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يتصف ال�إِصلاح التربوّي ب�أنه المدخل العقلاني العلمي الن�بع من ضرورات الح�لة،  المستند اإِلى واقعية النش�أة، 
مر الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظ�م التعليمي الفلسطيني في مح�ك�ة الخصوصية الفلسطينية  ال�أ
وال�حتي�ج�ت ال�جتم�عية، والعمل على اإِرس�ء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمش�ركة في بن�ء دولة الق�نون، من خلال 
عقد اجتم�عي ق�ئم على الحقوق والواجب�ت، يتف�عل المواطن معه�، ويعي تراكيبه� واأدواته�، ويسهم في صي�غة 

هداف.    م�ني، ويرنو لتحقيق الغ�ي�ت وال�أ م�ل، ويلامس ال�أ برن�مج اإِصلاح يحقق ال�آ
ولم� ك�نت المن�هج اأداة التربية في تطوير المشهد التربوي، بوصفه� علمً� له قواعده ومف�هيمه، فقد ج�ءت 
ضمن خطة متك�ملة ع�لجت اأرك�ن العملية التعليمية التعلمية بجوانبه� جميعً�، بم� يسهم في تج�وز التحدي�ت 
عداد لجيل ق�در على مواجهة متطلب�ت عصر المعرفة، دون التورط في اإِشك�لية التشتت بين  النوعية ب�قتدار، وال�إِ
ص�لة وال�نتم�ء، وال�نتق�ل اإِلى المش�ركة الف�علة في ع�لم يكون العيش فيه اأكثر اإِنس�نية  العولمة والبحث عن ال�أ

وعدالة، وينعم ب�لرف�هية في وطن نحمله ونعظمه.   
ومن منطلق الحرص على تج�وز نمطية تلّقي المعرفة، وصولً� لم� يجب اأن يكون من اإِنت�جه�، وب�ستحض�ر 
واٍع للمنطلق�ت التي تحكم رؤيتن� للط�لب الذي نريد، وللبنية المعرفية والفكرّية المتوّخ�ة، ج�ء تطوير المن�هج 
والثق�فة،  والعلم،  للقيم،  ممتلك  فلسطيني  مجتمع  اإِلى  الوصول  قوامه  ب�إِط�ر  محكومة  رؤية  وفق  الفلسطينية 
والتكنولوجي�، وتلبية المتطلب�ت الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة، وهو م� ك�ن ليكون لول� التن�غم 
هداف والغ�ي�ت والمنطلق�ت والمرجعي�ت، فقد ت�آلفت وتك�ملت؛ ليكون النت�ج تعبيرًا عن توليفة تحقق  بين ال�أ

المطلوب معرفيً� وتربويً� وفكريً�.
ثّمة مرجعي�ت تؤّطر لهذا التطوير، بم� يعّزز اأخذ جزئية الكتب المقرّرة من المنه�ج دوره� الم�أمول في الت�أسيس، 
ط�ر ج�ءت المرجعي�ت التي تم ال�ستن�د  لتوازن اإِبداعي خّلاق بين المطلوب معرفيً�، وفكريً�، ووطنيً�، وفي هذا ال�إِ
ول؛ لتوّجه  س�سّي الفلسطينّي، اإِض�فة اإِلى وثيقة المنه�ج الوطني ال�أ اإِليه�، وفي طليعته� وثيقة ال�ستقلال والق�نون ال�أ

الجهد، وتعكس ذاته� على مجمل المخرج�ت.
ومع اإِنج�ز هذه المرحلة من الجهد، يغدو اإِزج�ء الشكر للطواقم الع�ملة جميعه�؛ من فرق الت�أليف والمراجعة، 
والتدقيق، وال�إشراف، والتصميم، وللجنة العلي� اأقل م� يمكن تقديمه، فقد تج�وزن� مرحلة الحديث عن التطوير، 

ونحن على ثقة من تواصل هذه الح�لة من العمل.

وزارة التربية والتعليم العالي
مركـز المناهج الفلسطينية

اآب / ٢٠١٦ م

تقديم



مقدمة

الطلبة  اكتسبه�  التي  والمف�هيم  للمع�رف  محصلة  ت�أتي  مهمة؛كونه�  تعليمية  مرحلة  التمكين  مرحلة  ُتعّد   
الع�شر، يميل الطلبة خلال هذه المرحلة  التهيئة، وهي مرحلة تبداأ من الصف الخ�مس، وتنتهي ب�لصف  من مرحلة 
المشكلات  المن�قشة، وحل  في  اإشراكهم  مراع�ته  ينبغي  م�  وال�ستقص�ء؛لذا  والبحث،  التفكير،  في  ال�ستقلالية  اإلى 
المطروحة التي يتّم من خلاله� بن�ء شخصية الط�لب الق�در على مج�راة التطور العلمي والتكنولوجي اله�ئل، في ع�لم 
مليء ب�لتغيرات التي تتطلب منه اكتس�ب روح المب�درة، والتكيف مع مستجدات العصر المتس�رعة، بم� يضمن له 
استكش�ف المع�رف، وفي هذه المرحلة اأيًض�، يتّم تقديم المحتوى التعليمي بق�لب عصري؛ليكوَن امتداًدا للمحتوى 
نشطة اأصًلا في ربط التعلم ب�لسي�ق�ت الحي�تية  الري�ضي الذي تّم في مرحلة الت�أسيس، ويستمّر المنه�ج المبني على ال�أ

نشطة والتم�رين المتنوعة المطلوبة منه. بطريقة ج�ذبة محببة؛ لتكوين ط�لب متف�عل نشط، ينّفذ ال�أ
والمع�رف  المف�هيم  الط�لب من  تمكين  س�سية في  ال�أ الركيزة  المرحلة  التعلمية في هذه  التعليمية  العملية  تشّكل 
ب�أنشطة  ب�لقي�م  اإل�  تقوم على حل مشكلات حي�تية، ول� يكون ذلك  والمه�رات، وتوظيفه� ضمن سي�ق�ت من�سبة، 
محّفزة، ومثيرة للتفكير، تح�كي البيئة الفلسطينية في المج�ل�ت ال�جتم�عية، وال�قتص�دية، وغيره�، كم� تّم توظيف 
نشطة، بم�  خذ بعين ال�عتب�ر التدرج في مستوى ال�أ نشطة بطريقة سلسة جذابة، مع ال�أ التكنولوجي� في تنفيذ هذه ال�أ
يتن�سب ومستوي�ِت الطلبة، والتع�مل مع كل مستوى بم� يضمن علاج الضعف، وصوًل� لتنمية مه�رات التفكير العلي� 

لديهم. 
تم  لم�  توسيع�   )  ٩٩٩٩ عداد ضمن  )ال�أ ولى  ال�أ تن�ولت  دراسية،  من خمس وحدات  الكت�ب  هذا  تكّون   
عداد ضمن ٩٩٩٩ ( لتعميق فهم عمليتي الجمع والطرح، والَوْحَدة  معرفته س�بق�، والَوْحَدة الث�نية ) جمع وطرح ال�أ
والقي�س (  الهندسة   ( الرابعة  والَوْحَدة  عداد،  ال�أ والتع�مل مع  المحيطة  البيئة  لفهم  عداد ضمن ٩٩٩٩٩ (  )ال�أ الث�لثة 

للبن�ء على م� تم اأخذه س�بق� وتوسيعه، اأم� الَوْحَدة الخ�مسة )البي�ن�ت( فك�نت لترتيب البي�ن�ت ب�أشك�ل مختلفة.
مسؤولي�تن�  تحُمل  منطلق  ومن  ف�إِنن�  اأكب�دن�،  فلذات  على  وحرصهم  ومعلمين�  معلم�تن�  بقدرات  من�  واإِيم�نً�   
والمش�ركة فيه� نضع بين يديكم ثمرة جهود دؤوبة وكلن� ثقة بكم، معلمين ومشرفين تربويين ومديري مدارس واأولي�ء 
اأمور وذوي علاقة، خبراء في رفد هذا الكت�ب بمقترح�تكم وتغذيتكم الراجعة؛ مم� يعمل على تجويده وتحسينه بم� 

فيه مصلحة طلبتن� ق�دة مستقبلن�.

المؤلفون
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ــُع ِمــَن الطلبــة َبْعــَد ال�نتهــ�ء مــن ِدراَســِة هــِذِه الَوْحــَدِة اأْن ُيحققــوا  ُيَتَوقَ
آتيــة: ال�أهــداف ال�

 ِقراَءَة ال�أعداِد َوِكت�َبِته� ِضْمَن ٩٩٩٩.. ١
اإيج�َد القيمِة الَمْنِزلَِيِة لَِعَدٍد ِضْمَن ٩٩٩٩.. ٢
أْعداِد ِضْمَن ٩٩٩٩.. ٣  الُمق�َرنََة َبْيَن ال�
أْعداِد َتص�ُعِديّ�ً ِوَتن�ُزلِّي�ً ِضْمَن ٩٩٩٩.. ٤  َتْرتيَب ال�
 ِكت�َبَة َعَدٍد ِضْمَن ٩٩٩٩ بِ�لّصوَرِة الُمَوَسَعِة َوالُمْخَتَصَرة.. 5
أْقَرِب ١٠، ١٠٠ ، ١٠٠٠.. 6 أْعداِد ِضْمَن ٩٩٩٩ لِ�  َتْقريَب ال�

اأهداُف الَوْحَدة

ال�أْعداُد ِضْمَن 9999 الَوْحَدُة     
ال�أولى 

٢



٣

الّدْرُس ال�أَوُل        

َعَدُد الُقرى الِفَلْسطيِنَيِة الُمَدَمَرِة ع�َم األٍف وتِْسِعِمَئٍة َوَثم�نيٍة َواأْرَبعيَن  ٣٩6 قْرَية. 
َعَدُد َمن�ِزِل الَعَدِد ٣٩6 هَو _______________________________	 
الَعَدُد الّس�بُِق لِْلَعَدِد ٣٩6 هَو ______________________________	 
الَعَدُد التّ�لي لِْلَعَدد ٣٩6 هَو _______________________________	 
الَرْقُم الَذي لَُه اأقُل قيَمٍة َمْنِزلَِيٍة في الَعَدد ٣٩6 هَو  ________________	 
القيَمُة الَمْنِزلَِيُة للّرقم ٣ =  ________________________________	 

١

اأقَراأ الَعَدَد الُمَمثََل على الِمْعداِد َواأكُتُبُه في       :٢

ال�أْعداُد ِضْمَن 9999



آتَِيَة َواأكُتُبه� بِ�لُرموز: أْعداَد ال� اأقَراأ ال�
اأ( ِمَئٌة وواِحٌد َوِعْشرون: ________________________________
ب( تِْسُعِمَئٍة َوَثم�نَِيٌة َوَخْمسون: __________________________ 
ج( َخْمُسِمَئٍة َوَسْبَعة: _________________________________
د( اأْرَبُعِمَئٍة َوَثلاثون: __________________________________

3

ــي  ــُه ف ــ�ُل ِمن ــَف الُعّم ــ�ٍت، َقَط ــت�ُن ِحْمضّي ــ� ُبْس ــي ي�ف ف
ــ�ِل. ــَن الُبْرتُق ــ�ً ِم ــٍد ٩٩٩ كيلوْغرام ــْوٍم واِح َي

- اإذا اأضــ�َف اأَحــُد الُعّمــ�ِل كيلوْغرامــ�ً واِحــداً َفَقط اإِلى م� 
َتــَم َقْطُفــُه، َكــْم كيلوغرام�ً ِمَن الُبْرتُقــ�ِل اأْصَبَح لََدْيِهم؟

اأ( نُمثِل العمليَة ب�ل�أجس�ِم الحس�بيِة ك�ل�آتي: 

٤

تِْسُعِمَئٍة َوتِْسٌع َوتِْسعون + واِحد = األف�ً              
١٠٠٠  =    ١  +   ٩٩٩                

ب( اأقَراأ الَعَدَد الُمَمثََل َعلى الِمْعداد.

مئ�تاآح�د عشرات
٤



اآح�د ال�آل�فِمئ�ٌتَعَشراٌتاآح�ٌد
٩٩٩
١
٠٠٠١

ج( اأقَراأ الَعَدَد الُمَمثََل َعلى لَْوَحِة الَمن�ِزل.

- اأَعِبْر ِبَكِلماتي، م�ذا َحَدَث ِعْنَدم� َتّمت اإِض�َفُة َخَرَزٍة واِحدٍة اإلى َمنِزلَِة ال�آح�د.

اآح�داآح�د اآح�د ال�آل�فمئ�تمئ�ت عشراتعشرات

+

١١

ا مئة      +         ٩ ِمئ�ت                    =      ١٠ ِمئ�ت

أ لْف )١٠٠٠(  = ١٠ ِمئ�ت ال�

٩٠٠                      =           ١٠٠٠           +  ١٠٠
٢٠٠  +  ٨٠٠  =  ٢١٠٠٠ مئة  + ٨  ِمئ�ت  = ١٠ ِمئ�ت
٣٠٠  +  7٠٠  =  ٣ ِمئ�ت  +  7 ِمئ�ت  =   
٤٠٠  +  6٠٠  =  ٤ ِمئ�ت  +  6 ِمئ�ت  =  
5٠٠  +  5٠٠  =   5 ِمئ�ت  +  5 ِمئ�ت  =  

+=

األ�حُظ مكون�ِت الَعَدد ١٠٠٠ واأكمل: ٥

5



6

اأُعُد ال�آل�ف واأكتُب العدَد ب�لُرموِز في             ثّم اأقراأ:      

اأ(

ب(

د(ج(

اأكتُب العَدد الممثَّل اأدن�ه في             واأقراأُه:

٦

٧

اآل�ف =اآل�ف =

أل�ِف اآح�د ٌ  َعَشراٌت  ِمئ�ٌت اآح�ُد ال�



7

ج(ب(اأ(

اأقراأ العدَد المكتوَب في             واأَمثّله على الِمعداد: 9

٨

٦٤٢١3٥٠٠٠ ٠٦٥

اأكُتُب الَعَدَد الُمَمثََل على لَْوَحِة الَمن�ِزِل في              : 

اآح�د ال�آل�فِمئ�تَعَشراتاآح�د

٠٠٠7

اآح�د ال�آل�فِمئ�تَعَشراتاآح�د

٢٠7٩



٨

اأفِكر واأناقش: كيف اأقراأ عددًا من اأربِع منازِل؟

آتَِية: أْعداَد ال� اأقَراأ ال�

آتَِيَة، ثَُم اأكُتُب الَعَدَد الُمَلَوَن بِ�لرّموزِ في: اأقَراأ الِعب�راِت ال�

آتيَة ب�لكلم�ِت في               : اأكتُب ال�أعداَد ال�

١٠

١١

١٢

١3

٥3٧١٦٢١١٧٠٧٠٤٦9٤ 99993٥٠١

اأ( طوُل سوِر الُقْدِس اأْرَبَعُة اآل�ِف َوِمَئت� ِمْتر.
ب( َعَدُد الَمداِرِس في ِفَلْسطيَن ع�َم ٢٠١5م هَو

األف�ِن َوَثم�نُِمَئٍة َوِسُت َوَخْمسوَن َمْدَرَسة.
أولى األْف�ِن َوِستٌة َوِعْشروَن َشهيداً. ج( َعَدُد ُشَهداِء ال�نِْتف�َضِة ال�

اأ(   ٩٠٠٠
ب( ٨6٤١
ج(  5٠٣٩

أْعداِد في َموقعه� الَصحيح:   آتَِيَة َعلى َخِط ال� أْعداَد ال� اأكُتُب ال�
  5٤٨٠ ، 5٤٤٠

 5 5 ٠ ٠  5 ٤ 7 ٠ 5٤٣٠5 ٤ ١ ٠



٩

الّدْرُس الثاني         

١

القيَمُة الَمنِزلَِية

اإِحــدى  فــي  الَطَلَبــِة  َعــَدُد     
ج�ِمعــ�ِت فَلْســطيَن فــي العــ�ِم 
الّدراِســّي ٢٠١5 / ٢٠١6 هــو 

.٨6١7

أرق�ِم الَعَدِد ٨6١7 : اأكتُب القيمَة المنزليَة ل�

اآح�د ال�آل�فِمئ�تَعَشراتاآح�د
7١6٨الَرْقم

القيَمُة الَمْنِزلَِية

اأقَراأ الَعَدَد في  ثَُم اأْكُتُبُه بِ�لّصوَرِة الُمَوَسَعِة. 
٣57٢
7٣٠٤
5٠٠١

٢
 +              +              +      =

 +              +              +      =
 +              +              +      =

) اأ
ب(
ج(



١٠

اأْكُتُب القيَمَة الَمنِزلَِيَة في             لِلَرْقِم الَذي َتْحَتُه َخّط:                                                        

اأ( َتَم اإِْعلاُن اِْسِتْقلاِل فَلْسطيَن ع�م ١٩٨٨م. 
ب( اِْرتِف�ُع َجبِل الجْرَمِق ١٢٠٨ ِمْتراً.

ج( في الع�ِم ٢٠١٢م َبَلَغ َعَدُد ُسكّ�ِن ُمَخَيِم الف�ِرَعِة 7٨٣٠ نََسَمة. 
د( َتَم اإِْقراُر بِن�ِء ِجداِر الّضم والتوسع ع�م ٢٠٠٢م.

٤

اأكُتُب َعَدداً َيَتَكَوُن ِمْن ٤ َمن�ِزَل تكوُن فيه المنزلُة للَرْقِم حسَب م� هو ٥
آتي: وارٌد في الجدول ال�

الَعَدد الَمْنِزلَةالَرْقم
الَعَشرات٢
اآح�ُد ال�آل�ف6
ال�آح�د٠
الِمئ�ت7

3
                    = ٢ + ٣٠ + ٩٠٠ + ٢٠٠٠

 =  ٨ ٠ ٠ ٠  +  ٢ ٠ ٠  +  7
 =  ٣٠٠٠  +   6٨   +   ٠

ـََرِة في             واأقراأُه:      اأكُتُب الَعــَدَد بِ�لّصــوَرِة الُمْخَتصـ

اأ(

ب(

ج(



١١

اأراد طلبــة الّصــف الث�لــث تلويــن الب�لونــ�ت لتزييــن الّصــف َحســَب 
القيَمــِة الَمنِزلَِيــِة للّرْقــم ) 5 ( كمــ� َيلــي:

أْحَمر. اإذا ك�نَْت قيمُة الَرْقِم ) 5 ( = 5  األَِوُن الب�لوَن بِ�للَْوِن ال�
أبيض. اإذا ك�نَْت قيَمُة الَرْقِم ) 5 ( = 5٠  األَِوُن الب�لوَن بِ�للَْوِن ال�

اإذا ك�نَْت قيَمُة الَرْقِم ) 5 ( = 5٠٠  األَِوُن الب�لوَن بِ�للَْوِن ال�أسود.
أْخَضر. اإذا ك�نَْت قيَمُة الَرْقِم ) 5 ( = 5٠٠٠  األَِوُن الب�لوَن بِ�للَْوِن ال�

نشاط تعاوني ٦

75٤٠١57٠
٩٠5٠

١١٣5 ٣٤65 ١56٩

5٣٩6٩٠٩5
5٠٠١

56٠7



١٢

أَحــِد  ال� َيــْوَم  الِقي�َمــِة  َكنيَســَة  زاَر 
ثَنْيِن  65١7 َشــْخص�ً، َوزارهــ� َيــْوَم ال�إِ

َشــْخص�ً.  ٣١٤
اأق�رُن بيَن عدِد الّزواِر في اليوَمْين؟

الّدْرُس الثّالِث          

١

الُمقاَرَنُة َبْيَن ال�أعداِد ِضْمَن 9999

٤( نشاط تعاوني:

ــى ٨7١٤  أول ــَنِة ال� ــي الَس ــ�َس ف ــة طوب ــْن مدين ــزاِرٍع ِم اإذا اأنَتجــْت اأرُض ُم
كيلوغرامــ�ً ِمــَن الَقْمــِح، َواأنَْتَجــْت فــي الَســَنِة الثّ�نِيــِة 7٤٢6 كيلوغرامــ�ً ِمــَن 

أْرِض ِمــَن الَقْمــِح اأْكَثــر؟ الَقْمــح، ففــي اأِي َســَنٍة ك�َن اإِنْتــ�ُج ال�
الحــّل: ___________________________________________  
________________________________________________

أْســرى فــي  ــَدُد ال� ــَغ َع ــَة َعَشــَر لِلميــلاِد َبَل ــِن واأْرَبَع فــي العــ�ِم األَفْي
ــَغ عدُدهــم فــي العــ�م  ــلاِل 65٠٠ اأســير، َبيَنمــ� َبَل ُســجوِن الِ�ْحِت
ــِن َوَخْمَســَة َعَشــَر لِْلميــلاِد 6٨٠٠ اأســير، فــي اأِي عــ�ٍم ك�َن  األَفْي

ــر؟ أْســرى اأْكَب ــَدُد ال� َع

٢

الحّل: _______________________________________



١٣

اأقراأ العدديِن واأكمُل الفراغ�ِت واأفِسُر اإج�بتي شفوي�ً:
أْكَبُر هَو   ____________________  ٩56٣ ، ٩6٣: الَعَدُد ال�
أْكَبُر هَو  ____________________  ٤٢7٣ ، 5١١١: الَعَدُد ال�
أْكَبُر هَو  ____________________  ٣٤٣٠ ، ٣٨١٤: الَعَدُد ال�

٤

   اأَتعَلم:
ــَن َعَدَدْيــن، َعــَدُد َمن�ِزلِهمــ� مختلــف، َيكــوُن الَعــَدُد الـّـذي َعــَدُد 	  ــِة َبْي لِلُمق�َرنَ

أكَبــر. َمن�ِزلِــِه اأْكَثــَر هــَو ال�
ــَن 	  ــَة ِم ــَداأ الُمق�َرنَ ــ�ِزِل اأب ــَن الَمن ــَدُد نَفســُه ِم ــ� الَع ــِن لَُهم ــَن َعَدَدْي ــِة َبْي لِْلُمق�َرن

ــِن  ــ�ِرُن الَرْقَمْي ــن( وفــي حــ�ِل َتســ�َوي�، اأق ــٍة فــي ِكلا الَعَدَدْي ــُر َمْنِزلَ الَيســ�ِر )اأكَب
فــي الَمْنِزلَــِة التــي َقْبَلهــ� ُمب�َشــرًة َحتـّـى اأِصــَل اإلــى َرْقَميــِن ُمْختِلفيــِن فــي اإحــدى 
أكَبــر فــي  ــُر هــَو الَعــَدُد الـّـذي َيْحَتــوي الَرْقــَم ال� أْكَب الَمنــ�ِزل؛ َفَيكــوُن الَعــَدُد ال�

تلــك الَمْنِزلــة. 

اأ(
ب(
ج(

اأق�ِرُن َبْيَن الَعَدَدْيِن بوضِع اإِش�َرِة  > اأْو < َواأَوِضُح الَسَبَب شفوي�ً.

 ٢5١7   ٣١67

٥

١٩6١اأ(    ٩6٨

55٤٤   56٤٤٩٠7٣   ٩٠١7

ب(

د(ج(



١٤

اأكُتُب َعَدداً واِحداً في الَفراِغ لُِتْصِبَح الُمق�َرنَُة َصحيَحة:

آتية َصحيَحًة  أْرق�ِم جميِعه� الّتي َتْجَعُل الُمق�َرنَ�ِت ال� اأَضُع دائَِرًة َحْوَل ال�
ِعْنَد َوْضِعه� في  :

٦

٧

 ٨ ،7 ،6 ،٩١٢          : ٣، ٤< 5٩١٢ اأ( 
        5 ،٠، ١، ٢، ٤ :   ٢٤ <٨٩    ٢7٠ ب( 

٨، ٩ ،7 ،6 ،5 :   56    ٩ = 56٨٩ ج( 

____________   >  ١5١7
____________   <  ٣٩٢٠
____________   =  56٩١

اأ(
ب(

ج(

َبَلــَغ َعــَدُد ُشــَهداِء ِفَلْســطيَن اأثنــ�َء الُعــدواِن علــى قطــ�ِع غــزَة عــ�م ٢٠١٤م 
٢١٣٩ شهيداً.

اأ( اأكُتُب َعَدَد الُشَهداِء بِ�لَكِلم�ِت ________________________
ب( اأكُتُب َعَدداً واِحداً اأْكَبَر ِمْنُه _________________________
ج( اأكُتُب َعَدداً واِحداً اأْصَغَر ِمْنُه  ________________________

٨



١5

أْعداِد الَطَلَبة: _____، _____، _____، _____ ١. الَتْرتيُب الَتص�ُعِدُي لِ�
٢. المديريــُة التــي تحــوي العــدَد ال�أكبَر من الطّلبة ______________

أّوِل ال�أس�ِســِي فــي المــدارِس الحكومَيــِة فــي  اأَرتـِـُب اأْعــداَد َطَلَبــِة الَصــِف ال�
آتَِيــِة َتْرتيبــ�ً َتص�ُعِديـّـ�ً: ُمديِريـّـ�ِت الَتْربَِيــِة والتّعليــم ال�

9

َقب�طيةَرَفحخ�نَيونُسن�ُبلس
6٨٩٢٣576١١٤5٢٩5٨

َرتََبْت زينُب َثلاَثَة اأْعداٍد تن�ُزلي�ً بَِطريَقٍة خ�ِطَئة، َك�ل�آتي:
٤٩76 ، 5٣١١ ، 5٢١7

اأتع�وُن مع اأفراِد مجموعتي واأبيُن اأْيَن الَخَط�أ في الَتْرتيب ثَم اأَفِسُر اإِج�بتي شفوي�ً.
الَترتيُب الَصحيُح هَو : ________  ،  ________  ،  ________

ــِزِل  ــْن َمْن ــُد َع ــَم ١٢٤5م ، َوَيْبُع ــِزِل ح�تِ ــْن َمْن براهيِمــُي َع ــُد الَحــَرُم ال�إِ َيبُع
ــِزِل ُســع�َد ١٢65م. ــْن َمْن ــُد َع ــُه َيْبُع لَْيلــى ١٢5٤م، لِكَن

١١

١٠( نشاٌط تعاوني:

براهيِمِي َمْنِزُل لَْيلى اأْم َمْنِزُل ُسع�د؟ لِم�ذا ؟ - اأُيُهم� اأْقَرُب اإِلى الَحَرِم ال�إِ
________________________________________________

________________________________________________

- م� الَمْعلوَمُة الّزائَِدُة في الَمْس�ألَِة الَكلاِمَية؟
________________________________________________



١6

الّدْرُس الرابع         

١

التَْقريب

اأ( َكــْم تَُقــِدُر َعــَدُد َحّب�ِت الَقْمِح في الّصوَرة؟ 
هــْل ُيمِكــُن اأْن َتعّد َحّب�ِت الَقْمح؟                          

ب( َكــْم تَُقــِدُر َعــَدَد اأْوراِق َشــَجَرِة الُرّمــ�ِن الّتــي 
فــي الّصــوَرة؟ َهــْل ُيْمِكــُن اأْن َتعــَد اأْوراِقهــ�؟

٢( نشاٌط تعاوني:
ج�بــ�ِت الَدقيَقة،  تُْوَجــُد فــي َحي�تِنــ� الَيْوِمَيــِة حــ�ل�ٌت َكثيــَرٌة ل� نَْحتــ�ُج فيهــ� اإلــى ال�إ

ج�بــ�ِت الَتْقديِرَيــة. اأتعــ�وُن مــع اأفــراِد مجموعتــي واأقِدر: َواإِنَمــ� نَْكَتفــي بِ�ل�إِ
اأ( الَمس�َفَة َبْيَن َبْيتي َوالَمْدَرَسِة ________ م.
ب( َعَدَد ُطّلاِب َمْدَرَستي  ________ ط�لب�ً.
ج( طوَل كت�ِب الِري�ضي�ت: ________ سم.

3

٢كم ٨كم
المحطة الث�نيةالمحطة ال�أولى

أولــى       اأفكــر: قــ�د اأبــو مــرواَن ســي�رَته علــى شــ�رٍع فيــه محطتــ� محروقــ�ت، تبعــُد ال�
ــّداِد  ــَه لِع ــر، انتب ــه مســ�فَة ٢ كيلومت ــُة عن ــُد الث�ني ــ� تبع ــراً، بينم ــه مســ�فَة ٨ كيلومت عن

البنزيــن فلاحــَظ اأن وقــوَد الّســي�رِة قــد شــ�رَف علــى النّفــ�د،
لَو كنَت مك�َن اأبي مرواَن اإِلى اأِي محطٍة سَتَتجه؟

الحّل: ______________________________



١7

أقرِب عشرة:٤ آتيِة ل� اأستخدُم خَط ال�أعداِد في تقريِب ال�أعداِد ال�
١٠  ١١  ١٢  ١٣  ١٤  ١5  ١6  ١7  ١٨  ١٩  ٢٠

اأ( ١٢:   يقع العدُد ١٢ بْيَن العدَدْين: ٢٠،١٠
أقرِب ١٠ تقريب�ً  ١٠   العدُد ١٢>١5                       العدُد ١٢ مقرب�ً ل�

اأ( ٢٣٠:   يقُع العدُد ٢٣٠ بْيَن العدَدْين: ٣٠٠،٢٠٠
أقرِب ١٠٠تقريب�ً ٢٠٠   العدُد ٢٣٠>٢5٠                  العدُد ٢٣٠ مقرب�ً ل�

ب( ١7:   يقُع العدُد ١7 بْيَن العدَدْين: _____ ، _____
  العدُد ١7        ١5              ) < ،  >  ،  = (

أقرِب ١٠ تقريب�ً ٢٠  العدُد ١7 مقرب�ً ل�

ب( ٢6٠:   يقُع العدُد ٢6٠ بْيَن العدَدْين: _____ ، _____
  العدُد ٢6٠        ٢5٠              ) < ،  >  ،  = (

أقرِب ١٠٠ تقريب�ً ٣٠٠  العدُد ٢6٠ مقرب�ً ل�

ج( ١5:   يقُع العدُد ١5 بْيَن العدَدْين: _____ ، _____
  العدُد ١5       ١5              ) < ،  >  ،  = (

أقرِب ١٠ تقريب�ً ٢٠  العدُد ١5 مقرب�ً ل�

أقرِب ِمئة: آتيِة ل� اأستخدُم خَط ال�أعداِد في تقريِب ال�أعداِد ال� ٥
٢٠٠  ٢١٠  ٢٢٠  ٢٣٠  ٢٤٠  ٢5٠  ٢6٠  ٢7٠  ٢٨٠  ٢٩٠  ٣٠٠



١٨

ج( ٢5٠:   يقُع العدُد ٢5٠ بْيَن العدَدْين: _____ ، _____
  العدُد ٢5٠        ٢5٠              ) < ،  >  ،  = (

أقرِب ١٠٠ تقريب�ً ٣٠٠   العدُد ٢5٠ مقرب�ً ل�

٦
٤٠٠٠  ٤١٠٠  ٤٢٠٠  ٤٣٠٠  ٤٤٠٠  ٤5٠٠  ٤6٠٠  ٤7٠٠  ٤٨٠٠  ٤٩٠٠  5٠٠٠

اأ( ٤٢٠٠:   يقُع العدُد ٤٢٠٠ بْيَن العدَدْين: 5٠٠٠،٤٠٠٠
  العدُد ٤٢٠٠>٤5٠٠         العدُد ٤٢٠٠ مقرب�ً ل�أقرب ١٠٠٠ تقريب�ً ٤٠٠٠

ج( ٤5٠٠:   يقُع العدُد ٤5٠٠ بْيَن العدَدْين: _____ ، _____
  العدُد ٤5٠٠       ٤5٠٠                 ) < ،  >  ،  = (

أقرِب ١٠٠٠ تقريب�ً 5٠٠٠  العدُد ٤5٠٠ مقرب�ً ل�

ج( ٤٨٠٠:   يقُع العدُد ٤٨٠٠ بْيَن العدَدْين: _____ ، _____
  العدُد ٤٨٠٠       ٤5٠٠                 ) < ،  >  ،  = (

أقرِب ١٠٠٠ تقريب�ً 5٠٠٠  العدُد ٤٨٠٠ مقرب�ً ل�

أقرِب األف: آتيِة ل� اأستخدُم خَط ال�أعداِد في تقريِب ال�أعداِد ال�



١٩

٨

أْقصــى 67٠م ، َوالَمســ�َفُة  الَمســ�َفُة َبْيــَن ُمْسَتشــفى الَمق�ِصــِد َوالَمْســِجِد ال�
أْقصــى 6٣٠م . َبْيــَن ُمْسَتشــفى الُمَطَلــِع َوالَمْســِجِد ال�

أقرِب ِمئة: اأقّرُب ل�
اأ( المس�فُة بْيَن ُمستشفى الَمق�صِد والمسجِد ال�أقصى  __________
ب( المس�فُة بْيَن ُمستشفى المطّلِع والمسجِد ال�أقصى  __________

اأكمُل الجدوَل ال�آتي:

٧

اأَتعلّم: 
ــُل  ــن 5 اأجع ــَر م ــدِد اأصغ ــْت اآحــ�ُد الَع ــرِب ١٠: اإِذا ك�ن أق ــِب ل� ــَد الَتقري عن
ال�آحــ�َد ِصفــراً واأبقــي العشــراِت كمــ� هــي، واإذا ك�ن اآحــ�ُده خمســًة اأو اأكبــر 
ــِب  ــَد الَتقري ــِم الَعشــرات، وعن ــُف واحــداً لرْق ــراً، واأضي ــُل ال�آحــ�َد ِصف اأجع
أقــرِب ١٠٠٠ تنطبــُق الق�عــدُة نفِســه� مــع مراعــ�ِة المنــ�زل. أقــرِب ١٠٠، ول� ل�

http://goo.gl/VqLnrG 10 أقرِب للمعلم: يمكُن استخداُم الرابِط للتدُرِب على التقريِب ل�

أقرِب ١٠الَعدد أقرِب ١٠٠ل� أقرِب ١٠٠٠ل� ل�

65٤١

5٣٨٩



٢٠

آتَِيَة بِ�لّصوَرِة الُمْخَتَصَرة: أْعداَد ال� اأكُتُب ال�
اأ( ٨َعَشرات  و ٩ اآح�د  و ١ ِمئ�ت  و ٤ اآل�ف = _____________ 

ب( ١ + ٨٠٠ + 6٠٠٠ = _____________
ج( ٢ اآل�ف و ٣ اآح�د و ٩ عشرات= _____________

آتَِيَة بِ�لّصوَرِة الُمَوَسَعة: أْعداَد ال� اأكُتُب ال�
اأ( 7٣٩٢  =  ______ + ______ + ______ + ______
ب( ٢٨٠6 = ______ + ______ + ______ + ______

آتَِيَة بِ�لُرموز: أْعداَد ال� اأكُتُب ال�

الَدْرُس الخاِمس 

١

3

٢

ُمراَجَعة

األٌْف َوَخْمُسِمَئٍة َوَثلاٌث َوَسْبعون

َخْمُسِمَئٍة َواأْرَبٌع َوَثم�نون

َثلاَثُة اآل�ٍف َوَثم�نُِمَئٍة َوِسَتة

اأْرَبَعُة اآل�ف

َثلاثُة اآل�ٍف َوتِْسُعِمَئٍة َواأَحَد َعَشر

َسْبَعُة اآل�ٍف َوواِحد
_____________

___________

_____________

___________

_____________

___________



٢١

أْحَمِر:        اأْكُتُب في                الْقيَمَة الَْمْنِزلَِيَة لِْلَعَدِد الُْمَلَوِن بِ�للَْوِن اْل�
   ٨٢١7    

 ٣٤٩6     
 5٠٠١     
١٢٣٤     

٤

٥

آتَِيَة بِ�لَْكِلم�ِت في:    اأكُتُب اْل�أعداَد اْل�

  5 ٣ 6 ١

  ٩ ٢ ٠ 5

  6 ٠ ٠ ٠

اأْكُتُب الَسَنَة الَتي ُولِْدَت فيه�:
ب�لرموز _____________	 
بِ�لَْكِلم�ِت _________________________________________	 

٦

أْرقــ�ِم )5، 7 ، ١ ، ٣( اأكُتــُب َثلاَثــَة اأْعــداٍد مكونــة مــن ٤ منــ�زَل  بِ�ْســِتُخداِم اْل�
ُمَرتََبــٍة َتْرتيبــ�ً َتص�ُعِديّ�ً:

______________ ، ______________ ، ______________   

٧



٢٢

اأ(  
ب(  
ج(  

ــَة  ــ�ِرٌق الِبط�َق ــ�ِزل، َثنــى َط ــْن ٤ َمن ــَدٌد ُمَكــّوٌن ِم ــٌة مكتــوٌب َعلْيهــ� َع بِط�َق
ــِة اآحــ�ِد ال�آل�ف. ــي َمْنِزلَ ــُم الَمْوجــوُد ف َف�ْخَتفــى الَرْق

ــُة  آتَِي ــُة ال� ــَح المق�َرنَ ــِة لُِتْصِب ــِرُح َرْقَمــ�ً ُيْمِكــُن اأْن َيكــوَن فــي هــِذِه الَمْنِزلَ اأقَت
َصحيَحــة:

9

                   ٩٤٠
                                ٤٠٢٨
                ٣١٩٨

                      ٩٣١٢
                                 6١٠٠
                     ٣١٨٩

> ٢٩١6 ٤٨٣ــــ

١٠

الَعَدُد ١7٠ اأْقَرُب اإِلى الَعَدد ______

أقرِب ِمئة: اأملاأ الفراَغ فيم� يلي ب�لَتقريب ل�

الَعَدُد ١١٠ اأْقَرُب اإِلى الَعَدد ______

١٠٠  ١١٠  ١٢٠  ١٣٠  ١٤٠  ١5٠  ١6٠  ١7٠  ١٨٠  ١٩٠  ٢٠٠

اأكُتُب َعَدداً واِحداً َفَقْط في الَفراغ:١١
الَعَدُد ______ اأقرُب اإِلى العدِد ٢٠٠٠
الَعَدُد ______ اأقرُب اإِلى العدِد ١٠٠٠

اأ(
ب(

اأق�ِرُن َبْيَن الَْعَدَدْيِن بَِوْضِع اإش�َرِة <  اأْو >  في               لُِتْصِبَح 
الُْمق�َرنَُة َصحيَحًة: 

٨



٢٣

اأهداُف الَوْحدة
ــُع ِمــَن الطلبــة َبْعــَد ال�نتهــ�ء مــن ِدراَســِة هــِذِه الَوْحــَدِة اأْن ُيحققــوا ال�أهــداف  ُيَتَوقَ

آتيــة: ال�
اإِيج�َد ن�تِِج َجْمِع َعدَدْيِن دوَن َحْمٍل َومع َحْمل.. ١
تمثيَل عملَية الجمِع بطرٍق مختلفة )اأجس�م حس�بَية، المعداد، لوحة المن�زل،...(.. ٢
الَتحّقَق من ِصحِة عملَيِة الَجْمِع ب�لَتبديل.. ٣
اإِيج�َد ن�تِج َطرِح َعَدَدْيِن دوَن اْسِتلاٍف و َمَع اْسِتلاف.. ٤
تمثيَل عملَيِة الَطرِح بطرٍق مختلفة )اأجس�م حس�بية، الِمعداد، لوحة المن�ِزل،...(.. 5
الَتَحُقَق ِمْن ن�تِج الَطرِح بِ�لَجْمع.. 6
الَتَحُقَق ِمَن َمْعقولَِيِة ن�تِِج الَجْمِع والطرح بِ�لَتْقدير.. 7
توظيَف عمليتي الجمع والطرح في حل مشكلات حي�تية.. ٨

َجْمُع ال�أْعداِد ِضْمَن 9999 َوَطْرِحها الَوْحَدُة 
الثّانَِية 

م�ذا تلاحُظ في الُصورة



٢٤

َجْمُع َعَدَدْيِن ِضْمَن 9999 دوَن َحْمٍلالّدْرُس ال�أَول         

ِمَن الِبط�ق�ِت: 
اأ(  اأجُد ن�تَج َجْمع العدديِن على البط�قتيِن الحمراوين.

________ = ________ + ________
ب( اأجُد ن�تَج َجْمع العدديِن على البط�قتيِن الصفراوين.

________ = ________ + ________
ج( اأجُد ن�تَج َجْمع العدديِن على البط�قتيِن الزرق�وين.

________ = ________ + ________
د( اأجُد ن�تَج َجْمع العدديِن على البط�قتيِن الخضراوين.

________ = ________ + ________
هـ( اأرتّب نواتج الجمِع الس�بقِة تن�زلي�ً.

________ ، ________ ، ________ ، ________

١( ُلْعَبُة الِبطاقاِت "نشاط تعاوني"

7١٢

٢٠١٨٢٠ 6٠٠
٢5٤

5٠٣

٣١٢١٣



٢5

ــَبِة  ــُوروِد بُِمن�َس ــَن ال ــًة ِم ــٌد ٢٤٣ ب�َق ــ�َع راِش ب
أمّ، َوبــ�َع محمــود ١٢٢ ب�َقــًة، َكــْم  َيــْوِم ال�

ــ�ن؟ ــ�َع ال�ثن ــَة ورٍد ب ب�َق

الحّل: 

٢

3

+

ب�قة ورد ب�ع ال�ثن�ن

ُيْمِكُن َتْمثيُل م� َتَم َبْيُعُه ِمَن الَزْيتوِن ب�لِمعداد كم� يلي:

٣٤٩5

اآح�داآح�د مئ�تمئ�ت اآح�د ال�آل�فاآح�د ال�آل�ف عشراتعشرات

ن�تج الجمع

كيلوغرام�ً ِمن 
الَزْيتوِن ب�ع 

ال�ثن�ن.

١٣5٢
٢١٤٣ +

موسم قطف الزيتون
اأنــ� اأِحــُب ِمْوِســَم َقْطــِف الَزْيتــون، َفهــذا العــ�ُم اأنَْتَجــْت 
َمــزاِرُع َقْرَيِتنــ� الَكثيــَر ِمــَن الَزْيتــون، بــ�َع والِدي ١٣5٢ 
ــ� ٢١٤٣ كيلوْغرامــ�ً، َفَكــْم  ــ�َع ج�ُرن كيلــو ْغرامــ�ً، َوب

كيلوْغرامــ�ً ِمــَن الَزْيتــوِن بــ�ع ال�ثنــ�ن؟ 

"خبزي وزيتي عماد بيتي"



٢6

باأ

اأكُتُب َعموِديّ�ً َواأِجُد ن�تَِج الَجْمع:
 ٢6٤5 + 7٠٢٣

++

  56٤ + 7١٢٣
٥

٦
ِمَن الِبط�ق�ِت الُمج�ِوَرة: 

َمْجموُعُهمــ�  بِط�َقَتْيــِن  اأختــ�ُر  اأ(  
اأْكَبــُر مــ� ُيْمِكــن.

ب( اأختــ�ُر بِط�َقَتْيــِن َمْجموُعُهمــ� 
ــن. ــ� ُيْمِك ــُر م اأْصَغ

اأقــ�ِرُن اإج�َبتــي َمــَع اإج�بــِة َزميلــي 
فــي كُِل ح�لــة.

ُلْعَبُة الِبطاقاِت "اأختار َواأْجَمع"

٤7١٢
٢٠١٣5٢5٤

٢٠٠

٢5٠6
٤١٢٠

١٣١٢ ٣٢١٣

جباأ    ٢6٣٨    
5٢٣١ + 

   ٤5٢   
٩١٠٢ +

٤٢56   
٣٢١ +

اأِجُد ن�تَِج الَجْمِع فيم� يلي:٤



٢7

  =  65١٣٢٨  +  ١٠
=+الَتَحُقق:

اأِجُد ن�تَِج م� َيلي ِذْهِنّي�ً:
اأ(    ٢٠٠٠ + ٤٠٠٠  =
= ب(  ١5٠٠ + ١٠٠   
ج(   ٢٠٠٠ + ٣5٠٠  =

9

  = 7٢  +  ٣١٢65٤          
الَتَحُقق:  7٣١٢  +  ٢65٤ =

اأْجَمُع ثَُم اأَتَحَقُق ِمْن صحة عملَية الَجْمِع ب�لَتبديل:٨

اأْسَتْنِتُج اأَن:        +           =            +       = 

اأِجُد ن�تَِج الَجْمِع اأفُِقّي�ً: ٧

   =  ٤6١٢ + ٤٣5١

= ٤٠٨٣  +  5٢١٤

= ٢6٣  +  ٤7٢٠

اأ

اأ

ب

ب



٢٨

:
اأِجُد النّ�تَِج ثَُم اأَتَحَقُق ِمْن َمْعقولَِيِة الَجواِب )بِ�لَتْقدير(*

الَعــَدُد ______ َقريــٌب ِمــَن الَعــَدِد ______ اأي 
اأَن التقديــر َمْعقــول.

الَعــَدُد ______ َقريــٌب ِمــَن الَعــَدِد ______ اأْي 
اأَن التقديــر َمْعقــول.

الَتَحُقق:الَتَحُقق: 55٤5   
٣٢١١ +

٢٠٤5   
٤75١ +

6٠٠٠   
٣٠٠٠ +

١٠

: اأْخت�ُر ِمَن الَسلَِة بِط�ق�ٍت ُمَرقََمًة َواأكُتُبه� في 

7  ٤  ٢ ٠ ٤
٢  5  ٣ 5  ١  

++
٩ 5 ٤ ٨٣  6

باأ

١١

١٢

٨
٣٢7

٤ 5 ١
٣

٠
٩6

ألــوان،  اشــترى ت�جــٌر ٣ ســي�راٍت مختلفــِة ال�
دينــ�راً،   5٣6٠ الحمــراِء  الَســي�رِة  ثمــُن 
وثمــُن الَســي�رِة الخضــراِء ٤6٣5 دينــ�راً، 

وثمــُن الَســي�رِة الَزرقــ�ِء ٩576دينــ�راً.
اأ( م� ثمُن السي�َرتْيِن الحمراِء والخضراِء؟

الحّل :_________________________
ب(  م� المعلومُة الَزائدة؟

الحّل :_________________________ 
* ب�لتقريِب ل�أعلى منزلة

باأ

٠



٢٩

يمكُن تمثيُل الَمس�حِة الَمْزروَعِة ب�لُجوافِة على لَوَحِة الَمن�زِِل على النحو ال�آتي:

٣٢5١   
١56٢   

+

اآحاد

١

٢

ال�آل�فالواِحداُت

َعَشرات

٥

٦

ِمئات

٢

٥

اآحاد

3

١

َجْمُع َعَدَدْيِن ِضْمَن 9999 َمَع الَحْمِلالّدْرُس الثاني         

ــِر ١ ــْن اأْكَث ــَة ِم ــُة َقلقيلَي ــَزَة َوُمح�َفَظ ــُر ِقطــ�ُع َغ        ُيْعَتَب
الَمن�ِطــِق ِزراَعــًة لِلُجواَفــِة فــي ِفَلْســطين، َحيــُث َتبلُــُغ 

دونم�ً الَمس�َحُة المزروَعُة 
بِ�لُجوافِة في المنطقتين.

+

اأِجُد ن�تَِج الَجْمع:٢
باأ 6١5٤   

٢7٢٨ +
75٢   

٨٩٠٣ +

ــَزَة ٣٢5١  ــ�ِع َغ ــي ِقط ــِة ف ــُة بِ�لُجواَف ــ�َحُة الَمْزروَع الَمس
دونُمــ�ً، اأّمــ� فــي ُمح�َفَظــِة َقلقيلَيــَة َفَتبلـُـُغ ١56٢ دونمــ�ً، مــ� الَمســ�َحُة الَمْزروَعُة 

ــن؟ ــِة فــي المنطقتْي ب�لُجواف



٣٠

3
باأ

اأكُتُب َعموِديّ�ً َواأِجُد ن�تَِج الَجْمع:
75١٢٣ + ٤٨5

++

  ٣6٢١٤ + ٩٠5

       ِمــْن ُمَخَيمــ�ِت اللُجــوِء الفلســطيني َدْيــِر َعّمــ�ِر 
ــ�ِر  ــِر َعّم ــِم َدْي ــكّ�ِن ُمَخَي ــَدُد ُس ــَغ َع ــر، بَل ــُة َجْب َوَعقَب
ــَدُد  ــَغ َع ــر فَبَل ــُة َجْب ــُم َعقَب ــ� ُمَخَي ــَمة، اأّم ٢٤55 نََس

ــَمة*. ــكّ�نِِه 67٣6 نََس ُس

َكْم َبَلَغ َمْجموُع ُسكّ�ِن الُمَخَيَمْيِن الَمْذكوَرْين ؟

٤

6 7 ٣ 6   
٤ ٢ 5 5 +

* " َتْعداِد الُسك�ِن ع�َم ٢٠٠٩م"
نسمة َعَدُد ُسكّ�ِن الُمَخَيَمْين



٣١

اأِجُد ن�تَِج الَجْمع:٥
باأ ٩٤7   

٨١٤٣ +
٢١6   

5٩٠6 +

٦

٧

اأ

اأ

ب

ب

اأكُتُب َعموِديّ�ً َواأِجُد ن�تَِج الَجْمع:
٣5٠7 + ٢56٨

++

+

١٩٨٢ + ١٣٢ + 5١٨٨

اأِجُد ن�تَِج الَجْمِع َواأَتَحَقُق ب�لَتْبديل:

 = ٤7١٣ + ١٨5١٨٠ =                     ٢6 + ٢٠١7
الَتَحُقق:الَتَحُقق: ٢٠١7   

١٨٠6 +
١٣5٢   
٤7١٨ +

١٨٠6   
٢٠١7 +



٣٢

٨
باأ

اأِجُد ن�تَِج م� َيلي ِذْهِنّي�ً:
= ١5٠٠ +  75٠٠= 5555 + ٤٤٤٤

اأتع�وُن مع اأفراِد مجموعتي واأبّيُن من اأخط�أ في الحِل واأفِسر.

ف�طمةيوسف

        56٠٤   
٣٨76 +

        56٠٤   
٣٨76 +

٨١٤7١٠٩٤٨٠

الَعص�فيــِر  ِمــَن  َمْجموَعــًة  ت�ِجــٌر  اْشــَترى 
ــُه  ــِغ ١٠٩5 دينــ�راً، َوَبِقــَي َمَع ــِة بَِمبَل الَجميَل
ــَع  ــذي ك�َن َم ــُغ الّ ــ� الَمبَل ــ�راً، م ١٤6٠ دين

التّ�ِجــِر قبــَل ِشــراِء الَعص�فيــر؟

نشاٌط تعاوني )9

١٠

الَحّل: ___________________________________________



٣٣

اأْكِمُل الَنَمَط ال�آتي:
اأ( ٤٠١٢ ، ٤٠٢٣ ، ٤٠٣٤، ________ ، ________

ب( ١5٤١ ، ٣5٤٣ ، 55٤5 ، ________ ، ________

َعــَدُد ُســكّ�ِن َقْرَيــٍة ِفَلْســطيِنَيٍة ٣5٢٠ نََســَمة، َفــ�إذا ك�َن َعــَدُد ُســكّ�ِن 
َقرَيــٍة ُمجــ�ِوَرٍة لَهــ� َيزيــُد َعــن َعــَدِد ُســكّ�نِه� بـِــ 5٠٠ نََســَمة، َفمــ� َعَدُد 

ُســكّ�ِن الَقرَيــِة المج�ورة؟ 

الَحّل:  __________________________________________

اأَقِدُر ن�تَِج َجْمِع الَعَدَدْيِن 67٠ ،  ٢٨7 

الَحّل:  __________________________________________

١١

١٢

١3

اأكِوُن َمْس�ألًة َكلاِمَيًة َيكوُن َحلُه� 5٨6٨ + ٢١٤١ = ١٤٨٠٠٩

الَمْس�ألة: __________________________________________

_________________________________________________



٣٤

الّدْرُس الثالث   َطْرُح َعَدَدْيِن ِضْمَن 9999 دوَن اْسِتلاف

١

١

١

٢

َيَتق�ضــى ع�ِمــٌل فــي الَشــْهِر٤65 دينــ�راً، َيَدِخــُر ِمْنهــ� 
١٢١ دينــ�راً، َكــْم دينــ�راً ُينِفــُق الع�ِمــُل فــي الَشــْهر؟

الحّل:

اآح�د ال�آل�فِمئ�تَعَشراتاآح�د

دين�راً ينفُق الع�مُل في الَشهر.

قطعُة ص�بون

ــي  ــًة ف ــُي ٤٢5٣ ِقْطَع ــوِن النّ�ُبلِس ــُع الّص�ب ــَج َمْصَن اأنَت
اأْســبوع، بــ�ع منهــ� ٣١٢١ ِقْطَعــة، َكــْم ِقطَعَة ص�بوٍن 

بقيت؟
     ُيْمِكُن َتْمثيُل م� بقي من قطع الَص�بوِن على النحو ال�آتي:

٤٢5٣   
ـــ ٣١٢١

* للمعلم: تذكير الطلبة بعن�صر عملية الطرح



٣5

اأَمثُِل َعلى لَْوَحِة الَمن�ِزِل ثَُم اأِجُد ن�تَج طَْرِح ٩٨7٤ - ١5٣٢

اآح�د

ال�آل�فالواِحدات

اآح�دِمئ�تَعَشرات

١

١

3

٤

اأن�قُش: كيف اأَطْرُح َعَدَدْيِن ِضْمَن اآح�د ال�آل�ف؟

نشاٌط جماعّي

اأِجُد ن�تج الَطْرِح فيم� يلي:

٣٩٨7   
ـــ ١٣5٤

٤5٩7   
ـــ ٣75

٩7٢6   
ـــ 56٢٠

جباأ

اأ

ب

اأِجُد ن�تَج الَطْرِح فيم� يلي:

 = ٩٢56 ــ ٤٢٤٣    

 = 6٨6٠ ــ ١5٢٠    

٤٠5٣  -   7٨6٤= ١٥



٣6

اأ

ج
ب

د

٤٠٠٠ ـــ  ٢٠٠٠ =
75٠٠ ـــ ١5٠٠  =  

٢6٠٠ ـــ ١٠٠٠  =
٩٩٩٩ ـــ ٣٣٣٣  =

اأِجُد ن�َتَج م� َيلي ذْهِنّي�ً: ١٧

اأِجُد ن�تَج الَطْرِح ثَُم اأَتَحَقُق ِمْن َمْعقولَِيِة الَجواِب )بِ�لَتْقدير(:١٨

العدد ____ قريب من العدِد ____ اأي اأن التقدير معقولالعدد ____ قريب من العدِد ____ اأي اأن التقدير معقول

= ٤٠٢٣ - 5٠7٩             =  ٣٨ - ١٠١٢6٣      
الَتَحُقق:الَتَحُقق: ٣٨6٣   

   5٠7٩ـــ ١٠١٢
ـــ ٤٠٢٣

باأ

   
+

اأن�قش: م� العلاقُة بيَن َعَمِلَيتي الَطْرِح والَجْمع.

اأْطَرُح َواأَتَحَقُق بِ�لَجْمع: 
اأ( ٨6٤7 ـــ 5٤٣١      ب( ١٩56 ـــ 6٤٠ 

الَتَحُقق:الَتَحُقق: ٨6٤7   
ـــ 5٤٣١

   
+

١٩56   
ـــ 6٤٠

١٦

   
-

   
-



٣7

طَبــَع َمْصَنــُع النــور لِلَملابَِس َعَلَم ِفَلْســطيَن ١9
أَول،  َعلــى ٤٢٠٩ قمصــ�ن فــي الَشــْهِر ال�

َو ٣١٠٣ قمصــ�ن فــي الَشــْهِر الثّ�نــي.
اأ(  َكْم َقميص�ً طَبَع الَمْصَنُع في الَشْهَرْين؟
ــّل: ______________________ الَح
___________________________

ب( َكــْم َيزيــُد َعــَدُد الُقْمصــ�ِن فــي الَشــْهِر 
أَوِل َعــِن الَشــْهِر الثّ�نــي؟ ال�

ــّل: ______________________ الَح
___________________________

َيبُعُد َبْيُت س�لٍم َعِن الَمْدَرَسِة )٢6٨٨( ِمْتراً، َوَيبُعُد 
َبْيُت اأمَل َعِن الَمْدَرَسِة )١5٨7( ِمْتراً.

اأ( اأُي البيتيِن َيبُعُد َمس�َفًة اأْكَبر َعِن الَمْدَرَسة؟
الَحّل: _____________________________

 ب( اأِجُد الَفْرَق َبْيَن الَمس�َفَتْين.
الَحّل: _____________________________

ج( اأَتَحَقُق ِمْن َمْعقولَِيِة الَجواِب بِ�لَتْقدير.
الَحّل:_____________________________

بيت س�لم

بيت اأمل

١١٠



٣٨

اآح�د ال�آل�فِمئ�تَعَشراتاآح�د

١٩5١   
ـــ ١٩٠

٨ ١5

اأِجُد ن�تَج الَطْرِح فيم� يلي:
٤٩٨١   
ـــ  5٣٩

٣7٠٣   
ـــ  65١

َطْرُح َعَدَدْيِن ِضْمَن 9999 َمَع ال�ْسِتلاف

١

١

١

٢

ــِج  ــي الَخلي ــُب ف ــذي َيُص ــَرِب الَ ــِط الَع ــي َش ــراِت ف ــَة َوالُف ــرا ِدْجَل ــي نَْه َيْلَتق
ــَة مــع شــِط العــرب ١٩5١ كيلومتــراً،  ــِر َدْجَل ــُغ طــوُل نَْه ــُث َيْبلُ ــِي، َحْي الَعَربِ

ــراً. ــرب ١٩٠ كيلومت َوطــوُل شــط الع
     كم طوُل نهر دجلة لغ�ية شّط العرب؟ 

     يمكن تمثيل َذلك على النحو ال�آتي:

كيلومتراً

باأ

الّدْرُس الّراِبع       



٣٩

اأكُتُب َعموِديّ�ً َواأْطَرح:        

أولــى 6٤٩٨ َدج�َجــة، َوفــي المزرعــِة  ــ�ِن لِلَدجــ�ِج فــي المزرعــِة ال� َمْزَرَعت
أولــى َعــِن  الثّ�نَِيــِة ٤٨٨٩ َدج�َجــة، َكــْم َيزيــُد َعــَدُد الَدجــ�ِج فــي الَمْزَرَعــِة ال�

المزرعــِة الثّ�نَِيــة؟

3

٤

ــــــ

١٤5٨٣ - ٤6٩٣١٢7 - ٩١6٤

6٤٩٨   
ـــ ٤٨٨٩

ـــ

١٤ ١٨5 ٨

يمكُن تمثيُل ذلك َعلى لَْوَحِة الَمن�ِزِل ك�ل�آتي:

دج�جة

اآح�د

ال�آل�فالواِحدات

اآح�دِمئ�تَعَشرات

٨

٩

٩

٨

٤

٨

6

٤

5 ١٤ ١٨٨

باأ



٤٠

٥

٦

٧

اأِجُد ن�تَج الَطْرح:

اأْكُتُب َعموِديّ�ً َواأْطَرح: 

٤٩٠٤ - 5٤٣٢ 

ـــ

٢6٢١ - 675٠

5٤٣٢   
ـــ  ٤٩٠٤

٨٢7٢   
ـــ  6٤5

٩55٣   
ـــ  ٢7٣٨

٢5٠٩   
ـــ ١٨٩٣

أْرق�َم الُمن�ِسَبَة داِخَل        لُِتْصِبَح َعَمِلَيُة الَطرِح َصحيَحة: اأكُتُب ال�

              6  ٨      ٩    
ـــ     7  ٤  5

  5  ٠  6    
ـــ  ٤     ٢  ٣

  ٤  5     6       ٢  ٣    

اأ

اأ

اأ

ب

ب

ب

ج



٤١

ــ�،  ــِر ي�ف ــٌد َعلــى شــ�ِطِئ َبْح ــعيٌد َوخ�لِ َيْســُكُن َس
َوِمــْن ِهواي�تِِهــم َجْمــُع الَصــَدف، َبْعــَد ُمــَدٍة َجَمــَع 
َســعيٌد ١٠7٠ َصَدَفــًة، َوَجَمــَع خ�لٌِد 6٤5 َصَدَفًة 
ِزيــ�َدًة َعلــى مــ� َجَمَعــُه َســعيد، َفَكْم َصَدَفــًة َجَمَع 

خ�لِد؟

 ________________________________________________الحّل:

انَْطَلَقِت الثَْوَرُة الِفَلْسطيِنَيُة ع�َم ١٩65م، َكْم ع�م�ً َمضى َعلى انِْطلاقِته�؟

الحّل: _____________________________________________

اأَقِدُر ن�تَج الَطْرِح لـِ  ٩٢٤١ – 5٩٨7 

الحّل: ________________________________

٨

9

١٠



٤٢

اأْحِسُب ِذْهِنّي�ً َواأَضُع الَعَدَد الُمن�ِسَب في                  :

اأ( ٢6٠٠  +  ١٠٠٠ =
ب( ٩٩٩٩ ـــ  ١١١١ = 

ج( 5٠٠٠ +                   = ٩٠٠٠
د( 55٠٠ ـــ                  = ٤5٠٠ 

ُمراَجَعة

١

١

١

٢:
اأْكُتُب الَرْقَم الُمن�ِسَب في  )  ،  ،  (*

* ال�أشك�ُل المتط�بقُة تُمثِل الَرْقم نفِسه في العملّيِة الحس�بّية. 

اأفِكر: اأن� َعَدٌد َمْحصوٌر َبْيَن الَعَدَدْيِن ٤5٠٠، ٨٠٠٠ ُجِمَع اإِلَي ١٢٨، 
َفك�َن ن�تُِج َجْمعي 5١٢٨، َفَمْن اأن�؟

الحّل: ______________________________

3

الّدْرُس الخامس         



٤٣

- الَترتيُب الَتص�عدُي لِنواتِج العملَي�ِت الحس�بَيِة الَس�بقة:        
_______ ،_______ ،_______ ،_______ ،_______ ،_______ 

- الُرموُز هي:         ،         ،         ،         ،        ،

- الكلمُة الن�تجُة هي مدينة: ________ وقد ُولَِد فيه� النبُي ______ عليه الَسلام.

اأتع�وُن مع اأفراِد مجموعتي في الحّل واإِيج�ِد الكلمِة المفقودة.

٤

نشاٌط تعاونّي

ج�ب�ِت َوُرموَزه� َتص�ُعِديّ�ً َواأْكُتُب الَكِلَمَة النّ�تَِجة. آتَِيِة َواأَرتُِب ال�إِ اأِجُد ن�تَِج الَعَمِلّي�ِت ال�



٤٤

اأ(

ب(

اأْكِمُل الَنَمط:

مشروعي:

فــي  واأبحــُث  اأســرتي  مــع  اأتعــ�وُن 
الفلســطينَيِة  حصــ�ِء  ال�إِ مصــ�دِر 
لتعبئــِة بي�نــ�ٍت حــول اأعــداِد ســكّ�ِن 
خمــس قــرى فــي مح�فظتــي َحســَب 
آتــي، ثّم اأجــُد الفرَق َبْيَن  الجــدوِل ال�

أْصَغــر: أْكبــِر وال� عــدِد الُســك�ِن ال�

٥

٦

عدُد الُسك�ناسُم القرية

ــِة  ــَدِة الَكراَم ــن عــ�م ١٩6٨م فــي َبل ــِة فــي ٢١ اآذار ِم ــُة الَكراَم ــْت َمعَرَك َوَقَع
أرُدن، َوهــي َمعَرَكــٌة ف�ِصَلٌة في ت�ريِخ الثَوَرِة الِفَلســطينَيِة،  أرُدنِّيــِة فــي َغــوِر ال� ال�
َحيــُث اســَتَمَرْت اأكَثــَر ِمــن ١6 َســ�عة. َكــم ع�مــ�ً َمضــى على هــِذِه المعَرَكة؟

الحّل: ____________________________________________



٤5

اأهداُف الَوْحدة
ماذا تُلاحُظ في الّصورة؟

ــوا  ــَدِة اأْن ُيحقق ــِذِه الَوْح ــِة ه ــن ِدراَس ــ�ء م ــَد ال�نته ــة َبْع ــَن الطلب ــُع ِم ُيَتَوقَ
آتيــة: ال�أهــداف ال�

أْعداد.. ١ ِقراَءَة ال�
َتْحديَد القيَمِة الَمْنِزلَِيِة لَِرْقٍم ِضْمَن ٩٩٩٩٩.. ٢
أْعداِد ب�لّرموز وبِ�لّصوَرِة الُمَوَسَعِة َوالَكِلم�ِت َوبِ�لَعْكس.. ٣ ِكت�َبَة ال�
َتْمثيَل الَعَدِد بُِطِرٍق ُمْخَتِلَفة، ِمْثِل الِمْعداد ..... ٤
أْعداِد ِضْمَن ٩٩٩٩٩.. 5 الُمق�َرنََة َبْيَن ال�
أْعداِد تص�عديّ�ً َوَتن�ُزلِّي�ً.. 6 َتْرتيَب ال�
حَل مشكلاٍت حي�تّيٍة على مف�هيِم ال�أعداِد ومق�رنِته� وترتيِبه�.. 7

ال�أْعداُد ِضْمَن 99999 الَوْحَدُة 
الثّالَِثة 



٤6

ــِوُن الُمْســَتطيَل الـّـذي فيــِه الَعــَدُد ب�لكلمــ�ت بَِلــْوِن الّدائِــرِة نفســِه  األَ
الّتــي َتحِمــُل الَعــَدَد ب�لرمــوز:

تسعُة ال�آٍف 
وثم�نِمئة 
وخمسة

ثم�نيُة 
ال�آٍف 

وخمسمئة 
وخمسة 
وثم�نون

خمسُة 
ال�آٍف 
وواحد

اأربعُة ال�آف 
وخمسمئة 

واثن�ن 
وثلاثون

ثلاثة ال�آف

ستُة ال�آٍف ومئت�ِن 
واأربعَة عشَر

ال�أْعداُد ِضْمَن 99999  الّدْرُس ال�أَول         

١



٤7

6٠٠٠

ُيْوَجــُد فــي كُِل َبَلِدَيــٍة َمْكَتَبــٌة ع�َمــٌة، َوَقــْد ٢
َبَلَغــْت اأْعــداُد الُكُتــِب فــي اأْرَبــِع َبَلِديـّـ�ٍت 

آتــي: َعلــى الَنْحــِو ال�
 6٠٠٠ ، 5٠١5 ، ٤ ، ٩٨٠٤5١٢

آتَِيَة َعلى لَْوَحِة الَمن�ِزل: أْعداَد ال� اأَمثُِل ال�

آتيَة على الِمعداد: اأمثُِل ال�أعداَد ال�

                     9 ٨ ٠ ٤

اآح�ُد ال�آل�فِمئ�تَعَشراتاآح�داآح�ُد ال�آل�فِمئ�تَعَشراتاآح�د

٤5١٢

٥ ٠ ١ ٥



٤٨

3

٤

آل�َف َواأكُتُب الَعَدَد في             : اأُعُد اآل�

ــ� َحَصــَل َعلــى  ــي َعّم ــُر بِلَُغت ــداِد َواأَعِب ــَدَد ١٠٠٠٠ َعلــى الِمْع ــُل الَع اأ( اأَمثِ
ــي: أَوِل َوالثّ�ن ــِن ال� الِمْعدادي

= ٩٠٠٠١٠٠٠٠ + ١٠٠٠

7 اآل�ف

؟

ب( اأَمثُِل الَعَدَد ١٠٠٠٠ َعلى لَْوَحِة الَمن�ِزل:

+

ال�آل�فالواِحدات
اآح�د
٠
٠
٠

٠
٠
٠

٠
٠
٠

٩
١

١ ٠

َعَشراتاآح�دِمئ�تَعَشرات



٤٩

واِحداٌتواِحداٌت اآل�ف اآل�ف

أَعداَد الُمَمثََلَة َعلى الِمْعداد واأقراأه�: اأكتُب ال�

اأَتَذَكـــــــــــــــر:
لِِقــراَءِة الَعــَدِد اأَجــِزُئ كَُل َثــلاِث َمنــ�ِزَل َمعــ�ً َبــْدءاً ِمــَن الَيميــن، ثُــَم اأْقــَراأ ِمــَن 

الَيســ�ِر ال�آل�ف ثــّم الواِحــدات.

٥
باأ

دج

واِحداٌتواِحداٌت اآل�فاآل�ف



5٠

أْعداَد الُمَمثََلَة َعلى الِمْعداِد في             واأقراأه�:  اأكتُب ال�

أْعداَد الُمَمثََلَة َعلى لَْوَحِة الَمن�ِزل: اأْقَراأ ال�

أْعداَد َعلى لَْوَحِة الَمن�ِزل: اأمثُِل ال�
 ٣        ٨٠٠٠٨7٢٩٤

ال�آل�فالواِحدات
َعَشراتاآح�دِمئ�تَعَشراتاآح�د
٠٠6٠7

ال�آل�فالواِحدات
َعَشراتاآح�دِمئ�تَعَشراتاآح�د

ال�آل�فالواِحدات
َعَشراتاآح�دِمئ�تَعَشراتاآح�د
٤٤٤٠5

ال�آل�فالواِحدات
َعَشراتاآح�دِمئ�تَعَشراتاآح�د

ال�آل�فالواِحدات
َعَشراتاآح�دِمئ�تَعَشراتاآح�د
٢6٤٨٣

ال�آل�فالواِحدات
َعَشراتاآح�دِمئ�تَعَشراتاآح�د
١6٣٤5

٦

٧

٨



5١

9

١٠

١١

: اأكُتُب ال�أعداد ب�لرموز في 

آتَِيَة في ِكت�َبِة عددين َيَتَكَوُن كٌُل ِمْنهم� ِمْن 5 َمن�ِزل: اأْسَتْخِدُم الِبط�ق�ِت ال�

العدداِن هم�:

اأ( َتبلُُغ مس�َحُة ِفَلْسطيَن التّ�ريِخَيةِ َسْبعًة َوِعشريَن األف�ً َوتِْسَعَة 
كيلوِمْتراً ُمَرَبع�ً.   

ب( ع�َم ٢٠١١م ك�َن َعَدُد الُبيوِت الِْبلاستيِكَيةِ في ال�أراضي 
ــ�ً  ــن بيت ــًة َوثلاثي ــَتِمَئةٍ َوَثلاث ــَر األفــ�ً َوِس ــة َعَش الِفَلْســطيِنَيةِ اأْربَع

بلاستيكي�ً.
ج( َعــَدُد َطَلَبــةِ الثّ�نَِوَيــةِ الع�َمــةِ فــي العــ�مِ ٢٠١6م هــَو َثم�نــوَن 

األْفــ�ً َوَخْمُســِمَئةٍ َوتِْســعةٌ َوســتّون ط�لِبــ�ً َوط�لَِبة. 

 7

آتيَة بِ�لكلم�ت: اأكُتُب ال�أعداَد ال�
الَعَدُد بِ�لَكِلم�ت الََعَدُد بِ�لُرموز

٤٨١٣6
٩٩٠٩

 ٤١ ٩ ٣

أْعداِد في َموقعه� الَصحيح:   آتَِيَة َعلى َخِط ال� أْعداَد ال� اأكُتُب ال�

 6 5 ٠٠٠

 6٤٩٠٠ ، 6٤٤٠٠
١٢

  6٤7٠٠ 6٤٣٠٠6٤١٠٠



5٢

اأكُتُب الَعَدَد بِ�لّصوَرِة الُمَوَسَعة:
اأ( ٢576٣ =  

ب( ١6666 =

ج( ٣٠٠٠٠ =

لَِيُة َوالّصوَرُة الُمَوَسَعةالّدْرُس الثّاني     القيَمُة الَمْنِز

١

٢

َبَلــَغ َعــَدُد ُســكّ�ِن ُمح�َفَظــِة َســْلفيَت عــ�َم األفيــِن َواأَحــَد َعَشــَر ميلاِدَيــِة   
65٣67 نََســَمًة هّيــ� نمــلاأ الَفــراَغ فــي الَجــْدَوِل َوْفقــ�ً لِْلقيَمــِة الَمْنِزلَِيــِة 

أْرقــ�ِم الَعــَدد:  لِ�
قيَمُتُه الَمْنِزلَِية َعَشراُت ال�آل�ف اآح�ُد ال�آل�ف ِمئ�ت َعَشرات اآح�د الَرْقم

7 7
6٠ 6

٣
5
6

_______ + _______ + _______ + _______ + _______ 

_______ + _______ + _______ + _______ + _______ 

_______ + _______ + _______ + _______ + _______ 



5٣

اأْكُتُب ال�أعداد بِ�لرموز:3

= لــف  اأ  ٨ ٠  + ف ل� اآ  ٤  + ت  6مئــ� +  ١ ٠  +  5 اأ( 

ب( ٤ اآح�د و 5 ِمئ�ت و 7 َعَشرات ال�ألوف و ٢ َعَشرات و 6 اآح�د ال�ألوف =

٤ ٠ ١ 5 ٣
٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠٠

 ٢ ٣ ٨ 6 7
٣٠٠ ، ٣٠٠٠ ، ٣٠٠٠٠

١ ٨ ٩ 6 5
٩٠٠ ، ٩٠٠٠ ، ٩٠٠٠٠

 6 7 ١ ٤ 5
٤٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠٠

5 5 5 5 5
5٠٠٠٠ ، 5٠٠٠ ، 5٠٠

اأضع دائرة حول العدد الذي يمثُّل القيمَة المنزليَة للرْقِم الّذي َتحَتُه َخّط:

٤ ٨ ٠ ٢ ٣
٨ ، ٨٠ ، ٨٠٠

اأكتشُف الَخَط�أ في الّصوَرِة الُمَوَسَعِة لِلعدِد ثم اأصِوبُه:

٤

٥
الّصوَرُة الُمَوَسَعُة الَصحيَحة الّصوَرُة الُمَوَسَعُة الخ�ِطَئة الَعَدد

١٠ + ٢٠ + ٣٠٠٠ + ٤٠٠٠٠ + 6 ٤٣٢١6



5٤

األ�حُظ لوحَة المن�زل، واأق�رُن بْيَن اأعداِد طلبِة فروِع الثَ�نويِة الع�َمة:

اأ( العلمي والتّج�ري ______________________________.

نس�نّية ________________________. ب( العلمي والعلوم ال�إِ

ُمقاَرَنُة ال�أْعداد الّدْرُس الثّالث    

 فــي العــ�ِم الِدراِســّي ٢٠١6/٢٠١5م َبَلــَغ َعــَدُد َطَلَبــِة الثّ�نَِوَيــِة الع�َمــِة ١
آتــي:  )الَتْوجيهــي( فــي ِفَلْســطيَن ُمَوَزعيــَن َحَســَب الُفــروِع َعلــى الَنْحــِو ال�

ِعْلمّي ) ١7١٨5 (، ُعلوٌم اإنْس�نَِية ) 5٣٨١6 (، تِج�رّي ) ٣٤١7(.

ال�آل�ف الواِحدات
الفرع

َعَشرات اآح�د ِمئ�ت َعَشرات اآح�د
١ 7 ١ ٨ 5 ِعلمي
5 ٣ ٨ ١ 6 ُعلوٌم اإنْس�نَِية

٣ ٤ ١ 7 تِج�ِرّي
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 ٤٤١٨٩         5٣65

 7٩٢٨٣         7٩٢٨٤

اأَضُع اإِش�َرَة < اأْو > اأْو = في        لُِتْصِبَح الُمق�َرنَُة َصحيَحًة: ٢

٣٩٠٠7       ٣٩٠٠7

٢١5٢١      ٩٣5٤٣

اأكُتُب َعَدداً ِمْن َخْمِس َمن�ِزَل في           بَِحْيُث تُْصِبُح الُمق�َرنَُة َصحيَحًة:

آتَِيَة َتْرتيب�ً َتص�ُعِديّ�ً:  أْعداَد ال� اأَرتُِب ال�
١١١١١ ، ١٠٠١١ ، ١٠٠٠١            7٠٠٠ ، 657٤ ، ٢٢75١١
 _______،_______،_______           _______،_______،_______

   _______،_______،_______   _______،   _______،_______،_______

3

٤

٥

اأ

اأ

باأ

ج

ب

ب

د

آتَِيَة َتْرتيب�ً َتن�ُزلِّي�ً: أْعداَد ال� اأَرتُِب ال�
٨٠١١7 ، ٨٠576 ، ٨٩٨٣5 ٢٤٢ ، ٢٢١٠٠65 ، ٢66١ ، ٤7٢٠١
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ــْوُم ال�أســيِر الِفَلســطينِي فــي الّســ�بَِع َعَشــَر ِمــْن َشــْهِر نَْيســ�َن فــي  ُيصــ�ِدُف َي
أْقصــى حتــى عــ�م  أْســرى منــذ بِداَيــِة انِْتف�َضــِة ال� كُِل عــ�م، َوَقــْد َبَلــَغ َعــَدُد ال�
٢٠١6م،  ٩٠٠٠٠ اأســيٍر ، ِمْنُهــم ١١٠٠٠ ِطْفــل، َو١٤٠٠٠ اإْمــَراأة، اأُيُهمــ� 

أْطفــ�ِل اأْم ِمــَن الِنســ�ء ؟ أْســرى ِمــَن ال� اأْكَبــُر َعــَدُد ال�
الَحّل: ______________________________________________

تُشــيُر اإِْحص�ئِّيــ�ُت َوزاَرِة الِصَحــِة الِفَلْســطيِنَيِة فــي ُمْنَتَصــِف ع�ِم ٢٠١٤م 
ع�َقــِة 75٠٠٠ ُمواِطــٍن فــي  اأَن َعــَدَد الُمواِطنيــَن الّذيــَن ُيع�نــوَن ِمــَن ال�إِ
المح�فظــ�ت الشــم�لية، َو٣٨٠٠٠ ُمواِطــٍن فــي ِقطــ�ِع َغــَزة، اأُيُهمــ� اأَقــُل 

ع�قــ�ت، المح�فظــ�ت الشــم�لية اأْم ِقطــ�ُع َغــَزة؟ اأَفِســُر اإِج�َبتــي. فــي َعــَدِد ال�إِ
الَحّل: _________________________________________________

٦

٧

اأقُل َكِمَيٍة ِمَن الَبْيِض ِهَي: ___________   لِلَمْزَرَعة: ___________
اأكثُر َكِمَيٍة ِمَن الِبْيِض ِهَي: ___________   لِلَمْزَرَعة: ___________ 

اأَرتُِب َكِمّي�ِت الَبيِض َتْرتيب�ً َتص�ُعِديّ�ً:
_______________    ،    _______________   ،   _______________

اأنَْتَجت ٣ َمزاِرَع لِلّدج�ِج َكِمّي�ٍت ِمَن الَبْيِض َحَسَب الَجْدَوِل ال�آتي: ٨

١١٤٣٠ ١٤٣6٠ ١٣7٠٠ َكِمّي�ُت الَبْيض
الثّ�لَِثة الثّ�نَِية أولى ال� الَمْزَرَعة
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ُمراَجَعةالّدْرُس الرابع    

١

أْعداد:٢ آتَِيَة َعلى َخّط ال� أْعداَد ال� اأَمثُِل ال�

آتَِيَة َعلى الِمْعداد: أْعداَد ال� اأَمثُِل ال�



5٨

آتَِيَة بِ�لُرموِز في             : أْعداَد ال� اأكُتُب ال�
اأ( َخْمسٌة َوِعْشروَن األف�ً َوَثلاثُِمَئٍة َوِسَتٌة َوَسْبعون.

ب( َثلاَثٌة َوَسْبعوَن األف�ً َوتِْسُعِمَئٍة َواأْرَبَعَة َعَشر.
ج( واِحٌد َواأْرَبعوَن األف�ً َوَثم�نُِمَئٍة َوتِْسَعٌة َوَخْمسون.

اأْمَلاأ الَفراَغ بِ�لَعَدِد الُمن�ِسب:

3

٥

٤
اأ( 6٨٤6٣  =  ______ + ______  +  ______  + ______ + ______ 

ب( 5٢٩٠٠ = ______ + ______  + ______  + ______ + ______ 
ج( _______  = ٨ + ٢٠ + ٤٠٠٠ + 7٠٠٠٠  

أْحَمِر في الَفراغ: اأكُتُب القيَمَة الَمْنِزلَِيَة لِلَرْقِم الُمَلَوِن بِ�للَْوِن ال�
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اأْكُتُب َعَدَداً، َيَتَكَوُن ِمْن َخْمِس َمن�ِزَل َويكوُن فيِه:

الَعَدُد الَمْنِزلَة
الَعَشرات       ٣
الِمئ�ت         7
ال�آح�د          ١
اآح�ُد ال�آل�ف    ٨
َعَشراُت ال�آل�ف 5

آتَِيَة َتْرتيب�ً َتن�ُزلِّي�ً: أْعداَد ال� اأَرتُِب ال�

٦

٧

٨

5   ،   ١   ،  ٣   في ِكت�َبِة:  أْعداِد   7   ،   ٨   ،   اأْسَتْخِدُم بِط�ق�ِت ال�

اأْكَبِر َعَدد  ______________              اأْصَغِر َعَدد  ______________ 

7٩٨6       76٣6٩     765٢٣     75٢٨6 

،،،
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آتَِيَة َتْرتيب�ً َتص�ُعِديّ�ً: أْعداَد ال� اأَرتُّب ال� 9
٩٩56٩٩٣٨      ٠5      ٩٨٨5٩٩      ٣5٨٣  

اأَضُع اإش�َرَة  <  اأْو  >  اأْو =  في         لُِتْصِبَح الُمق�َرنَُة َصحيَحًة:
)اأ(   ٨٤576        ٨7٨6٩

)ب( ٤5٠6١        ٤5٠6١    
)ج( ٣٠٠٣٣        ٣٠٠٣٠

١٠

اأْكِمُل الَنَمَط حسَب اتج�ه الَسهم: ١١
اأبداأ

،،،
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ــِوُن الُمْســَتطيلاِت الّتــي َتْحَتــوي اأْعــداداً اأْكَبــَر ِمــْن ٢5٢٤٣ بِ�للَــْوِن  نشــ�ط: األَ
أْحَمــر، َواألَــِوُن الُمْســَتطيلاِت الّتــي َتْحَتــوي اأعــداداً اأْصَغــَر ِمــْن ٢5٢٤٣  ال�

ــر. أْخَض ــْوِن ال� بِ�للَ

أْحَمِر ُيَسّمى ________________ الَشْكُل الَهْنَدِسُي الُمَلَوُن بِ�للَْوِن ال�

�

«

�

¬
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ب�ُب الَرْحَمة – الُقْدُس

اأهداُف الَوْحدة
ماذا تلاحُظ في ال�أشكاِل الموجودِة في الّصورة؟

ــوا  ــَدِة اأْن ُيحقق ــِذِه الَوْح ــِة ه ــن ِدراَس ــ�ء م ــَد ال�نته ــة َبْع ــَن الطلب ــُع ِم ُيَتَوقَ
آتيــة: ال�أهــداف ال�

َتَعُرَف الُشع�ِع َوالَخِط الُمْسَتقيم.. ١
َرْسَم الُشع�ِع َوالَخّط الُمْسَتقيم.. ٢
تَعُرَف َمفهوِم الّزاوَيِة َواأنواعه�.. ٣
رسَم الّزواي� ب�أنواعه�. . ٤
تَعُرَف خواِص الُمستطيِل من حيُث ال�أضلاع والَزواي�.. 5
َتَعُرَف خواِص الُمرَبِع من حيُث ال�أضلاع والَزواي�.. 6
رسَم مستطيٍل ومرَبٍع ب�أبع�ٍد معروفة على شبكة المربع�ت.. 7
تَعُرَف عن�صِر الُمثلِث واأنواعِه من حيُث الّزواي�.. ٨

الَهْندَسُة َوالِقياس ١ الَوْحَدُة 
الرابعة  
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اأْكِمُل الَفراِغ بِم� هَو ُمن�ِسب:

ح�َفُة الِمْسَطَرِة   ِقْطَعٌة ُمْسَتقيَمة  ح�َفُة الكت�ب _______  ح�َفُة الُسبوَرِة _______   

-  اأذكُر اأْمِثَلًة اأخرى على الِقَطِع الُمْسَتقيَمِة ِمْن ُغْرَفِة الَصّف:

آتي ثَُم اأجيُب َعّم� َيلي: األ�ِحُظ الَشْكَل ال�

- األَِوُن الِقْطَعَة الُمْسَتقيَمَة التي تصُل بيَن الُنقطتيِن س ، ل  بِ�للَْوِن ال�أْصفر.
أْخَضر. - األَِوُن الِقْطَعَة الُمْسَتقيَمَة التي تصُل بيَن الُنقطتيِن ل،ص بِ�للَْوِن ال�
أْحَمر. - األَِوُن الِقْطَعَة الُمستقيمَة التي تصُل بيَن الُنقطتيِن س،ص بِ�للَْوِن ال�

- اأَسّمي الِقْطَعَة الُمْسَتقيَمَة الّتي َتِصُل َبْيَن الُنْقَطَتْيِن س ، ل: ____________
- اأَسّمي الِقْطَعَة الُمْسَتقيَمَة الّتي َتِصُل َبْيَن الُنْقَطَتْيِن س ، ص:____________

صلس

الُشعاُع َوالُمْسَتقيم الّدْرُس ال�أَول         

١

٢

__________

___________________________________________________
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آتَِية:  األ�ِحُظ ال�أْشك�َل ال�
)١

)٢

)٣

)٤

الِقْطَعُة الُمْسَتقيَمُة اأ ب ِهَي نَْفُسه� ب اأ
= اأ ب 

 اأ ب 

ب اأ

ب اأ 

الُشع�ُع اأ ب ، ُيْكَتُب :    

الُشع�ُع ب اأ ، ُيْكَتُب:    

الُمْسَتقيُم اأب ، ُيْكَتُب  اأ ب  اأو  ب اأ

اأ ب  =  ب اأ

َيْنُتُج الّشع�ُع ِمْن َمّد الِقْطَعِة الُمْسَتقيَمِة ِمْن اأَحِد َطَرَفْيه�  

َيْنُتُج الُمْسَتقيُم ِمْن َمِد الِقْطَعِة الُمْسَتقيَمِة ِمْن َطَرَفْيه�

3

أْحَمِر في  آتَِية: م�ذا تَُمثُِل َمْجموَعُة النّق�ِط الُمَلَونَِة بِ�ل� األ�ِحُظ ال�أْشك�َل ال�
كُِل ح�لَة: 

٤
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اأْرُسُم بِ�ْسِتْخداِم الِمْسَطَرِة ِمْن كُِل نُْقَطة )اأ ، ب ، ج ( ُشع�ع�ً:

اأْرُسُم بِ�لِمْسَطَرِة ُشع�ع�ً َيُمُر بِ�لُنْقَطِة س:        
١. اأَسّمي الُشع�َع ____________ 

٢. هْل ُيْمِكُن َرْسُم ُشع�ٍع اآَخَر ِمْن الُنْقَطِة س نفِسه�؟
 اإِذا ك�نَْت اإِج�َبُتَك نََعم، اأْرُسمُه. 

٣. َكْم ُشع�ع�ً ُيمِكُن اأْن نَرُسَم ِمن الُنْقَطِة س نَفِسه�؟ 
________________________

جباأ

س

٥

٦

بِ�ْسِتْخداِم الِمْسَطَرِة َوالَقَلِم، اأْرُسُم مْسَتقيم�ً واأَسّميِه ل ن.  ٧
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آتي ثَُم اأجيب: اأَت�أَمُل الَشْكَل ال�

اأكُتُب نُْقَطَة بِداَيِة اأرَبَعَة اأِشَعٍة َوَرْمَز كٍُل ِمْنه� في الَشْكِل الُمج�ِور:

١. َهْل الُشع�ُع ب ن َيْختِلُف َعِن الُشع�ِع ب م ؟  __________
٢. َهْل ُهن�َك َطريَقٌة اأْخرى لَِتْسِميِة الُشع�ِع ب م ؟   _______  اأَفِسُر اإج�َبتي 
٣. َهْل الُشع�ُع  ن م هَو نَْفُسُه ب ن ؟ _________ َولِم�ذا؟ __________
__________________________________________________

منب

نُْقَطُة الِبداَية _______ َوالُشع�ع _______         
نُْقَطُة الِبداَية _______ َوالُشع�ع _______      
نُْقَطُة الِبداَية _______ َوالُشع�ع _______      
نُْقَطُة الِبداَية _______ َوالُشع�ع _______      

َهْل ُيْمِكُن اأْن نَِجَد اأِشَعًة اأْخرى من خلاِل الَشكل؟ __________ 
اأَفِسُر اإِج�َبتي. 

٨

9

لم�ذا؟
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اأَسّمي َثلاَثَة ُمْسَتقيم�ٍت في الَشْكِل ال�آتي:     

آتي ثَُم اأجيب:  اأَت�أَمُل الَشْكَل ال�

١- اأكُتُب اأْسم�َء اأْرَبِع ِقَطٍع ُمْسَتقيَمٍة في الّشْكل:
    ________  ، ________ ،  ________ ، _________ 

٢- اأَسّمي ُمْسَتقيم�ً في الَشْكِل بَِطريَقَتْين: _________ ، ________

٣- اأَسّمي َثلاَثَة اأِشَعٍة َتبَداأ ِمَن النّقَطِة و:
____________ ، ____________  ، ____________

٤- اأَسّمي ُشع�َعْيِن َيبَداأ كٌُل ِمْنُهم� ِمن النّقَطِة اأ:
____________  ، ____________

أَول:  _______ - الُمْسَتقيَم ال�
- الُمْسَتقيَم الثّ�ني:  _______
- الُمْسَتقيَم الثّ�لِث: _______ 

١٠

١١
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* )ُيمِكُن اْسِتخداُم ِمْسَطَرَتْين، َشريٍط ُمَلَون، اأْعواِد الُمَثلّج�ت(.

اأَضُع اإِش�َرَة )    ( اأْسَفَل الَقَلَمْيِن اللَذْيِن ُيشكّلاِن زاِوَية:

اأتعلّم: الُشع�ع�ِن ب جـ ، ب اأ  الُمْنَطِلق�ِن ِمَن النّْقَطِة )ب( ُيَشكّلاِن زاِوَيًة َوُيَسّمى 
كٌُل ِمْنُهم� ِضْلُع الّزاِوَية.

َتَتَكَوُن الّزاِوَيُة ِمْن ُشع�َعْيِن )ِضلَعْيِن( لَُهم� نُْقَطُة الِبداَيِة نفِسه�

تَُسّمى الّزاِوَيُة النّ�تَِجة: الّزاِوَية  اأ ب جـ
اأْو الّزاِوَيُة جـ ب اأ  َوتَُسّمى الّزاِوَيُة اأْحي�ن�ً بَِحْرٍف

واِحٍد هَو َراأُس الّزاِوَية؛ َفُيق�ُل الّزاِوَيُة ب

ِضْلُع الّزاوية

َراأُس الّزاِوَية

ِضْلُع الزاوية

(          )(          )(          )(          )(          )

اأ

بجـ

الّزاِوَيُة َواأْنواُعهاالَدْرُس الثّاني     

١

٢

اأبَداأ بَِتحريِك قُص�َصَتْيِن ِمَن الَوَرِق َمَع َتْثبيِتهم� بَِدبوٍس َكم� في الَشْكل؛ 
َفَيْنُتُج ِمْن َتْحريِك الُقص�َصَتْيِن َشْكلاً ُيَسّمى الّزاِوَية.*
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في الَرْسِم الُمج�ِوِر اأَسّمي الّزاِوَيَة في الَشكل بِ�أْرَبِع ُطُرٍق ُمْخَتِلَفة:

اأرسُم

اأ ( الّزاِوَيَة الّتي َراأُْسه� النّْقَطُة م،
وِضْلعيه� م ل ، م ن

_______ ،_______ ، ______ ، ______      

آتية: اأسّمي راأَس َوِضْلَعِي الّزاِوَيِة في ال�أْشك�ل ال�

الّراأس: _________           الّراأس _________         الّراأس  _________ 

الّضلع�ِن ُهم� : ص ع ، ____   الّضلع�ن ____ ، ____     الّضلع�ن ____ ، ____

ساأ

بج

3

٤

٥
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____________      

ب(  الّزاِويَِة ب جـ اأ 

- اأْبَداأ بَِتْحريِك مْسَطَرَتْيِن َمَع َتْثبيتهمِ� َكم� في الَشْكل.

- الّزاِوَيُة الّتي َتَم َتْشكيلُه� في الَشْكِل الُمج�ِوِر تَُسّمى: الّزاِوَيُة القائَِمة.

أْمِثَلــِة َعَلْيهــ�: ح�َفتــ� الِكتــ�ب المتج�ورتــ�ن، ح�َفتــ� الُســبوَرة  - َوِمــَن ال�

الُمتج�ورتــ�ن.

- اأْذكُر َشَفِويّ�ً اأْمِثَلًة اأْخرى لَِزواي� ق�ئَِمة.

ج (  الزاِّوَيَة الّتي اأَحُد ِضلَعْيه�  س ص  واأّسميه�
      اسُم الزاوية:

٦
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األِوُن 5 ّزواي� ق�ئَِمِة في الَمْلَعِب بِ�للَْون نفِسه: 

ــوٍس  ــِن بَِدبّ ــَع َتْثبيِتهمــ� الُقص�َصَتْي ــَوَرِق َم ــَن ال ــِن ِم ــِك قُص�َصتي ــَداأ بَِتْحري اأ( اأْب
ــواِد  ــَون، اأْع ــريٍط ُمَل ــَطَرتْين، َش ــِتْخداُم ) ِمْس ــُن اس ــْكل، ُيْمِك ــي الَش ــ� ف َكم
ــِة  ــ� بِ�لّزاِوَي ــَم اأق�ِرنُه ــِة ثُ آتَِي أْشــك�ِل ال� الُمَثلّجــ�ت(،  َواأَكــِوُن َزوايــ� َكمــ� فــي ال�

ــة: الق�ئَِم

اأتعلّم: الّزاِوَيُة الح�َدة هي ال�أصغُر من الزاويِة الق�ئمة

٧

٨



7٢

ب( اأَضُع اإِش�َرَة )    ( َعلى الّزاِوَيِة الح�دة:

اأَشِكُل َثلاَث َزواي� ح�َدٍة ِمْن ِخلاِل َطّي الَوَرَقة.

9( نشاط
____________      ____________      ____________      

آتَِية:          اأْبَداأ بَِتحريِك قُص�َصتيِن ِمَن الَوَرِق َكم� في الح�ل�ِت ال�

اأق�ِرُن َبْيَن الّزواي� النّ�تَِجِة ِمَن الِتق�ِء زاِوَيَتْيِن ق�ئَِمَتْين:

١٠

اأتعلّم: نَُسّمي الّزاِوَيَة النّ�تَِجَة ِمَن الِتق�ِء زاِوَيتْيِن ق�ئَِمَتْيِن بِ�لّزاِوَيِة الُمْسَتقيَمة



7٣

١3     اأْذكُُر نَْوَع الّزاِوَيِة الّتي ُيَشكّلُه� َعْقَرب� الّس�َعة:

____________________________________________

     اأَضُع اإش�َرَة )  ( َعلى الزاِّوَيِة المنفرجة:

اأْبَداأ بَِتْحريِك قُص�َصتين ِمَن الَوَرِق َكم� في الَشْكل؛ لَتْكويِن َزواي� َكم� في 
آتَِيِة ثَُم اأق�ِرنُه� بِ�لّزاوَيِة الق�ئَِمة: ال�أْشك�ِل ال�

اأتعلّم: الّزاِوَيُة الُمْنَفِرَجُة ِهَي ال�أكبُر ِمَن الَزاِوَيِة الق�ئَِمة واأقل من زاوية مستقيمة.

١١

١٢

____________________________



7٤

ــة ،  ــة ، ُمْنَفِرَج ــ�ّدة ، ق�ئِم ــرف: )ح ــ� بَِح ــِة الُمشــ�َر اإلَيه ــْوَع الّزاِوَي ــُب نَ اأكُت
ُمْســَتقيَمة( بِ�لَفــراغ:

     األ�ِحُظ الَشْكَل الُمج�ِوَر ثَُم اأجيُب َعّم� ي�أتي:

اأ( َعَدُد الّزواي� الق�ئَِمَة في الَشْكل: ______
ب( اأَسّمي زاِوَيَتْيِن ح�دتين في الَشْكل: ______ ، ______

اأ

س

و

ب

ص

______________

_____________________

_______

_____________________

١٤

١٥
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الُمْسَتطيُل َوالُمَرَبعالَدْرُس الثّالِث       

     اأكُتُب ثلاثَة اأْشي�ٍء في ُغْرَفِة الَصّف َتْحَتوي كٌُل ِمْنه� َعلى َشْكِل: 
اأ( مـُـــربــــــع:
ب( ُمستطيل:

١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢

أْصَفر.١ آتية بِ�للّْوِن ال� -  األَِوُن الّدائَِرَة في الّصوَرِة ال�
- َكْم ُمَرَبع�ً في الّصوَرة؟  ____________________
- الَشْكُل الُمَلَوُن بِ�لُبْرتُق�لي هَو: ________________
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اأْرُسُم اأْشك�ل�ً ُرب�ِعَيًة ُمْخَتِلَفًة بِ�سِتْخداِم َشَبَكِة النّق�ط، ثَُم اأْعِرُضه� اأم�َم ُزَملائي:*

3( نشاط

آتَِية، َكم� في الَشْكِل الُمج�ِور:٤ لَدى اأميٍر َمْزَرَعُة الُوروِد ال�

اإذا تم تمثيُل شكِل َمْزَرعِة اأميٍر َعلى لَْوَحِة الُمَرَبع�ِت على النحو ال�آتي، اأكِمل:
١( طوُل الَشريِط الُملَوِن ب�لَزهرّي: ______
أْزَرق: ______ ٢( طوُل الَشريِط الُملَوِن ب�ل�

أْزَرق؟ ______ ٣( م� العلاقُة بين طولْي الشريطيِن الَزهري وال�
٤( م� طوُل الَشريِط الُملَون ب�لُبرتق�لي: ______
أْخَضر: ______ 5( طوُل الَشريِط الُملَون ب�ل�

أْخَضر؟ ______ 6( م� العلاقُة بين طولْي الَشريطيِن الُبرتق�لّي وال�

اأستنتج: في الُمْسَتطيُل كُُل ِضْلَعْيِن ُمَتق�بِلان ________
* ُيمِكُن لِلُمَعلِّم اِْسِتْخداِم اللّْوَحِة الِمْسم�ِرَيَة اأو َبرن�َمُج الَرس�م.
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داأ

جـب

 اأِجُد الّراأَْس الّرابَِع للُمْسَتطيِل َواأْكِمُل الَرْسَم بِ�ْسِتْخداِم الِمْسَطَرِة فيم� َيلي:٥

  لِلُمْسَتطيِل _______ ُرؤوس                  لِلُمْسَتطيِل _______ اأْضلاع

٦

٧

في الَشْكِل الُمج�ِوِر، الُمْسَتطيُل اأ ب ج د :

اأ  -  اأِجُد طوَل جـ د: ___________ وحدات. 

ب - اأِجُد طوَل ب جـ: __________ وحدات.  

7 وحدات
٣ وحدات

آتَِيِة بِ�سِتْخداِم        : اأَحِدُد نَْوَع كُِل زاِوَيٍة في الُمْسَتطيلاِت ال�

أْرَبَعة ____________  - َزواي� الُمْسَتطيِل ال�
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     اأْرُسُم الُمْسَتطيَل س ص ع ل الّذي فيه س ص = ٤ وْحدات، ٨
ص ع = ٣ وْحداٍت َعلى َشَبَكِة الُمَرَبع�ت. 

ُخطواِت الرَْسم:
نَُحَدُد الُنْقَطَة س َعلى َشَبَكِة الُمَرَبع�ت. 	 
نَُعُد اأْربَع َوْحداٍت اأفُِقّي�ً اإِلى الَيميِن َونََضُع النّْقَطَة ص. 	 
َونُعِيــُن 	  ِْســَيًة  َراأ وْحــداٍت  َثــلاَث  نَُعــُد  ص  النّْقَطــِة  ِمــَن 

الُنْقطــَة ع. 
ــُن 	  ــ�َ اإِلــى الَيســ�ِر َونَُعِي ــَع وْحــداٍت اأفُِقّي ِمــَن النّْقَطــِة ع نَُعــُد اأرَب

ــَة ل. النّقَط
بِ�سِتْخداِم الِمْسَطَرِة نَِصُل س ص، ص ع، ع ل، ل س. 	 

َيَتَكَوُن الُمْسَتطيُل س ص ع ل 

اأْضلاُع الُمْسَتطيِل ِهَي : ____، ____، ____، ____

َزواي� الُمْسَتطيِل ِهَي : ____، ____، ____، ____ 	 

أْرَبع ؟ _________	  م� نَْوُع الّزواي� ال�

الُمْسَتطيُل َشْكٌل ُرب�ِعّي مغلق، فيِه كُُل ِضلَعْيِن ُمَتق�بَِلْيِن متس�ِوَي�ِن َوَزواي�ُه َقوائِم.
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9

١٠

آتَِيَة لِْلُحصوِل َعلى ُمْسَتطيٍل في كُِل ح�لَة:  اأْكِمُل الَرْسَم في الح�ل�ِت ال�

ع(  ن  )س ص  الُمْســَتطيَل  اأْرُســُم   
ــدات، س  ــه س ص ُيســ�وي 5 وْح في
ــَبكِة  ــى َش ــدات  َعل ع ُيســ�وي ٣ وْح

آتَِيــة.  الُمَرَبعــ�ِت ال�

َمُل الَشــْكَل الَمْرســوَم َعلى َشــَبكِة الُمَرَبع�ِت ثَُم اأجيب: َت�أ اأ
أْشِرطة: اأ( م� طوُل كّل من ال�

أْحَمر : _________ وْحدات - ال�
أْصَفر : _________ وْحدات -  ال�
أْزَرق : _________ وْحدات -  ال�

أْخَضر : _________ وْحدات -  ال�
أْربَعة؟  ب( م� العلاقُة بين اأطواِل ال�أشرطِة ال�

__________________________

اأستنتج: اأطوال جميُع اأضلاِع الُمرَبع ________

١١



٨٠

آتَِيِة بِ�سِتْخداِم الُمَثلِّث الق�ئِِم       :١3 اأَحِدُد نَْوَع كُِل زاِوَيٍة في ال�أْشك�ِل ال�

أْرَبَعِة  ___________  - َزواي� الُمَرَبِع ال�

ــْكَل  ــُل الَش ــه. اأْكِم ــْم ُيْكِمْل ــْكِل َولَ ــِم الَش ــَداأ بَِرْس ــ�ً، َب ــَم ُمربع ــيٌن اأْن َيْرُس اأراَد حس
ــة: آتَِي ــَن الحــ�ل�ِت ال� ــي كٍُل ِم ــ�ِت ف ــَبَكِة الُمَربّع ــى َش ــيٌن َعل ــَمُه حس ــذي َرَس الّ

١٤

اأستنتج: الُمرَبع: شكٌل رب�عٌي ُمغَلق، جميُع اأضلاِعه _____  وزواي�ه _____

َت�أَمُل الَشــْكَل الَمْرســوَم َعلى شــبكِة الُمَرَبع�ِت ثَُم اأجيب: اأ

الَشْكُل الُمج�ِوُر ل م ن هـ ُمَرَبع: 
١( اأِجُد طوَل ل م : ______________

٢( اأِجُد طوَل م ن : _______________

١٢



٨١

١٥

١٦

اأْرُسُم ُمَربّع�ً طوُل ِضْلِعِه 6 وْحداٍت 
َعلى الَشَبَكِة الُمج�ِوَرة .

اأِجُد طوَل الِضْلِع الَمْجهوِل دوَن ِقي�ٍس فيم� َي�أتي:



٨٢

الَدْرُس الّراِبع     الُمَثلّث    

                                                                                                                     

                                                                          

                                                

                                                                         

أَبِدَية.       الُقْدُس ع�ِصَمُة ِفَلْسطيَن ال�
اأ( اأِصُل َبُيَن النّق�ِط الّتي تَُمثُّل كَُل َمديَنَتْين مم� يلي:

١-  الع�ِصَمُة َوالَرْمَلة.

٢- الع�ِصَمُة َوالَخليل.
٣- الَخليُل َوالَرْمَلة.

ب( الَشكُل الن�تُج من توصيِل الِنق�ِط هو
______________________

اأِصُل َبْيَن النّق�ِط الثّلاِث لِتْكويِن ُمَثلث ) اإْن اأْمَكن (:    

١

٢



٨٣

 3

٤

آتَِيَة َواأجيُب َعّم� َيلي:                                                                           اأَت�أَمُل الُمَثلّث�ِت ال�

 اأ(  اأْكِمُل الَفراَغ بِم� هَو ُمن�ِسٌب فيم� َي�أتي: 
ُرؤوُس الُمَثلِّث )١(:  _________ ، _________ ، _________	 
َزواي� الُمَثلِّث )٢(:    _________ ، _________ ، _________	 
اأْضلاُع الُمَثلّث )٣(: _________ ، _________ ، _________ 	 

ب(  األ�ِحُظ في ال�أْشك�ِل الّس�بَِقة:
كُُل ُمَثلٍّث لَُه: _________ ُرؤوس.	 
َعَدُد اأْضلاِع كُُل ُمَثلّث: _________ اأضلاع.	 
كُُل ُمَثلٍَث لَُه: _________ َزواي�.	 

آتِي: َكْم ُمَثلّث�ً في الَشكل ال�

َعَدُد الُمَثلّث�ت: ______
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٥
اأنْواُع الُمَثلِّث ِمْن َحْيُث َزواي�ه:

اأَت�أَمُل المَثلّث�ِت الَمْرسوَمَة َواأْكِمُل الَجْدَول:

                                                   

                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

الّزاِوَيُة جـ الّزاِوَيُة ب الّزاويُة اأ الُمَثلّث 
ح�َدة ح�َدة ح�َدة )١(

)٢(
)٣(
)٤(
)5(
)6(

الُمَثلّث�ن: )١( ، )6( َزواي�هم� جميعه� ح�َدة، ُيَسّمى الُمَثلَُث ح�ّد الّزواي�. 
اأْكِمُل: الُمَثلّث�ن :)٣( ، )5( اإِْحدى َزواي�ُهم� ُمْنَفِرَجة، ُيَسّمى الُمَثلُّث ______ الّزاِوَية.

الُمَثلّث�ن: )٢(، )٤( اإِحدى زواي�ُهم� ق�ئمة، ُيَسّمى الُمَثلَُث ______ الّزاِوَية. 

)١(

)٤(

)٢(

)5(

)٣(

)6(
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٦

٧

آتَِيَة ِمْن َحْيُث الّزواي�:   اأصِنُف الُمَثلّث�ِت ال�

  اأَعِيُن الّراأَس الثّ�لَِث واأصُل بين الِنق�ط لَِيكوَن الّشْكُل ُمَثلّث�ً:

ق�ئَِم الَزاِوَية                      ح�َد الَزواي�                     ُمْنَفِرَج الَزاِوَية 

________ )١( ________                                   )٢( 

________ )5(                                 ________ )٤( 
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________________________

الَدْرُس الخامس    ُمراَجَعة 

      اأَضُع اإِش�رَة )  ( اأم�َم الِعب�َرِة الّصحيَحة َواإِش�رة )  ( اأم�َم الِعب�َرِة ١
َغْيِر الّصحيَحِة في )    ( فيم� يلي:

اأ( الُمَثلُّث الق�ئُِم الّزاِوَيُة اإِحدى زواي�ُه ق�ئَِمة .              )       (
ب( في الُمَثلَِث الُمْنَفِرِج الزاِّوَيِة تُوَجُد زاِوَيت�ِن ُمْنَفِرَجت�ن.  )       (
جـ( الُمَثلُّث ح�ُد الّزواي� زواي�ُه َجميُعه� ح�َدة .             )       (
أَقّل.        )       ( د( ُيوَجُد في اأِي ُمَثلٍّث زاِويت�ن ح�َدت�ِن َعلى ال�

آتيِة في الفراغ:٢ اأكتُب اسَم كٍل من ال�أشك�ِل ال�

   في الُمَثلَِث اأ ب جـ الُمج�ِور: 3

اأ

ب

ج

ضلع� الّزاِوَيِة ب هم�: ________، _________
ضلع� الّزاِويِّة اأ هم�:    ________، _________
ِضْلع� الّزاِوَيِة جـ هم�:  ________، _________
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ــٍة ٤ ــٍة ق�ئَِم ــْن َتْشــكيِل زاِوَي ــُة ِم ــُة النّ�تَِج        اأ( الزاِّوَي
ــٍة حــ�َدٍة َتكــون: ____________. ــع زاِوَي َم

ب( الَزاِوَيــُة النّ�تَِجــُة ِمــْن َتْشــكيِل زاِوَيــٍة حــ�َدٍة َمــع زاِوَيــٍة حــ�َدٍة َقــْد َتكــون: 
___________ اأْو __________  اأْو  __________.

٥

٦

آتية:    األَّوُن َراأَس الّزاِوَيِة الق�ئَِمِة في كُِل َشْكٍل من ال�أشك�ِل ال�

آتَِيَة ثَُم اأْكِمُل الَجْدَوَل بِم� هَو ُمن�ِسب: اأَت�أَمُل ال�أْشك�َل ال�

َعَدُد الّزواي� الق�ئَِمة

َعَدُد الّزواي� الح�ّدة

َعَدُد الّزواي� الُمنفرجة

الَشْكُل
ماأ

لج نب

أ

ب ج



٨٨

آتَِية:٧  اأَحِدُد نَْوَع الّزاِوَيِة الُمش�ِر اإلَْيه� في ال�أْشك�ِل ال�

٨

َعَدُد ال�أْضلاعَعَدُد الّزواي�الَشْكل

آتية: اأكُتُب َعَدَد الّزواي� َوَعَدَد ال�أْضلاِع في كُِل َشْكٍل من ال�أشك�ِل ال�



٨٩

 اأُعُد اأْعواَد الثِق�ِب َواأْكِمُل الَنَمط: 9

،

 

 

،

، ، ،

آتِِية:١٠ اأَت�أَمُل اللّْوح�ِت الَفنّيَة ال�

١(  م� ال�أْشك�ُل الَهْنَدِسّيُة الّتي تعلمته� وَتَم اْسِتْخداُمه� في كُِل لِْوَحٍة َفنَية؟
٢( م� اأْجَمُل لَْوَحٍة اأْعَجَبتك؟ َولِم�ذا؟ 

____________________________________



٩٠

 اأكُتُب َعَدَد الُمَرَبع�ِت في الَشْكِل ال�آتي: ١١

َعَدُد الُمَرَبع�ت : ____________

َمْشروعي: 
-  اأَتع�َوُن َمَع اأْفراِد اأسرتي َواأت�أمُل ال�أغراَض في منزلي.

- اأسمي ال�أشك�َل الهندسيَة التي تعلمُته� )ُمْسَتطيل، ُمَرَبع، دائِرة، ُمَثلَث( 
في خمس اأغراض من المنزل واأسِجُل المعلوم�ِت في الجدوِل ال�آتي:

ال�أشك�ل الهندسية الموجودةاسم الغرضالرقم

١
٢
٣
٤
5



٩١

ُيَتَوقَــُع ِمــَن الطلبــة َبْعــَد ال�نتهــ�ء مــن ِدراَســِة هــِذِه الَوْحــَدِة اأْن ُيحققــوا 
آتيــة: ال� ال�أهــداف 

َتْنظيَم َبي�ن�ٍت محددٍة في َجداِوَل َبسيَطٍة بِ�لُصَور.. ١
َتْنظيَم َبي�ن�ٍت محددٍة في َجداوَل َبسيَطٍة بِ�لُرموز.. ٢
ِقراَءَة َبي�ن�ٍت ُمَجْدَولَة.. ٣
َتْفسيَر َبي�ن�ٍت ُمَجْدَولَة.. ٤
توظيَف البي�ن�ت المجدولة في حل مشكلات حي�تية.. 5

اأهداُف الَوْحدة

الَبيانات الَوْحَدُة 
الخاِمَسة 

َحْقُل ُمنيرَحْقُل خليل

اأُيُهم� ُمَنظٌّم بَِشْكٍل اأكثر َحقُل خليٍل اأم حقُل منير؟



٩٢

الَبياناُت وتمثيُلها بالّصورالَدْرُس ال�أَول       

الف�ِكَهة ١

َعَدُد َحّب�ِت الَفواِكه جميعه�: __________

آتي بِم� هَو ُمن�ِسب: اأْكِمُل الَجْدَوَل ال�

الف�ِكَهة
تُّف�ح
اإِج�ص

الَعَدد
٤
٤
٣

فراولة



٩٣

أْكواب   الَحليُب ُمفيٌد لِِصَحِتن� "٢ َعَدُد ال� الِ�ْسُم
ُمنى

َسَمر

َعوني

َشِرَبت ُمنى: __________  ِمَن الَحليب.
َشِرَب عوني:__________ ِمَن الَحليب.

أْطفــ�ُل الثلاثــة: ________ ِمــَن  َشــِرَب ال�
ــب. الَحلي

ــَزَة 3 ــي َغ ــَمِك ف ــوِق الَس ــى س ــة" اإل أم�نَ ــِم "ال� ــُب َمْطَع ــُن ص�ِح ــَب اأيَم       َذه
َواْشــَترى اأربعــة اأْصنــ�ٍف ِمــَن الّســِمِك فــي كَُتــٍل ُمْخَتِلَفــة ) َســْردين ٩كيلوغرامــ�ً، 
بــوري ١٢ كيلوغرامــ�ً، ُســْلط�ُن اإبراهيــم ٢٠كيلوغرامــ�ً، الُمْشــط ١٠كيلوغرامــ�ً (.

١( اأكِمُل الجدوَل واأجيُب َعّم� َيلي اْعِتم�داً َعلى الَجْدَوِل الّس�بق: 
٢( م� نَْوُع الّسَمِك الّذي اشتراه وك�ن له اأكَبُر كُتَلة: ___________________ 
أربعِة ِمَن الَسَمِك بِ�لكيلوغرام:________ أْصن�ِف ال� ٣( كُْتَلُة م� اْشَتراُه اأيمن ِمن ال�
٤( اإِذا ك�َن َثَمُن كيلوغرام ِمَن الُمْشِط ١٠ َدن�نير، َكم دين�راً يْدَفُع لِِشراِء ٣ كغم 

ِمَن الَنْوِع نَْفِسه؟ ____________________

الُكْتَلة )كيلوغرام�ً( نَْوُع الّسَمك
٩ ردين الّسْ

البوري
 ُسلط�ُن اإبراهيم

الُمْشط



٩٤

فطــ�رِ الّتــي َتن�َولهــ� كٌُل ِمْنُهــم صب�َح        َســ�أَل الُمَعلـّـُم طلبــَة الّصــِف َعــْن َوْجَبــِة ال�إِ
اليــومِ َفك�نَــْت اإِج�ب�تُهــم علــى النحو ال�آتي:

- اأجيُب َعّم� َيلي:
اأ( َعَدُد الطَّلَبِة الّذيَن َتن�َولوا الَحليَب َوالُجْبن: ________________ الُطلاب.
ب( نَْوُع الَوَجَبِة الّتي َتن�َوله� اأْكَبُر َعَدٍد ِمَن الطّّلاب: _________________.

ج( َعَدُد َطَلَبِة الَصّف َجميِعهم: ____________________ ط�لب�ً.
د( َعَدُد الطّلَبِة الّذيَن لم يتن�ولوا الَفلافِل: ____________________ ط�لب�ً.

٤

عدُد الَطلبة نَْوُع الوَجَبة

١٠ َفلاِفل

١١ َزْعَتٌر َوَزْيت

٨ َحليٌب َوُجْبن



٩5

َفْصُل الِشتاء:٥
أَحــد في  آتــي َعــَدَد الِمظــّلاِت الّتــي ب�َعْتهــ� َمَحــّلاٌت عديــدٌة َيــْوَم ال� ُيَمثـِـُل الَجــْدَوُل ال�

يــوٍم م�طر:

أم�نَة ": ________________ مظلة. اأ( َعَدُد الِمَظّلاِت الّتي ب�َعه� َمَحّل " ال�

ب( َعَدُد الِمَظّلاِت الّتي ب�َعه� َمَحّل " النّزاَهة ":  ____________ مظلات.
ج( َعَدُد الَمَظّلاِت الّتي ب�َعْته� الَمَحّلاُت جميِعه�: _____________ مظلة.

أم�نــة" دينــ�ران َوِســْعُر كُِل )٣( ِمَظــّلاٍت  ِســْعُر الِمَظلـَـِة فــي َمَحــّل "ال�
فــي َمَحــّل " النّزاَهــِة " )٤( َدن�نيــر. اأُي الَمَحلَْيــِن َحَصــَل َعلــى َمْبَلــٍغ 

اأكَبــَر ِمــن َبْيــِع الِمَظــّلات ؟
الَحّل: ___________________________________

اأَفكّر: 

الَعَدد الِمَظّلات اْسُم الَمَحّل

القن�عة

أم�نَة ال�

الّصداَقة

النّزاَهة

ُيستخدم التّْمثيُل الّس�بُِق في الَجْدَوِل: لتنظيم البي�ن�ت بِ�لُصور



٩6

      َســ�أَل الُمَعلـّـُم َبْعــَض الطــلاِب َعــِن نَــْوِع الّري�َضــِة الَمفّضَلــِة لََدْيِهــم؛ َف�أج�بــوا: 
٨ ُيِحّبــوَن كـُـَرَة الَقــَدِم، 5 ُيِحّبــوَن لُْعَبــَة الّريَشــِة، و٣ ُيِحّبــوَن تِِنــَس الطّ�ِولـَـة.

اأكِمُل تمثيَل المعلوم�ِت في الجدوِل على النحو ال�آتي:  )      يمثُل ط�لب ( 

٦

-  َعَدُد الطّلاِب الّذيَن َس�ألَُهُم الَمَعلِم : ____________________ ط�لب�ً.

التمثيُل ب�لصور الِري�َضة
كَُرُة الَقَدم
لُْعَبُة الّريَشة

تِِنُس الطّ�ِولَة

فــي عيــِد ميــلاِدِه اأشــعَل اأميــٌر )6( َشــمع�ٍت، واأشــعَلْت َفْتِحَيــُة )٨( َشــمع�ٍت، ٧
َواأشــعَل اأيـّـوٌب )١٠( َشــمع�ٍت، َواأشــعَلْت ُســْع�ُد )٤( َشــمع�ٍت. اأْكِمــُل الفــراَغ فــي 

آتــي، بَِحْيــُث ُيَمثِــُل  ٢ َشــمعة. الَجــْدَوِل ال�

عدُد الِقصص التمثيُل ب�لصور اْسُم الِطْفل

ُسْع�د

 اأميَر

َفْتِحَية

اأيّوب



٩7

أَثِرَيِة في َبْعِض الُمُدِن الِفَلْسطيِنية. ُيَمثُِل الَجْدَوُل َعَدَد الَمع�لِِم ال� ٨

اْعِتم�داً َعلى الَجْدَوِل الس�بق؛ اأجيُب َعّم� َيلي: 

أثريِّة في َمديَنِة اأريح�: __________ مع�لم اأثريّـة.  * عدُد المع�لِم ال�

أثريِّة في َمديَنِة  الَخليل: __________ مع�لم اأثريّـة. * عدُد المع�لِم ال�

- لَْو َمثَّل الَرْمُز       َمعلمْين اأثرَيْين:

التمثيُل ب�لصور الَمديَنة

الُقْدس

َعكّ�

اأريح�

الَخليل
بيت لحم



٩٨

تمثيُل البياناِت بالَجداوِلالَدْرُس الثّاني      

   اأصُل َبيَن الِبْذَرِة َونَبَتِته�:١

ُيْمِكُن َتْرتيُب الَمْعلوم�ِت الّس�بَِقِة َحْوَل الُبذورِ َوالَنْبَتِة الُمق�بَِلِة لَه� بِ�لَجْدَوِل ال�آتي: 
اأْكِمُل الَجْدَوَل بِم� هَو ُمن�ِسب:

 اْسُم الَنْبَتةالَنْبَتةالِبْذَرة



٩٩

 " ُهْم ِمنّ� .... ِفَلْسطينّيون "٢
ع�َقِة الَبَصِرَيِة ٨ َمداِرس.	  َيْبلُُغ َعَدُد َمداِرِس ال�إِ
ع�َقِة الَسْمِعَيِة ١١ َمْدَرَسة. 	  َيْبلُُغ َعَدُد َمداِرِس ال�إِ
ع�ق�ِت الُمَتَعِدَدِة ٢5 َمْدَرَسة.	  َيْبلُُغ َعَدُد َمداِرِس ال�إِ
ــرى َكمــ� 	  ــٍة اأْخ ــ�ِت بَِطريَق ــُل هــِذِه الَمْعلوم ــُن َتمثي ُيْمِك

ــْدَوِل الُمجــ�ِور. ــي الَج ف

َعَدُد المدارس  ع�قة نَوُع ال�إ

اإِع�َقٌة َسْمِعَية

٨ اإِع�َقٌة َبَصِرَية

اإِع�ق�ٌت ُمَتَعِدَدة

3
أْسبوِعَية َعَدُد الِحَصِص ال� الَمْوضوُع

٩ اللَُغُة الَعَربَِية

6 الِري�ِضّي�ت

٣ نْجليِزَية اللَُغُة ال�إ

٤ الَتْنِشَئُة ال�جتم�عية

٣ الُعلوُم َوالَحي�ة

٣ الَتْربَِيُة الّديِنَية

أْسبوعَية ____________________ حصص. - َعَدُد ِحَصِص الّري�ِضّي�ِت ال�
- َعَدُد ِحَصِص اللَُغِة الَعَربَِيِة في اأسبوعين ___________________ حصص.

أْسبوِعَيِة الّتي اأْدُرُسه�  __________________ حصة. - َعَدُد الِحَصِص ال�

نْجليِزَيِة كُِل يْوم ؟ لِم�ذا ؟ _______________. - َهْل ُهن�َك ِحَصٌة لِلَّغِة ال�إ

َجْدَوُل الِحَصِص

ع�َقة َجميِعه�: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرسة.	  َعَدُد َمداِرِس ال�إِ
ع�َقة الَبَصِرَية: ــــــــــــــــــــــ مدارس.	  ع�َقِة الَسْمِعَيِة َعْن َمداِرِس ال�إِ َكْم َيزيُد َعدُد َمداِرِس ال�إِ



١٠٠

الطّول )ب�لسم(اِْسُم الِبْنت 

١٢٢اإسراء

١٣6ُسَمّية
١١٠َب�ن�

١٢٨َروان

اأ( البنُت ال�أطوُل هي ______________
ب( البنُت ال�أقصُر هي ______________

جـ( اأرتُِب اأطواَل البن�ِت تن�زلي�ً حسَب ال�سم:
___________ ، ___________ ، ___________ ، ___________

ــة؟  ــة اأطــوُل مــن روان لكنهــ� اأقصــُر مــن ســمّية، فكــم يكــوَن طــوُل هب د( هب
____________________

هـ( َمن هي الطّ�لبُة التي طولُه� ١٢٠سم تقريب�ً ؟  _________________
و( َمن هم� الطّ�لبت�ِن اللت�ِن مجموُع طولْيِهم� ٢5٠سم ؟

 ____________________ و ____________________
أْسئَلة. أْطول " َمَع َطَلَبِة الَصِف َوَطْرُح م� َيراُه ُمن�ِسب�ً ِمَن ال� * ُيْمِكُن لِلُمَعلِِم َتْنفيُذ النّش�ط " َمِن ال�

آتي اأْطواَل اأْرَبِع َبن�ٍت بِ�لسنتيمتر: ٥ *يمثُِل الَجْدَوُل ال�



١٠١

التمثيُل ب�لّصورالُمس�َبَقة 
الِري�َضة

َتحفيُظ القراآن

الُفنون

البيَئة

ُمراَجَعةالَدْرُس الثّالِث: 

الُمس�َبق�ُت الُمَنَوَعة١

آتي ُيَمثُِل َعَدَد الَمداِرِس الُمش�ِرَكِة في الُمس�َبق�ت: الَجْدَوُل ال�

-  َعَدُد الَمداِرِس الُمش�ِرَكِة في ُمس�َبَقِة البيَئة: ___________ َمداِرس.
 - َعَدُد الَمداِرِس الُمش�ِرَكِة في ُمس�َبَقِة الِري�َضة: ___________ َمدرسة.
- َعَدُد الَمداِرِس َجميِعه� الُمش�ِرَكِة في الُمس�َبَقة: ___________ َمدرسة.
أْكَثُر ُمش�َرَكًة ِمْن ِقَبِل الَمداِرس: ___________________  - الُمس�َبَقُة ال�
لِم�ذا؟  ____________________________________________

العدد

6

٤
ُيَمثُِل َمْدَرَسَتْين
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     مكتبُة الَمدرسة ٢
َتَبــَرَع عبــُد اللــه بـِــــ مروحتيــن لَِمْدَرَســِة "الُشــَهداِء الثّ�نَِوَيــِة"، َوَتَبــَرَع اأبــو َكريــم 
بـِــ ٤ مــراوح، َوَتَبَرَعــت اأُم فــ�رس بـِــــ ٨ مــراوح َوَتَبَرَعــْت َكريَمــُة بـــِــ  6 مــراوح.

آتي بِم� هَو ُمن�ِسب: -  اأْكِمُل الَجْدَوَل ال�

َكريَمة اأُم ف�رس اأبو َكريم عبداللــه اِْسُم الُمَتَبِرع
٨ َعَدُد المراوح

اأَمثُِل الَجْدَوَل بِ�لُصَوِر )بَِحْيُث         ُيَمثُِل مروحتين(:

التمثيُل ب�لّصور اِْسُم الُمَتَبِرع

عبد الله

اأبو َكريم

اأُم ف�رس

َكريَمة
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الَعَدد الرسم لَْوُن العيون

     لَْوُن الُعيوَن. 
ــوَن  ــِث لُوحــَظ اأَن لَ ــِف الثّ�ل ــ�ِت الّص ــوِن ط�لب ــق الّصحــة لفحــِص عي ــ�رِة فري ــدى زي ل
ُعيــون ١5 ط�لَِبــًة ُبنــي، َولَــْوَن ُعيــوِن ١٢ ط�لَِبــًة َعَســِلّي، َولَــوَن ُعيــوَن ٣ ط�لبــ�ٍت اأْزَرق.
- اأَمثُِل الَمْعلوم�ِت الّس�بَِقَة في الَجْدَول ال�آتي: )بحيث يمثل كل        ٣ ط�لِب�ٍت(

َمْشروعي: 
اأَتع�َوُن َمَع اأْفراِد اأْسَرتي في َتْعِبَئِة َبي�ن�ٍت َحْوَل اأْغراِض َبْيتي َحَسَب الَجْدَوِل ال�آتي:
اِْسُم الطّ�لب: ____________ الَصُف الثّ�لِث / الُشْعَبة ) _____________ (

-  اإِقترح ثلاثَة اأسئلٍة من�سبٍة اعتم�داً على البي�ن�ِت التي تم رصُده� في مشروِعك.
___________________________________ )١
___________________________________ )٢
___________________________________ )٣

َعَدُد الُغَرِف 
في َبْيتي

َعَدُد اأْجِهَزِة 
أِسَرةالح�سوب َعَدُد ال�

َعَدُد الَمق�ِعِد َعَدُد اأفراِد اأْسَرتي
في بِْيتي

َعَدُد الَحَيوان�ِت 
أليَفة ال� اإناثذكور
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