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نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعــل مــع اأنشــطتها اأن  ــة بعــد ال�إ ــع مــن الطلب يتوق
ــة مــن خــلال  ــاة العمليّ ــي الحي ــَن 9999 ف ــى توظيــف ال�أعــداُد، وجمهــا، ضْم ــن عل ــوا قادري يكون
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 ِقراَءَة ال�أعداِد َوِكتاَبِتها ِضْمَن 9999.. 1

لِيَِّة لَِعَدٍد ِضْمَن 9999.. 2 اإيجاَد القيمِة الَمْنِز

 الُمقاَرَنَة َبْيَن ال�أْعداِد ِضْمَن 9999.. 3

لِيّاً ِضْمَن 9999.. 4  َترْتيَب ال�أْعداِد َتصاُعِديّاً وَِتناُز

َعِة َوالُمْخَتَصرَة.. 5  ِكتاَبَة َعَدٍد ِضْمَن 9999 بِالّصوَرِة الُمَوسَّ

 َتْقريَب ال�أْعداِد ِضْمَن 9999 لِ�أْقرَِب 10، 100 ، 1000.. 6

اإِيجاَد ناتِِج َجْمِع َعدَدْيِن دوَن َحْمٍل َومع َحْمل.. 7

تمثيَل عمليَّة الجمِع بطرٍق مختلفة )اأجسام حسابيَّة، المعداد، لوحة المنازل،...(.. 8

التَّحّقَق من ِصحِة عمليَِّة الَجْمِع بالتَّبديل.. 9

اإِيجاَد ناتِج َطرِح َعَدَدْيِن دوَن اْسِتلاٍف و َمَع اْسِتلاف.. 10

تمثيَل عمليَِّة الطَّرِح بطرٍق مختلفة )اأجسام حسابية، الِمعداد، لوحة المنازِل،...(.. 11

َق ِمْن ناتِج الطَّرِح بِالَجْمع.. 12 التََّحقُّ
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ال�أْعداُد ِضْمَن ٩٩٩٩الّدْرُس ال�أوَُّل        

ــي  ــُه ف ــاُل ِمن ــَف الُعّم ــاٍت، َقَط ــتاُن ِحْمضيّ ــا ُبْس ــي ياف ف
َيــْوٍم واِحــٍد 999 كيلوْغرامــاً ِمــَن الُبْرتُقــاِل.

- اإذا اأضــاَف اأَحــُد الُعّمــاِل كيلوْغرامــاً واِحــداً َفَقــط اإِلــى ما 
َتــمَّ َقْطُفــُه، َكــْم كيلوغراماً ِمــَن الُبْرتُقاِل اأْصَبــَح َلَدْيِهم؟

اأ( نُمثِّل العمليَة بال�أجساِم الحسابيِة كال�آتي: 

١

تِْسُعِمَئٍة َوتِْسٌع َوتِْسعون + واِحد = األفاً              
1000  =    1  +   999                

ب( اأقَراأ الَعَدَد الُمَمثََّل َعلى الِمْعداد.

مئاتاآحاد عشرات

- اأَعبِّْر ِبَكِلماتي، ماذا َحَدَث ِعْنَدما َتّمت اإِضاَفُة َخَرَزٍة واِحدٍة اإلى َمنزَِلِة ال�آحاد.

اآحاداآحاد اآحاد ال�آل�فمئاتمئات عشراتعشرات
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اآحاد ال�آل�فِمئاٌتَعَشراٌتاآحاٌد

999

1

0001

ج( اأقَراأ الَعَدَد الُمَمثََّل َعلى َلْوَحِة الَمنازِل.

+

11

اأُعدُّ ال�آل�ف واأكتُب العدَد بالرُّموِز في             ثّم اأقراأ:       ٢

اآل�ف =اآل�ف =

اآحادٌ   َعَشراٌت  ِمئاٌت اآحاُد ال�أل�ِف

اأ(

جـ(ب(

اأكتُب العَدد الممثَّل اأدناه في             واأقراأُه: 3
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اأكُتُب الَعَدَد الُمَمثََّل على َلْوَحِة الَمناِزِل في              : 4

اآحاد ال�آل�فِمئاتَعَشراتاآحاد
0007

اآحاد ال�آل�فِمئاتَعَشراتاآحاد
2079

اأقَراأ الِعباراِت ال�آتَِيَة، ثُمَّ اأكُتُب الَعَدَد الُمَلوََّن بِالرّموزِ في:

اأكتُب ال�أعداَد ال�آتيَة بالكلماِت في               :

١

٢

اأ( طوُل سوِر الُقْدِس اأْرَبَعُة اآل�ِف َوِمَئتا ِمْتر.

ب( َعَدُد الَمدارِِس في فَِلْسطيَن عاَم 2015م هَو

األفاِن َوَثمانُِمَئٍة َوِسُت َوَخْمسوَن َمْدرََسة.

ج( َعَدُد ُشَهداِء ال�ْنِتفاَضِة ال�أولى اأْلفاِن َوِستٌة َوِعْشروَن َشهيداً.

اأ(   9000

ب( 8641

ج(  5039

مهمة تعليمية
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الّدْرُس الثاني         

١

لِيَّة القيَمُة الَمنِز

   لكل فرد الحق في التعليم، 
اإِحدى  في  الطََّلَبِة  َعَدُد  بلغ 
في   8617 فَلْسطيَن  جاِمعاِت 
العاِم الّدراِسّي 2015 / 2016.

اأكتُب القيمَة المنزليَة ل�أرقاِم الَعَدِد 8617 :

اآحاد ال�آل�فِمئاتَعَشراتاآحاد

ْقم 7168الرَّ

لِيَّة القيَمُة الَمْنِز

َعِة.  اأقَراأ الَعَدَد في  ثُمَّ اأْكُتُبُه بِالّصوَرِة الُمَوسَّ

3572

7304

٢

 +              +              +      =

 +              +              +      =

اأ(

ب(

3

                    = 2000 + 900 + 30 + 2

 =  3000  +   60   +   8

ـََرِة في             واأقراأُه:      اأكُتُب الَعــَدَد بِالّصــوَرِة الُمْخَتصـ

اأ(

ب(
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ْقِم الَّذي َتْحَتُه َخّط:                                                         لِيََّة في             لِلرَّ اأْكُتُب القيَمَة الَمنِز

اأ( َتمَّ اإِْعلاُن اِْسِتْقلاِل فَلْسطيَن عام 1988م. 

تِفاُع َجبِل الجْرَمِق 1208 ِمْتراً. ب( اِْر

ج( َتمَّ اإِْقراُر بِناِء ِجداِر الّضم والتوسع عام 2002م.

4

ْقِم حسَب ما هو ٥ اأكُتُب َعَدداً َيَتَكوَُّن ِمْن 4 َمنازَِل تكوُن فيه المنزلُة للرَّ
وارٌد في الجدول ال�آتي:

الَعَدد الَمْنزَِلةالرَّْقم

اآحاُد ال�آل�ف6
ال�آحاد0

الِمئات7
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زاَر َكنيَســَة الِقياَمــِة َيــْوَم ال�أَحــِد 6517 
 314 ثَنْيــِن  ال�إِ َيــْوَم  َوزارهــا  َشــْخصاً، 

ــْخصاً. َش

اأقارُن بيَن عدِد الّزواِر في اليوَمْين؟

الّدْرُس الثّالِث          

١

الُمقاَرَنُة َبْيَن ال�أعداِد ِضْمَن ٩٩٩٩

ــى 8714  ــَنِة ال�أول ــي السَّ ــاَس ف ــة طوب ــْن مدين ــزاِرٍع ِم اإذا اأنَتجــْت اأرُض ُم
ــَنِة الثّانِيــِة 7426 كيلوغرامــاً ِمــَن  كيلوغرامــاً ِمــَن الَقْمــِح، َواأْنَتَجــْت فــي السَّ

الَقْمــح، ففــي اأيِّ َســَنٍة كاَن اإِْنتــاُج ال�أرِْض ِمــَن الَقْمــِح اأْكَثــر؟

الحّل: ___________________________________________  

٢

   اأَتعلَّم:
ــَدُد 	  ــذي َع ــَدُد الّ ــوُن الَع ــف، َيك ــا مختل ــَدُد َمناِزلِهم ــن، َع ــَن َعَدَدْي ــِة َبْي لِلُمقاَرَن

ــر. ــَر هــَو ال�أكَب ــِه اأْكَث لِ َمناِز

لِْلُمقارَنــِة َبْيــَن َعَدَدْيــِن َلُهمــا الَعــَدُد َنفســُه ِمــَن الَمنــاِزِل اأبــَداأ الُمقاَرَنــَة ِمــَن الَيســاِر 	 
ــِة  ــي الَمْنزَِل ــِن ف ْقَمْي ــارُِن الرَّ ــي حــاِل َتســاَويا، اأق ــن( وف ــي ِكلا الَعَدَدْي ــٍة ف ــُر َمْنزَِل )اأكَب
التــي َقْبَلهــا ُمباَشــرًة َحتـّـى اأِصــَل اإلــى َرْقَميــِن ُمْختِلفيــِن فــي اإحــدى الَمنــازِل؛ َفَيكــوُن 

ْقــَم ال�أكَبــر فــي تلــك الَمْنزِلــة.  الَعــَدُد ال�أْكَبــُر هــَو الَعــَدُد الـّـذي َيْحَتــوي الرَّ

َبَب شفوياً. ُح السَّ اأقارُِن َبْيَن الَعَدَدْيِن بوضِع اإِشاَرِة  > اأْو < َواأَوضِّ

 2517   3167

3

1961اأ(    968

5544   56449073   9017

ب(

د(ج(
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1. التَّرْتيُب التَّصاُعِديُّ لِ�أْعداِد الطََّلَبة: _____، _____، _____، _____
2. المديريــُة التــي تحــوي العــدَد ال�أكبَر من الطّلبة ______________

ــفِّ ال�أّوِل ال�أساِســيِّ فــي المــدارِس الحكوميَّــِة فــي  اأَرتِّــُب اأْعــداَد َطَلَبــِة الصَّ
بَِيــِة والتّعليــم ال�آتَِيــِة َترْتيبــاً َتصاُعِديـّـاً: ُمديرِيـّـاِت التَّْر

4

َقباطيةَرَفحخاَنيونُسناُبلس

6892357611452958

َرتََّبْت زينُب َثلاَثَة اأْعداٍد تنازُلياً بَِطريَقٍة خاِطَئة، َكال�آتي:

4976 ، 5311 ، 5217

ُر اإِجابتي شفوياً. اأتعاوُن مع اأفراِد مجموعتي واأبيُن اأْيَن الَخَطاأ في التَّرْتيب ثمَّ اأَفسِّ

حيُح هَو : ________  ،  ________  ،  ________ التَّرتيُب الصَّ

5( نشاٌط تعاوني:

ــِزِل  ــْن َمْن ــُد َع ــَم 1245م ، َوَيْبُع ــِزِل حاتِ ــْن َمْن براهيِمــيُّ َع ــُد الَحــَرُم ال�إِ َيبُع
ــِزِل ُســعاَد 1265م. ــْن َمْن ــُد َع ــُه َيْبُع َلْيلــى 1254م، لِكنَّ

براهيِميِّ َمْنزُِل َلْيلى اأْم َمْنزُِل ُسعاد؟ لِماذا ؟ - اأيُُّهما اأْقرَُب اإِلى الَحرَِم ال�إِ
________________________________________________

- ما الَمْعلوَمُة الّزائَِدُة في الَمْساأَلِة الَكلاِميَّة؟
________________________________________________

مهمة تعليمية
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الّدْرُس الرابع         

١

التَّْقريب

ُر َعــَدُد َحبّــاِت الَقْمــِح فــي الّصــورَة؟  َكــْم تَُقــدِّ
هــْل ُيمِكــُن اأْن َتعــّد َحبّــاِت الَقْمــح؟                          

٢

2كم 8كم

المحطة الثانيةالمحطة ال�أولى

     اأفكــر: قــاد اأبــو مــرواَن ســيارَته علــى شــارٍع فيــه محطتــا محروقــات، تبعــُد ال�أولــى 
ــّداِد  ــَه لِع ــر، انتب ــافَة 2 كيلومت ــه مس ــُة عن ــُد الثاني ــا تبع ــراً، بينم ــافَة 8 كيلومت ــه مس عن

البنزيــن فلاحــَظ اأن وقــوَد الّســيارِة قــد شــارَف علــى النّفــاد،
َلو كنَت مكاَن اأبي مرواَن اإِلى اأيِّ محطٍة سَتَتجه؟

الحّل: ______________________________

3
4000  4100  4200  4300  4400  4500  4600  4700  4800  4900  5000

اأ( 4200:   يقُع العدُد 4200 بْيَن العدَدْين: 5000،4000

  العدُد 4200>4500         العدُد 4200 مقرباً ل�أقرب 1000 تقريباً 4000

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

ب( 4800:   يقُع العدُد 4800 بْيَن العدَدْين: _____ ، _____

  العدُد 4800       4500                 ) < ،  >  ،  = (

 العدُد 4800 مقرباً ل�أقرِب 1000 تقريباً 5000
ج( 4500:   يقُع العدُد 4500 بْيَن العدَدْين: _____ ، _____

  العدُد 4500       4500                 ) < ،  >  ،  = (

 العدُد 4500 مقرباً ل�أقرِب 1000 تقريباً 5000
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َجْمُع َعَدَدْيِن ِضْمَن ٩٩٩٩ دوَن َحْمٍلالّدْرُس الخامس         

١

ْيتوِن بالِمعداد كما يلي: ُيْمِكُن َتْمثيُل ما َتمَّ َبْيُعُه ِمَن الزَّ

3495

اآحاداآحاد مئاتمئات اآحاد ال�آل�فاآحاد ال�آل�ف عشراتعشرات

ناتج الجمع

كيلوغراماً ِمن 
ْيتوِن باع  الزَّ

ال�ثنان.

1352

2143 +

موسم قطف الزيتون

ْيتون، َفهذا العاُم اأْنَتَجْت َمزاِرُع  اأنا اأِحبُّ ِمْوِسَم َقْطِف الزَّ
ْيتون، باَع والِدي 1352 كيلو ْغراماً،  َقْرَيِتنا الَكثيَر ِمَن الزَّ
ْيتوِن  َوباَع جارُنا 2143 كيلوْغراماً، َفَكْم كيلوْغراماً ِمَن الزَّ

باع ال�ثنان؟ 

"خبزي وزيتي عماد بيتي"

جباأ    2638    

5231 + 

   452   

9102 +

4256   

321 +

اأِجُد ناتَِج الَجْمِع فيما يلي:٢

  = 7312  +  2654          

ق:  7312  +  2654 = التََّحقُّ

ُق ِمْن صحة عمليَّة الَجْمِع بالتَّبديل:3 اأْجَمُع ثُمَّ اأَتَحقَّ

اأ



11

  =  6510  +  1328

ق: =+التََّحقُّ

ب

ُق ِمْن َمْعقولِيَِّة الَجواِب )بِالتَّْقدير(*: اأِجُد النّاتَِج ثُمَّ اأَتَحقَّ

الَعــَدُد ______ َقريــٌب ِمــَن الَعــَدِد ______ اأي 

اأنَّ التقديــر َمْعقــول.

الَعــَدُد ______ َقريــٌب ِمــَن الَعــَدِد ______ اأْي 

اأنَّ التقديــر َمْعقــول.

ق: ق:التََّحقُّ التََّحقُّ 5545   

3211 +

2045   

4751 +

6000   

3000 +

4

اشــترى تاجــٌر 3 ســياراٍت مختلفــِة ال�ألــوان، 
دينــاراً،   5360 الحمــراِء  ــيارِة  السَّ ثمــُن 
الخضــراِء 4635 دينــاراً،  ــيارِة  السَّ وثمــُن 

الزَّرقــاِء 9576دينــاراً. ــيارِة  السَّ وثمــُن 
اأ( ما ثمُن السيارَتْيِن الحمراِء والخضراِء؟

الحّل :_________________________

ائدة؟ ب(  ما المعلومُة الزَّ

الحّل :_________________________ 

باأ

مهمة تعليمية

* بالتقريِب ل�أعلى منزلة
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يمكُن تمثيُل الَمساحِة الَمزْروَعِة بالُجوافِة على َلوَحِة الَمنازِِل على النحو ال�آتي:

3251   

1562   

+

اآحاد

١

٢

ال�آل�فالواِحداُت

َعَشرات

٥

6

ِمئات

٢

٥

اآحاد

3

١

َجْمُع َعَدَدْيِن ِضْمَن ٩٩٩٩ َمَع الَحْمِلالّدْرُس السادس         

ــِر ١ ــْن اأْكَث ــَة ِم ــُة َقلقيلَي َة َوُمحاَفَظ ــزَّ ــُر ِقطــاُع َغ        ُيْعَتَب
الَمناِطــِق زِراَعــًة لِلُجواَفــِة فــي فَِلْســطين، َحيــُث َتبُلــُغ 

دونماً الَمساَحُة المزروَعُة 

بِالُجوافِة في المنطقتين.

+

َة 3251  الَمســاَحُة الَمْزروَعــُة بِالُجواَفــِة فــي ِقطــاِع َغــزَّ

دونُمــاً، اأّمــا فــي ُمحاَفَظــِة َقلقيلَيــَة َفَتبُلــُغ 1562 دونمــاً، مــا الَمســاَحُة الَمْزروَعــُة 
ــن؟ ــي المنطقتْي ــِة ف بالُجواف

٢

باأ

اأكُتُب َعموِديّاً َواأِجُد ناتَِج الَجْمع:

7548 + 1235

++

  3690 + 2145
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       ِمــْن ُمَخيَّمــاِت اللُّجــوِء الفلســطيني َدْيــِر َعّمــاِر 

ــاِر  ــِر َعّم ــِم َدْي ــّكاِن ُمَخيَّ ــَدُد ُس ــَغ َع ــر، بَل ــُة َجْب وََعقَب

ــَدُد  ــَغ َع ــر فَبَل ــُة َجْب ــُم َعقَب ــا ُمَخيَّ ــَمة، اأّم 2455 َنَس

ــَمة*. ــّكانِِه 6736 َنَس ُس

َكْم َبَلَغ َمْجموُع ُسّكاِن الُمَخيََّمْيِن الَمْذكوَرْين ؟

3

6 7 3 6   

2 4 5 5 +

كاِن عاَم 2009م" * " َتْعداِد السُّ نسمة َعَدُد ُسّكاِن الُمَخيََّمْين

اأِجُد ناتَِج الَجْمع:4

باأ 947   

8143 +

216   

5906 +

َعــَدُد ُســّكاِن َقْرَيــٍة فَِلْســطيِنيٍَّة 3520 َنَســَمة، َفــاإذا كاَن َعــَدُد ُســّكاِن 
ــّكانِها بـِــ 1500 َنَســَمة، َفمــا  ــَدِد ُس ــُد َعــن َع ــٍة ُمجــاوَِرٍة َلهــا َيزي َقرَي

ــِة المجــاورة؟  ــّكاِن الَقرَي ــَدُد ُس َع

الَحّل:  __________________________________________

٥
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ُر ناتَِج َجْمِع الَعَدَدْيِن 670 ،  287  اأَقدِّ

الَحّل:  __________________________________________

6

2. اأكوُِّن َمْساألًة َكلاِميًَّة َيكوُن َحلُّها 5868 + 2141 = 8009

الَمْساألة: __________________________________________

_________________________________________________

ر. 1. اأبيُّن من اأخطاأ في الحلِّ واأفسِّ

فاطمةيوسف

        5604   
3876 +

        5604   
3876 +

8147109480

مهمة تعليمية
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الّدْرُس السابع   َطْرُح َعَدَدْيِن ِضْمَن ٩٩٩٩ دوَن اْسِتلاف

١١

اآحاد ال�آل�فِمئاتَعَشراتاآحاد

قطعُة صابون

ــي  ــًة ف ــيُّ 4253 ِقْطَع ــوِن النّاُبلِس ــُع الّصاب ــَج َمْصَن اأنَت
اأْســبوع، بــاع منهــا 3121 ِقْطَعــة، َكــْم ِقطَعــَة صابــوٍن 

بقيــت؟

ابوِن على النحو ال�آتي:      ُيْمِكُن َتْمثيُل ما بقي من قطع الصَّ

4253   

ـــ 3121

* للمعلم: تذكير الطلبة بعناصر عملية الطرح

اأَمثُِّل َعلى َلْوَحِة الَمناِزِل ثُمَّ اأِجُد ناتَج طَّرِْح 9874 - 1532

اآحاد

ال�آل�فالواِحدات

اآحادِمئاتَعَشرات

١٢
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١3

اأناقُش: كيف اأَطرُْح َعَدَدْيِن ِضْمَن اآحاد ال�آل�ف؟

نشاٌط جماعّي

اأِجُد ناتج الطَّرِْح فيما يلي:

3987   
ـــ 1354

4597   
ـــ 375

9726   
ـــ 5620

جباأ

اأِجُد ناتَج الطَّرِْح فيما يلي:

 = 9256 ــ 4243    

4053  -   7864= ١4

   

+

اأناقش: ما العلاقُة بيَن َعَمِليَّتي الطَّرِْح والَجْمع.

ُق بِالَجْمع:  اأْطرَُح َواأَتَحقَّ

اأ( 8647 ـــ 5431      ب( 1956 ـــ 640 

ق: ق:التََّحقُّ التََّحقُّ 8647   

ـــ 5431
   

+

1956   

ـــ 640

١٥
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اأ

ج

ب

4000 ـــ  2000 =

7500 ـــ 1500  =  

9999 ـــ 3333  =

اأِجُد ناَتَج ما َيلي ذْهِنيّاً: ١6

ُق ِمْن َمْعقولِيَِّة الَجواِب )بِالتَّْقدير(:١٧ اأِجُد ناتَج الطَّرِْح ثُمَّ اأَتَحقَّ

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

= 4023 - 5079             =  1012 - 3863      
ق: ق:التََّحقُّ التََّحقُّ 3863   

ـــ 1012
5079   
ـــ 4023

باأ

   

-

   

-

طَبــَع َمْصَنــُع النــور لِلَملابِــَس َعَلــَم فَِلْســطيَن َعلــى ١
ــْهِر ال�أوَّل، َو 3103 قمصــان  4209 قمصــان فــي الشَّ

ــْهِر الثّانــي. فــي الشَّ

ْهَرْين؟ اأ(  َكْم َقميصاً طَبَع الَمْصَنُع في الشَّ

الَحّل: _____________________________

ِل َعــِن  ــْهِر ال�أوَّ ب( َكــْم َيزيــُد َعــَدُد الُقْمصــاِن فــي الشَّ
ــْهِر الثّاني؟ الشَّ

الَحّل: _____________________________

مهمة تعليمية
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اآحاد ال�آل�فِمئاتَعَشراتاآحاد

1951   

ـــ 190

8 15

اأِجُد ناتَج الطَّرِْح فيما يلي:

4981   
ـــ  539

3703   
ـــ  651

َطْرُح َعَدَدْيِن ِضْمَن ٩٩٩٩ َمَع ال�ْسِتلاف

١

١

١

٢

    يتّســُع اأحــُد المدرجــاِت لـــِ 1951 شــخصاً، وفــي اإحــدى المباريــاِت ُوِجــَد اأنَّ 
عــدَد المقاعــِد الخاليــِة 190 مقعــداً، فمــا عــدُد الحضــوِر؟   

يمكن تمثيل َذلك على النحو ال�آتي:

كيلومتراً

باأ

الّدْرُس الثامن       
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اأكُتُب َعموِديّاً َواأْطرَح:        

جــاِج فــي المزرعــِة ال�أولــى 6498 َدجاَجــة، َوفــي المزرعــِة  َمْزرََعتــاِن لِلدَّ
جــاِج فــي الَمْزرََعــِة ال�أولــى َعــِن  الثّانَِيــِة 4889 َدجاَجــة، َكــْم َيزيــُد َعــَدُد الدَّ

ــة؟ ــِة الثّانَِي المزرع

3

4

ــــــ

1454 - 83693127 - 9164

6498   
ـــ 4889

ـــ

14 18
5

8

يمكُن تمثيُل ذلك َعلى َلْوَحِة الَمناِزِل كال�آتي:

دجاجة

اآحاد

ال�آل�فالواِحدات

اآحادِمئاتَعَشرات

8

9

9

8

4

8

6

4

5 14 188

باأ
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٥

6

اأِجُد ناتَج الطَّرْح:

اأْكُتُب َعموِديّاً َواأْطرَح: 

4904 - 5432 

ـــ

2621 - 6750

5432   
ـــ  4904

9553   

ـــ  2738

2509   

ـــ 1893

اأ

اأ

ب

ب

اْنَطَلَقِت الثَّْوَرُة الِفَلْسطيِنيَُّة عاَم 1965م، َكْم عاماً َمضى َعلى اْنِطلاقِتها؟

الحّل: _____________________________________________

ُر ناتَج الطَّرِْح لـِ  9241 – 5987  اأَقدِّ

الحّل: ________________________________

٧

٨
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ورقة عمل تقويمية

جاباِت َورُموزَها َتصاُعِديّاً َواأْكُتُب الَكِلَمَة النّاتَِجة.١ اأِجُد ناتَِج الَعَمِليّاِت ال�آتَِيِة َواأَرتُِّب ال�إِ

ابقة:         - التَّرتيُب التَّصاعديُّ لِنواتِج العمليَّاِت الحسابيَِّة السَّ

_______ ،_______ ،_______ ،_______ ،_______ ،_______ 

- الرُّموُز هي:         ،         ،         ،         ،        ،

لام. - الكلمُة الناتجُة هي مدينة: ________ وقد ُولَِد فيها النبُي ______ عليه السَّ


