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تمهيد

يتصف اإلصالح التربوي بأنه المدخل العقالني العلمي النابع من ضرورات الحالة،  المستند إلى واقعية النشأة، األمر 

الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية واالحتياجات 

االجتماعية، والعمل على إرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون، من خالل عقد اجتماعي 

قائم على الحقوق والواجبات، يتفاعل المواطن معها، ويعي تراكيبها وأدواتها، ويسهم في صياغة برنامج إصالح يحقق 

اآلمال، ويالمس األماني، ويرنو لتحقيق الغايات واألهداف.   

ولما كانت المناهج أداة التربية في تطوير المشهد التربوي، بوصفها علماً له قواعده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن 

خطة متكاملة عالجت أركان العملية التعليمية التعلمية بجوانبها جميعاً، بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية باقتدار، 

العولمة والبحث عن  التشتت بين  التورط بإشكالية  المعرفة، دون  واإلعداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر 

األصالة واالنتماء، واالنتقال إلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه أكثر إنسانية وعدالة، وينعم بالرفاهية في 

وطن نحمله ونعظمه.   

ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تلّقي المعرفة، وصوالً لما يجب أن يكون من إنتاجها، وباستحضار واٍع لعديد 

المنطلقات التي تحكم رؤيتنا للطالب الذي نريد، وللبنية المعرفية والفكرّية المتوّخاة، جاء تطوير المناهج الفلسطينية 

وفق رؤية محكومة بإطار قوامه الوصول إلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم، والعلم، والثقافة، والتكنولوجيا، وتلبية 

المتطلبات الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة، وهو ما كان له ليكون لوال التناغم بين األهداف والغايات 

والمنطلقات والمرجعيات، فقد تآلفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبيراً عن توليفة تحقق المطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.

ثّمة مرجعيات تؤّطر لهذا التطوير، بما يعّزز أخذ جزئية الكتب المقرّرة من المنهاج دورها المأمول في التأسيس؛ 

لتوازن إبداعي خاّلق بين المطلوب معرفياً، وفكرياً، ووطنياً، وفي هذا اإلطار جاءت المرجعيات التي تم االستناد إليها، 

وفي طليعتها وثيقة االستقالل والقانون األساسي الفلسطيني، باإلضافة إلى وثيقة المنهاج الوطني األول؛ لتوّجه الجهد، 

وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.

التأليف والمراجعة،  العاملة جميعها؛ من فرق  للطواقم  الشكر  إزجاء  الجهد، يغدو  المرحلة من  إنجاز هذه  ومع 

والتدقيق، واإلشراف، والتصميم، وللجنة العليا أقل ما يمكن تقديمه، فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير، ونحن 

واثقون من تواصل هذه الحالة من العمل.

وزارة التربية والتعليم

مركـز المناهج الفلسطينية

تشرين الثاني / 2016 م



مقدمة

ُتعّد المرحلة األساسية الدنيا )1  - 4( لبنة مهمة  في بناء شخصية الّطالب وإكسابه المعارف والمهارات الالزمة 

بما يحقق التنشئة الشاملة المتوازنة، في المجاالت المعرفية والمهارية والوجدانية، لتكوين شخصية قادرة على بناء 

مجتمع متطور يحافظ على موروثه الفكري والثقافي في ظل مواكبته للمستجدات في المجاالت العلمية والتكنولوجية. 

وُتشّكل العمليّة التّعليمية التّعلمية في هذه المرحلة التأسيسية الرّكيزة األساسية في تمكين الطلبة من المعارف 

والمهارات األساسية باكتشاف المعرفة على اختالف أنواعها، وتوظيفها في الّسياقات الحياتيّة جنباً إلى جنب واالنفتاح 

والتواصل مع الثقافة العالمية بما ينعكس إيجابيا على الممارسات والقيم، بما ُيسهم في تحسين نوعية التعليم والتعلم 

وصوالً إلى طلبٍة مبدعين ومنتجين للمعرفة ال مستظهرين لها.

إن تعلم الرياضيات محطة مهمة دالة على تقدم المجتمع ورفعته، وهي من الضروريات الالزمة التي ُتسهم في رفع 

قدرات الطلبة في التّعبير عن ذواتهم وحل مشكالتهم وفق خصائصهم، لذا فقد حرصنا في هذه المرحلة على تمكينهم  

من هذه المهارات لتحقيق الغايات والتطلعات في المراحل الدراسية الالحقة بما يعزز الحس العددي والحساب الّذهني 

ويمكنهم من التعاطي مع المواقف الحياتية ضمن سياقات رياضية.

بالبيئة  الواقعية وتمكينها  الحياتية  السياقات  األساسية تحاكي  للمفاهيم  أنشطة منّظمة  الكتاب  وقد تضّمن هذا 

الفلسطينية وخصوصيتها، وترّكز على التعلم النشط وباستثمار أمثل لقدرات الطلبة؛ إذ ُتتاح أمامهم الفرص لتبادل 

الخبرات من خالل النقاش والحوار وباإلفادة من موارد البيئة المحيطة وتوظيفها بما يحقق التعلم الفعال.

العدِّ،  الكتاب من خمس وحدات دراسية، تناولت السابعة مقارنة األعداد من )1٠-٢٠( لتأكيد مهارة  تكّون هذا 

وتخصصت الثامنة في الجمع ضمن )1٨( لتثبيت حقائق الجمع، وعززت التاسعة والُمعنونة الطرح ضمن )1٨( لتثبيت 

حقائق الطرح، كما تناولت الوحدة العاشرة األعداد من )1 -٩٩( من خالل فهم خواص األعداد وتمثيالتها، وتناولت 

الحادية عشرة الهندسة لتعريف الطلبة على بعض المفاهيم البسيطة في الهندسة.

ل مسؤولياتنا والمشاركة  وإيمانا منا بقدرات معلماتنا ومعلمينا وحرصهم على فلذات أكبادنا، فإننا ومن منطلق تحمُّ

أمور  فيها نضع بين يديكم ثمرة جهود دؤوبة وكلنا ثقة بكم، معلمين ومشرفين تربويين ومديري مدارس وأولياء 

وذوي عالقة، خبراء في رفد هذا الكتاب بمقترحاتكم وتغذيتكم الراجعة؛ ما يعمل على تجويد العمل وتحسينه بما فيه 

مصلحة طلبتنا قادة مستقبلنا.

فريق التأليف



المحتـويـــات

العدد التالي                                       4   1 الدرُس 
العدد السابق                                       ٧  الدرُس ٢  
المقارنة بين عددين              1٠   ٣ الدرُس 
الترتيب التصاعدي               1٣ الدرُس 4  
الترتيب التنازلي               1٦ الدرُس ٥  
القيمة المنزلية               1٨ الدرُس ٦  
الصورة الموسعة               ٢1 الدرُس ٧  

مراجعة الوحدة                                                                   ٢٣  الدرُس ٨  

مقارنة األعداد من 10- 20 الوحدة: 7

الجمع ضمن العدد)1٠(                       ٢٨   1 الدرُس 
الجمع ضمن العدد)1٨(                       ٣٢  الدرُس ٢  
الجمع ضمن العدد)1٨( ثانياً            ٣٨   ٣ الدرُس 
مراجعة الوحدة                          4٣ الدرُس 4  

الجمع ضمن 1٨ الوحدة: ٨

الطرح ضمن العدد)1٠(                       4٨   1 الدرُس 
الطرح ضمن العدد)1٨(أوالً                 ٥٢  الدرُس ٢  
الطرح ضمن العدد)1٨( ثانياً            ٥٥   ٣ الدرُس 
الطرح ضمن العدد)1٨( ثالثاً            ٥٨   4 الدرُس 
مراجعة الوحدة                           ٦1 الدرُس ٥  

الطرح ضمن 1٨

األعداد من ٢1-٢٩                            ٦٥   1 الدرُس 
تمثيل األعداد                                       ٦٩  الدرُس ٢  
األعداد من ٣٠-٩٩                            ٧٢   ٣ الدرُس 
مضاعفات العشرة                            ٧٧   4 الدرُس 
مراجعة الوحدة                          ٨٠ الدرُس ٥  

األعداد من 21-٩٩ الوحدة: 10

الوحدة: ٩

االستقامة واالنحناء                            ٨٦   1 الدرُس 
المربع - المستطيل - المثلث - الدائرة          ٨٨  الدرُس ٢  
متوازي المستطيالت - المكعب - الكرة          ٩٣   ٣ الدرُس 
أجزاء الشكل                                       ٩٦   4 الدرُس 
مراجعة الوحدة                          ٩٧ الدرُس ٥  

الهندسة الوحدة: 11



 ماذا ترى في الصورة؟

 عدد الزهرات  = 

 عدد النح��ت = 

 هل يوجد زهرة لكل نحلة؟

 عدد النح��ت = 

 هل يوجد زهرة لكل نحلة؟

الوحدة السابعة  
مقارنة ا��ٔعداد من ١٠ - ٢٠

٢



يتوقع من الطلبة بعد ا��نتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع ٔانشطتها ٔان يكونوا 

قادرين على توظيف مقارنة ا��ٔعداد من ١٠ - ٢٠ في الحياة العملّية من خ��ل ا���تي:

ابق لِعدٍد ُمعطى.  ١) ٕاِيجاِد العدِد الت�الي َو العدِد الس�

 ٢) الُمقارنِة بْيَن عددْين.               

 ٣) ترتيِب ا���عداِد تصاعدّيًا و تنازلّيًا.

ْقم في عدٍد ُمعطى.  ٤) تحديِد القيمِة المنزلي�ِة للر�

عِة والُمختصرة. ورة الُموس�  ٥) كتابِة العدِد بالص�

 ٦) حل� مشك��ت حياتية على مقارنِة ا���عداد.

٣



٤

      

ا�ختاُر ِبطاقًة من بْيِن بطاقاٍت مقلوبٍة ومرق�مٍة من ٦ - ٢٠  ١

  ٔا) ا�قرا� العدَد المكتوَب علْيها.

ّبورة.   ب) ٕاِذا كانت قراءتي َصحيحًة، يكتُب زميلي العدَد نفَسه على الس�

٢ ا�عد� تصاعدي�ًا من ١ ٕاِلى ٢٠

٣ ا�تعاوُن مع ا�فراِد مجموعتي فيما ئاتي: 

 ٔا) ا�ِصُل الّصورَة ِبالعدِد الُمناِسب:

عشراتا�حاد عشراتا�حاد

١٢

١٨

٨

١٩

 ب) ا�تٔام�ُل خط� ا���عداِد وا�كُتُب في:   

 العدَد التّالي لكٍل من ا��ٔعدِد ١٢،٨،٦ 

      

العدُد الت�الي رُس ا���و�ل                          الد�

٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٨ ١٠ ١١  ١٢



٥

ـِ   ا�ناقُش مع زميلي وا�كمُل: العدُد الت�الي ا�كبُر من العدِد ب

ُذ هــذا الن�شــاط معــًا،  ــِف ا���و�ل:ســُننف� ٤    ٔا) قالــْت ُمعل�مــُة الص�

ياضيــاِت ويذكــُر ا�حُدكــم َرْقــَم  فحــِة مــن كتــاِب الر� ســٔاْذكُر َلُكــم َرْقــم الص�

ــة: فحــِة التّالي الص�

فحِة الت�اليِة للّصفحِة التي ذكرْتها الُمعلّمة:  ا�كتُب رْقَم الص�

 ب) ا�كتُب تاريَخ اليوِم الت�الي في:  

 جـ) ا�ْكُتُب الّعدَد المناسب في  لكّل عدد:

       العدُد الت�الي لِلعدد ١١        

       الَعدُد الت�الي للعدد ١٨                    

١٥١٣٩١٩١٦

كانون ثاني
كانون ثاني

كانون ثاني
كانون ثاني

١٠١٢١٧١٤



٦

اعة: ٥ ا�ْرُسُم عقربْي الس�

                                 

 

٦ ا�فّكُر:

 ٔا) احتفلْت ا�سماُء مع صديقاتِها ِبيوِم مي��ِدها، فوضعت 
لكل سنة شمعة.

    كم يبلُغ عمُر ا�سماَء ؟  سنة.

    كم شْمعًة ستضُع في العاِم القاِدم؟  شمعة. 

 ب) ا�ضــُع فــي حّصالتــي كل� يــوٍم دينــارًا، ٕاذا كان فيهــا اليــوُم ١٩ 

دينــارًا، فكــم دينــارًا يكــون فيهــا غــدًا؟  دينــارًا.

 بعد ساعٍة واحدة

ٔاذهب ٕالى المدرسةٔاصحو من نومي



٧

١ دو��ب الحّظ:*  

، وعنَد ثباتِه ا�قرا� العدَد الواقِع عنَد ا�ٕ�شارة.  ٔا) ا�حر�ُك دو��َب الحظ�

ابَق لُه.  ب) يذكُر زميلي العدَد الس�

بورة. ابق على الس�  جـ) يكتُب زميٌل ا�خَر العدَد الس�

٢ ا�عد� تنازلّيًا من ٢٠ ٕاِلى ٧

ـِ    ابق لِلعدد ٔاقل ب  ا�تناقُش مع زم��ئي وا�ْكِمُل : العدُد الس�

ا�تعاوُن مع زم��ئي:  ٣

 ٔا) ا�كُتُب َرْقَم البيِت الن�اقِص: 

 ب) ا�كُتُب العدَد الذي تقُف عنَدُه كل� حشرٍة:

 

                   

* للمعلم: ينفذ النشاط مع عدد من المجموعات.                                                       

العدُد السابق رُس الثاني                          الد�

١٨١٧

٧ ٨ ٩
١٠
١١

١٢
١٣١٤١٥

١٦
١٧
١٨
١٩

   ٢٠       ١٥       ١٢   



٨

ابِق لِلعدِد في   ج) ا�ضُع  حوَل العدِد الس�

١٠
١١، ٩،١٢

١٣
١٢، ١٤،١١

١٩
٢٠،١٤،١٨

١٧
١٨، ١٩،١٦

ابِق لُه بدءًا ِمن ٢٠  ٤ ا�ِصُل كل� عدٍد ِبالعدِد الس�

كَل الن�اتَج.        ا�لو�ُن الش�

اَبق رقم (٧):  ٥ عمارٌة مكو�نٌة من ٨ طاَبقًا، وقَف الِمْصعُد في الط�

ابِق الذي تحَته مباشرة؟            ٔا) ما َرْقُم الط�

ابِق الذي فوَقُه مباشرة؟           ب) ما َرْقُم الط�

ابِق الذي يقُع بيَن الّطابقْيِن ٢ و ٤؟           جـ) ما َرْقُم الط�

١٠

٩١١

٨١٢
٧١٣ ٢٠

١٩

١٨١٧١٦

١٥

١٤



٩

٦ ا�نظُر ٕاِلى ٔايام ا��ٔسبوِع وا�جيب: 

بتاليوم ثنينا���حدالس� الُجمعةالخميسا���ربعاءالث���ثاءا�ٕ�ِ

١١١٤التاريخ

ابُق ليوِم الث���ثاء   و تاريُخه    اليوُم الس�

 اليوُم الت�الي ليوِم الخميس   و تاريُخه  

٧ ا�ْكِمُل:

 ،  ،  ،١٩، ١٨، ١٧      



١٠

١ ٔاتٔامل الصورة ؤاناقش

المقارنة بين عددين رُس الثالث                          الد�

 
    

 عدد المقاعد  عدد الط��ب  عدد الطالبات 

٢  ٔا) ا�ْكُتُب العددْيِن في  و ا�ضُع > ٔاو < ا�و = في  وا�قرا�ه:

    

نعيد ترتيب المقاعد
بعد ا��نتهاء من اللعب



١١

ورِة لتكوَن المقارنُة صحيحًة:  ب) ا�رُسم حسَب الص�

 جـ)  ا�ضُع > ا�و < ا�و = في    لتكوَن العبارُة صحيحًة:

  ٦  ٤+٥٣+١  ٩-٨٣  ٩

٨-٠  ٨+٩٠-٤   ٦  ٧  ٥

٣ ا�لو�ُن حسَب الَمطلوب:

َعَددًا بيَن العددْين ١٠ و ٢٠َعَددًا ا�كبَر من ١٣َعَددًا ا�صغَر من ١٠

   

   

    

  

   

   

                                                            

٤  ا�ضُع > ا�و < ا�و = في  لِتكوَن المقارنُة صحيحًة:

         ٔا) ١٢ ١٦           ب)  ١٨  ١٧      

         جـ)  ٢ َعَشرات  ١٩      د) ١٧  ٧ + ١٠

= ٨    < ٥    > ٤



١٢

يور، لديه الطيور ا���تية:   ٥ هوايُة عادٍل تربيُة الط�

الن�وع

١٥ بط�ة١٣ حمامة١٨ عصفورًاالعدد

يورٍ عنَد عادل    وعددها       ٔا) ا�كثُر نوٍع من الط�

يورِ عنَد عادل   وعددها      ب) ا�قل� نوٍع من الط�

٦ ا�ْكُتُب عددًا مناسبًا في كّل  لتكون المقارنُة صحيحًة: 

    ٔا) ١٠<           ب)  >١٧       جـ)  > 

٧ ا�َفّكر ؤاكتب في  : 

 عددًا ا�كبَر من ١٣

 عددًا ا�صغَر من ١٨ 

 عددًا يقَع بين ٨ و ١٨ ومجموُع ا�رقاِم منازلِه ث��ثة



١٣

  

 

١ بالت�عاوِن مع ٔافراِد مجموعتي:                               

  ٔا) ٔالو�ُن كل مجموعة ٔاعداد مرت�بة تصاُعدي�ًا بلوٍن مختلف.

  ب) ا�كو�ُن من ُحروفِها كلمًة. 

١٣      ي١٠        د  ٩        ف٨      ص

١٢      د١٠        ح٨        ة٨        ع

١١      ل٩         ف٧        ز٩        ل

١٠      ب٨         ر٦        غ ١٠      م

١٠        ا٩         ف٨       ي٧       ح

 ، ، ،  ،  ، الكلماُت: 

 ا�ناقُِش: كيف نرتب ا��ٔعداد تصاعديًا؟

٢  ٔا- ا�رت�ب� ا�طواَل القطِع من ا���قصِر ٕاِلى ا���طوِل:

 ،  ،               
 ب- ا�كُتُب عدد البالونات لِكل� مجموعٍة، وا�رت�ُب ا���عداَد تصاعديًا:

  ،  ،     الترتيب: 

  
الترتيب التصاعدي رُس الرابع                          الد�

٧ ١٠

٩



١٤

 جـ) ا�ُعد� تصاعدّيًا وا�كتُب:
، ، ، ، ، ، ، ، ، من ٧ ٕاِلى ١٦:

، ، ، ، ، ، ، ، ، من ١٠ ٕاِلى ١٩:

ــوازِم  ــنوّي الــذي تنّظُمــه المدرســُة لل� ٣ ا�ختــاُر ث��ثــَة ٔاشــياٍء مــن الَمْعــِرض الس�

المدرســي�ة، وا�رتــُب ا�ثمانهــا تصاعدّيــًا:

 

  ،  ،     الترتيب: 

٤ ا�رت�ُب ا�عماَر البناِت تصاعديًا:                              

            

  ،  ،     الترتيب: 

٥ ا�عيُد ترتيَب ا���عداِد تصاعدّيًا:

 ،  ،  ، ٩، ١٢، ١٨، ١٥  الت�رتيب: 

٩ دنانير ١٤ دينارًا١١ دينارًا١٦ دينارًا٨ دنانير

 ا�رت�ُب ا�عماَر البناِت تصاعديًا:                              

١٣

 ا�رت�ُب ا�عماَر البناِت تصاعديًا:                              

١٨

 ا�رت�ُب ا�عماَر البناِت تصاعديًا:                              

١٦

            



١٥

٦ نشاط:(ا�ختاُر هوايتي)*    

 نحسُب عدَد الطلبة لِكّل هوايٍة من الشعبة 

 ،  ،  ، لبِة حسَب هواياتِهم تصاعدّيًا:  ا�رت�ُب ا�عداَد الط�

٧ ا�فّكُر وا�جيُب: 

 ٔا) ا�ضُع عددًا مناسبًا في كِل  لتبقى ا���عداُد مرت�بة تصاعدي�ًا:

١٢ ،  ، ١٧                ،  ، ١٩        

ِل كانت الن�تائُج كما في الجدول:  ِف ا���و�  ب) في مسابقٍة بين مجموعاِت طلبِة الص�

   ا�رتُّب عدد نقاَط المجموعاِت 

     تصاُعدي�ًا .

مسابقُة المجموعات 

القدسبيسانعكاحيفاالمجموعة

١٩١٣١٧١٤عدُد النّقاّط

القدس المجموعة

ينفذ نشاط الهوايات عمليًا داخل الصف.
 *

، ، ،   الترتيب: 



١٦

*
٢ نلعُب معًا 

 نتوز�ُع في ث��ِث مجموعاٍت.

لة.  ترمي كل مجموعِة الُكرَة (٢٠ مرًة) اتجاه الس�

لِة ونُسّجُل عددها.    نعُد الُكراِت التي دخلْت في الس�

 المجموعة ا��ٔولى  المجموعة الثانية  المجموعة الثالثة 

  ،  ،  نرت�ُب ٔاعداَد الكراِت المسجلِة تنازليًا: 

الترتيب التنازلي رُس الخامس                          الد�

١٣١٠٨

لت مجموعتاِن العدد نفسه يعاد اللعب بينهما مرة ٔاخرى.  * ٕاذا سج�

 ا�ناقُِش: كيف نرتب ا��ٔعداد تنازليًا؟

ِل درجاِت الحرارِة في عاِصمِة  ِف ا���و� َل ٔاحُد طلبِة الص� ١ سج�

ِف كما يلي: فلسطيَن، في ث��ثِة ا�ّياٍم متتالية، ثم� عرضها ا�ماَم الص�

     اليوم ا��ٔول          اليوم الثاني         اليوم الثالث

- ٔاصُف حالَة الط�قِس في مدينِة الُقدس.



١٧

٣ ا�عد� تنازلي�ًا وا�كتُب ا���عداد:

، ، ، ، ، ، ،  ٔا) من ١٥ ٕاِلى ٨: 
، ، ، ، ، ، ، ،  ب) من ٢٠ ٕاِلى ١٢:

٤ ا�كتُب عدَد الكرات في  ثم ا�رتّبها تنازلّيًا:

   

الت�رتيب: ،  ، 

٥ ا�تعاوُن مع زم��ئي وا�رت�ُب ا���عداَد تنازلّيًا: 

 ٔا) ١٣، ١٩، ١١:  ،  ،  

 ب) ١٢، ١٦ ، ١٣ ، ٢٠:  ،  ،  ،  

٦ ا�فك�ُر: 

ا�كتُب عددًا في  لتبقى ا��ٔعداُد مرتبًة تنازلي�ًا:

، ٤ ا�حاد و ١ عشرات.  ،١٨، ١٥،                    ٧ + ١٠ 

٧ ا�رت�ُب ا���عداَد تنازلي�ًا وا�كوُّن 

من حروفِها كلمًة: 
 ٔا) ترتيُب ا���عداِد تنازلّيًا: ، ،  ،  ، 

 ب) الكِلمة بعد ترتيب حروفها:  

  ٕاِذا كان جواُبك صحيحًا فالكلمُة هي مدينٌة فلسطينيٌة تشتهُر بزراعِة الَمْوزِ. 

ا  ١٠ح ١٢ ٔا ١٩ر ١٦ي ١٣

الت�رتيب:



١٨

١   ا�رمي كرًة واحدًة اتجاه ا��ٔجسام الخشبية.

 ا�عد� ا��ٔجسام الخشبية التي وقعْت.

ُل ا���حاَد والعشراِت، وا�كتُب العدَد في لوحِة المنازِل.  ا�سج�

 ٔاقرا� العدَد.

لبة على صحة قراءتي يرفُع يَده.  من يوافُق من الط�

٢ ا�تعاوُن مع ٔافراِد مجموعتي: 

 ٔا) ا�عد� ا���حاَد والعشراِت وا�كتُب العدَد في   

 ا�حاد و  عشرات=   ا�حاد و  عشرات=   

 ب) ا�مث�ُل ا���عداَد في  على الِمْعداد: 

            

القيمة المنزلية رُس السادس                          الد�

عشراتا�حاد

عشراتا�حاد

٢٠١٧
عشراتا�حاد



١٩

 جـ) ا�مث�ُل ا���عداَد في  على لوحِة المنازل:  

    

٣ ا�كتُب ا���عداَد ا���تيَة (بالر�موز):

  ٔا) ٧ ا�حاد و ١ عشرات =      ب) ١ ا�حاد و ١عشرات = 

٤ ا�تٔام�ُل الّصوَر ا���تيَة وا�جيُب:

 ٔا) ما الع��قُة بيَن الورقِة التي ُكِتَب عليها ١ والورقِة التي ُكِتَب عليها١٠؟

 ب) اْشترى ا�يمُن ساعًة ثمَنها ١٤دينارًا:

دفــع  ورقــاٍت مــن فئــِة الّدينــار و ورقــة مــن فئــِة 
العشــرة دنانيــر. 

 جـ) ٔاتٔامل:

ْقُم ٤ في منزلِة ا���حاِد وقيمتُه هي         الر�

ْقُم ١ في منزلِة العشراِت وقيمتُه هَي        الر�

عشراتا�حاد

١٤

عشراتا�حاد

١٠

ٔاتعلم: تسمى قيمة الرقم في المنزلة، القيمة المنزلية للرقم.



٢٠

ا�ْكِمُل: 

ْقُم ٦ في منزلِة  وقيمتُه المنزلي�ُة هَي    ٔا)  العدُد ١٦:الر�

ْقُم ١ في منزلِة  وقيمتُه المنزلي�ُة هَي                   الر�

ْقُم ٠ في منزلِة  وقيمتُه المنزلي�ُة هَي   ب) العدد ٢٠:الر�

ْقُم ٢ في منزلِة  وقيمتُه المنزلي�ُة هَي                     الر�

ْقِم الُملو�ِن با���حمِر: ٥ ا�رسُم دائرًة حوَل قيمِة الر�

١٦

٦١٠

١٢
٢١٠

١٩

٩١٠

٦ ا�كتُب عددًا مناسبًا من منزلتْين:

ْقِم في منزلِة  قيمُة الر�
ا���حاد   ٤

ْقِم في منزلِة  قيمُة الر�
العشرات   ١٠

ْقِم في منزلِة ا���حاد قيمُة الر�

٦

٧ ا�فك�ُر: 

 ٔا) عدٌد بيِن ١٠ و ٢٠ َرْقَم ا�حادي ُيشبه رقَم عشراتي:



٢١

١ ٔالو�ُن كل� البطاقاِت التي تحمُل العدَد نفَسه ِبلوٍن واحٍد: 

٢ اشترت هديُل م��بسًا للعيِد: فستانًا وحذاًء، وحقيبًة.ا�تٔام�ُل وا�جيب: 

 ٔا) كم دفعت هديل للبائِع ثمنًا لِلفستان؟ 

         =  دنانير  وعشرة دنانير

         ١٧ =  ا�حاد  و   عشرات

 +  =         

 ب) دفعْت هديُل ثمَن الحذاِء   دينارًا =  +  

 جـ) دفعْت هديُل ثمَن الحقيبة   دينارًا =  +  

الصورة الموسعة رُس السابع                          الد�

١٢ دينارًا ١٣ دينارًا ١٧ دينارًا 

١٠+٣ ١٨ ٨-٠

٠+٨ ٨١٣ا�حاد و١عشرات

ٔاتعلم: ٧+١٠ تسمى الصورة الموسعة للعدد ١٧.



٢٢

ا�صُل صورَة كل� طفٍل مع قميٍص يناسُب ما معه من نقود، لِيشترَي كٌل منُهم قميصًا:            ٣
 

رامي

٦ دنانير و١٠ 
دنانير

ج��ل

٥ دنانير و ١٠ 
دنانير

هاني

١٠ دنانير و١٠ 
دنانير

١٦ دينارًا٢٠ دينارًا١٥ دينارًا

عِة: ٤ ا�كِمُل كتابَة العدِد بالّصورِة الموس�

 ٔا) ١١=  + ١٠     ب) ١٩=  +  

٥ ا�كتُب ا���عداَد بالّصورة الُمختصرة:*

 ٔا) ٣ ا�حاد و ١عشرات =             ب)  ٠ + ٢٠ = 

٦ ا�ضُع > ا�و < ا�و = في 

 ٔا) ١٧  ٥ + ١٠          ب) ٥ ا�حاد و ١عشرات ١عشرات و ٥ا�حاد

  ١٠+٦ ٢٠       د) ٤ ا�حاد و ١ عشرات   جـ) ٢ عشرات 

 * كتابُة العدِد  با��ٔرقاِم  تسّمى الط�ريقُة المختصرُة.



٢٣

١  ٔا) ا�تا�م�ُل الّصورَة وا�جيُب:

عدُد المظ��ِت =         عدُد ا��ٔشخاِص =       عدُد القوارِب = 

عـدُد الكراســِي =         عدُد الّطاو��ِت =    

 ب- ا�ضُع > ا�و < ا�و = في  

 عدُد المظ��ِت  عدُد القوارب     عدُد ا��ٔشخاِص  عدُد الكراسي

 عدُد الّطاو��ِت  عدُد المظ��ِت

مراجعة الوحدة رُس الثامن                          الد�



٢٤

٢ زرع ا�بو ا�مجد ا���شجاَر المثمرَة ا���تية في بستانِه:

تيٌنَنخيٌلالن�وع زْيتوٌنِعَنٌب  

١٣١٥٢٠١٩عدُد ا��ٔشجار

ٔاتٔامل الجدول وا�جيُب:

 ا�كثُر نوع من ا���شجار المزروعِة في بستاِن ا�بي ا�مجد 

ْت شجرُة ِعَنٍب واحدٍة، عدد ٔاشجار العنب التي بقيت في البستان   َجف�

 لو زرَع ا�بو ا�مجد شجرَة تيٍن ا�خرى يصبُح عدُد شجرات التين في البستان 

 ا�رت�ُب ٔاعداَد ا���شجارِ المزروعِة في الُبستاِن تصاعدّيًا:

 ،  ،   ،   

ـِ (٢٠) سيارًة:   ٣ يت�سُع َمْوقُِف سياراٍت ل

ياراِت في الموقِف=   ٕاذا كاَن فيه مكاٌن فارٌغ لِسيارٍة واحدٍة، فٕان عدُد الس�

شارُة الز�رقاُء؟  على ماذا تدل� ا�ٕ�ِ



٢٥

٤ ا�رت�ُب ا���عداَد تنازلّيًا وا�كو�ُن من حروفِها المرتبة كلمة.

 ،  ، ترتيُب ا���عداِد تنازلّيًا:  ، 
ٔارتب الحروف ؤاكتب الكلمة:  

ٕاذا كان ترتيُبك صحيحًا فٕاِن� الكلمَة هي ما ُيصنُع منه العسُل.

حيحَة مما بيَن القوسْيِن وا�ضُعها في     جابَة الص� ٥ ا�ختاُر ا�ٕ�ِ

 ٔا) العـــــدُد ١٦>                          (١٨،١٤،١٧)

(١٠،١٥،٢٠)                          ١٢ >  ب) العدُد 

 جـ) العـــدُد الت�الي لِلعـــدِد ١٣هو          (١٩،١٢،١٤)

ابُق لِلعدِد ٢٠ هو           (١٧،١٩،١٣)     د) العـــدُد الس�

٦ ا�راَد فــادي شــراَء هديــٍة لصديِقــه ِبمناســبِة نجاِحــه، كاَن معــه ا�كثــر مــْن ١٧ 

دينــارًا، وا�قــّل مــن ٢٠ دينــارًا. 

 ٔا) كْم دينارًا يمكُن ا�ْن يكوَن مْع فادي؟ 
 ب) ما الهديُة التي يمكُن لفادي ا�ْن يشترَيها؟ 

 جـ)كْم دينارًا يدفُع فادي ٕاِذا اشترى نظارة وقلمًا؟  +  =  

  ٔاقّيم ذاتي: ا�عبر بلغتي عما َتعلمته خ��ل هذه الوحدة.

 جـ)كْم دينارًا يدفُع فادي ٕاِذا اشترى نظارة وقلمًا؟ 

٧

١٤
ق

١٩
١٥ح١٧ر

ي

١٩١١٧



الوحدة الثامنة   
الجمع ضمن ١٨      

ــن  ــا م ــاِن بتركيِبه ــات، فيقوم ب ــَد ِبالُمكع� ــِه ا�ْحم ــع ٔاخي ــَب َم ــب� ســعيٌد ا�ن يلع  ُيِح

بــات التــي معُهمــا فــي  ال�لــوِن نفِســه معــًا، وفــي نهايــِة ال�لعبــِة يضعــا جميــَع الُمكع�

ــِن. ــع الَولدْي ــاِت ال�تــي َم ب َصنــدوق، كــْم عــدُد الُمكع�

ِمَن ال�لوِن ا���ْزرِق؟  +  

ندوق؟  +   بًا وضَع الولداِن في الص�  كْم مكع�



يتوقع من الطلبة بعد ا��نتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع ٔانشطتها ٔان يكونوا 

قادرين على توظيف الجمع ضمن ١٨ في الحياة العملّية من خ��ل ا���تي:

 ١) جمِع عددْيِن .

 ٢) تمثيِل عملي�ات َجْمٍع بطرٍق مختلفٍة (ا���جسام الحسابي�ة، اْلِعيدان،...) .

 ٣) توظيِف عملي�ة الَجْمِع في حل� مشك��ت حياتي�ة.

 ٤)جمِع عددْيِن ذهني�ًا.



٢٨

+=

الجمع ضمن العدد(١٠) رُس ا���و�ل                          الد�

١ ا�تعاوُن َمع َزميلي.

ُل عدَد الُكراِت في كل� َصندوٍق.   ا�سج�

 نختاُر َصندوقْيِن، بحيث يكوُن مجموُع الُكراِت فيِهما:

 ٔا) ُيساوي ٧     و       ب) ُيساوي ٥   و  

٢ ا�جُد ناتَج الَجْمِع:

 ٔا) 

 ب) 

 جـ) 

 د) 

+=

= ٤+٤ = ٥+٥ =٣+٣

= ٣+٦ = ٦+٢ =٥+٢



٢٩

+= ٤٦

ــي ١٠ تفاحــاٍت فــي طبقْيــِن صغيريــن، فــي  ٣ وضعــْت ا�م�

ا��ٔول ٤ تفاحــات وفــي الثانــي ٦ تفاحــات، وقالْت لي ســاعْدني 

فــي توزيــِع ١٠ َمــْوزِات علــى طبقْيــِن صغيرْيــِن.  

بِق الث�اني.        بِق ا���وِل. عدُد الموزات في الط�  عدُد الموزات في الط�

 ٔاقترح طريقة ٔاخرى لتوزيع الموز في طبقين  +  =               

٤ ا�جُد ناتَج اْلجمِع.

 =  +   =  +  

ا�لو�ُن بلونْيِن مختلفْيِن، بحيُث يعب�ُر الر�سُم عن جملِة الَجْمِع المكتوبِة. ٥
  

٥+٥=٢١٠+٨=١١٠+٩=١٠

٣+٧=٤١٠+٦=٦١٠+٤=١٠

ا�لو�ُن بلونْيِن مختلفْيِن، بحيُث يعب�ُر الر�سُم عن جملِة الَجْمِع المكتوبِة.

  

ا�لو�ُن بلونْيِن مختلفْيِن، بحيُث يعب�ُر الر�سُم عن جملِة الَجْمِع المكتوبِة.ا�لو�ُن بلونْيِن مختلفْيِن، بحيُث يعب�ُر الر�سُم عن جملِة الَجْمِع المكتوبِة.



٣٠

٦ ا�ضُع عددًا مناسبًا في  لِتصبَح جملُة الجمِع صحيحًة. 

ــا مرتْيــِن،  ــا بنــا يــا ُخلــود نتســابُق معــًا بحيــُث يقِفــُز كٌل من� ٧ قــاَل خالــٌد: هي�

ُل كــم خطــوًة قفزنــا فــي كل� مــرٍة، والفائــُز هــَو َمــْن كاَن مجمــوُع خطواتِــه  ونُســج�

التــي قفزهــا ا�كبر.ا�تعــاوُن مــع زميلــي وا�ْكِمــُل:

 عدُد الخطواِت التي َقَفَزها خالُد

 =  +   

 عدُد الخطواِت التي قَفَزْتها خلوُد 

  =  +   

٨ تقِفُز ليلى على خط� ا���عداِد، ا�كتُب جملَة الجمِع الُممث�لَة على خط� ا���عداِد.                    

 عدُد الخطوات التي َقَفَزتها ليلى في المرة ا��ٔولى  

 عدُد الخطوات التي َقَفَزتها ليلى في المرة الثانية  

 عدُد الخطوات التي قفزتها ليلى في المرتين  +  =  

 =٧+٣

٥+  =١٠

 =١+٩

٢ =١٠+ 

١٠=١٠+

١٠=  + 

    ١٠    ٩   ٨    ٧   ٦    ٥   ٤    ٣    ٢   ١    ٠



٣١

٩ ا�مث�ُل ُجملتْي الجمِع على خط� ا���عداِد وا�ِجُد الن�اتَج. 

                                   

     

َف ا���و�َل وكاَن عمُره ٦ سنواٍت، كم سيصبُح عمُره  ١٠ دخَل سعيٌد الص�

بعد ٤سنواٍت؟ 

  : الحل�

١١ ا�فك�ُر؟

 ٔا) ا�نا عدٌد  ٕاذا جمْعَتني مع نفسي كاَن الن�اتُج عشرًة، َفَمْن ا�نا ؟

  : الحل�

 ب) ا�نا عدٌد ٕاِذا جمْعَتني مع عشرٍة كان الن�اتُج عشرًة، َفَمْن ا�نا؟ 

 : الحل�

    ١٠    ٩   ٨    ٧   ٦    ٥   ٤    ٣    ٢   ١    ٠

    ١٠    ٩   ٨    ٧   ٦    ٥   ٤    ٣    ٢   ١    ٠

 =  + ٧٣

 =  + ٢٨



٣٢

١ ا�فك�ر:

َمصروفي ا�نا ؤاخي ٩ قروٍش: 

٩ =  و      ٔا) َفكم قِرشًا مصروف كل� ِمن�ا؟ 

٩ =  و      ب) مصروف ا�خي ٥ قروٍش،كم قرشًا مصروفي؟ 

٢ ا�كتُب العدَد الن�اقَص في    

   

          

٣ ا�تعاوُن مع زم��ئَِي وا�ضُع (ا�حَد عشَر زّرًا) في ُمغل�فْيِن،
ُل عدَد ا���زرارِ في الُمغل�فْيِن كل� مرة.*       ثم ا�سج�

ًا يفصُل عناصَر المجموعِة حسَب عملي�ِة الَجْمِع، وا�جُد ناتَج الجْمِع.  ٤ ا�رسُم خط�

  

الجمع ضمن العدد (١٨) ٔاو��ً رُس الثاني                          الد�

 ا�تعاوُن مع زم��ئَِي وا�ضُع (ا�حَد عشَر زّرًا) في ُمغل�فْيِن،

          

٨

٤

٩

٦

١٠

١١  و  = 
١١  =  + 

  

 = ٤  + ٧

 ٔا)

٥

 * (تكرار عملية توزيع ا��ٔزرار في المغلفين عدة مرات).

 = ٩  + ٢

 ب)



٣٣

ــا��ٍت لــي و���خوتــي،  ي ا�ربــَع حص� ٥ قــاَل وليــٌد: فــي يــوِم العيــِد، اْشــترى جــد�

ــه  الِت خــُر فــي حص� ــا مبلغــًا مــن المــاِل مســاويًا لمــا يد� ــه ســيعطي ك��ً ِمن� ــا ا�ن� َوا�ْخبرن

ُر  ا�ســبوٍع.نفك� كل�  نهايــِة  مــع 

ونحســُب كــْم ســيصبُح مــع كل� 

ــِة ا���ســبوِع. ــا فــي نهاي من

ه  قروش   ٔا) اد�خَر وليٌد ٦ قروٍش.ا�عطاه جد�

يصبُح معه ٦ + ٦ =  قرشًا

 ب) اد�خَر عادٌل  قروش

ه  قروش ا�عطاُه جد�

يصبُح مَعه  +  =  قرشًا 

       
 جـ) اّدخرْت حناُن  قروش

ها  قروش       ٔاعطاها جد�

يصبُح مَعها  +  =  قرشًا  

 د) اّدخرْت ا�ماني  قروش

ها  قروش  ا�عطاها جد�

يصبُح مَعها  +   =   قرشًا           

 قروش  قروش 

قرشًا



٣٤

ًا يفصُل عناصَر كل� مجموعٍة ٕاِلى ُمكونْيِن ُمتساوييِن، وا�كتُب جملَة الَجْمِع: ٦ ا�رسُم خط�

٧ ا�جُد ناتَج ما ئاتي: 
  

ياضياِت:َمــْن يجــُد ناتــَج ٥+٦؟ قالــْت ا�مُل:ا�نــا ا�عــِرُف، قالْت  ســا�لْت معل�مــُة الر� ٨

ــبورِة.                   لْت ا�مــُل على الس� .ســج� الُمعلّمُة:هي�ــا نــرى الحل�

وباسِتخداِم ا��ٔجساِم الحسابي�ِة؟ 

 =   

    ٥+١         =         ٦  

     ٦          +         ٥ ٕاَِذْن  

 +    
٥+١      +     ٥     

(٥+٥)+١                

=٧+٧ =٩+٩=٨+٨=٦+٦

 =  + 

٥٦ +=

 ١٠+١ =

 =  + 

= ٥+٦
الجمع ضمن ١٨



٣٥

٩ ا�جُد ناتَج ما ئاْتي: 

                                   = ١ =  +١+ (  + )  = ٦+٧  ٔا) 

 = ١ =  +١+ (  + )  = ٨+٩  ب) 

 = ١ =  +١+ (  + )  = ٧+٨  جـ) 

١٠ ا�جُد ناتَج الجمِع: 

   = ٨+٧ ٥+٦ =                  ب)   ٔا) 

   = ٧+٦ ٩+٨ =             د)   جـ) 

 ب- ٔاكتب العدد المناسب في  

   ١٥  =  + ٧          

             ١٧  = ٩  +          

١١ ا�شــارُِك زميلــي فــي المقعــِد لِنكتــَب جملتــْي  جمــٍع مــن ا��ٔعــداد المكتوبــة علــى كل 

شــكل مــن ا��ٔشــكال ا���تية:

    

  

٥٦ ١١٨٩ ١٧

 =   +  

 =   +  

 =   +  

 =   +  

 =   +  

 =   +  

٧٨١٥



٣٦

ا�كتُب عددًا في  لِتصِبَح العبارُة صحيحًة.   ١٢

٦ +  = ١٣                         + ٩ = ١٧    

٥ = ١١                      +  = ١٨ +     

ْت لنــا ا�مي الُكنافــَة النابلســي�َة اللذيذَة فوضعْت  ا�عــد� ١٣

ــراٍص ا�خــرى  ــْت ٥ ا�ق ــم� ا�ضاف ــِن، ث ــن الُجب ــراٍص م ٦ ٔاق

ــن  ــْم قرصــًا م ــدِد. ك ــا الُج ــًا لِجيرانِن ــا طبق لِترســَل منه
الُجبِن استعملت ا�مي لِصناعة الُكنافِة ؟ 

 : الَحل�

ا�ضُع ٕاِشارَة>ا�ْو< ا�ْو = في  دون ٕاِيجاِد ناتِج الجمِع؛ لِتصيَح العبارُة صحيحٍة:*  ١٤

٤+٩  ٩+٤     ٨+٧  ٨+٥        ٦+٦  ٩+٩     

ندوِق؟ نحل� الت�مريَن لِنعرَف. ١٥ كم عدُد ا���غراِض الموجودِة في الص�

                   

 + ٥ = ١١كرة      ٩ +  =١٧تفاحة       + ٦ =١٢فرشاة 

* استنتاُج عمليِة المقارنِة ذهني�اً  دوَن حساِب ناتِج الجمِع.

        



٣٧

١٦ يحتفل المسلمون بعيد الفطر بعد صيامهم شهر رمضان، 

العبد ٨ ٔاشخاص وفي  ٔام  العيد زار بيت جارتنا  يوم  في صباح 
المساء زارها ٩ ٔاشخاص.

 كم عدد ا��ٔشخاص الذين زاروا بيت ٔام العبد؟

 =  +   

ُر وا�جيُب:  ١٧ ا�فك�

 ٔا) عدٌد ٕاِذا جمعُته ٕاِلى ٨ كان الن�اتُج ١٤.

 : الحل�

 ب) عدداِن مجموُعُهما ١٧.    

 : الحل�

٥، ٦، ٧، ٨، ٩ وا�كتُب جملَة جمٍع، بحيُث يكوُن الناتج: ا�ختاُر من ا���عداِد  ١٨

 ٔا)     = ١٥  

 ب)   <١٣   

 جـ)   >١٦   



٣٨

لعبُة دو��ِب الجمِع. ١

. و��َب الخارجي�  ا�حر�ُك الد�

وراِن. و��ُب عن الد�  ا�نتظُر حتى يتوق�َف الد�

 ا�جمُع العدَد ١٠مع العدِد الذي ظهَر بجانِبه، كما في 
كِل (١٠و ٧ = ١٧) الش�

٢ ا�جُد ناتَج الجمِع: 

 ٔا)                                     

  = ١٠ + ٦     = ١٠ + ٧     = ١٠ + ٨  ب) 

      =  +١٠   ١٠+  = ١٨   ١٠ = ١٥+         

٣ قالــْت معِلمُتنــا: اليــوم، ســنلعُب مع 

ــم وز�عــْت  ــَج الجمــِع، ث العشــرِة ونجــُد نات
مغل�فْيــِن.  فــي  صغيــرًة  بــاٍت  ُمكع� علينــا 

ـِ * ــراِد مجموعتــي لـــــ ا�تعــاوُن مــع ا�ف

 نكو�َن عشرًة.
 نجَد ناتَج الجمِع. 

* نكمُل العدَد ا���كبِر ٕالى العشرِة.

الجمع ضمن العدد(١٨) ثانيًا رُس الثالث                          الد�

١٠٧

 =  +  

 ٔا)                                     

 =  +  

 =  +  

 ٔا) 



٣٩

 ب)        جـ)  

٤ ا�حصر عشرًة ثم� ا�جمُع العددْيِن:

 

 ٔا)

 ب)

 جـ)

 د)  

 =  +   =  +  

 د)  

    +  

    +  ٨٣

 =  +  ١٠١

 =  +  

    +  

 =  +  

    +  

 =  +  



٤٠

وائِر الحمراِء ٕاِلى عْشرٍة ثم� ا�جَمُع. وائِر الز�رقاِء ���ْكِمَل الد� ٥ ا�نقُل ما يلزُم من الد�

 

 

٦ ٔاْكِمُل العدَد ا���كبَر ٕاِلى عشرٍة، ثم ا�جُد ناتَج الجمِع:

 ٣  + ٨  ٔا) 

 = ١  + ١٠  = ٢+١  + ٨      

 ٥   + ٧  ب) 

 =  + ١٠  =  +   + ٧         

   +  ١٠٢  +  = ٨٤ =

 =  +  =   +  

 =  +  =   +  

 ٔا)

 ب)

 جـ)



٤١

 ٤  + ٩   جـ) 

 =  + ١٠  = +   + ٩         

 ٧  + ٨   د)   

 =  + ١٠  = +   + ٨         

 ٧  + ٦  هـ)  

 =  +  = ٧   + +          

٧ ا�جمُع بطريقتْيِن*

 ٔا)

٨ ا�كتُب عددًا مناسبًا في  لِتصبَح جملُة الجمِع صحيحًة: 

* ا�جمُع بالتكميِل إلى عشرةٍ، ا�جمُع المكونيِن المتساوييِن.

٦   
٤   
٢ +
١٢  

١٠
٦   
٤   
٢ +
١٢  

٦

٨   
٩   
١ +

  

٨   
٩   
١ +

  
 ب)

٧   
٤   
٣ +

  

٧   
٤   
٣ +

  
 جـ)

  
  

٣ +
١١  

  
١    

 +
١٣    

٨١٢



٤٢

٩ ا�تعاوُن مع زم��ئي؛ لِنكمَل الجدوَل َونجَد ناتَج الجمِع بطريقتْيِن: 

الت�كميُل ٕاِلى عشرةالمكوناِن المتساوياِن

= ( ١ + ٥ ) + ٦٥ + ٥

 (٥+٥)+١

   = ١+ ١٠

( ٤ +١) +٦

(٦+٤)+١

  = ١٠ + ١

=٩٨ + ٨+ (     +    )

  (  +  ) + 

   =  + 

( + ) +٩

+( + )

  =  + 

ل ســامي  َل خالــٌد ٩ نقاٍط، وســج� ــل�ِة، ســج� ١٠ فــي مبــاراٍة لكــرِة الس�

ل خالــٌد وســامي معًا؟                                                ٨ نقــاٍط، كــم نقطــًة ســج�

 : الحل�

ــا ٦ تفاحــاٍت  ــاِح، منه ــن الت�ف ــًة م ــي ســلِة الفواكــِه ١٣حب ١١ ف

ــلِة؟  حمــراَء، والباقــي خضــراَء، كــم تفاحــًة خضــراَء يوجــُد فــي الس�

٦ = ١٣ +  :  الحل�

١٢ دعــْت ليلــى ا�صدقاَءهــا لِحضــورِ حفلــِة يــوِم مي��ِدهــا، فحضَر 

الحفلــُة ١٥شــخصًا منُهــم ٨بنــاٍت، كــم ولــدًا حضــَر الحفلَة؟ 

 : الحل�

 ا�تعاوُن مع زم��ئي؛ لِنكمَل الجدوَل َونجَد ناتَج الجمِع بطريقتْيِن: 



٤٣

ُل عدَد كٍل منها، ثم ا�جمُع:  ١ ا���ِحُظ ا���شكاَل، وا�سج�

 ٔا)                    

    +             +            

             
 =                 +                    

 ب)             

      +            +                              

             
 =                   +                        

٢ ا�جُد ناتَج الجمِع:

                 

                 

٣ ا�حسُب ذهني�ًا، وا�ضُع ٕاِشارَة > ا�و < ا�و = في  
 

         

       

         

  

مراجعة الوحدة رُس الرابع                          الد�

= ٨ + ٨ =٧ + ٧ =٦ + ٦

= ٢ + ٩ =٨ + ٥ =٧ + ٩

٩+٧  ٨+٧ ٤+٧  ٧+٥٤+٥  ٦+٦

٨+٨  ٦+١٠ ١+٦+٩  ٦+٠٩+٦  ٠+١١

* يضع الطلبة إشارة المقارنة دون تسجيل ناتج الجمع.



٤٤

٤ ا�كتُب عددًا مناسبًا في  وا�جُد ناتَج الجمِع: 

 

ــف� الت�مهيــدّي فــي روضــِة  ــًة للص� ــًا وطالب َل ١٨طالب ٥ ســج�

ــم  ــاِت، فك ــدِد البن ــاويًا لع ــدُد ا���و��ِد مس ا���قصــى، ٕاِذا كاَن ع

ــِف؟ ــاِت فــي الص� عــدُد البن
: الحل�

اشترْت سلمى دفترًا بـــ ٧ قروٍش، وُعْلَبَة ا�لواٍن بــــ ٩  ٦

قروٍش،كم قرشًا دفعْت للبائِع؟

: الحل�

٧ ا�تعــاوُن مــع ا�فــراِد مجموعتــي، ونختــاُر ُمغل�فْيــِن مــن المغل�فــاِت ا���تيــة بحيــُث 

يكــوُن ناتــُج الجمــِع ١٦.     

٩١٠٦٧٣

٥٢١٣١١١٤

اختــارت  ٔاناقش:هــل   
المجموعــات المغلفين نفســيهما؟

 ٔا)  جـ)  ب)  ٔا) 

+
٥ ٦

 ب) 

+
٨ ٧

 جـ) 

+
٦ ٩



٤٥

١٠ زاَر ا�حمــُد َمْتَجــرًا ل��ٔلعــاِب ومَعــه ١٧ دينــارًا.  ا�راَد ا�ْن يشــترَي لعبتيــن 

ــه:  ــذي مَع ــِغ ال ــن المبل ــًا ع ــا مع ــُد ثمُنُهم ــُث �� يزي ــه: بحي ــذي مَع ــِغ ال ــن المبل ــًا ع ــا مع ــُد ثمُنُهم ــُث �� يزي ــه: بحي ــذي مَع ــِغ ال ــن المبل ــًا ع ــا مع ــُد ثمُنُهم ــُث �� يزي ــه: بحي ــذي مَع ــِغ ال ــن المبل ــًا ع ــا مع ــُد ثمُنُهم ــُث �� يزي بحي

١٢٧٤٦
كرةسيارةدبقطار

 

ٍة اسَم اللعبتين وتمريَن الَجْمِع الذي يدل� على ثمِنِهما معًا. ُل في كل� مر�  ا�سج�

 ٔا)  ما اللعبتان الّتي يمكُن َلُه ا�ن يشترَيهما معًا؟ 

: الحل�

 ب)  ما اللعبتان التي �� ُيمكُنه ا�ْن يشترَيهما معًا؟

: الحل�

 جـ)  ما اللعبات الث��ث التي يمكن ا�ْن يشترَيها معًا ؟

: الحل�

ِب والِقطارِ معًا ؟   د)  كْم دينارًا يحتاُج لِشراِء الد�

 : الحل�

١١ في يوم الطفل العالمي رفع ط��ب الصف ا��ٔول البطاقات ا���تية:

الغذاء      
في

الحق     

                     
ٔاجمع عدد أحرف الكلمات في البطاقات.

مجموع ا��ٔحرف =  +  +  = 

١٢ ٔاقّيم ذاتي: ٔاكون مسٔالة ك��مية لجمع عددين وا�حلها بطريقتين مختلفتين.



ِل في مدرسة ا�ٕ�سراء، فيه ١٨ طالبًا وطالبًة، منهم ٨ طالباٍت. ف� ا���و� الص�

ف� هو:      عدُد الّط��ِب الذكور في الص�

الوحدة التاسعة   
الطرح ضمن ١٨

٤٦

لكل طفل الحق في 

الحصول على تعليم 

مجاني، مهما كان 

لون بشرته ٔاو جنسه



يتوقــع مــن الطلبــة بعــد ا��نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع ٔانشــطتها 

ٔان يكونــوا قادريــن علــى توظيــف الطــرح ضمــن ١٨ فــي الحيــاة العملّيــة مــن خــ��ل 

ا���تي:

 ١) تعر�ِف حقائِق الط�رح.  

 ٢) ٕايجاِد باقي طرح عددْين.

 ٣) تمثيل عملية طرح عددين بعدة طرق (ٔاجسام حسابية، عيدان، ورسومات...).

 ٤) توظيِف الع��قِة العكسي�ِة بيَن الجمِع والط�رِح في حل� مسائَل متنوعة. 

 ٥) حل� مشك��ت حياتي�ٍة على الط�رح.

٤٧



٤٨

الطرح ضمن (١٠) رُس ا���و�ل                          الد�

 
١

 زاَر ا�حمُد صديَقه خالدًا، فشاهَد عنده حوضًا جمي��ً من السمك.

 قاَل ا�حمُد:من ا�يَن ا�تيَت بهذه ا���سماِك يا خالد؟

 قاَل خالٌد:اشترْيُتها عندما ذهبُت مع ا�بي في رحلٍة ٕاِلى عكا. 

   ا���حظ الصورَة وا�جيب:   

 كم يزيُد عدُد ا���سماِك الصفراِء عن عدِد ا���سماِك الحمراِء؟

٢     ٔا) ا�جُد ناتج الط�رح:

 =  -   =  -  ٧٣٨٥



٤٩

 ب- ا�كتُب عددًا مناسبًا في: 

               
                   

               

٣  ا�خذ ومجموعتي صحنًا وا�ضُع فيه ١٠ٔاجساٍم حسابي�ة.

حِن عددًا من ا��ٔجسام الحسابي�ة.          نُْخِرُج من الص�

   نكتُب جملَة الط�رِح التي تعبُر عن عدِد ا��ٔجسام

حن.                 الحسابي�ِة الباقيِة في الص�

٤ ٔاكتب جملة الطرح الممثلة بالرسم.

 ٔا)                                        ب) 

  

 جـ)                                        د) 

٥ ا�لو�ُن ِبَقْدرِ العدِد المطروِح، وا�كتُب ناتج الط�رح.

         ٔا)                                    ب)   

 ٔا)                                       

 جـ)                                       

 ٔا)                                    ب)   

=٤= ٥٥-  = ٨٥-٣ - 

 ٔاناقش مع زم��ئي عناصر جملة الطرح؟

                   

= ١٠- ٢ =١٠-١

 د) 

=٦-٢



٥٠

    جـ)                                    د)

٦ ا�جُد ناتج الط�رح:

 ٔا) ١٠-٣=         ب) ١٠-١٠=  

 جـ) ١٠-٩=                  د) ١٠-٨=

ــم  ــام، ث ــى خــِط ا���عــداِد ١٠ خطــواٍت ل��ٔم ــٌة  عل ٧   ٔا) ســارْت نمل

ــِف ٧ خطــوات. ســارْت للخل

 ا�كتُب جملَة الط�رِح التي تمثُل حركَة النملِة على خِط ا���عداد. 

 

 ٔاكتب جملة الطرح التي تعبر عن حركة النملة الممثلة على خط ا��ٔعداد:

                      

           ١٠   ٩    ٨    ٧   ٦   ٥    ٤    ٣   ٢   ١    ٠

 جـ)                                   

=١٠-٠ =١٠-٧

    ١٠   ٩    ٨   ٧    ٦   ٥    ٤   ٣    ٢   ١    ٠
 =  - 

 =  - 



٥١

. ٨ ا�كتُب عددًا مناسبًا في 

                

  

              

٩ حــوٌض ل���زهــارِ فيه١٠زهــراٍت، منهــا ٣زهــراٌت صفــراُء، والباقــي حمــراء، 

كــم عــدُد الز�هــراِت الحمــراِء فــي الحــوض؟ 

الحّل:

١٠ استخدمْت سعاُد ٦ بيضاٍت لعمِل كعكٍة، 

وكان في ث��جِتها ١٠ بيضاٍت. كم بيضًة بقي في 
الث��جة؟ 

الحّل:

 

   ١٠-  = ٦

   = ١٠-٣

   ١ = ٩ - 

   = ١٠-٨

   ١٠ =  - 

   = ١٠-٩



٥٢

الطرح ضمن (١٨) ٔاو��ً رُس الثاني                          الد�

فطيــرَة  لنــا  لتعــد�  تفاحــًة،  ا�مــي ١٧  قطفــْت   ١

الت�فــاِح، فاســتعملت منهــا ٧ تفاحاٍت،كــم تفاحــًة بقــي؟ 

 يمكُننا معرفة عدد التفاحاِت الباقيِة كما ئاتي:

 

 

٢  ا�كتُب جملَة الط�رِح الممثلِة بالرّسم. 

  

 

 -  =   تفاحات



٥٣

١٤

٢ -

 ٔاناقش كيف تمت عملية الطرح؟

=١٧-٤=١٦-٥=١٨-٦

٣ ا�شطُب بقدرِ العدِد المطروِح، وا�جُد ناتج الط�رِح في كل� مرة.

    

٤ ا�جُد ناتج الط�رح:

 ٔا)  ١٨ - ٥ = ١٣     ب) ١٥ - ٤ =     جـ) ١٧ - ٦ =   

 =١٨-٣ ١٦-٢=     هـ)   د) 

                 ز)                       حـ) 
٣ -

١٥  و) 

نــا ١٨ قصــًة، ٕاذا اســتعرنا منهــا ١٦  ٥ فــي مكتبــِة صف�

قصــًة، فكيــف نحســُب عــدَد القصــِص المتبقيــة؟  

 = ١٨ _  ١٦ 

٢ -

١٧



٥٤

-

١٩

١٣

ٔاجُد ناتج الط�رح:

     ٔا)                 ب)                 جـ)              

٦ ا�حسُب ذهنيًا وا�كمُل جمَل الط�رح:

  ٔا)   

  ب)      

  جـ)   

٧ فــي َمْقِصــِف المدرســِة ١٧ فطيــرًة مــن الجبــِن 

والزعتــِر، ٕاذا كان منهــا ٦ فطائــر مــن الجبــِن، فكــم عــدُد 

فطائــِر الزعتــر؟ 

الحّل:

٨ يتكــوُن فريــُق الكّشــافِة فــي مدرســِة النـّـورِ ا���ساســي�ِة مــن ١٨ عضــوًا، ٕاذا كان 

لــدى المعلــِم ٧ قبعــاٍت و ١٣ رايــًة، فكــم قبعــًة يحتــاُج ليحصــَل 
كل� طالــٍب مــن ا�عضــاِء الفريــِق علــى قبعــٍة خاصــة بــه. 

الحّل:

-

١٨

١٦-

١٥

١١

 =١٣-٣= ١٢- ٢ = ١١-١

 =١٦-٦= ١٥-٥= ١٤-٤

 ٨ = ١٠ ١٧-   = ١٠ -  

 عضــوًا، ٕاذا كان 



٥٥

ِل ١٠ دنانيــر، وتبــرَع ا�ميــر ب ٤ دنانيــر،  ــف� ا���و� ١ جمــَع بعــض طــ��ِب الص�
ٕاذا اشــتروا منهــا غطــاًء  لطاولــِة صفهــم، ثمُنــه ٨ دنانيــر فكــم دينــارًا بقــي معهــم؟ *

 يمكُننا حساَب ما بقي معهم كا���تي:

 نعطي البائَع ال١٠دنانير فيبقى منها:   

يبقى معنا:  

٢ ا�جٌد ناتج الط�رح: 

الطرح ضمن (١٨) ثانيًا رُس الثالث                          الد�

* تنفيذ الحل وعملية البيع والشراء في الصف   

=١٠-٨

 =  + 

 =  - ١٢٩ -  = ١٣٨



٥٦

ــدد  ــج الطــرح بشــطب الع ــي  ؤاجــد نات ــدَد المناســب ف ــب الع ٣ ٔاكت

المطــروح مــن الـــ ١٠ فــي كل مــرة. 

٨  - ٤+١٠  = ١٤-٨  ٔا)  

١٠- ٨  ٔاشطب العدد المطروح من الـ ١٠  + ٤  =                    

                    =  +  ٔاعد المكعبات المتبقية 

  =                    

 

٩  - ٦+١٠  = ١٦-٩  ب) 

 ١٠- ٩  +   =                    

  +   =                    

   =                    

 

  = ١٧ - ٨ ١١ - ٧ =       ب)  ٤   ٔا) 

   -    + ٧   =                 ١٠ - ٧  + ١   =               

 +   =                         ٣  + ١   =               

   =               =               



٥٧

٤ نفكُك المكعباِت ونجُد ناتج الط�رح. 

=١٣-٨ ١١-٧=      جـ)  ١٥-٩=     ب)    ٔا) 

٥ ا�جُد ناتج الط�رح.

=١٤-٩ ١١-٥=      جـ)  ١٣-٧=    ب)   ٔا) 

=١٨-٧ ١٢-٨=      و)   ١٥-٦=    هـ)   د) 

٦ ترقُد دجاجُة سامي على ١٣ بيضًة، فقَس منها ٨ 

بيضات،كم بيضًة لم تفقْس ؟

الحّل:

ــْت ٨  صحــون،  ــاِم فوضع ع ــَة الط� ــي طاول ــْت ا�خت ٧ رتب

ــراء، كــم  ــي حم ــاء، والباق ــا ٧ كــؤوس زرق و١٦ كٔاســًا، منه
ــراء؟ ــدُد الكــؤوِس الحم ع

الحّل: 



٥٨

١٥- ٧ = ثم سا�َله: ١ ا�عطى خليل صديَقه خالدًا البطاقَة ا���تيَة 

ــرِح مــن  ــج الط� ــي ا�ْن ا�جــَد نات ــٌد: يمكُنن ــاَل خال ــرح ؟ق ــج الط� كيــف نحســُب نات

٨+٧ = ١٥ ــع.  ــِة الجم ــ��ِل جمل خ

                              ١٥- ٧ = ٨                            

     

 ا�ناقُش: هل هناك طرٌق ا�خرى لحساِب ناتج الط�رح؟ 

     

ا�كمُل الجدوَل ا���تي: 

جملُة الط�رِح الثانيةجملُة الط�رِح ا���ولىجملُة الجمع 

١٠+٧ = ١٧

٩+٦ = ١٥

١١+ ٢= ١٣

٢ ا�كتُب عددًا مناسبًا في  .  

 ٔا)        

 ب)       

 جـ)      

الطرح ضمن (١٨) ثالثًا رُس الرابع                          الد�

١١

جملُة الط�رِح الثانية

 = ٥+٤

٨+  = ١٣

٩+  = ١١

 = ٩-٥

 =١٣-٥

 =١١-٢



٥٩

 من كل� مجموعٍة ا�حصُر ا���عداَد التي تشكُل جملَة طرح. ٣ من كل� مجموعٍة ا�حصُر ا���عداَد التي تشكُل جملَة طرح. 

٩ ، ١٧ ، ٨ ، ١١
   

 من كل� مجموعٍة ا�حصُر ا���عداَد التي تشكُل جملَة طرح. 

١٢، ٧ ، ١٣ ، ٥
    

 من كل� مجموعٍة ا�حصُر ا���عداَد التي تشكُل جملَة طرح. 

٦ ، ١٥ ، ١٣ ، ٧

ُق بالجمع.  ٤ ا�طرُح وا�تحق�

 ٔا)         ب) 

٥ ا�ضُع ٕاِشارَة < ا�ْو > ٔاْو = في 

 ٔا)              ب) 

 جـ)           د) 

يجاِد الحل� لكل� مما ئاتي: ا�حصُر العمليَة الحسابي�َة ال��زمَة �ٕ�ِ ٦

ــراٍت،  ــاِء ٦ م ــى حــرَف الب ــْت ليل ــِة كتب ــِة العربي ــي حصــِة اللغ  ٔا) ف
وبعــد ا��ســتراحِة كتبْتــه ٥ مــرات، كــم مــرًة كتبــْت ليلــى حــرف البــاء؟  

   جمع      طرح 

 ب) ادخــرُت ١١ دينــارًا، اشــترْيُت منهــا قصــًة، وبقــي 
معــي ٣ دنانيــر، كــم دينــارًا ثمــن القصــة؟  

   جمع              طرح           

١١

٥ -

١١

٥ +

١٤

٩ -

١٤

+

١٦- ٨    ١٦

١٠+ ٣    ١٧

١٨- ٤  ١٤- ٠

٩+ ٥  ١٢- ٢



٦٠

٧ (قالــْت معلمُتنــا): مــن يحصــْل علــى ١٥ نجمــًة خــ��َل   
ــع ا�حمــُد ١١ نجمــًة،  ا�ســبوٍع، لــه جائــزِة الّطالــِب النشــيِط، جم�

كــم نجمــًة يحتــاُج حتــى ئاخــذ الجائــزة؟

الحّل: 

٨ يوم مي��ِد بانة في ١٥ ٔايار، ا�ي بعَد ٩ ٔايام، ما هو تاريُخ اليوم؟

الحّل: 

٩ ٔاعلنت هند عن يوميين مجانيين للع��ج في عيادة 

ا��ٔسنان الخاصة بها، ��ٔن لكل طفل الحق في الحصول 

على رعاية طبية، فحضر في اليوم ا��ٔول ١٤ مريضًا، وفي 

اليوم الثاني حضر ١١ مريضًا. كم يزيد عدد المرضى في 

اليوم ا��ٔول عن عددهم في اليوم الثاني.

الحّل:



٦١

١ ا�جُد ناتِج الط�رح.

 ٔا)         ب)     جـ)

 د)         هـ)     و)

 

٢ ا�كتُب عددًا مناسبًا في 

١١-   = ٧      ب)  - ٣ = ١٢  ٔا) 

 جـ)  - ٩ = ٥       د)  - ١٣ = ٤

٢ ا�حسُب ذهنيًا، وا�ضُع ٕاِشارَة > ا�ْو < ا�ْو = في  .

 ٔا)                                    ب)   

 ٥+ ٥  ١٥- ٥ ١٦- ٩  ١٦- ٧       د)   جـ) 

مراجعة الوحدة رُس الخامس                          الد�

١٨ ب)    
  ١٣ -

  

١٧   ٔا)        
٦ -
  

١٤
  ١٢ -

  

١٦ هـ)    
  ٩ -

  

١٢  د)        
٨ -
  

١٣
  ٥ -

  

١١-٣  ١١- ٨٠+ ٥  ٨- ٥



٦٢

٤  ٔافكر؟

 ٔا) عددان مجموُعهما ١١، والفرُق بينهما ١ . 

 .  ب) عدٌد ٕاِذا طرحَت منه ١٣ كان الناتُج ٣ 

جــاِج ٩  صيصــان و ١٧ دجاجــًة، منهــا ١١ دجاجًة  فــي بيــٍت للد� ٥

جاج؟   بيضــاَء، والباقــي حمــراء، كــم دجاجــًة حمــراء في  بيــِت الد�

الحل : 

٦ في كراسٍة للتلويِن ١٥ صورًة، لو�نْت سعاُد ٦ صور، ولو�َن سعيٌد ٧ صورٍ:

 ٔا) كم صورًة لو�َن كل� من سعيٍد وسعاَد من كراسِة التلوين؟ 

الحّل: 

َورِ التي لم يتّم تلويُنها في الكراسة؟  ب) كم عدُد الص�

الحّل : 

٨ في مزرعِة ا�بي غازي ٨ بقراٍت و ١١ خروفًا، وكلُب حراسة.

 ٔا-كم يزيُد عدُد الخراِف عن عدِد ا���بقار؟

الحّل: 

 ب-كم عدُد الحيواناِت في مزرعِة ا�بي غازي ؟

الحل:  

٩ ٔاقّيم ذاتي: ا�ختار ث��ثة ٔاعداد لكي ا�كوّن منها جملة جمع، وجملة طرح.

كم صورًة لو�َن كل� من سعيٍد وسعاَد من كراسِة التلوين؟ 



الوحدة العاشرة 

                  ا��ٔعداد من ٢١ - ٩٩

ورة: ا�تا�م�ُل الص�

 ا�ي�هما ا�كثُر، عدد الطالباُت ا�م عدد الّط��ب؟ 

ف� جميعهم؟    ما عدُد طلبِة الص�

٦٣

نحافظ على

الممتلكات العامة



٦٤

يتوقــع مــن الطلبــة بعــد ا��نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع ٔانشــطتها 

ٔان يكونــوا قادريــن علــى توظيــف ا��ٔعــداد مــن ٢١ - ٩٩ فــي الحيــاة العملّيــة مــن 

خــ��ل ا���تــي:

 ١) التعر�ِف ٕالى مفاهيِم ا���عداد.

 ٢) قراءِة ا���عداِد بالرموزِ والكلماِت وكتابِتها. 

 ٣) تمثيِل ا���عداِد بطرٍق مختلفٍة.

 ٤) العد� عشراٍت حتى ٩٠.



٦٥

ا��ٔعداد من ٢١-٢٩ رُس ا���و�ل                          الد�

١ استمع ٕالى النص ؤاجيب:

ِل فــي رحلــٍة ٕاِلــى القدِس، دخلــوا ٕاليها من باِب ا���ســباِط،  ــف� ا���و� خــرَج طلبــُة الص�

ــْت  ــي؟ ا�جاب ــا معلمت ــدِس ي ــًا للق ــم باب ــزاٌر: ك ــا�َل ن وزاروا المســجَد ا���قصــى، س

المعلمُة: ٕاِنها ا�حَد عشَر بابًا.

للمســجِد  بابــًا  كــم  لميــاُء:  ســا�لْت 

ٕاِنهــا  المعلمــُة:  ا�جابــْت  ا���قصــى؟ 

بابــًا.  عشــَر  خمســَة 

 عدُد ا�بواِب مدينِة القدِس:

 عدُد ا�بواِب المسجِد ا���قصى:

٢  ٔا)  ا�كتُب ا���عداَد بالرّموزِ في  : 

 سبعة =                         ا�حد عشر =   

 ث��ث ا�حاٍد وعشرة =           خمسة عشر =   

 عشرة =                         ٩ + ١٠ = 



٦٦

٣ ٔاعد وا�كتُب ا���عداَد في       

    
 يصــادُف يــوُم الحــادي والعشــرين مــن شــهر ا�ذار كل� عــاٍم يــوَم ا���ّم.احتفلْت ا�ســرُة 

    
٤

َم ا���بنــاُء ���مهــم ا�زهــارًا رائعة. مــرواَن فــي هــذا اليــوِم فا�حضــرْت كعكــًة لذيــذًة، وقــد�

 ا�مث�ــُل عــدَد ا��ٔزهــار وعدَد البالوناِت با���جســاِم الحســابي�ِة وا�كتُب العدَد المناســَب 
فــي  وا�قرا�ه:   

    عدد ا��ٔزهار                                 عدد البالونات

                              

    عدد ا��ٔزهار                                 عدد البالونات    عدد ا��ٔزهار                                 عدد البالونات

               

    عدد ا��ٔزهار                                 عدد البالونات    عدد ا��ٔزهار                                 عدد البالونات    عدد ا��ٔزهار                                 عدد البالونات    عدد ا��ٔزهار                                 عدد البالونات    عدد ا��ٔزهار                                 عدد البالونات    عدد ا��ٔزهار                                 عدد البالونات

عشراتا�حادعشراتا�حاد

٧ ٩ ١١ ١٢ ١٣ ١٥ ١٦ ١٧ ١٩

 ا�مث�ــُل عــدَد ا��ٔزهــار وعدَد البالوناِت با���جســاِم الحســابي�ِة وا�كتُب العدَد المناســَب 



٦٧

ــم� ا�كتــُب العــدَد بالر�مــوزِ فــي  ٥ ا�كتــُب ا���حــاَد والعشــراِت فــي  ثُ

 وا�قــرا�ه: 

عشراتا�حاد

اثنان وعشرون
 

عشراتا�حاد

ث��ٌث وعشرون
 

عشرات ا�حاد

ٔاربٌع وعشرون
                       

عشراتا�حاد

خمٌس وعشرون

   

 

 سٌت وعشرون        سبٌع وعشرون         ثماٍن وعشرون        تسٌع وعشرون

 : ٦ ا�كتُب العدَد المناسَب في 

   

           

عشراتا�حاد عشراتا�حادا�حاد عشراتا�حادا�حاد عشراتا�حادا�حاد ا�حاد



٦٨

٧ ا�ُعد� تصاعدي�ًا وا�كتُب ا���عداَد:

٢٩، ، ، ، ، ، ، ،٢١،٢٠

عة: ٨ ا�كتُب ا���عداَد ا���تيَة بالصورِة الموس�

 ٔا) ٢١ =  +      

 ب) ٢٤ =  +         

 جـ) ٢٠ =  + 

٩ ا�قرا� ا���عداَد ا���تيَة وا�كتُبها بالر�موزِ في  

 ٔا) سبٌع وعشرون=     

 ب) ٦ ا�حاد و ٢ عشرات = 

 جـ) ٥+ ٢٠ = 

٨ ا�فك�ُر: 

ا�كتُب عددًا واحدًا بين ٢٠ و ٢٩ يكون فيه:

 مجموُع رقمْي ا�حاِده وعشراتِه يساوي ١٠ 



٦٩

١ ا�لو�ُن داخَل مربعاِت ا���عداِد التي ا�سمُعها من معلمتي:

(سبعة، خمسة عشر، واحد وعشرون، ثمانية، سبع وعشرون، سبعة عشر، تسع 
وعشرون، ا�حد عشر، تسعة، ث��ث وعشرون).

٠١٢٣٤٥

٦٧٨٩١٠١١

١٢١٣١٤١٥١٦١٧

٢٢٣ ١٨١٩٢٠٢١٢

٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩

  
العدد النّاتج من التلويِن هو:

٢ ا�كتُب العدَد الممث�َل فيما ئاتي في           

 

تمثيل ا��ٔعداد رُس الثاني                          الد�



٧٠

٣ ا�مث�ُل ا���عداَد فيما ئاْتي على الِمعداد:     

٤ يتوق�ُف هذا القطاُر في ث��ِث محّطاٍت، ا�كتُب ا���عداَد التي يتوق�ُف عندها 

في كل� محطة:    

 

   

          المحطُة الثالثة     المحطُة الثانية      المحطُة ا��ٔولى

٥ ا�كتُب العدَد الذي يقُف عليه الكنغُر ٕاِذا قفَز من مكانِه: 

 ٔا)  ٤ خطوات         ب)  ٧ خطوات   

                      

٦ ا�كتُب ا���عداَد في الجمِل ا���تيِة بالر�موزِ في 

 ٔا) اشتريُت قلمًا بستٍة وعشريَن قرشًا.   

ِل ث��ٌث وعشرون طالبًة.  ف� ا���و�  ب) عدُد طالباِت الص�

١٧  ١٦

    ٢٨  ٢٧  ٢٦  ٢٤  ٢٣  ٢٢    ٢٠   ١٩     

٢٠٢٥٢٩



٧١

ــف� ا���و�ُل فــي مدرســِة صــ��ِح الّديــِن ا���ساســي�ِة  ٧ الص�

المختلطــِة فــي القــدِس فيــه ١١ طالبــًا و ٧ طالبــات. 

ِل في المدرسِة:  ف� ا���و�  ٔا) عدُد طلبِة الص�

 ب) يزيُد عدُد الط���ِب عن عدِد الّطالباِت بــ  

ُر وا�ناقُش: ٨ ا�فك�

ا�صغُر عدٍد من منزلتْين مجموُع ا�رقاِمه ٨ 



٧٢

١ ا�تعاوُن مع زم��ئي في المجموعِة وا�حل� اللّغز:(ا�كتُب الحلوَل الممكنَة جميَعها):

٢ ا�ِصُل بيَن الصورِة والعدِد المناسب:

ا��ٔعداد من ٣٠-٩٩ رُس الثالث                          الد�

ٔانــا عــدد من منزلتين، عشــراتي 
٢ ومجمــوع ٔارقامي ٩

ٔانا عدد
 مــن منزلتيــن، ٔاقــل مــن 

٢٨، ومجمــوع
 ٔارقامي ٧

ٔانا عدد
 مــن منزلتيــن، ٔاقــل مــن 
٢٧،ويزيــد ا�حــادي عــن 

عشــراتي ٤

ٔانا عدد
 مــن منزلتيــن، ٔاقــل مــن 
٢٥،ورقــم ا�حــادي نفــس 

رقــم عشــراتي

عشراتا�حاد

٩٢

٢٨

٢٩

١٣

٢١

٢٧

 الحل: 

 مــن منزلتيــن، ٔاقــل مــن 

 الحل: 

 الحل:  الحل: 



٧٣

عشرات ا�حاد عشرات ا�حاد

٣ ا�كتُب العدَد المناسَب في  

 ٔا) سبعة عشر                      ب) واحد وعشرون  

 جـ) ٦ ا�حاد و ٢ عشرات         د) ٣ + ٢٠ 

يتــوِن، فــي بســتانِه ٢٩ شــجرَة زيتــوٍن، زرَع شــجرَة  جــدي ُيحــُب شــجرَة الز� ٤

زيتــوٍن ا�خــرى وهــو ينشــُد:

على دلعونا وعلى دلعونا   زيتون ب��دي ا�جمل ما يكونا 

 صاَر في بستاِن جدي  شجرَة زيتون.                             

  نمث�ُل ا�شجاَر الزيتوِن في البستاِن كما يلي:

      
٩ ا�حاد  و ٢ عشرات  و ١ ا�حاد =  ١٠ ا�حاد و ٢ عشرات 

= ١ عشرات و ٢عشرات = ٣ عشرات   
       = ٣٠ شجرة زيتون

ويمكُن تمثيُل ذلك بالِمعداد: 

 ٔاناقش:ماذا حصل للخرزة؟



٧٤

٥  ٔا) ا�كتُب العدد المناسب في  ثم ٔاقرٔا العدد:

     

 

 ب) ا�كتُب ا��ٔعداَد ا���تيَة في  

 

                            

عشراتا�حادعشراتا�حادعشراتا�حاد

عشرات عشراتا�حاد ا�حاد



٧٥

٦ ا�قرا� ا���عداَد ا���تيَة:

 ٢١   ٢٩   ٣٠    ٥٣    ٤٢    ٦١    ٥٧   ٨٨   ٨٠    ٩٤   ٧٩   ٩٩

٧ ا�كتُب ا���عداَد الواردة في الجمل ا���تية بالر�موز:

 ٔا) شارَك في رحلِة المدرسِة سبعون طالبًا  

 ب) في مزرعِة ماجٍد ستٌة وتسعون خروفًا 

٨  ٔا) ا�ُعد� تصاعدي�ًا وا�كتُب ا���عداد من ٧٣ ٕالى ٩٢:

 ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،

 ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،

 ب) العدُد التالي للعدِد ٦٩ هو 

       العدُد السابُق للعدِد ٩٠ هو 

٩  ٔاكمُل بكتابِة العدِد المناسِب في  

 ٔا) ٨ ا�حاد و ٧ عشرات = 

 ب) ٩+٣٠=  

 جـ)  +٤٠= ٤١ 

 د)  ٧ +  = ٩٧ 

 هـ)  +  = ٥٤ 



٧٦

١٠ ا�كمُل: 

  ٩١، ٩٢، ٩٣  ،  ،  

١١ ا�فكُر وا�ناقُش:

 في العدِد ١٧:       الرْقم ٧ في منزلِة  وقيمُته المنزلي�ُة 

                          الرْقم ١ في منزلِة  وقيمُته المنزلي�ُة 

ا�َضُع  حوَل قيمِة الرْقِم الملو�ِن با���حمر: ١٢

ٔا)      ٧٨
   ٨  ، ٨٠    

ب)   ٩١
٩ ، ٩٠    

جـ)    ١٧
٧٠  ،  ٧    

د)    ٦٠ 
 ٦٠، ٠    

١٣ ا�نظُر ٕاِلى صورِة العائلِة وا�جيب:

 ٔا) عمُر ا���ِب هو  سنة.

 ب) عمُر ا���م� قبَل سنٍة كان  سنة.

 جـ) عمُر ُلجين بعَد سنٍة هو  سنوات.

١٤ ا�فك�ُر:

ا�تعاوُن مع مجموعتي وا�كتُب ث��ثَة ا�عداٍد يتكوُن كل� منها من رْقمْين مجموُعهما١٠؟

 ،  ، الحل:

٤٥
٤٠

١٣

٩



٧٧

١ ٔاكو�ُن عشراٍت كاملًة:

 ٔاجمع بالتعاون مع زميلي العيدان ؤاكوّن منها عشرات. 

 ا�ُعد� العشراِت الكاملَة وا�عب�ُر عنها بالرموز  عشرات

٢ ا�نظُر ٕاِلى ا���شرطِة الملو�نِة وا�جيُب:

عدُد ا���جزاِء الصفراِء جميِعها = - عدُد ا���شرطِة الصفراِء =   

عدُد ا���جزاِء الحمراِء جميِعها = - عدُد ا���شرطِة الحمراِء = 

عدُد ا���جزاِء الخضراِء جميعها = - عدُد ا���شرطِة الخضراِء = 

عدُد ا���جزاِء جميِعها =   عدُد ا���شرطِة جميِعها  =     

٣ ا�كتُب العدَد المناسَب في  

 ٔا)                     ب)                          جـ) 

مضاعفات العشرة رُس الرابع                          الد�

 جـ)  ٔا) 

عشرات ا�حاد

 ب)                       



٧٨

 ب- ا�مث�ُل ا���عداَد ٨٠، ٧٠ ، ٤٠ على خِط ا���عداد: 

٤ ا�كمُل:

١٠٢٠٩٠

٩٠٨٠٧٠١٠

٦ ا�بــو ا�حمــَد مــزارٌع، يــزرُع فــي كل� صــف� فــي بســتانِه ١٠ شــجراِت برتقــاٍل.

ا�كمُل:

 ١٢٥عدُد الصفوف

١٠٨٠عدُد الشجرات

٢٠  ١٠



٧٩

٧ ا�نظُر ٕاِلى جدوِل ٩٩ وا�جيُب:

٨٩ ٠١٢٣٤٥٦

١٩   ١٠

٢٥ ٢٠٢١  

٣٠    

 ٤٧٤٨ 

٥٢  

٦٩  ٦٤

٧١٧٦

  

 ٩٩

ـِ ١٠ هو:   ا�قُف عنَد العدِد ٧٠، العدُد الذي يقل� عنه ب

ـِ ١٠ هو:   ا�قُف عنَد العدِد ٤٠، العدُد الذي يزيد عنه ب



٨٠

٦٦  ٦٤  ٦٢  ٥٠  

١ ا�كتُب ا���عداَد بالرموز:

 ٔا) تسٌع وثمانون =                     

 ب)  ٨ ا�حاد و ٥ عشرات =              

 جـ) ٦ +٤٠=                      

٢ الضفدُع يحب� القفَز،

ُل العدَد الذي سيقُف عليه الضفدُع في  ٕاِذا قفَز:  ا�سج�

 ٔا) خطوتْين كل� مرة.  

 ٔاناقش:هل يمكن ٔان يقف الضفدع على العدد ٦٥ ؟

 ب) خمَس خطواٍت كل� مرة.

مراجعة الوحدة رُس الخامس                          الد�

٨٦  



٨١

٣ في مكتبِتنا الصفي�ِة قصٌص متنوعٌة، حسَب الجدوِل ا���تي:  

قصص منوعةالنباتالحيوانا�ٕ�نسانالعنوان 

٨١٥٢١٢عدد القصص

 ٔا) ا�كثُر نوٍع من القصِص هو 

ـِ  قصة. نسان ب  ب ) يزيُد عدُد قصِص الحيواِن عن عدِد قصِص ا�ٕ�ِ

 جـ) قصِص ا�ٕ�نساِن والنباِت معًا  قصة.

٤ ا�كمُل:

 العدُد التالي للعدِد ٥٦ هو 

 العدُد السابُق للعدِد ٨٠ هو 

٥ ا�كمُل النمط: 

 ،  ٔا)  ٢٣، ٣٣، ٤٣، 

  ،  ب) ٧٠، ٦٨، ٦٦، 

ُر وا�كتُب عددًا من منزلتْين في  ٦ ا�فك�

 رقُم ا�حاِده ٣     

 رقُم عشراتِه ٧   

 بيَن العددْين ٧١ و ٨١   



٨٢

٧ لعبة: ا�نا معي ... من معه ؟ *   

لبــِة وبطاقاِت(ٔانــا معــي) علــى   يــوز�ُع المعل�ــُم بطاقاِت(مــن معــه) علــى نصــِف الط�

باقــي الطلبــة.

لبِة من مجموعِة (من معه) ليبدٔا، ثُم� يقرا� الطالُب بطاقَته.  يختاُر ا�حُد الط�

 يرد� عليه الّطالُب من مجموعِة ا�نا معي ليعطَي العدَد نفَسه. 

 يستمر� الل�عُب ٕاِلى ا�ْن يتم� التوفيُق بين كل� زوجْين من البطاقات.

    

* ُيعد� المعلُّم من نوعي البطاقات ما يكفي عدَد الطلبة .

    

من معه
 ٨ ا�حاد و ٣ 

عشرات

من معه
ٔانا معي ٤٠ٔانا معي ٣٨ ٤ عشرات

ٔانا معي ٩٣ٔانا معي ١٧
من معه

 ٧ ا�حاد و ١ 
عشرات

من معه
 ٣ ا�حاد و ٩ 

عشرات

من معه
 ٢ ا�حاد و ١ 

عشرات

من معه
 ١ ا�حاد و ٢ 

عشرات
ٔانا معي ٢١ٔانا معي ١٢



٨٣

٨ ا�كمُل الصورَة:

 ٔا) ا�رقاُم البيوت مرتبة، ما رْقُم البيِت الثالث؟ 

 ب) ا�لو�ُن         با�لواٍن مناسبة .

٩ ٔاقّىم ذاتي: ا�مثل عددين ٔاحدهما من مضاعفات العدد ١٠ على خط ا��ٔعداد 

والعدد ا���خر على المعداد.

٣٠
٣١

٣٠



ورة: ا�تا�م�ُل الص�

 ما ا���شكاُل التي تراها؟

الوحدة الحادية عشرة:

الهندسة والقياس      

 ما ا���شكاُل التي تراها؟



ٔان  ٔانشطتها  والتفاعل مع  الوحدة  ا��نتهاء من دراسة هذه  الطلبة بعد  يتوقع من 

يكونوا قادرين على توظيف بعض المفاهيم الهندسية في الحياة العملّية من خ��ل 

ا���تي:

 ١) الت�عر�ِف ٕالى مفهوِم ا��ستقامِة وا��نحناء.

 ٢) الت�عر�ِف ٕالى بعِض ا���شكاِل الهندسي�ِة المستوية.

ِب والكرة.  ٣) الت�عر�ِف ٕالى ا��ٔشكال: متوازي المستطي��ِت والمكع�

بع). كِل(النصف، الر�  ٤) الت�عر�ِف ٕالى ٔاجزاِء الش�

 ٥) ٕاِكمال ا�نماٍط هندسي�ٍة مختلفة.



٨٦

ا��ستقامة وا��نحناء رُس ا���و�ل                          الد�

١ ا�تا�م�ُل الّصوَر وا���حُظ شكَل كٍل من:

 حاف�ة القبة الذهبية.

 حواف� البناِء العلوي�ة.

ّباِك. ُر قلمي في الّصورِة على: حبِل الغسيِل – حاف�ِة الباِب – حاف�ِة الش�  ا�مر�
٢

ماذا ت��حظ؟

٣   ٔا) ا�َتَتب�ُع بقلمي النقاَط ا���تيَة وا�قرٔا:

                                                                            

قطعٌة مستقيمٌة            قطعٌة مستقيمٌة             ُمْنَحَنًى     ُمْنَحَنًى

 ب) ا�لو�ُن القطَع المستقيمَة باللوِن ا���خضِر والمنحنياِت باللون ا���زرق:

س



٨٧

٤ ا�صُل بيَن كل� شكٍل واسِمه: 

ُمْنَحَنًى

قطعٌة مستقيمٌة

٥ ا�كتُب عدَد القطِع المستقيمِة في  

                                



٨٨

طاَر حوَلها: ١ ا�تا�مُل الُمطر�زاِت الفلسطيني�َة، وا���حُظ ا�ٕ�ِ

ٔاقرٔا الجدول ؤاتعلم:

كلالُمطر�زة اْسُمهالش�

ُمرب�ع

ُمستطيل

ُمثل�ث

دائِرة

المربع - المستطيل - المثلث - الدائرة رُس الثاني                          الد�



٨٩

ف� ا�شكا��ً ُمرب�عًة، ُمستطيلًة، مثل�ثًة، دائِري�ًة. ٢ ا�سمي من الص�

) على المثل�ث: ٣     ٔا) ا�ضُع ٕاِشارَة (

 

 
) على الدائِرة:   ب) ا�ضُع ٕاِشارَة (

٤  ا�لو�ُن داخَل        

                                                      

٥ ا�ِصُل كل� شكٍل باسِمه:

ُمثل�ث     

دائِرة

ُمستطيل 

ُمرب�ع



٩٠

٦ ا�تعــاوُن مــع ا�فــراِد مجموعتي في تشــكيِل ا���شــكاِل 

الهندســي�ِة ا���تيــِة (بالعيداِن ا�ْو المعجونة):

كَل المرسوَم ثُم� ا�رسُم شك��ً مماث��ً له:  ي الش� ٧ ا�سم�



٩١

٨ ا�تا�مُل الصورَة ثُم� ا�كتُب عدَد كل� من:   

             

               

طَة ثم� ا�كمل: ٩ ا�صُل الخطوَط المنق�

                                               
    ُمستطيل       عدُد المستطي��ِت الناتجِة من الخط المنقط = 

 

     ُمرب�ع          عدُد المثل�ثاِت الناتجِة من الخط المنقط =  

صنَع ا�حمُد طائرًة ورقي�ًة ملو�نًة، لها ا�ربعُة ا�جزاٍء وذيل، ١٠

        ا�جيُب عّما يلي:

كُل جزٍء من ا���جزاِء ا���ربعِة يمث�ُل  

١١ ا�فك�ُر: 

ا�رسُم خطًا ا�ْو ا�كثَر يقّسم كل� شكٍل ٕاِلى ا�شكاٍل جديدٍة حسَب المطلوِب ا�سفل الشكل:

               مثلثان                       مستطيل ومثلثان



٩٢

١٢ تبيــُع ا�م� خالــٍد صينيتْيــن مــن ا�قــراِص الزعتــِر يومي�ــًا ���حــِد المحــال� التجاريــِة 

لتوفيــِر مــا تحتاُجــه ا�ســرتُها.

 الشكُل الهندسّي لحواف� الصينيِة 

 الشكُل الهندسّي لحواف� ا�قراِص الزعتر 

 عدُد ا�قراِص الز�عتِر في الصينية 

 عدُد ا���قراِص التي تبيُعها ا�م� خالٍد في اليوم 

كِل ا���تي: رت�َب خّياٌط ما لديه من ا�زرارٍ في علٍب كما في الش� ١٣

       

 ا�رسُم ا���زراَر في العلبِة الرابعِة.           

١٤ ا�كمُل الجدوَل ا���تي:  

كل الش�
 

١العدد

 عدُد المثل�ثاِت يزيُد  كل� مرة.

       



٩٣

١ ذهبْت ا�م� وائٍل ٕاِلى السوِق واشترْت ا�غراضًا للبيت وا�لعابًا ���بنائِها: 

 

  

ما ا���شياُء التي اشترتها ا�م� وائل؟

  ا�سمي:  متوازي المستطي��ت      المكعب         الكرة

كَل الذي يمث�ُل متوازي المستطي��ِت فيما يلي: ) ا�سفَل الش� ٢ ا�ضُع (

  

                                                           
(       )                       (      )                    (      )         

٣ ا�تا�مُل ا���شكاَل فوَق الصندوِق وا�جيب: 

 ٔا) عدُد المكعباِت  مكعب. 

 ب) عــدُد الكــراِت داخــَل الصنــدوِق يزيــُد 
بــات فوقــه، مــا عــدُد  بمقــدارِ ٢ عــن عــدِد المكع�

ــرة. ــرات؟  ك الك

متوازي المستطي��ت - المكعب - الكرة رُس الثالث                          الد�

                                    



٩٤

كِل المرسوم: ٤ ا�حصُر الشيَء المشابَه للش�

                          

                        

                      

٥ يلعُب ا�مجُد بالقطِع، ا�سمي ُكل� قطعٍة منها 

ف� الواحِد  قطع. عدُد القطِع التي وضَعها في الص�

ِل ، فٔاصبَح عدُد  ف� ا���و� وضَع ا�مجُد صفًا ا�خَر فوَق الص�

القطِع  قطعة.

٦ ا�لو�ُن ا���شكاَل المتشابهَة باللون نفِسه: 

ف� الواحِد  قطع. عدُد القطِع التي وضَعها في الص�

ِل ، فٔاصبَح عدُد  ف� ا���و� وضَع ا�مجُد صفًا ا�خَر فوَق الص�

ف� الواحِد  عدُد القطِع التي وضَعها في الص�

ِل ، فٔاصبَح عدُد  ف� ا���و� وضَع ا�مجُد صفًا ا�خَر فوَق الص�

ف� الواحِد  عدُد القطِع التي وضَعها في الص�



٩٥

٧ ا�ُعد� ا���شكاَل وا�كمُل الجدوَل ا���تي:

                         

 ٔا)

العدُدالشكُل

ُمكعب

كرة

متوازي المستطي��ت

 ب) ا�كبُر عدٍد         ،      الشكل 

 جـ)  ا�صغُر عدٍد       ،      الشكل 

٨ ا�لو�ُن بقيَة الخرزاِت في الِعْقِد بالنمِط نفِسه: 

                         

 ا�لو�ُن بقيَة الخرزاِت في الِعْقِد بالنمِط نفِسه: 



٩٦

 ٔاو��ً: النصف

١ قَسمْت ا���م� رغيَف الخبِز ٕاِلى قسمين متساويْين لطفلْيها.

. كل   ٔا) عدُد ا���قسام المتساويِة في الش�

 ب) يكون نصيُب كل� طفٍل من الرغيف (جزءًا واحدا - جزٔاين).

كِل المقسوم ٕاِلى قسمين متساويْين: ) ا�سفَل الش� ٢ ا�ضُع ٕاِشارَة(
 

 (       )                     (         )      (         )          

كِل المقسوِم ٕاِلى نصفْين: ٣ ا�ضُع ٕاِشارَة( ) ا�سفَل الش�
                                    

(      )              (      )                 (      )         (      )       

(      )             (      )                (      )         (      )        

ٔاجزاء الشكل رُس الرابع                          الد�

 قَسمْت ا���م� رغيَف الخبِز ٕاِلى قسمين متساويْين لطفلْيها.

(جزءًا واحدا - جزٔاين).

كِل المقسوم ٕاِلى قسمين متساويْين: ) ا�سفَل الش�

ؤاقرٔاه نصفًا. ١
٢

ا�عبر عن نصيب كل شخص بالكسر 



٩٧

كِل وا�كتُب الكسَر في (     ): ٣ ا�لو�ُن نصَف الش�

      

                (     )          (     )            (      )          (     )       (     )    

بع  ثانيًا:الر�

قسمْت ا���م� الفطيرَة التي صنعْتها بيَن بناتِها ا���ربِع ٤

       بالتساوي.

 قسمْت ا���م� الفطيرَة ٕاِلى  ا�قسام .

 تٔاْخُذ كل� بنٍت  الفطيرة.

م ٕاِلى ٤ ا�قساٍم متساوية: كِل المقس� ) تحَت الش� ٢ ا�ضُع ٕاِشارَة (

(    )                  (    )             (    )                   (    )      

ؤاقرٔاه ربعًا ١
٤
ا�عبر عن نصيب كل بنت بالكسر 



٩٨

كل: ٣ ا�ظل�ُل ربَع الش�

٤ ا�كتُب الكسَر الّداَل على الجزء المظل�ل:

             

            

                           (       )            (       )               (       )                (        )   

 

٥ ٔاحصر الكسِر الّداِل على الجزء الملو�ن:

              

      

                  

( ١
٤
 ، ١

٢
)               ( ١

٤
 ، ١

٢
 )        ( ١

٤
 ، ١

٢
 )      ( ١

٤
 ، ١

٢
 )  



٩٩

١ رسَم ا�حمُد منز��ً في حصِة التربيِة الوطني�ِة والحياتي�ِة .

نسمي الشكَل:   

                    

                  

                 

٢  ا�ضُع  حوَل اسِم الشكِل:

ُمثل�ثُمستطيلدائِرةُمربع

ُمستطيلدائِرةُمربعُمثل�ث

دائِرةُمربعُمثل�ثُمستطيل

ُمربعكرةُمستطيلُمثلث

مستطيلمتوازي مستطي��تكرةمكعب

مراجعة الوحدة رُس الخامس                          الد�



١٠٠

٣ ا�لو�ُن داخَل المربعاِت باللوِن ا���خضِر و داخَل المثل�ثاِت باللوِن ا���حمر:

                         

٤ ا�لعُب با���شكال:

 ٔا) ا�كتُب ا���عداَد تصاعدي�ًا في ا���شكال ���حصَل على الهدية.

 ب) الشكُل الذي ُوضعْت عليه الهديُة هو  والعدد فيه 

كِل الذي يحمُل العدَد:  جـ) ما اسُم الش�

 ١٩         ١٦                  ٩         

١

٩

١٦
١٩



١٠١

٥ ا�كتُب اسَم كل� شكٍل من ا���شكاِل ا���تية 

كل: ٦ ا�ظل�ُل نصَف الش�

                                               

كل:  ٧ ا�ظل�ُل ربَع الش�
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٨ ا�حصر الكسَر الذي يمث�ُل الجزَء الملو�ن:
        

  

                 
( ١

٤
، ١

٢
 )                     ( ١

٤
، ١

٢
)                ( ١

٤
 ، ١

٢
 )          

٩ وضَع خالٌد ما معه من ُكراٍت في ٤ كؤوٍس حسَب الن�مِط ا���تي:

  

ٔاكتب عدد الكرات في الكٔاس الرابعة 

جابة الصحيحة: ١٠  ا�حصُر ا�ٕ�ِ

كُل  (مثلثا، دائرًة )  ٔا) يمث�ُل الش�

كُل  (ُمربعًا، مستطي��ً)  ب) يمث�ُل الش�

       ( ٤
١
، ١

٤
 جـ) ُيكتُب الكسُر(ربع) على صورِة ( 

       ( ٢
١

، ١
٢

 د) ُيكتُب الكسُر(نصف) على صورِة ( 
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كِل المناسِب، وا�لو�ُن داخَله: ١١ ا�كمُل النمَط برسِم الش�

     

 

ُمه ٕاِلى ا�ربعِة ا�قساٍم متساوية: طِة وا�قس� بكِة المنق� ١٢ ا�رسُم مرب�عًا في الش�

١٣ ٔاقّيم ذاتي: ٔاسمي ٔاشياء من البيئة المحيطة تمثل النصف والربع.



١٠٤

 ا�فك�ُر:

 ا�حمُد وهناُء يذهبان من طريقْين مختلفْين ٕاِلى المدرسة. 

 ٔا) ا�صُف طريَق كل� من ا�حمَد وهناء.

 ب) َمْن منهم طريقه ٕاِلى المدرسة ٔاقصر.
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المشروع

شكل من اأشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة )اأفراداً اأو مجموعات( بسلسلة من األوان النشاط التي 
يتمكنون خلالها من تحقيق اأهداف ذات اأهمية للقائمين بالمشروع. ويمكن تعريفه على اأنه: سلسلة 
من النشاط الذي يقوم به الفرد اأو الجماعة لتحقيق اأغراض واضحة ومحددة في محيط اجتماعي برغبة 

ودافعية.

ميزات المشروع:
قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة واحدة.  .١  

ينّفذه فرد اأو جماعة.  .٢  
يرمي إلى تحقيق اأهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.  .٣  

ل� يقتصر على البيئة المدرسية وإنما يمتد إلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة   .٤  
وفهمها.

يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.  .٥  

خطوات المشروع:
ٔاو��ً: اختيار المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:

اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.  .١  
اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.  .٢  

اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.  .٣  
اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، ل� تغلّب مجال�ً على   .٤  

ال�آخر.
اأن يتلاءم المشروع مع إمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.  .٥  

اأن ُيخطّط له مسبقاً.  .٦  

ثانيًا: وضع خطة المشروع:
يتم وضع الخطة تحت إشراف المعلم حيث يمكن له اأن يتدّخل لتصويب اأي خطاأ يقع فيه الطلبة.

آتية: يقتضي وضع الخطة ال�
تحديد ال�أهداف بشكل واضح.  .١  
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تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.  .٢  
تحديد خطوات سير المشروع.  .٣  

تحديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، (شريطة ٔان يشترك جميع ٔافراد المجموعة في   .٤  
ٕابداء الرٔاي، بٕاشراف وتوجيه المعلم). المشروع من خ��ل المناقشة والحوار و

تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.  .٥  

ثالثًا: تنفيذ المشروع:
مرحلة تنفيذ المشروع فرصة ل�كتساب الخبرات بالممارسة العملية، وتعّد مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفّره 
من الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على الٕ�نجاز حيث يكون إيجابياً 
الطلبة من خبرات ومعلومات  يكتسبه  ما  بقدر  النتائج  إلى  الوصول  المهم  ليس  مبدعاً،  خّلاقاً  متفاعلاً 

ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.

دور المعلم: 
متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.  .١  

إتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.  .٢  
ال�بتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.  .٣  

التدّخل الذكي كلما لزم ال�أمر.  .٤  
دور الطلبة:

القيام بالعمل باأنفسهم.  .١  
تسجيل النتائج التي يتم التوصل إليها.  .٢  

تدوين الملاحظات التي تحتاج إلى مناقشة عامة.  .٣  
تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.  .٤  

رابعًا: تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ا���تي:
ا��ٔهداف التي وضع المشروع من اأجلها، ما تم تحقيقه، المستوى الذي تحّقق لكل هدف، العوائق   .١  

في تحقيق ال�أهداف إن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.
بالوقت  التقّيد  التنفيذ،  اأثناء  الخطة  على  التي جرت  التعديلات  وقتها،  من حيث  الخطة   .٢  

المّحدد للتنفيذ، ومرونة الخطة.
ا��ٔنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنّوعها، إقبال الطلبة عليها، توافر الٕ�مكانات اللازمة،   .٣  

التقيد بالوقت المحدد.
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تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، الٕ�قبال على تنفيذه بدافعّية، التعاون في عملية التنفيذ،   .٤  
الشعور بال�رتياح، إسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:
اأهداف المشروع وما تحقّ ق منها.  •  
الخطة وما طراأ عليها من تعديل.  •  

ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.  •  
المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.  •  

المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.  •  
ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.  •  
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المراجع



تم بحمد الله

 المشاركون في ورشات عمل الجزء الثاني من كتاب الرياضيات للصف ال�أول 

نجاح الحسنات نايف شتيه          روان الصوص        

حنان اأبو سكران عصام اأبو خليل         ربى داود         

مجدولين اأبو معيلق اأحمد رشدي         ختام حمارشة        

باسمة شوشه وجدان الدودة              منال سلهب             

معتز حمودة وداد بسطامي           اأميرة عمرو           

اآمال السالمي سحر معلواني                               مها سالمية             

محمد اأبو صبحة مجدى النجار         حسن اأبو عبيدة                             

محمد حمد اأمين شعث          يوسف النجار        

عايدة الغزاوي افتخار الملاحي                         سمية الجمل                                

سوزان اأبو حزين                             بشرى المصري                               

لجنة المناهج الوزارية:

د. شهناز الفار اأ. ثروت زيد         د. صبري صيدم       

د. سمية النّخالة اأ. عزام اأبو بكر         د. بصري صالح       

م. جهاد دريدي اأ. عبد الحكيم اأبو جاموس      م. فواز مجاهد        

لجنة وثيقة الرياضيات:

د. سعيد عساف د. محمد صالح )منسقًا(      اأ. ثروت زيد        

د . علا الخليلي د. معين جبر         د. محمد مطر        

شقر د. اأيمن ال�أ د. علي نصار         د. شهناز الفار        

د. عادل فوارعه د. تحسين المغربي        اأ. فتحي اأبو عودة       

د. عطا اأبو هاني د. عبد الكريم ناجي       د. علي عبد المحسن      

اأ. وهيب جبر اأ. ارواح كرم          د. وجيه ضاهر        

اأ. نادية جبر اأ.كوثر عطية         اأ.حنان اأبو سكران       

اأ. نشاأت قاسم اأ. اأحمد سياعرة         د. سمية النخالة        

اأ. نسرين دويكات اأ. عبد الكريم صالح       اأ. اأحلام صلاح        

اأ. مبارك مبارك اأ. قيس شبانة        


