُيْمِكنَُك َأْن َتْسَتْخِدَمُه؟

ْب َنفَس النََّشاِط فِي َشَبَكِة 3 × 3 َأْو َشَبَكِة 7 × 7 . َجرِّ

َماُثُل )3( التَّ

اْلَوْحَدُة 3ب: النَّشاُط األَسايسُّ 27-2 َتديُد األَْشكاِل امْلَتَمثَِلِة62

تي َلها َخطَّا َتَماُثٍل َتَماًما.  1( َميِِّز األَْعاَلَم الَّ

اْنَسِخ الَعَلَم َواْرُسْم َخطَّي التََّماُثِل.
LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116

LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116

LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116

َفَرْنَساسِويْسراالِوَلَياُت المتَِّحَدُة األْمريكيَّةالَمْمَلَكُة الُمتَِّحدُة

LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116

LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116

LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116

LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116

ا إْسَباْنَياالَكاِميُرونُجُزُر الَبَهاَماُسوِريَّ

LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116َسْلَطنَُة ُعَمانُلْبنَانفِنَْلنَْداالُكَويْت

LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116

LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116

LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116

LB3 U3 27-2-01 p116LB3 U3 27-2-01 p116 LB3 U3 27-2-02 p116 LB3 U3 27-2-03 p116 LB3 U3 27-2-04 p116

LB3 U3 27-2-05 p116 LB3 U3 27-2-06 p116 LB3 U3 27-2-07 p116 LB3 U3 27-2-08 p116

LB3 U3 27-2-09 p116 LB3 U3 27-2-10 p116 LB3 U3 27-2-11 p116 LB3 U3 27-2-12 p116

LB3 U3 27-2-13 p116 LB3 U3 27-2-14 p116 LB3 U3 27-2-15 p116 LB3 U3 27-2-16 p116

وَمالَبنََماالنَّيَجْر َمْقُدونَياالصُّ



2( اْنَسْخ َوَأْكِمِل الُجَمَل اآلتَِيَة َكاْلِمَثاِل:

 . بِّ ) أ ( الِكتاُب بِجَواِر الدُّ

َياِح.  يَّاَرُة ...... َطاُحوَنِة الرِّ )ب( السَّ

َراَفِة.  ْمَيِة َوالزَّ )ج( الُكَرُة ........ الدُّ

َراَفِة.  ) د ( الَقاِرُب ......... الزَّ

)هـ( الِكَتاُب بِِجواِر ..........

َباُت فِي ................ ) و ( َتَقُع الُمَكعَّ

وَدِة. اِئِر إِلى الدُّ 3- اْكُتِب التَّْعِليَماِت لُِوُصوِل الطَّ
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لِنَْسَتـْكِشْف 
ْفـَدِع َأْن َيْقِفـَز َفـْوَق ِضْفَدٍع آَخـَر ِمْن َلـْوٍن ُمْخَتِلٍف  ُيْمِكـُن لِلضِّ
َك إَِلى َصْخـَرٍة َفاِرَغٍة  َوَيْهبِـَط َعَلـى َصْخـَرٍة َفاِرَغـٍة، َأْو َأْن َيَتَحرَّ

َعَلى َأْن َتُكوَن بَِجانِبِِه ُمَباَشَرًة.
َلْيـَس َمْسـُموًحا َأْن َيِقـَف َأْكَثُر ِمـْن ِضْفَدٍع َعَلـى َصْخَرٍة 

َواِحَدٍة فِي الَوْقِت َذاتِِه. 
ْفَدُع لِْلَخْلِف.  َك الضِّ ِمْن َغْيِر اْلَمْسُموِح َأْن َيَتَحرَّ

َفـاِدِع كاٍف  َما َأَقـلُّ َعَدٍد ِمـَن الَحَرَكاِت لِلضَّ
لَِتْغييِرَها أِلََماِكنَِها؟ 

َماَذا إْن َكاَن ُهنَاَك ِضْفَدعان َعَلى ُكلِّ َجانٍِب؟ 
َأْو إْن َكاَن ُهنَاَك َثاَلَثُة َضَفاِدَع َعَلى ُكلِّ جانٍِب. 

اْبَحْث َعِن النََّمِط فِي َعَدِد الَحَرَكاِت.

الَمْوِقُع َوالَحَرَكُة

1( َأِجْب َعِن األَْسِئَلِة اآلتَِيِة: 
ْك ِمْقَداَر َزاِوَيٍة َقاِئَمـٍة َواِحَدٍة بِنَْفِس  ـماِل، َتَحـرَّ َجاِه الشَّ ) أ (  ِقْف بِاتِّ

َجاٍه َتِقُف اآلَن؟  اَعِة. بَِأيِّ اتِّ َجاِه َعْقَرِب السَّ اتِّ
ْك ِمْقـَداَر نِْصِف َزاِوَيـٍة َقاِئَمٍة بِنَْفِس  ـْرِق، َتَحرَّ َجاِه الشَّ )ِب(  ِقـْف بِاتِّ

َجاٍه َتِقُف اآلَن؟  اَعِة. بَِأيِّ اتِّ َجاِه َعْقَرِب السَّ اتِّ
َجاِه  ْك ِمْقـَداَر 5 زوايا قاِئَمٍة بَِعْكِس اتِّ َجاِه الَغْرِب، َتَحرَّ )ج(  ِقـْف بِاتِّ

َجاٍه َتِقُف اآلَن؟  اَعِة. بَِأيِّ اتِّ َعْقَرِب السَّ
َجاٍه  اَعِة. بَِأيِّ اتِّ َجاِه َعْقَرِب السَّ ْك ِمْقَداَر َزاِوَيَتْيِن َقاِئَمَتْيِن بَِعْكِس اتِّ َماِل، َتَحرَّ َجاِه الشَّ ) د (  ِقْف بِاتِّ

َتِقُف اآلَن؟ 
اَعِة؛ ُثمَّ بِِمْقَداِر  َجاِه َعْقَرِب السَّ ْك ِمْقَداَر َزاِوَيَتْيِن َقاِئَمَتْيِن بِنَْفِس اتِّ َجاِه الَجنُوِب، َتَحرَّ )هـ(  ِقْف بِاتِّ
ـاَعِة؛ َوَأِخيًرا بِِمْقَداِر َزاِوَيٍة َقاِئَمٍة َواِحَدٍة بِاتَِّجاِه  َجاِه َعْقَرِب السَّ َثاَلِث َزَواَيا َقاِئَمٍة بَِعْكِس اتِّ

َجاٍه َتِقُف اآلَن؟ اَعِة. بَِأيِّ اتِّ َعْقَرِب السَّ
اْلَوْحَدُة 3ب: النَّشاُط األَسايسُّ 28-1 احلََرَكُة والْستَِداَرُة64

َشماٌل

َجنوٌب

َغْرٌب َشْرٌق



2( اْنَسْخ َوَأْكِمِل الُجَمَل اآلتَِيَة َكاْلِمَثاِل:

 . بِّ ) أ ( الِكتاُب بِجَواِر الدُّ

َياِح.  يَّاَرُة ...... َطاُحوَنِة الرِّ )ب( السَّ

َراَفِة.  ْمَيِة َوالزَّ )ج( الُكَرُة ........ الدُّ

َراَفِة.  ) د ( الَقاِرُب ......... الزَّ

)هـ( الِكَتاُب بِِجواِر ..........

َباُت فِي ................ ) و ( َتَقُع الُمَكعَّ

وَدِة. اِئِر إِلى الدُّ 3- اْكُتِب التَّْعِليَماِت لُِوُصوِل الطَّ
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لِنَْسَتـْكِشْف 
ْفـَدِع َأْن َيْقِفـَز َفـْوَق ِضْفَدٍع آَخـَر ِمْن َلـْوٍن ُمْخَتِلٍف  ُيْمِكـُن لِلضِّ
َك إَِلى َصْخـَرٍة َفاِرَغٍة  َوَيْهبِـَط َعَلـى َصْخـَرٍة َفاِرَغـٍة، َأْو َأْن َيَتَحرَّ

َعَلى َأْن َتُكوَن بَِجانِبِِه ُمَباَشَرًة.
َلْيـَس َمْسـُموًحا َأْن َيِقـَف َأْكَثُر ِمـْن ِضْفَدٍع َعَلـى َصْخَرٍة 

َواِحَدٍة فِي الَوْقِت َذاتِِه. 
ْفَدُع لِْلَخْلِف.  َك الضِّ ِمْن َغْيِر اْلَمْسُموِح َأْن َيَتَحرَّ

َفـاِدِع كاٍف  َما َأَقـلُّ َعَدٍد ِمـَن الَحَرَكاِت لِلضَّ
لَِتْغييِرَها أِلََماِكنَِها؟ 

َماَذا إْن َكاَن ُهنَاَك ِضْفَدعان َعَلى ُكلِّ َجانٍِب؟ 
َأْو إْن َكاَن ُهنَاَك َثاَلَثُة َضَفاِدَع َعَلى ُكلِّ جانٍِب. 

اْبَحْث َعِن النََّمِط فِي َعَدِد الَحَرَكاِت.

الَمْوِقُع َوالَحَرَكُة

1( َأِجْب َعِن األَْسِئَلِة اآلتَِيِة: 
ْك ِمْقَداَر َزاِوَيٍة َقاِئَمـٍة َواِحَدٍة بِنَْفِس  ـماِل، َتَحـرَّ َجاِه الشَّ ) أ (  ِقْف بِاتِّ

َجاٍه َتِقُف اآلَن؟  اَعِة. بَِأيِّ اتِّ َجاِه َعْقَرِب السَّ اتِّ
ْك ِمْقـَداَر نِْصِف َزاِوَيـٍة َقاِئَمٍة بِنَْفِس  ـْرِق، َتَحرَّ َجاِه الشَّ )ِب(  ِقـْف بِاتِّ

َجاٍه َتِقُف اآلَن؟  اَعِة. بَِأيِّ اتِّ َجاِه َعْقَرِب السَّ اتِّ
َجاِه  ْك ِمْقـَداَر 5 زوايا قاِئَمٍة بَِعْكِس اتِّ َجاِه الَغْرِب، َتَحرَّ )ج(  ِقـْف بِاتِّ

َجاٍه َتِقُف اآلَن؟  اَعِة. بَِأيِّ اتِّ َعْقَرِب السَّ
َجاٍه  اَعِة. بَِأيِّ اتِّ َجاِه َعْقَرِب السَّ ْك ِمْقَداَر َزاِوَيَتْيِن َقاِئَمَتْيِن بَِعْكِس اتِّ َماِل، َتَحرَّ َجاِه الشَّ ) د (  ِقْف بِاتِّ

َتِقُف اآلَن؟ 
اَعِة؛ ُثمَّ بِِمْقَداِر  َجاِه َعْقَرِب السَّ ْك ِمْقَداَر َزاِوَيَتْيِن َقاِئَمَتْيِن بِنَْفِس اتِّ َجاِه الَجنُوِب، َتَحرَّ )هـ(  ِقْف بِاتِّ
ـاَعِة؛ َوَأِخيًرا بِِمْقَداِر َزاِوَيٍة َقاِئَمٍة َواِحَدٍة بِاتَِّجاِه  َجاِه َعْقَرِب السَّ َثاَلِث َزَواَيا َقاِئَمٍة بَِعْكِس اتِّ

َجاٍه َتِقُف اآلَن؟ اَعِة. بَِأيِّ اتِّ َعْقَرِب السَّ
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لحَفاُة بِاْلَمْشِي فِي َنْفِس الَوْقِت.  َرَطاُن َوالسُّ 5( َيْبَدُأ السَّ
ُك َجنُوًبا.  لحَفاُة َتَتَحرَّ السُّ
ُك َشَمالً.  َرَطاُن َيَتَحرَّ السَّ

ْرَعِة،  إِْن َكاَنا َيِسيَراِن بِنَفِس السُّ
ْحَداثِيَّاِت.  فَأْيَن َسَيْلَتِقَياِن؟ اْكُتِب اْلِ

 . َرَطاِن اأْلَْصِليِّ 6( اْبَدْأ ِمْن َمَكاِن السَّ
َتَوقَّْف ِعنَْدَما َتِصُل إَِلى الَماِء َوَغيِِّر اتَِّجاَهَك لَِتْبَقى َعَلى األَْرِض. 

اْرُسِم الطَِّريَق َحْوَل الَجِزيَرِة إَِلى َأْن َتِصَل إَِلى الَكنِْز. 
ْك اْثنَْيِن َشْرًقا إَِلى )6، 2(.  اْحَتِفْظ بِِسِجلِّ َحَرَكاتَِك َواْبَدْأ َهَكَذا: َتَحرَّ

7( اْنَسِخ اأْلَْنَماَط اآلتَِيَة: 
اْجَعْلَها ُمَتَماثَِلًة َعَلى ُطوِل َخطِّ التََّماُثِل. 

ِذي َتْسَتْخِدُمُه. ْوَن الَّ ُنُه، َواللَّ ٍع ُتَلوِّ ِن اِلْحَداثِيَّاِت لُِكلِّ ُمَربَّ َدوِّ

7
6
5
4
3
2
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

وَرِة التَّالَِيِة:  ِن اِلْحَداثِيَّاِت لَِتْكِويِن الصُّ 8( َدوِّ
 . ْلَها فِي الَجْدَوِل الَخاصِّ  َسجِّ

َعاِت.  ًة بَِك َعَلى َوَرِق الُمَربَّ ْم ُصوَرًة َخاصَّ  َصمِّ
 اْكُتِب اِلْحَداثِيَّاِت.

َأْسَوُد
َأْزَرُق
َأْحَمُر
َرَماِديٌّ

ُبنِّيٌّ 
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اِت اْسِتْخَداُم اإِلْحَداِثيَّ
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ِع ) 3 ، 9 ( ؟ 1( َماَذا ُيوَجُد فِي الُمَربَّ

2( اْكُتْب إِْحَداثِيَّاِت َسَمَكِة الِقْرِش.

َعاٍت َشْرًقا، ُك َأْرَبعَة ُمَربَّ 3(  َيْجِلُس إِْبَراِهيُم ِعنَْد النَّْخَلِة، َغْرَب الَجِزيَرِة، َوَيَتَحرَّ
ِذي َيِقُف فِيِه إِْبَراِهيُم اآلَن. ِع الَّ َأْيَن ُهَو اآلَن؟ اْكُتْب إِْحَداثِيَّاِت اْلُمَربَّ

َجاِه اْلَكنِْز اْلُمَميَِّز بَِعاَلَمِة )×(. 4( َأْنَت َتْجِلُس فِي الُكوِخ، ُتِريُد َأْن َتْذَهَب بِاتِّ
اْكُتْب َتْعِليَماِت الُوُصوِل إَِلى ُهنَاَك.

ًعا َواِحًدا َجنُوًبا إَلى )9 ، 7(.  اْبَدْأ َكَما َيْأتِي: اْنَتِقْل ُمَربَّ
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لحَفاُة بِاْلَمْشِي فِي َنْفِس الَوْقِت.  َرَطاُن َوالسُّ 5( َيْبَدُأ السَّ
ُك َجنُوًبا.  لحَفاُة َتَتَحرَّ السُّ
ُك َشَمالً.  َرَطاُن َيَتَحرَّ السَّ

ْرَعِة،  إِْن َكاَنا َيِسيَراِن بِنَفِس السُّ
ْحَداثِيَّاِت.  فَأْيَن َسَيْلَتِقَياِن؟ اْكُتِب اْلِ

 . َرَطاِن اأْلَْصِليِّ 6( اْبَدْأ ِمْن َمَكاِن السَّ
َتَوقَّْف ِعنَْدَما َتِصُل إَِلى الَماِء َوَغيِِّر اتَِّجاَهَك لَِتْبَقى َعَلى األَْرِض. 

اْرُسِم الطَِّريَق َحْوَل الَجِزيَرِة إَِلى َأْن َتِصَل إَِلى الَكنِْز. 
ْك اْثنَْيِن َشْرًقا إَِلى )6، 2(.  اْحَتِفْظ بِِسِجلِّ َحَرَكاتَِك َواْبَدْأ َهَكَذا: َتَحرَّ

7( اْنَسِخ اأْلَْنَماَط اآلتَِيَة: 
اْجَعْلَها ُمَتَماثَِلًة َعَلى ُطوِل َخطِّ التََّماُثِل. 

ِذي َتْسَتْخِدُمُه. ْوَن الَّ ُنُه، َواللَّ ٍع ُتَلوِّ ِن اِلْحَداثِيَّاِت لُِكلِّ ُمَربَّ َدوِّ
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وَرِة التَّالَِيِة:  ِن اِلْحَداثِيَّاِت لَِتْكِويِن الصُّ 8( َدوِّ
 . ْلَها فِي الَجْدَوِل الَخاصِّ  َسجِّ

َعاِت.  ًة بَِك َعَلى َوَرِق الُمَربَّ ْم ُصوَرًة َخاصَّ  َصمِّ
 اْكُتِب اِلْحَداثِيَّاِت.
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ِع ) 3 ، 9 ( ؟ 1( َماَذا ُيوَجُد فِي الُمَربَّ

2( اْكُتْب إِْحَداثِيَّاِت َسَمَكِة الِقْرِش.

َعاٍت َشْرًقا، ُك َأْرَبعَة ُمَربَّ 3(  َيْجِلُس إِْبَراِهيُم ِعنَْد النَّْخَلِة، َغْرَب الَجِزيَرِة، َوَيَتَحرَّ
ِذي َيِقُف فِيِه إِْبَراِهيُم اآلَن. ِع الَّ َأْيَن ُهَو اآلَن؟ اْكُتْب إِْحَداثِيَّاِت اْلُمَربَّ

َجاِه اْلَكنِْز اْلُمَميَِّز بَِعاَلَمِة )×(. 4( َأْنَت َتْجِلُس فِي الُكوِخ، ُتِريُد َأْن َتْذَهَب بِاتِّ
اْكُتْب َتْعِليَماِت الُوُصوِل إَِلى ُهنَاَك.

ًعا َواِحًدا َجنُوًبا إَلى )9 ، 7(.  اْبَدْأ َكَما َيْأتِي: اْنَتِقْل ُمَربَّ
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2-  ُيري�ُد َأْحَم�ُد وَخالٌِد الْنِضَم�اَم إِلى الْحتَِفاِل الَمْدَرِس�يِّ َيْوَم األََح�ِد، وَيِجُب َعَليِهم�ا َأْن َيِصال إِلى 
اَعَة 11:30 َصَباًحا.  ِذي َيْبَدُأ السَّ الَمْدَرَسِة َقْبَل َساَعٍة ِمْن بَِداَيِة الَعْرِض الَّ

اِرِع َحْيُث َيْسُكناِن، َفَمَتى َيِجُب  إِذا َكاَن الُوُصوُل إِلى ُنْقَطِة بَِداَيِة الَعْرِض َيْسَتْغِرُق 25 َدِقيقًة ِمَن الشَّ
َأْن ُيغاِدرا الَمنِْزَل لَِيِصال في الَوْقِت الُمنَاِسِب؟

3-  َيِجُب َعَلى َساَرَة َطْهُو 12 ِصينِيًَّة َكبِيَرًة ِمْن َفَطاِئِر الّشوُكوَلَتِة َقْبَل الُمَغاَدَرِة الَيْوَم. 
ٍة. ُيْمِكنَُها َأْن َتْطُهَو ِصينِيََّتْيِن فِي ُكلِّ َمرَّ

َتْع�ِرُف َس�اَرُة َجيًِّدا أنَّ الُحُصوَل َعَلى َفَطاِئَر ُمْتَقنٍَة َيْقَتِضي 15 َدِقيَق�ًة لِلَخْبِز فِي الُفْرِن – َل َأْكَثَر َوَل 
 . َأَقلَّ

اَعِة 45 : 5، َفَما ُهَو َأْقَرُب َوْقٍت ُيْمِكنَُها َأْن ُتْغِلَق فِيِه الَمْتَجَر؟  إَِذا َبَدَأِت الطَّْهَو ِعنَْد السَّ

4 - ِعنَْد َعاِئَشَة َيْوٌم ُمْزَدِحٌم بِالنََّشاَطاِت َتْعَمُل َعَلى التَّْخطِيِط َلُه الَيْوَم. 
َسْوَف ُتَقابُِل َصِديَقَتَها َفاطَِمَة فِي الَمْعِرِض.

َسَتتقاَبالِن فِي َمَكاٍن َيَقُع َعَلى ُبْعِد 15 َدِقيَقًة َسْيًرا ِمَن الَمنِْزِل.
ِة َساَعٍة.  َسَتبَقَياِن فِي الَمْعِرِض لُِمدَّ

هاِب إَِلى الَحِديَقِة.   َبْعَد َذلَِك، َسَتْمِشياِن 10 َدَقاِئَق ِمْن َأْجِل الذَّ
ُل َشْيٍء َسَتفَعالنِه فِي الَحِديَقِة ُهَو ِشَراُء َفطِيَرٍة ِمْن َعَرَبِة َفَطاِئِر َسِعيٍد.   َأوَّ

ِذي َسَتْشَتِري فِيِه ِهَي َوَفاطَِمُة َفطِيَرَتُهَما؟  اَعِة 30 :9، َفَما الَمْوِعُد الَّ إَِذا َغاَدَرْت َعاِئَشُة الَمنِْزَل ِعنَْد السَّ

الِقَياُس

لِنَْسَتـْكِشْف

َيلَعُب َسِعيٌد بِاألَْخَش�اِب َمَع َأْصِدَقاِئه، لَِيكَتِشَف َبعُضُهْم 
ا. َأماِكَن َبْعٍض، ُيِضيئوَن ِمْصباًحا َيَدِويًّ

 َيَرى َسِعيٌد َوْمَضَتْيِن َضْوِئيََّتْيِن فِي الَوْقِت َنفِسِه. 

 األُوَل�ى ُتْص�ِدُر َوِميًض�ا ُكلَّ َأْرَبِع َث�َواٍن، َوالثَّانَِي�ُة ُتْصِدُر 
َوِميًضا ُكلَّ َخْمِس َثَواٍن. 

تِي َيَرى فِيَها َس�ِعيٌد الَوَمَضاِت ِمَن الَمْصَدَرْيِن فِي الَوْقِت َنْفِس�ِه  اِت الَّ َما َعَدُد الَمرَّ
َعَلى َمدى َدِقيَقٍة َكاِمَلٍة؟

ْحَها َعلى ساَعٍة َرقميٍَّة وُأْخَرى بَِعَقاِرَب. اْكُتِب اإِلَجاَباِت َوَوضِّ

ُمُروُر الَوْقِت

ْحَلِة68 الَوْحدُة  3ج: النََّشاُط األََسايسُّ 29-1  َأْوَقاُت الرِّ

1- َتَودُّ ُنوُر ُمَقاَبَلَة َصِديَقتِها َمْرَيَم فِي الَمْكَتَبِة. 

اَعِة 1:30 ُظْهًرا. َمْوِعُد اِلْجتَِماِع فِي َتَماِم السَّ

إِذا َكاَن�ِت الَمْكَتَبُة َتْبُعُد َمَس�اَفَة 20 َدِقيَقًة َعَل�ى األَْقَداِم ِمْن َمكاِن ُوجوِد ُنوَر؛ فِعنَْد َأيِّ َس�اَعٍة َيِجُب 
َعَلى ُنوَر الُمَغاَدَرُة ِمْن َأْجِل الُوُصوِل إَِلى الَمْكَتَبِة فِي الَمْوِعِد.
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2-  ُيري�ُد َأْحَم�ُد وَخالٌِد الْنِضَم�اَم إِلى الْحتَِفاِل الَمْدَرِس�يِّ َيْوَم األََح�ِد، وَيِجُب َعَليِهم�ا َأْن َيِصال إِلى 
اَعَة 11:30 َصَباًحا.  ِذي َيْبَدُأ السَّ الَمْدَرَسِة َقْبَل َساَعٍة ِمْن بَِداَيِة الَعْرِض الَّ

اِرِع َحْيُث َيْسُكناِن، َفَمَتى َيِجُب  إِذا َكاَن الُوُصوُل إِلى ُنْقَطِة بَِداَيِة الَعْرِض َيْسَتْغِرُق 25 َدِقيقًة ِمَن الشَّ
َأْن ُيغاِدرا الَمنِْزَل لَِيِصال في الَوْقِت الُمنَاِسِب؟

3-  َيِجُب َعَلى َساَرَة َطْهُو 12 ِصينِيًَّة َكبِيَرًة ِمْن َفَطاِئِر الّشوُكوَلَتِة َقْبَل الُمَغاَدَرِة الَيْوَم. 
ٍة. ُيْمِكنَُها َأْن َتْطُهَو ِصينِيََّتْيِن فِي ُكلِّ َمرَّ

َتْع�ِرُف َس�اَرُة َجيًِّدا أنَّ الُحُصوَل َعَلى َفَطاِئَر ُمْتَقنٍَة َيْقَتِضي 15 َدِقيَق�ًة لِلَخْبِز فِي الُفْرِن – َل َأْكَثَر َوَل 
 . َأَقلَّ

اَعِة 45 : 5، َفَما ُهَو َأْقَرُب َوْقٍت ُيْمِكنَُها َأْن ُتْغِلَق فِيِه الَمْتَجَر؟  إَِذا َبَدَأِت الطَّْهَو ِعنَْد السَّ

4 - ِعنَْد َعاِئَشَة َيْوٌم ُمْزَدِحٌم بِالنََّشاَطاِت َتْعَمُل َعَلى التَّْخطِيِط َلُه الَيْوَم. 
َسْوَف ُتَقابُِل َصِديَقَتَها َفاطَِمَة فِي الَمْعِرِض.

َسَتتقاَبالِن فِي َمَكاٍن َيَقُع َعَلى ُبْعِد 15 َدِقيَقًة َسْيًرا ِمَن الَمنِْزِل.
ِة َساَعٍة.  َسَتبَقَياِن فِي الَمْعِرِض لُِمدَّ

هاِب إَِلى الَحِديَقِة.   َبْعَد َذلَِك، َسَتْمِشياِن 10 َدَقاِئَق ِمْن َأْجِل الذَّ
ُل َشْيٍء َسَتفَعالنِه فِي الَحِديَقِة ُهَو ِشَراُء َفطِيَرٍة ِمْن َعَرَبِة َفَطاِئِر َسِعيٍد.   َأوَّ

ِذي َسَتْشَتِري فِيِه ِهَي َوَفاطَِمُة َفطِيَرَتُهَما؟  اَعِة 30 :9، َفَما الَمْوِعُد الَّ إَِذا َغاَدَرْت َعاِئَشُة الَمنِْزَل ِعنَْد السَّ

الِقَياُس

لِنَْسَتـْكِشْف

َيلَعُب َسِعيٌد بِاألَْخَش�اِب َمَع َأْصِدَقاِئه، لَِيكَتِشَف َبعُضُهْم 
ا. َأماِكَن َبْعٍض، ُيِضيئوَن ِمْصباًحا َيَدِويًّ

 َيَرى َسِعيٌد َوْمَضَتْيِن َضْوِئيََّتْيِن فِي الَوْقِت َنفِسِه. 

 األُوَل�ى ُتْص�ِدُر َوِميًض�ا ُكلَّ َأْرَبِع َث�َواٍن، َوالثَّانَِي�ُة ُتْصِدُر 
َوِميًضا ُكلَّ َخْمِس َثَواٍن. 

تِي َيَرى فِيَها َس�ِعيٌد الَوَمَضاِت ِمَن الَمْصَدَرْيِن فِي الَوْقِت َنْفِس�ِه  اِت الَّ َما َعَدُد الَمرَّ
َعَلى َمدى َدِقيَقٍة َكاِمَلٍة؟

ْحَها َعلى ساَعٍة َرقميٍَّة وُأْخَرى بَِعَقاِرَب. اْكُتِب اإِلَجاَباِت َوَوضِّ

ُمُروُر الَوْقِت

ْحَلِة68 الَوْحدُة  3ج: النََّشاُط األََسايسُّ 29-1  َأْوَقاُت الرِّ

1- َتَودُّ ُنوُر ُمَقاَبَلَة َصِديَقتِها َمْرَيَم فِي الَمْكَتَبِة. 

اَعِة 1:30 ُظْهًرا. َمْوِعُد اِلْجتَِماِع فِي َتَماِم السَّ

إِذا َكاَن�ِت الَمْكَتَبُة َتْبُعُد َمَس�اَفَة 20 َدِقيَقًة َعَل�ى األَْقَداِم ِمْن َمكاِن ُوجوِد ُنوَر؛ فِعنَْد َأيِّ َس�اَعٍة َيِجُب 
َعَلى ُنوَر الُمَغاَدَرُة ِمْن َأْجِل الُوُصوِل إَِلى الَمْكَتَبِة فِي الَمْوِعِد.
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3- َيَتَسلَُّق الَحَلُزوُن َحاِئًطا ُمَزْحِلًقا.

َيْبُلُغ اْرتَِفاُع الِجَداِر 30 س�م، وفي ُكلِّ َدِقيَقٍة َيْجَتاُز الَحَلُزوُن 
5 سم، وَلِكنَُّه َيَتَزْحَلُق لِلَخلِف 4 سم. 

ِة  تِي َسَيْس�َتْغِرُقَها الَحَلُزوُن لِلُوُصوِل إَلى ِقمَّ َقاِئِق الَّ َما َعَدُد الدَّ
الِجَداِر؟ 

ِغيُر َملَء بْرِميِل الِمَياِه فِي 20  نُْبوُر الصَّ ٌد بَِثاَلثِة َصنَابِيَر ُمْختلفٍة لَِمْلِئِه،؛ ُيتِيُح الصُّ 4-  ُهنَاَك بِْرِميُل ِمَياٍه ُمَزوَّ
ِط ُيْمِكُن َملُء بْرِميِل الِمَياِه فِي 12 َدِقيَقٍة.  نُْبوِر الُمَتَوسِّ َدِقيَقًة؛ َوبَِواِسَطِة الصُّ

نُْبوُر الَكبِيُر، َفَيْسَمُح بَِملِء َبْرِميِل الِمَياِه فِي َخْمِس َدَقاِئَق. ا الصُّ َأمَّ

) أ (  َأَماِم�ي ِس�تُّ َدَقاِئَق لَِتْخِزيِن الِمَي�اِه َوُأِريُد َأْن َأْم�َ� البِْرِميَل َحتَّى نِْصِف�ِه. َأيُّ ُصنُْبوٍر َيِجُب َأْن 
َأْسَتْخِدَم؟

ِذي ُيْمِكنُُه َمْلُء نِْصِف البِْرِميِل فِي 10 َدَقاِئَق؟  نُْبوُر الَّ )ِب( َما الصُّ

ِذي ُيْمِكنُُه َملُء البِْرِميِل فِي َأْسَرِع َوْقٍت؟  نُْبوُر الَّ )ج( َما الصُّ

ِغيِر؟  نُْبوَرْيِن الَكبِيِر َوالصَّ ) د ( َما الَفْرُق فِي ُسْرَعِة َمْلِء البِْرِميِل َبْيَن الصُّ

نُْبوَرْيِن فِ�ي َنْفِس الَوْقِت، َفَكْم  �ٌط. إَذا َفَتْحُت الصُّ )ه�(  َل�َديَّ بِْرِمي�الِن، ُكلٌّ ِمنُْهْما بِِه ُصنُْبوٌر ُمَتَوسِّ
َسَيْسَتْغِرُق َملُء البِْرِميَلْيِن؟

اٍم.  َجاَجُة الَواِحَدُة َبْيَضَتْيِن في َثالَثِة أيَّ 5- َتَضُع الدَّ

اٍم؟ ِذي َتَضُعُه َثاَلُث َدَجاَجاٍت في تِْسَعِة َأيَّ َما َعَدُد الَبْيِض الَّ

َة بِي وبَِزِميِلي ل َتْعَمالِن َجيًِّدا:  1- َيْبُدو َأنَّ َساَعَة الَيِد الخاصَّ

َساَعُة َزِميلي )أ( َتِزيُد َدِقيَقًة َواِحَدًة َعِن الَوْقِت الِفْعِلّي ُكلَّ َساَعٍة كاِمَلٍة.
ُر َدِقيَقَتْيِن َعِن الَوْقِت الِفْعِليِّ ُكلَّ َساَعٍة كاِمَلٍة. ا َساَعتِي )ب( َفَتَتأخَّ أمَّ

اَعِة 12:00.  َلَقْد َضَبْطنا ساَعَتْينا مًعا بِنَْفِس الَوْقِت ِعنَْد َتَماِم السَّ
اَعُة )أ(؟  ِذي َسُتْظِهُرُه السَّ ) أ ( إِذا َكاَن الَوْقُت الِفْعِليُّ 12:00، َفَما الَوْقُت الَّ

�اَعُة )أ( 1:01، فَما الَوْقُت  )ب(   ِعنَدَم�ا ُتعِل�ُن السَّ
الِفْعِليُّ ِعنَْدَها؟ 

�اَعُة )ب( 3:52، َفَما الَوْقُت  )ج(  ِعنَْدَما َتُكوُن السَّ
اَعُة )أ(؟  اّلِذي َسُتِشيُر إَلْيِه السَّ

اَعُة الِفْعِليَُّة 4:00، َفَما الَوْقُت  ) د (  ِعنَْدَما َتُكوُن السَّ
اَعُة )ب(؟ اْنَسْخ َوَأْكِمِل  ِذي َسُتِشيُر إَلْيِه السَّ الَّ

الَجْدَوَل لِلُمَساَعَدِة. 

2-  ل َتْرَغُب َأَمُل في اإِلْفَصاِح َعْن ُعْمِرها، لَِذلَِك ِعنَْدَما 

َها َعنَْها َقاِئَلًة:  ُسِئَلْت َعْن َذلَِك َأَجاَبْت ُأمُّ
»َأَنا ُعْمِري ِضْعُف ُعْمِرَها + 10 ، َوَبْعَد 10 َسنََواٍت َسَيُكوُن ُعْمُرَها نِْصَف ُعْمِري«،

َكْم َيْبُلُغ ُعْمُر َأَمَل؟
ْوِجيََّة.  ُمَساَعَدُة 1: اْسَتْخِدْم َمْعِرَفَتَك بِاأْلَْعَداِد الزَّ

ُمَساَعَدُة 2: ُعْمُر َأَمَل َتْحَت ال� 16 َسنًَة. 

أَلَغاُز  الَوْقِت

لِنَْسَتـْكِشْف
ْقِميَِّة الُمَقابَِلِة ل َتْعَمُل.  اَعِة الرَّ َبْعُض نَِقاِط اإِلَضاَءِة فِي السَّ

. َأْعِط َبْعَض الْحتَِمالِت لَِما ُيْمِكُن َأْن َيُكوَن َعَلْيِه الَوْقُت الِفْعِليُّ
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اْلَوْحَدُة 3ج: النََّشاُط األََسايسُّ 29-2 َألَغاُز الَوْقِت

12 : 4812 : 48
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3- َيَتَسلَُّق الَحَلُزوُن َحاِئًطا ُمَزْحِلًقا.

َيْبُلُغ اْرتَِفاُع الِجَداِر 30 س�م، وفي ُكلِّ َدِقيَقٍة َيْجَتاُز الَحَلُزوُن 
5 سم، وَلِكنَُّه َيَتَزْحَلُق لِلَخلِف 4 سم. 

ِة  تِي َسَيْس�َتْغِرُقَها الَحَلُزوُن لِلُوُصوِل إَلى ِقمَّ َقاِئِق الَّ َما َعَدُد الدَّ
الِجَداِر؟ 

ِغيُر َملَء بْرِميِل الِمَياِه فِي 20  نُْبوُر الصَّ ٌد بَِثاَلثِة َصنَابِيَر ُمْختلفٍة لَِمْلِئِه،؛ ُيتِيُح الصُّ 4-  ُهنَاَك بِْرِميُل ِمَياٍه ُمَزوَّ
ِط ُيْمِكُن َملُء بْرِميِل الِمَياِه فِي 12 َدِقيَقٍة.  نُْبوِر الُمَتَوسِّ َدِقيَقًة؛ َوبَِواِسَطِة الصُّ

نُْبوُر الَكبِيُر، َفَيْسَمُح بَِملِء َبْرِميِل الِمَياِه فِي َخْمِس َدَقاِئَق. ا الصُّ َأمَّ

) أ (  َأَماِم�ي ِس�تُّ َدَقاِئَق لَِتْخِزيِن الِمَي�اِه َوُأِريُد َأْن َأْم�َ� البِْرِميَل َحتَّى نِْصِف�ِه. َأيُّ ُصنُْبوٍر َيِجُب َأْن 
َأْسَتْخِدَم؟

ِذي ُيْمِكنُُه َمْلُء نِْصِف البِْرِميِل فِي 10 َدَقاِئَق؟  نُْبوُر الَّ )ِب( َما الصُّ

ِذي ُيْمِكنُُه َملُء البِْرِميِل فِي َأْسَرِع َوْقٍت؟  نُْبوُر الَّ )ج( َما الصُّ

ِغيِر؟  نُْبوَرْيِن الَكبِيِر َوالصَّ ) د ( َما الَفْرُق فِي ُسْرَعِة َمْلِء البِْرِميِل َبْيَن الصُّ

نُْبوَرْيِن فِ�ي َنْفِس الَوْقِت، َفَكْم  �ٌط. إَذا َفَتْحُت الصُّ )ه�(  َل�َديَّ بِْرِمي�الِن، ُكلٌّ ِمنُْهْما بِِه ُصنُْبوٌر ُمَتَوسِّ
َسَيْسَتْغِرُق َملُء البِْرِميَلْيِن؟

اٍم.  َجاَجُة الَواِحَدُة َبْيَضَتْيِن في َثالَثِة أيَّ 5- َتَضُع الدَّ

اٍم؟ ِذي َتَضُعُه َثاَلُث َدَجاَجاٍت في تِْسَعِة َأيَّ َما َعَدُد الَبْيِض الَّ

َة بِي وبَِزِميِلي ل َتْعَمالِن َجيًِّدا:  1- َيْبُدو َأنَّ َساَعَة الَيِد الخاصَّ

َساَعُة َزِميلي )أ( َتِزيُد َدِقيَقًة َواِحَدًة َعِن الَوْقِت الِفْعِلّي ُكلَّ َساَعٍة كاِمَلٍة.
ُر َدِقيَقَتْيِن َعِن الَوْقِت الِفْعِليِّ ُكلَّ َساَعٍة كاِمَلٍة. ا َساَعتِي )ب( َفَتَتأخَّ أمَّ

اَعِة 12:00.  َلَقْد َضَبْطنا ساَعَتْينا مًعا بِنَْفِس الَوْقِت ِعنَْد َتَماِم السَّ
اَعُة )أ(؟  ِذي َسُتْظِهُرُه السَّ ) أ ( إِذا َكاَن الَوْقُت الِفْعِليُّ 12:00، َفَما الَوْقُت الَّ

�اَعُة )أ( 1:01، فَما الَوْقُت  )ب(   ِعنَدَم�ا ُتعِل�ُن السَّ
الِفْعِليُّ ِعنَْدَها؟ 

�اَعُة )ب( 3:52، َفَما الَوْقُت  )ج(  ِعنَْدَما َتُكوُن السَّ
اَعُة )أ(؟  اّلِذي َسُتِشيُر إَلْيِه السَّ

اَعُة الِفْعِليَُّة 4:00، َفَما الَوْقُت  ) د (  ِعنَْدَما َتُكوُن السَّ
اَعُة )ب(؟ اْنَسْخ َوَأْكِمِل  ِذي َسُتِشيُر إَلْيِه السَّ الَّ

الَجْدَوَل لِلُمَساَعَدِة. 

2-  ل َتْرَغُب َأَمُل في اإِلْفَصاِح َعْن ُعْمِرها، لَِذلَِك ِعنَْدَما 

َها َعنَْها َقاِئَلًة:  ُسِئَلْت َعْن َذلَِك َأَجاَبْت ُأمُّ
»َأَنا ُعْمِري ِضْعُف ُعْمِرَها + 10 ، َوَبْعَد 10 َسنََواٍت َسَيُكوُن ُعْمُرَها نِْصَف ُعْمِري«،

َكْم َيْبُلُغ ُعْمُر َأَمَل؟
ْوِجيََّة.  ُمَساَعَدُة 1: اْسَتْخِدْم َمْعِرَفَتَك بِاأْلَْعَداِد الزَّ

ُمَساَعَدُة 2: ُعْمُر َأَمَل َتْحَت ال� 16 َسنًَة. 

أَلَغاُز  الَوْقِت

لِنَْسَتـْكِشْف
ْقِميَِّة الُمَقابَِلِة ل َتْعَمُل.  اَعِة الرَّ َبْعُض نَِقاِط اإِلَضاَءِة فِي السَّ

. َأْعِط َبْعَض الْحتَِمالِت لَِما ُيْمِكُن َأْن َيُكوَن َعَلْيِه الَوْقُت الِفْعِليُّ
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3- َمَعَك 15 ِرَيالً، إَِلى َجانِِب ُنُقوٍد بَِمْجُموِع 2 ِرَيال. 
َماَذا ُيْمِكنَُك َأْن َتْشَتِرَي؟ 

4 - َمَعَك 25 ِرَيالً. 
َماَذا ُيْمِكنَُك َأْن َتْشَتِرَي؟ َوَما الَمْبلُغ الَّذي سَيْبقى َمَعَك؟ 

5 – َمَعَك 6 ِرَيالٍت. 
َهْل ُيْمِكنَُك ِشَراُء َقِميٍص َوُقبََّعٍة؟ اْشَرْح إَجاَبَتَك. 

اْنَسْخ َوَأْكِمِل اإليَصاَلِت اآلتَِيَة:

ُة اَن التَِّجاريَّ ُت َعزَّ 1- َمَحالَّ
1.5 ريال ِكَتاٌب 
1.00 ريال ُدمية  

الَمْجُموعُ 
5 ريالٍت الَمْبَلُغ النَّْقِديُّ 

الَمْبلُغ الباقي 

ُة اَن التَِّجاريَّ ُت َعزَّ 4 - َمَحالَّ
4 ريالٍت َحِقيَبةٌ 
1.50 ريال سيَّاَرُة ُلْعَبةٍ 

الَمْجُموعُ 
20 ريالً الَمْبَلُغ النَّْقِديُّ 

الَمْبلُغ الباقي 

ُة اَن التَِّجاريَّ ُت َعزَّ 2 - َمَحالَّ

800 بيَسٍة َشطِيَرُة ُجْبنَةٍ 
1.00 ريال ُدميةٌ 
600 بيَسٍة قنينَُة َعصيرٍ 

الَمْجُموعُ 
5 ريالٍت الَمْبَلُغ النَّْقِديُّ 

الَمْبلُغ الباقي 

ُة اَن التَِّجاريَّ ُت َعزَّ 3 - َمَحالَّ
2 ريال أقراٌص ُمْدَمَجةٌ 
2.5 ريال ُدميةٌ 

الَمْجُموعُ 
10 ريالٍت الَمْبَلُغ النَّْقِديُّ 

الَمْبلُغ الباقي 

ُة اَن التَِّجاريَّ ُت َعزَّ 5 - َمَحالَّ
800 بيسة شوكولتة 
600 بيسة حلَوى 
2 ريال قْرَطاِسيَّة 

الَمْجُموعُ 
5 ريالٍت الَمْبَلُغ النَّْقِديُّ 

الَمْبلُغ الباقي 

ُة اَن التَِّجاريَّ ُت َعزَّ 6 - َمَحالَّ
6 ريالٍت آَلٌة ُموِسيقيةٌ 
2.5 ريال أْقَراٌص مْدَمَجةٌ 

الَمْجُموعُ 
50 ريالً الَمْبَلُغ النَّْقِديُّ 

الَمْبلُغ الباقي 
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َقاِعَدُة الَمْصُروِف: 
فِي َمنِْزلِنَا َقاِعَدٌة لِلَمْصُروِف.

 ُكلَّ ُأْسُبوٍع:
ابَِعِة َيْحُصُلوَن َعَلى 3 ِرَيالٍت ُأْسُبوِعيًّا.  َمْن ُهْم فِي ِسنِّ السَّ
 َمْن ُهْم فِي ِسنِّ الثَّاِمنِة َيْحُصُلوَن َعَلى 5 ِرَيالٍت ُأْسُبوِعيًّا. 

 َمْن ُهْم فِي ِسنِّ التَّاِسَعِة َيْحُصُلوَن َعَلى 7 ِرَيالٍت ُأْسُبوِعيًّا. 
 َمْن ُهْم فِي َسنِّ 10 َسنََواٍت َيْحُصُلوَن َعَلى 8 ِرَيالٍت ُأْسُبوِعيًّا. 

 َمْن ُهْم فِي َسنِّ 11 َسنًَة َيْحُصُلوَن َعَلى 9 ِرياَلٍت ُأْسُبوِعيًّا. 
ٍة فِي األََسابِيِع ال���� 14 الَقاِدَمِة؟  تِي َسَتْحُصُل َعَلْيَها ُكلُّ فَِئٍة ُعْمِريَّ يَُّة النُُّقوِد الَّ  َما َكمِّ

ْلَت إَِلى اإِلَجاَبِة. ْر َكْيَف َتَوصَّ َفسِّ
َمَعَك َبْعُض الَماِل لِِشَراِء َماَلبَِس َجِديَدٍة: 

ُقوُد )3( النُّ

1- إِذا َكاَن َمَعَك 5 ريالٍت، َفَماَذا ُيْمِكنَُك َأْن َتْشَتِرَي؟ 

2- إِذا َكاَن َمَعَك 10رَيالٍت، َفَماَذا ُيْمِكنَُك َأْن َتْشَتِرَي؟

ُقبََّعٌة بِنَْطاٌل  َقِميٌص  ُخفٌّ  َجَواِرُب 
1.30 ريال 4.80 ريال  4.75 ريال  2.25 ريال  1 ريال 

اْلَوْحَدُة 3ج: النََّشاُط األََسايسُّ 30-1 َجُْع وَطْرُح النُُّقوِد72



3- َمَعَك 15 ِرَيالً، إَِلى َجانِِب ُنُقوٍد بَِمْجُموِع 2 ِرَيال. 
َماَذا ُيْمِكنَُك َأْن َتْشَتِرَي؟ 

4 - َمَعَك 25 ِرَيالً. 
َماَذا ُيْمِكنَُك َأْن َتْشَتِرَي؟ َوَما الَمْبلُغ الَّذي سَيْبقى َمَعَك؟ 

5 – َمَعَك 6 ِرَيالٍت. 
َهْل ُيْمِكنَُك ِشَراُء َقِميٍص َوُقبََّعٍة؟ اْشَرْح إَجاَبَتَك. 

اْنَسْخ َوَأْكِمِل اإليَصاَلِت اآلتَِيَة:

ُة اَن التَِّجاريَّ ُت َعزَّ 1- َمَحالَّ
1.5 ريال ِكَتاٌب 
1.00 ريال ُدمية  

الَمْجُموعُ 
5 ريالٍت الَمْبَلُغ النَّْقِديُّ 

الَمْبلُغ الباقي 

ُة اَن التَِّجاريَّ ُت َعزَّ 4 - َمَحالَّ
4 ريالٍت َحِقيَبةٌ 
1.50 ريال سيَّاَرُة ُلْعَبةٍ 

الَمْجُموعُ 
20 ريالً الَمْبَلُغ النَّْقِديُّ 

الَمْبلُغ الباقي 

ُة اَن التَِّجاريَّ ُت َعزَّ 2 - َمَحالَّ

800 بيَسٍة َشطِيَرُة ُجْبنَةٍ 
1.00 ريال ُدميةٌ 
600 بيَسٍة قنينَُة َعصيرٍ 

الَمْجُموعُ 
5 ريالٍت الَمْبَلُغ النَّْقِديُّ 

الَمْبلُغ الباقي 

ُة اَن التَِّجاريَّ ُت َعزَّ 3 - َمَحالَّ
2 ريال أقراٌص ُمْدَمَجةٌ 
2.5 ريال ُدميةٌ 

الَمْجُموعُ 
10 ريالٍت الَمْبَلُغ النَّْقِديُّ 

الَمْبلُغ الباقي 

ُة اَن التَِّجاريَّ ُت َعزَّ 5 - َمَحالَّ
800 بيسة شوكولتة 
600 بيسة حلَوى 
2 ريال قْرَطاِسيَّة 

الَمْجُموعُ 
5 ريالٍت الَمْبَلُغ النَّْقِديُّ 

الَمْبلُغ الباقي 

ُة اَن التَِّجاريَّ ُت َعزَّ 6 - َمَحالَّ
6 ريالٍت آَلٌة ُموِسيقيةٌ 
2.5 ريال أْقَراٌص مْدَمَجةٌ 

الَمْجُموعُ 
50 ريالً الَمْبَلُغ النَّْقِديُّ 

الَمْبلُغ الباقي 
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َقاِعَدُة الَمْصُروِف: 
فِي َمنِْزلِنَا َقاِعَدٌة لِلَمْصُروِف.

 ُكلَّ ُأْسُبوٍع:
ابَِعِة َيْحُصُلوَن َعَلى 3 ِرَيالٍت ُأْسُبوِعيًّا.  َمْن ُهْم فِي ِسنِّ السَّ
 َمْن ُهْم فِي ِسنِّ الثَّاِمنِة َيْحُصُلوَن َعَلى 5 ِرَيالٍت ُأْسُبوِعيًّا. 

 َمْن ُهْم فِي ِسنِّ التَّاِسَعِة َيْحُصُلوَن َعَلى 7 ِرَيالٍت ُأْسُبوِعيًّا. 
 َمْن ُهْم فِي َسنِّ 10 َسنََواٍت َيْحُصُلوَن َعَلى 8 ِرَيالٍت ُأْسُبوِعيًّا. 

 َمْن ُهْم فِي َسنِّ 11 َسنًَة َيْحُصُلوَن َعَلى 9 ِرياَلٍت ُأْسُبوِعيًّا. 
ٍة فِي األََسابِيِع ال���� 14 الَقاِدَمِة؟  تِي َسَتْحُصُل َعَلْيَها ُكلُّ فَِئٍة ُعْمِريَّ يَُّة النُُّقوِد الَّ  َما َكمِّ

ْلَت إَِلى اإِلَجاَبِة. ْر َكْيَف َتَوصَّ َفسِّ
َمَعَك َبْعُض الَماِل لِِشَراِء َماَلبَِس َجِديَدٍة: 

ُقوُد )3( النُّ

1- إِذا َكاَن َمَعَك 5 ريالٍت، َفَماَذا ُيْمِكنَُك َأْن َتْشَتِرَي؟ 

2- إِذا َكاَن َمَعَك 10رَيالٍت، َفَماَذا ُيْمِكنَُك َأْن َتْشَتِرَي؟

ُقبََّعٌة بِنَْطاٌل  َقِميٌص  ُخفٌّ  َجَواِرُب 
1.30 ريال 4.80 ريال  4.75 ريال  2.25 ريال  1 ريال 

اْلَوْحَدُة 3ج: النََّشاُط األََسايسُّ 30-1 َجُْع وَطْرُح النُُّقوِد72
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4 -  َأْعَجَبنِ�ي ِجَهاٌز َلْوِحيُّ ُيَباُع بِ� 97 ِرَيالً، َوَلْم َيُكْن َمِعي 
ُنُقوٌد َكافَِيٌة لِِشَراِئِه. 

 لَِذلَِك اْس�َتَلْفُت 50 ِرَيالً ِم�ْن َوالِِدي، و50 ِرَيالً ِمْن 
َوالَِدتِي، َواآلَن َمِعي 100 ِرَياٍل. 

 اْشَت�َرْيُت الِجَهاَز وَبِقَي َمِعي 3 ِرَيالٍت.
 َأْعَطْي�ُت َوالِ�ِدي ِريالً َواِح�ًدا َوَوالَِدَتي ِري�الً َواِحًدا 

َوأْبَقيُت ِريالً َواِحًدا لِنَْفِسي.
 َاآلَن أِديُن لَِوالِِدي ب� 49 ِرَيالً َوَوالَِدتِي بِ�� 49 ِرَيالً. 

 َوْفَق ِحَساَباتِي: 49 ِرَيالً + 49 ِرَيالً = 98 ِرَيالً.
 98 ِرَيالً + 1 ِرَيال َمِعي = 99 ِرَيالً.

َياُل النَّاِقُص؟  َأْيَن الرِّ

5-  َذَه�َب َثاَلَث�ُة ِرَجاٍل إِلى َمْطَع�ٍم لَِتنَاُوِل الَغداِء، َوِعنَْدَما َأَراُدوا َدْفَع الِحَس�اِب، َوَض�َع الَمالُِك ُصنُْدوًقا 
َأَماَمُهْم. 

نُْدوِق، ُثمَّ َسْحَب 2 ِرَيال ِمنُْه  تِي فِي َجْيبِِه فِي الصُّ ِل َوْضَع ُكلِّ األَْمَواِل الَّ ُجِل األَوَّ َطَلَب الَمالُِك ِمَن الرَّ
ُأْجَرَة ُمَواَصاَلٍت.

ِر فِيِه، ُثمَّ َسْحَب  نُْدوِق َنْفَس الَمْبَلِغ الُمَتَوفِّ ُجِل الثَّانِي َأْن َيَضَع فِي الصُّ  َبْعَد َذلَِك َطَلَب الَمالُِك ِمَن الرَّ
2 ِرَيال ِمنُْه ُأْجَرَة ُمَواَصاَلٍت. 

ِر فِيِه، ُثمَّ  نُْدوِق َنْفَس الَمْبَل�ِغ الُمَتَوفِّ ُج�ِل الثَّالِِث َأْن َيَضَع فِ�ي الصُّ  فِ�ي النِّ�َهاَي�ِة َطَلَب الَمالُِك ِمَن الرَّ
َسْحَب 2 ِرَيال ِمنُْه ُأْجَرَة ُمَواَصاَلٍت.

ِة ُنُقوٍد فِيِه.  نُْدوِق َوُفوِجَئ بَِعَدِم ُوُجوِد أيَّ  َبْعَد َذلَِك َذَهَب الَمالُِك َوَنَظَر فِي الصُّ
نُْدوِق؟ ُل فِي الصُّ ُجُل األَوَّ تِي َوَضَعَها الرَّ  َما ِمْقَداُر النُُّقوِد الَّ

ألَغاُز الَماِل 

َلَدْيَكََ ُنُقوٌد َمْعَدنِ�يَّ�ٌة ِمْن فَِئاِت 5 و 10 و 50 بيَسًة.
َصاِص الَواِحِد فِي الَمْتَجِر 25 بيَسًة. 1- ِقيَمُة َقَلِم الرَّ

َك؟  َما َتْكلَفُة ِشَراِء َقَلِم َرَصاٍص لُِكلِّ تِلِميٍذ فِي َصفِّ

ِل َينَاِير. 2- َبَدْأُت بَِتوفِيِر 50 بيَسًة َيْوِميًّا اْعتِباًرا ِمْن َأوَّ
ُر َمِعي 2 ِريال؟  ) أ ( في َأيِّ َتاِريٍخ َسَيَتَوفَّ

ُر َمِعي َمْبَلُغ 20 ِريالً؟ )ب( في َأيِّ َتاِريٍخ َسَيَتَوفَّ

ًنا ِمْن فِئاِت 5 و10 و50 بِيَسًة. 3- َتَخيَّْل َأنَّ َلَدْيَك ِريالً واحًدا ُمَكوَّ
ياِل الَواِحِد؛ إِذا أَخْذَنا 3 ِقَطِع ُنُقوٍد َمْعِدنِيٍَّة ِمَن الرِّ

ِذي َسَيْبقى؟ ما َأْكَبُر َوَأْصَغُر َمْبَلٍغ ُمْمِكٍن؟ َما الَمْبَلُغ الَّ

 لِنَْسَتـْكِشْف
ُل َأْن َيُكوَن َمَعَك؟ َماَذا ُتَفضِّ

• ُنُقوٌد ِمْن فَِئِة 50 بِيَسًة َجنًْبا إَِلى َجنٍْب بُِطولَِك.	

َأْم
  

• ُنُق�وٌد ِمْن فَِئِة 50 بِيَس�ًة َمْرُصوَصٌة َفْوَق َبْعِضَه�ا بُِطولَِك؟ َولَِماَذا؟ 	
اْشَرْح أْسَباَبَك.

اْلَوْحَدُة 3ج: النَّشاُط األََسايسُّ 30-2 ُمَضاَعَفُة ُنُقوِدك74
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4 -  َأْعَجَبنِ�ي ِجَهاٌز َلْوِحيُّ ُيَباُع بِ� 97 ِرَيالً، َوَلْم َيُكْن َمِعي 
ُنُقوٌد َكافَِيٌة لِِشَراِئِه. 

 لَِذلَِك اْس�َتَلْفُت 50 ِرَيالً ِم�ْن َوالِِدي، و50 ِرَيالً ِمْن 
َوالَِدتِي، َواآلَن َمِعي 100 ِرَياٍل. 

 اْشَت�َرْيُت الِجَهاَز وَبِقَي َمِعي 3 ِرَيالٍت.
 َأْعَطْي�ُت َوالِ�ِدي ِريالً َواِح�ًدا َوَوالَِدَتي ِري�الً َواِحًدا 

َوأْبَقيُت ِريالً َواِحًدا لِنَْفِسي.
 َاآلَن أِديُن لَِوالِِدي ب� 49 ِرَيالً َوَوالَِدتِي بِ�� 49 ِرَيالً. 

 َوْفَق ِحَساَباتِي: 49 ِرَيالً + 49 ِرَيالً = 98 ِرَيالً.
 98 ِرَيالً + 1 ِرَيال َمِعي = 99 ِرَيالً.

َياُل النَّاِقُص؟  َأْيَن الرِّ

5-  َذَه�َب َثاَلَث�ُة ِرَجاٍل إِلى َمْطَع�ٍم لَِتنَاُوِل الَغداِء، َوِعنَْدَما َأَراُدوا َدْفَع الِحَس�اِب، َوَض�َع الَمالُِك ُصنُْدوًقا 
َأَماَمُهْم. 

نُْدوِق، ُثمَّ َسْحَب 2 ِرَيال ِمنُْه  تِي فِي َجْيبِِه فِي الصُّ ِل َوْضَع ُكلِّ األَْمَواِل الَّ ُجِل األَوَّ َطَلَب الَمالُِك ِمَن الرَّ
ُأْجَرَة ُمَواَصاَلٍت.

ِر فِيِه، ُثمَّ َسْحَب  نُْدوِق َنْفَس الَمْبَلِغ الُمَتَوفِّ ُجِل الثَّانِي َأْن َيَضَع فِي الصُّ  َبْعَد َذلَِك َطَلَب الَمالُِك ِمَن الرَّ
2 ِرَيال ِمنُْه ُأْجَرَة ُمَواَصاَلٍت. 

ِر فِيِه، ُثمَّ  نُْدوِق َنْفَس الَمْبَل�ِغ الُمَتَوفِّ ُج�ِل الثَّالِِث َأْن َيَضَع فِ�ي الصُّ  فِ�ي النِّ�َهاَي�ِة َطَلَب الَمالُِك ِمَن الرَّ
َسْحَب 2 ِرَيال ِمنُْه ُأْجَرَة ُمَواَصاَلٍت.

ِة ُنُقوٍد فِيِه.  نُْدوِق َوُفوِجَئ بَِعَدِم ُوُجوِد أيَّ  َبْعَد َذلَِك َذَهَب الَمالُِك َوَنَظَر فِي الصُّ
نُْدوِق؟ ُل فِي الصُّ ُجُل األَوَّ تِي َوَضَعَها الرَّ  َما ِمْقَداُر النُُّقوِد الَّ

ألَغاُز الَماِل 

َلَدْيَكََ ُنُقوٌد َمْعَدنِ�يَّ�ٌة ِمْن فَِئاِت 5 و 10 و 50 بيَسًة.
َصاِص الَواِحِد فِي الَمْتَجِر 25 بيَسًة. 1- ِقيَمُة َقَلِم الرَّ

َك؟  َما َتْكلَفُة ِشَراِء َقَلِم َرَصاٍص لُِكلِّ تِلِميٍذ فِي َصفِّ

ِل َينَاِير. 2- َبَدْأُت بَِتوفِيِر 50 بيَسًة َيْوِميًّا اْعتِباًرا ِمْن َأوَّ
ُر َمِعي 2 ِريال؟  ) أ ( في َأيِّ َتاِريٍخ َسَيَتَوفَّ

ُر َمِعي َمْبَلُغ 20 ِريالً؟ )ب( في َأيِّ َتاِريٍخ َسَيَتَوفَّ

ًنا ِمْن فِئاِت 5 و10 و50 بِيَسًة. 3- َتَخيَّْل َأنَّ َلَدْيَك ِريالً واحًدا ُمَكوَّ
ياِل الَواِحِد؛ إِذا أَخْذَنا 3 ِقَطِع ُنُقوٍد َمْعِدنِيٍَّة ِمَن الرِّ

ِذي َسَيْبقى؟ ما َأْكَبُر َوَأْصَغُر َمْبَلٍغ ُمْمِكٍن؟ َما الَمْبَلُغ الَّ

 لِنَْسَتـْكِشْف
ُل َأْن َيُكوَن َمَعَك؟ َماَذا ُتَفضِّ

• ُنُقوٌد ِمْن فَِئِة 50 بِيَسًة َجنًْبا إَِلى َجنٍْب بُِطولَِك.	

َأْم
  

• ُنُق�وٌد ِمْن فَِئِة 50 بِيَس�ًة َمْرُصوَصٌة َفْوَق َبْعِضَه�ا بُِطولَِك؟ َولَِماَذا؟ 	
اْشَرْح أْسَباَبَك.

اْلَوْحَدُة 3ج: النَّشاُط األََسايسُّ 30-2 ُمَضاَعَفُة ُنُقوِدك74
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5- َتْحَتِوي ُعْبَوُة الَعِصيِر 100 مل. 

) أ ( َكْم َتْحتِوي َأْرَبُع ُعْبَواٍت؟ 

)ب( َكْم ُعْبَوًة إَِضافِيًَّة َسَأْحَتاُج لَِتْكِويِن 1 لتر؟ 

6- َيْحَتِوي اإِلَناُء 358 مل ِمَن الُمَربَّى. 

يَُّة الباقيُة ِمَن الُمَربَّى؟  تِي 198 مل ِمنَْها لُِصنِْع َفطِيرٍة، َفَما الَكمِّ ) أ (  اْسَتْخَدَمْت َجدَّ

)ب(  َتْحَتاُج َوالَِدتِي إَِلى 645 مل ِمَن الُمربَّى لَِتْحِضيِر َكْعَكٍة،

تِي َسَتْحَتاُج إليَها؟  يَُّة الُمَربَّى اإِلَضافِيَُّة الَّ َفَما َكمِّ

7-  َأْعَدْدُت إِْبِريَق َشاٍي 750 مل، َوَصَبْبُت 136 مل ِمنَْها فِي ُكوٍب و245 مل ُأْخَرى في 
اِي الباقَيُة فِي اإِلْبِريِق؟ يَُّة الشَّ ُكوٍب آَخَر، َفما َكمِّ

8- َجَمَع َعِليٌّ َبْعًضا ِمْن ماِء األَْمَطاِر في َدلٍو بَِسَعِة 6.5 لِتر. 
) أ ( اْسَتْخَدَم َعِليٌّ 3.5 لتر لَِريِّ َبْعِض النََّباَتاِت. َكْم لتًرا َبِقَي ِمَن الَماِء؟ 

يَِّة ماِء   ِة الثَّانَِيِة، اْس�َتْخَدَم َعِليٌّ َدلًوا بَِس�َعِة 7000 مل لَتْجِمي�ِع َنْفِس َكمِّ ف�ي الَمرَّ
األَْمَطاِر.

ْلِو؟ تي َسيْحَتاُج إِليها لَِمْلِء َهَذا الدَّ يَُّة الماِء اإِلَضافِيَُّة الَّ )ب( ما َكمِّ

يَُّة اْلماِء فِي إْبِريِق الِقَياِس الُمَقابِِل؟ 1- َما َكمِّ

2- َيْحَتِوي إْبِريُق الِقَياِس 2 لِْتر ِمَن الَعِصيِر. 
تي  يَّ�ُة الُكُؤوِس ِمْن َحْج�ِم 150 مل الَّ ) أ (  َما َكمِّ

ُيْمِكُن َملُؤَها ِمَن اإلْبِريِق؟ 
تِي سَتْبقى فِي اإِلبِريِق؟ يَُّة الَعِصيِر الَّ )ب(َما َكمِّ

3-    ) أ ( أيُّ إْبِريٍق َيْحَتِوي َعَلى ماٍء َأْكَثَر، )أ( أم )ب(؟ 
)ب(  َما الَفْرُق َبْينَُهَما؟

ْلَت إِلى اإلَجاَبِة.  اْشَرْح َكْيَف َتَوصَّ

4- َصبَّ َفْهٌد َبْعَض الماِء ِمْن إْبِريٍق 1 لتر. 
يَِّة الَماٍء الباقَيِة فِي اإلْبِريِق.  ْق فِي َكمِّ َدقِّ

يََّة الَماِء الباقَيَة. ْر َكمِّ َقدِّ

َعُة السَّ
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لِنَْسَتـْكِشْف 

اِْس�َتْهَلكنا َأن�ا وُأْخ�ي 286 لِْت�ًرا ِم�َن الَم�اِء ف�ي الْس�تِْحَماِم. إِذا 

اْس�َتْهَلْكُت َأنا في اْستِْحَماٍم َس�ِريٍع 137 لِْتًرا ِمَن الَماِء، َفَكْم َيُكوُن 

َأِخي َقِد اْسَتْهَلَك في اْستِْحَماٍم َبطِيٍء؟

ِريَع ِمْثِلي؟ َر الْستِْحَماَم السَّ ُرَها َأِخي لو َقرَّ تي سُيَوفِّ يَُّة الَماِء الَّ  ما َكمِّ
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5- َتْحَتِوي ُعْبَوُة الَعِصيِر 100 مل. 

) أ ( َكْم َتْحتِوي َأْرَبُع ُعْبَواٍت؟ 

)ب( َكْم ُعْبَوًة إَِضافِيًَّة َسَأْحَتاُج لَِتْكِويِن 1 لتر؟ 

6- َيْحَتِوي اإِلَناُء 358 مل ِمَن الُمَربَّى. 

يَُّة الباقيُة ِمَن الُمَربَّى؟  تِي 198 مل ِمنَْها لُِصنِْع َفطِيرٍة، َفَما الَكمِّ ) أ (  اْسَتْخَدَمْت َجدَّ

)ب(  َتْحَتاُج َوالَِدتِي إَِلى 645 مل ِمَن الُمربَّى لَِتْحِضيِر َكْعَكٍة،

تِي َسَتْحَتاُج إليَها؟  يَُّة الُمَربَّى اإِلَضافِيَُّة الَّ َفَما َكمِّ

7-  َأْعَدْدُت إِْبِريَق َشاٍي 750 مل، َوَصَبْبُت 136 مل ِمنَْها فِي ُكوٍب و245 مل ُأْخَرى في 
اِي الباقَيُة فِي اإِلْبِريِق؟ يَُّة الشَّ ُكوٍب آَخَر، َفما َكمِّ

8- َجَمَع َعِليٌّ َبْعًضا ِمْن ماِء األَْمَطاِر في َدلٍو بَِسَعِة 6.5 لِتر. 
) أ ( اْسَتْخَدَم َعِليٌّ 3.5 لتر لَِريِّ َبْعِض النََّباَتاِت. َكْم لتًرا َبِقَي ِمَن الَماِء؟ 

يَِّة ماِء   ِة الثَّانَِيِة، اْس�َتْخَدَم َعِليٌّ َدلًوا بَِس�َعِة 7000 مل لَتْجِمي�ِع َنْفِس َكمِّ ف�ي الَمرَّ
األَْمَطاِر.

ْلِو؟ تي َسيْحَتاُج إِليها لَِمْلِء َهَذا الدَّ يَُّة الماِء اإِلَضافِيَُّة الَّ )ب( ما َكمِّ

يَُّة اْلماِء فِي إْبِريِق الِقَياِس الُمَقابِِل؟ 1- َما َكمِّ

2- َيْحَتِوي إْبِريُق الِقَياِس 2 لِْتر ِمَن الَعِصيِر. 
تي  يَّ�ُة الُكُؤوِس ِمْن َحْج�ِم 150 مل الَّ ) أ (  َما َكمِّ

ُيْمِكُن َملُؤَها ِمَن اإلْبِريِق؟ 
تِي سَتْبقى فِي اإِلبِريِق؟ يَُّة الَعِصيِر الَّ )ب(َما َكمِّ

3-    ) أ ( أيُّ إْبِريٍق َيْحَتِوي َعَلى ماٍء َأْكَثَر، )أ( أم )ب(؟ 
)ب(  َما الَفْرُق َبْينَُهَما؟

ْلَت إِلى اإلَجاَبِة.  اْشَرْح َكْيَف َتَوصَّ

4- َصبَّ َفْهٌد َبْعَض الماِء ِمْن إْبِريٍق 1 لتر. 
يَِّة الَماٍء الباقَيِة فِي اإلْبِريِق.  ْق فِي َكمِّ َدقِّ

يََّة الَماِء الباقَيَة. ْر َكمِّ َقدِّ

َعُة السَّ
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لِنَْسَتـْكِشْف 

اِْس�َتْهَلكنا َأن�ا وُأْخ�ي 286 لِْت�ًرا ِم�َن الَم�اِء ف�ي الْس�تِْحَماِم. إِذا 

اْس�َتْهَلْكُت َأنا في اْستِْحَماٍم َس�ِريٍع 137 لِْتًرا ِمَن الَماِء، َفَكْم َيُكوُن 

َأِخي َقِد اْسَتْهَلَك في اْستِْحَماٍم َبطِيٍء؟

ِريَع ِمْثِلي؟ َر الْستِْحَماَم السَّ ُرَها َأِخي لو َقرَّ تي سُيَوفِّ يَُّة الَماِء الَّ  ما َكمِّ
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ْيِد، َوَلَدْيِه َرْقٌم ِقَياِس�يٌّ بِاْصطَِي�اِد َأْطَوِل َس�َمَكٍة َحْيُث َبَلَغ  2-    ُيِح�بُّ َس�ِعيٌد الُخ�ُروَج لِلصَّ
ْيَد  ُطوُلَها 82 س�م. َوُيِحبُّ َصِديُقُه َراِشٌد الصَّ

َأْيًضا، َوَلِكنَّ َأْطَوَل َسَمَكٍة أْمَسَك بَِها 
َكاَنْت بُِطوِل 18 سم.

بَِكْم سم َيِزيُد ُطوُل َسَمَكِة َسِعيٍد َعلى َسَمَكِة َراِشٍد؟

ا ُطوُل إِْبَراِهيَم َفُهَو185 سم.  3-  ُطوُل َزْينََب 155 سم، َوُطوُل َمْرَيَم 180 سم، َأمَّ
) أ ( َما إْجَمالِيُّ ُطوِل َزْينََب َوإْبَراِهيَم؟ 

نْتِيِمْتَراِت.  نْتِيِمْتَراِت؛ َواألَْمتاِر َوالسَّ اْكُتْب إَِجاَبَتَك بِالسَّ
)ِب( َما َفْرُق الطُّوِل َبْيَن َزْينََب َوإْبَراِهيَم؟ 

)ج( َما َمْجُموُع َأْطَواِل الثَّاَلَثِة: َزْينََب، َوَمْرَيَم، َوإْبَراِهيَم؟ 
نْتِيِمْتَراِت. نْتِيِمْتَراِت؛ َواألََمتاِر َوالسَّ )د( ُاْكُتْب إَِجاَبَتَك بِالسَّ

4-   ) أ ( َما الَفْرُق َبْيَن 53 و36 سم؟ 
)ب( ُاْرُسْم َخطًّا بُِطوِل َذلَِك الَفْرِق. 

ٍد 1متر. َمِن األَْطَوُل؟ ٌد َتْوَأَماِن.  ُطوُل َأْحَمَد 100 سم َوُطوُل ُمَحمَّ 1-  َأْحَمُد وُمَحمَّ

وُل الطُّ

لِنَْسَتـْكِشْف
الَحَلزوَن�ُة ) أ ( والَحَلزوَن�ُة )ب( َتِعيَش�اِن َعَلى الَحاِئِط. ل 
�ِة الطُّوِب. َيْبُل�ُغ ُطوُل ُكلِّ  ُيْمِكنُُهَم�ا الَحَرَك�ُة إلَّ َعَلى َحافَّ

ُطوَبٍة 30 سم َوَعْرُضَها 15 سم.

ُتريُد الَحَلزوَنُة ) أ ( ِزياَرَة الَحَلزوَنِة )ب(.

ِة؟  َما َأْقَصُر َمَساَفٍة ُيْمِكُن َقْطُعَها َعْبَر الحافَّ

َهل ُهنَاَك َأْكَثُر ِمْن َطِريٍق ُيْمِكنُُهما َأْن َتْسُلكاُه؟

اْلَوْحَدُة 3ج: النَّشاُط األَسايسُّ 31-2 ِقَياُس الطُّوِل78
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ْيِد، َوَلَدْيِه َرْقٌم ِقَياِس�يٌّ بِاْصطَِي�اِد َأْطَوِل َس�َمَكٍة َحْيُث َبَلَغ  2-    ُيِح�بُّ َس�ِعيٌد الُخ�ُروَج لِلصَّ
ْيَد  ُطوُلَها 82 س�م. َوُيِحبُّ َصِديُقُه َراِشٌد الصَّ

َأْيًضا، َوَلِكنَّ َأْطَوَل َسَمَكٍة أْمَسَك بَِها 
َكاَنْت بُِطوِل 18 سم.

بَِكْم سم َيِزيُد ُطوُل َسَمَكِة َسِعيٍد َعلى َسَمَكِة َراِشٍد؟

ا ُطوُل إِْبَراِهيَم َفُهَو185 سم.  3-  ُطوُل َزْينََب 155 سم، َوُطوُل َمْرَيَم 180 سم، َأمَّ
) أ ( َما إْجَمالِيُّ ُطوِل َزْينََب َوإْبَراِهيَم؟ 

نْتِيِمْتَراِت.  نْتِيِمْتَراِت؛ َواألَْمتاِر َوالسَّ اْكُتْب إَِجاَبَتَك بِالسَّ
)ِب( َما َفْرُق الطُّوِل َبْيَن َزْينََب َوإْبَراِهيَم؟ 

)ج( َما َمْجُموُع َأْطَواِل الثَّاَلَثِة: َزْينََب، َوَمْرَيَم، َوإْبَراِهيَم؟ 
نْتِيِمْتَراِت. نْتِيِمْتَراِت؛ َواألََمتاِر َوالسَّ )د( ُاْكُتْب إَِجاَبَتَك بِالسَّ

4-   ) أ ( َما الَفْرُق َبْيَن 53 و36 سم؟ 
)ب( ُاْرُسْم َخطًّا بُِطوِل َذلَِك الَفْرِق. 

ٍد 1متر. َمِن األَْطَوُل؟ ٌد َتْوَأَماِن.  ُطوُل َأْحَمَد 100 سم َوُطوُل ُمَحمَّ 1-  َأْحَمُد وُمَحمَّ

وُل الطُّ

لِنَْسَتـْكِشْف
الَحَلزوَن�ُة ) أ ( والَحَلزوَن�ُة )ب( َتِعيَش�اِن َعَلى الَحاِئِط. ل 
�ِة الطُّوِب. َيْبُل�ُغ ُطوُل ُكلِّ  ُيْمِكنُُهَم�ا الَحَرَك�ُة إلَّ َعَلى َحافَّ

ُطوَبٍة 30 سم َوَعْرُضَها 15 سم.

ُتريُد الَحَلزوَنُة ) أ ( ِزياَرَة الَحَلزوَنِة )ب(.

ِة؟  َما َأْقَصُر َمَساَفٍة ُيْمِكُن َقْطُعَها َعْبَر الحافَّ

َهل ُهنَاَك َأْكَثُر ِمْن َطِريٍق ُيْمِكنُُهما َأْن َتْسُلكاُه؟
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2- َأِجْب َعِن األَْسِئَلِة اآلتَِيِة: 
) أ (  ُطولِي َتْقِريبًا ................................................ طوِل َقَدِمي. 

)ب( ُطولِي َتْقِريًبا ِمْث�ُل ..............................................
)ج( ُطوُل َقَدِمي َتْقِريًبا ِمْث�ُل .....................................

ْقُم الِقَياِسيُّ في الَوْثِب الَعالِي 2.45 م.  3- في ُأولمبياد َسنَِة 1986 َبَلَغ الرَّ
نْتِيمتِر؟  ) أ ( َكْم ُيَعاِدُل َذلَِك الْرتَِفاُع بِالسَّ

ْقُم الِقَياِسيُّ فِي الَوْثِب الَعالِي في ُأولِمبياد 2012،  َفَكْم َسَيُكون الْرتَِفاُع؟  )ب(  إَِذا َتَضاَعَف الرَّ
َهْل َتْعَتِقُد َأنَّ َهَذا ُمْمِكٌن؟ َبيِّْن َأْسَباَبَك. 

ْن إَِجاَبَتَك.  َك َعْن َشيٍء يُكوُن تْقريًبا بِنَْفِس ُطولَِك اْنطِالًقا ِمَن األَْرِض؛ ِقْسُه فِْعِليًّا وَدوِّ 4-  اْبَحْث فِي صفِّ

81 اْلَوْحَدُة 3ج: النَّشاُط األسايسُّ 31-3 امْلِزيُد ِمْن ِقَياِس الطُّوِل80

الِقَياُس

لِنَْسَتـْكِشْف
ُطِلَب إَِلْيَك َأْن َتُلفَّ َشِريًطا َوَرقيًّا َحْوَل َرْأِس َزِميِلَك َثالَث َمّراٍت. 
ِريِط وُطوِل َزِميِلِك. َقاَل أحُدُهْم: سَيكوُن طوُل  قاِرْن بيَن طوِل الشَّ

ِريِط َنْفَس ُطوِل َزِميِلِك تقريًبا. الشَّ

َما َرْأُيَك؟ 

ُق ِمْن َذلَِك؟ َكْيَف ُيْمِكنَُك التَّحقُّ

ِذي َسَتُقوُم بِه. ر ما الَّ َفسِّ

1- اْنَسِخ الَجْدَوَل التَّالِي:
بِع التَّْعِليَماِت اآلتَِيَة وَأْكِمِل الَجْدَوَل:  اتَّ

تِي َتْفِصُل َبْيَن َرْأِس اإِلْصَبِع  األَْطوِل فِي الَيِد  ) أ (  اْفِرْد  ِذراَعْيَك َواْطُلْب إَِلى َزِميِلِك ِقَياِس الَمَس�اَفِة الَّ
الُيْمنَى َوَرْأِس اإِلْصَبِع  األَْطوِل فِي الَيِد الُيْسَرى.  

َن الِقَياَس.  )ب( اْطُلْب إِلى َزِميِلِك َأْن َيِقيَس ُطوَل َقَدِمَك َوُيَدوِّ
ُنُه.  اْطُلْب إِلى َزِميِلِك َأْن َيِقيَس ُطوَلَك وُيَدوِّ )ج( 

َن الِقياَس. َة ِمْن َساِعِدَك إَِلى ُكوِعَك، وُيَدوِّ ) د ( اْطُلْب إِلى َزِميِلِك َأْن َيِقيَس الَمساَفَة الُمْمَتدَّ

الِقياُس الَمَساَفُة 

سماْمتَِداُد ِذَراعي 

سمُطوُل َقَدِمي

سمُطِولي

اِعُد إِلى الُكوِع سمالسَّ



2- َأِجْب َعِن األَْسِئَلِة اآلتَِيِة: 
) أ (  ُطولِي َتْقِريبًا ................................................ طوِل َقَدِمي. 

)ب( ُطولِي َتْقِريًبا ِمْث�ُل ..............................................
)ج( ُطوُل َقَدِمي َتْقِريًبا ِمْث�ُل .....................................

ْقُم الِقَياِسيُّ في الَوْثِب الَعالِي 2.45 م.  3- في ُأولمبياد َسنَِة 1986 َبَلَغ الرَّ
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ِريِط َنْفَس ُطوِل َزِميِلِك تقريًبا. الشَّ

َما َرْأُيَك؟ 

ُق ِمْن َذلَِك؟ َكْيَف ُيْمِكنَُك التَّحقُّ

ِذي َسَتُقوُم بِه. ر ما الَّ َفسِّ

1- اْنَسِخ الَجْدَوَل التَّالِي:
بِع التَّْعِليَماِت اآلتَِيَة وَأْكِمِل الَجْدَوَل:  اتَّ

تِي َتْفِصُل َبْيَن َرْأِس اإِلْصَبِع  األَْطوِل فِي الَيِد  ) أ (  اْفِرْد  ِذراَعْيَك َواْطُلْب إَِلى َزِميِلِك ِقَياِس الَمَس�اَفِة الَّ
الُيْمنَى َوَرْأِس اإِلْصَبِع  األَْطوِل فِي الَيِد الُيْسَرى.  

َن الِقَياَس.  )ب( اْطُلْب إِلى َزِميِلِك َأْن َيِقيَس ُطوَل َقَدِمَك َوُيَدوِّ
ُنُه.  اْطُلْب إِلى َزِميِلِك َأْن َيِقيَس ُطوَلَك وُيَدوِّ )ج( 

َن الِقياَس. َة ِمْن َساِعِدَك إَِلى ُكوِعَك، وُيَدوِّ ) د ( اْطُلْب إِلى َزِميِلِك َأْن َيِقيَس الَمساَفَة الُمْمَتدَّ

الِقياُس الَمَساَفُة 

سماْمتَِداُد ِذَراعي 

سمُطوُل َقَدِمي

سمُطِولي

اِعُد إِلى الُكوِع سمالسَّ
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تِي َعَلْيِه إِْعَداُدَها.  2- َلَدى الَخبَّاِز َطَلبِيٌَّة َكبِيَرٌة ِمَن الَكْعِك الَّ
َيْحَتاُج إِلى َخْمِس ُبْرُتَقالٍت لِلَوْصَفِة. 

َتِزُن ُكلُّ ُبْرُتَقاَلٍة 150 غم. 
مَا َوْزُن الُبْرُتقاِل اإِلْجَمالِّي لِْلَوْصَفِة؟ 

) أ ( بِاْستِْخَداِم َوْحَدِة ال� »غم«.
بِاْستِْخَداِم َوْحَدِة  ال� »كغم«. )ب( 

3- َعَلى الُبْسَتانِيِّ ِزَراَعُة 20 َنْبَتًة ُكلٌّ ِمنَْها فِي َأِصيٍص. 
وَيْحَتاُج ُكلُّ َأِصيِص َنَباٍت إِلى 50 غم ِمَن التُّْرَبِة. 

تي َيْحتاُج إِليَها الُبْسَتانِيُّ في اإلْجَماِل؟ َما ِمْقَداُر التُّْرَبِة الَّ
) أ ( بِاْستِْخَداِم َوْحَدِة ال� »غم«.

بِاْستِْخَداِم َوْحَدِة ال� »كغم«. )ب( 

ُقوِط.  4- َيِجُب َعَلى َعاِمِل البِنَاِء َتْثبِيُت َأْرَبَعِة ِحيَطاٍن آيَلٍة لِلسُّ
     َسَيْحَتاُج لَِذلَِك إِلى 3 كغم ِمَن اإِلْسَمنِْت لُِكلِّ َحاِئٍط. 

تِي سَيْحَتاُج إلْيَها؟  يَِّة اإِلْسَمنِْت الَّ َما ُمْجَمُل َكمِّ
بِاْستِْخَداِم َوْحَدة ال� »كغم«. ) أ ( 
بِاْستِْخَداِم َوْحَدة ال� »غم«. )ب( 

5- في الَمْطَبِخ ِقْطَعٌة َكبِيَرٌة ِمَن الُجْبِن ِزَنُتها 900 غم. 
ِل، وَتنَ�اَوَل َمَع َأخي�ِه َأْحَمَد  َأَكَل ُعَم�ُر نِْصَفَه�ا في اْلَي�وِم األَوَّ
نِْص�َف َم�ا َبِقَي بِالتَّس�اِوي، َقْب�َل َأْن تْأتِ�َي ُأخُتُهما ن�وُر حيُث 

َتناَولوا جميًعا الُجْبَن الباقَي بِالتَّساوي.
ِذي َأَكَلُه ُكلُّ واِحٍد ِمنُْهْم؟ يَُّة الُجْبِن الَّ َما َكمِّ

الَوْزُن )1(
لِنَْسَتـْكِشْف 

ُم َأَحُد الَمطاِعِم َوَجباٍت يوميًَّة. ُيَقدِّ

ْخُص الخاِمُس  زاَر الَمْطَعَم َخْمَسُة َأْشخاٍص؛ َحَصَل الشَّ
َعل�ى 150 غم ِمَن الطَّعاِم. إِذا َحَصَل ُكلُّ َش�ْخٍص َعَلى 
يَُّة  ْخُص الَّذي َقْبَلُه؛ َفَما هَي َكمِّ نِصِف َما َحَصَل َعلْيه الشَّ

َمها اْلَمْطَعُم؟ تي َقدَّ الطََّعاِم الَّ

اْلَوْحَدُة 3ج: النَّشاُط األَسايسُّ 32-1 َوَحَداُت ِقياِس الَوْزِن82

َحِة:  ِل األَْوزاَن التَّالَِيَة  إَِلى َوْحَدِة الِقَياِس الُمَوضَّ 1- َحوِّ
������������������������������������������������������ كغم ) أ (  2000 غم =  
������������������������������������������������������ كغم 5000 غم =   )ب( 
������������������������������������������������������ كغم 9000 غم =   )ج( 

������������������������������������������������������ كغم و������������������������������������������������������غم 5040 غم =   ) د ( 
������������������������������������������������������ كغم 500 غم =   )ه�( 
������������������������������������������������������ كغم 1000 غم =   ) و ( 

������������������������������������������������������ كغم و������������������������������������������������������غم 4080 غم =  ) ز ( 
������������������������������������������������������ غم 1.5 كغم =   )ح( 
������������������������������������������������������ غم 3.5 كغم =   )ط( 
������������������������������������������������������ غم 1 كغم =   )ي( 
������������������������������������������������������ غم 2 كغم =   ) ك( 
������������������������������������������������������ غم 8.50 كغم =   )ل( 
������������������������������������������������������ غم 0.5 كغم =   )م( 
������������������������������������������������������ غم 10 كغم =   )ن( 
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تِي َعَلْيِه إِْعَداُدَها.  2- َلَدى الَخبَّاِز َطَلبِيٌَّة َكبِيَرٌة ِمَن الَكْعِك الَّ
َيْحَتاُج إِلى َخْمِس ُبْرُتَقالٍت لِلَوْصَفِة. 

َتِزُن ُكلُّ ُبْرُتَقاَلٍة 150 غم. 
مَا َوْزُن الُبْرُتقاِل اإِلْجَمالِّي لِْلَوْصَفِة؟ 

) أ ( بِاْستِْخَداِم َوْحَدِة ال� »غم«.
بِاْستِْخَداِم َوْحَدِة  ال� »كغم«. )ب( 

3- َعَلى الُبْسَتانِيِّ ِزَراَعُة 20 َنْبَتًة ُكلٌّ ِمنَْها فِي َأِصيٍص. 
وَيْحَتاُج ُكلُّ َأِصيِص َنَباٍت إِلى 50 غم ِمَن التُّْرَبِة. 

تي َيْحتاُج إِليَها الُبْسَتانِيُّ في اإلْجَماِل؟ َما ِمْقَداُر التُّْرَبِة الَّ
) أ ( بِاْستِْخَداِم َوْحَدِة ال� »غم«.

بِاْستِْخَداِم َوْحَدِة ال� »كغم«. )ب( 

ُقوِط.  4- َيِجُب َعَلى َعاِمِل البِنَاِء َتْثبِيُت َأْرَبَعِة ِحيَطاٍن آيَلٍة لِلسُّ
     َسَيْحَتاُج لَِذلَِك إِلى 3 كغم ِمَن اإِلْسَمنِْت لُِكلِّ َحاِئٍط. 

تِي سَيْحَتاُج إلْيَها؟  يَِّة اإِلْسَمنِْت الَّ َما ُمْجَمُل َكمِّ
بِاْستِْخَداِم َوْحَدة ال� »كغم«. ) أ ( 
بِاْستِْخَداِم َوْحَدة ال� »غم«. )ب( 

5- في الَمْطَبِخ ِقْطَعٌة َكبِيَرٌة ِمَن الُجْبِن ِزَنُتها 900 غم. 
ِل، وَتنَ�اَوَل َمَع َأخي�ِه َأْحَمَد  َأَكَل ُعَم�ُر نِْصَفَه�ا في اْلَي�وِم األَوَّ
نِْص�َف َم�ا َبِقَي بِالتَّس�اِوي، َقْب�َل َأْن تْأتِ�َي ُأخُتُهما ن�وُر حيُث 

َتناَولوا جميًعا الُجْبَن الباقَي بِالتَّساوي.
ِذي َأَكَلُه ُكلُّ واِحٍد ِمنُْهْم؟ يَُّة الُجْبِن الَّ َما َكمِّ

الَوْزُن )1(
لِنَْسَتـْكِشْف 

ُم َأَحُد الَمطاِعِم َوَجباٍت يوميًَّة. ُيَقدِّ

ْخُص الخاِمُس  زاَر الَمْطَعَم َخْمَسُة َأْشخاٍص؛ َحَصَل الشَّ
َعل�ى 150 غم ِمَن الطَّعاِم. إِذا َحَصَل ُكلُّ َش�ْخٍص َعَلى 
يَُّة  ْخُص الَّذي َقْبَلُه؛ َفَما هَي َكمِّ نِصِف َما َحَصَل َعلْيه الشَّ

َمها اْلَمْطَعُم؟ تي َقدَّ الطََّعاِم الَّ

اْلَوْحَدُة 3ج: النَّشاُط األَسايسُّ 32-1 َوَحَداُت ِقياِس الَوْزِن82

َحِة:  ِل األَْوزاَن التَّالَِيَة  إَِلى َوْحَدِة الِقَياِس الُمَوضَّ 1- َحوِّ
������������������������������������������������������ كغم ) أ (  2000 غم =  
������������������������������������������������������ كغم 5000 غم =   )ب( 
������������������������������������������������������ كغم 9000 غم =   )ج( 

������������������������������������������������������ كغم و������������������������������������������������������غم 5040 غم =   ) د ( 
������������������������������������������������������ كغم 500 غم =   )ه�( 
������������������������������������������������������ كغم 1000 غم =   ) و ( 

������������������������������������������������������ كغم و������������������������������������������������������غم 4080 غم =  ) ز ( 
������������������������������������������������������ غم 1.5 كغم =   )ح( 
������������������������������������������������������ غم 3.5 كغم =   )ط( 
������������������������������������������������������ غم 1 كغم =   )ي( 
������������������������������������������������������ غم 2 كغم =   ) ك( 
������������������������������������������������������ غم 8.50 كغم =   )ل( 
������������������������������������������������������ غم 0.5 كغم =   )م( 
������������������������������������������������������ غم 10 كغم =   )ن( 



تي َتْكِفي 30 َشْخًصا: يَُّة الَّ الَكمِّ
يََّة األَْصِليََّة في َعَشَرة )×10(.  اْضِرِب الَكمِّ

�����������������������������كغم�����������������������������غم َطَماطَِم

�����������������������������كغم ����������������������������� غم  َبَصٍل

�����������������������������كغم �����������������������������غم َجَزٍر

�����������������������������كغم �����������������������������غم ُجبٍن

َناُت َصْلَصِة اْلَمْعَكُروَنِة:  ُمَكوِّ
َتْكِفي 3  َأْشَخاٍص

380 غرام َطماطٍِم 
130 غرام َبَصٍل

70 غرام َجَزٍر 
30 غرام ُجبٍن

85

2( اْنَسْخ َوَأْكِمِل الَجْدَوَل اآلتي:

غمكغم وغمكغم

1250 غم1 كغم و 250 غم1.25 كغم  
1.5 كغم  

1 كغم  و 900 غم
0.7 كغم 

1 كغم  و 750 غم
0.24 كغم

380 غم
2040 غم

)ج(

1( اْنَسْخ َوَأْكِمْل َما َيأتِي: 
) أ (

)ب(

الَوْزُن )2(

 : َناُت الَبْسَكويِت الَعاِديِّ ُمَكوِّ
َتْحَتاُج لُِصنِْع 10 ِقَطِع َبسكويٍت. 

240 غرام َدقيٍق. 
180 غرام ُزْبَدٍة. 
ٍر. 100 غرام ُسكَّ

لُِصنِْع 20 ِقْطَعًة ِمَن الَبْسكويِت:
يََّة بِاْلَغراماِت. ناِت لْلُخْبِز، واْكُتِب الَكمِّ يََّة الُمَكوِّ َضاِعْف َكمِّ

������������������� غرام َدقيٍق

������������������� غرام ُزْبَدٍة

ٍر ������������������� غرام ُسكَّ

َناُت البْسَكويِت بِنَْكَهِة الَفَواِكِه:  ُمَكوِّ
اْصنَْع 5 ِقَطِع َبسكويٍت. 

125 غرام َدِقيٍق. 
50 غرام ُزبَدٍة. 
ٍر  75 غرام ُسكَّ
30 غرام َفاِكَهٍة

لُِصنِْع 20 ِقْطَعًة ِمَن الَبْسكويِت:
يَِّة األََساِسيَِّة )اْضِرب × 4(.  اْسَتْخِدْم َأرَبَعَة َأْضَعاِف الَكمِّ

������������������� غرام دقيٍق

������������������� غرام ُزْبَدٍة

ٍر ������������������� غرام ُسكَّ

������������������� غرام فاِكَهٍة

لِنَْسَتـْكِشْف
يِش؟ ُهَما َأْثَقُل، ِكيُلوغراٍم ِمَن الَحَجِر، َأْم ِكيُلوغراٍم ِمَن الرِّ أيُّ

ْر إَِجاَبَتَك. َفسِّ

اْلَوْحَدُة 3ج: النَّشاُط األَسايسُّ 32-2 اْستِْخَداُم الَوْزِن84



تي َتْكِفي 30 َشْخًصا: يَُّة الَّ الَكمِّ
يََّة األَْصِليََّة في َعَشَرة )×10(.  اْضِرِب الَكمِّ

�����������������������������كغم�����������������������������غم َطَماطَِم

�����������������������������كغم ����������������������������� غم  َبَصٍل

�����������������������������كغم �����������������������������غم َجَزٍر

�����������������������������كغم �����������������������������غم ُجبٍن

َناُت َصْلَصِة اْلَمْعَكُروَنِة:  ُمَكوِّ
َتْكِفي 3  َأْشَخاٍص

380 غرام َطماطٍِم 
130 غرام َبَصٍل

70 غرام َجَزٍر 
30 غرام ُجبٍن

85

2( اْنَسْخ َوَأْكِمِل الَجْدَوَل اآلتي:

غمكغم وغمكغم

1250 غم1 كغم و 250 غم1.25 كغم  
1.5 كغم  

1 كغم  و 900 غم
0.7 كغم 

1 كغم  و 750 غم
0.24 كغم

380 غم
2040 غم

)ج(

1( اْنَسْخ َوَأْكِمْل َما َيأتِي: 
) أ (

)ب(

الَوْزُن )2(

 : َناُت الَبْسَكويِت الَعاِديِّ ُمَكوِّ
َتْحَتاُج لُِصنِْع 10 ِقَطِع َبسكويٍت. 

240 غرام َدقيٍق. 
180 غرام ُزْبَدٍة. 
ٍر. 100 غرام ُسكَّ

لُِصنِْع 20 ِقْطَعًة ِمَن الَبْسكويِت:
يََّة بِاْلَغراماِت. ناِت لْلُخْبِز، واْكُتِب الَكمِّ يََّة الُمَكوِّ َضاِعْف َكمِّ

������������������� غرام َدقيٍق

������������������� غرام ُزْبَدٍة

ٍر ������������������� غرام ُسكَّ

َناُت البْسَكويِت بِنَْكَهِة الَفَواِكِه:  ُمَكوِّ
اْصنَْع 5 ِقَطِع َبسكويٍت. 

125 غرام َدِقيٍق. 
50 غرام ُزبَدٍة. 
ٍر  75 غرام ُسكَّ
30 غرام َفاِكَهٍة

لُِصنِْع 20 ِقْطَعًة ِمَن الَبْسكويِت:
يَِّة األََساِسيَِّة )اْضِرب × 4(.  اْسَتْخِدْم َأرَبَعَة َأْضَعاِف الَكمِّ

������������������� غرام دقيٍق

������������������� غرام ُزْبَدٍة

ٍر ������������������� غرام ُسكَّ

������������������� غرام فاِكَهٍة

لِنَْسَتـْكِشْف
يِش؟ ُهَما َأْثَقُل، ِكيُلوغراٍم ِمَن الَحَجِر، َأْم ِكيُلوغراٍم ِمَن الرِّ أيُّ

ْر إَِجاَبَتَك. َفسِّ
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شكر وتقدير

حقوق  منحهم  من  جميع  إلى  الجزيل  بالشكر  والناشرون  المؤلفون  يتوجه 
استخدام مصادرهم أو مراجعهم. وبالرغم من رغبتهم في اإلعراب عن تقديرهم 
لكل جهد تم بذله، وذكر كل مصدر تم استخدامه  إلنجاز هذا العمل، إل أنه 
يستحيل ذكرها وحصرها جميًعا، وفي حال إغفالهم ألي مصدر أو مرجع فإنه 

يسرهم ذكره في النسخ القادمة من هذا الكتاب. 

3( َلَدْيَك ِميَزاٌن بَأْرَبعِة أْوَزاٍن.

 َوبَِهِذِه األَْوَزاِن األَْرَبَعِة ُيْمِكنَُك َأْن َتِزَن ُحُموَلًة بَِعَدٍد َصَحيٍح )بالغراِم( )ِمْن 1 إِلى 40(. 

ِة األَْوَزاِن َعَلى َجانَِبي الِميَزاِن  ما ِمْقَداُر َوْزِن ُكلٍّ ِمَن األَْوَزاِن األَْرَبَعِة؟ )ُيْمِكنَُك َوْضُع َكافَّ
في َوْقٍت َواِحٍد(. 

4( َيْحَتاُج األُْسَتاُذ َحَسُن لَِتْحِديِد َوْزِن ُكلِّ ُأْنُبوِب اْختَِباٍر لَِتَجاِربِِه. 

َتَتَواَف�ُر األَنابِيُب بَِثاَلَثِة َأْلَواٍن:

ُهَما َيِزناِن 440 غراًما.  ِعنَْدَما يوَضُع األُْنبوباِن األَْخَضُر َواألَْحَمُر َعَلى الِميَزاِن َمًعا، َفإنَّ

ُهَما َيِزناِن 320 غراًما.  ِعنَْدَما يوَضُع األُْنبوباِن األَْصَفُر َواألَْخَضُر َعَلى الِميَزاِن َمًعا، َفإنَّ

ُهَما َيِزناِن 180 ِغراًما.  ِعنَْدَما يوَضُع األُْنبوباِن األَْصَفُر َواألَْحَمُر َعَلى الِميَزاِن َمًعا، َفإنَّ

َكْم َيْبُلُغ َوْزُن ُكلِّ ُأْنُبوِب اْختَِباٍر؟ 
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اَب َقْبَل َسـاَعٍة ِمْن َمْوِعِد وصوِل  كَّ َتنَْتظُِر َسـيَّاَراُت اأْلُْجَرِة الرُّ
. ْولِيِّ اِئَراِت فِي َمَطاِر مْسَقَط الدَّ الطَّ

ِذي َيِجـُب َأْن َتنَْتظَِرُه  َضافِـيِّ الَّ 1(  ) أ (  َمـا ِمْقـَداُر اْلَوْقِت اإْلِ
ّكاِب القادميَن ِمْن َباِريَس؟  َسيَّاَراُت اأْلُْجَرِة لِلرُّ

َرُه َسّياراُت اأْلُْجَرِة  ـِع َأْن ُتوفِّ         )ب(  َما ِمْقَداُر اْلَوْقِت اْلُمَتَوقَّ
اِب ِمْن ِجنِيف؟ كَّ لُِوُصوِل الرُّ

ِذي َيِجـُب َأْن َتنَْتظَِرُه  َضافِيِّ الَّ         )ج(  َما ِمْقـَداُر اْلَوْقـِت اإْلِ
اِب ِمْن َأِمْستْرَدام؟  كَّ َسيَّاَراُت اأْلُْجَرِة لُِوُصوِل الرُّ

        ) د ( أيُّ َسيَّاَرِة ُأْجَرٍة اْنَتَظَرْت َفْتَرًة َأْطَوَل؟ َأيٌّ ِمنَْها اْنَتَظَرْت َفْتَرًة َأْقَصَر؟ 
ُر َعِن اْلُوُصوِل إَِلى اْلَمَطاِر 30 َدقيَقًة َبعَد َموِعِد اْلُوُصوُل، َما          )هـ(  َتَخيَّْل َأنَّ ُكلَّ َسـيَّاَراِت اأْلُْجَرِة َسـَتَتَأخَّ

ِذي َسَتِصُل فِيِه ُكلُّ َسيَّاَرِة ُأْجَرٍة؟ اْلَوْقُت الَّ
ـِريِر َلْياًل.  َباِح، َواْنتَِهاًء بَِعْوَدتَِك إَِلى السَّ تِي َتْفَعُلَها ِخاَلَل اْلَيْوِم َبْدًءا ِمن اْسـتِيَقاظَِك فِي الصَّ ِن اأْلَْشـَياَء الَّ (  َدوِّ 2

َقِميَِّة.  اَعِة الرَّ ِح اأْلَْوَقاَت بِاْستِْخَداِم َساَعِة اْلَعقاِرِب َأو السَّ َوضِّ
ـاَعِة 2:00  ـوِق. الَحافَِلُة اأْلُوَلى ُتَغاِدُر ِعنَْد السَّ 3(  َتْحَتاُج إَِلى اللََّحاِق بَِحافَِلَتْيِن ُمْخَتِلَفَتْيِن لِْلُوُصوِل إَِلى السُّ
ـاَعِة 2:30. َسَيُكوُن َأَماَمَك نِْصُف َسـاَعِة اْنتَِظاٍر للنُّزوِل ِمَن اْلَحافَِلِة اأْلُوَلى َوُوُصوِل  َوَتِصُل فِي َتَماِم السَّ

اْلَحافَِلِة الثَّانَِيِة.
اَعِة 3:15. وِق فِي َتَماِم السَّ ُع ُوُصوُل اْلَحافَِلِة الثَّانَِيِة إَِلى السُّ        ُيَتَوقَّ

ُع َأْن ُتَغاِدَر فِيِه الَحافَِلُة الثَّانَِيُة؟ ِذي ُيَتَوقَّ         ) أ (   ما الَوْقُت الَّ
        )ِب( إَِذا َغاَدَرِت الَحافَِلُة الثَّانَِيُة َقْبَل َمْوِعِدَها بِـ 15 َدِقيَقًة:

)2( وَمَتى َسَيُكوُن َمْوِعُد ُوُصولَِها؟  )1( فَمَتى َسَيُكوُن َمْوِعُد ُمَغاَدَرتَِها؟  
َرِت الَحافَِلُة األُوَلى 15 َدِقيَقًة، فَمَتى َسَيُكوُن َمْوِعُد ُوُصولَِها؟         )ج( إَِذا َتَأخَّ

لِنَْسَتـْكِشْف
ـاَعِة الثَّانَِيِة ُظْهـٍرا ِعنَْد َطبِيِب اأْلَْسـنَاِن، َوُتِريُد َأْن َتْأُخَذ الحافَِلَة َبْعَد َسـاَعٍة ِمْن  َلَدْيـَك َمْوِعٌد في السَّ
ِذي  ِة اْلـحافاِلِت 20 َدِقيَقًة َمْشًيا َعَلى اأْلَْقَداِم. َما اْلَوْقُت الَّ َمْوِعِدَك َهَذا؛ َيْسَتْغِرُق اْلُوُصوُل إَِلى َمَحطَّ

ِد؟ َيِجُب َأْن ُتَغاِدَر فِيِه ِعيادَة َطبِيِب اأْلَْسنَاِن لَِتْلَحَق الحافَِلَة فِي اْلَوْقِت اْلُمَحدَّ

ِقَراَءُة الَوْقِت

15 َمنِيَُّة اُت الزَّ الَوْحَدُة 2ب: النَّشاُط األََسايسُّ 17-2 الَفَتَ

: ْولِيِّ اِئَراِت فِي َمَطاِر مْسَقَط الدَّ َمَواِعيُد وصوِل الطَّ

ُمالَحَظاتقاِدمٌة منموعُد الُهبوط
وصلتلندن6:20
تأخر حتى 8:20باريس7:45
وصلتالَقاِهرة8:00

وصلتبيروت 10:45
اَعِة 10:45جنيف11:10 ُع في السَّ ُيَتَوقَّ
اَعِة 12:55أمستردام12:45 ُع في السَّ ُيَتَوقَّ
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