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نتهاء من دراسة هذه الوحدة المتمازجة والتفاعل مع اأنشطتها اأن يكونوا قادرين على توظيف الـقـسمـــة والكسور والهندسة  يتوقع من الطلبة بعد ال�إ

والبيانات في الحياة العملّية من خلال ال�آتي:

 التَّعرُِّف اإِلى مفهوِم القسمة.

 التَّعرُِّف اإِلى عناصِر ُجملِة الِقسمة.

 اإِيجاِد ناتِج قسمِة عددْيِن ضمَن الـــ 25.

رِب والقسمِة في حلَّ المسائل.  توظيِف العلاقِة العكسيَِّة بيَن عمليتْي الضَّ

ُن عملية الِقسمة والكسور.  حلِّ مشكلاٍت حياتيٍَّة تتضمَّ

 التعرف الى مفهوم الكسور )نصف ، ربع ، خمس ،ثلث ،ثمن (

 قراءة الكسور وكتابتها وتمثيلها

 التَّعرُِّف اإلى وحداِت قياِس الطُّول )سم،م( .

ـِ ) سم ، م ( والمقارنِة بينها .  اإِيجاِد قياساِت اأطواٍل بـ

اعِة الرَّقميَِّة.  قراءِة السَّ

 جمع بيانات بسيطة وتمثيلها في جداول٠

المحتـويـــات

مفهوم القسمة                                                         ٣   1 الدرُس 

القسمة 1                                                ٦  الدرُس 2  

القسمة 2                                                       ٨   ٣ الدرُس 

ورقة عمل                                                       ٩   ٤ الدرُس 

الكسور                                              11   ٥ الدرُس 

الكسور                                                 1٤                 ٦ الدرُس 

ورقة عمل                                                   1٦         ٧ الدرُس 
وحدات الطول                                1٨  الدرُس ٨  
قراءة الساعة                                             2٠   ٩ الدرُس 
الدرُس1٠      المجسمات                                               22
ورقة عمل                                               2٣   11 الدرُس 
جمع البيانات البسيطة                         2٤   12 الدرُس 
التمثيالت البيانية                                    2٥   1٣ الدرُس 
ورقة عمل                                                      2٧   1٤ الدرُس 
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رُس  الدَّ
  )1(

مفهوم القسمة

 
رِب فيما يلي: 1 اأجُد حاصَل الضَّ

 = 2×4 = 5×3 = 3×3

1٠ =  ×516 = 4×8= ×

٢ وزَّعْت منى 8 تفاحاٍت على 4 صحوٍن بالتَّساوي .

 عدُد التُّفاحاِت جميِعها =  تفاحاٍت.

 عدُد الصحون=  صحوٍن.

 عدُد التُّفاحاِت في كلِّ صحٍن= 

ابِق:8 تقسيُم 4 يساوي 2 اأتعلَُّم:يمكُن التَّعبيُر عن التَّمثيِل السَّ

ى )جملة القسمة(            ِبالرُّموز:    8 ÷ 4  = 2              وتُسمَّ

عناصُر جملِة القسمة: المقسوم   اإشارة القسمة   المقسوم عليه    ناتج القسمة

 التَّعرُِّف اإلى وحداِت قياِس الطُّول )سم،م( .

ـِ ) سم ، م ( والمقارنِة بينها .  اإِيجاِد قياساِت اأطواٍل بـ

اعِة الرَّقميَِّة.  قراءِة السَّ

 جمع بيانات بسيطة وتمثيلها في جداول٠
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3 زارْت ليلــى جدَتهــا واأهدْتهــا ســَت ورداٍت.كيــَف توزُِّعهــا بالتَّســاوي علــى 

ــِن؟             المزهريتْي

: الحلُّ

4 اأجُد ناتَج القسمة:  

 اأ( 4÷2 =         ب(2٠÷5=    

 جـ(1٠÷2=         د( 9 ÷ 3 =   

5  اأعبُِّر عن الرُّسوِم ال�آتيِة بجملِة قسمٍة، ثُمَّ اأكِمُل الفراَغ بما هو مناسٌب:

 اأ( 

 ب(

 =  ÷   

 =  ÷   
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 اأ( توزيع عدد من حبات الفول على صحنين ليكون في كل صحن 5 حبات.

 ب( توزيُع عدد من الخرزات على 4 عقود ليكون في كل عقد 3 خرزات.

8 اأفكر:  

ــوم ال�ســتقلال الخامــَس عشــَر مــن شــهِر تشــريَن  يصــادُف ي
ــِر لِلحفلــة. وفــي  ــوزََّع 2٠ شــخصًا اإِلــى 5 مجموعــاٍت متســاويٍة لِلتَّحضي الثَّانــي، َت

كلِّ مجموعــٍة عــدٌد متســاٍو مــن الشــبَّاِن والشــابَّات

 اأ( عدُد ال�أشخاِص في كلَّ مجموعة: 

بَّان في المجموعِة الواحدة:   ب( عدُد الشُّ

اباِت في المجموعِة الواحدة:   جـ( عدُد الشَّ

6 اأمثِّل ِبالرسوِم العباراِت ال�آتيِة. 

٧ اأرادْت ياسميُن الّذهاَب في رِحلٍة مدرسيٍَّة تبلُغ تكاليُفها

الِتها 5 دنانيَر في ال�أسبوع،  25 دينارًا، فاأّخذْت توفُِّر في حصَّ

فكْم اأسبوعًا تحتاُج لِتوفيِر تكلفِة هذِه الرِّحلِة؟

 : الحلُّ
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رُس  الدَّ
  )٢(

 القسمة )1(

1 نشاٌط تعاونّي:*

ِف اإِلى مجموعاٍت واأعطى لكلٍّ مجموعٍة عيداَن  وزََّع المعلُم طلبَة الصَّ

تكويَن  مجموعٍة  كلِّ  من  طلَب  ثمَّ  ال�آتي،  الجدوِل  في  كما  بوظٍة 

كِل المجاورِ، اأكمُل الجدوَل بما هو مناسٌب: اأشكاٍل كما في الشَّ

اسُم 
المجموعِة

عدُد
عيداِن البوظة

عدُد العيداِن 
في كلِّ شكٍل

عدُد ال�أشكاِل 
المتكوّنة

جملُة القسمِة التي تعبُِّر 
عن عدِد ال�أشكاِل النَّاتجة

6 ÷ 3 = 6322القدس

93الخليل

1٢3بيسان

153رفح

٢ اأتعــاوُن واأفــراَد مجموعتــي فــي تمثيــِل جملــِة القســمِة باســتخداِم المــواِد 

المحسوســِة، ثــم نكمــُل الجــدوَل ال�آتــي: 

ربجملُة القسمة جملُة الضَّ

 = 2 ÷ 8  8 =   ×    

 = 5 ÷ 2٠2٠ =    ×   

* تكوين مثلثات منفصلة.
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رِب والقسمِة واأجُد النَّاتَج ِبالحصر:  4 اأمثُِّل عمليتْي الضَّ

 اأ(   

 = 2 ÷1٠            

 =  ×           

 ب(                                 
             

 = 3 ÷9              

  =  ×           

 

6 اأفكُِّر:)مهمة تعليمية(

ْمَته على 5 كاَن النَّاتُج 5، فما هو :  عدٌد اإِذا قسَّ

      لدى مريَم 6 حبَّاِت بندورٍة و 4 حبَّاِت خيارٍ، وزعت البندورة والخيار 

عداد السلطة. بشكل متساٍو على صحنين ل�إ

 اأ(كم حبة بندورة في كل صحن؟ 

 ب( كم حبة خيار في كل صحن؟  

5

3 اتاأمل الشكل ال�تي :

كِل هَي:15÷ =  ا حدَث في الشَّ جملُة القسمِة التي تعبُِّر عمَّ

كَل ال�آتي:   ب( اأتاأمَُّل الشَّ

ا حدَث هي: ×  =  رِب التي تعبُِّر عمَّ   جملُة الضَّ

رُب عمليُة عكسية لعملية القسمِة ( األ�حُظ:15 ÷ 5 = 3 ،3 × 5 = 15 )الضَّ
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3 اأكتُب عددًا مناسبًا في  :

        

شارَة المناسبَة ) × ، ÷( واأكتُبها في  :  4 اأختاُر ال�إِ

ب( 6  3 = 2  اأ( 1٠  2 = 5                               

د( ٧  1٠ = ٧٠  جـ( 4  4= 16                               

5 اأكــوُِّن مســاألًة حياتيــة بحيــث يكــون المقســوم عــدد ال�أقــلام والمقســوم عليــه عــدد 

الطلبــة مــن ال�أرقــام )2،8 ،4( .

رُس  الدَّ
  )3(

 القسمة )٢(

 = 5 ÷2٠  4 = 4÷  2 = ÷4 

، اإذا كاَن 1 يرسُم فوزي لوحاٍت في كلٍّ منها 3 اأعلاٍم   

عدُد ال�أعلاِم جميِعها في الَّلوحاِت 15 علمًا، فما عدُد اللَّوحاِت التي رسَمها؟

 : الحلُّ

٢ وزََّع مديُر المدرسِة 2٠ قلمًا على 4 طلاٍب بالتساوي 

بعَد مشاركِتهم في المسابقِة الثَّقافيَّة. اأجيُب عن ال�أسئلِة ال�آتية:

 كْم قلمًا ياأُخُذ كلُّ واحٍد منُهم؟ 

  اأكتُب جملَة القسمِة التي تعبُِّر عن عدِد ال�أقلاِم مع كلِّ واحٍد منُهم: 

 =  ÷     

رِب:  ×  =  ِة الحلِّ بالضَّ  اأتحقُق من صحَّ
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1 اأكمُل الجدوَل ال�آتي:

ناتُج القسمِةالمقسوُم عليهالمقسوُمعبارُة القسمِة

 = 2÷4

 = 5÷2٠

ُم كلَّ شريٍط اإِلى قطٍع متساويٍة واأكمُل الجدوَل:  ٢  اأقسِّ

ريِط الملوَِّن  طوُل الشَّ
)سم(

عدُد القطِع 
المتساوية

جملُة القسمِة التي تعبُِّر عن طوِل كلِّ 
قطعة 

1٠2 =  ÷ 

123 =  ÷ 

255 =  ÷ 

رُس  الدَّ
  )4(

ورقة عمل 

1٠سم        
1٢ سم           

٢5 سم
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3 األ�حُظ ثُمَّ اأجيُب:*

    

    

 اأ( كْم طائرًة ورقيًَّة تستطيُع اأْن تشترَي بــ 16 قرشًا ؟  

 ب( معي 2٠ قرشًا، ماذا يمكُن اأن اشترَي بجميع المبلغ؟ 

رِب والقسمة: 4 اأكوُِّن جمَل الضَّ

ربال�أعداُد جملُة القسمةجملُة الضَّ

4،2٠،5 =  ×  =  ÷ 

4،3،12 =  ×  =  ÷ 

5 اأفكُِّر:)مهمة تعليمية(

ــد الرحمــن، ِبنقــِل الِبضاعــِة داخــَل المحــّل، اإِذا  ــاُء التَّاجــِر عب ــاَم فــادي وســعيٌد، اأبن ق
اأرادا نقــُل 15 صنــدوَق عصيــٍر، تبلــُغ كتلــُة كلِّ صنــدوٍق 3 كيلوغــرام، علمــًا ِبــاأَن فــادي 

ِة الواحــدة. يســتطيُع اأْن يحمــَل 9كيلــو غــرام، و ســعيٌد  12 كيلــو غــرام فــي المــرَّ

جابِة عن ال�أسئلِة ال�آتية: نتعاوُن في ال�إِ

ِة الواحدة؟  كْم صندوقًا يستطيُع فادي اأّْن يحمَل في المرَّ

ِة الواحدة؟  كْم صندوقًا يستطيُع سعيٌد اأن يحمَل في المرَّ

ناديِق التي نقلها كل من فادي وسعيٍد في مرتْين؟  ما عدُد الصَّ

ِة الثَّانية؟ ناديِق التي بقيت خارَج المحلِّ بعَد المرَّ   عدُد الصَّ

2 قرش4 قروش5 قروش3 قروش
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رُس )5(   الدَّ

       ) 1
3
 ، 1

4
 ، 1

2
الكسور )

1  اأ( اأضع اإشارة) ( تحت الشكل الذي قسم اإلى قسمين متساويين:  

)  (                 )  (           )  (          )  (                
ب( اأحصر بقلم الرصاص نصف المجموعة

: 1
2 كِل فيما يلي، واأكتُب تحَته  ٢ األوُِّن نصَف الشَّ

  )     (          )     (               )   (               )   (       

كِل الذي قُسَم اإِلى 4 اأقساٍم متساوية: 3 اأضُع اإِشارَة ) ( تحَت الشَّ

)    (          )    (             )    (              )    (      
     

 اأناقش:كم نصفًا في الواحد الصحيح؟ 



1٢

 اأناقش:كم ربعًا في الواحد الصحيح؟ 

)    (                 )    (            )    (                   )    (           

كِل فيما يلي : 4 األوُِّن ربَع الشَّ

5 قدم اإبراهيم لوالدته 3 قطٍع من كعكِة الجلي، فاإِذا اأكلت والدته قطعًة

 اأ( كم عدُد القطِع جميِعها   
 ب( الكسُر الذي يمثُِّل القطعَة التي اأكلتها 

1 وُيقراأ )ثلثًا(.
3
 والدة اإبراهيم هو  

؟  جـ( كم ثلثًا في الواِحد الصحيح 

6 األ�حُظ الصورَة واأجيُب: 

 عدُد التُّفاحاِت جميِعها  

 الكسُر الذي تمثُِّله عدد التفاحات الحمراُء 

 الكسُر الذي تمثُِّله عدد التفاحات الخضراُء 

كِل الذي قُسَم اإِلى 3 اأقساٍم متساوية:  ( تحَت الشَّ ٧ اأضُع اإِشارَة )

   

)    (               )    (              )    (             )    (       
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6 األ�حُظ الصورَة واأجيُب: 

 عدُد التُّفاحاِت جميِعها  

 الكسُر الذي تمثُِّله عدد التفاحات الحمراُء 

 الكسُر الذي تمثُِّله عدد التفاحات الخضراُء 

كل:          األوُِّن ثلَث الشَّ

كُل المظلَُّل فيما يلي:  9 اأكتُب الكسَر الذي يمثُِّله الشَّ

)    (                 )    (                   )    (              
1٠ اأِصُل بيَن الكسِر ورمِزه: 

1
3

1
4

1
2

8

11 وزََّع رياض 3 ميدالياٍت من خارطِة فلسطيَن على

اأصدقائِه الثلاثِة بالتساوي.

 اأ( ما نصيُب كلِّ صديق من الميدالياِت ؟ 

 ب( ما الكسُر الذي يمثُِّله نصيُب كلٍّ منهم ؟ 



14

رُس )6(   الدَّ

       ) 1
8
 ، 1

5
الكسور )  

جاِج. 1 تُرّبي  اأمُّ عمارٍ مجموعًة من الدَّ

جاجاِت جميِعها   اأ( عدُد الدَّ

1 وُيقراأ  )خمسًا(. 
5
 ب( الكسُر الذي يمثّله عدد الدجاجات السوداُء  

 جـ( الكسُر الذي يمثّله عدد الدجاجات البيضاُء   وُيقراأ 

كِل الذي قُسَم اإِلى خمسِة اأقساٍم متساوية:  (تحَت الشَّ ٢ اأضُع اإِشارَة)

)       (        )      (        )       (      )      (                

كل: 3 األوُِّن ُخمَس الشَّ

 اأناقش:كم خمسًا في الواحد الصحيح؟ 

كِل  (تحَت الشَّ 4 اأضُع اإِشارَة)
المقسوم الَى ىثمانية اأقساٍم متساوية:

)    (             )    (             )    (  

 اأناقش:كم ثمنًا في الواحد الصحيح؟ 
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كِل الذي قُسَم اإِلى خمسِة اأقساٍم متساوية:  (تحَت الشَّ ٢ اأضُع اإِشارَة)

)       (        )      (        )       (      )      (                

كل: 3 األوُِّن ُخمَس الشَّ

)مهمة تعليمية(   

1 اأكتُب الكسَر الذي يمثُِّله الجزُء الملوَّن:    

 )    (                )    (             )    (                  )    (       

              
٢ ما الكسُر الذي تمثُِّلُه ال�أشياُء الحمراُء اللون:)مهمة تعليمية(

   
    

3  اأكتُب الكسَر الذي يمثُِّله الجزُء المظلَّل: 

            )    (             )    (           )    (              )    (        
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: اأو = في 

                                           

رُس )٧(   ورقة عمل      الدَّ

 اأحصُر بقْدرِ الكسِر الُمعطى:
1

الكسرالصور

1
4

1
5

    
1
3

1
2

1
8

٢ اأكتب الكسور التي تمثل ال�أجزاء المظللة.ثم اأضُع اإِشارَة  اأْو   
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٢ اأكتب الكسور التي تمثل ال�أجزاء المظللة.ثم اأضُع اإِشارَة  اأْو   

ــي: ــدوَل ال�آت ــُل الج 3  اأكِم

رسٌم يمثُِّل الكسررمُز الكسرالكسُر لفظًا

1ُرْبٌع
4

ُخْمٌس

ــات  ــن المجموع ــي كلٍّ م ــراء ف ــات الصف ــدد البالون ــه ع ــذي يمثُِّل ــَر ال ــُب الكس 4 اأكت

ــة: ال�آتي
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1  اأتاأمل الصورة واأتعلم:

 
      اأقراأ القياساِت ثُمَّ اأكتُب اأطواَلها: ٢

 اأ( طوُل القلِم =  سم

      

 ب( طوُل الطبشورِة =  سم

ريِط الملوَِّن =  سم  جـ( طوُل الشَّ

3 األوُِّن من القطعِة الخشبيَِّة حسَب القياِس المطلوب:

              2سم            8سم

ــز  ــنتمتر ونرم ــمى الس ــرة تس ــوال القصي ــاس ال�أط ــدة قي ــم: وح اأتعل
لها)ســم(.

1سم طول الشريط الملون ا سنتمتر

رُس  الدَّ
  )8(

وحدات الطول
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حــِة المدرســيَِّة لمدرســِة ال�أمــِل التَّابعــِة لوكالــِة الغــوِث         فــي زيــارِة طبيــِب الصِّ
ــورة:  لبــِة وكانــْت كمــا فــي الصُّ قــاَم بقيــاِس اأطــواِل مجموعــٍة مــن الطَّ

     

  اأ( اأكمُل الجدوَل ال�آتي:

الطول )سم(ال�سم

محمد

هيا

سعيد

لبِة تنازليًا:  ،  ،    ب( اأرتُِّب اأطواَل الطَّ

4

محمد
سعيد

هيا



٢٠

اعَة ثُمَّ اأجيُب  1 األ�حُظ السَّ

اعات.   اأ( يشيُر العقرُب القصيُر اإِلى العدِد  ونسميه عقرَب السَّ

يِه عقرَب الّدقائق  . ب( يشيُر العقرُب الطويُل اإِلى العدِد  ونسمِّ

 جـ( تشير الساعة المجاورة اإلى: 

٢ األ�حُظ الساعة ثُمَّ اأجيُب:

اإِذا تحرََّك عقرُب الدقائِق بدءًا بالرقِم1٢ليصَل اإِلى 1يكوُن قد تحرَك: 5 دقائَق 

رُس  الدَّ
قراءة الساعة)9(  

تشير الساعة اإلى: 

تشير الساعة اإلى: الساعة  والدقيقة   

اإِذا تحرََّك عقرُب الدقائِق بدءًا بالرقِم 12ليصَل اإِلى 3 يكوُن 
قد تحرَك  دقيقًة

بالرقــِم   بــدءًا  كاملــة(  الدقائِق)دائــرة  عقــرُب  تحــرَك  اإذا 

قــد تحرَك:ســاعًة واحــدًة،  12 يكــوُن  اإِلــى  12وبالعــودِة 
دقيقــًة.  وتســاوي  



٢1

اعَة ثُمَّ اأجيُب  1 األ�حُظ السَّ

اعات.   اأ( يشيُر العقرُب القصيُر اإِلى العدِد  ونسميه عقرَب السَّ

يِه عقرَب الّدقائق  . ب( يشيُر العقرُب الطويُل اإِلى العدِد  ونسمِّ

 جـ( تشير الساعة المجاورة اإلى: 

٢ األ�حُظ الساعة ثُمَّ اأجيُب:

اإِذا تحرََّك عقرُب الدقائِق بدءًا بالرقِم1٢ليصَل اإِلى 1يكوُن قد تحرَك: 5 دقائَق 

تشير الساعة اإلى: الساعة  والدقيقة   

تشير الساعة اإلى: 

 

اأتعلم:الساعة =6٠ دقيقة

: اعَة واأكتُب الوقَت في  3 اأقراأ السَّ

الساعة  والدقيقة           الساعة  والدقيقة    

اعِة لتدلَّ على الوقِت المحدد:)مهمة تعليمية( 4 اأرسُم عقارَب السَّ

اعَة الثَّالثَة وعشَر دقائَق.   اأ( يدرس حسام واجباتِه البيتيََّة السَّ

                 

     

                                             
 ب( ذهَب سليٌم واأمُُّه لزيارِة صديقِه المريِض الساعَة السادسَة وثلاثين دقيقًة.

            

             



٢٢

كَل المناسَب لكلٍّ مجسم مما يلي:   اأحصُر الشَّ
1

 

)  ،  اأ( المكعَّب:)  ، 

)  ، ،  ب( ال�أسطوانة: ) 

ورَة واأكمُل الجدوَل: ٢ اأتاأمَُّل الصُّ

العددالنوع

مكعب

اأسطوانة

ِب مرًة واحدًة. 3 اأرادْت سهى كتابَة حرِف ) C ( على كلِّ وجٍه من اأوجِه المكعَّ

 تكتُب سهى حرَف )C (  مرات.

رُس  الدَّ
  )1٠(

المجسمات

اأتعلم: نسمي كل جانب تم تلوينه بوجه المكعب.



٢3

:  اأقراأ اأطواَل اأشجار الزينة، ثمَّ اأكمُل في 
1

، ، ، اأرتُِّب اأطواَل ال�أشجارِ تصاعديًِّا :

 اأحسب:

بات =    اأ( عدَد ال�أوجِه لــ 3 مكعَّ

ـِـمكعبْيِن =   ب( عدَد الرؤوِس ل

 ج( اأسمي اأشياء من بيتنا لها شكل ال�سطوانة؟

3 اأكتب الوقت الذي تدل عليه كل ساعة:

رُس  الدَّ
  )11(

ورقة عمل 

115 سم

1٠٠سم

35 سم

5٠ سم

٢



٢4

َجْمُع البيانات البسيطة       

ــم  ــه عــن ُمدنِه ــُم طلَبَت 1 فــي اإحــدى مــدارِس المخيمــاِت، ســاأَل المعلِّ

جابــة:٢1 طالبــًا منهــم مــن بئــِر الســبِع، و٧ مــن  وقراهــم ال�أصليــِة، فكانــت ال�إ

يافــا، و8 مــن المجــدِل و5 مــن صفــد.

اأمثُل البياناِت السابقَة في الجدوِل ال�آتي:

ف جميعهم؟  ما مجموُع طلبِة الصَّ

  طالبًا.

ــِف الثانــي مقابلــًة مــع مديــِر المدرســِة، وطرحــوا عليــه  ٢ اأجــرى طلبــُة الصَّ
اأســئلة حــول عــدد الصفــوف وعــدد الشــعب وعــدد الطلبــة فــي مدرســتهم، ثــم مثلــوا 

البيانــات فــي الجــدول ال�آتــي:

رُس  الدَّ
  )1٢(

عدد الطلبةعدد الشعبالصف

414٠ال�أول

31٠5الثاني

4145الثالث

31٠٠الرابع

كم عدُد الصفوِف في 
المدرسِة؟.........

ما مجموع عدُد الشعب في

المدرسِة؟.......  

ما مجموع جميع طلبة المدرسِة؟ ...... 

 

 

عدد الطلبةاسُم البلدة



٢5

      اللجنة الصفية: 

فيَّــَة، وحصــَل المرشــحون علــى  ــِف الثانــي جميُعهــم اللَّجنــَة الصَّ انتخــَب طلبــُة الصَّ
ال�أصــواِت ال�آتيــة كمــا فــي الجــدوِل:

الرسوماتال�سُم

رول�

موسى

اإيمان

كل  يمثل طالبًا

اأملاأ  بما هو مناسب: 

. الِب الذي حصَل على اأعلى ال�أصواِت   اسُم الطَّ

 عدُد طلبة الصف الثاني جميعهم  طالبًا. 

 اأرتُب اأسماء الطلبة تصاعديًَّا حسَب عدد ال�أصواِت التي حصلوا عليها 

.   ،   ،     

1

التمثيلات البيانيَّة       

رُس  الدَّ
  )13(



٢6

ــًا، و1٠  ــِد ال�أضحــى 12 خروف ــي عي ــِة ســلفيت، ف ــاِء مدين ــح اأحــِد اأحي ٢ ذب

ــاذا؟  ــة صحيحــًة ولم ــلاِت ال�آتي ــز، اأيَّ التمثي ــن الماع ــرات، و8 م بق

 اأ( 

الرسوماتالحيواُن

خروف

بقرة

ماعز

 ب( 

الرسوماتالحيواُن

خروف

بقرة

ماعز

 جـ( 

الرسوماتالحيواُن

خروف

بقرة

ماعز



٢٧

1 اأصنُِّف ال�أشكاَل الهندسيََّة:    

  اأ( حسب اللون                          ب( حسب الشكل:
 

العـــــــدُداللَّوُن

ال�أزرق

ال�أحمر

ال�أصفر

ورقة عمل       

العـــــــدُدالشكل 

مثلث

مستطيل

مربع

دائرة

رُس  الدَّ
  )14(



٢8

٢ مدينة الملاهي:

 اأ( اأكمُل الجدوَل ال�آتي،الذي يوضُح عدَد ال�أطفاِل الذين زاروا مدينَة الملاهي:

العدُدالرَّسُماليوُم

السبت

ال�أحد

ثنين 4ال�إِ

3الثلاثاء

ال�أربعاء

٧الخميس

الجمعة

فــِل الواِحــِد بديناريــن، كــم دينــارًا دفــَع ال�أطفــاُل ثمــَن   ب( تذكــرُة الدخــوِل للطِّ

ثنيــن؟  دنانيــر. التذاكــِر يــوَم ال�إِ

فِّ الثاني، فكان طوُل يونس  3 اأخَذ المعلُِّم قياساٍت ل�أطوال بعِض طلبِة الصَّ

12٠سم، وطوُل سليم 13٠سم، وطوُل ُحسين 
ينقُص عن طوِل يونس بمقدارِ 1٠سم. وطوُل 

عادل يساوي 14٠سم.

الجدوِل  في  السابقَة  البياناِت  اأمثُِّل   

المجاور:

الِب الطوُل )بالسم(اسُم الطَّ


