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يتوقــع مــن الطلبــة بعــد ال�إ نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعــل مــع �أنشــطتها �أن يكونـوا
قادريــن علــى توظيــف ال�أ ْعــدا ُد ِض ْمـ َـن  99999وبعــض المفاهيــم الهندســية والبيانــات فــي الحيــاة
العمل ّيــة مــن خــلال ال�آتــي:
ِ 1.1قرا َء َة ال�أ ْعداد.
َ 2.2ت ْحدي َد القي َم ِة ال َم ْن ِز لِ َّي ِة لِ َر ْق ٍم ِض ْم َن .99999
الصو َر ِة ال ُم َو َّس َع ِة َوال َك ِل ِ
مات َو بِال َع ْكس.
ِ 3.3كتا َب َة ال�أ ْعدا ِد بال ّرموز و بِ ّ
َ 4.4ت ْمثي َل ال َع َد ِد بِ ُطر ٍِق ُمخْ َت ِلفَةِ ،م ْث ِل ال ِم ْعداد ....
5.5ال ُمقا َر َن َة َب ْي َن ال�أ ْعدا ِد ِض ْم َن .99999
تيب ال�أ ْعدا ِد تصاعديّاً َو َتنا ُز لِ ّياً.
َ 6.6ت ْر
َ
ٍ
مشكلات حيات ّي ٍة على مفاهي ِم ال�أعدا ِد ومقارن ِتها وترتي ِبها.
7.7ح َّل
الخ ِّط ال ُم ْس َتقيم.
َ 8.8ت َع ُّر َف الشُّ عا ِع َو َ
الخ ّط ال ُم ْس َتقيم.
َ 9.9ر ْس َم الشُّ عا ِع َو َ
ِ
1010ت َع ُّر َف َمفهو ِم ال ّزاو َية َو�أنواعها.
1111رس َم ال ّزوايا ب�أنواعها.
حيث ال�أضلاع وال َّزوايا.
1212ت َع ُّر َف خوا ِ
ص ال ُمستطي ِل من ُ
حيث ال�أضلاع وال َّزوايا.
َ 1313ت َع ُّر َف خوا ِ
ص ال ُمربَّ ِع من ُ
ٍ
1414رس َم مستطيلٍ ومربَّ ٍع ب�أبعاد معروفة على شبكة المربعات.
1515ت َع ُّر َف عناص ِر ال ُم ِ
حيث ال ّزوايا.
ثلث و�أنواع ِه من ُ
َ 1616ت ْنظي َم َب ٍ
الص َور.
يانات محدد ٍة في َجدا ِولَ َبسي َط ٍة بِ ُّ
َ 1717ت ْنظي َم َب ٍ
يانات محدد ٍة في َجداولَ َبسي َط ٍة بِال ُّرموز.
ِ 1818قرا َء َة َب ٍ
يانات ُم َج ْد َو َلة.
َ 1919ت ْفسي َر َب ٍ
يانات ُم َج ْد َو َلة.
توظيف البيانات المجدولة في حل مشكلات حياتية.
َ 2020
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ال ّد ْر ُ

ال� أ ْعدا ُد ِض ْم َن ٩9999

لاف َو�أك ُت ُب ال َع َد َد في
� 1أ ُع ُّد �آل�آ َ

:
� ٧آلاف

؟

� 2أ) �أ َمثِّ ـ ُل ال َع ـ َد َد َ 10000علــى ال ِم ْعــدا ِد َو�أ َع ِّب ـ ُر بِ ُل َغتــي َع ّمــا َح َص ـ َل َعلــى
ال ِم ْعداديــنِ ال�أ َّو ِل َوالثّانــي:

= 1000 + ٩٠٠٠

ب) �أ َمثِّ ُل ال َع َد َد َ 10000على َل ْو َح ِة ال َمنازِل:

+

�آحاد
٠
٠
٠

الو ِاحدات
ِمئات
َع َشرات
٠
٠
٠
٠
٠
٠

�آحاد
٩
١
٠

1000٠

ال�آلاف

َع َشرات
١
3

٤

كتب ال�أ َعدا َد ال ُم َمثَّ َل َة َعلى ال ِم ْعداد و�أقر�أها:
�أ ُ
أ�

ب

دات
و ِاح ٌ

�آلاف

�أ َت َذ َّكـــــــــــــــر:
لِ ِقـرا َء ِة ال َعـ َد ِد �أ َجـ ِّز ُئ ُك َّل َثـ ِ
ـلاث َمنــازِلَ َمعـاً َبـدْءاً ِمـ َـن ال َيميــن ،ثُـ َّم �أ ْقـ َر�أ ِمـ َـن
ال َيســا ِر ال�آلاف ثـ ّم الو ِاحــدات.

� ٥أمثِّ ُل ال�أ ْعدا َد َعلى َل ْو َح ِة ال َمنازِل:
						
37294
ال�آلاف
الو ِاحدات
�آحاد َع َشرات ِمئات �آحاد َع َشرات

80008

ال�آلاف
الو ِاحدات
�آحاد َع َشرات ِمئات �آحاد َع َشرات

مهمة تعليمية

:
أ�ك ُت ُب ال�أعداد بالرموز في
طين التّار ِيخ َّي ِة َس ْبع ًة َو ِعشر َين �ألفاً َوتِ ْس َع َة ِ
كيلوم ْتراً ُم َربَّعاً.
�أ) َتب ُل ُغ مسا َح ُة فِ َل ْس َ
ِ
كان َع َد ُد ال ُب ِ
لاستيك َّي ِة في ال�أراضي ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِة
يوت الِ ْب
ب) عا َم 2011م َ
�أ ْرب َعة َع َشـ َر �ألفاً َو ِسـتَّ ِم َئ ٍة َو َثلاث ًة َوثلاثين بيتاً بلاستيكياً.
ـون �أ ْلف ـاً
ج) َع ـ َد ُد َط َل َب ـ ِة الثّا َن ِويَّ ـ ِة العا َّم ـ ِة فــي العــا ِم 2016م ه ـ َو َثمانـ َ
َو َخ ْم ُس ـ ِم َئ ٍة َوتِ ْســع ٌة َوس ـتّون طالِب ـاً َوطالِ َبــة.
4
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الم ْن ِز لِ َّي ُة َوالصّ و َر ُة ال ُم َو َّس َعة
القيم ُة َ
َ

فيت عــا َم �ألفيــنِ َو�أ َحـ َد َع َشـ َر ميلا ِديَّـ ِة
َ 1ب َلـ َـغ َعـ َد ُد ُسـ ّك ِان ُمحا َف َظـ ِة َسـ ْل َ
الجـ ْد َو ِل َو ْفقـاً لِ ْلقي َمـ ِة ال َم ْنزِلِ َّيـ ِة
َ 65367ن َسـ َم ًة ه ّيــا نمــل�أ ال َفـرا َغ فــي َ
لِ�أ ْرقــا ِم ال َعـدَد:
ال َّر ْقم
7

ات ال�آلاف قي َم ُت ُه ال َم ْن ِز لِ َّية
�آحاد َع َشرات ِمئات �آحا ُد ال�آلاف َع َشر ُ
7

6

٦٠

3
5
6

الصو َر ِة ال ُم َو َّس َعة:
� ٢أك ُت ُب ال َع َد َد بِ ّ
�أ) _______ + _______ + _______ + _______ + _______ = 25763
ب) _______ + _______ + _______ + _______ + _______ = 30000

� ٣أ ْك ُت ُب ال�أعداد بِالرموز:
�أ) ٦ + ١٠ + ٥مئــا ت � ٤ +آ لا ف � ٨٠ +أ لــف =

ب) � 4آحاد و ِ 5مئات و َ 7ع َشرات ال�ألوف و َ 2ع َشرات و � 6آحاد ال�ألوف =
5

� ٤أضع دائرة حول العدد الذي يمثّ ُل القيم َة المنزلي َة للر ْق ِم الّذي َتح َت ُه َخ ّط:

67415
4000 ، 400 ، 40

10453
10000 ، 1000 ، 0

55555
50000 ، 5000 ، 500
مهمة تعليمية

� ١أ
الصو َر ِة ال ُم َو َّس َع ِة لِلعد ِد ثم �أص ِّوب ُه:
كتشف َ
الخ َط�أ في ّ
ُ
ال َعدَد

ِ
الخاط َئة
الصو َر ُة ال ُم َو َّس َع ُة
ّ

40000 + 3000 + 20 + 10 + 6 43216

حيحة
ّ
الصو َر ُة ال ُم َو َّس َع ُة َّ
الص َ

� ٢أت�أمل العدد ( )٣٥٨٤٦وامل�أ الفراغ فيما يلي:
�أ -عدد منازله ـــــــــــــــــــــــــــ منازل.
ب -الرقم الذي يمثل �أصغر منزلة ـــــــــــــــــــــــــ وقيمته ــــــــــــــــــــــــــــ .
ج -الرقم الذي يمثل �أكبر منزلة ـــــــــــــــــــــــــــــ وقيمته ـــــــــــــــــــــــــ .
د -عدد ال�آلاف فيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

6

ُمقا َر َن ُة ال�أ ْعداد
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ــغ َعــ َد ُد َط َل َبــ ِة الثّا َن ِويَّــ ِة العا َّمــ ِة
ــي 2016/2015م َب َل َ
 1فــي العــا ِم ال ِّدر ِاس ّ
ـب ال ُفــرو ِع َعلــى النَّ ْح ـ ِو ال�آتــي:
(التَّ ْوجيهــي) فــي فِ َل ْسـ َ
ـطين ُم َو َّزعيـ َـن َح َسـ َ
ِ
ْ
جاري ( .)3417
ل
ع
مي ( ُ ،) 17185علو ٌم �إنْسانِ َّية (  ،) 53816تِ ّ
ّ

الفرع
ِعلمي
ُعلو ٌم �إنْسانِ َّية
تِجار ِّي

الو ِاحدات

�آحاد

َع َشرات

5
6
7

8
1
1

ال�آلاف

ِمئات

�آحاد

َع َشرات

1
8
4

7

1

3

5

3

�أ ُ
لاحظ لوح َة المنازل ،و�أقار ُن ب ْي َن �أعدا ِد طلب ِة فرو ِع الثَّانوي ِة العا َّمة:
�أ) العلمي والتّجاري ______________________________.
ب) العلمي والعلوم إِال�نسان ّية ________________________.
� ٢أ َض ُع �إِشا َر َة > �أ ْو < �أ ْو = في

حيح ًة:
لِ ُت ْص ِب َح ال ُمقا َر َن ُة َص َ

5365

44189

39007

39007

79284

79283

21543

21593
7

مهمة تقويمية:
� 1أك ُت ُب ال�أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة بِال ُّرمو ِز في
رون �ألفاً َو َثلاثُ ِم َئ ٍة َو ِستَّ ٌة َو َس ْبعون.
�أ) َخ ْمس ٌة َو ِعشْ َ
عون �ألفاً َو تِ ْس ُع ِم َئ ٍة َو�أ ْر َب َع َة َع َشر.
ب) َثلا َث ٌة َو َس ْب َ
:

� 2أك ُت ُب القي َم َة ال َم ْن ِز لِ َّي َة لِل َّر ْق ِم ال ُم َل َّو ِن بِاللَّ ْو ِن ال�أ ْح َم ِر في ال َفراغ:

� 3أ َرتِّ ُب ال�أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة َت ْرتيباً َتنا ُز لِ ّياً:

75286

76523

،
س َمنازِلَ في
� ٧أك ُت ُب َعدَداً ِم ْن َخ ْم ِ

،
،
حيح ًة:
بِ َح ْي ُث تُ ْص ِب ُح ال ُمقا َر َن ُة َص َ

أ�

ب

ج

د

8

76369

7986
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ُّ
الشعا ُع َوال ُم ْستَقيم

� 1أ ْك ِم ُل بِما ه َو ُم ِ
ناسب:
السبو َر ِة _______
حا َف ُة ال ِم ْس َط َر ِة ِق ْط َع ٌة ُم ْس َتقي َمة
__________ حا َف ُة الكتاب _______ حا َف ُة ُّ

الص ّف:
 �أذك ُر �أ ْم ِث َل ًة �أخرى على ال ِق َط ِع ال ُم ْس َتقي َم ِة ِم ْن ُغ ْر َف ِة َّ___________________________________________________

)١
)٢

٢

�أ ِ
لاح ُظ ال�أ ْشكالَ ال�آتِ َية:

ال ِق ْط َع ُة ال ُم ْس َتقي َم ُة �أ ب ِه َي َن ْف ُسها ب �أ
�أ ب = ب �أ

َي ْن ُت ُج الشّ عا ُع ِم ْن َم ّد ال ِق ْط َع ِة ال ُم ْس َتقي َم ِة ِم ْن �أ َح ِد َط َر َف ْيها
الشُّ عا ُع �أ ب ُ ،ي ْك َت ُب � :أ ب

)٣

الشُّ عا ُع ب �أ ُ ،ي ْك َت ُب :ب �أ

)٤

َي ْن ُت ُج ال ُم ْس َتقي ُم ِم ْن َم ِّد ال ِق ْط َع ِة ال ُم ْس َتقي َم ِة ِم ْن َط َر َف ْيها
ال ُم ْس َتقي ُم �أب ُ ،ي ْك َت ُب �أ ب �أو ب �أ
�أ ب = ب �أ
9

� ٣أ ْر ُس ُم بِال ِم ْس َط َر ِة شُ عاعاً َي ُم ُّر بِالنُّ ْق َط ِة س:

� .١أ َس ّمي الشُّ عا َع ____________
 .2ه ْل ُي ْم ِك ُن َر ْس ُم شُ عا ٍع � َآخ َر ِم ْن النُّ ْق َط ِة س ِ
نفسها؟

�إِذا كا َن ْت �إِجا َب ُت َك َن َعم� ،أ ْر ُسم ُه.

مس َتقيماً و�أ َس ّمي ِه ل ن.
 ٤بِ ْاس ِتخْ دا ِم ال ِم ْس َط َر ِة َوال َق َل ِم� ،أ ْر ُس ُم ْ
مهمة تعليمية

�أ َت�أ َّم ُل الشَّ ْك َل ال�آتي ثُ َّم �أجيب:
� -1أك ُت ُب �أ ْسما َء �أ ْر َب ِع ِق َط ٍع ُم ْس َتقي َم ٍة في الشّ ْكل:
_________ ________ ، ________ ، ________ ،
� -2أ َس ّمي ُم ْس َتقيماً في الشَّ ْك ِل بِ َطري َق َت ْين________ ، _________ :

� -3أ َس ّمي َثلا َث َة �أ ِش َّع ٍة َتب َد�أ ِم َن النّق َط ِة و:
____________ ____________ ، ____________ ،
� -4أ َس ّمي شُ عا َع ْينِ َيب َد�أ ُك ٌّل ِم ْن ُهما ِمن النّق َط ِة �أ:
____________ ____________ ،

10
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ال ّزا ِو َي ُة َو�أ ْنواعُها

� 1أب َد�أ بِ َت ِ
س كَما في الشَّ ْكل؛ َف َي ْن ُت ُج
ُصاص َت ْينِ ِم َن ال َو َر ِق َم َع َت ْثبي ِتهما بِدَبو ٍ
حريك ق َ
*
ِم ْن َت ْح ِ
ُصاص َت ْينِ شَ ْكلاً ُي َس ّمى ال ّزا ِو َية.
ريك الق َ

قان ِم َن النّ ْق َط ِة (ب) ُي َش ّك ِ
عاعان ب جـ  ،ب �أ ال ُم ْن َط ِل ِ
�أتعلّم :الشُّ ِ
لان زا ِو َي ًة.
�أ
ب �أ ِض ْل ُع ال ّزا ِو َية ،ب جـ ِض ْل ُع ال ّزا ِو َية.
ِض ْل ُع ال ّزاوية
تُ َس ّمى ال ّزا ِو َي ُة النّاتِ َجة :ال ّزا ِو َية �أ ب جـ
ِض ْل ُع الزاوية
�أ ْو ال ّزا ِو َي ُة جـ ب �أ َوتُ َس ّمى ال ّزا ِو َي ُة �أ ْحياناً بِ َح ْر ٍف
َر�أ ُس ال ّزا ِو َية ب
جـ
و ِاح ٍد ه َو َر�أ ُس ال ّزا ِو َية؛ َف ُيقا ُل ال ّزا ِو َي ُة ب
َت َت َك َّو ُن ال ّزا ِو َي ُة ِم ْن ِضل َع ْينِ َل ُهما نُ ْق َط ُة ال ِبدا َي ِة ِ
نفسها

� ٢أس ّمي ر�أ َس َو ِض ْل َع ِي ال ّزا ِو َي ِة في ال�أ ْشكال ال�آتية:
ال ّر�أس _________
ال ّر�أس _________
ال ّر�أس_________ :
الض ِ
الضلعان ____ ____ ،
الضلعان ____ ____ ،
ّ
لعان ُهما  :ص ع ّ ____ ،
ّ
 ٣في ال َّر ْس ِم ال ُمجا ِو ِر �أ َس ّمي ال ّزا ِو َي َة في الشَّ كل بِ�أ ْر َب ِع ُط ُر ٍق ُمخْ َت ِلفَة:

�أ س

______ _______ ،_______ ، ______ ،

ب

ج
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� ٤أرس ُم
�أ ) ال ّزا ِو َي َة الّتي َر�أْ ُسها النّ ْق َط ُة م،
ِ
وض ْلعيها م ل  ،م ن

٥
 �أ ْب َد�أ بِ َت ْح ِمس َط َر َت ْينِ َم َع َت ْثبيتهم ِا كَما في الشَّ ْكل.
ريك ْ
 ال ّزا ِو َي ُة الّتي َت َّم َتشْ كي ُلها في الشَّ ْك ِل ال ُمجا ِو ِر تُ َس ّمى :ال ّزا ِو َي ُة القائِ َمة. َو ِم َن ال�أ ْم ِث َل ِة َع َل ْيها :حافَتا ِالسبو َرة ال ُمتجاورتان.
الكتاب المتجاورتان ،حافَتا ُّ
 �أ ْذك ُر شَ َف ِويّاً �أ ْم ِث َل ًة �أخْ رى لِ َزوايا قائِ َمة.س كَمــا
ُصاص َت ْيــنِ بِ َدبّــو ٍ
ُصاصتيــنِ ِمـ َـن ال ـ َو َر ِق َمـ َـع َت ْثبي ِتهمــا الق َ
� ٦أ) �أ ْب ـ َد�أ بِ َت ْحريـ ِـك ق َ
فــي الشَّ ـ ْكلُ ،ي ْم ِكـ ُـن اس ـ ِتخْ دا ُم ( ِم ْس ـ َط َرت ْين ،شَ ـ ٍ
ـريط ُم َل ـ َّون� ،أ ْع ـوا ِد ال ُم َثلّجــات)،
َو�أ َك ـ ِّو ُن َزوايــا كَمــا فــي ال�أ ْشـ ِ
ـكال ال�آتِ َي ـ ِة ثُ ـ َّم �أقا ِرنُهــا بِال ّزا ِو َي ـ ِة القائِ َمــة:
�أتعلّم :ال ّزا ِو َي ُة الحا َّدة هي ال�أصغ ُر من الزاوي ِة القائمة

ب) �أ َض ُع �إِشا َر َة ( ) َعلى ال ّزا ِو َي ِة الحادة:
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____________

____________

____________

� ٧أ ْب َد�أ بِ َت ِ
ِ
الحالات ال�آتِ َية:
ُصاصتينِ ِم َن ال َو َر ِق كَما في
حريك ق َ
�أقا ِر ُن َب ْي َن ال ّزوايا النّاتِ َج ِة ِم َن ال ِتقا ِء زا ِو َي َت ْينِ قائِ َم َت ْين:
�أتعلّم* :نُ َس ّمي ال ّزا ِو َي َة النّاتِ َج َة ِم َن ال ِتقا ِء
زا ِو َيت ْينِ قائِ َم َت ْينِ بِال ّزا ِو َي ِة ال ُم ْس َتقي َمة.
� ٨أ ْب َد�أ بِ َت ْح ِ
ُصاصتين ِم َن ال َو َر ِق كَما في الشَّ ْكل؛ ل َت ْكوينِ َزوايا كَما في
ريك ق َ
ال�أ ْش ِ
كال ال�آتِ َي ِة ثُ َّم �أقا ِرنُها بِال ّزاو َي ِة القائِ َمة:

�أتعلّم :ال ّزا ِو َي ُة ال ُم ْن َفر َِج ُة ِه َي ال�أكب ُر ِم َن ال َزا ِو َي ِة القائِ َمة و�أصغر من زاوية مستقيمة.
� ٩أ َض ُع �إشا َر َة (

_______

أ�قيم ذاتي

) َعلى الزاّ ِو َي ِة المنفرجة:

_______

_______

_______

السا َعة:
�أ ْذ ُك ُر َن ْو َع ال ّزا ِو َي ِة الّتي ُي َش ّك ُلها َع ْق َربا ّ

___________ ___________ ___________ ___________
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س 6
ال َّد ْر ُ

ال ُم ْستَطي ُل َوال ُم َربَّع

الصو َر ِة ال�آتية بِاللّ ْو ِن ال�أ ْصفَر.
� - ١أ َل ِّو ُن الدّائِ َر َة في ّ
الصو َرة؟ ____________________
 َك ْم ُم َربَّعاً في ّ الشَّ ْك ُل ال ُم َل َّو ُن بِال ُب ْرتُقالي ه َو______________ :الص ّف َت ْح َتوي ُك ٌّل ِم ْنها َعلى شَ ْكلِ:
� ٢أك ُت ُب ثلاث َة �أ ْشيا ٍء في ُغ ْر َف ِة َّ

�أ) مـُـــربــــــع )1 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب) ُمستطيل )1 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ ٣لدى �أمي ٍر َم ْز َر َع ُة ال ُورو ِد ال�آتِ َية ،كَما في الشَّ ْك ِل ال ُمجاوِر:
�إذا تم تمثي ُل شك ِل َم ْز َرع ِة �أمي ٍر َعلى َل ْو َح ِة ال ُم َربَّ ِ
عات
على النحو ال�آتي� ،أك ِمل:
 )1طو ُل الشَّ ِ
ريط ال ُمل َّو ِن بال َّزهر ّي______ :
 )2طو ُل الشَّ ِ
ريط ال ُمل َّو ِن بال�أ ْز َرق______ :
 )3ما العلاق ُة بين طو ْلي الشريطينِ ال َّزهري وال�أ ْز َرق؟ ______
 )4ما طو ُل الشَّ ِ
ريط ال ُمل َّون بال ُبرتقالي______ :
 )5طو ُل الشَّ ِ
ريط ال ُمل َّون بال�أخْ َضر______ :
رتقالي وال�أخْ َضر؟ ______
 )6ما العلاق ُة بين طو ْلي الشَّ ريطينِ ال ُب ّ
�أستنتج :في ال ُم ْس َتطي ُل ُك ُّل ِض ْل َع ْينِ ُم َتقابِلان ________

� ٤أ ِج ُد ال ّر�أْ َس ال ّرابِ َع لل ُم ْس َتطي ِل َو�أ ْك ِم ُل ال َّر ْس َم بِ ْاس ِتخْ دا ِم ال ِم ْس َط َر ِة فيما َيلي:

لِل ُم ْس َتطي ِل _______ ُرؤوس وزواياه _______
ال ُم ْس َتطي ُل شَ ْك ٌل ُر ِ
باع ّي مغلق ،في ِه ُك ُّل ِضل َع ْينِ ُم َتقابِ َل ْينِ متسا ِو َي ِان في الطول َو َزوايا ُه َقوائِم.

* ُيم ِك ُن لِل ُم َعلّ ِم اِ ْس ِتخْ دا ِم اللّ ْو َح ِة ال ِم ْسما ِريَّ َة �أو َبرنا َم ُج ال َّرسام.
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� ٥أ َت�أ َّم ُل الشَّ ـ ْك َل ال َم ْرســو َم َعلى شَ ـ َبك ِة ال ُم َربَّ ِ
عات ثُ َّم �أجيب:

�أ) ما طولُ ك ّل من ال�أ ْشرِطة:
وحدات
وحدات  -ال�أ ْصفَر ْ _________ :
 ال�أ ْح َمر ْ _________ :وحدات
وحدات  -ال�أخْ َضر ْ _________ :
 ال�أ ْز َرق ْ _________ :ب) ما العلاق ُة بين �أطو ِال ال�أشرط ِة ال�أ ْرب َعة؟
جميع �أضلا ِع ال ُمربَّع ________
�أستنتج� :أطوال
ُ
� ٦أ َح ِّد ُد َن ْو َع ُك ِّل زا ِو َي ٍة في ال�أ ْش ِ
كال ال�آتِ َي ِة بِاس ِتخْ دا ِم ال ُم َثلّ ِث القائِ ِم

:

َ -زوايا ال ُم َربَّ ِع ال�أ ْر َب َع ِة ___________

جميع �أضلا ِعه _____ وزواياه _____
رباعي ُمغ َلق،
ُ
�أستنتج :ال ُمربَّع :شك ٌل ٌّ

وح ٍ
دات َعلى الشَّ َب َك ِة ال ُمجا ِو َرة .
� ٧أ ْر ُس ُم ُم َربّعاً طولُ ِض ْل ِع ِه ْ 6
مهمة تعليمية

١

9

هول 4
الض ْل ِع ال َم ْج ِ
�أ ِج ُد طولَ ِّ

س فيما َي�أتي:
دون ِقيا ٍ
َ

3
4

� ٢أ ُع ُّد �أ ْعوا َد الثِّ ِ
قاب َو�أ ْك ِم ُل النَّ َمط:
_________، _________ ،

_________
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ال ُم َثلّث

ْس ِ
طين ال�أ َب ِديَّة.
عاص َم ُة فِ َل ْس َ
 ١ال ُقد ُ
�أ) �أ ِص ُل َب ُي َن النّ ِ
قاط الّتي تُ َمثّ ُل ُك َّل َمدي َن َت ْين مما يلي:
ِ
العاص َم ُة َوال َّر ْم َلة.
-1

ِ -2
الخليل.
العاص َم ُة َو َ
الخلي ُل َوال َّر ْم َلة.
َ -3

الناتج من توصي ِل النِّ ِ
قاط هو
ب) الشَّ ك ُل ُ
______________________
� ٢أ ِص ُل َب ْي َن النّ ِ
قاط الثّ ِ
لاث لِت ْكوينِ ُم َثلث ( �إ ْن �أ ْم َكن ):
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٣

�أ َت�أ َّم ُل ال ُم َثلّ ِ
جيب َع ّما َيلي:
ثات ال�آتِ َي َة َو�أ ُ

�أ) �أ ْك ِم ُل ال َفرا َغ بِما ه َو ُم ِ
ناس ٌب فيما َي�أتي:
()1
()2
ؤوس ال ُم َثلّ ِث (_________ ، _________ ، _________ :)1
• ُر ُ
• َزوايا ال ُم َثلّ ِث (_________ ، _________ ، _________ :)٢
•�أ ْضلا ُع ال ُم َثلّث (_________ ، _________ ، _________ :)٣
ب) �أ ِ
لاح ُظ في ال�أ ْش ِ
السابِقَة:
كال ّ
• ُك ُّل ُم َثلّ ٍث َل ُهُ _________ :رؤوسُ .ك ُّل ُم َثلَّ ٍث َل ُهَ _________ :زوايا.
• َع َد ُد �أ ْضلا ِع ُك ُّل ُم َثلّث� _________ :أضلاع.

()3

هـ

َ ٤ك ْم ُم َثلّثاً في الشَّ كل ال�آتِي:
�أ

٥

�أصنِّ ُف ال ُم َثلّ ِ
ثات ال�آتِ َي َة ِم ْن َح ْي ُث ال ّزوايا:

(________ )1

٦

ب

جـ

د

َع َد ُد ال ُم َثلّثات______ :

(________ )3

			
(________ )2

كون الشّ ْك ُل ُم َثلّثاً:
�أ َع ِّي ُن ال ّر�أ َس الثّالِ َث و�أص ُل بين النِّقاط لِ َي َ

قائِ َم ال َزا ِو َية

حا َّد ال َّزوايا

ُم ْن َفر َِج ال َزا ِو َية
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ورقة عمل تقويمية
حيحة َو �إِشارة (
� 1أ َض ُع �إِشار َة (
) �أما َم ال ِعبا َر ِة ّ
الص َ
حيح ِة في ( ) فيما يلي:
َغ ْي ِر ّ
الص َ
(
�أ) ع ل نقطة بدايته النقطة ل.
ب) يوجد مثلث فيه زا ِو َي ِ
(
			
تان ُم ْن َفر َِجتان.
(
		
جـ) م ن هو نفسه ن م.
وج ُد في �أ ِّي ُم َثلّ ٍث زاوِيتان حا َّد ِ
تان َعلى ال�أ َق ّل( .
د) ُي َ

) �أما َم ال ِعبا َر ِة
)
)
)
)

� ٢أ) الزاّ ِو َيـ ُة النّاتِ َجـ ُة ِمـ ْـن َتشْ ــكي ِل زا ِو َيـ ٍة قائِ َمـ ٍة َمــع
زا ِو َيـ ٍة حــا َّد ٍة َتكــون.____________ :
ب) ال َزا ِو َيـ ُة النّاتِ َجـ ُة ِمـ ْـن َتشْ ــكيلِ زا ِو َيـ ٍة حــا َّد ٍة َمــع زا ِو َيـ ٍة حــا َّد ٍة َقـ ْد َتكــون:
___________ �أ ْو __________ �أ ْو __________.

٣

�أك ُت ُب َع َد َد ال ّزوايا َو َع َد َد ال�أ ْضلا ِع في ُك ِّل شَ ْكلٍ من ال�أ ِ
شكال ال�آتية:

الشَّ ْكل
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َع َد ُد ال ّزوايا

َع َد ُد ال�أ ْضلاع

س8
ال َّد ْر ُ

يانات وتمثي ُلها بالصّ ور
ال َب ُ

 ١الفا ِك َهة

الج ْد َولَ ال�آتي بِما ه َو ُم ِ
ناسب:
�أ ْك ِم ُل َ
الفا ِك َهة
تُ ّفاح
�إِجاص
فراولة

ال َعدَد
٤
٤
٣

َع َد ُد َح ّب ِ
ات ال َفوا ِكه جميعها__________ :
ليب ُمفي ٌد لِ ِص َح ِتنا "
َ ٢
الح ُ
الحليب.
شَ ِر َبت ُمنىِ __________ :م َن َ
الحليب.
شَ ر َِب عونيِ __________:م َن َ
ــن
شَ ــر َِب ال�أ ْطفــالُ الثلاثــةِ ________ :م َ
الحليــب.
َ

اس ُم
ال ِ ْ

َع َد ُد ال�أ ْكواب

ُمنى
َس َمر
َعوني
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ـاح اليــو ِم فَكا َنـ ْـت
َ ٣سـ�أ َل ال ُم َعلّـ ُم طلبـ َة ّ
ـف َعـ ْـن َو ْج َبـ ِة إِال�فطــا ِر الّتــي َتنا َولهــا ُك ٌّل ِم ْن ُهــم صبـ َ
الصـ ِّ
�إِجاباتُهــم علــى النحــو ال�آتي:
عد ُد ال َّطلبة
الوج َبة
َن ْو ُع َ
فَلافِل

10

َز ْع َت ٌر َو َز ْيت

11

ليب َو ُج ْبن
َح ٌ

8

جيب َع ّما َيلي:
 �أ ُليب َوال ُج ْبن ________________ :ال ُطلاب.
ذين َتنا َولوا َ
�أ) َع َد ُد الطّ َل َب ِة الّ َ
الح َ
ب) َن ْو ُع ال َو َج َب ِة الّتي َتنا َولها �أ ْك َب ُر َع َد ٍد ِم َن الطّ ّلاب._________________ :
ف َجمي ِعهم ____________________ :طالباً.
ج) َع َد ُد َط َل َب ِة َّ
الص ّ
ذين لم يتناولوا الفَلافِل ____________________ :طالباً.
د) َع َد ُد الطّل َب ِة الّ َ
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ِ
فض َل ِة َل َد ْي ِهم؛ ل�أن لكل طالب الحق
ض
ياض ِة ال َم ّ
الطلاب َعنِ َن ْو ِع ال ّر َ
َ ٤س�ألَ ال ُم َعلّ ُم َب ْع َ
في حرية التعبير و �إبداء الر�أي َف�أجابواُ 8 :ي ِح ّبو َن ُك َر َة ال َق َد ِمُ 5 ،ي ِح ّبو َن لُ ْع َب َة ال ّر َيش ِة ،وُ 3ي ِح ّبو َن
ِ
ِ
الجدول على النحو ال�آتي ( :يمث ُل طالب)
المعلومات في
تِ ِن َس الطّا ِو َلة� .أك ِم ُل تمثي َل
ياضة
ال ِّر َ

التمثي ُل بالصور

ُك َر ُة ال َقدَم

يشة
لُ ْع َب ُة ال ّر َ

س الطّا ِو َلة
تِ ِن ُ
 َع َد ُد الطّ ِذين َس�أ َل ُه ُم ال َم َعلِّم  ____________________ :طالباً.
لاب الّ َ
مهمة تعليمية
ـمعات ،و�أشــع َل ْت َف ْت ِح َّيـ ُة ( )8شَ ـ ٍ
فــي عيـ ِد ميــلا ِد ِه �أشــع َل �أميـ ٌر ( )6شَ ـ ٍ
ـمعات،
ـمعاتَ ،و�أشــع َل ْت ُسـ ْعا ُد ( )4شَ ـ ٍ
ـوب ( )10شَ ـ ٍ
ـمعات� .أ ْك ِمـ ُل الفـرا َغ فــي
َو�أشــع َل �أيّـ ٌ
ـث ُي َمثِّـ ُل  2شَ ــمعة.
الجـ ْد َو ِل ال�آتــي ،بِ َح ْيـ ُ
َ
ْاس ُم ال ِّط ْفل

التمثي ُل بالصور

عد ُد ال ِقصص

ُس ْعاد
�أمي َر
َف ْت ِح َّية
�أيّوب
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س التاسع
ال َّد ْر ُ

١

ِ
بالجداوِل
تمثي ُل
البيانات َ

" ُه ْم ِمنّا  ....فِ َل ْسطين ّيون "

ن َو ُع ال�إ عاقة َع َد ُد المدارس

س إِال�عا َق ِة ال َب َص ِريَّ ِة َ 8مدارِس.
• َي ْب ُل ُغ َع َد ُد َمدا ِر ِ
الس ْم ِع َّي ِة َ 11م ْد َر َسة.
• َي ْب ُل ُغ َع َد ُد َمدا ِر ِ
�إِعا َق ٌة َس ْم ِع َّية
س إِال�عا َق ِة َّ
س إِال� ِ
عاقات ال ُم َت َع ِّد َد ِة َ 25م ْد َر َسة.
• َي ْب ُل ُغ َع َد ُد َمدا ِر ِ
�إِعا َق ٌة َب َص ِريَّة
٨
• ُي ْم ِكـ ُـن َتمثي ـ ُل ه ـ ِذ ِه ال َم ْعلومـ ِ
ـات بِ َطري َق ـ ٍة �أخْ ــرى كَمــا
الج ـ ْد َو ِل ال ُمجــاوِر.
عاقات ُم َت َع ِّد َدة
� إِ ٌ
فــي َ
س إِال�عاقَة َجمي ِعها :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرسة.
• َع َد ُد َمدا ِر ِ
س إِال�عاقَة ال َب َص ِريَّة :ــــــــــــــــــــــ مدارس.
الس ْم ِع َّي ِة َع ْن َمدا ِر ِ
• َك ْم َيزي ُد َعد ُد َمدا ِر ِ
س إِال�عا َق ِة َّ

َ ٢ج ْد َولُ ِ
ص
الح َص ِ

ال َم ْوضو ُع
اللُّ َغ ُة ال َع َر بِ َّية
ال ِّر ِ
ياض ّيات

اللُّ َغ ُة ال�إ نْجلي ِزيَّة
التَّ ْن ِش َئ ُة الاجتماعية
الحياة
ال ُعلو ُم َو َ
التَّ ْر بِ َي ُة الدّي ِن َّية

َع َد ُد ِ
ص ال�أ ْسبو ِع َّية
الح َص ِ

٩
6
٣
٤
٣
٣

ص ال ّر ِ
ياض ّي ِ
ات ال�أ ْسبوع َّية ____________________ حصص.
 َع َد ُد ِح َص ِص اللُّ َغ ِة ال َع َر بِ َّي ِة في �أسبوعين ___________________ حصص.
 َع َد ُد ِح َص ِ َع َد ُد ِص ال�أ ْسبو ِع َّي ِة الّتي �أ ْد ُر ُسها __________________ حصة.
الح َص ِ
 َه ْل ُهناكَ ِح َّص ٌة لِلّ َغ ِة ال�إ نْجلي ِزيَّ ِة ُك ِّل ي ْوم ؟ لِماذا ؟ _______________.22

ورقة عمل تقويمية
قات ال ُم َن َّو َعة
 ١ال ُمسا َب ُ

س ال ُمشا ِر َك ِة في ال ُمسا َبقات:
الج ْد َولُ ال�آتي ُي َمثِّ ُل َع َد َد ال َمدا ِر ِ
َ
ال ُمسا َبقَة

بالصور
التمثي ُل ّ

العدد

ياضة
ال ِّر َ
الفُنون

٦

َت ُ
حفيظ القر�آن
٤

البي َئة
ُي َمثِّ ُل َم ْد َر َس َت ْين

س ال ُمشا ِر َك ِة في ُمسا َب َق ِة البي َئةَ ___________ :مدارِس.
 َع َد ُد ال َمدا ِر ِياضةَ ___________ :مدرسة.
 َع َد ُد ال َمدا ِر ِس ال ُمشا ِر َك ِة في ُمسا َب َق ِة ال ِّر َ
س َجمي ِعها ال ُمشا ِر َك ِة في ال ُمسا َبقَةَ ___________ :مدرسة.
 َع َد ُد ال َمدا ِر ِ ال ُمسا َب َق ُة ال�أ ْك َث ُر ُمشا َر َك ًة ِم ْن ِق َبلِ ال َمدارِس___________________ :لِماذا؟ ____________________________________________
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