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تقديم
يتصف ال إ�ِصلاح التربويّ ب أ�نه المدخل العقلاني العلمي الن�بع من ضرورات الح�لة ،المستند اإِلى واقعية النش أ�ة،
ال أ�مر الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظ�م التعليمي الفلسطيني في مح�ك�ة الخصوصية الفلسطينية
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� و أادواته� ،ويسهم في صي�غة
برن�مج اإِصلاح يحقق ال آ�م�ل ،ويلامس ال أ�م�ني ،ويرنو لتحقيق الغ�ي�ت وال أ�هداف.
ولم� ك�نت المن�هج أاداة التربية في تطوير المشهد التربوي ،بوصفه� علم ً� له قواعده ومف�هيمه ،فقد ج�ءت
ضمن خطة متك�ملة ع�لجت أارك�ن العملية التعليمية التعلمية بجوانبه� جميع ً� ،بم� يسهم في تج�وز التحدي�ت
النوعية ب�قتدار ،وال إ�ِعداد لجيل ق�در على مواجهة متطلب�ت عصر المعرفة ،دون التورط في اإِشك�لية التشتت بين
العولمة والبحث عن ال أ�ص�لة وال�نتم�ء ،وال�نتق�ل اإِلى المش�ركة الف�علة في ع�لم يكون العيش فيه أاكثر اإِنس�نية
وعدالة ،وينعم ب�لرف�هية في وطن نحمله ونعظمه.
ً
وصول� لم� يجب أان يكون من اإِنت�جه� ،وب�ستحض�ر
ومن منطلق الحرص على تج�وز نمطية تل ّقي المعرفة،
واع للمنطلق�ت التي تحكم رؤيتن� للط�لب الذي نريد ،وللبنية المعرفية والفكر ّية المتوخّ �ة ،ج�ء تطوير المن�هج
ٍ
الفلسطينية وفق رؤية محكومة ب إ�ِط�ر قوامه الوصول اإِلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم ،والعلم ،والثق�فة،
والتكنولوجي� ،وتلبية المتطلب�ت الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة ،وهو م� ك�ن ليكون لول� التن�غم
بين ال أ�هداف والغ�ي�ت والمنطلق�ت والمرجعي�ت ،فقد ت آ�لفت وتك�ملت؛ ليكون النت�ج تعبير ًا عن توليفة تحقق
المطلوب معرفي ً� وتربوي ً� وفكري ً�.
ّثمة مرجعي�ت ّ
تؤطر لهذا التطوير ،بم� يع ّزز أاخذ جزئية الكتب المقر ّرة من المنه�ج دوره� الم أ�مول في الت أ�سيس،
لتوازن اإِبداعي خ ّلاق بين المطلوب معرفي ً� ،وفكري ً� ،ووطني ً� ،وفي هذا ال إ�ِط�ر ج�ءت المرجعي�ت التي تم ال�ستن�د
لتوجه
س�سي
الفلسطيني ،اإِض�فة اإِلى وثيقة المنه�ج الوطني ال أ�ول؛ ّ
ّ
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 أ�ليف والمراجعة،
والتدقيق ،وال إ�شراف ،والتصميم ،وللجنة العلي� أاقل 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
آاب  ٢٠١٦ /م

مقدمة
تُعدّ مرحلة التمكين مرحلة تعليمية مهمة؛كونه� ت أ�تي محصلة للمع�رف والمف�هيم التي اكتسبه� الطلبة
من مرحلة التهيئة ،وهي مرحلة تبد أا من الصف الخ�مس ،وتنتهي ب�لصف الع�شر ،يميل الطلبة خلال هذه المرحلة
اإلى ال�ستقلالية في التفكير ،والبحث ،وال�ستقص�ء؛لذا م� ينبغي مراع�ته اإشراكهم في المن�قشة ،وحل المشكلات
يتم من خلاله� بن�ء شخصية الط�لب الق�در على مج�راة التطور العلمي والتكنولوجي اله�ئل ،في ع�لم
المطروحة التي ّ
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 أا ً
عصري؛ليكون امتدا ًدا للمحتوى
يتم تقديم المحتوى التعليمي بق�لب
يض�ّ ،
الري�ضي الذي ّتم في مرحلة الت أ�سيس ،ويستم ّر المنه�ج المبني على ال أ�نشطة أاص ًلا في ربط التعلم ب�لسي�ق�ت الحي�تية
بطريقة ج�ذبة محببة؛ لتكوين ط�لب متف�عل نشط ،ين ّفذ ال أ�نشطة والتم�رين المتنوعة المطلوبة منه.
ّ
تشكل العملية التعليمية التعلمية في هذه المرحلة الركيزة ال أ�س�سية في تمكين الط�لب من المف�هيم والمع�رف
والمه�رات ،وتوظيفه� ضمن سي�ق�ت من�سبة ،تقوم على حل مشكلات حي�تية ،ول� يكون ذلك اإل� ب�لقي�م ب أ�نشطة
مح ّفزة ،ومثيرة للتفكير ،تح�كي البيئة الفلسطينية في المج�ل�ت ال�جتم�عية ،وال�قتص�دية ،وغيره� ،كم� ّتم توظيف
التكنولوجي� في تنفيذ هذه ال أ�نشطة بطريقة سلسة جذابة ،مع ال أ�خذ بعين ال�عتب�ر التدرج في مستوى ال أ�نشطة ،بم�
ً
وصول� لتنمية مه�رات التفكير العلي�
ومستوي�ت الطلبة ،والتع�مل مع كل مستوى بم� يضمن علاج الضعف،
يتن�سب
ِ
لديهم.
تك ّون هذا الكت�ب من خمس وحدات دراسية ،تن�ولت ال أ�ولى (ال أ�عداد ضمن  ) ٩٩٩٩توسيع� لم� تم
معرفته س�بق� ،وال َو ْحدَ ة الث�نية ( جمع وطرح ال أ�عداد ضمن  ) ٩٩٩٩لتعميق فهم عمليتي الجمع والطرح ،وال َو ْحدَ ة
الث�لثة (ال أ�عداد ضمن  ) ٩٩٩٩٩لفهم البيئة المحيطة والتع�مل مع ال أ�عداد ،وال َو ْحدَ ة الرابعة ( الهندسة والقي�س )
للبن�ء على م� تم أاخذه س�بق� وتوسيعه ،أام� ال َو ْحدَ ة الخ�مسة (البي�ن�ت) فك�نت لترتيب البي�ن�ت ب أ�شك�ل مختلفة.
تحمل مسؤولي�تن�
واإِيم�ن ً� من� بقدرات معلم�تن� ومعلمين� وحرصهم على فلذات أاكب�دن� ،ف إ�ِنن� ومن منطلق ُ
والمش�ركة فيه� نضع بين يديكم ثمرة جهود دؤوبة وكلن� ثقة بكم ،معلمين ومشرفين تربويين ومديري مدارس و أاولي�ء
أامور 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

المحتويات

الصفحة

َج ْم ُع ال� أ ْعدا ِد ِض ْم َن َ 9999و َط ْر ِحها
الدرس ال�أول :جمع عددين ضمن  ٩٩٩٩دون حمل
الح ْملِ
الدرس الثانيَ :ج ْم ُع َع َد َد ْينِ ِض ْم َن َ ٩٩٩٩م َع َ
الدرس الثالث :طرح عددين ضمن  ٩٩٩٩دون استلاف
الدرس الرابع :طرح عددين ضمن  ٩٩٩٩مع ال�ستلاف
الدرس الخامس :مراجعة

٢٤
٢٥
3٠
3٥
39
٤3

ال�أعداد ضمن 99999
الدرس ال�أول :ال�أعداد ضمن ٩٩٩٩٩
الدرس الثاني :القيمة المنزلية والصورة الموسعة
الدرس الثالث :مق�رنة ال�أعداد
الدرس الرابع :مراجعة

٤٦
٤٧
٥3
٥٥
٥٨

ال َو ْحدَ ة الرابعة

الهندسة والقياس ١
الدرس ال�أول :الشع�ع و المستقيم
الدرس الثاني :الزاوية واأنواعه�
الدرس الثالث :المستطيل والمربع
الدرس الرابع :المثلث
الدرس الخامس :مراجعة

٦3
٦٤
٦9
٧٦
٨3
٨٧

ال َو ْحدَ ة الخامسة

البيانات
الدرس ال�أول :البي�ن�ت وتمثيله� ب�لصور
الدرس الثاني :تمثيل البي�ن�ت ب�لجداول
الدرس الثالث :مراجعة

9٢
93
99
١٠٢

ال َو ْحدَ ة ال�أولى

ال�أعداد ضمن 9999
الدرس ال�أول :ال�أعداد ضمن ٩٩٩٩
الدرس الثاني :القي َم ُة ال َم ْنزِلِ َي ُة
الدرس الثالث :المق�رنة بين ال�أعداد ضمن ٩٩٩٩
الدرس الرابع :التقريب
الدرس الخامس :مراجعة

٢
3
9
١٢
١٦
٢٠

ال َو ْحدَ ة الثانية
ال َو ْحدَ ة الثالثة

ال َو ْحدَ ُة
ال�أولى

ال� أ ْعدا ُد ِض ْم َن 9999

اأ ُ
هداف ال َو ْحدَ ة

راس ـ ِة ه ـ ِذ ِه ال َو ْح ـ َد ِة اأ ْن ُيحققــوا
ُي َت َوقَـ ُع ِمـ َـن الطلبــة َب ْع ـ َد ال�نتهــ�ء مــن ِد َ
ال�أهــداف ال�آتيــة:

راء َة ال�أعدا ِد َو ِكت� َب ِته� ِض ْم َن .٩٩٩٩
ِ .١ق َ
 .٢اإيج� َد القيم ِة ال َم ْن ِزلِ َي ِة لِ َع َد ٍد ِض ْم َن .٩٩٩٩
 .٣ال ُمق� َر َن َة َب ْي َن ال� أ ْعدا ِد ِض ْم َن .٩٩٩٩
تيب ال� أ ْعدا ِد َتص� ُع ِديّ�ً ِو َتن� ُزلِ ّي�ً ِض ْم َن .٩٩٩٩
َ .٤ت ْر َ
�لصو َر ِة ال ُم َو َس َع ِة َوال ُمخْ َت َص َرة.
ِ .5كت� َب َة َع َد ٍد ِض ْم َن  ٩٩٩٩بِ ّ
ريب ال� أ ْعدا ِد ِض ْم َن  ٩٩٩٩لِ� أ ْق َر ِب .١٠٠٠ ، ١٠٠ ،١٠
َ .6ت ْق َ
٢

س ال� أ َولُ
ال ّد ْر ُ

ال� أ ْعدا ُد ِض ْم َن 9999

َ ١ع َد ُد القُرى ال ِف َل ْسطي ِن َي ِة ال ُم َد َم َر ِة ع� َم اأ ٍ
عين  ٣٩6ق ْر َية.
لف وتِ ْس ِع ِم َئ ٍة َوثَم�ني ٍة َواأ ْر َب َ
َع َد ُد َمن�ز ِِل ال َع َد ِد  ٣٩6ه َو _______________________________
ال َع َد ُد ال ّس�بِ ُق لِ ْل َع َد ِد  ٣٩6ه َو ______________________________
ال َع َد ُد التّ�لي لِ ْل َعدَد  ٣٩6ه َو _______________________________
ال َر ْق ُم الَذي لَ ُه اأق ُل قي َم ٍة َم ْنزِلِ َي ٍة في ال َعدَد  ٣٩6ه َو ________________
القي َم ُة ال َم ْن ِزلِ َي ُة لل ّرقم ________________________________ = ٣
 ٢اأ َقراأ ال َع َد َد ال ُم َمثَ َل على ال ِم ْعدا ِد َواأك ُت ُب ُه في

:

٣

 3اأ َقراأ ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة َواأك ُت ُبه� بِ�ل ُرموز:
اأ) ِم َئ ٌة ِ
وواح ٌد َو ِع ْشرون________________________________ :
ب) تِ ْس ُع ِم َئ ٍة َوثَم�نِ َي ٌة َو َخ ْمسون__________________________ :
ج) َخ ْم ُس ِم َئ ٍة َو َس ْب َعة_________________________________ :
د) اأ ْر َب ُع ِم َئ ٍة َوثَلاثون__________________________________ :
 ٤فــي ي�فــ� ُب ْســت� ُن ِح ْمض ّيـ ٍ
ـف ال ُع ّمــ� ُل ِمن ـ ُه فــي
ـ�تَ ،ق َطـ َ
َي ـ ْو ٍم ِ
واح ـ ٍد  ٩٩٩كيلو ْغرام ـ�ً ِمـ َـن ُالب ْرتُقـ ِ
ـ�ل.
ـ�ل كيلو ْغرامـ�ً ِ
ـ�ف اأ َحـ ُد ال ُع ّمـ ِ
واحــداً َفقَط اإِلى م�
 اإذا اأضـ ََتـ َم َق ْط ُفـ ُهَ ،كـ ْم كيلوغرام�ً ِم َن ُالب ْر ُتقـ ِ
ـ�ل اأ ْص َب َح لَ َد ْي ِهم؟

اأ) نُمثِل العملي َة ب�ل�أجس� ِم الحس�بي ِة ك�ل�آتي:

تِ ْس ُع ِم َئ ٍة َوتِ ْس ٌع َوتِ ْسعون ِ +
واحد = األف�ً
١٠٠٠ = ١ + ٩٩٩

ب) اأ َقراأ ال َع َد َد ال ُم َمثَ َل َعلى ال ِم ْعداد.
٤

اآح�د عشرات مئ�ت

 اأ َع ِب ْر ِب َك ِلماتي ،م�ذا َحد ََث ِع ْندَم� َت ّمت اإِض� َف ُة َخ َر َز ٍة ِواحد ٍة اإلى َمن ِزلَ ِة ال�آح�د.

اآح�د عشرات مئ�ت

اآح�د عشرات مئ�ت اآح�د ال�آل�ف

ج) اأ َقراأ ال َع َد َد ال ُم َمثَ َل َعلى لَ ْو َح ِة ال َمن�زِل.
اآح� ٌد
٩
١
٠

+

رات
َعشَ ٌ
١
٩

ئ�ت
ِم ٌ
١
٩

٠

اآح�د ال�آل�ف

١

٠

ِ
 ٥اأ ُ
مكون�ت ال َعدَد  ١٠٠٠واأكمل:
ل�حظ

+
ا مئة
١٠٠

+
+

 ٢مئة ٨ +
ِ ٣مئ�ت
ِ ٤مئ�ت
ِ 5مئ�ت

=
ِ ٩مئ�ت
٩٠٠

ِمئ�ت = ِ ١٠مئ�ت
ِ 7 +مئ�ت =
ِ 6 +مئ�ت =
ِ 5 +مئ�ت =

=
=

+ ٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
5٠٠

ال� أ لْف (ِ ١٠ = )١٠٠٠مئ�ت

= ٨٠٠
7٠٠ +
6٠٠ +
5٠٠ +

ِ ١٠مئ�ت
١٠٠٠

١٠٠٠
=
=
=

5

كتب العد َد ب�ل ُرمو ِز في
 ٦اأ ُع ُد ال�آل�ف واأ ُ

ث ّم اأقراأ:

ئ�ت اآح� ُد ال� أ ِ
ل�ف
رات ِم ٌ
اآح�د ٌ َعشَ ٌ

اآل�ف =

٧

اآل�ف =

كتب العدَد الممثّ َل اأدن�ه في
اأ ُ

اأ)

ب)

ج)

6

د)

واأقراأ ُه:

 ٨اأك ُت ُب ال َع َد َد ال ُم َمثَ َل على لَ ْو َح ِة ال َمن�ز ِِل في

:

اآح�د

َع َشرات

ِمئ�ت

اآح�د ال�آل�ف

٠

٠

٠

7

اآح�د

َع َشرات

ِمئ�ت

اآح�د ال�آل�ف

٢

٠

7

٩

واأ َمثّله على ال ِمعداد:

المكتوب في
 9اأقراأ العد َد
َ

ج)

ب)

اأ)

٦٤٢١

3٠٦٥

٥٠٠٠
7

ربع منا ِزل؟
اأف ِكر واأناقش :كيف اأقراأ عدد ًا من اأ ِ

 ١٠اأ َقراأ ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َية:

٥3٧١

٦٢١١

٤٦9٤

٧٠٧٠ 9999

3٥٠١

 ١١اأ َقراأ ال ِع ِ
ب�رات ال�آتِ َي َة ،ثُ َم اأك ُت ُب ال َع َد َد ال ُم َل َو َن بِ�ل ّرمو ِز في:
س اأ ْر َب َع ُة ا ِ
آل�ف َو ِم َئت� ِم ْتر.
اأ) طو ُل سو ِر ال ُق ْد ِ
طين ع� َم ٢٠١5م ه َو
ب) َع َد ُد ال َمدا ِر ِ
س في ِف َل ْس َ
اأ ِ
لف�ن َوثَم�نُ ِم َئ ٍة َو ِس ُت َو َخ ْمسو َن َم ْد َر َسة.
ف�ض ِة ال�أولى األْ ِ
ف�ن َو ِست ٌة َو ِع ْشرو َن شَ هيداً.
ج) َع َد ُد شُ َهدا ِء ال�نْ ِت َ
ِ
ب�لكلم�ت في
كتب ال�أعدا َد ال�آتي َة
 ١٢اأ ُ

:

أا) ٩٠٠٠
ب) ٨6٤١
ج) 5٠٣٩
الصحيح:
 ١3اأك ُت ُب ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة َعلى َخ ِط ال� أ ْعدا ِد في َموقعه� َ
5٤٨٠ ، 5٤٤٠
55٠٠
٨

5٤7٠

5٤٣٠

5٤١٠

س الثاني
ال ّد ْر ُ

المن ِز لِ َية
القيم ُة َ
َ

َ ١عــ َد ُد ال َط َل َبــ ِة فــي اإِحــدى
ِ
ج�م ِ
ــطين فــي العــ� ِم
عــ�ت ف َل ْس َ
الد ِ
ــي  ٢٠١6 / ٢٠١5هــو
ّراس ّ
.٨6١7
كتب القيم َة المنزلي َة ل�أرق� ِم ال َع َد ِد : ٨6١7
اأ ُ
اآح�د
7

ال َر ْقم
القي َم ُة ال َم ْن ِزلِ َية

ِمئ�ت
6

َع َشرات
١

اآح�د ال�آل�ف
٨

 ٢اأ َقراأ ال َع َد َد في
أا) = ٣57٢

+

+

+

=

+

+

+

=

+

+

+

ب) 7٣٠٤
ج) 5٠٠١

�لصو َر ِة ال ُم َو َس َع ِة.
ثُ َم اأ ْك ُت ُب ُه بِ ّ

٩

�لصــو َر ِة ال ُمخْ َتصـ َـ َر ِة في
 3اأك ُت ُب ال َعــ َد َد بِ ّ

واأقراأ ُه:

اأ) = ٢٠٠٠ + ٩٠٠ + ٣٠ + ٢
ب) = ٨ ٠ ٠ ٠ + ٢ ٠ ٠ + 7
ج) = ٣٠٠٠ + 6٠ + ٨
 ٤اأ ْك ُت ُب القي َم َة ال َمنزِلِ َي َة في

لِل َر ْق ِم الَذي َت ْح َت ُه َخ ّط:

اأ) َت َم اإِ ْعلا ُن اِ ْس ِت ْق ِ
طين ع�م ١٩٨٨م.
لال ف َل ْس َ
ب) اِ ْرتِف� ُع َجبلِ الج ْر َمقِ ِ ١٢٠٨م ْتراً.
ج) في الع� ِم ٢٠١٢م َب َل َغ َع َد ُد ُسكّ ِ�ن ُم َخ َي ِم الف� ِر َع ِة  7٨٣٠ن ََس َمة.
الضم والتوسع ع�م ٢٠٠٢م.
د) َت َم اإِ ْقرا ُر بِن� ِء ِجدا ِر ّ
حسب م� هو
 ٥اأك ُت ُب َعدَداً َي َت َك َو ُن ِم ْن َ ٤من� ِز َل تكو ُن فيه المنزل ُة لل َر ْق ِم
َ
وار ٌد في الجدول ال�آتي:

١٠

ال َر ْقم

ال َم ْن ِزلَة

٢
6
٠
7

ال َع َشرات
اآح� ُد ال�آل�ف
ال�آح�د
ال ِمئ�ت

ال َعدَد

 ٦نشاط تعاوني

ســب
الصــف الث�لــث تلويــن الب�لونــ�ت لتزييــن ّ
اأراد طلبــة ّ
الصــف َح َ
القي َمــ ِة ال َمنزِلِ َيــ ِة لل ّر ْقــم (  ) 5كمــ� َيلــي:
اإذا ك�ن َْت قيم ُة ال َر ْق ِم (  5 = ) 5األَ ِو ُن الب�لو َن بِ�للَ ْو ِن ال� أ ْح َمر.
اإذا ك�ن َْت قي َم ُة ال َر ْق ِم (  5٠ = ) 5األَ ِو ُن الب�لو َن بِ�للَ ْو ِن ال�أبيض.
اإذا ك�ن َْت قي َم ُة ال َر ْق ِم (  5٠٠ = ) 5األَ ِو ُن الب�لو َن بِ�للَ ْو ِن ال�أسود.
اإذا ك�ن َْت قي َم ُة ال َر ْق ِم (  5٠٠٠ = ) 5األَ ِو ُن الب�لو َن بِ�للَ ْو ِن ال�أخْ َضر.
٩٠٩5

5٣٩6
١56٩
75٤٠

٣٤65
١57٠

5٠٠١
١١٣5
56٠7

٩٠5٠

١١

س الثّالِث
ال ّد ْر ُ

ال ُمقا َر َن ُة َب ْي َن ال�أعدا ِد ِض ْم َن 9999

َنيســ َة ال ِقي� َمــ ِة َيــ ْو َم ال� أ َحــ ِد
 ١زا َر ك َ
 65١7شَ ــخْ ص�ًَ ،وزارهــ� َيـ ْو َم إِال�ث َن ْينِ
 ٣١٤شَ ــخْ ص�ً.
بين عد ِد ال ّزوا ِر في اليو َم ْين؟
اأق�ر ُن َ
الس ـ َن ِة ال�أولــى ٨7١٤
 ٢اإذا اأن َتجـ ْ
ـ�س فــي َ
ـت اأ ُ
رض ُمــزا ِر ٍع ِمـ ْـن مدينــة طوبـ َ
السـ َن ِة الثّ�نِيـ ِة  7٤٢6كيلوغرامـ�ً ِمـ َـن
كيلوغرامـ�ً ِمـ َـن ال َق ْمـ ِـحَ ،واأنْ َت َجـ ْ
ـت فــي َ
ض ِمـ َـن ال َق ْمـ ِـح اأ ْك َثــر؟
ـ�ج ال� أ ْر ِ
ال َق ْمــح ،ففــي اأ ِي َسـ َن ٍة ك� َن اإِنْتـ ُ
الح ـ ّل___________________________________________ :
________________________________________________
 )٤نشاط تعاوني:

فــي العــ� ِم أال َف ْيــنِ واأ ْر َب َع ـ َة َع َشـ َـر لِلميــلا ِد َب َل ـ َغ َع ـ َد ُد ال� أ ْســرى فــي
ُسـ ِ
�ح ِتـ ِ
ـلال  65٠٠اأســيرَ ،بي َنمــ� َب َل ـ َغ عد ُدهــم فــي العــ�م
ـجون ال ِ ْ
األ َف ْيــنِ َو َخ ْم َس ـ َة َع َشـ َـر لِ ْلميــلا ِد  6٨٠٠اأســير ،فــي اأ ِي عــ� ٍم ك� َن
َع ـ َد ُد ال� أ ْســرى اأ ْك َبــر؟
الح ّل_______________________________________ :
١٢

اأ َتع َلم:
لِل ُمق� َرنَ ـ ِة َب ْيـ َـن َع َد َد ْيــنَ ،ع ـ َد ُد َمن�زِلِهمــ� مختلــفَ ،يكــو ُن ال َع ـ َد ُد الّــذي َع ـ َد ُد
كبــر.
َمن�زِلِـ ِه اأ ْك َثـ َـر هـ َو ال� أ َ
لِ ْل ُمق� َرن ـ ِة َب ْيـ َـن َع َد َد ْيــنِ لَ ُهمــ� ال َع ـ َد ُد نَفس ـ ُه ِمـ َـن ال َمنــ�ز ِِل اأب ـ َداأ ال ُمق� َرنَ ـ َة ِمـ َـن
كبـ ُـر َم ْن ِزلَ ـ ٍة فــي ِكلا ال َع َد َد ْيــن) وفــي حـ ِ
ـ�ل َتسـ َـ�وي� ،اأقــ� ِر ُن ال َر ْق َم ْيــنِ
َاليســ� ِر (اأ َ
فــي ال َم ْن ِزلَـ ِة التــي َق ْب َلهــ� ُمب�شَ ــر ًة َحتّــى اأ ِصـ َل اإلــى َر ْق َميــنِ ُمخْ ت ِلفيــنِ فــي اإحــدى
كبــر فــي
ال َمنــ�زِل؛ َف َيكــو ُن ال َع ـ َد ُد ال� أ ْك َبـ ُـر ه ـ َو ال َع ـ َد ُد الّــذي َي ْح َتــوي ال َر ْق ـ َم ال� أ َ
تلــك ال َم ْنزِلــة.

ِ
فس ُر اإج�بتي شفوي�ً:
 ٤اأقراأ العددينِ واأكم ُل
الفراغ�ت واأ ِ

اأ)  :٩6٣ ، ٩56٣ال َع َد ُد ال� أ ْك َب ُر ه َو
ب)  :5١١١ ، ٤٢7٣ال َع َد ُد ال� أ ْك َب ُر ه َو
ج)  :٣٨١٤ ، ٣٤٣٠ال َع َد ُد ال� أ ْك َب ُر ه َو

____________________
____________________
____________________

الس َب َب شفوي�ً.
 ٥اأق� ِر ُن َب ْي َن ال َع َد َد ْينِ
ِ
بوضع اإِش� َر ِة < اأ ْو > َواأ َو ِض ُح َ

اأ) ٣١67

٢5١7

ب) ٩6٨

١٩6١

ج) 56٤٤

55٤٤

د) ٩٠١7

٩٠7٣
١٣

 ٦اأك ُت ُب َعدَداً ِ
حيحة:
واحداً في الفَرا ِغ لِ ُت ْص ِب َح ال ُمق� َرنَ ُة َص َ

> ____________

اأ) ١5١7
ب) ٣٩٢٠

<

____________

ج) 56٩١

=

____________

 ٧اأ َض ُع دائِ َر ًة َح ْو َل ال� أ ْرق� ِم جمي ِعه� الّتي َت ْج َع ُل ال ُمق� َرن ِ
حيح ًة
َ�ت ال�آتية َص َ
ِع ْن َد َوضْ ِعه� في
:
اأ)

٨ ،7 ،6 ،٤ ،٣ :

٩١٢< 5٩١٢

ب) ٨٩> ٢٤7٠

٢

5 ،٤ ،٢ ،١ ،٠ :

ج) ٩ = 56٨٩

56

٩ ،٨ ،7 ،6 ،5 :

ـ�ء ال ُعـ ِ
ـدوان علــى قطــ� ِع غــز َة عــ�م ٢٠١٤م
َ ٨ب َلـ َغ َعـ َد ُد شُ ـ َـهدا ِء ِف َل ْسـ َ
ـطين اأثنـ َ
 ٢١٣٩شهيداً.
اأ) اأك ُت ُب َع َد َد الشُ َهدا ِء بِ�ل َك ِل ِ
م�ت ________________________
ب) اأك ُت ُب َعدَداً ِ
واحداً اأ ْك َب َر ِم ْن ُه _________________________

ج) اأك ُت ُب َعدَداً ِ
واحداً اأ ْص َغ َر ِم ْن ُه ________________________
١٤

ـف ال� أ ّو ِل ال� أ ِ
س الحكوم َيـ ِة فــي
س�سـ ِـي فــي المــدار ِ
ـب اأ ْعــدا َد َط َل َبـ ِة َ
الصـ ِ
 9اأ َرتِـ ُ
ُمدي ِريّـ ِ
ـ�ت ال َت ْربِ َيـ ِة والتّعليــم ال�آتِ َيـ ِة َت ْرتيبـ�ً َتص� ُع ِديّـ�ً:
ن� ُبلس

خ�نَيونُس

َر َفح
١١٤5

َقب�طية
٢٩5٨

٣576
6٨٩٢
تيب ال َتص� ُع ِد ُي لِ� أ ْعدا ِد ال َط َل َبة_____ ،_____ ،_____ ،_____ :
 .١ال َت ْر ُ
كبر من الطّلبة ______________
 .٢المديريـ ُة التــي تحــوي العــد َد ال� أ َ
ٌ
نشاط تعاوني:
)١٠

زينب ثَلا َث َة اأ ْعدا ٍد تن� ُزلي�ً بِ َطري َق ٍة ِ
خ�ط َئة ،كَ�ل�آتي:
َرت ََب ْت ُ
٤٩76 ، 5٣١١ ، 5٢١7
الخ َط�أ في ال َت ْرتيب ث َم اأ َف ِس ُر اإِج�بتي شفوي�ً.
اأتع�و ُن مع اأفرا ِد مجموعتي واأبي ُن اأ ْي َن َ
حيح ه َو ________ ، ________ ، ________ :
رتيب َ
الص ُ
ال َت ُ

الحـ َـر ُم إِال�براهي ِمـ ُـي َعـ ْـن َم ْن ـز ِِل ح�تِـ َم ١٢٤5م َ ،و َي ْب ُع ـ ُد َعـ ْـن َم ْن ـز ِِل
َ ١١يب ُع ـ ُد َ
لَ ْيلــى ١٢5٤مِ ،
لك َن ـ ُه َي ْب ُع ـ ُد َعـ ْـن َم ْن ـز ِِل ُســع� َد ١٢65م.
الح َر ِم إِال�براهي ِم ِي َم ْن ِز ُل لَ ْيلى اأ ْم َم ْن ِز ُل ُسع�د؟ لِم�ذا ؟
 اأ ُي ُهم� اأ ْق َر ُب اإِلى َ________________________________________________
________________________________________________
 م� ال َم ْعلو َم ُة ال ّزائِ َد ُة في ال َم ْس�ألَ ِة ال َكلا ِم َية؟________________________________________________
١5

س الرابع
ال ّد ْر ُ

التَ ْقريب

 ١اأ) َكـ ْم تُ َقـ ِد ُر َعـ َد ُد َح ّب ِ
الصو َرة؟
�ت ال َق ْم ِح في ّ
هـ ْل ُيم ِكـ ُن اأ ْن َتع ّد َح ّب ِ
�ت ال َق ْمح؟
راق شَ ـ َـج َر ِة ال ُر ّمـ ِ
ب) َكـ ْم تُ َقـ ِد ُر َعـ َد َد اأ ْو ِ
ـ�ن الّتــي
الصــو َرة؟ َهـ ْل ُي ْم ِكـ ُن اأ ْن َتعـ َد اأ ْورا ِقهــ�؟
فــي ّ
ٌ
نشاط تعاوني:
)٢
ـ�ج فيهــ� اإلــى ال�إ ج�بـ ِ
ـ�ت الدَقيقَة،
ُت ْو َجـ ُد فــي َحي�تِنــ� َالي ْو ِم َيـ ِة حـ ٌ
ـ�ل�ت كَثيـ َـر ٌة ل� ن َْحتـ ُ
َواإِنَمــ� نَ ْك َتفــي بِ إِ�ل�ج�بـ ِ
ـ�ت ال َت ْقدي ِر َيــة .اأتعــ�و ُن مــع اأفــرا ِد مجموعتــي واأقدِر:
اأ) ال َمس� َف َة َب ْي َن َب ْيتي َوال َم ْد َر َس ِة ________ م.
ب) َع َد َد ُط ّل ِ
اب َم ْد َر َستي ________ ط�لب�ً.
ج) طو َل ِ
كت�ب ال ِري�ضي�ت ________ :سم.

 3اأفكــر :قــ�د اأبــو مــروا َن ســي�ر َته علــى شــ�ر ٍع فيــه محطتــ� محروقــ�ت ،تبعـ ُد ال�أولــى
عنــه مســ�ف َة  ٨كيلومتــراً ،بينمــ� تبع ـ ُد الث�ني ـ ُة عنــه مســ�ف َة  ٢كيلومتــر ،انتب ـ َه لِع ـدّا ِد
البنزيــن فلاحـ َ
ـ�رف علــى النّفــ�د،
ـظ اأن وقــو َد ال ّســي�ر ِة قــد شـ َ
٢كم
٨كم
كنت مك� َن اأبي مروا َن اإِلى اأ ِي محط ٍة س َت َتجه؟
لَو َ
المحطة الث�نية
المحطة ال�أولى
الح ّل______________________________ :
١6

 ٤اأستخد ُم َ
تقريب ال�أعدا ِد ال�آتي ِة ل� أ ِ
ِ
قرب عشرة:
خط ال�أعدا ِد في
١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١5 ١6 ١7 ١٨ ١٩ ٢٠

١٠

اأ)  :١٢يقع العد ُد  ١٢ب ْي َن العد َد ْين٢٠،١٠ :
العد ُد  ١٢مقرب�ً ل� أ ِ
قرب  ١٠تقريب�ً ١٠
العد ُد ١5<١٢
ب)  :١7يق ُع العد ُد  ١7ب ْي َن العد َد ْين_____ ، _____ :
(>)= ، < ،
١5
العد ُد ١7
العد ُد  ١7مقرب�ً ل� أ ِ
قرب  ١٠تقريب�ً ٢٠

ج)  :١5يق ُع العد ُد  ١5ب ْي َن العد َد ْين_____ ، _____ :
(>)= ، < ،
١5
العد ُد ١5
العد ُد  ١5مقرب�ً ل� أ ِ
قرب  ١٠تقريب�ً ٢٠
 ٥اأستخد ُم َ
تقريب ال�أعدا ِد ال�آتي ِة ل� أ ِ
ِ
قرب ِمئة:
خط ال�أعدا ِد في
٢٠٠ ٢١٠ ٢٢٠ ٢٣٠ ٢٤٠ ٢5٠ ٢6٠ ٢7٠ ٢٨٠ ٢٩٠ ٣٠٠
اأ)  :٢٣٠يق ُع العد ُد  ٢٣٠ب ْي َن العد َد ْين٣٠٠،٢٠٠ :
العد ُد  ٢٣٠مقرب�ً ل� أ ِ
قرب ١٠٠تقريب�ً ٢٠٠
العد ُد ٢5٠<٢٣٠
ب)  :٢6٠يق ُع العد ُد  ٢6٠ب ْي َن العد َد ْين_____ ، _____ :
(>)= ، < ،
٢5٠
العد ُد ٢6٠
العد ُد  ٢6٠مقرب�ً ل� أ ِ
قرب  ١٠٠تقريب�ً ٣٠٠
١7

ج)  :٢5٠يق ُع العد ُد  ٢5٠ب ْي َن العد َد ْين_____ ، _____ :
(>)= ، < ،
٢5٠
العد ُد ٢5٠
العد ُد  ٢5٠مقرب�ً ل� أ ِ
قرب  ١٠٠تقريب�ً ٣٠٠
 ٦اأستخد ُم َ
تقريب ال�أعدا ِد ال�آتي ِة ل� أ ِ
ِ
قرب األف:
خط ال�أعدا ِد في
٤٠٠٠ ٤١٠٠ ٤٢٠٠ ٤٣٠٠ ٤٤٠٠ ٤5٠٠ ٤6٠٠ ٤7٠٠ ٤٨٠٠ ٤٩٠٠ 5٠٠٠

اأ)  :٤٢٠٠يق ُع العد ُد  ٤٢٠٠ب ْي َن العد َد ْين5٠٠٠،٤٠٠٠ :
العد ُد  ٤٢٠٠مقرب�ً ل�أقرب  ١٠٠٠تقريب�ً ٤٠٠٠
العد ُد ٤5٠٠<٤٢٠٠

ج)  :٤٨٠٠يق ُع العد ُد  ٤٨٠٠ب ْي َن العد َد ْين_____ ، _____ :
(>)= ، < ،

٤5٠٠
العد ُد ٤٨٠٠
العد ُد  ٤٨٠٠مقرب�ً ل� أ ِ
قرب  ١٠٠٠تقريب�ً 5٠٠٠

ج)  :٤5٠٠يق ُع العد ُد  ٤5٠٠ب ْي َن العد َد ْين_____ ، _____ :
(>)= ، < ،

٤5٠٠
العد ُد ٤5٠٠
العد ُد  ٤5٠٠مقرب�ً ل� أ ِ
قرب  ١٠٠٠تقريب�ً 5٠٠٠
١٨

اأ َتعلّم:
ـب ل�أقـ ِ
عن ـ َد ال َتقريـ ِ
ـت اآحــ� ُد ال َعــد ِد اأصغـ َـر مــن  5اأجع ـ ُل
ـرب  :١٠اإِذا ك�نـ ْ
ال�آحــ� َد ِصفــراً واأبقــي العشـ ِ
ـرات كمــ� هــي ،واإذا ك�ن اآحــ� ُده خمسـ ًة اأو اأكبــر
ـف واحــداً لر ْق ـ ِم ال َعشــرات ،وعن ـ َد ال َتقريـ ِ
ـب
اأجع ـ ُل ال�آحــ� َد ِصفــراً ،واأضيـ ُ
ـرب  ١٠٠٠تنطبـ ُق الق�عــد ُة ِ
ـرب  ،١٠٠ول�أقـ ِ
ل�أقـ ِ
نفســه� مــع مراعــ� ِة المنــ�زل.
 ٧ال َمســ� َف ُة َب ْيـ َـن ُم ْس َتشــفى ال َم ِ
ق�صـ ِد َوال َم ْسـ ِـج ِد ال� أ ْقصــى 67٠م َ ،وال َمســ� َف ُة
َب ْيـ َـن ُم ْس َتشــفى ال ُم َط َلـ ِـع َوال َم ْسـ ِـج ِد ال� أ ْقصــى 6٣٠م .
اأق ّر ُب ل� أ ِ
قرب ِمئة:
اأ) المس�ف ُة ب ْي َن ُمستشفى ال َمق�ص ِد والمسج ِد ال�أقصى __________
ب) المس�ف ُة ب ْي َن ُمستشفى المطّ ِلع والمسج ِد ال�أقصى __________
 ٨اأكم ُل الجدو َل ال�آتي:
ال َعدد

ل� أ ِ
قرب ١٠

ل� أ ِ
قرب ١٠٠

ل� أ ِ
قرب ١٠٠٠

65٤١
5٣٨٩
للمعلم :يمك ُن استخدا ُم ِ
التقريب ل� أ ِ
ِ
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١٩

س الخا ِمس
ال َد ْر ُ

راج َعة
ُم َ

�لصو َر ِة ال ُمخْ َت َص َرة:
 ١اأك ُت ُب ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة بِ ّ
اأ) َ ٨ع َشرات و  ٩اآح�د و ِ ١مئ�ت و  ٤اآل�ف = _____________
ب) _____________ = 6٠٠٠ + ٨٠٠ + ١
ج)  ٢اآل�ف و  ٣اآح�د و  ٩عشرات= _____________
�لصو َر ِة ال ُم َو َس َعة:
 ٢اأك ُت ُب ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة بِ ّ
أا) ______ + ______ + ______ + ______ = 7٣٩٢
ب) ______ + ______ + ______ + ______ = ٢٨٠6
 3اأك ُت ُب ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة بِ�ل ُرموز:
آل�ف َوثَم�نُ ِم َئ ٍة َو ِس َتة ثَلاث ُة ا ٍ
ف َو َخ ْم ُس ِم َئ ٍة َوثَلاثٌ َو َس ْبعون ثَلا َث ُة ا ٍ
آل�ف َوتِ ْس ُع ِم َئ ٍة َواأ َح َد َعشَ ر
األْ ٌ

_____________ _____________ _____________

٢٠

َخ ْم ُس ِم َئ ٍة َواأ ْر َب ٌع َوثَم�نون

اأ ْر َب َع ُة اآل�ف

آل�ف َو ِ
َس ْب َع ُة ا ٍ
واحد

___________

___________

___________

 ٤اأك ُت ُب ا ْل�أعدا َد ا ْل�آتِ َي َة بِ�لْ َك ِل ِ
م�ت في:
5٣6١
٩٢٠5
6٠٠٠
 ٥اأ ْك ُت ُب في
٨٢١7
٣٤٩6
5٠٠١
١٢٣٤

الْقي َم َة الْ َم ْنزِلِ َي َة لِ ْل َع َد ِد الْ ُم َل َو ِن بِ�للَ ْو ِن ا ْل� أ ْح َمرِ:

الس َن َة الَتي ُولِ ْد َت فيه�:
 ٦اأ ْك ُت ُب َ
ب�لرموز _____________
بِ�لْ َك ِل ِ
م�ت _________________________________________

ـب ثَلا َثـ َة اأ ْعــدا ٍد مكونــة مــن  ٤منــ�ز َل
 ٧بِ ْ�سـ ِت ُخدا ِم ا ْل� أ ْرقــ� ِم ( )٣ ، ١ ، 7 ،5اأك ُتـ ُ
ُم َرت ََبـ ٍة َت ْرتيبـ�ً َتص� ُع ِديّ�ً:
______________ ______________ ، ______________ ،
٢١

 ٨اأق� ِر ُن َب ْي َن الْ َع َد َد ْينِ بِ َوضْ ِع اإش� َر ِة > اأ ْو < في
حيح ًة:
الْ ُمق� َرنَ ُة َص َ
٩٣١٢
٩٤٠
اأ)
6١٠٠
ب) ٤٠٢٨
٣١٨٩
ج) ٣١٩٨

لِ ُت ْص ِب َح

ـوب َعل ْيهــ� َع ـ َد ٌد ُم َك ـ ّو ٌن ِمـ ْـن َ ٤منــ�زِل ،ثَنــى َطــ� ِر ٌق ال ِبط� َق ـ َة
 9بِط� َق ـ ٌة مكتـ ٌ
َف�خْ َتفــى ال َر ْق ـ ُم ال َم ْوجــو ُد فــي َم ْن ِزلَ ـ ِة اآحــ� ِد ال�آل�ف.
اأق َت ـر ُِح َر ْق َم ـ�ً ُي ْم ِك ـ ُن اأ ْن َيكــو َن فــي ه ـ ِذ ِه ال َم ْن ِزلَ ـ ِة لِ ُت ْص ِبـ َـح المق� َر َن ـ ُة ال�آتِ َي ـ ُة
حيحــة:
َص َ
٢٩١6
٤٨٣ــــ

>

 ١٠اأملا أ الفرا َغ فيم� يلي ب�ل َتقريب ل� أ ِ
قرب ِمئة:

١٠٠ ١١٠ ١٢٠ ١٣٠ ١٤٠ ١5٠ ١6٠ ١7٠ ١٨٠ ١٩٠ ٢٠٠

ال َع َد ُد  ١7٠اأ ْق َر ُب اإِلى ال َعدَد ______
ال َع َد ُد  ١١٠اأ ْق َر ُب اإِلى ال َعدَد ______
 ١١اأك ُت ُب َعدَداً ِ
واحداً َفق َْط في الفَراغ:
قرب اإِلى العد ِد ٢٠٠٠
اأ) ال َع َد ُد ______ اأ ُ
قرب اإِلى العد ِد ١٠٠٠
ب) ال َع َد ُد ______ اأ ُ
٢٢

الوحدَ ُة َج ْم ُع ال� أ ْعدا ِد ِض ْم َن َ 9999و َط ْر ِحها
َ ْ
الثّانِ َية

ُ
الصورة
م�ذا
تلاحظ في ُ

اأ ُ
هداف ال َو ْحدة
راس ـ ِة ه ـ ِذ ِه ال َو ْح ـ َد ِة اأ ْن ُيحققــوا ال�أهــداف
ُي َت َوقَـ ُع ِمـ َـن الطلبــة َب ْع ـ َد ال�نتهــ�ء مــن ِد َ
ال�آتيــة:
 .١اإِيج� َد ن�تِ ِج َج ْم ِع َعد َد ْينِ دو َن َح ْملٍ َومع َح ْمل.
الجمع ٍ
بطرق مختلفة (اأجس�م حس�ب َية ،المعداد ،لوحة المن�زل.)...،
 .٢تمثي َل عمل َية
ِ
الج ْم ِع ب�ل َتبديل.
 .٣ال َتح ّق َق من ِصح ِة عمل َي ِة َ
رح َع َد َد ْينِ دو َن ْاس ِت ٍ
لاف و َم َع ْاس ِتلاف.
ن�تج َط ِ
 .٤اإِيج� َد ِ
رح ٍ
بطرق مختلفة (اأجس�م حس�بية ،ال ِمعداد ،لوحة المن�زِل.)...،
 .5تمثي َل عمل َي ِة ال َط ِ

�لج ْمع.
ن�تج ال َط ِ
رح بِ َ
 .6ال َت َح ُق َق ِم ْن ِ
الج ْم ِع والطرح بِ�ل َت ْقدير.
 .7ال َت َح ُق َق ِم َن َم ْعقولِ َي ِة ن�تِ ِج َ

توظيف عمليتي الجمع والطرح في حل مشكلات حي�تية.
.٨
َ
٢٣

س ال� أ َول َج ْم ُع عَدَ َدي ِْن ِض ْم َن  9999دونَ َح ْم ٍل
ال ّد ْر ُ
ِ
ِطاقات "نشاط تعاوني"
ُ )١ل ْع َب ُة الب

5٠٣
٣١٢

6٠٠
7١٢

٢٠١

٨٢٠

١٣

٢5٤

ِم َن ال ِب ِ
ط�ق�ت:
ن�تج َج ْمع العددينِ على البط�قتينِ الحمراوين.
اأ) اأج ُد َ
________ ________ = ________ +
ن�تج َج ْمع العددينِ على البط�قتينِ الصفراوين.
ب) أاج ُد َ
________ ________ = ________ +
ن�تج َج ْمع العددينِ على البط�قتينِ الزرق�وين.
ج) أاج ُد َ
________ ________ = ________ +
ن�تج َج ْمع العددينِ على البط�قتينِ الخضراوين.
د) أاج ُد َ
________ ________ = ________ +
الجمع الس�بق ِة تن�زلي�ً.
هـ) اأرتّب نواتج
ِ
________ ________ ، ________ ، ________ ،
٢٤

 ٢بــ� َع ِ
ن�سـ َـب ِة
راش ـ ٌد  ٢٤٣ب� َق ـ ًة ِمـ َـن ال ـ ُورو ِد بِ ُم َ
َيــ ْو ِم ال�أمَّ ،وبــ� َع محمــود  ١٢٢ب� َقــ ًة ،كَــ ْم
ب� َق ـ َة ور ٍد بــ� َع ال�ثنــ�ن؟
الح ّل:

+
ب�قة ورد ب�ع ال�ثن�ن
 3موسم قطف الزيتون
ـف الزيتــونَ ،فهــذا العــ�م اأنْتجــت "خبزي وزيتي عماد بيتي"
ُ َ َ ْ
ـب ِم ْو ِسـ َم َق ْطـ ِ َ ْ
اأنــ� اأ ِحـ ُ
َمــزا ِر ُع َق ْر َي ِتنــ� ال َكثيـ َـر ِمـ َـن ال َز ْيتــون ،بــ� َع والِدي ١٣5٢
كيلــو ْغرام ـ�ًَ ،وبــ� َع ج� ُرنــ�  ٢١٤٣كيلو ْغرام ـ�ًَ ،ف َك ـ ْم
كيلو ْغرامـ�ً ِمـ َـن ال َز ْيتـ ِ
ـون بــ�ع ال�ثنــ�ن؟
ُي ْم ِك ُن َت ْمثي ُل م� َت َم َب ْي ُع ُه ِم َن ال َز ْي ِ
تون ب�ل ِمعداد كم� يلي:
ن�تج الجمع

١٣5٢

٣٤٩5

٢١٤٣ +
اآح�د عشرات مئ�ت اآح�د ال�آل�ف

اآح�د عشرات مئ�ت اآح�د ال�آل�ف

كيلوغرام�ً ِمن
ال َز ْي ِ
تون ب�ع
ال�ثن�ن.
٢5

الج ْم ِع فيم� يلي:
 ٤اأ ِج ُد ن�تِ َج َ
٢6٣٨
ب
أا
5٢٣١ +

٤5٢
٩١٠٢ +

الج ْمع:
 ٥اأك ُت ُب َعمو ِديّ�ً َواأ ِج ُد ن�تِ َج َ
أا

٢6٤5 + 7٠٢٣

ج

٣٢١ +

56٤ + 7١٢٣

ب

+

+

ِ
ِطاقات "اأختار َواأ ْج َمع"
ُ ٦ل ْع َب ُة الب
ِم َن ال ِب ِ
ط�ق�ت ال ُمج� ِو َرة:
اأ) اأختــ� ُر بِط� َق َت ْيــنِ َم ْجمو ُع ُهمــ�
اأ ْك َب ُــر مــ� ُي ْم ِكــن.
ب) اأختــ� ُر بِط� َق َت ْيــنِ َم ْجمو ُع ُهمــ�
اأ ْص َغـ ُـر مــ� ُي ْم ِكــن.
اأقــ� ِر ُن اإج� َبتــي َمــ َع اإج�بــ ِة َزميلــي
فــي كُ ِل ح�لــة.
٢6

٤٢56

٢٠١٣

٤7١٢
٣٢١٣

5٢5٤

١٣١٢
٤١٢٠

٢٠٠
٢5٠6

الج ْم ِع اأفُ ِق ّي�ً= ٤٠٨٣ + 5٢١٤ :
 ٧اأ ِج ُد ن�تِ َج َ
أا

= ٤6٤٣ + ١٢5١

ب

= ٢6٤ + ٣7٢٠

الج ْم ِع ب�ل َتبديل:
 ٨اأ ْج َم ُع ثُ َم اأ َت َح َق ُق ِم ْن صحة عمل َية َ
= 7٣١٢ + ٢65٤

أا

ال َت َح ُقق= ٢65٤ + 7٣١٢ :
اأ ْس َت ْن ِت ُج اأنَ:
ب

=

+

=

+

= 65١٠ + ١٣٢٨

ال َت َح ُقق:

+

=

 9اأ ِج ُد ن�تِ َج م� َيلي ِذ ْه ِن ّي�ً:
اأ) = ٤٠٠٠ + ٢٠٠٠
ب) = ١٠٠ + ١5٠٠
ج) = ٣5٠٠ + ٢٠٠٠
٢7

الج ِ
واب (بِ�ل َت ْقدير)*:
 ١٠اأ ِج ُد النّ�تِ َج ثُ َم اأ َت َح َق ُق ِم ْن َم ْعقولِ َي ِة َ
أا

 55٤5ال َت َح ُقق6٠٠٠ :
٣٠٠٠ +
٣٢١١ +

ب

 ٢٠٤5ال َت َح ُقق:
٤75١ +

ـب ِمـ َـن ال َعـ َد ِد ______ أا ْي
ـب ِمـ َـن ال َعـ َد ِد ______ اأي ال َعـ َد ُد ______ َقريـ ٌ
ال َعـ َد ُد ______ َقريـ ٌ
اأ َن التقديــر َم ْعقــول.
اأ َن التقديــر َم ْعقــول.

السلَ ِة بِ ٍ
ط�ق�ت ُم َرقَ َم ًة َواأك ُت ُبه� في
 ١١اأخْ ت� ُر ِم َن َ
أا

5

٢

7
٤
+
٩ 5 ٤ ٨

٣ 5
ب ١
٢ ٠ ٤ +
٣
6

 ١٢اشــترى ت�جـ ٌر  ٣سـ ٍ
ـي�رات مختلفـ ِة ال�ألــوان،
الســي�ر ِة الحمــرا ِء  5٣6٠دينــ�راً،
ثمــ ُن َ
الســي�ر ِة الخضــرا ِء  ٤6٣5دينــ�راً،
وثمــ ُن َ
الســي�ر ِة ال َزرقــ� ِء ٩576دينــ�راً.
وثمــ ُن َ
اأ) م� ثم ُن السي� َرت ْينِ الحمرا ِء والخضرا ِء؟
الح ّل _________________________:
ب) م� المعلوم ُة ال َزائدة؟
الح ّل _________________________:
٢٨

*
ِ
ب�لتقريب ل�أعلى منزلة

:

5 ٣
١ ٠
7 ٢ ٣
٠ 6 ٩ ٨
٤

الح ْم ِل
س الثاني َج ْم ُع عَدَ َدي ِْن ِض ْم َن َ 9999م َع َ
ال ّد ْر ُ
لقيلي ـ َة ِمـ ْـن اأ ْك َث ـ ِر
ُ ١ي ْع َت َبـ ُـر ِقطــ� ُع َغ ـ َز َة َو ُمح� َف َظ ـ ُة َق َ
ال َم ِ
يــث َتبلُــ ُغ
لجوا َفــ ِة فــي ِف َل ْســطينَ ،ح ُ
ن�طــقِ زِرا َعــ ًة لِ ُ
�لجوا َف ـ ِة فــي ِقطــ� ِع َغ ـ َز َة ٣٢5١
ـ�ح ُة ال َم ْزرو َع ـ ُة بِ ُ
ال َمسـ َ
ـ�ح ُة ال َم ْزرو َع ُة
لقيليـ َة َف َتبلُـ ُغ  ١56٢دونمـ�ً ،مــ� ال َمسـ َ
دونُمـ�ً ،اأ ّمــ� فــي ُمح� َف َظـ ِة َق َ
ب�لجواف ـ ِة فــي المنطقت ْيــن؟
ُ
وح ِة ال َمن�ز ِِل على النحو ال�آتي:
يمك ُن تمثي ُل ال َمس�ح ِة ال َم ْزرو َع ِة ُ
ب�لجواف ِة على لَ َ
ِ
دات
الواح ُ

+

ال�آل�ف

آاحاد

ع ََشرات

ِمئات

آاحاد

١

٥

٢

3

٢

٦

٥

١

الج ْمع:
 ٢اأ ِج ُد ن�تِ َج َ
6١5٤
أا
٢7٢٨ +

٣٢5١
+
١56٢
س�ح ُة المزرو َع ُة
دونم�ً ال َم َ
�لجواف ِة في المنطقتين.
بِ ُ

ب

75٢
٨٩٠٣ +
٢٩

الج ْمع:
 3اأك ُت ُب َعمو ِديّ�ً َواأ ِج ُد ن�تِ َج َ
أا

75٤٨ + ١٢٣5

٣6٩٠ + ٢١٤5

ب

+

+

ِ ٤مـ ْـن ُم َخ َيمـ ِ
ـ�ت اللُجــو ِء الفلســطيني َد ْيـ ِر َع ّمــ� ِر
َو َع َقب ـ ُة َج ْبــر ،ب َل ـ َغ َع ـ َد ُد ُس ـكّ ِ�ن ُم َخ َي ـ ِم َد ْي ـ ِر َع ّمــ� ِر
 ٢٤55ن ََس ـ َمة ،اأ ّمــ� ُم َخ َي ـ ُم َع َقب ـ ُة َج ْبــر َفب َل ـ َغ َع ـ َد ُد
ُس ـكّ�نِ ِه  67٣6ن ََس ـ َمة*.
َك ْم َب َل َغ َم ْجمو ُع ُسكّ ِ�ن ال ُم َخ َي َم ْينِ ال َم ْذكو َر ْين ؟

67٣6
٢٤55+
نسمة َع َد ُد ُسكّ ِ�ن ال ُم َخ َي َم ْين
٣٠

الس ِ
ك�ن ع� َم ٢٠٠٩م"
* " َت ْعدا ِد ُ

الج ْمع:
 ٥اأ ِج ُد ن�تِ َج َ
٩٤7
أا
٨١٤٣ +

٦

ب

الج ْمع:
اأك ُت ُب َعمو ِديّ�ً َواأ ِج ُد ن�تِ َج َ
أا

٣5٠7 + ٢56٨

+

ب

٢١6
5٩٠6 +

١٣٢ + ١٩٨٢ + 5١٨٨

+

الج ْم ِع َواأ َت َح َق ُق ب�ل َت ْبديل:
 ٧اأ ِج ُد ن�تِ َج َ
أا = ١٨٠6 + ٢٠١7
ال َت َح ُقق١٨٠6 :
٢٠١7
٢٠١7 +
١٨٠6 +

ب = ٤7١٨ + ١٣5٢
 ١٣5٢ال َت َح ُقق:
٤7١٨ +
+
٣١

 ٨اأ ِج ُد ن�تِ َج م� َيلي ِذ ْه ِن ّي�ً:
أا = ١5٠٠ + 75٠٠

ب = 5555 + ٤٤٤٤

ٌ
نشاط تعاوني
)9

فسر.
اأتع�و ُن مع اأفرا ِد مجموعتي واأب ّي ُن من اأخط�أ في الح ِل واأ ِ
56٠٤
٣٨76 +
٨١٤7١٠

يوسف

ف�طمة

56٠٤
٣٨76 +
٩٤٨٠

ْ ١٠اشــ َترى ِ
ــن ال َعص�فيــ ِر
ت�جــ ٌر َم ْجمو َعــ ًة ِم َ
الجمي َل ـ ِة بِ َمب َلـ ِـغ  ١٠٩5دينــ�راًَ ،و َب ِقـ َـي َم َع ـ ُه
َ
 ١٤6٠دينــ�راً ،مــ� ال َمب َل ـ ُغ الّــذي ك� َن َم ـ َع
التّ ِ
�جــ ِر قبــ َل ِشــرا ِء ال َعص�فيــر؟
الح ّل___________________________________________ :
َ
٣٢

َ ١١عـ َد ُد ُسـكّ ِ�ن َق ْر َيـ ٍة ِف َل ْســطي ِن َي ٍة  ٣5٢٠ن ََسـ َمةَ ،فـ إ�ذا ك� َن َعـ َد ُد ُسـكّ ِ�ن
َقر َيـ ٍة ُمجــ� ِو َر ٍة لَهــ� َيزيـ ُد َعــن َعـ َد ِد ُسـكّ�نِه� بِـــ  5٠٠ن ََسـ َمةَ ،فمــ� َع َد ُد
ُسـكّ ِ�ن القَر َيـ ِة المج�ورة؟
الح ّل__________________________________________ :
َ

 ١٢اأ َق ِد ُر ن�تِ َج َج ْم ِع ال َع َد َد ْينِ ٢٨7 ، 67٠
الح ّل__________________________________________ :
َ

 ١3اأ ْك ِم ُل ال َن َم َط ال�آتي:
اأ) ________ ، ________ ،٤٠٣٤ ، ٤٠٢٣ ، ٤٠١٢
ب) ________ ، ________ ، 55٤5 ، ٣5٤٣ ، ١5٤١

 ١٤اأك ِو ُن َم ْس�أل ًة ك ِ
َلام َي ًة َيكو ُن َحلُه� ٨٠٠٩ = ٢١٤١ + 5٨6٨
ال َم ْس�ألة__________________________________________ :
_________________________________________________
٣٣

اس ِتلاف
س الثالث َط ْر ُح عَدَ َدي ِْن ِض ْم َن  9999دونَ ْ
ال ّد ْر ُ
َ ١ي َتق�ضــى ع� ِم ـ ٌل فــي الشَ ـ ْـهرِ ٤65دينــ�راًَ ،يد َِخـ ُـر ِم ْنهــ�
 ١٢١دينــ�راًَ ،ك ـ ْم دينــ�راً ُين ِف ـ ُق الع� ِم ـ ُل فــي الشَ ـ ْـهر؟
الح ّل:

دين�راً ينف ُق الع�م ُل في الشَ هر.

ـون النّ� ُب ِ
الص�بـ ِ
لسـ ُـي ِ ٤٢5٣ق ْط َع ـ ًة فــي
 ٢١اأن َتـ َـج َم ْص َن ـ ُع ّ
ٍ
ص�بون
اأ ْســبوع ،بــ�ع منهــ� ِ ٣١٢١ق ْط َعــةَ ،كـ ْم ِقط َع َة
بقيت ؟
الص ِ
�بون على النحو ال�آتي:
ُي ْم ِك ُن َت ْمثي ُل م� بقي من قطع َ

اآح�د

َع َشرات

ِمئ�ت

اآح�د ال�آل�ف

٤٢5٣
ـــ ٣١٢١
قطع ُة ص�بون

* للمعلم :تذكير الطلبة بعن�صر عملية الطرح
٣٤

ن�تج طَ ْر ِح ١5٣٢ - ٩٨7٤
 3١اأ َمثِ ُل َعلى لَ ْو َح ِة ال َمن�ز ِِل ثُ َم اأ ِج ُد َ
ِ
الواحدات

اآح�د

َعشَ رات

ال�آل�ف

ِمئ�ت

اآح�د

ٌ
جماعي
نشاط
ّ

ن�قش :كيف اأ َط ْر ُح َع َد َد ْينِ ِض ْم َن اآح�د ال�آل�ف؟
اأ ُ

 ٤١اأ ِج ُد ن�تج ال َط ْر ِح فيم� يلي:

أا ٣٩٨7
ـــ ١٣5٤

ب ٤5٩7
ـــ ٣75

ج

٩7٢6
ـــ 56٢٠

 ٥١اأ ِج ُد َ
ن�تج ال َط ْر ِح فيم� يلي= ٤٠5٣ - 7٨6٤ :
أا

 ٩٢56ــ = ٤٢٤٣

ب

 6٨6٠ــ = ١5٢٠
٣5

�لج ْمع:
 ٦١اأ ْط َر ُح َواأ َت َح َق ُق بِ َ
اأ)  ٨6٤7ـــ 5٤٣١
 ٨6٤7ال َت َح ُقق:
ـــ 5٤٣١
+

ب)  ١٩56ـــ 6٤٠
 ١٩56ال َت َح ُقق:
ـــ 6٤٠
+

والج ْمع.
بين َع َم ِل َيتي ال َط ْر ِح َ
اأن�قش :م� العلاق ُة َ

 ٧١اأ ِج ُد ن� َت َج م� َيلي ذ ْه ِن ّي�ً:
أا

 ٤٠٠٠ـــ = ٢٠٠٠

ب

 75٠٠ـــ = ١5٠٠

ج

 ٢6٠٠ـــ = ١٠٠٠

د

 ٩٩٩٩ـــ = ٣٣٣٣

الج ِ
واب (بِ�ل َت ْقدير):
ن�تج ال َط ْر ِح ثُ َم اأ َت َح َق ُق ِم ْن َم ْعقولِ َي ِة َ
 ٨١اأ ِج ُد َ

أا = ١٠١٢ - ٣٨6٣
 ٣٨6٣ال َت َح ُقق:
ـــ ١٠١٢
-

ب = ٤٠٢٣ - 5٠7٩
 5٠7٩ال َت َح ُقق:
ـــ ٤٠٢٣
-

العدد ____ قريب من العد ِد ____ اأي اأن التقدير معقول العدد ____ قريب من العد ِد ____ اأي اأن التقدير معقول
٣6

ـطين
س َع َل َم ِف َل ْسـ َ
َ 9١
طبـ َع َم ْص َنـ ُع النــور لِل َملابِ َ
َعلــى  ٤٢٠٩قمصــ�ن فــي الشَ ـ ْـه ِر ال� أ َول،
َو  ٣١٠٣قمصــ�ن فــي الشَ ـ ْـه ِر الثّ�نــي.
طب َع ال َم ْص َن ُع في الشَ ْه َر ْين؟
اأ) َك ْم َقميص�ً َ
الح ـ ّل______________________ :
َ
___________________________
ب) َكـ ْم َيزيـ ُد َعـ َد ُد ال ُق ْمصـ ِ
ـ�ن فــي الشَ ـ ْـه ِر
ال� أ َو ِل َعــنِ الشَ ـ ْـه ِر الثّ�نــي؟
الح ـ ّل______________________ :
َ
___________________________
َ ١٠يب ُع ُد َب ْي ُت س�ل ٍم َعنِ ال َم ْد َر َس ِة (ِ )٢6٨٨م ْتراًَ ،و َيب ُع ُد
١
َب ْي ُت اأم َل َعنِ ال َم ْد َر َس ِة (ِ )١5٨7م ْتراً.
أا) أا ُي البيتينِ َيب ُع ُد َمس� َف ًة أا ْك َبر َعنِ ال َم ْد َر َسة؟
الح ّل_____________________________ :
َ
ب) اأ ِج ُد ال َف ْرقَ َب ْي َن ال َمس� َف َت ْين.
الح ّل_____________________________ :
َ
الج ِ
واب بِ�ل َت ْقدير.
ج) اأ َت َح َق ُق ِم ْن َم ْعقولِ َي ِة َ
الح ّل_____________________________:
َ

بيت س�لم

بيت اأمل
٣7

ال�س ِتلاف
س ال ّرا ِبع َط ْر ُح عَدَ َدي ِْن ِض ْم َن َ 9999م َع ْ
ال ّد ْر ُ
ـرات فــي شَ ـ ِ
َ ١ي ْل َتقــي ن َْهــرا ِد ْج َل ـ َة َوال ُفـ ِ
الخليـ ِـج
ـب فــي َ
ـط ال َعـ َـر ِب الَــذي َي ُصـ ُ
ـث َي ْبلُ ـ ُغ طــو ُل ن َْه ـ ِر َد ْج َل ـ َة مــع شـ ِـط العــرب  ١٩5١كيلومتــراً،
ال َع َربِـ ِـيَ ،ح ْيـ ُ
َوطــو ُل شــط العــرب  ١٩٠كيلومتــراً.
كم طو ُل نهر دجلة لغ�ية ش ّط العرب؟
يمكن تمثيل َذلك على النحو ال�آتي:
اآح�د ال�آل�ف
ِمئ�ت
َع َشرات
اآح�د
٨ ١5

١٩5١
ـــ ١٩٠
كيلومتراً

ن�تج ال َط ْر ِح فيم� يلي:
 ٢١اأ ِج ُد َ
٤٩٨١
أا
ـــ 5٣٩
٣٨

ب

٣7٠٣
ـــ 65١

 3اأك ُت ُب َعمو ِديّ�ً َواأ ْط َرح:
أا

١٤5٤ - ٨٣6٩

ب

ـــ

٣١٢7 - ٩١6٤
ـــ

َ ٤م ْز َر َعتـ ِ
ج�جــةَ ،وفــي المزرع ـ ِة
ـ�ج فــي المزرع ـ ِة ال�أولــى َ 6٤٩٨د َ
ـ�ن لِلدَجـ ِ
ـ�ج فــي ال َم ْز َر َعـ ِة ال�أولــى َعــنِ
الثّ�نِ َيـ ِة َ ٤٨٨٩د َ
ج�جــةَ ،كـ ْم َيزيـ ُد َعـ َد ُد الدَجـ ِ
المزرعـ ِة الثّ�نِ َيــة؟
يمك ُن تمثي ُل ذلك َعلى لَ ْو َح ِة ال َمن�ز ِِل ك�ل�آتي:
ِ
الواحدات

اآح�د

ــ

٨
٩

١٨

َعشَ رات
٨

٩
٨

ال�آل�ف

ِمئ�ت

اآح�د

١٤

5

٤
٨

6
٤

١٤ ٨ ١٨

5

6٤٩٨
ـــ ٤٨٨٩

دج�جة

٣٩

ن�تج ال َط ْرح:
 ٥اأ ِج ُد َ
أا

٨٢7٢
ـــ 6٤5

ب

٩55٣
ـــ ٢7٣٨

ج

٢5٠٩
ـــ ١٨٩٣

 ٦اأ ْك ُت ُب َعمو ِديّ�ً َواأ ْط َرح:
أا

٤٩٠٤ - 5٤٣٢

ب

5٤٣٢
ـــ ٤٩٠٤
ن�س َب َة ِ
 ٧اأك ُت ُب ال� أ ْرق� َم ال ُم ِ
داخ َل
أا

6 ٩
٨
5 ٤ 7
ـــ
٤ 5

٤٠

٢6٢١ - 675٠

ـــ

حيحة:
لِ ُت ْص ِب َح َع َم ِل َي ُة ال َط ِ
رح َص َ

ب 5 ٠ 6
ـــ ٣ ٢ ٤
٣ ٢

6

َ ٨ي ْس ـ ُك ُن َســعي ٌد َوخ�لِ ـ ٌد َعلــى شـ ِ
ـ�ط ِئ َب ْح ـ ِر ي�فــ�،
الصـدَفَ ،ب ْعـ َد ُمـ َد ٍة َج َمـ َع
َو ِمـ ْـن ِهواي�تِ ِهــم َج ْمـ ُع َ
َســعي ٌد َ ١٠7٠ص َد َفـ ًةَ ،و َج َمـ َع خ�لِ ٌد َ 6٤5ص َد َف ًة
زِيــ� َد ًة َعلــى مــ� َج َم َعـ ُه َســعيدَ ،ف َك ْم َص َد َفـ ًة َج َم َع
خ� لِد؟
الح ّل________________________________________________ :

 9انْ َط َلق ِ
َت الثَ ْو َر ُة ال ِف َل ْسطي ِن َي ُة ع� َم ١٩65مَ ،ك ْم ع�م�ً َمضى َعلى انْ ِطلاق ِته�؟
الح ّل_____________________________________________ :

ن�تج ال َط ْر ِح لـِ 5٩٨7 – ٩٢٤١
 ١٠اأ َق ِد ُر َ
الح ّل________________________________ :

٤١

س الخامس
ال ّد ْر ُ

راج َعة
ُم َ

 ١اأ ْح ِس ُب ِذ ْه ِن ّي�ً َواأ َض ُع ال َع َد َد ال ُم ِ
ن�س َب في

:

اأ) = ١٠٠٠ + ٢6٠٠
ب)  ٩٩٩٩ـــ = ١١١١
ج) + 5٠٠٠
د)  55٠٠ـــ

= ٩٠٠٠
= ٤5٠٠

 ٢١اأ ْك ُت ُب ال َر ْق َم ال ُم ِ
ن�س َب في (

،

،

)*:

لي ،١٢٨
 3اأف ِكر :اأن� َع َد ٌد َم ْحصو ٌر َب ْي َن ال َع َد َد ْينِ ُ ٨٠٠٠ ،٤5٠٠ج ِم َع اإِ َ
َفك� َن ن�تِ ُج َج ْمعي َ ،5١٢٨ف َم ْن اأن�؟
الح ّل______________________________ :

* ال�أشك� ُل المتط�بق ُة ُتمثِل ال َر ْقم ِ
نفسه في العمل ّي ِة الحس�ب ّية.
٤٢

ٌ
تعاوني
نشاط
ّ

اأتع�و ُن مع اأفرا ِد مجموعتي في الح ّل واإِيج� ِد الكلم ِة المفقودة.

٤

�ت ال�آتِ َي ِة َواأ َرت ُِب إِال� ِ
اأ ِج ُد ن�تِ َج ال َع َم ِل ّي ِ
ج�ب�ت َو ُرمو َزه� َتص� ُع ِديّ�ً َواأ ْك ُت ُب ال َك ِل َم َة النّ�تِ َجة.

نواتج العمل َي ِ
الس�بقة:
رتيب ال َتص�عد ُي لِ ِ
�ت الحس�ب َي ِة َ
 ال َت ُ______________ ،_______ ،_______ ،_______ ،_______ ،

 -ال ُرمو ُز هي:

،

،

،

،

،

 الكلم ُة الن�تج ُة هي مدينة ________ :وقد ُولِفيه�
د
السلام.
َ
النبي ______ عليه َ
ُ
٤٣

٥
اأ)

اأ ْك ِم ُل ال َن َمط:

ب)

ـت َم َعر َك ـ ُة ال َكرا َم ـ ِة فــي  ٢١اآذار ِمــن عــ�م ١٩6٨م فــي َبل ـ َد ِة ال َكرا َم ـ ِة
َ ٦و َق َعـ ْ
ال�أر ُدنِ ّيـ ِة فــي َغــو ِر ال�أر ُدنَ ،وهــي َم َعر َكـ ٌة ِ
ت�ريخ الثَو َر ِة ال ِف َلســطين َي ِة،
ف�ص َل ٌة في ِ
المعركَة؟
َحيـ ُ
ـث اسـ َت َم َر ْت اأك َثـ َـر ِمــن َ ١6ســ�عةَ .كــم ع�مـ�ً َمضــى على هـ ِذ ِه َ
الح ّل____________________________________________ :

مشروعي:
بحــث فــي
اأتعــ�و ُن مــع أاســرتي واأ ُ
مصــ�د ِر إِال�حصــ� ِء الفلســطين َي ِة
لتعبئـ ِة بي�نـ ٍ
ـ�ت حــول اأعــدا ِد سـكّ ِ�ن
ـب
خمــس قــرى فــي مح�فظتــي َحسـ َ
الجـ ِ
ـدول ال�آتــي ،ث ّم اأجـ ُد الفرقَ َب ْي َن
الس ِ
ــك�ن ال� أ ْكبــ ِر وال� أ ْص َغــر:
عــد ِد ُ
٤٤

اس ُم القرية

السك�ن
عد ُد ُ

ال َو ْحدَ ُة
الثّالِ َثة

ال� أ ْعدا ُد ِض ْم َن 99999

ُ
ماذا تُ
لاحظ في الصّ ورة؟

اأ ُ
هداف ال َو ْحدة
راســ ِة هــ ِذ ِه ال َو ْحــ َد ِة اأ ْن ُيحققــوا
ُي َت َوقَــ ُع ِم َ
ــن الطلبــة َب ْعــ َد ال�نتهــ�ء مــن ِد َ
ال�أهــداف ال�آتيــة:
.١
.٢
.٣
.٤
.5
.6
.7

راء َة ال� أ ْعداد.
ِق َ
َت ْحدي َد القي َم ِة ال َم ْن ِزلِ َي ِة لِ َر ْق ٍم ِض ْم َن .٩٩٩٩٩
�لصو َر ِة ال ُم َو َس َع ِة َوال َك ِل ِ
م�ت َوبِ�ل َع ْكس.
ِكت� َب َة ال� أ ْعدا ِد ب�ل ّرموز وبِ ّ
َت ْمثي َل ال َع َد ِد بِ ُطر ٍِق ُمخْ َت ِلفَةِ ،م ْث ِل ال ِم ْعداد ....
ال ُمق� َرنَ َة َب ْي َن ال� أ ْعدا ِد ِض ْم َن .٩٩٩٩٩
تيب ال� أ ْعدا ِد تص�عديّ�ً َو َتن� ُزلِ ّي�ً.
َت ْر َ
ٍ
مشكلات حي�ت ّي ٍة على مف�هي ِم ال�أعدا ِد ومق�رن ِته� وترتي ِبه�.
ح َل

٤5

س ال�أ َول
ال ّد ْر ُ

ال� أ ْعدا ُد ِض ْم َن 99999

 ١األَـ ِو ُن ال ُم ْسـ َتطي َل الّــذي فيـ ِه ال َعـ َد ُد ب�لكلمــ�ت بِ َلـ ْو ِن الدّائِــر ِة نفسـ ِه
الّتــي َتح ِمـ ُل ال َعـ َد َد ب�لرمــوز:

ِ
ومئت�ن
ست ُة ال� آ ٍف
عشر
واأربع َة َ
تسع ُة ال� آ ٍف
وثم�ن ِمئة
وخمسة

ثم�ني ُة
ال� آ ٍف
وخمسمئة
وخمسة
وثم�نون

خمس ُة
ال� آ ٍف
وواحد

ثلاثة ال�آف

٤6

اأربع ُة ال�آف
وخمسمئة
واثن�ن
وثلاثون

ُ ٢ي ْو َجـ ُد فــي كُ ِل َب َل ِد َيـ ٍة َم ْك َت َبـ ٌة ع� َمـ ٌةَ ،و َقـ ْد
ـب فــي اأ ْر َبـ ِـع َب َل ِديّـ ٍ
ـت اأ ْعــدا ُد ال ُك ُتـ ِ
ـ�ت
َب َل َغـ ْ
َعلــى ال َن ْحـ ِو ال�آتــي:
6٠٠٠ ، 5٠١5 ، ٩٨٠٤ ، ٤5١٢
اأمثِ ُل ال�أعدا َد ال�آتي َة على ال ِمعداد:

9 ٨ ٠ ٤

٥ ٠ ١ ٥

اأ َمثِ ُل ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة َعلى لَ ْو َح ِة ال َمن�زِل:
٤5١٢
اآح�د َعشَ رات ِمئ�ت اآح� ُد ال�آل�ف

6٠٠٠
اآح�د َعشَ رات ِمئ�ت اآح� ُد ال�آل�ف

٤7

ل�ف َواأك ُت ُب ال َع َد َد في
 3اأ ُع ُد اآل� آ َ

:
 7اآل�ف

؟

 ٤اأ) اأ َمثِ ـ ُل ال َع ـ َد َد َ ١٠٠٠٠علــى ال ِم ْعــدا ِد َواأ َع ِبـ ُـر بِلُ َغتــي َع ّمــ� َح َص ـ َل َعلــى
ال ِم ْعداديــنِ ال� أ َو ِل َوالثّ�نــي:

= ١٠٠٠ + ٩٠٠٠

ب) اأ َمثِ ُل ال َع َد َد َ ١٠٠٠٠على لَ ْو َح ِة ال َمن�زِل:

+
٤٨

اآح�د
٠
٠
٠

ِ
الواحدات
َعشَ رات
٠
٠
٠

ِمئ�ت
٠
٠
٠

اآح�د
٩
١
٠

١٠٠٠٠

ال�آل�ف

َعشَ رات
١

٥

كتب ال� أ َعدا َد ال ُم َمثَ َل َة َعلى ال ِم ْعداد واأقراأه�:
اأ ُ
ب

أا

ِ
دات
واح ٌ

ِ
دات
واح ٌ

اآل�ف

ج

اآل�ف

د

ِ
دات
واح ٌ

اآل�ف

ِ
دات
واح ٌ

اآل�ف

اأ َت َذ َكـــــــــــــــر:
ـراء ِة ال َعـ َد ِد اأ َجـ ِزئُ كُ َل َثـ ِ
ـلاث َمنــ� ِز َل َمعـ�ً َبـ ْدءاً ِمـ َـن َاليميــن ،ثُـ َم اأ ْقـ َـراأ ِمـ َـن
لِ ِقـ َ
َاليســ� ِر ال�آل�ف ثـ ّم ِ
الواحــدات.
٤٩

كتب ال� أ ْعدا َد ال ُم َمثَ َل َة َعلى ال ِم ْعدا ِد في
 ٦اأ ُ

واأقراأه�:

 ٧اأ ْق َراأ ال� أ ْعدا َد ال ُم َمثَ َل َة َعلى لَ ْو َح ِة ال َمن�زِل:
ِ
ال�آل�ف
الواحدات
اآح�د َعشَ رات ِمئ�ت اآح�د َعشَ رات
٣
٨
٤
6
٢

ِ
ال�آل�ف
الواحدات
اآح�د َعشَ رات ِمئ�ت اآح�د َعشَ رات
5
٤
٣
6
١

ِ
ال�آل�ف
الواحدات
اآح�د َعشَ رات ِمئ�ت اآح�د َعشَ رات
5
٠
٤
٤
٤

ِ
ال�آل�ف
الواحدات
اآح�د َعشَ رات ِمئ�ت اآح�د َعشَ رات
7
٠
6
٠
٠

 ٨اأمثِ ُل ال� أ ْعدا َد َعلى لَ ْو َح ِة ال َمن�زِل:
٣7٢٩٤
ِ
ال�آل�ف
الواحدات
اآح�د َعشَ رات ِمئ�ت اآح�د َعشَ رات
5٠

٨٠٠٠٨
ِ
ال�آل�ف
الواحدات
اآح�د َعشَ رات ِمئ�ت اآح�د َعشَ رات

:
 9أاك ُت ُب ال�أعداد ب�لرموز في
طين التّ ِ
شرين األف�ً َوتِ ْس َع َة
اأ) َتبلُ ُغ َ
�ريخ َي ِة َس ْبع ًة َو ِع َ
مس�ح ُة ِف َل ْس َ
كيلو ِم ْتراً ُم َر َبع�ً.
ِ
ب) ع� َم ٢٠١١م ك� َن َع َد ُد ُالب ِ
لاستيك َي ِة في ال�أراضي
يوت الِ ْب
ال ِف َل ْســطي ِن َي ِة اأ ْرب َعــة َع َشـ َـر األف ـ�ً َو ِس ـ َت ِم َئ ٍة َوثَلاث ـ ًة َوثلاثيــن بيت ـ�ً
بلاستيكي�ً.
ج) َعـ َد ُد َط َل َبـ ِة الثّ�نَ ِو َيـ ِة الع� َمـ ِة فــي العــ� ِم ٢٠١6م هـ َو ثَم�نــو َن
األْفـ�ً َو َخ ْم ُسـ ِم َئ ٍة َوتِ ْســع ٌة َوسـتّون ط�لِبـ�ً َوط�لِ َبة.
 ١٠اأ ْس َتخْ ِد ُم ال ِب ِ
ط�ق�ت ال�آتِ َي َة في ِكت� َب ِة عددين َي َت َك َو ُن كُ ٌل ِم ْنهم� ِم ْن َ 5من�زِل:

7

٣

٩

٤

١

ِ
العددان هم�:
 ١١اأك ُت ُب ال�أعدا َد ال�آتي َة بِ�لكلم�ت:
الَ َع َد ُد بِ�ل ُرموز
٤٨١٣6
٩٩٠٩

ال َع َد ُد بِ�ل َك ِلم�ت

الصحيح:
 ١٢اأك ُت ُب ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة َعلى َخ ِط ال� أ ْعدا ِد في َموقعه� َ
6٤٩٠٠ ، 6٤٤٠٠
65٠٠٠

6٤7٠٠

6٤٣٠٠

6٤١٠٠
5١

الم ْن ِز لِ َي ُة َوالصّ و َر ُة ال ُم َو َس َعة
س الثّاني
القيم ُة َ
َ
ال ّد ْر ُ

فيت عــ� َم األفيــنِ َواأ َحـ َد َع َشـ َـر ميلا ِد َيـ ِة
َ ١ب َلـ َغ َعـ َد ُد ُسـكّ ِ�ن ُمح� َف َظـ ِة َسـ ْل َ
الجـ ْد َو ِل َو ْفقـ�ً لِ ْلقي َمـ ِة ال َم ْنزِلِ َيـ ِة
 65٣67ن ََسـ َم ًة ه ّيــ� نمــلا أ ال َفــرا َغ فــي َ
لِ� أ ْرقــ� ِم ال َعـدَد:
ال َر ْقم
7
6

رات ال�آل�ف قي َم ُت ُه ال َم ْن ِزلِ َية
اآح�د َعشَ رات ِمئ�ت اآح� ُد ال�آل�ف َعشَ ُ
7
6٠

٣
5
6

�لصو َر ِة ال ُم َو َس َعة:
 ٢اأك ُت ُب ال َع َد َد بِ ّ
اأ) _______ + _______ + _______ + _______ + _______ = ٢576٣
ب) _______ + _______ + _______ + _______ + _______ = ١6666
ج) _______ + _______ + _______ + _______ + _______ = ٣٠٠٠٠
5٢

 3اأ ْك ُت ُب ال�أعداد بِ�لرموز:

اأ) 6 + ١ ٠ + 5مئــ� ت  ٤ +اآ ل� ف  ٨ ٠ +اأ لــف =
ب)  ٤اآح�د و ِ 5مئ�ت و َ 7ع َشرات ال�ألوف و َ ٢ع َشرات و  6اآح�د ال�ألوف =
 ٤اأضع دائرة حول العدد الذي يمثّ ُل القيم َة المنزلي َة للر ْق ِم الّذي َتح َت ُه َخ ّط:

٨٣٢67
٣٠٠٠٠ ، ٣٠٠٠ ، ٣٠٠

67٤١5
٤٠٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠

٩٨١65
٩٠٠٠٠ ، ٩٠٠٠ ، ٩٠٠

١٠٤5٣
١٠٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ٠

٣٢٠٨٤
٨٠٠ ، ٨٠ ، ٨
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5٠٠٠٠ ، 5٠٠٠ ، 5٠٠

 ٥اأ
الصو َر ِة ال ُم َو َس َع ِة لِلعد ِد ثم اأص ِوب ُه:
كتشف َ
الخ َط�أ في ّ
ُ
ال َعدَد

ِ
الخ�ط َئة
الصو َر ُة ال ُم َو َس َع ُة
ّ

٤٠٠٠٠ + ٣٠٠٠ + ٢٠ + ١٠ + 6 ٤٣٢١6

حيحة
ّ
الصو َر ُة ال ُم َو َس َع ُة َ
الص َ

5٣

س الثّالث
ال ّد ْر ُ

ُمقا َر َن ُة ال�أ ْعداد

 ١فــي العــ� ِم الد ِ
ــي ٢٠١6/٢٠١5م َب َلــ َغ َعــ َد ُد َط َل َبــ ِة الثّ�نَ ِو َيــ ِة الع� َمــ ِة
ِراس ّ
ـب ال ُفــرو ِع َعلــى ال َن ْح ـ ِو ال�آتــي:
(ال َت ْوجيهــي) فــي ِف َل ْسـ َ
ـطين ُم َو َزعيـ َـن َح َسـ َ
ِ
مي ( ُ ،) ١7١٨5علو ٌم اإنْس�نِ َية (  ،) 5٣٨١6تِج�ر ّي ( .)٣٤١7
ع ْل ّ

الفرع
ِعلمي
ُعلو ٌم اإنْس�نِ َية
تِج� ِر ّي

ِ
الواحدات
اآح�د

َعشَ رات

5
6
7

٨
١
١

ال�آل�ف

ِمئ�ت

اآح�د

َعشَ رات

١
٨
٤

7

١

٣

5

٣

اأ ُ
ل�حظ لوح َة المن�زل ،واأق�ر ُن ب ْي َن اأعدا ِد طلب ِة فرو ِع الثَ�نوي ِة الع� َمة:
اأ) العلمي والتّج�ري ______________________________.
ب) العلمي والعلوم إِال�نس�ن ّية ________________________.

5٤

 ٢اأ َض ُع اإِش� َر َة > اأ ْو < اأ ْو = في

حيح ًة:
لِ ُت ْص ِب َح ال ُمق� َرنَ ُة َص َ

5٣65

٤٤١٨٩

٣٩٠٠7

٣٩٠٠7

7٩٢٨٤

7٩٢٨٣

٢١5٤٣

٢١5٩٣

س َمن� ِز َل في
 3اأك ُت ُب َعدَداً ِم ْن َخ ْم ِ

حيح ًة:
بِ َح ْي ُث تُ ْص ِب ُح ال ُمق� َرنَ ُة َص َ

أا

ب

ج

د

 ٤اأ َرت ُِب ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة َت ْرتيب�ً َتص� ُع ِديّ�ً:
ب ١٠٠٠١ ، ١٠٠١١ ، ١١١١١
أا 7٠٠٠ ، 657٢٢ ، ٤75١١
______________،_______،

______________،_______،

 ٥اأ َرت ُِب ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة َت ْرتيب�ً َتن� ُزلِ ّي�ً:
أا  ٨٠١١7 ، ٨٠576 ، ٨٩٨٣5ب ٢٢١٠٠ ، ٢٤٢65 ، ٢66٤ ، ١7٢٠١
______________، _______،_______،_______ _______،_______،
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الســ�بِ َع َع َشـ َـر ِمـ ْـن شَ ـ ْـه ِر َن ْيســ� َن فــي
ُ ٦يصــ� ِد ُ
ـطيني فــي ّ
ف َي ـ ْو ُم ال�أســي ِر ال ِف َلسـ ِ
ف�ضـ ِة ال� أ ْقصــى حتــى عــ�م
كُ ِل عــ�مَ ،و َقـ ْد َب َلـ َغ َعـ َد ُد ال� أ ْســرى منــذ بِدا َيـ ِة انْ ِت َ
٢٠١6م ٩٠٠٠٠ ،اأســي ٍر ِ ،م ْن ُهــم ِ ١١٠٠٠ط ْفــلَ ،و ١٤٠٠٠اإ ْمـ َـراأة ،اأ ُي ُهمــ�
اأ ْك َبـ ُـر َعـ َد ُد ال� أ ْســرى ِمـ َـن ال� أ ْطفـ ِ
ـ�ل اأ ْم ِمـ َـن ال ِنســ�ء ؟
الح ّل______________________________________________ :
َ
الص َحـ ِة ال ِف َل ْســطي ِن َي ِة فــي ُم ْن َت َصـ ِ
ـف ع� ِم ٢٠١٤م
ـير اإِ ْحص�ئِ ّيـ ُ
ـ�ت َوزا َر ِة ِ
ُ ٧تشـ ُ
واطنيـ َـن الّذيـ َـن ُيع�نــو َن ِمـ َـن إِال�ع� َق ـ ِة ُ 75٠٠٠م ِ
اأ َن َع ـ َد َد ال ُم ِ
واطــنٍ فــي

المح�فظــ�ت الشــم�ليةَ ،وُ ٣٨٠٠٠م ِ
واطــنٍ فــي ِقطــ� ِع َغـ َزة ،اأ ُي ُهمــ� اأ َقـ ُل
فــي َعـ َد ِد إِال�ع�قــ�ت ،المح�فظــ�ت الشــم�لية اأ ْم ِقطــ� ُع َغـ َزة؟ اأ َف ِسـ ُـر اإِج� َبتــي.
الح ّل_________________________________________________ :
َ

ّج�ج َك ِم ّي ٍ
الج ْد َو ِل ال�آتي:
�ت ِم َن َالب ْي ِ
ض َح َس َب َ
 ٨اأنْ َت َجت َ ٣مزا ِر َع لِلد ِ
ال َم ْز َر َعة
�ت َالب ْيض
َك ِم ّي ُ

ال�أولى
١٣7٠٠

الثّ�نِ َية
١٤٣6٠

الثّ�لِ َثة
١١٤٣٠

ض ِه َي ___________ :لِل َم ْز َر َعة___________ :
اأق ُل َك ِم َي ٍة ِم َن َالب ْي ِ
ض ِه َي ___________ :لِل َم ْز َر َعة___________ :
كثر َك ِم َي ٍة ِم َن ال ِب ْي ِ
اأ ُ
اأ َرت ُِب َك ِم ّي ِ
ض َت ْرتيب�ً َتص� ُع ِديّ�ً:
�ت َالبي ِ
_______________ _______________ ، _______________ ،
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س الرابع
ال ّد ْر ُ

١

راج َعة
ُم َ

اأ َمثِ ُل ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة َعلى ال ِم ْعداد:

 ٢اأ َمثِ ُل ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة َعلى َخ ّط ال� أ ْعداد:
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 3اأك ُت ُب ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة بِ�ل ُرمو ِز في
اأ) َخ ْمس ٌة َو ِع ْشرو َن األف�ً َوثَلاثُ ِم َئ ٍة َو ِس َت ٌة َو َس ْبعون.
ب) ثَلا َث ٌة َو َس ْبعو َن األف�ً َوتِ ْس ُع ِم َئ ٍة َواأ ْر َب َع َة َع َشر.
ج) ِ
واح ٌد َواأ ْر َبعو َن األف�ً َوثَم�نُ ِم َئ ٍة َوتِ ْس َع ٌة َو َخ ْمسون.
:

 ٤اأ ْم َلا أ الفَرا َغ بِ�ل َع َد ِد ال ُم ِ
ن�سب:
اأ) ______ + ______ + ______ + ______ + ______ = 6٨٤6٣
ب) ______ + ______ + ______ + ______ + ______ = 5٢٩٠٠
ج) _______ = 7٠٠٠٠ + ٤٠٠٠ + ٢٠ + ٨

 ٥اأك ُت ُب القي َم َة ال َم ْنزِلِ َي َة لِل َر ْق ِم ال ُم َل َو ِن بِ�للَ ْو ِن ال� أ ْح َم ِر في الفَراغ:

5٨

س َمن� ِز َل َويكو ُن في ِه:
 ٦اأ ْك ُت ُب َع َد َداًَ ،ي َت َك َو ُن ِم ْن َخ ْم ِ
ال َم ْن ِزلَة
٣
ال َعشَ رات
7
ال ِمئ�ت
١
ال�آح�د
اآح� ُد ال�آل�ف ٨
رات ال�آل�ف 5
َعشَ ُ

ال َع َد ُد

 ٧اأ ْس َتخْ ِد ُم بِ ِ
ط�ق�ت ال� أ ْعدا ِد  ٣ ، ١ ، 5 ، ٨ ، 7في ِكت� َب ِة:
اأ ْك َب ِر َعدَد ______________

اأ ْص َغ ِر َعدَد ______________

 ٨اأ َرت ُِب ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة َت ْرتيب�ً َتن� ُزلِ ّي�ً:

765٢٣

75٢٨6

،

76٣6٩

،

7٩٨6

،
5٩

 9اأ َرت ُّب ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة َت ْرتيب�ً َتص� ُع ِديّ�ً:

٩٨٨5٣

٩٩5٨٣

،
 ١٠اأ َض ُع اإش� َر َة > اأ ْو < اأ ْو = في
(اأ) ٨٤576

٨7٨6٩

(ب) ٤5٠6١

٤5٠6١

(ج) ٣٠٠٣٣

٣٠٠٣٠

السهم:
 ١١اأ ْك ِم ُل ال َن َم َط
حسب اتج�ه َ
َ
اأبداأ

6٠

٩٩٣٨5

،

٩٩56٠

،
حيح ًة:
لِ ُت ْص ِب َح ال ُمق� َرنَ ُة َص َ

نشــ�ط :األَـ ِو ُن ال ُم ْسـ َت ِ
طيلات الّتــي َت ْح َتــوي اأ ْعــداداً اأ ْك َبـ َـر ِمـ ْـن  ٢5٢٤٣ب ِ�للَـ ْو ِن
ال� أ ْح َمــرَ ،واألَــ ِو ُن ال ُم ْســ َت ِ
ــن ٢5٢٤٣
طيلات الّتــي َت ْح َتــوي اأعــداداً اأ ْص َغ َــر ِم ْ
بِ�للَ ـ ْو ِن ال�أخْ َضــر.

اله ْند َِس ُي ال ُم َل َو ُن بِ�للَ ْو ِن ال� أ ْح َم ِر ُي َس ّمى ________________
الشَ ْك ُل َ
6١

ال َو ْحدَ ُة
الرابعة

دس ُة َوال ِقياس ١
الهَ ْن َ
س
ُ
ب�ب ال َر ْح َمة – ال ُق ْد ُ

ُ
تلاحظ في ال� أ ِ
شكال الموجود ِة في الصّ ورة؟
ماذا

اأ ُ
هداف ال َو ْحدة
راس ـ ِة ه ـ ِذ ِه ال َو ْح ـ َد ِة اأ ْن ُيحققــوا
ُي َت َوقَ ـ ُع ِمـ َـن الطلبــة َب ْع ـ َد ال�نتهــ�ء مــن ِد َ
ال�أهــداف ال�آتيــة:
.١
.٢
.٣
.٤
.5
.6
.7
.٨
6٢

الخ ِط ال ُم ْس َتقيم.
ف الشُ ع� ِع َو َ
َت َع ُر َ
الخ ّط ال ُم ْس َتقيم.
َر ْس َم الشُ ع� ِع َو َ
ف َمفهو ِم ال ّزاو َي ِة َواأنواعه�.
ت َع ُر َ
رس َم ال ّزواي� ب�أنواعه�.
حيث ال�أضلاع وال َزواي�.
ف خوا ِ
ص ال ُمستطيلِ من ُ
ت َع ُر َ
حيث ال�أضلاع وال َزواي�.
ف خوا ِ
ص ال ُمر َب ِع من ُ
َت َع ُر َ
رس َم مستطيلٍ ومر َب ٍع ب�أبع� ٍد معروفة على شبكة المربع�ت.
ت َع ُر َف عن�ص ِر ال ُم ِ
حيث ال ّزواي�.
ثلث واأنواع ِه من ُ

س ال�أ َول
ال ّد ْر ُ

ُ
الشعا ُع َوال ُم ْستَقيم

 ١اأ ْك ِم ُل الفَرا ِغ بِم� ه َو ُم ِ
ن�سب:

السبو َر ِة _______
ح� َف ُة ال ِم ْس َط َر ِة ِق ْط َع ٌة ُم ْس َتقي َمة
__________ ح� َف ُة الكت�ب _______ ح� َف ُة ُ

ف:
ذكر اأ ْم ِث َل ًة اأخرى على ال ِق َط ِع ال ُم ْس َتقي َم ِة ِم ْن ُغ ْر َف ِة َ
الص ّ
 اأ ُ___________________________________________________
 ٢اأ ِ
جيب َع ّم� َيلي:
ل�ح ُظ الشَ ْك َل ال�آتي ثُ َم اأ ُ
س

ل

ص

بين ال ُنقطتينِ س  ،ل بِ�للَ ْو ِن ال� أ ْصفر.
 األَ ِو ُن ال ِق ْط َع َة ال ُم ْس َتقي َم َة التي تص ُل َبين ال ُنقطتينِ ل،ص بِ�للَ ْو ِن ال�أخْ َضر.
 األَ ِو ُن ال ِق ْط َع َة ال ُم ْس َتقي َم َة التي تص ُل َبين ال ُنقطتينِ س،ص بِ�للَ ْو ِن ال� أ ْح َمر.
 األَ ِو ُن ال ِق ْط َع َة ال ُمستقيم َة التي تص ُل َ اأ َس ّمي ال ِق ْط َع َة ال ُم ْس َتقي َم َة الّتي َت ِص ُل َب ْي َن ال ُن ْق َط َت ْينِ س  ،ل____________ : اأ َس ّمي ال ِق ْط َع َة ال ُم ْس َتقي َم َة الّتي َت ِص ُل َب ْي َن ال ُن ْق َط َت ْينِ س  ،ص____________:6٣

3
)١

اأ ِ
ل�ح ُظ ال� أ ْشك� َل ال�آتِ َية:

ال ِق ْط َع ُة ال ُم ْس َتقي َم ُة اأ ب ِه َي نَ ْف ُسه� ب اأ
اأ ب = ب اأ

َي ْن ُت ُج الشّع� ُع ِم ْن َم ّد ال ِق ْط َع ِة ال ُم ْس َتقي َم ِة ِم ْن اأ َح ِد َط َر َف ْيه�

)٢

الشُ ع� ُع اأ ب ُ ،ي ْك َت ُب  :اأ ب
)٣

الشُ ع� ُع ب اأ ُ ،ي ْك َت ُب :ب اأ

)٤

َي ْن ُت ُج ال ُم ْس َتقي ُم ِم ْن َم ِد ال ِق ْط َع ِة ال ُم ْس َتقي َم ِة ِم ْن َط َر َف ْيه�
ال ُم ْس َتقي ُم اأب ُ ،ي ْك َت ُب اأ ب أاو ب اأ
اأ ب = ب اأ

 ٤اأ ِ
ل�ح ُظ ال� أ ْشك� َل ال�آتِ َية :م�ذا ُت َمثِ ُل َم ْجمو َع ُة النّ ِ
ق�ط ال ُم َل َونَ ِة بِ�ل� أ ْح َم ِر في
كُ ِل ح�لَة:

6٤

 ٥اأ ْر ُس ُم بِ ْ�س ِتخْ دا ِم ال ِم ْس َط َر ِة ِم ْن كُ ِل نُ ْق َطة (اأ  ،ب  ،ج ) شُ ع�ع�ً:
اأ

ب

ج

 ٦اأ ْر ُس ُم بِ�ل ِم ْس َط َر ِة شُ ع�ع�ً َي ُم ُر بِ�ل ُن ْق َط ِة س:

 .١اأ َس ّمي الشُ ع� َع ____________
 .٢ه ْل ُي ْم ِك ُن َر ْس ُم شُ ع� ٍع ا َآخ َر ِم ْن ال ُن ْق َط ِة س ِ
نفسه�؟

س

اإِذا ك�ن َْت اإِج� َب ُتكَ نَ َعم ،اأ ْر ُسم ُه.
َ .٣ك ْم شُ ع�ع�ً ُي ِ
َرس َم ِمن ال ُن ْق َط ِة س ن ِ
َفسه�؟
مك ُن اأ ْن ن ُ

________________________

مس َتقيم�ً واأ َس ّمي ِه ل ن.
 ٧بِ ْ�س ِتخْ دا ِم ال ِم ْس َط َر ِة َوال َق َل ِم ،اأ ْر ُس ُم ْ
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 ٨اأ َت�أ َم ُل الشَ ْك َل ال�آتي ثُ َم اأجيب:
ب

ن

م

ف َعنِ الشُ ع� ِع ب م ؟ __________ لم�ذا؟
َ .١ه ْل الشُ ع� ُع ب ن َيخْ ت ِل ُ
َ .٢ه ْل ُهن� َك َطري َق ٌة اأخْ رى لِ َت ْس ِمي ِة الشُ ع� ِع ب م ؟ _______ اأ َف ِس ُر اإج� َبتي
َ .٣ه ْل الشُ ع� ُع ن م ه َو نَ ْف ُس ُه ب ن ؟ _________ َولِم�ذا؟ __________
__________________________________________________
 9اأك ُت ُب نُ ْق َط َة بِدا َي ِة اأر َب َع َة اأ ِش َع ٍة َو َر ْم َز كُ ٍل ِم ْنه� في الشَ ْك ِل ال ُمج�وِر:
نُ ْق َط ُة ال ِبدا َية _______ َوالشُ ع�ع _______
نُ ْق َط ُة ال ِبدا َية _______ َوالشُ ع�ع _______

نُ ْق َط ُة ال ِبدا َية _______ َوالشُ ع�ع _______
نُ ْق َط ُة ال ِبدا َية _______ َوالشُ ع�ع _______
َه ْل ُي ْم ِك ُن اأ ْن ن َِج َد اأ ِش َع ًة اأخْ رى من ِ
خلال الشَ كل؟ __________
اأ َف ِس ُر اإِج� َبتي.
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 ١٠اأ َس ّمي ثَلا َث َة ُم ْس َت ٍ
قيم�ت في الشَ ْك ِل ال�آتي:
 ال ُم ْس َتقي َم ال� أ َول_______ : ال ُم ْس َتقي َم الثّ�ني_______ : ال ُم ْس َتقي َم الثّ�لِث_______ : ١١اأ َت�أ َم ُل الشَ ْك َل ال�آتي ثُ َم اأجيب:

م�ء اأ ْر َب ِع ِق َط ٍع ُم ْس َتقي َم ٍة في الشّ ْكل:
 -١اأك ُت ُب اأ ْس َ
_________ ________ ، ________ ، ________ ،
 -٢اأ َس ّمي ُم ْس َتقيم�ً في الشَ ْك ِل بِ َطري َق َت ْين________ ، _________ :

 -٣اأ َس ّمي ثَلا َث َة اأ ِش َع ٍة َتب َداأ ِم َن النّق َط ِة و:
____________ ____________ ، ____________ ،
 -٤اأ َس ّمي شُ ع� َع ْينِ َيب َداأ كُ ٌل ِم ْن ُهم� ِمن النّق َط ِة اأ:
____________ ____________ ،
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ال ّزا ِو َي ُة َواأ ْنواعُها

س الثّاني
ال َد ْر ُ

 ١اأب َداأ بِ َت ِ
س كَم� في الشَ ْكل؛
ص�ص َت ْينِ ِم َن ال َو َر ِق َم َع َتثْبي ِتهم� بِدَبو ٍ
حريك قُ َ
*
َف َي ْن ُت ُج ِم ْن َت ْح ِ
ُص�ص َت ْينِ شَ ْكلا ً ُي َس ّمى ال ّزا ِو َية.
ريك الق َ

 ٢اأ َض ُع اإِش� َر َة ( ) اأ ْس َف َل ال َق َل َم ْينِ الل َذ ْينِ ُيشكّ ِ
لان زا ِو َية:

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

ق�ن ِم َن النّ ْق َط ِة (ب) ُي َشكّ ِ
ع�ع�ن ب جـ  ،ب اأ ال ُم ْن َط ِل ِ
اأتعلّم :الشُ ِ
لان زا ِو َي ًة َو ُي َس ّمى
كُ ٌل ِم ْن ُهم� ِض ْل ُع ال ّزا ِو َية.
اأ
ِض ْل ُع ال ّزاوية
تُ َس ّمى ال ّزا ِو َي ُة النّ�تِ َجة :ال ّزا ِو َية اأ ب جـ
ِض ْل ُع الزاوية
اأ ْو ال ّزا ِو َي ُة جـ ب اأ َوتُ َس ّمى ال ّزا ِو َي ُة اأ ْحي�ن�ً بِ َح ْر ٍف
َراأ ُس ال ّزا ِو َية ب
جـ
ِ
س ال ّزا ِو َية؛ َف ُيق� ُل ال ّزا ِو َي ُة ب
واح ٍد ه َو َراأ ُ
(ضل َع ْينِ ) لَ ُهم� نُ ْق َط ُة ال ِبدا َي ِة ِ
َت َت َك َو ُن ال ّزا ِو َي ُة ِم ْن شُ ع� َع ْينِ ِ
نفسه�

* ( ُي ِ
مك ُن ْاس ِتخدا ُم ِم ْس َط َر َت ْين ،شَ ٍ
ريط ُم َل َون ،اأ ْعوا ِد ال ُم َثلّج�ت).
6٨

س َو ِض ْل َع ِي ال ّزا ِو َي ِة في ال� أ ْشك�ل ال�آتية:
 3اأس ّمي راأ َ

ال ّراأس _________
ال ّراأس _________
ال ّراأس_________ :
الض ِ
الضلع�ن ____ ____ ،
الضلع�ن ____ ____ ،
ّ
لع�ن ُهم�  :ص ع ّ ____ ،
ّ
 ٤في ال َر ْس ِم ال ُمج� ِو ِر اأ َس ّمي ال ّزا ِو َي َة في الشَ كل بِ�أ ْر َب ِع ُط ُر ٍق ُمخْ َت ِلفَة:
اأ
س
______ _______ ،_______ ، ______ ،
ب
ج
 ٥اأرس ُم

اأ ) ال ّزا ِو َي َة الّتي َراأْ ُسه� النّ ْق َط ُة م،
ِ
وض ْلعيه� م ل  ،م ن

6٩

ب) ال ّزا ِويِ َة ب جـ اأ

ج ) الزا ّ ِو َي َة الّتي اأ َح ُد ِضل َع ْيه� س ص واأ ّسميه�
اس ُم الزاوية____________ :
 - ٦اأ ْب َداأ بِ َت ْح ِ
مس َط َر َت ْينِ َم َع َتثْبيتهم ِ� كَم� في الشَ ْكل.
ريك ْ
 ال ّزا ِو َي ُة الّتي َت َم َت ْشكيلُه� في الشَ ْك ِل ال ُمج� ِو ِر تُ َس ّمى :ال ّزا ِو َي ُة القائِ َمة.ــن ال� أ ْم ِث َلــ ِة َع َل ْيهــ� :ح� َفتــ� ِ
الســبو َرة
 َو ِم َالكتــ�ب المتج�ورتــ�ن ،ح� َفتــ� ُ
ال ُمتج�ورتــ�ن.
كر شَ َف ِويّ�ً اأ ْم ِث َل ًة اأخْ رى لِ َزواي� ق�ئِ َمة.
 -اأ ْذ ُ

7٠

 ٧األ ِو ُن ّ 5زواي� ق�ئِ َم ِة في ال َم ْل َع ِب بِ�للَ ْون ِ
نفسه:

 ٨اأ) اأ ْب ـ َداأ بِ َت ْحريـ ِ
س
ُص�ص َت ْيــنِ بِ َدبّــو ٍ
ص�صتيــنِ ِمـ َـن ال ـ َو َر ِق َم ـ َع َتثْبي ِتهمــ� الق َ
ـك قُ َ
كَمــ� فــي الشَ ـ ْكلُ ،ي ْم ِك ـ ُن اس ـ ِتخْ دا ُم ( ِم ْس ـ َط َرت ْين ،شَ ـ ٍ
ـريط ُم َل ـ َون ،اأ ْعــوا ِد
ال ُم َثلّجــ�ت)َ ،واأ َك ـ ِو ُن َزوايــ� كَمــ� فــي ال� أ ْشـ ِ
ـك�ل ال�آتِ َي ـ ِة ثُ ـ َم اأق� ِرنُهــ� بِ�ل ّزا ِو َي ـ ِة
الق�ئِ َمــة:

صغر من الزاوي ِة الق�ئمة
اأتعلّم :ال ّزا ِو َي ُة الح� َدة هي ال� أ ُ
7١

ب) اأ َض ُع اإِش� َر َة ( ) َعلى ال ّزا ِو َي ِة الح�دة:

____________

____________

____________

 )9نشاط

َلاث َزواي� ح� َد ٍة ِم ْن ِخ ِ
اأشَ ِك ُل ث َ
لال َط ّي ال َو َر َقة.
 ١٠اأ ْب َداأ بِ َت ِ
ِ
الح�ل�ت ال�آتِ َية:
ص�صتينِ ِم َن ال َو َر ِق كَم� في
حريك قُ َ

اأق� ِر ُن َب ْي َن ال ّزواي� النّ�تِ َج ِة ِم َن ال ِتق� ِء زا ِو َي َت ْينِ ق�ئِ َم َت ْين:

اأتعلّم :ن َُس ّمي ال ّزا ِو َي َة النّ�تِ َج َة ِم َن ال ِتق� ِء زا ِو َيت ْينِ ق�ئِ َم َت ْينِ بِ�ل ّزا ِو َي ِة ال ُم ْس َتقي َمة
7٢

 ١١اأ ْب َداأ بِ َت ْح ِ
ص�صتين ِم َن ال َو َر ِق كَم� في الشَ ْكل؛ ل َت ْكوينِ َزواي� كَم� في
ريك قُ َ
ال� أ ْش ِ
ك�ل ال�آتِ َي ِة ثُ َم اأق� ِرنُه� بِ�ل ّزاو َي ِة الق�ئِ َمة:

كبر ِم َن ال َزا ِو َي ِة الق�ئِ َمة واأقل من زاوية مستقيمة.
اأتعلّم :ال ّزا ِو َي ُة ال ُم ْن َفر َِج ُة ِه َي ال� أ ُ
 ١٢اأ َض ُع اإش� َر َة (

_______

) َعلى الزا ّ ِو َي ِة المنفرجة:

_______

_______

_______

 ١3اأ ْذك ُُر نَ ْو َع ال ّزا ِو َي ِة الّتي ُي َشكّلُه� َع ْق َرب� ال ّس� َعة:

___________ ___________ ___________ ___________

7٣

ـب نَ ـ ْو َع ال ّزا ِو َي ـ ِة ال ُمشــ� َر اإلَيهــ� بِ َحــرف( :حــ� ّدة  ،ق�ئِمــة ُ ،م ْن َفر َِجــة ،
 ١٤اأك ُتـ ُ
ُم ْســ َتقي َمة) بِ�لفَــراغ:

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

 ١٥اأ ِ
جيب َع ّم� ي�أتي:
ل�ح ُظ الشَ ْك َل ال ُمج� ِو َر ثُ َم اأ ُ

و
اأ

ب

س

ص

اأ) َع َد ُد ال ّزواي� الق�ئِ َم َة في الشَ ْكل______ :
ب) اأ َس ّمي زا ِو َي َت ْينِ ح�دتين في الشَ ْكل______ ، ______ :

7٤

س الثّالِث
ال َد ْر ُ

ال ُم ْستَطي ُل َوال ُم َربَع

الصو َر ِة ال�آتية بِ�للّ ْو ِن ال� أ ْصفَر.
 - ١األَ ِو ُن الدّائِ َر َة في ّ
الصو َرة؟ ____________________
 َك ْم ُم َر َبع�ً في ّ -الشَ ْك ُل ال ُم َل َو ُن بِ ُ�لب ْرتُق�لي ه َو________________ :

ف َت ْح َتوي كُ ٌل ِم ْنه� َعلى شَ ْكلِ:
 ٢اأك ُت ُب ثلاث َة اأ ْشي� ٍء في ُغ ْر َف ِة َ
الص ّ

أا) مـُـــربــــــع )١ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب) ُمستطيل )١ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )3نشاط
اأ ْر ُس ُم اأ ْشك�ل� ً ُرب� ِع َي ًة ُمخْ َت ِل َف ًة بِ�س ِتخْ دا ِم شَ َب َك ِة النّق�ط ،ثُ َم اأ ْعر ُِضه� اأم� َم ُز َملائي:

*

 ٤لَدى اأمي ٍر َم ْز َر َع ُة ال ُورو ِد ال�آتِ َية ،كَم� في الشَ ْك ِل ال ُمج�وِر:

اإذا تم تمثي ُل شك ِل َم ْز َرع ِة اأمي ٍر َعلى لَ ْو َح ِة ال ُم َر َب ِ
ع�ت على النحو ال�آتي ،اأك ِمل:
 )١طو ُل الشَ ِ
ريط ال ُمل َو ِن ب�ل َزهر ّي______ :
 )٢طو ُل الشَ ِ
ريط ال ُمل َو ِن ب�ل� أ ْز َرق______ :
طولي الشريطينِ ال َزهري وال� أ ْز َرق؟ ______
 )٣م� العلاق ُة بين ْ
 )٤م� طو ُل الشَ ِ
ب�لبرتق�لي______ :
ريط ال ُمل َون ُ
 )5طو ُل الشَ ِ
ريط ال ُمل َون ب�ل�أخْ َضر______ :
رتق�لي وال�أخْ َضر؟ ______
 )6م� العلاق ُة بين ْ
طولي الشَ ريطينِ ُالب ّ
اأستنتج :في ال ُم ْس َتطي ُل كُ ُل ِض ْل َع ْينِ ُم َتق�بِلان ________
* ُيم ِك ُن لِل ُم َعلّ ِم اِ ْس ِتخْ دا ِم اللّ ْو َح ِة ال ِم ْسم� ِر َي َة اأو َبرن� َم ُج ال َرس�م.
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 ٥اأ ِج ُد ال ّراأْ َس ال ّرابِ َع لل ُم ْس َتطي ِل َواأ ْك ِم ُل ال َر ْس َم بِ ْ�س ِتخْ دا ِم ال ِم ْس َط َر ِة فيم� َيلي:

لِل ُم ْس َتطي ِل _______ ُرؤوس

لِل ُم ْس َتطي ِل _______ اأضْ لاع

 ٦في الشَ ْك ِل ال ُمج� ِورِ ،ال ُم ْس َتطي ُل اأ ب ج د :
اأ  -اأ ِج ُد طو َل جـ د ___________ :وحدات.

أا

ب  -اأ ِج ُد طو َل ب جـ __________ :وحدات.

ب

 7وحدات

 ٣وحدات

 ٧اأ َح ِد ُد نَ ْو َع كُ ِل زا ِو َي ٍة في ال ُم ْس َت ِ
طيلات ال�آتِ َي ِة بِ�س ِتخْ دا ِم

د
جـ

:

 َزواي� ال ُم ْس َتطي ِل ال� أ ْر َب َعة ____________77

وحدات،
 ٨اأ ْر ُس ُم ال ُم ْس َتطي َل س ص ع ل الّذي فيه س ص = ْ ٤
وح ٍ
دات َعلى شَ َب َك ِة ال ُم َر َبع�ت.
صع=ْ ٣
ُخ ِ
طوات ال َر ْسم:
ن َُح َد ُد ال ُن ْق َط َة س َعلى شَ َب َك ِة ال ُم َر َبع�ت.
نَ ُع ُد اأ ْرب َع َو ْح ٍ
دات اأفُ ِق ّي�ً اإِلى َاليمينِ َون ََض ُع النّ ْق َط َة ص.
وح ٍ
ــن النّ ْق َطــ ِة ص نَ ُعــ ُد ث َ
ــدات َر اأْ ِســ َي ًة َونُع ِيــ ُن
َــلاث ْ
ِم َ
ال ُن ْقطــ َة ع.
وحـ ٍ
ـدات اأفُ ِق ّي ـ�َ اإِلــى َاليســ� ِر َونُ َع ِي ـ ُن
ِمـ َـن النّ ْق َط ـ ِة ع نَ ُع ـ ُد اأر َب ـ َع ْ
النّق َط ـ َة ل.
بِ�س ِتخْ دا ِم ال ِم ْس َط َر ِة ن َِص ُل س ص ،ص ع ،ع ل ،ل س.

َي َت َك َو ُن ال ُم ْس َتطي ُل س ص ع ل

اأضْ لا ُع ال ُم ْس َتطي ِل ِه َي ____ ،____ ،____ ،____ :

َزواي� ال ُم ْس َتطي ِل ِه َي ____ ،____ ،____ ،____ :
م� نَ ْو ُع ال ّزواي� ال� أ ْر َبع ؟ _________

ال ُم ْس َتطي ُل شَ ْك ٌل ُرب� ِع ّي مغلق ،في ِه كُ ُل ِضل َع ْينِ ُم َتق�بِ َل ْينِ متس� ِو َي ِ�ن َو َزواي� ُه َقوائِم.
7٨

ِ
الح�ل�ت ال�آتِ َي َة لِ ْل ُح ِ
صول َعلى ُم ْس َتطيلٍ في كُ ِل ح�لَة:
 9اأ ْك ِم ُل ال َر ْس َم في

 ١٠أا ْر ُســ ُم ال ُم ْســ َتطي َل (س ص ن ع)
وحــدات ،س
فيــه س ص ُيســ�وي ْ 5
وحــدات َعلــى شَ ـ َـبك ِة
ع ُيســ�وي ْ ٣
ال ُم َر َب ِ
عــ�ت ال�آتِ َيــة.
 ١١اأ َت�أ َم ُل الشَ ـ ْك َل ال َم ْرســو َم َعلى شَ ـ َـبك ِة ال ُم َر َب ِ
ع�ت ثُ َم اأجيب:
اأ) م� طو ُل ك ّل من ال� أ ْشرِطة:
وحدات
 ال� أ ْح َمر ْ _________ :وحدات
 ال� أ ْصفَر ْ _________ :وحدات
 ال� أ ْز َرق ْ _________ :وحدات
 ال�أخْ َضر ْ _________ :ب) م� العلاق ُة بين اأ ِ
طوال ال�أشرط ِة ال� أ ْرب َعة؟
__________________________
اأستنتج :اأطوال جمي ُع اأضلا ِع ال ُمر َبع ________

7٩

 ١٢اأ َت�أ َم ُل الشَ ـ ْك َل ال َم ْرســو َم َعلى شــبك ِة ال ُم َر َب ِ
ع�ت ثُ َم اأجيب:
الشَ ْك ُل ال ُمج� ِو ُر ل م ن هـ ُم َر َبع:
 )١اأ ِج ُد طو َل ل م ______________ :
 )٢اأ ِج ُد طو َل م ن _______________ :
 ١3اأ َح ِد ُد نَ ْو َع كُ ِل زا ِو َي ٍة في ال� أ ْش ِ
ك�ل ال�آتِ َي ِة بِ�س ِتخْ دا ِم ال ُم َثلّ ِث الق�ئِ ِم

:

 َزواي� ال ُم َر َب ِع ال� أ ْر َب َع ِة ___________رب�عي ُمغ َلق ،جمي ُع اأضلا ِعه _____ وزواي�ه _____
اأستنتج :ال ُمر َبع :شك ٌل
ٌ
 ١٤اأرا َد حســي ٌن اأ ْن َي ْر ُس ـ َم ُمربع ـ�ًَ ،ب ـ َداأ بِ َر ْس ـ ِم الشَ ـ ْك ِل َولَ ـ ْم ُي ْك ِم ْلــه .اأ ْك ِم ـ ُل الشَ ـ ْك َل
ـ�ت فــي كُ ٍل ِمـ َـن الحـ ِ
الّــذي َر َس ـ َم ُه حســي ٌن َعلــى شَ ـ َـب َك ِة ال ُم َربّعـ ِ
ـ�ل�ت ال�آتِ َيــة:

٨٠

وح ٍ
دات
 ١٥اأ ْر ُس ُم ُم َربّع�ً طو ُل ِض ْل ِع ِه ْ 6
َعلى الشَ َب َك ِة ال ُمج� ِو َرة .

الض ْل ِع ال َم ْج ِ
س فيم� َي�أتي:
هول دو َن ِقي� ٍ
 ١٦اأ ِج ُد طو َل ِ

٨١

س ال ّرا ِبع
ال َد ْر ُ

ال ُم َثلّث

س ِ
طين ال� أ َب ِد َية.
ع�ص َم ُة ِف َل ْس َ
 ١ال ُق ْد ُ
اأ) اأ ِص ُل َب ُي َن النّ ِ
ق�ط الّتي تُ َمثّ ُل كُ َل َمدي َن َت ْين مم� يلي:

ِ
الع�ص َم ُة َوال َر ْم َلة.
-١

ِ -٢
الخليل.
الع�ص َم ُة َو َ

الخلي ُل َوال َر ْم َلة.
َ -٣

الن�تج من توصي ِل ال ِن ِ
ق�ط هو
ب) الشَ ك ُل ُ
______________________

 ٢اأ ِص ُل َب ْي َن النّ ِ
ق�ط الث ِ
ّلاث لِت ْكوينِ ُم َثلث ( اإ ْن اأ ْم َكن ):

٨٢

3

اأ َت�أ َم ُل ال ُم َثلّ ِ
جيب َع ّم� َيلي:
ث�ت ال�آتِ َي َة َواأ ُ

اأ) اأ ْك ِم ُل الفَرا َغ بِم� ه َو ُم ِ
ن�س ٌب فيم� َي�أتي:
ؤوس ال ُم َثلّ ِث (_________ ، _________ ، _________ :)١
ُر ُ
َزواي� ال ُم َثلّ ِث (_________ ، _________ ، _________ :)٢
اأضْ لا ُع ال ُم َثلّث (_________ ، _________ ، _________ :)٣
ب) اأ ِ
ل�ح ُظ في ال� أ ْش ِ
ك�ل ال ّس�بِقَة:
كُ ُل ُم َثلّ ٍث لَ ُهُ _________ :رؤوس.
َع َد ُد اأضْ لا ِع كُ ُل ُم َثلّث _________ :اأضلاع.
كُ ُل ُم َثلَ ٍث َل ُهَ _________ :زواي�.

َ ٤ك ْم ُم َثلّث�ً في الشَ كل ال�آتِي:

َع َد ُد ال ُم َثلّث�ت______ :
٨٣

اأنْوا ُع ال ُم َثلّ ِث ِم ْن َح ْي ُث َزواي�ه:

٥

اأ َت�أ َم ُل الم َثلّ ِ
الج ْد َول:
ث�ت ال َم ْرسو َم َة َواأ ْك ِم ُل َ

()١

()٢

()٣

()٤

()5

()6

ال ُم َثلّث

ال ّزاوي ُة اأ

ال ّزا ِو َي ُة ب

ال ّزا ِو َي ُة جـ

()١
()٢
()٣
()٤
()5
()6

ح� َدة

ح� َدة

ح� َدة

ال ُم َثلّث�نَ )6( ، )١( :زواي�هم� جميعه� ح� َدةُ ،ي َس ّمى ال ُم َثلَ ُث ح� ّد ال ّزواي�.
اأ ْك ِم ُل :ال ُم َثلّث�ن  )5( ، )٣(:اإِ ْحدى َزواي� ُهم� ُم ْن َفر َِجةُ ،ي َس ّمى ال ُم َثلّ ُث ______ ال ّزا ِو َية.
ال ُم َثلّث�ن )٤( ،)٢( :اإِحدى زواي� ُهم� ق�ئمةُ ،ي َس ّمى ال ُم َثلَ ُث ______ ال ّزا ِو َية.
٨٤

٦

ف ال ُم َثلّ ِ
ث�ت ال�آتِ َي َة ِم ْن َح ْي ُث ال ّزواي�:
اأص ِن ُ

(________ )٢

(________ )١

(________ )٤

٧

(________ )5

س الثّ�لِ َث واأص ُل بين ال ِنق�ط لِ َيكو َن الشّ ْك ُل ُم َثلّث�ً:
اأ َع ِي ُن ال ّراأ َ

ق�ئِ َم ال َزا ِو َية

ح� َد ال َزواي�

ُم ْن َفر َِج ال َزا ِو َية
٨5

راج َعة
س الخامس ُم َ
ال َد ْر ُ
حيحة َواإِش�رة (
 ١اأ َض ُع اإِش�ر َة (
) اأم� َم ال ِعب� َر ِة ّ
الص َ
حيح ِة في ( ) فيم� يلي:
َغ ْي ِر ّ
الص َ
(
اأ) ال ُم َثلّ ُث الق�ئِ ُم ال ّزا ِو َي ُة اإِحدى زواي� ُه ق�ئِ َمة .
وج ُد زا ِو َي ِ
ت�ن ُم ْن َفر َِجت�ن( .
ب) في ال ُم َثلَ ِث ال ُم ْن َفر ِِج الزا ّ ِو َي ِة تُ َ
(
جـ) ال ُم َثلّ ُث ح� ُد ال ّزواي� زواي� ُه َجمي ُعه� ح� َدة .
وج ُد في اأ ِي ُم َثلّ ٍث زاوِيت�ن ح� َد ِ
(
ت�ن َعلى ال� أ َق ّل.
د) ُي َ

) اأم� َم ال ِعب� َر ِة
)
)
)
)

كتب اس َم ك ٍل من ال� أ ِ
شك�ل ال�آتي ِة في الفراغ:
 ٢اأ ُ

________

________

 3في ال ُم َثلَ ِث اأ ب جـ ال ُمج�وِر:
ضلع� ال ّزا ِو َي ِة ب هم�_________ ،________ :
أا
ضلع� ال ّزا ِويّ ِة اأ هم�_________ ،________ :
ِض ْلع� ال ّزا ِو َي ِة جـ هم�_________ ،________ :
٨6

________
ب

ج

 ٤اأ) الزا ّ ِو َي ـ ُة النّ�تِ َج ـ ُة ِمـ ْـن َت ْشــكيلِ زا ِو َي ـ ٍة ق�ئِ َم ـ ٍة
َمــع زا ِو َي ـ ٍة حــ� َد ٍة َتكــون.____________ :
ب) ال َزا ِو َيـ ُة النّ�تِ َجـ ُة ِمـ ْـن َت ْشــكيلِ زا ِو َيـ ٍة حــ� َد ٍة َمــع زا ِو َيـ ٍة حــ� َد ٍة َقـ ْد َتكــون:
___________ اأ ْو __________ اأ ْو __________.

س ال ّزا ِو َي ِة الق�ئِ َم ِة في كُ ِل شَ ْكلٍ من ال� أ ِ
شك�ل ال�آتية:
 ٥األَ ّو ُن َراأ َ

الج ْد َو َل بِم� ه َو ُم ِ
ن�سب:
 ٦اأ َت�أ َم ُل ال� أ ْشك� َل ال�آتِ َي َة ثُ َم اأ ْك ِم ُل َ

الشَ ْك ُل

اأ
ج

م

أ

ج

ب

ب

ل

ن

َع َد ُد ال ّزواي� الق�ئِ َمة
َع َد ُد ال ّزواي� الح� ّدة
َع َد ُد ال ّزواي� ال ُمنفرجة
٨7

٧

اأ َح ِد ُد َن ْو َع ال ّزا ِو َي ِة ال ُمش� ِر اإلَ ْيه� في ال� أ ْش ِ
ك�ل ال�آتِ َية:

٨

اأك ُت ُب َع َد َد ال ّزواي� َو َع َد َد ال�أضْ لا ِع في كُ ِل شَ ْكلٍ من ال� أ ِ
شك�ل ال�آتية:

الشَ ْكل

٨٨

َع َد ُد ال ّزواي�

َع َد ُد ال�أضْ لاع

 9اأ ُع ُد اأ ْعوا َد الث ِ
ِق�ب َواأ ْك ِم ُل ال َن َمط:
،

_________ _________ ،

،

_________ ، _________ ،

 ١٠اأ َت�أ َم ُل اللّ ْو ِ
ح�ت الفَن ّي َة ال�آتِ ِية:

اله ْند َِس ّي ُة الّتي تعلمته� و َت َم ْاس ِتخْ دا ُمه� في كُ ِل لِ ْو َح ٍة َفن َية؟
 )١م� ال� أ ْشك� ُل َ
 )٢م� اأ ْج َم ُل لَ ْو َح ٍة اأ ْع َج َبتك؟ َولِم�ذا؟
٨٩

 ١١اأك ُت ُب َع َد َد ال ُم َر َب ِ
ع�ت في الشَ ْك ِل ال�آتي:
َع َد ُد ال ُم َر َبع�ت ____________ :

َم ْشروعي:
غراض في منزلي.
 اأ َت َع�و ُن َم َع اأ ْفرا ِد اأسرتي َواأت�أم ُل ال� أ َ
 اأسمي ال�أشك� َل الهندسي َة التي تعلم ُته� ( ُم ْس َتطيلُ ،م َر َبع ،دائِرةُ ،م َثلَث)ِ
ِ
الجدول ال�آتي:
المعلوم�ت في
سج ُل
في خمس اأغراض من المنزل واأ ِ
الرقم

١
٢
٣
٤
5

٩٠

اسم الغرض

ال�أشك�ل الهندسية الموجودة

ال َو ْحدَ ُة
الخا ِم َسة

ال َبيانات

َح ْق ُل خليل

َح ْق ُل ُمنير

اأ ُي ُهم� ُم َنظّ ٌم بِ َش ْكلٍ اأكثر َحق ُل خليلٍ اأم حق ُل منير؟

اأ
هداف ال َو ْحدة
ُ

راســ ِة هــ ِذ ِه ال َو ْحــ َد ِة اأ ْن ُيحققــوا
ُي َت َوقَــ ُع ِم َ
ــن الطلبــة َب ْعــ َد ال�نتهــ�ء مــن ِد َ
ال�أهــداف ال�آتيــة:
َ .١ت ْنظي َم َب ٍ
�لص َور.
ي�ن�ت محدد ٍة في َجدا ِو َل َبسي َط ٍة بِ ُ
َ .٢ت ْنظي َم َب ٍ
ي�ن�ت محدد ٍة في َجداو َل َبسي َط ٍة بِ�ل ُرموز.
راء َة َب ٍ
ي�ن�ت ُم َج ْد َولَة.
ِ .٣ق َ
سير َب ٍ
ي�ن�ت ُم َج ْد َولَة.
َ .٤ت ْف َ
توظيف البي�ن�ت المجدولة في حل مشكلات حي�تية.
.5
َ
٩١

س ال�أ َول
ال َد ْر ُ

يانات وتمثي ُلها بالصّ ور
ال َب ُ

 ١الف� ِك َهة

الج ْد َو َل ال�آتي بِم� ه َو ُم ِ
ن�سب:
اأ ْك ِم ُل َ
الف� ِك َهة
تُ ّف�ح
اإِج�ص
فراولة

ال َعدَد
٤
٤
٣

َع َد ُد َح ّب ِ
�ت الفَوا ِكه جميعه�__________ :
٩٢

ليب ُمفي ٌد لِ ِص َح ِتن� "
َ ٢
الح ُ
الحليب.
شَ ِر َبت ُمنىِ __________ :م َن َ
الحليب.
شَ ر َِب عونيِ __________:م َن َ
ــن
شَ ــر َِب ال� أ ْطفــ� ُل الثلاثــةِ ________ :م َ
الحليــب.
َ

�س ُم َع َد ُد ال� أ ْكواب
ال ِ ْ
ُمنى
َس َمر
َعوني

ـب اأي َم ـ ُن ِ
ـب َم ْط َع ـ ِم "ال�أم�نَــة" اإلــى سـ ِ
الس ـ َم ِك فــي َغ ـ َز َة
ـوق َ
ص�حـ ُ
َ 3ذهـ َ
َو ْاشـ َترى اأربعــة اأ ْصنـ ٍ
ـ�ف ِمـ َـن ال ّسـ ِم ِك فــي كُ َتــلٍ ُمخْ َت ِل َفــة ( َسـ ْردين ٩كيلوغرامـ�ً،
بــوري  ١٢كيلوغرامـ�ًُ ،سـ ْلط� ُن اإبراهيــم ٢٠كيلوغرامـ�ً ،ال ُم ْشــط ١٠كيلوغرامـ�ً ).
نَ ْو ُع ال ّس َمك

ال ّْسردين
البوري

ال ُك ْت َلة (كيلوغرام�ً)
٩

ُسلط� ُن اإبراهيم
ال ُم ْشط

الس�بق:
جيب َع ّم� َيلي ا ْع ِتم�داً َعلى َ
الج ْد َو ِل ّ
 )١اأك ِم ُل الجدو َل واأ ُ
كب ُر كُت َلة___________________ :
 )٢م� نَ ْو ُع ال ّس َم ِك الّذي اشتراه وك�ن له اأ َ
 )٣كُ ْت َل ُة م� ْاش َترا ُه اأيمن ِمن ال� أ ْص ِ
الس َم ِك بِ�لكيلوغرام________:
ن�ف ال�أربع ِة ِم َن َ
 )٤اإِذا ك� َن َث َم ُن كيلوغرام ِم َن ال ُم ْش ِط َ ١٠دن�نير ،كَم دين�راً ي ْد َف ُع لِ ِشرا ِء  ٣كغم
ِم َن ال َن ْو ِع نَ ْف ِسه؟ ____________________
٩٣

صب�ح
َ ٤سـ�أ َل ال ُم َعلّـ ُم طلبـ َة ّ
ن�ولهــ� كُ ٌل ِم ْن ُهــم َ
الصـ ِ
ـف َعـ ْـن َو ْج َبـ ِة إِال�فطــ� ِر الّتــي َت َ
ـت اإِج�ب�تُهــم علــى النحو ال�آتي:
اليــو ِم َفك�نَـ ْ
الوج َبة
نَ ْو ُع َ

عد ُد ال َطلبة

َفلا ِفل

١٠

َز ْع َت ٌر َو َز ْيت

١١

ليب َو ُج ْبن
َح ٌ

٨

جيب َع ّم� َيلي:
 اأ ُالج ْبن ________________ :ال ُطلاب.
ليب َو ُ
ن�ولوا َ
ذين َت َ
اأ) َع َد ُد الطّ َل َب ِة ال ّ َ
الح َ
ن�وله� اأ ْك َب ُر َع َد ٍد ِم َن الطّ ّلاب._________________ :
ب) نَ ْو ُع ال َو َج َب ِة الّتي َت َ
ف َجمي ِعهم ____________________ :ط�لب�ً.
ج) َع َد ُد َط َل َب ِة َ
الص ّ
ذين لم يتن�ولوا الفَلا ِفل ____________________ :ط�لب�ً.
د) َع َد ُد الطّ َلب ِة ال ّ َ
٩٤

َ ٥ف ْص ُل ِ
الشتاء:

الجـ ْد َو ُل ال�آتــي َعـ َد َد ال ِمظـ ّل ِ
ات عديــد ٌة َيـ ْو َم ال� أ َحــد في
ات الّتــي ب� َع ْتهــ� َم َحـ ّل ٌ
ُي َمثِـ ُل َ
يــو ٍم م�طر:
ال َعدَد
ال ِم َظ ّلات
ْاس ُم ال َم َح ّل
القن�عة
ال�أم�نَة
الصدا َقة
ّ
النّزا َهة
اأ) َع َد ُد ال ِم َظ ّل ِ
ات الّتي ب� َعه� َم َح ّل " ال�أم�نَة " ________________ :مظلة.
ب) َع َد ُد ال ِم َظ ّل ِ
ات الّتي ب� َعه� َم َح ّل " النّزا َهة " ____________ :مظلات.
ج) َع َد ُد ال َم َظ ّل ِ
ات جمي ِعه� _____________ :مظلة.
ات الّتي ب� َع ْته� ال َم َح ّل ُ
اأ َفكّرِ :سـ ْع ُر ال ِم َظلَـ ِة فــي َم َحـ ّل "ال�أم�نــة" دينــ�ران َو ِسـ ْع ُر كُ ِل (ِ )٣م َظـ ّل ٍ
ات
فــي َم َحـ ّل " النّزا َهـ ِة " (َ )٤دن�نيــر .اأ ُي ال َم َحلَ ْيــنِ َح َصـ َل َعلــى َم ْب َلـ ٍـغ
كبـ َـر ِمــن َب ْيـ ِـع ال ِم َظـ ّلات ؟
اأ َ

الح ّل___________________________________ :
َ

�لصور
الج ْد َو ِل :لتنظيم البي�ن�ت بِ ُ
ُيستخدم التّ ْمثي ُل ال ّس�بِ ُق في َ
٩5

ـض الطـ ِ
فض َلـ ِة لَ َد ْي ِهــم؛ َف�أج�بــوا:
ي�ضـ ِة ال َم ّ
ـلاب َعــنِ نَـ ْو ِع ال ّر َ
َ ٦سـ�أ َل ال ُم َعلّـ ُم َب ْعـ َ
ـس الطّ� ِولَــة.
ُ ٨ي ِح ّبــو َن كُـ َـر َة ال َقـ َد ِمُ 5 ،ي ِح ّبــو َن لُ ْع َبـ َة ال ّر َ
يشـ ِة ،وُ ٣ي ِح ّبــو َن تِ ِنـ َ
ِ
ِ
الجدول على النحو ال�آتي ( :يمث ُل ط�لب )
المعلوم�ت في
اأك ِم ُل تمثي َل
ي�ضة
ال ِر َ

التمثي ُل ب�لصور

ك َُر ُة ال َقدَم

لُ ْع َب ُة ال ّريشَ ة

س الطّ� ِولَة
تِ ِن ُ
 َع َد ُد الطّ ِذين َس�ألَ ُه ُم ال َم َعلِم  ____________________ :ط�لب�ً.
لاب ال ّ َ
ـمع�ت ،واأشــع َل ْت َف ْت ِح َيـ ُة ( )٨شَ ـ ٍ
 ٧فــي عيـ ِد ميــلا ِد ِه اأشــع َل اأميـ ٌر ( )6شَ ـ ٍ
ـمع�ت،
ـمع�تَ ،واأشــع َل ْت ُسـ ْع� ُد ( )٤شَ ـ ٍ
ـوب ( )١٠شَ ـ ٍ
ـمع�ت .اأ ْك ِمـ ُل الفــرا َغ فــي
َواأشــع َل اأيّـ ٌ
ـث ُي َمثِـ ُل  ٢شَ ــمعة.
الجـ ْد َو ِل ال�آتــي ،بِ َح ْيـ ُ
َ
التمثي ُل ب�لصور
ْاس ُم ال ِط ْفل
عد ُد ال ِقصص
ُس ْع�د
مير
اأ َ
َف ْت ِح َية
اأيّوب
٩6

ض ال ُمد ُِن ال ِف َل ْسطي ِنية.
الج ْد َو ُل َع َد َد ال َمع�لِ ِم ال� أ َث ِر َي ِة في َب ْع ِ
ُ ٨ي َم ِث ُل َ
 لَ ْو َمثّ َل ال َر ْم ُزال َمدي َنة

َمعلم ْين اأثر َي ْين:
التمثي ُل ب�لصور

ال ُق ْدس
َعكّ�
اأريح�
الخليل
َ
بيت لحم

جيب َع ّم� َيلي:
ا ْع ِتم�داً َعلى َ
الج ْد َو ِل الس�بق؛ اأ ُ

* عد ُد المع�ل ِم ال�أثريّ ِة في َمدي َن ِة اأريح� __________ :مع�لم اأثريّـة.
الخليل __________ :مع�لم اأثريّـة.
* عد ُد المع�ل ِم ال�أثريّ ِة في َمدي َن ِة َ
٩7

س الثّاني
ال َد ْر ُ

ِ
بالجداوِل
تمثي ُل
البيانات َ

ين ال ِب ْذ َر ِة َونَب َت ِته�:
 ١اأص ُل َب َ

تيب ال َم ْع ِ
�لج ْد َو ِل ال�آتي:
الس�بِ َق ِة َح ْو َل ُالبذو ِر َوال َن ْب َت ِة ال ُمق�بِ َل ِة لَه� بِ َ
لوم�ت ّ
ُي ْم ِك ُن َت ْر ُ
الج ْد َو َل بِم� ه َو ُم ِ
ن�سب:
اأ ْك ِم ُل َ
ال ِب ْذ َرة

٩٨

ال َن ْب َتة

ْاس ُم ال َن ْب َتة

٢

" ُه ْم ِمنّ� ِ ....ف َل ْسطين ّيون "

ن َو ُع ال�إ ع�قة َع َد ُد المدارس

س إِال�ع� َق ِة َالب َص ِر َي ِة َ ٨مدارِس.
َي ْبلُ ُغ َع َد ُد َمدا ِر ِ
الس ْم ِع َي ِة َ ١١م ْد َر َسة.
َي ْبلُ ُغ َع َد ُد َمدا ِر ِ
اإِع� َق ٌة َس ْم ِع َية
س إِال�ع� َق ِة َ
س إِال� ِ
ع�ق�ت ال ُم َت َع ِد َد ِة َ ٢5م ْد َر َسة.
َي ْبلُ ُغ َع َد ُد َمدا ِر ِ
اإِع� َق ٌة َب َص ِر َية
٨
ُي ْم ِك ـ ُن َتمثي ـ ُل ه ـ ِذ ِه ال َم ْعلومـ ِ
ـ�ت بِ َطري َق ـ ٍة اأخْ ــرى كَمــ�
الج ـ ْد َو ِل ال ُمجــ�وِر.
ع�ق�ت ُم َت َع ِد َدة
اإ ِ ٌ
فــي َ
س إِال�ع� َقة َجمي ِعه� :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرسة.
َع َد ُد َمدا ِر ِ
س إِال�ع� َقة َالب َص ِر َية :ــــــــــــــــــــــ مدارس.
الس ْم ِع َي ِة َع ْن َمدا ِر ِ
َك ْم َيزي ُد َعد ُد َمدا ِر ِ
س إِال�ع� َق ِة َ

َ 3ج ْد َو ُل ِ
ص
الح َص ِ
ال َم ْوضو ُع
اللُ َغ ُة ال َع َربِ َية
ال ِر ِ
ي�ض ّي�ت

اللُ َغ ُة ال�إ نْجلي ِز َية
ال َت ْن ِش َئ ُة ال�جتم�عية
الحي�ة
ال ُعلو ُم َو َ
ال َت ْربِ َي ُة الدّي ِن َية

ص ال� أ ْس ِ
َع َد ُد ِ
بوع َية
الح َص ِ

٩
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٣
٤
٣
٣

ص ال ّر ِ
ي�ض ّي ِ
�ت ال� أ ْسبوع َية ____________________ حصص.
 َع َد ُد ِح َص ِص اللُ َغ ِة ال َع َربِ َي ِة في اأسبوعين ___________________ حصص.
 َع َد ُد ِح َص ِ َع َد ُد ِص ال� أ ْسبو ِع َي ِة الّتي اأ ْد ُر ُسه� __________________ حصة.
الح َص ِ
 َه ْل ُهن� َك ِح َص ٌة لِلّ َغ ِة ال�إ نْجلي ِز َي ِة كُ ِل ي ْوم ؟ لِم�ذا ؟ _______________.٩٩

الج ْد َو ُل ال�آتي اأ ْطوا َل اأ ْر َب ِع َب ٍ
ن�ت بِ�لسنتيمتر:
 ٥يمثِ ُل َ

اِ ْس ُم ال ِب ْنت
اإسراء

*

الطّول (ب�لسم)

١٢٢

َب�ن�

١١٠

ُس َم ّية

١٣6

َروان

١٢٨

البنت ال�أطو ُل هي ______________
اأ) ُ
قصر هي ______________
ب) ُ
البنت ال� أ ُ
ِ
البن�ت تن�زلي�ً
حسب ال�سم:
جـ) اأرت ُِب اأطوا َل
َ
___________ ___________ ، ___________ ، ___________ ،
د) هبــة اأطــو ُل مــن روان لكنهــ� اأقصـ ُـر مــن ســم ّية ،فكــم يكــو َن طــو ُل هبــة؟
____________________
هـ) َمن هي الطّ�لب ُة التي طولُه� ١٢٠سم تقريب�ً ؟ _________________
�لبت�ن ِ
و) َمن هم� الطّ ِ
اللت�ن مجمو ُع طول ْي ِهم� ٢5٠سم ؟
____________________ و ____________________
ف َو َط ْر ُح م� َيرا ُه ُم ِ
ن�سب�ً ِم َن ال� أ ْسئ َلة.
* ُي ْم ِك ُن لِل ُم َعلِ ِم َت ْنفي ُذ النّش�ط " َمنِ ال� أ ْطول " َم َع َط َل َب ِة َ
الص ِ
١٠٠

س الثّالِث:
ال َد ْر ُ

راج َعة
ُم َ

ق�ت ال ُم َن َو َعة
 ١ال ُمس� َب ُ
س ال ُمش� ِر َك ِة في ال ُمس� َبق�ت:
الج ْد َو ُل ال�آتي ُي َمثِ ُل َع َد َد ال َمدا ِر ِ
َ
ال ُمس� َبقَة

ب�لصور
التمثي ُل ّ

العدد

ي�ضة
ال ِر َ
الفُنون
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َت ُ
حفيظ القراآن
٤

البي َئة
ُي َمثِ ُل َم ْد َر َس َت ْين

س ال ُمش� ِر َك ِة في ُمس� َب َق ِة البي َئةَ ___________ :مدارِس.
 َع َد ُد ال َمدا ِر ِي�ضةَ ___________ :مدرسة.
 َع َد ُد ال َمدا ِر ِس ال ُمش� ِر َك ِة في ُمس� َب َق ِة ال ِر َ
س َجمي ِعه� ال ُمش� ِر َك ِة في ال ُمس� َبقَةَ ___________ :مدرسة.
 َع َد ُد ال َمدا ِر ِ ال ُمس� َب َق ُة ال� أ ْك َث ُر ُمش� َر َك ًة ِم ْن ِق َب ِل ال َمدارِس___________________ :لِم�ذا؟ ____________________________________________
١٠١

 ٢مكتب ُة ال َمدرسة
َت َبـ َر َع عبـ ُد اللــه بـِــــ مروحتيــن لِ َم ْد َر َسـ ِة "الشُ ـ َـهدا ِء الثّ�نَ ِو َيـ ِة"َ ،و َت َبـ َر َع اأبــو كَريــم
ـت كَري َمـ ُة بــِـــ  6مــراوح.
بِـــ  ٤مــراوحَ ،و َت َب َر َعــت اأ ُم فــ�رس بـِــــ  ٨مــراوح َو َت َب َر َعـ ْ
الج ْد َو َل ال�آتي بِم� ه َو ُم ِ
ن�سب:
 اأ ْك ِم ُل َاِ ْس ُم ال ُم َت َب ِرع

عبداللــه

اأبو كَريم

َع َد ُد المراوح

�لص َو ِر (بِ َح ْي ُث
الج ْد َو َل بِ ُ
اأ َمثِ ُل َ
اِ ْس ُم ال ُم َت َب ِرع

عبد الله
اأبو كَريم
اأ ُم ف�رس
كَري َمة
١٠٢

اأ ُم ف�رس
٨

ُي َمثِ ُل مروحتين):
ب�لصور
التمثي ُل ّ

كَري َمة

 3لَ ْو ُن ال ُعيونَ.
ص عيـ ِ
الصـ ِ
ـف الثّ�لـ ِ
ـون ط�لبـ ِ
ـث لُوحـ َ
ـظ اأ َن لَــو َن
الصحــة لفح ـ ِ
ـ�ت ّ
لــدى زيــ�ر ِة فريــق ّ
ُعيــون  ١5ط�لِ َبـ ًة ُبنــيَ ،ولَـ ْو َن ُعيـ ِ
ـون  ١٢ط�لِ َبـ ًة َع َسـ ِل ّيَ ،ولَــو َن ُعيــو َن  ٣ط�لبـ ٍ
ـ�ت اأ ْز َرق.
 ٣ط�لِ ٍ
 اأ َمثِ ُل ال َم ْع ِب�ت)
الج ْد َول ال�آتي( :بحيث يمثل كل
لوم�ت ال ّس�بِ َق َة في َ
ال َعدَد
الرسم
لَ ْو ُن العيون

َم ْشروعي:
ع�و ُن َم َع اأ ْفرا ِد اأ ْس َرتي في َت ْع ِب َئ ِة َب ٍ
الج ْد َو ِل ال�آتي:
ي�ن�ت َح ْو َل اأ ْغرا ِ
ض َب ْيتي َح َس َب َ
اأ َت َ
ف الثّ�لِث  /الشُ ْع َبة ( _____________ )
اِ ْس ُم الطّ�لبَ ____________ :
الص ُ
َع َد ُد اأفرا ِد اأ ْس َرتي َع َد ُد ال َم ِ
ِ
الح َي ِ
وان�ت
ق�ع ِد َع َد ُد َ
َع َد ُد ال ُغ َر ِف َع َد ُد اأ ْج ِه َزة َع َد ُد ال� أ َِ
ة
ر
س
في َب ْيتي الح�سوب
ال�أليفَة
في بِ ْيتي
إاناث
ذكور

ِ
ِ
مشروعك.
البي�ن�ت التي تم رصدُه� في
 اإِقترح ثلاث َة اأسئل ٍة من�سب ٍة اعتم�داً على___________________________________ )١
___________________________________ )٢
___________________________________ )٣
١٠٣

لجنة المناهج الوزارية
د .صبري صيدم

د .بصري صالح

م .فواز مجاهد

أا .ثروت زيد

أا .عزام ابو بكر

أا .علي مناصرة

د .شهناز الفار

م .جهاد دريدي

د .سمية النخالة

اللجنة الوطنية لوثيقة الرياضيات
اأ .ثروت زيد
د .تحسين المغربي
د .عط� اأبوه�ني
د .شهن�ز الف�ر
اأ.حن�ن اأبو سكران
د .سمية النخ�لة

د .محمد ص�لح (منسق�أ)
د .ع�دل فوارعة
د.سعيد عس�ف
د .علي نص�ر
اأ.كوثر عطية
اأ.احمد سي�عرة

د .معين جبر
اأ .وهيب جبر
د .محمد مطر
د .اأيمن ال�أشقر
د .وجيه ض�هر
اأ.قيس شب�نة

د .علي عبد المحسن
د .عبد الكريم ن�جي
د .علا الخليلي
اأ.ارواح كرم
اأ.فتحي اأبو عودة
اأ.مب�رك مب�رك

المشاركون في ورشات عمل الجزء ال�أول من كتاب الرياضيات للصف الثالث ال�أساسي:
سن�ء برهوش

اأمل جبور

رول� ابو حنيش

مي نزال

امجد جبرين

سهى اشتية

رول� العمري

اآي�ت ابو عرة

ام�ني صيفي

رول� سويلم

نعم�ن س�لم

سعيد الملاحي

اأمين شعث

سمية الجمل

فضية اأبو ميري

اأم�ني اأبو كلوب

نبيلة حبيب

بشرى المصري

ن�دية جبر

اأحمد رشدي

نسرين دويك�ت

تم بحمد الله

