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٢

المحتـويـــات

٥          الجمع دون حمل ضمن ٩٩                 ١٠ الدرُس 

طرح عددين ضمن ٩٩ دون استالف         ١٣  الدرُس ٦  

ورقة عمل                                    ١٦   ٧ الدرُس 

األعداد ضمن ١٩٩                                      ١٧   ٨ الدرُس 

األعداد ضمن ٩٩٩                            ١٩  الدرُس ٩  

القيمة المنزلية لألعداد ضمن ٩٩٩         ٢٢   ١٠ الدرُس 

مقارنة االعداد ضمن ٩٩٩                    ٢٤   ١١ الدرُس 

ترتيب االعداد ضمن ٩٩٩                         ٢٥   ١٢ الدرُس 

االعداد الزوجية والفردية ضمن ٩٩٩                  ٢٦   ١٣ الدرُس 

نتهاء من دراسة هذه الوحدة المتمازجة والتفاعل مع اأنشطتها اأن يكونوا قادرين على توظيف الاأعداُد والجمع والطرح  يتوقع من الطلبة بعد الاإ

1( الُمقارنَة َبْيَن  عددْين اأو اأكثر.

:

ضْمَن

 2( تمثيَل العدِد ِضْمَن الَعَدِد 99 ِبطُرٍق مخَتلفة.

ابِق لَِعدٍد ُمعطًى من 1 اإلى 99.  ٣( تحديَد العدِد التّالي والعدِد السَّ

 ٤( تحديَد القيمِة  الَمنزليَّة .

وجّي والَفردّي.  ٥( التََّعرَُّف اإِلى مفهوِم الَعَدِد الزَّ

وجّية والفردّية.  ٦( تحديَد الاأعداِد الزَّ

 ٧( جمع الاعداد ضمن 99 دون حمل )افقي وعمودي( ٠

 ٨( طرح الاعداد ضمن 99دون استلاف )افقي وعمودي (٠

  9( حل مسائل ذهنية على عمليتي الجمع والطرح ٠

1٠( حلِّ مشكلاٍت حياتيٍَّة على الاأعداِد ِضْمن 99 والجمع والطرح٠

11( قراءة الاعداد وكتابتها ضمن 999.

1٢( تحديد القيمة المنزلية للرقم في عدد معطى٠

1٣( كتابة العدد بالصورة الموسعة وبالعكس ٠

المقارنة بين عددين                                                  ٣   ١ الدرُس 

ترتيب األعداد ضمن ٩٩                       ٥  الدرُس ٢  

العدد الزوجي والعدد الفردي                           ٧   ٣ الدرُس 

ورقة عمل                               ٩ الدرُس ٤  



٣

رس  الدَّ
  )1(

المقارنة بين عددْين ضمن 99

                     
 عشرات =  عشرات

 اآحاد   اآحاد
    

     
 عشرات =   عشرات

 اآحاد =   اآحاد
   = 

            

 عشرات   عشرات

     ٣2

1 األاِحُظ المقارنَة، واأْكِمل:     

اأْكِمُل:

ــِة  ــع منزل ــَة  َم ــارُن - اأولاً - منزَل ــِن؛ اأق ــْن منزلتْي ــِن كّل  ِمنُهمــا ِم ــَن عددْي ــِة َبْي لِلُمقارن

.  َفــاإِذا تســاوت المنزلتــان، اأقــارُن منزلــَة  مــع منزلــِة 

  9( حل مسائل ذهنية على عمليتي الجمع والطرح ٠

1٠( حلِّ مشكلاٍت حياتيٍَّة على الاأعداِد ِضْمن 99 والجمع والطرح٠

11( قراءة الاعداد وكتابتها ضمن 999.

1٢( تحديد القيمة المنزلية للرقم في عدد معطى٠

1٣( كتابة العدد بالصورة الموسعة وبالعكس ٠



٤

٢ ُيبيُِّن الجدوُل  الاآتي عدَد  الاأجهزِة الَخْلَيوّيِة الَمبيعِة في ثلاثة اأيام. 

 اأ(كاَن عدُد  الاأجهزِة المبيعِة اأكثَر في يوم
 :

 ب( اأَرتُِّب  عدَد  الاأجهزِة المبيعِة تنازُلّيا:

 ،  ،  

٣  اأ( اأضُع  َحْوَل العدِد الاأكبر:

 ٧ ،  ٥٨               ٧٧ ، ٨٠  ، ٣٨1 ، ٦٣         29 ، ٥ ، ٤٠1    

       ب( اأضُع  َحْوَل العدِد الاأصغر:

٦1 ،٤٣ ،19               ٣٦  ،2٤، ٣٠           ٤٠،   ٧2 ،٥٠    

عدُد  الاأجهزِة المبيعةالَيْوم

ثنْين 91الاإِ

٥٨الثُّلاثاء

9٤الاأربعاء

٤ اأضُع اإِشارَة  اأْو  اأْو = في  لتصبَح المقارنُة صحيحًة:

   ٤٥  ٣2                       ثلاٌث َواأرَبعون  اأربٌع َوَثلاثون

   ٦٧  ٧ اآحاد و٦ عشرات     2 اآحاد و عشرة  2َعَشرات وواِحد



٥

رس  الدَّ
  )٢(

ترتيُب الاأعداِد ضمن 99   

1  اأ( اأُعدُّ َتنازلِّيا، َواأكتُب الاأعداَد النّاقصة:

  ،  ،  ،  ،9٣ ،  ،9٥ ،  ،9٧ ،  ،99

ابَق لِلاأعداد:   ب( اأكتُب العدَد السَّ

9٣٨٧1٥٠

٢  اأ( اأُعدُّ َتصاُعديًَّا، واأكتُب الاأعداَد النَّاقِصة:

 ،  ،  ،٣٦ ،  ، ٣٤،  ، ٣2،  ،٣٠

 ب( اأكتُب العدَد التَّالي  لِلاأعداد:

اِبَق لعدٍد هو الاأْصَغر منه ِبواحد. ُر:  - العدَد السَّ اأتذكَّ

          - العدَد التالي لعدٍد هو الاأكبر منه ِبواِحد.

٣ اأضُع ِدينارًا في حّصالتي ُكلَّ يوٍم، عندما فَتْحُتها مساَء يوم؛ فَوجْدُت فيها٤٠ دينارًا.

 كان في حّصالتي اأمس:  
ــوُم  ــارًا يكــوُن فيهــا ي ــارًا، فكــْم دين ــِس 1٥ دين ــوَم الخمي ــي ي  اإذا كاَن فــي حّصالت

الَخميِس الذي  يلِيه:  

٧1٨٤9٨٠



٦

)مهمة تعليمية(

٢ اأسْتخدُم َلْوحَة الاأعداِد فيما ياأتي:

ابَق لِلعدِد  اأكتُب العدَد السَّ
 الُملوَِّن  ِبالاأْزَرق.

 اأكتُب العدَد  التَّالي للعدِد  
الُملوَِّن  ِبالاأْحَمر.

12٥ ٣1٠

111٧2٠

212٤2٦٣٠

٣1٣ ٣٤٣٦9  

٤1٤٦ 

٥1٥٦٦٠

٦1٦٦٦9 

٨٠  ٧٨  ٧٦

                
ــَنويَّ لِلقرطاســيَِّة والاألعــاِب ِبمناســبةِ   ــِرَض السَّ ــِف الثَّانــي الَمْع ــّلاُب الصَّ زاَر ُط

راســّي، ولاحظــوا هــذِه الاأغــراض، اأقــراأ اأثماَنهــا واأكمــُل الفــراغ:       افتتــاِح العــاِم الدِّ

1

1٨ قرشًا٦٠ قرشًا٤٧ قرشًا٣٥ قرشًا
             كتاب          اآلة حاسبة          حقيبة             كرة

 الغرض الاأغلى ثمنًا:  

 ثمُن الكتاِب  ، العدُد التَّالي لِثمِن الكتاِب هَو 

ابُق لِثمِن الحقيبِة هَو    العدُد السَّ



٧

رس  الدَّ
  )٣(

العدُد الزوجّي والعدُد الفردّي

1 اأكتُب العدَد المناسَب في   ثمَّ اأْحصُر )اْثنين - اْثنين(: 

عدُد الاأكواب   عدُد حّباِت التّفاح عدُد الُكرات 

فاتر   عدُد حّباِت البوظة عدُد الّديوك  عدُد الدَّ

اأستنتج:1-اإِذا حصرت عناصر المجموعة جميعها)اثنين- اثنين(يسّمى العدُد زوجّيًا.
                  ٢- اإِذا بقي واِحٌد دون حصر ُيسمى العدُد فردّيًا.

ــم كلَّ  مجموَعــٍة اإِلــى مجموعتْيــِن ُمتســاويتْيِن )اإِن اأمكــن(، ثــمَّ اأضــُع دائــرًة  ٢ اأقسِّ

حــوَل )زوجــّي اأْو فــردّي(.

   

  

       زوجّي - فردّي               زوجّي - فردّي                  زوجّي - فردّي                                                                      



٨

ِة  ى الكنغــُر علــى  الُعشــب، ويســتطيُع اأن يقِفــَز لِمســافٍة طويلــٍة فــي المــرَّ 1 يتغــذَّ

الواحــدة، اأســَتخدُم خــطَّ  الاأعــداِد واأْكمــل: )مهمــة تعليميــة(

 اأ( اأُعدُّ ِبالقفِز مع الكنغِر )اثنْين - اثنْين( َبْدءًا من ٠ اإِلى 2٠:

2٤،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،٠ ،2 ،٠
الاأعداُد النَّاتجُة هي اأعداٌد 

 ب( اأُعدُّ ِبالقفِز َمع  الكنغِر )اثنْين - اثنْين( بدءًا من 1 اإِلى 19: 

19 ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،٥،٣ ،1

الاأعداُد النَّاتجُة هي اأعداٌد 

21 ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ 9 1٠1112 1٣ 1٤1٥1٦ 1٧1٨ 19 2٠٠

٢ اأْكِمُل بما هو مناسب :

 الاأعداُد 1٠، 12، 1٤، 1٦، 1٨، 2٠ هَي اأعداٌد 

                                                   ،  ،  اأْكُتُب اأعدادًا زوجّيًة اأخرى: 

 الاأعداد 11، 1٣، 1٥، 1٧، 19 هي اأعداٌد 

  ،  ،  اأكتُب اأعدادًا َفردّيًة اأخرى: 

)مهمة تعليمية(



9

رس  الدَّ
ورقة عمل)٤(  

1 اأكتُب الاأعداَد الاآتيَة بالرموز:

 اأ( اثناِن واأْرَبعون =                  ب( َثماني َعَشرات =            

 ج( خْمسُة اآحاٍد َو تِْسُع َعَشراٍت =       د( َسْبعَة َعَشَر =  

٢ اأكمُل الجدوَل الاآتي بما هو مناسب:

العدد 

٥2

٦9

٨٠

العدُد التَّالي  العدُد الّسابق 

 نشاط تعاوني: لدْيك ِبطاقاٌت عليها ُحروٌف واأعداد:

    
 اأ( اأرتُِّب  الاأعداَد الثَّلاثَة الاأولى تصاُعدّيًا َواأكوُِّن ِمْن ُحروفِها كلمة:

  ،  ،       َتْرتيُب الاأعداد:

  ،  ،       َتْرتيُب الُحروِف َحسَب الاأعداد:

      الكلمة:                 

 ب( اأرتُّب الاأعداَد الثّلاثَة الباقيَة َتنازُلّيًا واأكوُِّن ِمْن ُحروفِها َكِلمة: 
  ،  ،       ترتيــُب الاأعــداد:
  ،  ،       ترتيُب الحروف: 

   

اأ2٣ب٣٦ح٣1
اأ٧٨ي٦9م٧1

   الكلمة:         

 جـ( اأكوُِّن ُجملًة ِمَن الَكِلمَتْين:  



1٠

عشراتاآحادعشراتاآحاد

رس  الدَّ
الجمع دون حمل ضمن 99)٥(  

ــاٌن ٥٠ طابعــًا علــى شــْكل نجــوم، واشــترى عمــُر 2٠ طابعــًا مــن  1 اشــترى حسَّ

النَّــوِع نفســِه، َكــْم طابعــًا اشــترى الاثنــان؟  

                     

     ٥ َعَشراٍت           و  2 َعَشراٍت    =   َعَشراٍت   
وبالرُّموز:                       +  =  

وُيمِكُن تمثيُل الّصوَرِة اأعلاه بالاأجساِم الحسابيَِّة كما يلي:

    ٥ َعَشراٍت    و    2 َعَشراٍت  =            َعَشراٍت   
      =   +    

٢ اأْكِمُل الفراَغ بما هَو مناسٌب فيما ياأتي:

 9٦٠  ٤٠ +  = ٠ =  +   

٨٠  + ٧٠  = ٧٠ =  +   

 ب( األاحُظ تمثيَل العددْيِن ثم اأِجُد ناتَِج الَجَمِع:
)1 

اأكمُل: ٤٣ + 2٤ =   



11

٣ اأستخدُم لوحَة المنازِل، واأِجُد ناتَِج الَجمع:  

عشراتاآحاد

٠
+

عشراتاآحاد

٣2 +
٦2

عشراتاآحاد

٣
+

٠
٥

٤1
٧
2

 ٢(اأمثِّل:٣٥ + ٥٤ 

اأكمُل: ٣٥ + ٥٤ = 

عشراتاآحادعشراتاآحاد

   اأستنتُج:

.              لجمِع عددْين اأجمُع الاآحاَد مع  والعشراِت مع 

ِف الثَّاني في مدرسِة فِلسطيَن جَمَع تبرُّعاٍت لِمساعدِة الُمحتاجين،  ٤ َقرَر طلبُة الصَّ

دينارًا  كم  دينارًا،   ٣2 جمعوا  الثَّاني  الَيْوِم  وفي  1٤دينارًا،  ِل  الاأوَّ الَيوِم  في  فجَمعوا 
جمعوا في اليوَمْين؟



1٢

1 اأِجُد ناتَِج الَجْمِع:

 اأ(

 ب( 

٣2  
٤٥+

٥٠  
9+

٥٣  
1٦+

٥9  
٤٠+

 = ٣ + ٦٥2 = 1٦٠ + ٧

٢ اأِجُد ناتَِج ما يلي:    

1
+

٥
2٣1

+2
٣

+
1

0

٣٤
2

2
2

ــا   ــْوز، م ــَجرَة َل ــن، و٣2 َش ــَجرَة تي ــون، و  ٣٥ َش ــَجرَة  َزْيت ــِه 21 َش ٣ ُبســتاٌن في

ــتان؟ ــَدُد اأشــجارِ الُبْس َع

الَحّل: 

)مهمة تعليمية(



1٣

رس  الدَّ
طرُح عددْين ضمَن 99 دون استلاف)٦(  

1   اأ( اأتاأمَُّل الّصورَة واأكوُِّن ِمْنها:

 ُجملَة َجْمٍع: +  = 

 ُجملَة َطْرٍح: -  = 
  

ــِه ٤٥  ــعبيَِّة الِفلســطينّيِة، َعــَدُد َصَفحاتِ       اْشــتَرْت ليلــى كتابــًا عــن الحكايــاِت الشَّ
صفَحــًة، قــراأْت ِمنــُه 1٤ َصفَحــًة، َكــْم صفَحــًة بقــَي عليهــا ِمــَن الِكتــاِب دوَن قِــراَءة؟

ْرِح ِبالاأجساِم الحسابيَّة: :ُيمكُن َتْمثيُل عمليَِّة الطَّ  الَحلُّ

ِبالرُّموز:٤٥ - 1٤=  صفحًة بقَي عَلْيها. َو
ْرِح عمودّيًا:          وُيمِكُن  اإِيجاُد ناتِج الطَّ

ْرِح باسِتخداِم التَّمثيِل الُمَبيَّن:  ٣ اأجُد ناتَج الطَّ

 اأ( ٧٨ - 2٥ =     ب( ٦٣ – 2٣ =     جـ(٤٠ – ٣٠ = 

اأتذكر: لطرح عددين

نطـــَرُح الاآحـــاَد ِمـــَن الاآحـــاِد 
والَعَشـــراِت ِمـــَن الَعَشـــرات.

٢

-

عشراتاآحاد

٥٤
٤1

٥ ٤  
1 ٤ -

 



1٤

ـِ )99( ِدينارًا.كــم دينارًا  ـِ )9٥( دينــارًا، َوباَعهــا بــ اَجــًة هوائَيــًة بــ ٤ اشــَترى تاِجــٌر درَّ

ــح التاجر؟ رب

الَحّل:  

ابــًا ِمــْن رام اللــه اإِلــى نابُلــس، كاَن فيهــا ٤٣ راكبــًا، َنــَزَل عــدٌد ِمــَن  ٥ حافَِلــٌة َتْنُقــُل ُركَّ

كاِب ِمــَن الحافَِلــِة علــى الطريــق، َوِعنَدمــا َوَصَلــْت نابُلــس كاَن فيهــا ٣1 راِكبــًا. الــرُّ

َكْم راِكبًا َنَزَل ِمَن الحافَِلِة على الطَّريق؟  

 : الَحلُّ

٦ اأِجُد ناتَج الطَّرِح واأتحقُق بالَجْمع:

التََّحّقُق بالَجمع   الَمساأَلة

    = ٣2 - ٣ = ٥٣2+21

 = 2٧ - ٣9

   = ٨٤ - ٤

 د(  ٣٤ - 2٠ = 

٧       اأضُع اإِشارَة  اأْو   اأْو = في  لِتكوَن الُمقاَرَنُة صحيَحًة:  

22 - ٣٧  ٧٤ - ٦٤٣٤  ٨٣

٤٦ - 9٨٠-٣٠  ٦1٨ - ٣9  ٥1- ٦٣
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9٧ دينارًا٧٠ دينارًا2٣ دينارًا

ــُة  شــاَرَة الُمناِســَبَة ) + ، - ( فــي  َبْيــن الَعَددْيــِن لُِتْصِبــَح الَعَمِليَّ         اأَضــُع الاإِ

َصحيَحــًة:

٨

)مهمة تقويمية(

اأَراَد عثماُن اأْن َيشَترَي لِاأخيِه َهديًَّة ِبُمناسبِة تفوُّقِه في امِتحاِن الثّاَنويَِّة العاّمِة. 
اأقراأ اأْثَماَن الهدايا واأجيُب

٢

٦٨ = 2٤٥  ٣2٥ = ٧1  ٧٨٣٠ = 2٥٨٤  ٨9 = ٣٠  19

 

 اأ( اأيُّ الَهدايا في الّصوَرِة هي الاأغلى َثَمنًا؟ 

 ب( َكْم َيزيُد َثَمُن ِجهاز )الَخلَيوْي( َعْن َثَمِن زُجاجِة الِعْطر؟



1٦

٣ اإذا كان َعــَدُد اأْطفــاِل َصــِف الُبْســتاِن  فــي رْوَضــِة الاســِتْقلاِل ٣٥ ِطْفــلاً،    

ــلاً، ــدّي 2٤ ِطْف ــِف التَّْمهي ــاِل الصَّ ــدُد اأطف وع

اأ- فكْم طفلاً في َرْوَضِة الاْسِتقلال؟ 

الَحلُّ : 

ب- كْم يزيد عدد الاطفال من صف البستان عن عدد اطفال صف التمهيدي؟ 

الَحلُّ : 

 
1 اأِجُد  ناتَج ما يلي:

٢ اأ( اأْكتُب الاأْرقاَم النَّاقَِصَة في  بَحيُث تكوُن العمليُة صحيحًة: 

رس  الدَّ
  )٧(
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1٧

رس  الدَّ
الاأعداُد ضْمَن 199)٨(  

في  تساعد  التي  الطبيعية  المحميَّاِت  اإِحدى  للمكفوفين  النّورِ  مدرسِة  طلاُب  زاَر   1

لبِة حارَس المحميَِّة  الحفاظ على بعض الحيوانات والنباتات في مدينِة جنين، ساأَل اأحُد الطَّ

الثاني  ِف  اأحُد طلبِة الصَّ اإِنَّها 99 شجرة. بادَر  الّسرو فيها، فاأجاب:  عن عدِد اأشجارِ 
قائِلاً: هْل تسمُح لنا بزراعِة شجرِة سرٍو اأخرى؟ اأجاَب الحارُس: طبعًا، بكلِّ سرور، 

وبعَد زراعِتها، ساأَل المعلُِّم طلبَته:كْم شجرَة سرٍو اأصبَح في الَمْحميَّة؟ 
قاَل المعلَّم: يمكُن تمثيُل عدِد اأشجارِ الّسرِو في المحميَِّة على الِمعداِد كما يلي: 

 اأَعبُِّر بلغتي واأكمُل الفراَغ في :            و اأعبُِّر بلغتي عّما حدث

 اآحاد  و  عشرات   

 اآحاد  و  عشرات 

 اآحاد  و  عشرات و 1مئات 
1٠٠ = مئة

            1٠ اآحاد  و  عشرات 

  

٢   اأعدُّ الَعَشراِت واأْكُتُب الَعَدَد الُمناِسب :

 َعَشرات=   َعَشرات=  



1٨

٣ اأْكِمُل ِكتاَبَة الاأْعَداِد النَّاقِصِة في الفراغ:

 اأ(

     919٥9٨

٠ 1٠ 2٠ ٤٠ ٧٠ 9٠

٤ اأْكِمُل ِكتاَبَة الاأْعَداِد النَّاقِصِة في الفراغ:

مئاتعشراتاآحادمئاتعشراتاآحاد
عشراتمئاتاآحاد

 جـ( 

٥ اأكتُب الاأعداَد الاآتيَة ِبالرّموز:

 اأ( ثلاثٌة وستون  
 ب(  سْبُع اآحاٍد وَثماني َعَشرات     

 جـ( مئٌة و اأربعون: 
 د( مئٌة وخمسٌة وثمانون: 

 هـ( مئٌة وعشرة: 



19

رس  الدَّ
  )9(

الاأعداُد ضْمَن 999

1 ســعيٌد مــزارٌع نشــيٌط، يحــُب اأرَضــُه كثيــرًا، زرَع 

عــدِد  تمثيــُل  يمكــُن  ِعَنــب.  بستانِِه2٠٠َشــَجرِة  فــي 
اأشــجارِ العنــِب بالاأجســام الحســابّيِة كمــا يلــي:

مئات =2٠٠ وتُقراأ )مئتان( 2

مئاتعشراتاآحاد

   

  اأمثُّل العدَد 2٠٠ 
 اأ( على  الِمعداد:

 ب( على لوحِة المنازِل:

٢ اأُعدُّ المئاِت، واأْكُتُب الَعَدَد الُمناِسَب، ثُمَّ اأقراأ:  

 ) اأ (                                       

     مئاٍت =   



٢٠

 )ب(

        

                

1 اأْكتُب العدَد  الُمَمثََّل بالرّموزِ ثُمَّ  اأقراأ:

 )اأ(                                      )ب( 

)مهمة تعليمية(  

 ) جـ (

  مئاٍت =      مئاٍت =    

مئاتعشراتاآحاد مئاتعشراتاآحاد

 )جـ(            )د( 

 

مئاتعشراتاآحاد )هـ(



٢1

٢ اأقراأ الاأْعداَد الاآتية:

999 ، 129 ،  ٥1٣٣٣ ،  ٣٦  ، ٠ ، 2٧ ، ٨٠٠ ،  ٠٦1٥  ، ٣1  

٣ اأكِمُل النّمط:

 )اأ( 21٧، 21٨، 219،  ،  ،     
 )ب( ٦9٤، ٦9٥، ٦9٦،  ،  ،     

٣  بلغــْت قيمــُة فاتــورِة مشــترياِت اإِحدى 

ـُل  العائــلاِت ٣٤2 دينــارًا فــي الشــهِر، اأمثِـّ

الَعــَدَد ٣٤2 كمــا ياأتــي:

 الَعَدُد ٣٤2 و ُيقَراأ :)ثلاثُِمَئٍة واثناِن 

    واأربعوَن(.

مئاتعشراتاآحاد

2٤٣

مئاتاآحاد عشرات

اأتعلُم:عند قراءِة عدد ضْمَن 999 اأبداأ بقراءِة المئات، ثمَّ الاآحاد، فالعشرات.



٢٢

رس  الدَّ
القيمُة المنزليَُّة للاأعداِد ضْمَن 999)1٠(  

العاَلــِم،  مــدِن  اأقــَدِم  مــن  فلســطينّيٌة  َمديَنــٌة  اأريحــا   1

ــَتِهُر  ــر، وَتْش ــْطِح الَبْح ــرًا عــن مســتوى َس ــُض )2٥٨( مت تنَخِف

بزراعــِة النّخيــِل والَمــْوزِ والِحْمضّيــات.

 )اأ( اأَمثُِّل الَعَدَد 2٥٨:  

٨ في َمْنِزَلِة  َوقيَمُتُه            اأْكِمُل:

2 في َمْنِزَلِة  َوقيَمُتُه  ٥ في َمْنِزَلِة  َوقيَمُتُه    

 

9٤9 2٠٧ ٧2٥ ٣٤9 ٥٨٣ الَعَدُد

ْقِم الملوَّن قيَمُة الرَّ

٢

         : ٣ اأكتُب العدَد المناسَب في 

٥ عشرات و  مئات   ٤ اآحاٍد و   )اأ( 2٥٤= 

 )ب( ٤٣٠=  اآحاٍد و  عشرات و  مئات  

 )جـ( 1٠٣=  اآحاٍد و  عشرات و  مئات  

2 مئات ٥ َعَشراٍت و         ٨ اآحاٍد  و        

 اأْكِمُل الَجْدَوَل الاآتي:

٤ اأْملاأ الَفراَغ بما هو مناسب:

  +   +   = 2٠٥

٨ +  ٥٠ +  ٤٠٠ = 

عندما
بالصـــورة  عـــددًا  اأكتـــُب   

القيمـــَة  اأجـــُد  الموّســـعة، 

فـــي  َرْقـــٍم  لـــكلِّ  المنزليـــة 
العـــدد. ذلـــك 



٢٣

1 اأضُع اإِشارَة  اأْو   اأْو = في  لِتكوَن الِعباَرُة صحيَحًة:

   2٨    1٧ + 122 2 + 2 2 + 2 2  ٤٤ + 2 2

  1 - ٦٧     2 - ٣   ٦٧2 + ٣   ٥٦1 + ٥٧

       
أَكوَِّن ِمَن الُحروِف َكِلمة:  ٢ اأِجُد النَّواتَج  َواأرتُِّبها كما هَو ُمعطى؛ لِا

 =1٧٨-٣

ي

 =2٦٥-٥

هـ

 =٤-٣٠1 =2٨٨-٠

لص

 َتْرتيُب الاأْعداِد تصاُعدّيًا:

   ،  ، ،     

 ، ، ،  الُحروف: 

وهَو َصْوُت الِحصاِن.
 

 الَكِلَمة: 

  

مهمة تعليمية

٦ كم عشرة في كل مما يلي:     اأكتب العدد المناسب في 

٤1٠=  عشرة.           )جـ( ٧٥ عشرة =     

     اأْكِمُل بما هو مناسب:

٣٧1 =  َعَشَرة      ٥٠٧ =  َعَشَرة       ٤٥٦ =  َعَشَرة                             

   ٧

٥ اأ( اأجُد َعَدَد الَعَشراِت في الَعَدِد ٣٦٠:

  ٣٦٠ =٣٠٠ + ٦٠

عشرات =  عشرة و 

=  عشرة  اإذن العدد ٣٦٠ =  عشرة  



٢٤

ِضْمــَن برناِمــِج الَيــْوِم المْفتــوِح فــي اإِْحدىالمــدارِس، 

وبْعــَد جــْولاٍت تناُفســيٍَّة  بيــن الفريــِق الاأْخَضــِر 

ــدَّ  ــت ش من ــِق الاأْزَرِق تضَّ ــِر والَفري ــِق الاأْحَم وَالَفري

ــْت  ــْري َحَصل ــاِء بالكــوِب والَج ــِل الم ــِل، وََنْق الَحْب

الِفــَرُق علــى النِّقــاِط، كمــا فــي الصــورة المجــاورة:

 )اأ( اأقارُِن َبْيَن َعَدِد نِقاِط الَفريِق الاأْزَرِق وعدِد نقاِط الَفريِق الاأْحَمر           

 َعَدُد نِقاِط الَفريِق الاأْزَرق 

  َعَدُد نِقاِط الَفريِق الاأْحَمر

٣ مئات اأكبُر من مئتين
المئات مختلفة: ٣ مئات  مئتين

                   اأستنتُج اأنَّ    

 )ب( اأقارُِن َبْيَن  َعَدِد  نِقاِط الَفريِق الاأْزَرِق وعدِد نقاِط الَفريِق الاأْخَضر

َعَدُد نِقاِط الفريِق الاأْزَرِق   

 َعَدُد نِقاِط الفريِق الاأْخَضر

           

رس  الدَّ
  )11(

مقارنُة الاأعداِد ضْمَن 999

نبَداأ المقارنَة من اأعلى منزلٍة وهي الِمئات

 ٧  ٤  ٣      الِمئاُت ُمَتساويٌة ٣ ِمئاٍت = ٣ ِمئاٍت

 1  ٥  ٣      الَعَشراُت ُمْخَتِلَفٌة ٤ َعَشراتٍ  و٥ َعَشراٍت   

                    ٤ َعَشراٍت اأصغُر من ٥ َعَشراٍت   

    اأستنتُج اأنَّ    



٢٥

 ٧  ٤  ٣      الِمئاُت ُمَتساويٌة ٣ ِمئاٍت = ٣ ِمئاٍت

 1  ٥  ٣      الَعَشراُت ُمْخَتِلَفٌة ٤ َعَشراتٍ  و٥ َعَشراٍت   

                    ٤ َعَشراٍت اأصغُر من ٥ َعَشراٍت   

    اأستنتُج اأنَّ    

1 اأَضُع اإشارَة  اأْو  اأْو = في  لُِتْصِبَح الُمقاَرَنُة َصحيَحًة:

٧٨ 9٤٣       جـ( ٧٨ 99       )ب( ٦٤٣  )اأ( 1٠1

2٦ عشرة   )هـ(٧٣٠  ٧٣2    و( ٣ + ٧٠ + ٦٠٠ ٦٧٣      د( 2٧٠

٢ فــي ِســباٍق للّســّياراِت كاَنــْت اأَعلــى ُســرَْعٍة ســجلتها الســيَّارة الَخْضــراِء 

َلْتها الســيَّارُة الَبْيضــاُء 1٦٨  ــجَّ ــرَْعٍة َس ــى ُس ــْت اأْعل ــاعة، َوكاَن ــرًا فــي السَّ 1٧٥كيلوِمْت
ــى؟ ــرَْعًة اأْعل َلْت ُس ــجَّ ــياَرَتْيِن َس ــاأيُّ السَّ ــاَعة، ف ــي السَّ ــرًا ف كيلوِمت

  : الَحلُّ

٣  اأَرتُِّب الاأْعداَد َتناُزلِّيًا:

 )اأ( 111، 1٥٠ ، 11٠   التَّرتيب:  ،  ، 

 

رس  الدَّ
  )1٢(

ترتيُب الاأعداِد ضْمَن 999

1 َذَهَب َسعيٌد َوعائَِشُة َوَجواٌد لَِدفِع َفواتيِر الَكْهَرَباِء َعْن َطريِق الَبْنك، َوِعْنَد َوَصولِهم 

ْقَم 12٤. َسَحبوا ِبطاقاٍت تَُحِدُد اأْدواَرُهم، وكاَنْت َلْوَحُة ترتيِب الاأدوارِ َتْحِمُل الرَّ
األاحُظ الصورَة ثم اأجيب:

. خُص الذي له الدوُر هَو:   ورْقُم ِبطاقِته   )اأ( الشَّ

 . ورِ هَو  َورْقُم ِبطاقتِه  ْخُص التَّالي في الدَّ  )ب( الشَّ

٢ اأْكتُب الَعَدَد التَّالي في  لِلَعَدِد الُملوَِّن بالاأحمر.

اأَرتُِّب الاأعداَد الاآتيَة تصاُعدّيًا:

 )اأ( ٣19، 2٧1 ، ٥2٣ التَّرتيب:  ،  ، 

٤

2٠٠ 2٠1 2٠٣ 2٠٤ 2٠٥ 2٠٦2٠2 2٠٨ 21٠

1+



٢٦

اِبِق)الفارِغ(: ٣ اأْكتُب َرْقَم المقَعِد السَّ

21٠٦٠٠٦٠1 211٤٧٨٤٧9

٤ اأَضُع  على الَعَدِد التالي:

)ب( ٨2٤   ٨2٣  ،٨2٦  ،٨2٥         )اأ( 1٠9   1٠٧  ،1٠٨  ،11٠         
)د( 9٠٠    ٨9٠   ،٨99   ،9٠1     )جـ( ٧٤1   ٧٤2  ،٧2٤  ، ٧٤٠      

  

وجي: 1 اأضُع  َحْوَل الَعَدِد الَفْردّي و  حول العدد الزَّ

2٨  ٤291٧٣9٠٠٨٠٦٧٨٤

9٧2٧9٥21٧٥٤1٥2٨٨٣٧

٢ اأْكُتُب عددًا زوجّيًا واآخَر فرديًَّا يتكون من ثلاث منازل مستخدمًا الاأعداد:* ٤ ، ٧ ، ٣

وجّي:           العدد الفردّي:             العدد الزَّ

   
٣ اأَضُع رْقمًا في  لِيكوَن الَعَدُد َحسَب المطلوب:    

   2٥  : :  ٣9              )ب( َعَدٌد  زوجيٌّ  )اأ( َعَدٌد  زوجيٌّ

  ٨٧  : ٥٠              )د( َعَدٌد فرديٌّ  :  )جـ( َعَدٌد  فرديٌّ

رس  الدَّ
الاأعداُد الزوجيَُّة والفرديَُّة ضْمَن 999)1٣(  



٢٧

٤ اأْكُتُب َعَدَديِن َمْجموُعُهما َعَدٌد َفْردّي:

    = ٤  + ٣

 =  +                   =  + 

٥ اأكُتب عددْين مجموُعهما عدٌد زوجّي:

 = ٥  + ٣ ٦ =      ب(    + ٤  )اأ( 

 )جـ(  +  =   )د(   +  =  

1 اأكُتُب الَعَدَد بالرّموزِ فيما يلي:
 )اأ( سُتِمَئٍة وخمٌس وتسعون =  . 

 )ب( ٨ اآحاٍد و ٤ َعَشراٍت   و ٥ مئاٍت  =  .

.  )جـ( ٥ + ٦٠  + 1٠٠  =  .     )د( ٤ + ٧٠٠  = 

اأضع دائرة حول البطاقة التي تمثل عددًا زوجيًا: 
 
      

  

       
 

رس  الدَّ
  )1٤(

ورقة عمل 

11٦٣2٥212٨٠٥٣9٣2٠٠

1٥٤٦٤٧٨121٠٥٧٠٨٣1٣

٢

 اأفكِّر:
.  )اأ( اأْكبُر َعَدٍد  من ثلاِث منازَل اأرقاُمه متساويٌة هَو: 

.  )ب( اأْكبُر َعَدٍد زوجي من ثلاِث منازَل هَو: 

.  )جـ( اأْصَغُر َعَدِد من ثلاِث منازَل هَو: 

.  )د( اأْصَغُر َعَدِد  فرديٍّ من ثلاِث منازَل هَو: 


