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اأُعدُّ اآل�آل�َف َواأكُتُب الَعَدَد في             :

ــا َحَصــَل َعلــى  ــُر بُِلَغتــي َعّم ــداِد َواأَعبِّ ــَدَد 10000 َعلــى الِمْع ــُل الَع اأ( اأَمثِّ
ــي: ِل َوالثّان ــِن ال�أوَّ الِمْعدادي

= 1000 + 900010000

7 اآل�ف

؟

ب( اأَمثُِّل الَعَدَد 10000 َعلى َلْوَحِة الَمنازِل:

+

ال�آل�فالواِحدات
اآحاد
0
0
0

0
0
0

0
0
0

9
1

1 0

َعَشراتاآحادِمئاتَعَشرات

ال�أْعداُد ِضْمَن 99999  الّدْرُس 1         
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اآل�فواِحداٌت

اأكتُب ال�أَعداَد الُمَمثََّلَة َعلى الِمْعداد واأقراأها:

ـــــــــــــــر: اأَتَذكَّ
لِِقــراَءِة الَعــَدِد اأَجــزُِّئ ُكلَّ َثــلاِث َمنــازَِل َمعــاً َبــْدءاً ِمــَن الَيميــن، ثـُـمَّ اأْقــَراأ ِمــَن 

الَيســاِر ال�آل�ف ثــّم الواِحــدات.

4
باأ

اأمثُِّل ال�أْعداَد َعلى َلْوَحِة الَمنازِل:
 80008        37294

ال�آل�فالواِحدات

َعَشراتاآحادِمئاتَعَشراتاآحاد
ال�آل�فالواِحدات

َعَشراتاآحادِمئاتَعَشراتاآحاد

5

: اأكُتُب ال�أعداد بالرموز في 
اأ( َتبُلُغ مساَحُة فَِلْسطيَن التّاريِخيَّةِ َسْبعًة َوِعشريَن األفاً َوتِْسَعَة كيلوِمْتراً ُمَربَّعاً.   

ب( عاَم 2011م كاَن َعَدُد الُبيوِت الِْبلاستيِكيَّةِ في ال�أراضي الِفَلْسطيِنيَِّة 
اأرْبَعة َعَشــَر األفاً َوِســتَِّمَئةٍ َوَثلاثًة َوثلاثين بيتاً بلاستيكياً.

ــوَن اأْلفــاً  ــةِ فــي العــامِ 2016م هــَو َثمان ــةِ العامَّ ــةِ الثّاَنوِيَّ ــَدُد َطَلَب ج( َع
ــة.  ــاً َوطالَِب ــعةٌ َوســتّون طالِب ــِمَئةٍ َوتِْس َوَخْمُس

مهمة تعليمية
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َعة: اأكُتُب الَعَدَد بِالّصوَرِة الُمَوسَّ

اأ( 25763 =  

ب( 30000 =

َعةالّدْرُس  2      لِيَُّة َوالّصوَرُة الُمَوسَّ القيَمُة الَمْنِز

1

2

َبَلــَغ َعــَدُد ُســّكاِن ُمحاَفَظــِة َســْلفيَت عــاَم األفيــِن َواأَحــَد َعَشــَر ميلاِديَّــِة   

لِيَّــِة  65367 َنَســَمًة هيـّـا نمــلاأ الَفــراَغ فــي الَجــْدَوِل َوْفقــاً لِْلقيَمــِة الَمْنِز

لِ�أرْقــاِم الَعــَدد: 

لِيَّة قيَمُتُه الَمْنِز َعَشراُت ال�آل�ف اآحاُد ال�آل�ف ِمئات َعَشرات اآحاد ْقم الرَّ

7 7

60 6

3

5

6

_______ + _______ + _______ + _______ + _______ 

_______ + _______ + _______ + _______ + _______ 

اأْكُتُب ال�أعداد بِالرموز:3

= لــف  اأ  8 0  + ف ل� اآ  4  + ت  6مئــا +  1 0  +  5 اأ( 

ب( 4 اآحاد و 5 ِمئات و 7 َعَشرات ال�ألوف و 2 َعَشرات و 6 اآحاد ال�ألوف =
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1 0 4 5 3

10000 ، 1000 ، 0

 6 7 4 1 5

4000 ، 400 ، 40

5 5 5 5 5

50000 ، 5000 ، 500

اأضع دائرة حول العدد الذي يمثُّل القيمَة المنزليَة للرْقِم الّذي َتحَتُه َخّط:

َعِة لِلعدِد ثم اأصوِّبُه: اأكتشُف الَخَطاأ في الّصوَرِة الُمَوسَّ

4

1

2

حيَحة َعُة الصَّ الّصوَرُة الُمَوسَّ َعُة الخاِطَئة الّصوَرُة الُمَوسَّ الَعَدد

40000 + 3000 + 20 + 10 + 6 43216

مهمة تعليمية

اأتاأمل العدد )35846( واملاأ الفراغ فيما يلي:
اأ- عدد منازله ـــــــــــــــــــــــــــ منازل.

ب- الرقم الذي يمثل اأصغر منزلة ـــــــــــــــــــــــــ وقيمته ــــــــــــــــــــــــــــ .
ج- الرقم الذي يمثل اأكبر منزلة ـــــــــــــــــــــــــــــ وقيمته ـــــــــــــــــــــــــ .

د- عدد ال�آل�ف فيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
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األ�حُظ لوحَة المنازل، واأقارُن بْيَن اأعداِد طلبِة فروِع الثَّانويِة العامَّة:

اأ( العلمي والتّجاري ______________________________.

نسانيّة ________________________. ب( العلمي والعلوم ال�إِ

ُمقاَرَنُة ال�أْعداد الّدْرُس  3       

ــِة 1 ـِة العامَّ راِســّي 2016/2015م َبَلــَغ َعــَدُد َطَلَبــِة الثّاَنوِيَـّ  فــي العــاِم الدِّ

ــروِع َعلــى النَّْحــِو ال�آتــي:  ــَن َحَســَب الُف )التَّْوجيهــي( فــي فَِلْســطيَن ُمَوزَّعي

ِعْلمّي ) 17185 (، ُعلوٌم اإْنسانِيَّة ) 53816 (، تِجارّي ) 3417(.

ال�آل�ف الواِحدات
الفرع

َعَشرات اآحاد ِمئات َعَشرات اآحاد

1 7 1 8 5 ِعلمي

5 3 8 1 6 ُعلوٌم اإْنسانِيَّة

3 4 1 7 تِجارِّي

 44189         5365

 79283         79284

اأَضُع اإِشاَرَة < اأْو > اأْو = في        لُِتْصِبَح الُمقاَرَنُة َصحيَحًة: 2

39007       39007

21593      21543



8

اأكُتُب ال�أْعداَد ال�آتَِيَة بِالرُّموِز في             :

اأ( َخْمسٌة َوِعْشروَن األفاً َوَثلاثُِمَئٍة َوِستٌَّة َوَسْبعون.

ب( َثلاَثٌة َوَسْبعوَن األفاً َوتِْسُعِمَئٍة َواأْرَبَعَة َعَشر.

1

ْقِم الُمَلوَِّن بِاللَّْوِن ال�أْحَمِر في الَفراغ:2 لِيََّة لِلرَّ اأكُتُب القيَمَة الَمْنِز

مهمة تقويمية:

لِيّاً: اأَرتُِّب ال�أْعداَد ال�آتَِيَة َترْتيباً َتناُز 3

7986       76369     76523     75286 

،،،

اأكُتُب َعَدداً ِمْن َخْمِس َمنازَِل في           بَِحْيُث تُْصِبُح الُمقاَرَنُة َصحيَحًة:7

اأ

ج

ب

د
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اأْكِمُل بِما هَو ُمناِسب:

بوَرِة _______    حاَفُة الِمْسَطَرِة   ِقْطَعٌة ُمْسَتقيَمة  حاَفُة الكتاب _______  حاَفُة السُّ

ّف: -  اأذكُر اأْمِثَلًة اأخرى على الِقَطِع الُمْسَتقيَمِة ِمْن ُغْرَفِة الصَّ

عاُع َوالُمْسَتقيم الّدْرُس  4           الشُّ

1

__________

___________________________________________________

األ�ِحُظ ال�أْشكاَل ال�آتَِية: 
)1

)2

)3

)4

الِقْطَعُة الُمْسَتقيَمُة اأ ب ِهَي َنْفُسها ب اأ

= اأ ب 

 اأ ب 

ب اأ

ب اأ 

عاُع اأ ب ، ُيْكَتُب :     الشُّ

عاُع ب اأ ، ُيْكَتُب:     الشُّ

الُمْسَتقيُم اأب ، ُيْكَتُب  اأ ب  اأو  ب اأ

اأ ب  =  ب اأ

َيْنُتُج الّشعاُع ِمْن َمّد الِقْطَعِة الُمْسَتقيَمِة ِمْن اأَحِد َطَرَفْيها  

َيْنُتُج الُمْسَتقيُم ِمْن َمدِّ الِقْطَعِة الُمْسَتقيَمِة ِمْن َطَرَفْيها

2
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اأرُْسُم بِالِمْسَطَرِة ُشعاعاً َيُمرُّ بِالنُّْقَطِة س:        

عاَع ____________  1. اأَسّمي الشُّ

2. هْل ُيْمِكُن رَْسُم ُشعاٍع اآَخَر ِمْن النُّْقَطِة س نفِسها؟

 اإِذا كاَنْت اإِجاَبُتَك َنَعم، اأرُْسمُه. 

س

3

بِاْسِتْخداِم الِمْسَطَرِة َوالَقَلِم، اأرُْسُم مْسَتقيماً واأَسّميِه ل ن.  4

ْكَل ال�آتي ثُمَّ اأجيب:  اأَتاأمَُّل الشَّ

1- اأكُتُب اأْسماَء اأْرَبِع ِقَطٍع ُمْسَتقيَمٍة في الّشْكل:

    ________  ، ________ ،  ________ ، _________ 

ْكِل بَِطريَقَتْين: _________ ، ________ 2- اأَسّمي ُمْسَتقيماً في الشَّ

ٍة َتبَداأ ِمَن النّقَطِة و: 3- اأَسّمي َثلاَثَة اأِشعَّ

____________ ، ____________  ، ____________

4- اأَسّمي ُشعاَعْيِن َيبَداأ ُكلٌّ ِمْنُهما ِمن النّقَطِة اأ:

____________  ، ____________

مهمة تعليمية
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عاعاِن ب جـ ، ب اأ  الُمْنَطِلقاِن ِمَن النّْقَطِة )ب( ُيَشّكلاِن زاوَِيًة. اأتعلّم: الشُّ
ب اأ ِضْلُع الّزاوَِية، ب جـ ِضْلُع الّزاوَِية.

َتَتَكوَُّن الّزاوَِيُة ِمْن ِضلَعْيِن َلُهما نُْقَطُة الِبداَيِة نفِسها

ْرُس 5         الّزاِوَيُة َواأْنواُعهاالدَّ

ْكل؛ َفَيْنُتُج 1 اأبَداأ بَِتحريِك قُصاَصَتْيِن ِمَن الَورَِق َمَع َتْثبيِتهما بَِدبوٍس َكما في الشَّ
ِمْن َتْحريِك الُقصاَصَتْيِن َشْكلاً ُيَسّمى الّزاوَِية.*

ِضْلُع الّزاوية

َراأُس الّزاوَِية

ِضْلُع الزاوية

اأ

بجـ

اأسّمي راأَس َوِضْلَعِي الّزاوَِيِة في ال�أْشكال ال�آتية: 2

الّراأس: _________           الّراأس _________         الّراأس  _________ 

الّضلعاِن ُهما : ص ع ، ____   الّضلعان ____ ، ____     الّضلعان ____ ، ____

تَُسّمى الّزاوَِيُة النّاتَِجة: الّزاوَِية  اأ ب جـ
اأْو الّزاوَِيُة جـ ب اأ  َوتَُسّمى الّزاوَِيُة اأْحياناً بَِحرٍْف

واِحٍد هَو َراأُس الّزاوَِية؛ َفُيقاُل الّزاوَِيُة ب

كل بِاأْرَبِع ُطرٍُق ُمْخَتِلَفة: في الرَّْسِم الُمجاِوِر اأَسّمي الّزاوَِيَة في الشَّ

_______ ،_______ ، ______ ، ______      

ساأ

ج ب

3
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اأرسُم
اأ ( الّزاوَِيَة الّتي َراأُْسها النّْقَطُة م،

وِضْلعيها م ل ، م ن

4

ْكل. - اأْبَداأ بَِتْحريِك مْسَطَرَتْيِن َمَع َتْثبيتهمِا َكما في الشَّ

ْكِل الُمجاِوِر تَُسّمى: الّزاِوَيُة القائَِمة. - الّزاوَِيُة الّتي َتمَّ َتْشكيُلها في الشَّ
بورَة الُمتجاورتان. - َوِمَن ال�أْمِثَلِة َعَلْيها: حاَفتا الِكتاب المتجاورتان، حاَفتا السُّ

- اأْذكُر َشَفوِيّاً اأْمِثَلًة اأْخرى لَِزوايا قائَِمة.

5

ــوٍس َكمــا  ــِن بَِدبّ ــا الُقصاَصَتْي ــَع َتْثبيِتهم ــَورَِق َم ــَن ال ــِن ِم ــِك قُصاَصتي ــَداأ بَِتْحري اأ( اأْب
ــواِد الُمَثلّجــات(،   ــوَّن، اأْع ــريٍط ُمَل ــْكل، ُيْمِكــُن اســِتْخداُم ) ِمْســَطرَتْين، َش فــي الشَّ

ــة: ــِة القائَِم ــا بِالّزاوَِي ــمَّ اأقارِنُه ــِة ثُ ــا َكمــا فــي ال�أْشــكاِل ال�آتَِي ــوُِّن َزواي َواأَك

ة هي ال�أصغُر من الزاويِة القائمة اأتعلّم: الّزاوَِيُة الحادَّ

6

ب( اأَضُع اإِشاَرَة )    ( َعلى الّزاوَِيِة الحادة:

____________      ____________      ____________      
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     اأْبَداأ بَِتحريِك قُصاَصتيِن ِمَن الَورَِق َكما في الحال�ِت ال�آتَِية:    

اأقارُِن َبْيَن الّزوايا النّاتَِجِة ِمَن الِتقاِء زاوَِيَتْيِن قائَِمَتْين:

7

اأتعلّم*: نَُسّمي الّزاوَِيَة النّاتَِجَة ِمَن  الِتقاِء 
زاوَِيتْيِن قائَِمَتْيِن بِالّزاوَِيِة الُمْسَتقيَمة.

     اأْذُكُر َنوَْع الّزاوَِيِة الّتي ُيَشّكُلها َعْقرَبا الّساَعة:

____________________________________________

     اأَضُع اإشاَرَة )  ( َعلى الزاّوَِيِة المنفرجة:

ْكل؛ لَتْكويِن َزوايا َكما في  اأْبَداأ بَِتْحريِك قُصاَصتين ِمَن الَورَِق َكما في الشَّ

ال�أْشكاِل ال�آتَِيِة ثُمَّ اأقارِنُها بِالّزاوَيِة القائَِمة:

اأتعلّم: الّزاوَِيُة الُمْنَفرَِجُة ِهَي ال�أكبُر ِمَن الَزاوَِيِة القائَِمة واأصغر من زاوية مستقيمة.

8

9

____________________________

اأقيم ذاتي
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ْرُس  6           الُمْسَتطيُل َوالُمَربَّعالدَّ

ّف َتْحَتوي ُكلٌّ ِمْنها َعلى َشْكِل:       اأكُتُب ثلاثَة اأْشياٍء في ُغْرَفِة الصَّ
اأ( مـُـــربــــــع:

ب( ُمستطيل:
1( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  3( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  3( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2

-  اأَلوُِّن الّدائَِرَة في الّصوَرِة ال�آتية بِاللّْوِن ال�أْصَفر.1
- َكْم ُمَربَّعاً في الّصورَة؟  ____________________
ْكُل الُمَلوَُّن بِالُبْرتُقالي هَو: ______________ - الشَّ

ْكِل الُمجاوِر:3 َلدى اأميٍر َمْزرََعُة الُوروِد ال�آتَِية، َكما في الشَّ

اإذا تم تمثيُل شكِل َمْزرَعِة اأميٍر َعلى َلْوَحِة الُمَربَّعاِت 
على النحو ال�آتي، اأكِمل:

ريِط الُملوَِّن بالزَّهرّي: ______ 1( طوُل الشَّ
ريِط الُملوَِّن بال�أْزرَق: ______ 2( طوُل الشَّ

3( ما العلاقُة بين طولْي الشريطيِن الزَّهري وال�أْزرَق؟ ______
ريِط الُملوَّن بالُبرتقالي: ______ 4( ما طوُل الشَّ

ريِط الُملوَّن بال�أْخَضر: ______ 5( طوُل الشَّ
ريطيِن الُبرتقالّي وال�أْخَضر؟ ______ 6( ما العلاقُة بين طولْي الشَّ

اأستنتج: في الُمْسَتطيُل ُكلُّ ِضْلَعْيِن ُمَتقابِلان ________

* ُيمِكُن لِلُمَعلِّم اِْسِتْخداِم اللّْوَحِة الِمْسمارِيََّة اأو َبرناَمُج الرَّسام.

 اأِجُد الّراأَْس الّرابَِع للُمْسَتطيِل َواأْكِمُل الرَّْسَم بِاْسِتْخداِم الِمْسَطَرِة فيما َيلي:4

  لِلُمْسَتطيِل _______ ُرؤوس وزواياه _______

الُمْسَتطيُل َشْكٌل رُباِعّي مغلق، فيِه ُكلُّ ِضلَعْيِن ُمَتقابَِلْيِن متساوَِياِن في الطول َوَزواياُه َقوائِم.
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ــْكَل الَمرْســوَم َعلى َشــَبكِة الُمَربَّعاِت ثُمَّ اأجيب: مَُّل الشَّ َتاأ اأ

اأ( ما طوُل كّل من ال�أْشرِطة:
- ال�أْحَمر : _________ وْحدات -  ال�أْصَفر : _________ وْحدات

-  ال�أْزرَق : _________ وْحدات  -  ال�أْخَضر : _________ وْحدات
ب( ما العلاقُة بين اأطواِل ال�أشرطِة ال�أرْبَعة؟ 

اأستنتج: اأطوال جميُع اأضلاِع الُمربَّع ________

5

ُد َنوَْع ُكلِّ زاوَِيٍة في ال�أْشكاِل ال�آتَِيِة بِاسِتْخداِم الُمَثلِّث القائِِم       :6 اأَحدِّ

- َزوايا الُمَربَِّع ال�أْرَبَعِة  ___________ 

اأستنتج: الُمربَّع: شكٌل رباعيٌّ ُمغَلق، جميُع اأضلاِعه _____  وزواياه _____

َبَكِة الُمجاوِرَة .7 اأرُْسُم ُمَربّعاً طوُل ِضْلِعِه 6 وْحداٍت َعلى الشَّ

ْلِع الَمْجهوِل1 اأِجُد طوَل الضِّ

 دوَن ِقياٍس فيما َياأتي:

 اأُعدُّ اأْعواَد الثِّقاِب َواأْكِمُل النََّمط: 2

، ،___________________________

4

43

9
مهمة تعليمية
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ْرُس 7        الُمَثلّث     الدَّ

      الُقْدُس عاِصَمُة فَِلْسطيَن ال�أَبِديَّة.

اأ( اأِصُل َبُيَن النّقاِط الّتي تَُمثُّل ُكلَّ َمديَنَتْين مما يلي:

ْمَلة. 1-  العاِصَمُة َوالرَّ

2- العاِصَمُة َوالَخليل.

ْمَلة. 3- الَخليُل َوالرَّ

كُل الناتُج من توصيِل النِّقاِط هو ب( الشَّ

______________________

اأِصُل َبْيَن النّقاِط الثّلاِث لِتْكويِن ُمَثلث ) اإْن اأْمَكن (:    

1

2
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 3

4

 اأ(  اأْكِمُل الَفراَغ بِما هَو ُمناِسٌب فيما َياأتي: 
ُرؤوُس الُمَثلِّث )1(:  _________ ، _________ ، _________	 
َزوايا الُمَثلِّث )2(:    _________ ، _________ ، _________	 
اأْضلاُع الُمَثلّث )3(: _________ ، _________ ، _________ 	 

ب(  األ�ِحُظ في ال�أْشكاِل الّسابَِقة:
ُكلُّ ُمَثلٍّث َلُه: _________ ُرؤوس.  ُكلُّ ُمَثلٍَّث َلُه: _________ َزوايا.	 
َعَدُد اأْضلاِع ُكلُّ ُمَثلّث: _________ اأضلاع.	 

كل ال�آتِي: َكْم ُمَثلّثاً في الشَّ
َعَدُد الُمَثلّثات: ______

هـ

جـ ب داأ

ُل الُمَثلّثاِت ال�آتَِيَة َواأجيُب َعّما يَلي:                                                                           اأَتاأمَّ

)1()2()3(

5

6

  اأصنُِّف الُمَثلّثاِت ال�آتَِيَة ِمْن َحْيُث الّزوايا:

  اأَعيُِّن الّراأَس الثّالَِث واأصُل بين النِّقاط لَِيكوَن الّشْكُل ُمَثلّثاً:

وايا                ُمْنَفرَِج الَزاوَِية  قائَِم الَزاوَِية         حادَّ الزَّ

________ )3(    ________ )2(              ________ )1( 
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ورقة عمل تقويمية

اإِشارة )  ( اأماَم الِعباَرِة 1       اأَضُع اإِشارَة )  ( اأماَم الِعباَرِة الّصحيَحة َو
َغْيِر الّصحيَحِة في )    ( فيما يلي:

اأ(   ع ل نقطة بدايته النقطة ل.                     )       (

)       ( ب( يوجد مثلث فيه زاوَِيتاِن ُمْنَفرَِجتان.     

)       ( جـ( م ن هو نفسه ن م.                     

)       ( تاِن َعلى ال�أَقّل.  د(  ُيوَجُد في اأيِّ ُمَثلٍّث زاوِيتان حادَّ

      اأ( الزاّوَِيــُة النّاتَِجــُة ِمــْن َتْشــكيِل زاوَِيــٍة قائَِمــٍة َمــع 2

ٍة َتكــون: ____________. زاوَِيــٍة حــادَّ

ٍة َقــْد َتكــون:  ٍة َمــع زاوَِيــٍة حــادَّ ب( الَزاوَِيــُة النّاتَِجــُة ِمــْن َتْشــكيِل زاوَِيــٍة حــادَّ

___________ اأْو __________  اأْو  __________.

3

ْكل َعَدُد ال�أْضلاعَعَدُد الّزواياالشَّ

اأكُتُب َعَدَد الّزوايا وََعَدَد ال�أْضلاِع في ُكلِّ َشْكٍل من ال�أشكاِل ال�آتية:
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ْرُس 8         الَبياناُت وتمثيُلها بالّصورالدَّ

الفاِكَهة 1

َعَدُد َحبّاِت الَفواِكه جميعها: __________

اأْكِمُل الَجْدَوَل ال�آتي بِما هَو ُمناِسب:

الفاِكَهة

تُّفاح

اإِجاص

الَعَدد

4

4

3 فراولة

َعَدُد ال�أْكواب   الَحليُب ُمفيٌد لِِصَحِتنا "2 الِ�ْسُم

ُمنى

َسَمر

َعوني

َشرَِبت ُمنى: __________  ِمَن الَحليب.

َشرَِب عوني:__________ ِمَن الَحليب.

َشــرَِب ال�أْطفــاُل الثلاثــة: ________ ِمــَن 
ــب. الَحلي
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فطــارِ الّتــي َتناَولهــا ُكلٌّ ِمْنُهــم صبــاَح اليــوِم َفكاَنــْت        َســاأَل الُمَعلـّـُم طلبــَة الّصــفِّ َعــْن َوْجَبــِة ال�إِ

اإِجاباتُهــم علــى النحــو ال�آتي:

- اأجيُب َعّما َيلي:

اأ( َعَدُد الطَّلَبِة الّذيَن َتناَولوا الَحليَب َوالُجْبن: ________________ الُطلاب.

ب( َنوُْع الَوَجَبِة الّتي َتناَولها اأْكَبُر َعَدٍد ِمَن الطّّلاب: _________________.

ّف َجميِعهم: ____________________ طالباً. ج( َعَدُد َطَلَبِة الصَّ

د( َعَدُد الطّلَبِة الّذيَن لم يتناولوا الَفلافِل: ____________________ طالباً.

3

عدُد الطَّلبة َنوُْع الوَجَبة

10 َفلافِل

11 زَْعَتٌر َوَزْيت

8 َحليٌب َوُجْبن
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      َساأَل الُمَعلُّم َبْعَض الطلاِب َعِن َنوِْع الرّياَضِة الَمفّضَلِة َلَدْيِهم؛ ل�أن لكل طالب الحق 

في حرية التعبير واإبداء الراأي َفاأجابوا: 8 ُيِحبّوَن ُكَرَة الَقَدِم، 5 ُيِحبّوَن لُْعَبَة الرّيَشِة، و3 ُيِحبّوَن 

تِِنَس الطّاوَِلة. اأكِمُل تمثيَل المعلوماِت في الجدوِل على النحو ال�آتي: )  يمثُل طالب( 

4

-  َعَدُد الطّلاِب الّذيَن َساأَلُهُم الَمَعلِّم : ____________________ طالباً.

التمثيُل بالصور الرِّياَضة

ُكَرُة الَقَدم

لُْعَبُة الرّيَشة

تِِنُس الطّاوَِلة

فــي عيــِد ميــلاِدِه اأشــعَل اأميــٌر )6( َشــمعاٍت، واأشــعَلْت َفْتِحيَّــُة )8( َشــمعاٍت، 

َواأشــعَل اأيـّـوٌب )10( َشــمعاٍت، َواأشــعَلْت ُســْعاُد )4( َشــمعاٍت. اأْكِمــُل الفــراَغ فــي 

الَجــْدَوِل ال�آتــي، بَِحْيــُث ُيَمثِّــُل  2 َشــمعة.

عدُد الِقصص التمثيُل بالصور اْسُم الطِّْفل

ُسْعاد

 اأميَر

َفْتِحيَّة

اأيّوب

مهمة تعليمية
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ْرُس التاسع       تمثيُل البياناِت بالَجداوِلالدَّ

 " ُهْم ِمنّا .... فَِلْسطينيّون "1
عاَقِة الَبَصرِيَِّة 8 َمدارِس.	  َيْبُلُغ َعَدُد َمدارِِس ال�إِ

ْمِعيَِّة 11 َمْدرََسة. 	  عاَقِة السَّ َيْبُلُغ َعَدُد َمدارِِس ال�إِ

َدِة 25 َمْدرََسة.	  عاقاِت الُمَتَعدِّ َيْبُلُغ َعَدُد َمدارِِس ال�إِ

ــا 	  ــرى َكم ــٍة اأْخ ــاِت بَِطريَق ــِذِه الَمْعلوم ــُل ه ــُن َتمثي ُيْمِك
ــْدَوِل الُمجــاوِر. ــي الَج ف

َعَدُد المدارس  عاقة نوَُع ال�إ

اإِعاَقٌة َسْمِعيَّة

8 اإِعاَقٌة َبَصرِيَّة

َدة اإِعاقاٌت ُمَتَعدِّ

َعَدُد الِحَصِص ال�أْسبوِعيَّة2 الَمْوضوُع

9 بِيَّة اللَُّغُة الَعَر

6 الرِّياِضيّات

3 ْنجليزِيَّة اللَُّغُة ال�إ

4 التَّْنِشَئُة ال�جتماعية

3 الُعلوُم َوالَحياة

3 بَِيُة الّديِنيَّة التَّْر

- َعَدُد ِحَصِص الرّياِضيّاِت ال�أْسبوعيَّة ____________________ حصص.
بِيَِّة في اأسبوعين ___________________ حصص. - َعَدُد ِحَصِص اللَُّغِة الَعَر

- َعَدُد الِحَصِص ال�أْسبوِعيَِّة الّتي اأْدرُُسها  __________________ حصة.

ْنجليزِيَِّة ُكلِّ يْوم ؟ لِماذا ؟ _______________. ٌة لِلَّغِة ال�إ - َهْل ُهناَك ِحصَّ

َجْدَوُل الِحَصِص

عاَقة َجميِعها: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرسة.	  َعَدُد َمدارِِس ال�إِ

عاَقة الَبَصرِيَّة: ــــــــــــــــــــــ مدارس.	  ْمِعيَِّة َعْن َمدارِِس ال�إِ عاَقِة السَّ َكْم َيزيُد َعدُد َمدارِِس ال�إِ
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التمثيُل بالّصورالُمساَبَقة 

الرِّياَضة

َتحفيُظ القراآن

الُفنون

البيَئة

ورقة عمل تقويمية

الُمساَبقاُت الُمَنوََّعة1

الَجْدَوُل ال�آتي ُيَمثُِّل َعَدَد الَمدارِِس الُمشارَِكِة في الُمساَبقات:

-  َعَدُد الَمدارِِس الُمشارَِكِة في ُمساَبَقِة البيَئة: ___________ َمدارِس.

 - َعَدُد الَمدارِِس الُمشارَِكِة في ُمساَبَقِة الرِّياَضة: ___________ َمدرسة.

- َعَدُد الَمدارِِس َجميِعها الُمشارَِكِة في الُمساَبَقة: ___________ َمدرسة.

- الُمساَبَقُة ال�أْكَثُر ُمشاَرَكًة ِمْن ِقَبِل الَمدارِس: ___________________ 

لِماذا؟  ____________________________________________

العدد

6

4

ُيَمثُِّل َمْدرََسَتْين


