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٢

نتهاء من دراسة هذه الوحدة المتمازجة والتفاعل مع اأنشطتها اأن يكونوا قادرين على توظيف الهندسة والقياس والبيانات  يتوقع من الطلبة بعد ال�إ

البسيطة في الحياة العملّية من خلال ال�آتي:

   التََّعرَُّف اإِلى مفهوَمْي الِقْطعِة الُمستقيمِة َو الُمنَحنى والتَّمييِز َبينُهما.

 التََّعرَُّف اإِلى َبعِض خصائِص ُكلِّ ِمَن ال�أشكاِل)الُمَربَِّع، الُمستطيل(.

التََّعرَُّف اإِلى َبعِض خصائِِص الُمَثلَّث.

َرْسَم دائِرٍة ِبطُرٍق عديدة.

 َتصنيَف َمْجموَعٍة ِمَن ال�أشياِء َوْفَق ِصَفٍة ُمَعيََّنة.

 قراَءَة بياناٍت بسيطٍة ُمَمثَّلٍة ِبالّصور.

 َتمثيَل بياناٍت َبسيَطٍة ِبالّصور.

المحتـويـــات
لقطعة المستقيمة والخط المنحني                            4   1 الدرُس 

الدرُس 2       المربع                                            ٦ 

المستطيل                                                   ٨   3 الدرُس 

المثلث                                                 1٠   4 الدرُس 

الدائرة                                                                12   ٥ الدرُس 

ورقة عمل                                                                           14   ٦ الدرُس 

البيانات                                             1٦   ٧ الدرُس 

تمثيل البيانات بالصور                                                    1٧        ٨ الدرُس 
ورقة عمل                                       1٩  الدرُس ٩  
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رس  الدَّ
  )1(

القطعُة المستقيمُة والخُط المنحني

٢ اأْكتُب َعدَد الِقطِع الُمْسَتقيَمة في )   ( لُِكلِّ َشكٍل ِمَن ال�أْشكاِل ال�َتَية:

 اأ(
)   (                      )    (                     )   (                

 
 ب(                                  جـ(  

)   (            )   (                           )   (          )   (  
             

3 اأجُد عدَد الخطوِط المنحنيِة في كلٍّ من ال�أشكال ال�آتية:

عدُد الخطوِط المنحنية:         

1 اأَتاأمَُّل الّصوَرَتْيِن ثُمَّ اأجيب:

 اأ( اأتتبُع بقلمي شكَل حبِل الَغسيل.
 ب( َحْبُل الَغسيِل ُيشِبُه: 

 جـ ( اأتتبَُّع ِبَقلمي اأْسلاَك الَكْهَرَباء.
 د( اأسلاُك الَكْهَرَباِء تُشِبُه: 

ـُل  اأتعلــُم: القطعــُة المســتقيمُة لهــا نقطــُة بدايــٍة ولهــا نقطــُة نهايــٍة وتُمثَـّ
بالشــكل ال�آتــي: الخــُط المنحنــي هــو خــٌط غيــر مســتقيم،كما 

ــي الشــكل: ف
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أكوَِّن قِطعًا ُمستقيَمًة في ُكلِّ حالٍة ِمَن الحال�ِت ال�آتية: 4 اأِصُل ِبالمْسَطَرِة َبْيَن النِّقاِط؛ لِ�

 اأ( َبْيَن ُكلِّ نُقطتْيِن على َشَبكِة الُمَربَّعات، لتكوين ثلاث قطٍع مستقيمة:

اأ

جـ
ب

س

د

ص

٦ اأِصُل ِبَخطٍّ ُمْنَحٍن َبْيَن ُكلِّ مجموَعٍة ِمن النِّقاِط فيما ياأتي:

ب
ك

هـ

ن
ح

وعد

س

ص

 اأسمي َثلاَث قِِطٍع ُمستقيَمة، و َثلاثَة خطوٍط ُمنَحِنيٍة في ُغرفِة صّفي:*
٧

أرُسَم ُخطوطًا ُمْنحنيًة ِباأوضاٍع ُمْختِلفة: ٥  اأتتبَُّع ِبَقلمي لِ�



٥

رس  الدَّ
  )٢(

 الُمرّبع

ْكَل الُمجاوَِر ثُمَّ اأجيب: ٢ األ�ِحُظ الشَّ

 اأ( َعَدُد اأْضلاِع الُمَربَّع: 

 ب( َعَدُد ُرؤوِس الُمَربَّع: 

1 الرّخــام )الَبــلاط( ُيْســَتْعمُل فــي النَّْحــِت والِبنــاِء 

ــْدراِن،  ــاِت َوالُج ــِط ال�أرضيَّ ــل َتْبلي ــدٍة ِمث ــراٍض عدي أغ َولِ�
ــُه. ــِة َل َوِل الُمْنِتَج ــدُّ ــن ال ــطيُن ِم ــدُّ فِلْس َوتُع

اأجيُب عّما يلي:

ْكِل   اأ(   َعَدُد الِقَطِع الُمْسَتقيمِة التي تُحيُط ِبُكلِّ قِْطَعِة َبلاٍط في الشَّ
        الُمقاِبل: 

ْكُل الَهْنَدسيُّ لِِقَطِع الَبلاِط في الّصوَرِة الُمقاِبَلة:   ب( الشَّ

 
اأتعلُم: نُسمي القطَع المستقيمَة التي يتكوُن منها المربُع اأضلاعًا له.

        نُسمي النقَط التي يلتقي فيها كلُّ ضلعيِن راأسًا للمرّبع.



٦

داأ

جـب

   اأستنتج:
            للمرّبِع  رؤوس و  اأضلاع، واأضلاعه متساوية.

4 اأِصُل ِبالمْسَطرِة َبْيَن النّقاِط التي تُشكُِّل ُمربَّعًا َواأَلوُِّن داِخَله:

3 اأِصُل ِبالمسطرِة َبْيَن النقاط اأ، ب، جـ، د بالترتيِب على َشَبكِة الُمَربَّعاِت ال�آتية:

ْكُل النَّاتُِج:   اأ( الشَّ
 ب( عدُد ُرؤوِسِه: 

 جـ( ُرؤوسُه هَي النِّقاُط: ، ، ،
 د( عدُد اأْضلاِعه: 

 هـ( ما الَعلاَقُة َبْيَن اأطوال اأْضلاِع
 الُمَربَِّع ال�أْرَبَعة؟ 



٧

رس  الدَّ
  )3(

الُمستطيل

٢  اأْكِمُل ِبما هَو ُمناِسب:

 اأ( َعَدُد ُرؤوِس الُمْسَتطيل:
 ب( َعَدُد اأْضلاِع الُمْسَتطيل:

باأ

دجـ

ــن  ــي ُكلٍّ م ــاِت ف ــَبكِة الُمَربَّع ــى َش ــَتطيٍل عل ــُكلِّ ُمْس ــَع لِ اِب اأَْس الرَّ ــرَّ ــُن ال 3 اأعّي

ــطَرة: ــَمُه ِبالمْس ــُل َرْس ــمَّ اأْكِم ــن، ثُ ــكَلْيِن ال�آتيْي الشَّ

اأ

جـب

ف

ن

م

رادَة َوالَعزيمــَة َجَعلْت  عاقــة َولِكــنَّ ال�إِ  اأُم وائــٍل ِمــْن َذوي ال�إ
1

ــا التَّطريــُز علــى قِطــِع  ــْن اأَحــِد اأعمالِه ِمْنهــا امــَراأًة ُمْنِتجــة، َوِم
قِمــاٍش للمحافظــة علــى التــراث، ثـُـمَّ َتضُعهــا فــي اإِطــارٍ لَِبْيِعهــا.

طاُر ُيشِبُه َشْكَل:   اأ( ال�إِ
طاُر:   ب( َعَدُد الِقَطِع الُمْسَتقيَمِة اَلتي يتَكوَُّن ِمْنها ال�إِ

اأتعلــم: نســمي القطــَع المســتقيمَة التــي يتكــوُن منهــا المســتطيل اأضلاعــًا 
لــه، ونســمي نقطــَة تلاقــي كّل ضلعيــن راأســًا للمســتطيل.
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كَل ال�آتي ثُمَّ اأجيب: 4 األ�ِحُظ الشَّ  

 1( َعَدُد الوْحداِت ِمَن النُّْقَطِة )اأ( اإِلى النُّْقَطِة )د(: 

 2( َعَدُد الوْحداِت ِمَن النُّْقَطِة )ب( اإِلى النُّْقَطِة )جـ(:  
 3( ما العلاَقُة َبْيَن َعَدِد الوْحداِت في )1(، )2(؟ 

 4( َعَدُد الوْحداِت ِمَن النُّْقطِة )اأ( اإِلى النُّْقطِة )ب(: 

 ٥( َعَدُد الوْحداِت ِمَن النُّْقَطِة )د( اإِلى النُّْقَطِة )جـ(: 

 ٦( ما العلاَقُة َبْيَن َعَدِد الوْحداِت في )4(، )٥(؟ 

داأ

جـب

اأتعلُم: في المستطيِل كلُّ ضلعْين متقابلْين متساويان.
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رس  الدَّ
  )4(

الُمثلث

شــاَرَة الُمجــاوِرَة َتْعنــي َتَمُهــلاً  1 ل�َحــَظ معــاُذ اأنَّ ال�إِ

ــائِق ِبــاأنَّ ُهنــاَك ُمشــاًة َيْعُبــروَن  َواْنِتباهــًا ِمــن قَِبــِل السَّ
ــَق. ري الطَّ

ْكِل  اأ( الُخطوُط الُمْسَتقيَمُة الُملوَّنُة ِبال�أْخَضِر في الشَّ
      تُْشِبُه َشْكَل: 

ْكُل الُمَلوُّن ِبال�أْخَضر:   ب( َعَدُد الِقَطِع الُمْسَتقيمِة التي َيتَكوَُّن ِمَنها الشَّ

 جـ( َعَدُد اأْضلاِعِه:  

 

أَكوََّن ُمثلَّثًا، ثُمَّ اأْكِمُل الَفراغ: ٢ اأِصُل َبْيَن النِّقاِط الَمْرسوَمِة على َشَبكِة الُمَربَّعاِت لِ�

َعَدَد اأْضلاِعِه:        َعَدَد اأْضلاِعِه:          َعَدَد اأْضلاِعِه:
َعَدَد ُرؤوِسِه:         َعَدَد ُرؤوِسِه:            َعَدَد ُرؤوِسِه: 

اأتعلُم:نسّمي القطَع المستقيمَة التي يتكوُن منها المثلُث اأضلاعًا له،
       ونُسّمي نقطَة تلاقي كلِّ ضلعين راأسًا للمثلث.

اأ

جـب

م

ن

ف

ث

ص

س
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( تحَت َشْكِل الُمثلَِّث فيما ياأتي: 3 اأَضُع اإِشارَة )

 

)   (        )   (          )   (      )   (         )   (          )   (  

ْكِل الذي َيْحَتوي على ُمثلٍَّث اأْو اأْكثَر فيما ياأتي: ( تحت الشَّ 4 اأَضُع اإشارَة )

       

 

)    (             )    (             )   (          )    (         )    (        

٥ النّقــاُط ال�آتَيــُة تَُمثِّــُل اأْعــدادًا ِضْمــَن )99(، اأِصــُل النِّقــاَط ُمَرتََّبــًة َتصاُعديَّــًا َمــع 

الَعــْوَدِة اإِلــى نُْقطــِة الِبداَيــة:

َنة.  اأ( اأَلوُِّن داِخَل ال�أْشكاِل الُمَتَكوِّ

 ب( ال�أْشكاُل التي َتَكّوَنْت هي: 

 جـ( َعَدُدها ُيساوي: 

4٥

2٧

3٧
٥2

٧2

اأتعلُم:  للمثلث ثلاثُة رؤوس وثلاثُة اأضلاع.
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رس  الدَّ
  )٥(

الدائرة

وائَِر في ال�أْشكاِل ال�آتية: 1 اأُكتُب َعَدَد الدَّ

 

عدُد الدوائر=     عدُد الدوائر= 

3 اأصُل بيَن النقاِط لتشكيِل دائرة:

1 َرَسَم خالد في حصِة التربيِة الوطنيِة والحياتّيِة َشكلاً َهَندسيًَّا َوَلوَّنُه ِبال�أْحَمر:

ْكُل الَهْندسيُّ الذي َرَسمُه خالد هَو:  الشَّ

 



1٢

ــمَّ اأْفَتُحهــا َواأِصــُل ِبْيــَن ُخطــوِط  ــة، اأقــوُم ِبطيِّهــا َثــلاث َطّيــاٍت، ثُ اأْحِضــُر َوَرقــًة دائِريَّ
الّطــّي.

 

 ماذا تُلاِحُظ بْعَد َرْسِم الُخطوط؟  

 َنشاٌط عملي:*

األ�حُظ: الخطوُط جميُعها تمرُّ في نقطٍة واحدٍة تُسّمى مركَز الدائرة.

لبــِة مــن  * لِلُمعلِّــِم: ِطباعــُة دائــرٍة علــى اأوراٍق وتوزيِعهــا، اأو قــصُّ دائــرٍة مــن المقصوصــاِت كنشــاٍط بيتــّي وتوزيِعهــا علــى الطَّ
هــا ُمســبَّقًا ل�ْســَتخداِمها فــي هــذا النَّشــاط. اأجــِلِ قصِّ

ــن  ــَب ِم ــَرة، َوطل ــا دائِ ــمْت َعليه ــًة رُِس ــلاٍب ِبطاق ــَة ُط ــُم َثلاث ــى الُمَعِل 4 اأعط

ائـِـَرَة اإلــى قِْســَمْيِن متســاويين،  ــُم الدَّ ُكلِّ َواِحــٍد منُهــم َرْســَم قِْطَعــٍة ُمْســَتقيمٍة، تُقسَّ
ــْت رُســوماتُهم كمــا يلــي: فكاَن

 

ُر اإجاَبتي ائَِرَة اإِلى قِْسَميِن ُمَتساويْيِن؟ اأفسِّ َم ُكلُّ طالٍِب ِمْنُهْم الدَّ   َهْل قسَّ
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رس  الدَّ
  )٦(

ورقة عمل 

٢ اأتاأمَُّل ال�أْشكاَل ثُّم اأْكِمُل ما يلي:

 اأ( َعَدد الُمْسَتطيلات= 

وائِر=   ب( َعَدد الدَّ

 

حيحِة فيما يلي:  جابِة الصَّ 1 اأَضُع دائِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إ

ى:  تُسمَّ
س
ص

ل
ع

  اأ( النِّقاُط: س، ص، ع، ل  في  

        اأ( ُرؤوسًا                  ب( اأْضلاعًا            جـ( قَِطعًا ُمْسَتقيمًة

3 اأِصُل َبْيَن النِّقاِط َمع العوَدِة اإِلى 

نُْقَطِة الَبداَيِة لِ�أكوَّن كِلَمًة تُمثل اسَم َمديَنٍة َفِلِسطينية:

 اأ( الَكِلَمُة هَي َمديَنُة: 

ْكُل النَّاتُِج هَو:   ب( الشَّ

ْكِل ِباألواٍن َجمَيلة.  جـ( اأَلوُِّن داِخَل الشَّ

اأ

ب

س
ن

ي
)نقطة البداية(
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4 اأْكِمُل ال�أْنماَط ال�آتَية: 

 ،  ،  ،  اأ( 

 ب(  ،  ،  ، 

٥ اأتاأمَُّل ال�أشكاَل ال�آتيَة ثُمَّ اأْكِمُل الَجْدول:

العددالّشكل 

المرّبع

المستطيل )وليس مربع(

الدائرة

الُمثلث

الخّط المنحني

القطعُة المستقيمة

  



1٥

رس  الدَّ
  )٧(

البيانات     
 

ُح الجدوُل ال�آتي ال�ألعاَب التي تم حصرها في روضة اأطفال: 1 ُيوضِّ

الّصوَرة  اللُّْعَبة

ُدبٌّ

دمية

ُكَرة

   َسّياَرة

َسّماَعُة َطبيب
    

 اأْكِمُل بما هو مناسب:

 اللَُّعُب الُمَمثََّلُة في الجدول السابق هَي:

. ،  ،  ، ،  ُدبٌّ

.  َعَدُد الُكراِت في الجدوِل الّسابِق =  

. مى في الجدوِل الّسابِق =    َعَدُد الدُّ

.  الُلْعَبُة ال�أكثر عددًا في الروضة: 

 



1٦

1 اأَتاأمَُّل الّصوَرَة َثمَّ اأجيُب:

 اأ( َعَدُد السّياراِت الَحْمراء =    

 ب( َعَدُد السّياراِت الخضراء =   

 
٢ َزرََع َفــّلاٌح فــي الُبْســتاِن 3 اأْشــجارِ تُّفــاح، و ٥ اأْشــجارِ نخيــل، و 4 اأْشــجارِ 

َزْيتــون، وَشــَجرَة تــوٍت واحــدة.

ْكِل؟  اأْكِمُل َتْمثيَل الَبياناِت الّساِبَقِة في الشَّ

ال�أْشجاُر الَّتي  َزرََعها اْلَفلَّاح

التّمثيل  الّصنف

اٌح تُفَّ

َنخيٌل

َزْيتوُن

توٌت

ُكلُّ  ٌيَمثُِّل َشَجرًة 

رس الدَّ
  )8( 

تمثيل البيانات بالّصور     



1٧

ــِف الثَّانــي جميِعهــم َعلــى  الَجــْدَوِل  ال�آتــي َحســَب الفاِكَهِة 3 َتــمَّ َتْوزيــُع طلبــِة اْلصَّ

لونها. التــي ُيَفضُّ

الفاِكَهُة الُمَفَضَلُة ِعنَد الَبناِتالفاِكَهُة الُمَفَضَلُة ِعنَد ال�أول�د

التمثيلالفاِكَهةالتَّمثيلالفاِكَهة 

َمْوٌز َمْوٌز

تُّفاٌحتُّفاٌح

َخْوٌخَخْوٌخ

ِبّطيٌخِبّطيٌخ

ِعَنٌبِعَنٌب

ُكلُّ  تَُمثُِّل بنتًاُكلُّ  ُيَمثُّل َوَلدًا

اأْكِمُل بما هو مناسب:
.  َعَدُد ال�أول�ِد الذيَن ُيَفّضلوَن التُّّفاح= 

.  َيتساوى َعَدُد ال�أول�ِد وَعَدُد الَبناِت الذين يفضلون 

.  َعَدُد ال�أول�ِد الّذيَن ُيَفّضلوَن الَخْوَخ 

.  َعَدُد الَبناِت اللواتي ُيَفّضْلَن الَخْوَخ 

. ُلها اأْكَبُر َعَدٍد  ِمَن الَبناِت   الفاِكَهُة التي ُيَفضِّ

. ِف جميعًا =   َعَدُد َطَلَبِة الصَّ
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لَبــِة  ــِف الثَّانــي طلابــه عــن ال�ألعــاِب التــي  ُيحّبوَنهــا، َفــكاَن َعــَدُد  الطَّ 4 َســاأَل ُمَعلـّـُم الصَّ

الذيــَن ُيحّبــوَن ُلْعَبــَة الّســّياراِت 9، َوُلْعَبــَة الِقطــارِ ٦، َوُلْعَبــَة الُمَكّعبــاِت 4، َوُلْعَبــَة الُمغاَمــراِت 
ــاِبَقَة فــي الَجــْدَوِل ال�آتــي: ٧، اأَمثِّــُل الَبيانــاِت السَّ

تمثيُل الطُّلاباللّْعَبة

الّسّيارات 

الِقطار

بات الُمَكعَّ

الُمغاَمرات

ُكلُّ  يمثُّل طالبًا

رس  الدَّ
ورقة عمل )9(  

وق، َواْشَتَرْت َثلاَث باقاِت َزْهٍر 1 ِبُمناَسَبِة َيْوِم ال�أمِّ َذَهَبْت نوُر اإِلى السُّ

َجميَلة، َواأْرَبَع ُعَلٍب ِمَن الَحْلَوى.

حيِح لِما اْشَتَرتُه نور: اأَضُع اإِشاَرَة )  ( َتْحَت التَّْمثيِل  الصَّ

وَرةالّصْنف الصُّ

باَقُة َزْهر

ُعَلُب َحْلوى

وَرةالّصْنف الصُّ

باَقُة َزْهر

ُعَلُب َحْلوى
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٢ األ�ِحُظ الَجْدَوَل ال�آتي الذي ُيَمثُِّل َعَدَد ال�أْرِغَفِة التي ياأُكُلها اأْفراُد اإِْحدى

ال�أَسِر في الَيْوِم الواحد، ثمَّ اأجيب عما يلي:

ـْـــم تمثيُل ال�أْرِغَفةال�ســ

اأْحَمد

يوسف

فاِطَمة

شروق

 اأَكَل يوسُف:  رَغيفًا

 اأَكَلْت شروُق:  رَغيفًا 

 َعَدُد ال�أْرِغَفِة الَّتي َتاأكُلها ال�أْسَرُة:   

      رغيفًا

ــبوَرِة، َوَطَلــَب ِمــْن ُكلِّ طالــٍب اأْن َيَضــَع  3 َعلَّــَق الُمعلِّــُم اللَّوَحــَة ال�آتيــة َعلــى  السَّ

ــكِل ال�آتــي: صــوَرَة صاِحــِب الِمْهَنــِة التــي  ُيِحبُّهــا، َفَحَصــَل َعلــى  الشَّ

العددالصورةالمهنة

ُمَعلّم

َطبيب

َنّجار

َحّداد

ُمَهنِدس

  كهربائّي


