3
الرياضيــات
الفترة ال�أولى

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

المحتويات

الدرس ال�أول :ال�أعداد ضمن 999٩
الدرس الثاني :القي َم ُة ال َم ْن ِز لِ َّي ُة
الدرس الثالث :المقارنة بين ال�أعداد ضمن 9999
الدرس الرابع :التقريب
الدرس الخامس :جمع عددين ضمن  9999دون حمل
الح ْملِ
الدرس السادسَ :ج ْم ُع َع َد َد ْينِ ِض ْم َن َ 9999م َع َ
الدرس السابع :طرح عددين ضمن  9999دون استلاف
الدرس الثامن :طرح عددين ضمن  9999مع الاستلاف
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النتاجات

يتوقــع مــن الطلبــة بعــد ال�إ نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعــل مــع �أنشــطتها �أن
ضمـ َـن  ٩٩٩٩فــي الحيــاة العمل ّيــة مــن خــلال
يكون ـوا قادريــن علــى توظيــف ال�أعــدا ُد ،وجمهــاْ ،
ال�آتــي:

ِ 1.1قرا َء َة ال�أعدا ِد َو ِكتا َب ِتها ِض ْم َن .9999
�2.2إيجا َد القيم ِة ال َم ْن ِز لِ َّي ِة لِ َع َد ٍد ِض ْم َن .9999
 3.3ال ُمقا َر َن َة َب ْي َن ال�أ ْعدا ِد ِض ْم َن .9999
تيب ال�أ ْعدا ِد َتصا ُع ِديّاً ِو َتنا ُز لِ ّياً ِض ْم َن .9999
َ 4.4ت ْر َ
الصو َر ِة ال ُم َو َّس َع ِة َوال ُمخْ َت َص َرة.
ِ 5.5كتا َب َة َع َد ٍد ِض ْم َن  9999بِ ّ
ريب ال�أ ْعدا ِد ِض ْم َن  9999لِ�أ ْق َر ِب .1000 ، 100 ،10
َ 6.6ت ْق َ
دون َح ْملٍ َومع َح ْمل.
�7.7إِيجا َد ناتِ ِج َج ْم ِع َعد َد ْينِ َ
الجمع ٍ
بطرق مختلفة (�أجسام حساب َّية ،المعداد ،لوحة المنازل.)...،
8.8تمثي َل عمل َّية
ِ
الج ْم ِع بالتَّبديل.
9.9التَّح ّق َق من ِصح ِة عمل َّي ِة َ
دون ْاس ِت ٍ
لاف و َم َع ْاس ِتلاف.
رح َع َد َد ْينِ َ
ناتج َط ِ
�1010إِيجا َد ِ
رح ٍ
بطرق مختلفة (�أجسام حسابية ،ال ِمعداد ،لوحة المنازِل.)...،
1111تمثي َل عمل َّي ِة ال َّط ِ
الج ْمع.
ناتج ال َّط ِ
رح بِ َ
1212التَّ َحق َُّق ِم ْن ِ
الج ْم ِع والطرح بِالتَّ ْقدير.
1313التَّ َحق َُّق ِم َن َم ْعقو لِ َّي ِة ناتِ ِج َ
توظيف عمليتي الجمع والطرح في حل مشكلات حياتية.
َ 1414

س ال� أ َّولُ
ال ّد ْر ُ

ال� أ ْعدا ُد ِض ْم َن ٩999

 1فــي يافــا ُب ْســتا ُن ِح ْمض ّيـ ٍ
ـف ال ُع ّمــالُ ِمن ـ ُه فــي
ـاتَ ،ق َطـ َ
ــن ال ُب ْرتُ ِ
قــال.
َيــ ْو ٍم و ِاحــ ٍد  999كيلو ْغرامــاً ِم َ
ـاف �أ َحـ ُد ال ُع ّمـ ِ
ـال كيلو ْغرامـاً و ِاحــداً َف َقــط �إِلــى ما
 �إذا �أضـ ََتـ َّم َق ْط ُفـ ُهَ ،كـ ْم كيلوغراماً ِمـ َـن ال ُب ْرتُ ِ
قال �أ ْص َبـ َـح َل َد ْي ِهم؟
�أ) نُمثِّل العملي َة بال�أجسا ِم الحسابي ِة كال�آتي:

تِ ْس ُع ِم َئ ٍة َو تِ ْس ٌع َو تِ ْسعون  +و ِاحد = �ألفاً
1000 = 1 + 999

ب) �أق َر�أ ال َع َد َد ال ُم َمثَّ َل َعلى ال ِم ْعداد.
�آحاد عشرات مئات

 �أ َع ِّب ْر ِب َك ِلماتي ،ماذا َحد ََث ِع ْندَما َت ّمت �إِضا َف ُة َخ َر َز ٍة و ِاحد ٍة �إلى َمن ِز َل ِة ال�آحاد.

�آحاد عشرات مئات

2

�آحاد عشرات مئات �آحاد ال�آلاف

ج) �أق َر�أ ال َع َد َد ال ُم َمثَّ َل َعلى َل ْو َح ِة ال َمنازِل.
+

�آحا ٌد
9
1
0

ات
َع َشر ٌ
1
9
0

ئات
ِم ٌ
1
9

�آحاد ال�آلاف
1

0

كتب العد َد بال ُّرمو ِز في
� 2أ ُع ُّد ال�آلاف و�أ ُ

ث ّم �أقر�أ:

ئات �آحا ُد ال�أ ِ
لاف
ات ِم ٌ
�آحاد ٌ َعشَ ر ٌ

�آلاف =

3

�آلاف =

كتب العدَد الممثّ َل �أدناه في
�أ ُ

و�أقر�أ ُه:

�أ)

ب)

جـ)

3

� 4أك ُت ُب ال َع َد َد ال ُم َمثَّ َل على َل ْو َح ِة ال َمناز ِِل في
�آحاد
0

َع َشرات
0

ِمئات
0

�آحاد ال�آلاف
٧

�آحاد
٢

َع َشرات
0

ِمئات
٧

�آحاد ال�آلاف
٩

مهمة تعليمية

� 1أق َر�أ ال ِعبار ِ
ات ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم �أك ُت ُب ال َع َد َد ال ُم َل َّو َن بِال ّرمو ِز في:
س �أ ْر َب َع ُة � ِ
آلاف َو ِم َئتا ِم ْتر.
�أ) طولُ سو ِر ال ُق ْد ِ
طين عا َم 2015م ه َو
ب) َع َد ُد ال َمدا ِر ِ
س في فِ َل ْس َ
�أ ِ
سون َم ْد َر َسة.
لفان َو َثمانُ ِم َئ ٍة َو ِس ُت َو َخ ْم َ
فاض ِة ال�أولى �أ ْل ِ
رون شَ هيداً.
ج) َع َد ُد شُ َهدا ِء الا ْن ِت َ
فان َو ِست ٌة َو ِعشْ َ
ِ
بالكلمات في
كتب ال�أعدا َد ال�آتي َة
� 2أ ُ
�أ) ٩٠٠٠
ب) ٨٦٤١
ج) ٥٠٣٩
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:

:

س الثاني
ال ّد ْر ُ

المن ِز لِ َّية
القيم ُة َ
َ

 1لكل فرد الحق في التعليم،
بلغ َع َد ُد ال َّط َل َب ِة في �إِحدى
ِ
جام ِ
طين  8617في
عات ف َل ْس َ
العا ِم ال ّدر ِاس ّي .2016 / 2015
كتب القيم َة المنزلي َة ل�أرقا ِم ال َع َد ِد : 8617
�أ ُ
ال َّر ْقم
القي َم ُة ال َم ْنزِلِ َّية

�آحاد
7

ِمئات
6

َع َشرات
1

�آحاد ال�آلاف
8

� ٢أق َر�أ ال َع َد َد في
		
�أ) = 3572

+

+

+

		
= 7304

+

+

+

ب)

الصو َر ِة ال ُم َو َّس َع ِة.
ثُ َّم �أ ْك ُت ُب ُه بِ ّ

الصــو َر ِة ال ُمخْ َتصـ َـ َر ِة في
� ٣أك ُت ُب ال َعــ َد َد بِ ّ

و�أقر�أ ُه:

�أ) = 2000 + 900 + 30 + 2
ب) = ٣٠٠٠ + ٦٠ + 8
5

� ٤أ ْك ُت ُب القي َم َة ال َمن ِز لِ َّي َة في

لِل َّر ْق ِم الَّذي َت ْح َت ُه َخ ّط:

�أ) َت َّم �إِ ْعلا ُن اِ ْس ِت ْق ِ
طين عام 1988م.
لال ف َل ْس َ
ب) اِ ْر تِفا ُع َجبلِ الج ْر َمقِ ِ 1208م ْتراً.
الضم والتوسع عام 2002م.
ج) َت َّم �إِ ْقرا ُر بِنا ِء ِجدا ِر ّ
حسب ما هو
� ٥أك ُت ُب َعدَداً َي َت َك َّو ُن ِم ْن َ 4منازِلَ تكو ُن فيه المنزل ُة لل َّر ْق ِم
َ
وار ٌد في الجدول ال�آتي:
ال َّر ْقم
٦
٠
٧
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ال َم ْن ِز َلة
�آحا ُد ال�آلاف
ال�آحاد
ال ِمئات

ال َعدَد

س الثّالِث
ال ّد ْر ُ

1

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

َنيسـ َة ال ِقيا َمـ ِة َيـ ْو َم ال�أ َحـ ِد 6517
زا َر ك َ
شَ ــخْ صاًَ ،وزارهــا َيــ ْو َم إِال�ث َن ْيــنِ 314
شَ ــخْ صاً.
بين عد ِد ال ّزوا ِر في اليو َم ْين؟
�أقار ُن َ

الس ـ َن ِة ال�أولــى 8714
� ٢إذا �أن َتجـ ْ
ـاس فــي َّ
ـت �أ ُ
رض ُم ـزا ِر ٍع ِمـ ْـن مدينــة طوبـ َ
السـ َن ِة الثّانِيـ ِة  7426كيلوغرامـاً ِمـ َـن
كيلوغرامـاً ِمـ َـن الق َْمـ ِـحَ ،و�أ ْن َت َجـ ْ
ـت فــي َّ
ض ِمـ َـن الق َْمـ ِـح �أ ْك َثــر؟
ـاج ال�أ ْر ِ
الق َْمــح ،ففــي �أ ِّي َس ـ َن ٍة َ
كان �إِنْتـ ُ
الح ّل___________________________________________ :
�أ َتع َّلم:
•لِل ُمقا َر َن ـ ِة َب ْيـ َـن َع َد َد ْيــنَ ،ع ـ َد ُد َمنا ِز لِهمــا مختلــفَ ،يكــو ُن ال َع ـ َد ُد الّــذي َع ـ َد ُد
َمنا ِز لِ ـ ِه �أ ْك َث ـ َر ه ـ َو ال�أك َبــر.
•لِ ْل ُمقا َرنـ ِة َب ْيـ َـن َع َد َد ْيــنِ َل ُهمــا ال َعـ َد ُد َنفسـ ُه ِمـ َـن ال َمنــاز ِِل �أبـ َد�أ ال ُمقا َر َنـ َة ِمـ َـن ال َيســا ِر
(�أك َب ـ ُر َم ْن ِز َل ـ ٍة فــي ِكلا ال َع َد َد ْيــن) وفــي حـ ِ
ـال َتســا َويا� ،أقــا ِر ُن ال َّر ْق َم ْيــنِ فــي ال َم ْن ِز َل ـ ِة
التــي َق ْب َلهــا ُمباشَ ــر ًة َحتّــى �أ ِصـ َل �إلــى َر ْق َميــنِ ُمخْ ت ِلفيــنِ فــي �إحــدى ال َمنــازِل؛ َف َيكــو ُن
ال َعـ َد ُد ال�أ ْك َبـ ُر هـ َو ال َعـ َد ُد الّــذي َي ْح َتــوي ال َّر ْقـ َم ال�أك َبــر فــي تلــك ال َم ْنزِلــة.

الس َب َب شفوياً.
� 3أقا ِر ُن َب ْي َن ال َع َد َد ْينِ
ِ
بوضع �إِشا َر ِة < �أ ْو > َو�أ َو ِّض ُح َّ

		
�أ) 3167
		
ج) 5644

2517
5544

			
ب) 968

1961

		
د) ٩٠١٧

٩٠٧٣
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ـف ال�أ ّو ِل ال�أ ِ
س الحكوم َّيـ ِة فــي
ساسـ ِّـي فــي المــدار ِ
ـب �أ ْعــدا َد َط َل َبـ ِة َّ
الصـ ِّ
� 4أ َرتِّـ ُ
ُمدي ِريّـ ِ
ـات التَّ ْر بِ َيـ ِة والتّعليــم ال�آتِ َيـ ِة َت ْرتيبـاً َتصا ُع ِديّـاً:
َرفَح
1145

قَباطية
2958

خا َنيونُس
نا ُبلس
3576
6892
تيب التَّصا ُع ِد ُّي لِ�أ ْعدا ِد ال َّط َل َبة_____ ،_____ ،_____ ،_____ :
 .١التَّ ْر ُ
 .٢المديريـ ُة التــي تحــوي العــد َد ال�أكب َر من الطّلبة ______________

ٌ
نشاط تعاوني:
)5
زينب َثلا َث َة �أ ْعدا ٍد تنا ُزلياً بِ َطري َق ٍة ِ
خاط َئة ،كَال�آتي:
َرتَّ َب ْت ُ
4976 ، 5311 ، 5217
الخ َط�أ في التَّ ْرتيب ث َّم �أف َِّس ُر �إِجابتي شفوياً.
بين �أ ْي َن َ
�أتعاو ُن مع �أفرا ِد مجموعتي و�أ ُ
حيح ه َو ________ ، ________ ، ________ :
رتيب َّ
الص ُ
التَّ ُ
مهمة تعليمية

الح ـ َر ُم إِال�براهي ِمـ ُّـي َعـ ْـن َم ْن ـز ِِل حاتِـ َم ١٢٤٥م َ ،و َي ْب ُع ـ ُد َعـ ْـن َم ْن ـز ِِل
َيب ُع ـ ُد َ
َل ْيلــى ١٢٥٤مِ ،
لكنَّ ـ ُه َي ْب ُع ـ ُد َعـ ْـن َم ْن ـز ِِل ُســعا َد ١٢٦٥م.
الح َر ِم إِال�براهي ِم ِّي َم ْنزِلُ َل ْيلى �أ ْم َم ْنزِلُ ُسعاد؟ لِماذا ؟
 �أيُّ ُهما �أ ْق َر ُب �إِلى َ________________________________________________
 ما ال َم ْعلو َم ُة ال ّزائِ َد ُة في ال َم ْس�أ َل ِة ال َكلا ِم َّية؟________________________________________________
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س الرابع
ال ّد ْر ُ

التَّ ْقريب

َ 1كـ ْم تُ َقـ ِّد ُر َعـ َد ُد َح ّبـ ِ
الصــو َرة؟
ـات الق َْمـ ِـح فــي ّ
هـ ْل ُيم ِكـ ُـن �أ ْن َتعـ ّد َح ّبـ ِ
ـات الق َْمــح؟
� ٢أفكــر :قــاد �أبــو مــرو َان ســيار َته علــى شــار ٍع فيــه محطتــا محروقــات ،تبعـ ُد ال�أولــى
عنــه مســاف َة  ٨كيلومتــراً ،بينمــا تبعــ ُد الثانيــ ُة عنــه مســاف َة  ٢كيلومتــر ،انتبــ َه لِعــدّا ِد
البنزيــن فلاحـ َ
ـارف علــى النّفــاد،
الســيار ِة قــد شـ َ
ـظ �أن وقــو َد ّ
٢كم
٨كم
مكان �أبي مرو َان �إِلى �أ ِّي محط ٍة س َت َتجه؟
كنت َ
َلو َ
المحطة الثانية
المحطة ال�أولى
الح ّل______________________________ :

� ٣أستخد ُم َّ
تقريب ال�أعدا ِد ال�آتي ِة ل�أ ِ
ِ
قرب �ألف:
خط ال�أعدا ِد في

4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000

يقع العد ُد  ٤٢٠٠ب ْي َن العد َد ْين٥٠٠٠،٤٠٠٠ :
�أ) :٤٢٠٠
ُ
العد ُد  ٤٢٠٠مقرباً ل�أقرب  ١٠٠٠تقريباً ٤٠٠٠
العد ُد ٤٥٠٠<٤٢٠٠

يقع العد ُد  ٤٨٠٠ب ْي َن العد َد ْين_____ ، _____ :
ب) :٤٨٠٠
ُ
(>)= ، < ،

٤٥٠٠
العد ُد ٤٨٠٠
العد ُد  ٤٨٠٠مقرباً ل�أ ِ
قرب  ١٠٠٠تقريباً ٥٠٠٠
يقع العد ُد  ٤٥٠٠ب ْي َن العد َد ْين_____ ، _____ :
ج) :٤٥٠٠
ُ
(>)= ، < ،
٤٥٠٠
العد ُد ٤٥٠٠
العد ُد  ٤٥٠٠مقرباً ل�أ ِ
قرب  ١٠٠٠تقريباً ٥٠٠٠
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ال ّد ْر ُس الخامس َج ْم ُع عَدَ َدي ِْن ِض ْم َن  9999دونَ َح ْم ٍل
 ١موسم قطف الزيتون
ف الزيتون ،فَهذا العام �أ ْنتجت مزا ِرع "خبزي وزيتي عماد بيتي"
ُ َ َ ْ َ ُ
�أنا �أ ِح ُّب ِم ْو ِس َم َق ْط ِ َّ ْ
َق ْر َي ِتنا ال َكثي َر ِم َن ال َّز ْيتون ،با َع والِدي  1352كيلو ْغراماً،
َوبا َع جا ُرنا  2143كيلو ْغراماًَ ،ف َك ْم كيلو ْغراماً ِم َن ال َّز ْي ِ
تون
باع الاثنان؟
ُي ْم ِك ُن َت ْمثي ُل ما َت َّم َب ْي ُع ُه ِم َن ال َّز ْي ِ
تون بال ِمعداد كما يلي:
ناتج الجمع

١٣٥٢

3495

2143 +
�آحاد عشرات مئات �آحاد ال�آلاف

الج ْم ِع فيما يلي:
� ٢أ ِج ُد ناتِ َج َ
2638
ب
أ�
5231 +

�آحاد عشرات مئات �آحاد ال�آلاف

452
9102 +

الج ْم ِع بالتَّبديل:
� ٣أ ْج َم ُع ثُ َّم �أ َت َح َّق ُق ِم ْن صحة عمل َّية َ
أ�

= 7312 + 2654

التَّ َح ُّقق= 2654 + 7312 :
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ج

كيلوغراماً ِمن
ال َّز ْي ِ
تون باع
الاثنان.

4256
321 +

= 6510 + 1328

ب

التَّ َح ُّقق:

=

+

الجو ِ
اب (بِالتَّ ْقدير)*:
� ٤أ ِج ُد النّاتِ َج ثُ َّم �أ َت َح َّق ُق ِم ْن َم ْعقو لِ َّي ِة َ
أ�

 5545التَّ َح ُّقق6000 :
3000 +
3211 +

ب

 2045التَّ َح ُّقق:
4751 +

ـب ِمـ َـن ال َعـ َد ِد ______ �أ ْي
ـب ِمـ َـن ال َعـ َد ِد ______ �أي ال َعـ َد ُد ______ قَريـ ٌ
ال َعـ َد ُد ______ قَريـ ٌ
�أ َّن التقديــر َم ْعقــول.
�أ َّن التقديــر َم ْعقــول.

مهمة تعليمية
اشــترى تاجـ ٌر  3ســيار ٍ
ات مختلفـ ِة ال�ألـوان،
الســيار ِة الحمــرا ِء  5360دينــاراً،
ثمــن َّ
ُ
ِ
ِ
الســيارة الخضــراء  4635دينــاراً،
وثمــن َّ
ُ
الســيار ِة ال َّزرقــا ِء 9576دينــاراً.
وثمــن َّ
ُ
ثمن السيا َرت ْينِ الحمرا ِء والخضرا ِء؟
�أ) ما ُ
الح ّل _________________________:
ب) ما المعلوم ُة ال َّزائدة؟
الح ّل _________________________:
*
ِ
بالتقريب ل�أعلى منزلة
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الح ْم ِل
س السادس َج ْم ُع عَدَ َدي ِْن ِض ْم َن َ 9999م َع َ
ال ّد ْر ُ
ُ 1ي ْع َت َب ـ ُر ِقطــا ُع َغ ـ َّز َة َو ُمحا َف َظ ـ ُة قَلقيل َي ـ َة ِمـ ْـن �أ ْك َث ـ ِر
ال َم ِ
يــث َتب ُلــ ُغ
ناطــقِ ِزرا َعــ ًة لِل ُجوافَــ ِة فــي فِ َل ْســطينَ ،ح ُ
ســاح ُة ال َم ْزرو َعــ ُة بِال ُجوافَــ ِة فــي ِقطــا ِع َغــ َّز َة 3251
ال َم َ
ـاح ُة ال َم ْزرو َعـ ُة
دونُمـاً� ،أ ّمــا فــي ُمحا َف َظـ ِة قَلقيل َيـ َة َف َتب ُلـ ُغ  1562دونمـاً ،مــا ال َمسـ َ
بال ُجواف ـ ِة فــي المنطقت ْيــن؟
وح ِة ال َمناز ِِل على النحو ال�آتي:
يمكن تمثي ُل ال َمساح ِة ال َم ْزرو َع ِة بال ُجواف ِة على َل َ
ُ
دات
الو ِاح ُ

+

ال�آلاف

آ�حاد

ع ََشرات

ِمئات

آ�حاد

1

5

2

3

٢

6

5

1

+

3251
1562

ساح ُة المزرو َع ُة
دونماً ال َم َ
بِال ُجواف ِة في المنطقتين.

الج ْمع:
� ٢أك ُت ُب َعمو ِديّاً َو�أ ِج ُد ناتِ َج َ
ب 3690 + 2145
أ� 7548 + 1235
+
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+

ِ ٣مـ ْـن ُم َخ َّيمـ ِ
ـات اللُّجــو ِء الفلســطيني َد ْيـ ِر َع ّمــا ِر
َو َعق َب ـ ُة َج ْبــر ،ب َلـ َـغ َع ـ َد ُد ُس ـ ّك ِان ُم َخ َّي ـ ِم َد ْي ـ ِر َع ّمــا ِر
َ 2455ن َس ـ َمة� ،أ ّمــا ُم َخ َّي ـ ُم َعق َب ـ ُة َج ْبــر ف َب َلـ َـغ َع ـ َد ُد
ُس ـ ّكانِ ِه َ 6736ن َس ـ َمة*.
َك ْم َب َل َغ َم ْجمو ُع ُس ّك ِان ال ُم َخ َّي َم ْينِ ال َم ْذكو َر ْين ؟
6736

2455+
نسمة َع َد ُد ُس ّك ِان ال ُم َخ َّي َم ْين

الج ْمع:
� ٤أ ِج ُد ناتِ َج َ
947
أ�
8143 +

ب

الس ِ
كان عا َم 2009م"
* " َت ْعدا ِد ُّ

216
5906 +

كان َعـ َد ُد ُسـ ّك ِان
َ ٥عـ َد ُد ُسـ ّك ِان َق ْر َيـ ٍة فِ َل ْســطي ِن َّي ٍة َ 3520ن َسـ َمةَ ،فـ إ�ذا َ
قَر َي ـ ٍة ُمجــا ِو َر ٍة َلهــا َيزي ـ ُد َعــن َع ـ َد ِد ُس ـ ّكانِها بِـــ َ ١٥٠٠ن َس ـ َمة ،فَمــا
َع ـ َد ُد ُس ـ ّك ِان القَر َي ـ ِة المجــاورة؟
الح ّل__________________________________________ :
َ
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� ٦أ َق ِّد ُر ناتِ َج َج ْم ِع ال َع َد َد ْينِ 287 ، 6٧0
الح ّل__________________________________________ :
َ
مهمة تعليمية

فسر.
� .١أب ّي ُن من �أخط�أ في الح ِّل و�أ ِّ
5604
3876 +
814710

يوسف

فاطمة

5604
3876 +
9480

� .٢أك ِّو ُن َم ْس�أل ًة ك ِ
َلام َّي ًة َيكو ُن َحلُّها ٨٠٠٩ = ٢١٤١ + ٥٨٦٨
ال َم ْس�ألة__________________________________________ :
_________________________________________________
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اس ِتلاف
س السابع َط ْر ُح عَدَ َدي ِْن ِض ْم َن  9999دونَ ْ
ال ّد ْر ُ
ـون النّا ُب ِ
الصابـ ِ
لسـ ُّـي ِ 4253ق ْط َع ـ ًة فــي
� 1١أن َتـ َـج َم ْص َنـ ُـع ّ
�أ ْســبوع ،بــاع منهــا ِ 3121ق ْط َعــةَ ،كـ ْم ِقط َعـ َة صابـ ٍ
ـون
بقيــت؟
الص ِ
ابون على النحو ال�آتي:
ُي ْم ِك ُن َت ْمثي ُل ما بقي من قطع َّ

�آحاد

َع َشرات

ِمئات

�آحاد ال�آلاف

4253
ـــ 3121
قطع ُة صابون

ناتج طَّ ْر ِح ١٥٣٢ - ٩٨٧٤
� 1٢أ َمثِّ ُل َعلى َل ْو َح ِة ال َمناز ِِل ثُ َّم �أ ِج ُد َ
الو ِاحدات

�آحاد

َعشَ رات

ال�آلاف

ِمئات

�آحاد

* للمعلم :تذكير الطلبة بعناصر عملية الطرح
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ٌ
جماعي
نشاط
ّ

ناقش :كيف �أ َط ْر ُح َع َد َد ْينِ ِض ْم َن �آحاد ال�آلاف؟
�أ ُ

� ٣1أ ِج ُد ناتج ال َّط ْر ِح فيما يلي:

ب ٤٥٩٧
ـــ ٣٧٥

أ� ٣٩٨٧
ـــ ١٣٥٤

ج

٩٧٢٦
ـــ ٥٦٢٠

� ٤1أ ِج ُد َ
ناتج ال َّط ْر ِح فيما يلي= ٤٠٥٣ - ٧٨٦٤ :

 9256ــ = 4243
الج ْمع:
� ٥1أ ْط َر ُح َو�أ َت َح َّق ُق بِ َ
			
�أ)  8647ـــ 5431
 8647التَّ َح ُّقق:
ـــ 5431
+

ب)  1956ـــ 640
 1956التَّ َح ُّقق:
ـــ 640
+

الج ْمع.
بين َع َم ِل َّيتي ال َّط ْر ِح و َ
�أناقش :ما العلاق ُة َ
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� ٦1أ ِج ُد نا َت َج ما َيلي ذ ْه ِن ّياً:
أ�

 4000ـــ = 2000

ب

 7500ـــ 		= 1500

ج

 9999ـــ = 3333

الجو ِ
اب (بِالتَّ ْقدير):
ناتج ال َّط ْر ِح ثُ َّم �أ َت َح َّق ُق ِم ْن َم ْعقولِ َّي ِة َ
� ٧1أ ِج ُد َ

أ� 		 = 1012 - 3863
 3863التَّ َح ُّقق:
ـــ 1012
-

ب = 4023 - 5079
 5079التَّ َح ُّقق:
ـــ 4023
-

العدد ____ قريب من العد ِد ____ �أي �أن التقدير معقول العدد ____ قريب من العد ِد ____ �أي �أن التقدير معقول

مهمة تعليمية
ــطين َعلــى
ــع َم ْص َن ُ
 1ط َب َ
ــس َع َلــ َم فِ َل ْس َ
ــع النــور لِل َملابِ َ
 4209قمصــان فــي الشَّ ـ ْـه ِر ال�أ َّولَ ،و  ٣١٠٣قمصــان
فــي الشَّ ـ ْـه ِر الثّانــي.
�أ) َك ْم قَميصاً ط َب َع ال َم ْص َن ُع في الشَّ ْه َر ْين؟
الح ّل_____________________________ :
َ
ب) َكـ ْم َيزيـ ُد َعـ َد ُد الق ُْمصـ ِ
ـان فــي الشَّ ـ ْـه ِر ال�أ َّو ِل َعــنِ
الشَّ ـ ْـه ِر الثّاني؟
الح ّل_____________________________ :
َ
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الاس ِتلاف
س الثامن َط ْر ُح عَدَ َدي ِْن ِض ْم َن َ 9999م َع ْ
ال ّد ْر ُ
ـات لــِ  ١٩٥١شــخصاً ،وفــي �إحــدى المباريـ ِ
 1يتّسـ ُع �أحـ ُد المدرجـ ِ
ـات ُو ِجـ َد �أ َّن
عــد َد المقاعـ ِد الخاليـ ِة  ١٩٠مقعــداً ،فمــا عــد ُد الحضــورِ؟
يمكن تمثيل ذَلك على النحو ال�آتي:
�آحاد ال�آلاف
ِمئات
َع َشرات
�آحاد
٨ ١٥

١٩٥١
ـــ ١٩٠
كيلومتراً

ناتج ال َّط ْر ِح فيما يلي:
� ٢1أ ِج ُد َ
4981
أ�
ـــ 539
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ب

3703
ـــ 651

� ٣أك ُت ُب َعمو ِديّاً َو�أ ْط َرح:
أ� ١٤٥٤ - ٨٣٦٩

ب

ـــ

٣١٢٧ - ٩١٦٤
ـــ

َ ٤م ْز َر َع ِ
جاجــةَ ،وفــي المزرعــ ِة
تــان لِلد ِ
َّجــاج فــي المزرعــ ِة ال�أولــى َ 6498د َ
ـاج فــي ال َم ْز َر َعـ ِة ال�أولــى َعــنِ
جاجــةَ ،كـ ْم َيزيـ ُد َعـ َد ُد الدَّجـ ِ
الثّانِ َيـ ِة َ 4889د َ
المزرع ـ ِة الثّانِ َيــة؟
يمكن تمثي ُل ذلك َعلى َل ْو َح ِة ال َمناز ِِل كال�آتي:
ُ
الو ِاحدات

�آحاد

ــ

٨
٩

١٨

َعشَ رات
٨

٩
٨

ال�آلاف

ِمئات

�آحاد

١٤

٥

٤
٨

٦
٤

١٤ ٨ ١٨

٥

٦٤٩٨
ـــ ٤٨٨٩

دجاجة
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ناتج ال َّط ْرح:
� ٥أ ِج ُد َ
أ�

9553

2509

ب

ـــ 1893

ـــ ٢738

� ٦أ ْك ُت ُب َعمو ِديّاً َو�أ ْط َرح:
أ�

4904 - 5432

5432
ـــ 4904

2621 - 6٧50

ب

ـــ

 ٧ا ْن َط َلق ِ
َت الثَّ ْو َر ُة ال ِف َل ْسطي ِن َّي ُة عا َم 1965مَ ،ك ْم عاماً َمضى َعلى ان ِْطلاق ِتها؟
الح ّل_____________________________________________ :

ناتج ال َّط ْر ِح لـِ 5987 – 9241
� ٨أ َق ِّد ُر َ
الح ّل________________________________ :
20

ورقة عمل تقويمية

١

ات ال�آتِ َي ِة َو�أ َرت ُِّب إِال� ِ
�أ ِج ُد ناتِ َج ال َع َم ِل ّي ِ
جابات َو ُرمو َزها َتصا ُع ِديّاً َو�أ ْك ُت ُب ال َك ِل َم َة النّاتِ َجة.

اتج العمل َّي ِ
				
السابقة:
رتيب التَّ
ُّ
صاعدي لِنو ِ
ات الحساب َّي ِة َّ
 التَّ ُ______________ ،_______ ،_______ ،_______ ،_______ ،

 -ال ُّرمو ُز هي:

،

،

،

،

،

ِ
السلام.
النبي ______ عليه َّ
 الكلم ُة الناتج ُة هي مدينة ________ :وقد ُو ل َد فيها ُ21

