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تمهيد

يتصف اإلصالح التربوّي بأنه المدخل العقالنّي العلمّي النابع من ضرورات الحالة،  المستند إلى واقعيَّة النشأة، األمر 

الذي انعكس على الرؤية الوطنيّة المطورة للنظام التعليمّي الفلسطينّي في محاكاة الخصوصيّة الفلسطينيّة واالحتياجات 

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

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

اآلمال، ويالمس األماني، ويرنو لتحقيق الغايات واألهداف.   

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

خطة متكاملة عالجت جوانب أركان العملية التعليميّة التعلميّة بجوانبها جميعها، بما يسهم في تجاوز تحديات النوعيّة 

باقتدار، واإلعداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة، دون التورط في إشكالية التشتت بين العولمة والبحث 

عن األصالة واالنتماء، واالنتقال إلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه أكثر إنسانيّة وعدالة، وينعم بالرفاهيّة 

في وطن نحمله ونفخر به.   

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

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

الفلسطينية وفق رؤية محكومة بإطار قوامه الوصول إلى مجتمع فلسطينّي يمتلك للقيم، والعلم، والثقافة، والتكنولوجيا 

من جهة، وتلبية المتطلبات الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة من جهة أخرى، وهو ما كان له ليكون لوال 

التناغم بين األهداف والغايات والمنطلقات والمرجعيات، التي تآلفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبيراً عن توليفة تحقق 

المطلوب معرفيّاً وتربوّياً وفكرّياً.

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

لتوازن إبداعّي خاّلق بين المطلوب معرفيّاً وفكرّياً ووطنيّاً، وفي هذا اإلطار جاءت المرجعيات التي تم االستناد إليها، 

وفي طليعتها وثيقة االستقالل والقانون األَساسّي الفلسطينّي، إضافًة إِلى وثيقة المنهاج الوطني األول؛ لتوّجه الجهد، 

وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.

التأليف والمراجعة،  العاملة جميعها؛ من فرق  للطواقم  الشكر  إِزجاء  الجهد، يغدو  المرحلة من  إِنجاز هذه  ومع 

والتدقيق، واإلِشراف، والتصميم، واللجنة العليا، فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير، ونحن على ثقة بتواصل هذا 

العمل الدؤوب.

وزارة التربية والتعليم

مركـز المناهج الفلسطينية

آب / 2016 م



مقدمة

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

بما يحقق التنشئة الشاملة المتوازنة، في المجاالت المعرفيّة والمهارّية والوجدانيَّة؛ لتكوين شخصية قادرة على بناء 

مجتمع متطور يحافظ على موروثه الفكرّي والثقافّي في ظل مواكبته للمستجدات في المجاالت العلميّة والتكنولوجيّة. 

وُتشّكل العمليّة التّعليميّة التّعلمية في هذه المرحلة التأسيسيّة الرّكيزة األَساسيّة في تمكين الطلبة من المعارف 

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

والتواصل مع الثقافة العالميّة بما ينعكس إيجابياً على الممارسات والقيم، وبما ُيسهم في تحسين نوعية التعليم والتعلم 

وصوالً إلى طلبٍة مبدعين ومنتجين للمعرفة ال مستظهرين لها.

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

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

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

ويمكنهم من التعاطي مع المواقف الحياتيّة ضمن سياقات رياضيّة.

وقد تضّمن هذا الكتاب أنشطة منّظمة للمفاهيم األَساسيّة تحاكي السياقات الحياتيّة الواقعيّة وتمكنها ضمن أنشطة 

معروضة بسياقات حياتيّة واقعيّة، تحاكي البيئة الفلسطينيّة 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.

والطرح،  الجمع  لتثبيت حقائق  األعداد ضمن ٩٩  األولى  تناولت  دراسيّة،  الكتاب من خمس وحدات  هذا  يتكّون 

الهندسة  الرابعة  األعداد ضمن ٩٩٩، وتناولت  الثالثة  تناولت  الجمع والطرح ضمن ٩٩، كما  الثانية في  وتخصصت 

والقياس )١(، كما تناولت الوحدة الخامسة البيانات.

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

أُمور  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.

المؤلفون



المحتـويـــات

المقارنة بين عددين                                                  ٤   ١ الدرُس 

ترتيب األعداد ضمن ٩٩                       ٧  الدرُس 2  

القيمة المنزلية                                          ١١   3 الدرُس 

العدد الزوجي والعدد الفردي            ١٤ الدرُس ٤  

مراجعة الوحدة                    ١٨ الدرُس 5  

األعداد ضمن ٩٩ الوحدة: 1

الجمع دون حمل ضمن ٩٩                 2٤   ١ الدرُس 

طرح عددين ضمن ٩٩ دون استالف         3١  الدرُس 2  

مراجعة الوحدة                              3٧   3 الدرُس 

الوحدة: 2             الجمع والطرح ضمن ٩٩

األعداد ضمن ١٩٩                                      ٤5   ١ الدرُس 

األعداد ضمن ٩٩٩                            ٤٨  الدرُس 2  

القيمة المنزلية لألعداد ضمن ٩٩٩         5٤   3 الدرُس 

مقارنة األعداد                                  5٧   ٤ الدرُس 

ترتيب األعداد ضمن ٩٩٩                  ٦١   5 الدرُس 

األعداد الزوجية والفردية ضمن ٩٩٩           ٦٤   ٦ الدرُس 

مراجعة الوحدة                                  ٦٧   ٧ الدرُس 

األعداد ضمن ٩٩٩

القطعة المستقيمة والخط المنحني          ٧٤   ١ الدرُس 
المربع                                              ٧٨  الدرُس 2  
المستطيل                                            ٨١   3 الدرُس 
المثلث                                                  ٨٤   ٤ الدرُس 
الدائرة                                                  ٨٧   5 الدرُس 
مراجعة الوحدة                                  ٩٠   ٦ الدرُس 

الوحدة: ٤      الهندسة والقياس)1(

الوحدة: ٣

البيانات                                            ٩٧   ١ الدرُس 

تمثيل البيانات بالصور                  ٩٩  الدرُس 2  

مراجعة الوحدة                ١٠2   3 الدرُس 

الوحدة: ٥     البيانات)1(

الُبرتقاِل

2٥ قرش

اللوز

١2 قرش

الليمون

2٠ قرش



٢

 ماذا تشاهد في الّصورة؟

الوحدة ال�أولى
ال�أعداُد ضْمَن ٩٩

20



3

اأن  اأنشطتها  مع  والتفاعل  الوحدة  دراسة هذه  نتهاء من  ال�إ بعد  الطلبة  من  يتوقع 

يكونوا قادرين على توظيف ال�أعداُد ضْمَن ٩٩ في الحياة العملّية من خلال ال�آتي:

 ١( الُمقارنَة َبْيَن  عددْين اأو اأكثر.

 2( تمثيَل العدِد ِضْمَن الَعَدِد ٩٩ ِبطُرٍق مخَتلفة.

ابِق لَِعدٍد ُمعطًى من ١ اإلى ٩٩.  ٣( تحديَد العدِد التّالي والعدِد السَّ

 ٤( تحديَد القيمِة  الَمنزليَّة .

وجّي والَفردّي.  ٥( التََّعرَُّف اإِلى مفهوِم الَعَدِد الزَّ

وجّية والفردّية.  ٦( تحديَد ال�أعداِد الزَّ

 ٧( حلِّ مشكلاٍت حياتيٍَّة على ال�أعداِد ِضْمن ٩٩.



٤

ل�أي  ال�أساسية  الوحدة  هي  العائلة   ١
عائِلٍة  مصروَف  ال�آتي  الجدوُل  ُيبيُِّن  مجتمع، 
والُمواصلات،  الَكْهَرَباء،  على  فِلسطينيٍة 

هور: والملابِس في اأحِد الشُّ

 اأّي المجال�ِت كان مصروُف العائلِة عليه 

اأكثر  

٢ األ�ِحُظ المقارنَة، واأْكِمل:     

رس  الدَّ
  )١(

المقارنة بين عددْين ضمن ٩٩

ينارالمجال المصروُف ِبالدِّ

٧٠الَكْهَرباء

٦٥الُمواَصلات

٥٠الَملاِبس

                     
 عشرات =  عشرات

 اآحاد   اآحاد
    

     
 عشرات =   عشرات

 اآحاد =   اآحاد
   = 

            

 عشرات   عشرات
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٥

اأْكِمُل:

لِلُمقارنــِة َبْيــَن عددْيــِن كّل  ِمنُهمــا ِمــْن منزلتْيــِن؛ اأقــارُن - اأول�ً - منزَلــَة  َمــع منزلــِة 

.  َفــاإِذا تســاوت المنزلتــان، اأقــارُن منزلــَة  مــع منزلــِة 

3  اأ( اأعّيُن العددْين:23، 2٩ على خطِّ ال�أعداد ثّم اأقارُن بينهما:

   2٩  23

 ب( اأعّيُن العددْين:٨٦، ٦٨ على خطِّ ال�أعداد ثمَّ اأقارُن بينهما:

   ٨٦  ٦٨

٤ ُيبيُِّن الجدوُل  ال�آتي عدَد  ال�أجهزِة الَخْلَيوّيِة الَمبيعِة في ثلاثة اأيام. 

عدُد  ال�أجهزِة المبيعةالَيْوم

ثنْين ٩١ال�إِ

٥٨الثُّلاثاء

٩٤ال�أربعاء

 اأ(كاَن عدُد  ال�أجهزِة المبيعِة اأكثَر في يوم: 

 ،  ،  ب( اأَرتُِّب  عدَد  ال�أجهزِة المبيعِة تنازُلّيا: 

١٠٠ 2٠ 3٠ ٤٠

٨٠٦0

اأجيب عما يلي:



٦

٥  اأ( اأضُع  َحْوَل العدِد ال�أكبر:

 3٦ ، ٧١ ،  ٥٨               ٧٧ ، ٨٠  ، ٨3         2٥١ ، ٤٠ ، ٩    

       ب( اأضُع  َحْوَل العدِد ال�أصغر:

٤، ٦١3 ،١٩               3٦  ،2٤٠،   ٧           3٤، ٠2 ،٥٠    

٦ اأضُع اإِشارَة  اأْو  اأْو = في  لتصبَح المقارنُة صحيحًة:

   ٤٥  32                       ثلاٌث َواأرَبعون  اأربٌع َوَثلاثون

   ٦٧  ٧ اآحاد و٦ عشرات     2 اآحاد و عشرة  2َعَشرات وواِحد

  
٧ نشاط تعاوني: لدْيك ِبطاقاٌت عليها ُحروٌف واأعداد:

    
 اأ( اأرتُِّب  ال�أعداَد الثَّلاثَة ال�أولى تصاُعدّيًا َواأكوُِّن ِمْن ُحروفِها كلمة:

  ،  ،       َتْرتيُب ال�أعداد:

  ،  ،       َتْرتيُب الُحروِف َحسَب ال�أعداد:

      الكلمة:                 

 ب( اأرتُّب ال�أعداَد الثّلاثَة الباقيَة َتنازُلّيًا واأكوُِّن ِمْن ُحروفِها َكِلمة: 

  ،  ،       ترتيُب ال�أعداد:

  ،  ،       ترتيُب الحروف: 

      الكلمة:                 

 جـ( اأكوُِّن ُجملًة ِمَن الَكِلمَتْين:  

اأ23ب3٦ح3١
اأ٧٨ي٦٩م٧١



٧

3٠ 33 3٤ 3٦ 3٧ 3٩ ٤٠

٧٤ ٧٦ ٧٧ ٧٩ ٨٠٧٥ ٧٨

رس  الدَّ
  )٢(

ترتيُب ال�أعداِد ضمن ٩٩   

١ اأعّد معلّم الصف الثاني نشاطًا عمليًا ل�أن الحق في اللعب من الحقوق ال�أساسية 
للطفل، شارك جميع الطلبة في رمي حجر النرد لتكوين عدد من منزلتين.*

 اأرمي حجَر النَّرِد مرَّتْين.

ْقَم الثَّاني في  مثلاً 2١  ْقَم ال�أوََّل في  والرَّ ُل الرَّ  اأسجِّ

 اأقراأ الَعدَد الذي كوَّنُتُه.

 َمْن يوافُق على قراَءتي ِمن الطلبة َيْرَفُع يَدُه.

 : ٢ اأكتُب ال�أعداَد الناقصة في 

2  ١

2١

* يتيُح الُمعلُِّم الفرَص اأماَم الطلبِة جميعهم لرمي الَحجِر وتكويِن َعدٍد  من منِزلتْيِن ومن ثمَّ قراءتِه.     

٩٠ ٩2 ٩٦ ٩٩



٨

38
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ُض الحرارة:* 3 الكّماداُت الباردُة تُخفِّ

ــِة  ــى درج ــًا عل ــَر ارتفاع ــْت اأمُّ عبي ــتاء، ل�حظ ــي الشِّ ــْن ليال ــٍة ِم ــي ليَل ف
حــرارِة اْبَنِتهــا، فاأْحَضــَرْت ميــزاَن الحــرارِة، ووضعْتــُه َتْحــَت لِســانِها، 
وعنَدمــا َســِمَعْت َصــْوَت َصفيــِر الميــزان، َنَظــَرْت اإِلْيــِه وقــراأْت )3٨ َدَرَجة(، 

ــي؟  ــراَرِة اْبَنت ــِة َح ــِض َدَرَج ــاذا ســاأفَعُل لَِتْخفي ــْت: م فقاَل

 اأ( كاَنْت َدَرَجُة حرارِة َعبيَر عندما قاَسْتها اأمُّها:  

ابُق للعدِد 3٨ هَو:    ب( العدُد السَّ

 جـ( العدُد التالي للعدِد 3٨ هَو:  

٤  اأ( اأُعدُّ َتنازلِّيا، َواأكتُب ال�أعداَد النّاقصة:

  ،  ،  ،  ،٩3 ،  ،٩٩،  ، ٩٧،  ، ٩٥

ابَق لِلاأعداد:   ب( اأكتُب العدَد السَّ

٩3٨٧١٥٠

٥  اأ( اأُعدُّ َتصاُعديًَّا، واأكتُب ال�أعداَد النَّاقِصة:

 ،  ،  ،3٦ ،  ، 3٤،  ، 32،  ،3٠

 ب( اأكتُب العدَد التَّالي  لِلاأعداد:

 
٨٠

     
٤٩

       
١٨

      
٧

  

اِبَق لعدٍد هو ال�أْصَغر منه ِبواحد. ُر:  - العدَد السَّ اأتذكَّ

          - العدَد التالي لعدٍد هو ال�أكبر منه ِبواِحد.

نسان الطبيعية 3٧ْ م * للمعلم: درجة حرارة جسم ال�إ



٩

ــٍة   ــِن علــى بطاق ــن َمنزلتْي ــًا ِم ــُب عــددًا ُمكوَّن ٦ نشــاط عملي:اأكُت

ــابَق والعــدَد التالــي لــه فــي  واأقــراأ كلاً منهمــا، َومــن ُيوافــُق   واأْكتــُب الَعــدَد السَّ
لبــة يرَفــُع يــَدُه.  ــِة اإِجابتــي َمــَن الطَّ علــى صحَّ

ــَنويَّ لِلقرطاســيَِّة وال�ألعــاِب ِبمناســبِة  ــِف الثَّانــي الَمْعــِرَض السَّ ٧ زاَر ُطــّلاُب الصَّ

راســّي، ول�حظــوا هــذِه ال�أغــراض، اأقــراأ اأثماَنهــا واأكمــُل الفــراغ: افتتــاِح العــاِم الدِّ

 

      كتاب              اآلة حاسبة              حقيبة                 كرة                

 الغرض ال�أغلى ثمنًا:  

 ثمُن الكتاِب  ، العدُد التَّالي لِثمِن الكتاِب هَو 

ابُق لِثمِن الحقيبِة هَو    العدُد السَّ

٨ اأضُع ِدينارًا في حّصالتي ُكلَّ يوٍم، عندما فَتْحُتها مساَء يوم؛ فَوجْدُت فيها٤٠ دينارًا.

 كان في حّصالتي اأمس:  
 اإذا كاَن فــي حّصالتــي يــوَم الخميــِس ١٥ دينــارًا، فكــْم دينــارًا يكــوُن فيهــا يــوُم 

الَخميِس الذي  يلِيه:  

١٨ قرشًا٦٠ قرشًا٤٧ قرشًا3٥ قرشًا



١٠

ـــَلْحفاُة حقائـــَب  ٩ تنقـــُل هـــذِه السُّ

ــٌة فـــي  نقـــود، اأعـــداُد هـــذه النُّقـــوِد مرتَّبـ
الحقائـــب، وبعـــُض هـــذه الحقائـــب ل� 
ـــدَد  ـــُب الع ـــود اأكت ـــدُد النق ـــا ع ـــر فيه يظه
المجهـــوَل علـــى العربـــِة فـــي كّل مـــرَّة: 

١٠ اأسْتخدُم َلْوحَة ال�أعداِد فيما ياأتي:

١23 ٥١٠

١١١٧2٠

2١2٤2٦3٠

3١3٤3٦ 3٩  

٤١٤٦ 

٥١٥٦٦٠

٦١٦٦٦٩ 

٨٠  ٧٨  ٧٦

ابَق  لِلعدِد  الُملوَِّن  ِبال�أْزَرق.  اأكتُب العدَد السَّ
 اأكتُب العدَد  التَّالي  للعدِد  الُملوَِّن  ِبال�أْحَمر.



١١

 

١ نشاٌط عملّي:*

 اأختاُر بطاقتْين عشوائيًا، ثُمَّ اأضُعهما في لوحِة المنازل: 

 اأقراأ العدَد الذي كونُته.

 اأذكُر قيمَة كلِّ َرْقٍم منهما. 

٢ اأكتُب العدَد الُمناسَب في كلِّ  حالة:

 

رس  الدَّ
  )3(

القيمُة المنزلّية

عشراتاآحاد

عشراتاآحادعشراتاآحادعشراتاآحاد

* للمعلم: تجهيُز بطاقاٍت مرقّمٍة بال�أرقام : ١-٩



١٢

3 اأعبُِّر بالرموز وِبالكلماِت َعن ال�أعداِد الُممثَّلِة ِبالّصورِ ال�آتيِة:

     
٤ اأكتُب ال�أعداَد ِبالرّموز: 

 اأ( ٦ اآحاد و ٤ َعَشرات =      ب( 3 اآحاد و ١َعَشرات =  

 جـ( ٠ اآحاد و ٩ َعَشرات =    د( ٧ َعَشرات =       

٥ اأِصُل بيَن كلِّ  ِبطاقتْيِن تُمثِّلاِن العدَد نفَسه:

           ٧ عشرات و ١ عشرات                       ثمان وستون

     ٥٤                            ثمانون 

              ٨ اآحاد + ٦ عشرات                         اأربع وخمسون

    

٦٠+2٠                              ست وثمانون     

بالرموز

بالكلمات  



١3

ْقِم الذي تحتُه خطٌّ في ال�أعداِد ال�آتية:  ٦ اأكتُب القيمَة المنزلّيَة للرَّ

 ٨٥                3٤١             ١٨             ٦٩               ٠        

                                    

ْقِم الُملوَِّن بال�أحمر:  ٧ اأرسُم دائرًة حْوَل القيمِة الصحيَحِة لِلرَّ

 ٧3  
٧  ،  ٧٠ 

   ٦2  
2٠ ،  2  

١٤  
٤ ، ٤٠

3١  
3٠  ،  3

   ٥٥  
٥ ،  ٥٠ 

    ٤٠  
٠  ،  ٤٠ 

٦٨  
٦٠  ،  ٨٠

٩٩  
٩  ،   ٩٠

٨ نشــاط عملــي: اأكتــُب ال�أعــداَد جميُعهــا التــي 

يمِكــُن تكويُنهــا ِباســتخداِم الرقمين علــى الِبطاقتْين:

 ال�أعداُد النَّاتجُة هَي: 

 اأكبُر عدٍد هَو : اأصغُر عدٍد هَو :  

٩ اأْكِمُل النَّمط:  

 ،  اأ( 3٥ ، ٤٥ ، ٥٥ ، 
 ،  ب( ٨٩ ، ٨٨ ، ٨٧ ، 

 اأفكِّر:

 اأ( عدٌد يقُع َبْيَن العددْيِن 3٨، ٤٨ ورْقُم اآحاِده ُيساوي رْقَم عَشراتِه. 

 ب( عدٌد يقُع َبْيَن العددْيِن ٧٧، ٨٨ ورْقُم اآحاِده ُيساوي صْفرًا.   

3٧



١٤

١ نشاٌط عملّي:* 

جمعْت  الملابِس  غسيَل  ال�أمُّ  اأنهْت  اأْن  بعَد 
الجوارَب ُكلَّ اثنتْيِن متشابهتْيِن في الشكل واللون 

معًا )اأزواجًا(.

في المرِة التَّاليِة جمعت الجوارَب مثَل عادتِها، لكنَّها 
ابقة. لم تتمكن مْن تجميِعها اأزواجًا مثَل المّرِة السَّ

ِة الثَّانية؟  ِة ال�أولى والمرَّ بب؟ وما الفرُق بيَن  المرَّ ِبراأْيك، ما السَّ

٢ اأكتُب العدَد المناسَب في   ثمَّ اأْحصُر )اْثنين - اْثنين(: 

عدُد ال�أكواب   عدُد حّباِت التّفاح عدُد الُكرات 

فاتر   عدُد حّباِت البوظة عدُد الّديوك  عدُد الدَّ

رس  الدَّ
  )٤(

العدُد الزوجّي والعدُد الفردّي

* للمعلم: تنفيذ النشاط ضمن مجموعات بمواد محسوسة كالعيدان، ... 

اأستنتج:١-اإِذا حصرت عناصر المجموعة جميعها)اثنين- اثنين(يسّمى العدُد زوجّيًا.
                  ٢- اإِذا بقي واِحٌد دون حصر ُيسمى العدُد فردّيًا.



١٥

ــمَّ اأضــُع  ــِن ُمتســاويتْيِن )اإِن اأمكــن(، ث ــى مجموعتْي ــٍة اإِل ــم كلَّ  مجموَع 3 اأقسِّ

ــردّي(. ــرًة حــوَل )زوجــّي اأْو ف دائ

   

  

     زوجّي - فردّي              زوجّي - فردّي                  زوجّي - فردّي                                                                      

٤ األ�ِحُظ ثّم اأكمل بما هو مناسب:

:  ٨ لُه ُمكوناِن متساوياِن هما:٤،٤  اأ( األ�حظ اأنَّ

      ١٠ لُه ُمكوناِن متساوياِن هما:٥،٥
              اأكمل:  ٦ لُه ُمكوناِن متساوياِن ُهما:    ، 
                       ١٤ لُه ُمكوناِن ُمَتساوياِن ُهما:  ، 

                       ١2 لُه ُمكوناِن ُمَتساوياِن ُهما:  ،  
                        ٠ لُه ُمكوناِن ُمتساوياِن ُهما:    ،  

وجيُّ لُه ُمكوناِن ُمتساوياِن.                    اأتعلَّم: العدُد الزَّ

:     العدَد ٥ ليَس لُه ُمكوناِن متساويان.      ب(  األ�حظ اأنَّ

      العدَد ١3 ليَس لُه ُمكوناِن متساويان.

           وكذلَِك األ�حُظ اأنَّ ال�أعداَد ١، 3، ٧، ٩ ليَس لها مكوناِن متساويان. 

: العدد الفرديَّ ليس له مكوِّناِن متساويان.                  اأتعلَّم اأنَّ



١٦

 جـ(  اأْكِمُل: 

ال�أعداُد: ٠، 2، ٤، ٦، ٨ هي اأعداٌد 

وال�أعداُد: ١، 3، ٥، ٧، ٩ هي اأعداٌد 

ــي  ــٍة ف ــَز لِمســافٍة طويل ــى  الُعشــب، ويســتطيُع اأن يقِف ــُر عل ى الكنغ ــذَّ ٥ يتغ

ــل:  ــداِد واأْكم ِة الواحــدة، اأســَتخدُم خــطَّ  ال�أع ــرَّ الم

 اأ( اأُعدُّ ِبالقفِز مع الكنغِر )اثنْين - اثنْين( َبْدءًا من ٠ اإِلى 2٠:

2٤،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،٠ ،2 ،٠
ال�أعداُد النَّاتجُة هي اأعداٌد 

 ب( اأُعدُّ ِبالقفِز َمع  الكنغِر )اثنْين - اثنْين( بدءًا من ١ اإِلى ١٩: 

٥،  ،  ،  ،  ،  ،  ، ١٩،3 ،١

ال�أعداُد النَّاتجُة هي اأعداٌد 

 
٦ اأْكِمُل بما هو مناسب :

 ال�أعداُد ١٠، ١2، ١٤، ١٦، ١٨، 2٠ هَي اأعداٌد 

                                                   ،  ،  اأْكُتُب اأعدادًا زوجّيًة اأخرى: 

 ال�أعداد ١١، ١3، ١٥، ١٧، ١٩ هي اأعداٌد 

  ،  ،  اأكتُب اأعدادًا َفردّيًة اأخرى: 

2١ 3 ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠١١١2 ١3 ١٤١٥١٦ ١٧١٨ ١٩ 2٠٠



١٧

ــوِن  ــَة بالل ــداَد الفرديَّ ــوُِّن ال�أع ــوِن ال�أخضــر، واأل ــَة ِبالل وجيَّ ــداَد الزَّ ــوُِّن ال�أع ٧ األ

ــى ٥٠:  ــر حت ال�أحم

١23٤٥٦٧٨٩١٠

١١١2١3١٤١٥١٦١٧١٨١٩2٠

2١22232٤2٥2٦2٧2٨2٩3٠

3١32333٤3٥3٦3٧3٨3٩٤٠

٤١٤2٤3٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠

 األ�حظ ال�أعداَد الملوَّنَة ثمَّ اأكمُل بما هو مناسب.

 ،  اأ( رْقم ال�آحاد في ال�أْعداِد الّزوجّية هَو:  ،  ،  ، 

 ،  ،  ،  ،  ب( َرْقم ال�آحاد في ال�أْعداِد الَفْردّية هَو: 

اأْسَتْنِتُج: 

اإِذا كاَن رْقُم ال�آحاِد في اأّي عدٍد هَو ٠، 2، ٤، ٦، ٨ فاإنَّ العدَد 

اإِذا كاَن رْقُم ال�آحاِد في اأّي َعَدٍد هَو ١، 3، ٥، ٧، ٩ فاإنَّ العدَد  َو
     

 اأفكِّر:

 اأ( عدٌد فرديٌّ اأكَبُر ِمْن٧٠ َواأْصَغُر ِمْن٨٠، ورْقُم اآحاِده ُيساوي َرْقَم عشراتِه 

، رْقُم عَشراتِه ُيساوي 3 واأصغُر من 33   ب( عدٌد فرديٌّ

اأتعلم: َرْقُم ال�آحاِد في العدِد الزوجّي هَو:٠، 2 ، ٤، ٦، ٨

        َرْقُم ال�آحاِد في العدِد الفردّي هَو:١، 3 ، ٥، ٧، ٩



١٨

١ اأكتُب ال�أعداَد ال�آتيَة بالرموز:

 اأ( اثناِن واأْرَبعون =              

  ب( َسْبعَة َعَشَر =  

 جـ( َثماني َعَشرات =            

 د( خْمسُة اآحاٍد َو تِْسُع َعَشراٍت =    

         

ْقِم الُملوَِّن بال�أْحمر: ٢ اأكتُب القيمَة  الَمنزليََّة للرَّ

 :١١ ،  :2٤٧:  ، ٩٧:  ، ٧٩:  ، ٠

3 اأكمُل الجدوَل ال�آتي بما هو مناسب:

 

   

  

      

رس  الدَّ
  )٥(

مراجعة الَوْحدة

العدد 

٥2

2٠

٦٩

٨٠

العدُد التَّالي  العدُد الّسابق 



١٩

٤ اأضُع اإِشارة  اأْو  اأْو = في  لتصبَح المقارنُة صحيحًة:  

 ٧ اآحاٍد و 3 َعَشراٍت  ٨ اآحاٍد َو 2َعَشراٍت  ٥3  ٤١ 

 ٤ + 3٠  3 َعَشراٍت و ٤ اآحاٍد٨١  ٩٧            

  ٠3٦ نشاط عملي:َلديك الِبطاقاُت  ٥

 اأكوِّن منها، دوَن تكرار، اأعدادًا من منزلتين:

  ،  ،  ،    اأعدادًا ِمْن منزلتْين: 

 اأْكبر عدٍد من َمْنِزَلَتْيِن ُيمِكُن  َتْكويُنُه =   

 اأْصغر عدٍد ِمْن َمْنِزَلَتْيِن ُيمِكُن  َتكويُنه = 

٦ اأكِمُل  النَّمط:

 اأ( ٧٤، ٧٦، ٧٨،  ،  ،  

  ،  ،  ب( ٧١، ٦١، ٥١، 

٧  اأْكِمُل بما هو مناسب:

 َبــداأْت ُلْبنــى ِبالعــدِّ الَقْفــزيِّ )اثنينــات( ِمــَن العــدِد2١، وكتبــْت ٦ اأعــداٍد اأخــرى:
.  ،  ،  ،  ،  ، 

 اآِخُر عدٍد كتبْتُه ُلْبنى هو: َهْل هَو َزوجيٌّ اأْم َفردّي؟  



٢٠

٨ اأرتُِّب ال�أعداَد تصاعديًَّا، واأكتُب الكلمَة النَّاتجة:

 ، ، ، ، ترتيُب ال�أعداد:      

    ، ، ، ، الُحروف:            

الكِلَمة:        

 ، ، ، ، ترتيُب ال�أعداد:      

    ، ، ، ، الُحروف:            

الكِلَمة:        

ــم  ــْن هواياتِِه ــِة َع ــي مدرســِة الُحريَّ ــي فِ ــِف الثّان ــُم طــلاَب الصَّ ٩ ســاأَل المعلِّ

ــي: ــي الجــْدَول ال�آت ــا  فِ ــُج كم ــْت النَّتائ ــة؛ فكان ل المفضَّ

عدُد  الطلابالهواية

3٧ُكرُة الَقَدم

2٩ُمشاهدُة التِّلفاز

32األعاُب الحاسوب

ُلها الّطلاب هي:   اأ( اأْكثُر هوايٍة ُيفضِّ

 ب( العدُد التَّالي لِلعدِد 2٩ هو:     

 جـ( اأكتُب ِمَن الجْدَوِل عددًا زوجيًَّا  وعددًا فردّيًا 

١٠ اأقّيم ذاتي:  اأعبر بلغتي عن المفاهيم ال�أساسية التي اكتسبتها من هذه الوحدة.

2٠٩2
ت

٨٠
ي

٤٧
ل

٥3
ف

س

3٠
ا

٦٤
د

٥٧
ق

٩١
س

٤2
ل



٢١

َمْشروعي

ــَة الحــرارِة  ُل  درَج ــطين، َواأســجِّ ــازِ فِلْس ــْن تلف ــِة ِم ــى النَّشــرِة الجّوّي ــَتِمُع  اإِل اأْس
ــِة  ــدَة َثلاث ــح، ....( ُم ــه، َرَف ــْدس، راَم الل ــي ُمحافظــات )الُق الُعْظمــى نهــاًرا ف

ــي.  ــْدَول ال�آت ــاٍم َحســَب الَج اأْي

ُمحافَظِتي: 

درجُة الَحراَرِة الُعْظمىالَيْوم

 اأعلى درجَة حرارٍة كانْت في يوم: 

 التَّرتيُب التَّنازليُّ لِدرجاِت الَحراَرة:

 ،  ،                  
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الوحدة الثانية

الجمع والطرح ضمن ٩٩

 اأتاأمُل الصورَة ثّم اأجيب:

 كْم يزيُد ثمُن عصيِر الُبرتقاِل عن ثمِن عصيِر اللوز؟

الُبرتقاِل
2٥ قرش

اللوز
١2 قرش

الليمون
2٠ قرش
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نتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع اأنشطتها اأن يكونوا  يتوقع من الطلبة بعد ال�إ

قادرين على توظيف الجمع والطرح ضمن ٩٩ في الحياة العملّية من خلال ال�آتي:

 ١( جْمَع  ال�أعداِد ِضْمَن ٩٩ دوَن َحْمل )اأفقيًا وعموديًا(.

 2(  َتمثيَل عمليَّاِت الَجْمِع والطَّرِح باأشكاٍل عديدة.

 3(  طرَح ال�أعداِد ضمن ٩٩ دوَن استلاف )اأفقيًا وعموديًا(.

 ٤( حلَّ مسائَِل ِذْهنّيٍة على عَمليتِي الَجْمِع والطَّرح.

 ٥( حلَّ مشكلاٍت حياتّيٍة على عمليتي الجمع والطَّرح. 



2٤

رس  الدَّ
  )١(

الجمع دون حمل ضمن ٩٩

ــارِ  ــِه لِقطــِف ثم ــى مزرعت ِه اإِل ــِة جــدِّ ــٌد ِبصحب ١ ذهــَب زي

الُمْشــُمش، فقامــوا بتعبئــِة ســبعِة َصناديــق، وفــي اليــوِم التَّالــي 
قامــوا بتعبئــِة تســعِة َصناديــق. 

ناديِق التي تمْت تعبَئُتها:  صندوقًا.  مجموُع الصَّ

2 نشاط: ) ُلعبُة َسْحِب الِبطاقات( *

اهرْيِن عليهما.  اأسحُب ِبطاقَتْيِن واأدوُِّن العدَدْيِن الظَّ

 اأجُد ناتَِج جمِع العدَدْين واأكُتب جمَلة الجمع.

 اأكوُِّن اأكْبَر عدٍد من حقائِق الجْمِع ِضْمَن العدِد ١8.

3  اأكتُب عدَدًا ُمناِسبًا في الفراِغ؛ لِتكوَن ُجْمَلُة الَجْمِع صحيحًة: 

١7 = ١٤            ٤ +  = ١٤            + ٩ = 7 + 

١2 =  +       ١3 =  +       ١6 =  + 

٥
١2

٤
6

7
8

٩
3

ــة  ــلاً تحمــل كل منهــا رقمــًا ضمــن ٩، ُيخــِرُج مجموعــة مــن الطلب ــة( مث ــات )3٠ بطاق ــم بطاق ــم: يضــع المعل * لِلمعلِّ

ــى كل طالــب منهــم ســحب بطاقتيــن. ويطلــب اإِل



2٥

: ٤ اأكوُِّن جملَة جمٍع من ال�أعداِد في 
 

                                

ِهــم مســرورين، حيــُث ســيكوُن  ــلاُب اإِلــى صفِّ ٥ بعــَد عطلــِة العيــِد رجــَع الطُّ

اللقــاُء َمــع اأصدقائِِهــم ومعلميِهــم وُمعلماتِِهــم.
  ساأَل سامٌح صديَقُه:َكم دينارًا جمْعَت يا معاُذ في العيد؟  

  معاذ:١٠ دنانير، واأنَت َكْم جَمعت؟ 
  سامح:جَمعُت 2٠ دينارًا. 

  المعلم:َكْم دينارًا َجَمَع ال�ثنان معًا؟ 
 

ــاٌن ٥٠ طابعــًا علــى شــْكل نجــوم، واشــترى عمــُر 2٠ طابعــًا مــن  6 اشــترى حسَّ

النَّــوِع نفســِه، َكــْم طابعــًا اشــترى ال�ثنــان؟  

                     

     ٥ َعَشراٍت           و  2 َعَشراٍت    =   َعَشراٍت   
وبالرُّموز:                       +  =  

وُيمِكُن تمثيُل الّصوَرِة اأعلاه بال�أجساِم الحسابيَِّة كما يلي:

    ٥ َعَشراٍت    و    2 َعَشراٍت  =            َعَشراٍت   
      =   +    

 = +  = +  = + 

١3 ،7 ،6 6 ،١، ١٥٩، ٩7 ،8
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7 اأْكِمُل الفراَغ بما هَو مناسٌب فيما ياأتي:

 ٤٠ +  = ٩٠  6٠ =  +   

7٠ =  7٠ +  8٠ =  +   

8 اأِجُد ناتَِج الَجَمِع باستخداِم خطِّ ال�أعداد:

 اأ( 3٠ + 3٠ =  

 ب(١٠ + ٥٠ = 

٩ رســمْت عائشــُة  3٤ مثلثــًا ولوَنْتهــا بال�أصفــر، ورســمْت حــلا 23 ُمثلثــًا، 

ــر،  ــٍة اأكب ــى  ورق ــْي نلصــُق رســوماتِنا عل ــْت عائشــة: تعال ولوَنْتهــا بال�أخضــر، فقال
ــًا. ــي رســمْتها عائشــُة وحــلا مع ــاِت الت ــوَع المثلث اأحســُب مجم

اأو بطريقة اأخرى: +   =  

١٠ 2٠٠ 3٠ ٤٠ ٥٠ 6٠ 7٠ 8٠ ٩٠

 اآحاد و  عشرات = 

 اآحاد و  عشرات = 

 اآحاد و  عشرات = 

+

١٠ 2٠٠ 3٠ ٤٠ ٥٠ 6٠ 7٠ 8٠ ٩٠



27

١٠   اأ( اأِجُد  ناتَِج الَجْمِع فيما ياأتي:

      =   +   

 ب( األ�حُظ تمثيَل العددْيِن ثم اأِجُد ناتَِج الَجَمِع:
)١ 

اأكمُل: ٤3 + 2٤ =   
                      

 2(اأمثِّل:3٥ + ٥٤ 

اأكمُل: 3٥ + ٥٤ = 

عشراتاآحاد

عشراتاآحاد

عشراتاآحاد

عشراتاآحاد

   اأستنتُج:

.              لجمِع عددْين اأجمُع ال�آحاَد مع  والعشراِت مع 
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١١ اأستخدُم لوحَة المنازِل، واأِجُد ناتَِج الَجمع:  

لِمساعدِة  تبرُّعاٍت  جَمَع  فِلسطيَن  مدرسِة  في  الثَّاني  ِف  الصَّ طلبُة  َقرَر   ١2

ِل ١٤دينارًا، وفي الَيْوِم الثَّاني جمعوا 32 دينارًا،  الُمحتاجين، فجَمعوا في الَيوِم ال�أوَّ
كم دينارًا جمعوا في اليوَمْين؟

الطَّريقُة الثَّانية )اأفقيًَّا(الطَّريقُة ال�أولى )عموديًا( 

 

 
١3 اأِجُد ناتَِج الَجْمِع:   

 اأ(

 ب( 

32  
٤٥+

٥٠  
٩+

٥3  
١6+

٥٩  
٤٠+

 = 6٥ + 32 = ١7 + 6٠

عشراتاآحاد

٠
+

عشراتاآحاد

32 +
62

عشراتاآحاد

3
+

٠
٥

٤١
7
2
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      جمُع ثلاثِة اأعداٍد دون حمل ضمن ٩٩

جابِة عن ال�آتي:* ١ نشاٌط تعاونّي: اأتعاوُن مع اأفراِد مجموعتي للاإِ
َل َسْلماُن وزوجته فاطمة اإِنتاَج اأغنامه ِمَن الَحليِب ِخلاَل اأْسبوٍع في الجدوِل ال�آتي: سجَّ

َكميَُّة الَحلُّيب بــ )اللتر(  الَيْوُم

بت 3٠السَّ

٤٤ال�أَحد

ثَنْين 32ال�إ
3٥الثُّلاثاء

3١ال�أْرِبعاء

٤2الَخميس
2٤الُجْمَعة

ثَنْيِن: ْبِت وال�إ  اأ( مجموُع اإنتاِج الحليِب َيْوَمي السَّ

الَحّل:

 ب( نجُد َمْجموَع اإِنتاِج الَحليِب اأياَم ال�أربعاِء والَخميِس والُجْمعِة بطريقَتْين:

الطَّريقُة الثّانيةالطَّريقُة ال�أولى

 + )  +  (

 +  =

 =

)  +   ( + 

 +  =

 =

ى اللتر. لبة: اأن الحليَب يقاُس بوحدٍة تُسمَّ * يشيُر المعلُم للطَّ



3٠

2 اأِجُد ناتَِج ما يلي:    

ــي  ــًا ف ــى، و3٥ طالِب ُّول ــعبِة ال�أ ــي الشُّ ــًا ف ــِه 2٤ طالِب ــعبتْيِن في ــْن ُش ــفٌّ ِم 3 َص

ــم؟  ــف َجميِعه ــّلاب الصَّ ــَدُد ط ــا َع ــة، م ــعبِة الثَّاني الشُّ

الَحّل: 

٤ ُبســتاٌن فيِه 2١ َشــَجرَة  َزْيتون، و  3٥ َشــَجرَة 

تيــن، و32 َشــَجرَة َلــْوز، ما  َعَدُد اأشــجارِ الُبْســتان؟

 

الَحّل: 

٥ اأُكوُِّن مساألًة حياتّيًة تُعبر عن عمليِة الجمِع ال�آتية شفويًا:

8١٤= ٩ + 7٥  

١
+

٥
23

3١

١

+2
3

١١
+

١
0

3٤
2

2
2
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رس  الدَّ
  )2(

طرُح عددْين ضمَن ٩٩ دون استلاف

١ اأعطــى اأْحَمــُد وَلــَدُه َســميرًا ١٥ دينــارًا 

لِيدَفــَع فاتــورَة الميــاه.

2   اأ( اأتاأمَُّل الّصورَة واأكوُِّن ِمْنها:

 ُجملَة َجْمٍع: +  = 

 ُجملَة َطْرٍح: -  = 

 ب( اأكتُب الَعَدَد الُمناِسَب لُِتْصِبَح عملّيُة الطَّرِح صحيَحًة:*

 = 7 - ١٠ = 6 - 7

  = 3 - 8 = 7 - ١8

 = 7 - ٩3 =  - ١3

 = ٥ - ٠ = 6 -  

  ٤ =  - 6 = ١ - ٩7

ــاِت  ــِة اْلَجْمــِع  الُمعاِكَســِة اأْو العمليَّ ــرِح ِضْمــَن ١8 بشــكٍل تِْلقائــّي باســِتخداِم عمليَّ لَبــِة الذيــَن ل� يتقنــون َحقائــَق الطَّ * لِلُمعلِّــم: تذكيــُر الطَّ

ــِة اأْو حتــى ِبالرّجــوِع اإِلــى اســِتخداِم المــواِد الِحســيَِّة اأْو ِشــبِه الِحســيَّة. الَعقليَّ

 َكْم دينارًا َيْبقى مَعُه َبْعَد َدْفِع الفاتوَرة؟ 
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ــعبيَِّة الِفلســطينّيِة، َعــَدُد َصَفحاتـِـِه ٤٥  3 اْشــتَرْت ليلــى كتابــًا عــن الحكايــاِت الشَّ

صفَحــًة، قــراأْت ِمنــُه ١٤ َصفَحــًة، َكــْم صفَحــًة بقــَي عليهــا ِمــَن الِكتــاِب دوَن قـِـراَءة؟

ْرِح ِبال�أجساِم الحسابيَّة: :ُيمكُن َتْمثيُل عمليَِّة الطَّ  الَحلُّ

ِبالرُّموز:٤٥ - ١٤=  صفحًة بقَي عَلْيها. َو

ْرِح عمودّيًا:          وُيمِكُن  اإِيجاُد ناتِج الطَّ

ْرِح باسِتخداِم التَّمثيِل الُمَبيَّن:  ٤ اأجُد ناتَج الطَّ

 اأ( 78 - 2٥ =     ب( 63 – 23 =     جـ(٤٠ – 3٠ = 

 د(  3٤ - 2٠ = 

اأتذكر: لطرح عددين

نطـــَرُح ال�آحـــاَد ِمـــَن ال�آحـــاِد 
والَعَشـــراِت ِمـــَن الَعَشـــرات.

-

عشراتاآحاد

٥٤
٤١

٥ ٤  
٤ ١ -
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ْرِح على َخطِّ ال�أْعداد:* ٥ اأَمثُّل َعَمليََّة الطَّ

 اأ( ٥٠ – 2٠ = 

ــارِ  ــوُد لِلَيس ــمَّ َنع ِل)٥٠(، ثُ ــَدِد ال�أوَّ ــى الَع ــُه اإِل ــِر، ونتَِّج ــَن الّصف ــداأ ِم : َنْب ــلُّ  الَح

ِبِمقدارِ)2٠(، فيكوُن النَّاتُِج )3٠(.

وِبَطريقِة اأخرى:

: نذَهــُب ِمــَن الَعــَدِد 2٠ )الَمطــروِح( اإِلــى الَعــَدِد ٥٠ )الَمطــروِح ِمْنــُه( َفَيكــوُن   الَحــلُّ

ْرِح هَو  َعَدُد  الَوْحداِت التي  َتَحّرْكناها على  َخطِّ  ال�أْعداد = 3٠ ناتُج الطَّ

 ب( اأجُد ناتَج الطَّرح:7٠ - 3٠ =  

ـِ )٩٩( ِدينارًا.كــم  ــارًا، َوباَعهــا بــ ـِ )٩٥( دين ــًة بــ ــًة هوائَي اَج ــٌر درَّ 6 اشــَترى تاِج

ــح التاجــر؟ ــارًا رب دين

الَحّل:  

ــَداأ ِمــَن الَمطــروِح  ــرِح، ُيْمكــُن ِبطريقــٍة اأخــرى اأْن نْب ــِة الطَّ ــم: ِعنــَد اْســِتخداِم َخــطِّ  ال�أعــداِد فــي تمثيــِل عَملّي * لِلُمَعلَّ

ــرح. ــُه، َوَيكــوُن َعــَدُد  اْلُخطــواِت هــَو  ناتــج الطَّ َوَنتِجــُه َنْحــَو  الَمطــروِح ِمْن

١٠ 2٠٠ 3٠ ٤٠ ٥٠ 6٠ 7٠ 8٠ ٩٠

١٠ 2٠٠ 3٠ ٤٠ ٥٠ 6٠ 7٠ 8٠ ٩٠

١٠ 2٠٠ 3٠ ٤٠ ٥٠ 6٠ 7٠ 8٠ ٩٠



3٤

ــْن رام اللــه اإِلــى نابُلــس،  ابــًا ِم ــُل ُركَّ ــٌة َتْنُق 7 حافَِل

كاِب ِمــَن  كاَن فيهــا ٤3 راكبــًا، َنــَزَل عــدٌد ِمــَن الــرُّ
ــْت نابُلــس كاَن  ــِة علــى الطريــق، َوِعنَدمــا َوَصَل الحافَِل

ــًا. فيهــا 3١ راِكب

َكْم راِكبًا َنَزَل ِمَن الحافَِلِة على الطَّريق؟  

 : الَحلُّ

8 اأِجُد ناتَج الطَّرِح واأتحقُق بالَجْمع:

التََّحّقُق بالَجمع   الَمساأَلة

    = 32 - ٥3 = 32+2١

 = 23 - 7٩

   = ٤ - 8٤

 = ٥٥ - 6٥

شــاَرَة الُمناِســَبَة ) + ، - ( فــي  َبْيــن الَعَددْيــِن لُِتْصِبــَح  ٩ اأَضــُع ال�إِ

الَعَمِليَّــُة َصحيَحــًة:

68 = 23  ٤٥27 = ٥١  78

3٠ = 28  ٥8٤٩ = 3١٩  ٠

شركة العودة



3٥

١٠ اأضُع اإِشارَة  اأْو   اأْو = في  لِتكوَن الُمقاَرَنُة صحيَحًة:  

22 - 83  6٤3٤ - 7٤  37

٤6 - ٩6  3٠-8٠١3 - 8٥١  ٩- 63

١١ اأِجُد ناتَج الطَّْرح:      

ــاِت الَخْنســاِء ال�أساســيَِّة  ــِة َبن ــي َمدَرِس ــي ف ــِف الثَّان ــاُت الصَّ ــْت طالِب َط ١2 َخطَّ

ِل   ــهِر ال�أوَّ ِهــّن، َفــاإِذا َجَمْعــَن فــي الشَّ لِجْمــِع 3٥ دينــارًا مــن اأجــل ِشــراِء زيَنــٍة لِصفِّ
ــهِر التَّالــي؟  ــى عليِهــنَّ لَجمعــِه فــي الشَّ 23 دينــارًا، َكــْم دينــارًا يتبقَّ

: الَحلُّ

8
-

7
٥3

٠
-

6
٠٤

7
-

8
٥6

2
-

7
١١

3
-

٩
٠٤

6
-

8
١٤

-
6

٥٤
٩

-
6

2١
٩

-
٩

3

7
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ــِة  ــًة ِبُمناســبِة تفوُّقــِه فــي امِتحــاِن الثّاَنويَّ ١3 اأَراَد عثمــاُن اأْن َيشــَترَي لِ�أخيــِه َهديَّ

العاّمــِة. 

اأقراأ اأْثَماَن الهدايا واأجيُب:

 اأ( اأيُّ الَهدايا في الّصوَرِة هي ال�أغلى َثَمنًا؟ 

 ب( َكْم َيزيُد َثَمُن ِجهاز )الَخلَيوْي( َعْن َثَمِن زُجاجِة الِعْطر؟

١٤ اأكوُِّن مساألًة حياتّيًة يكوُن حلُّها: 87 - ٥٠ = 37 شفويًا

١٥ اأْكِمُل النَّمَط في ُكلِّ حاَلة:

 اأ( ٩٤، 8٤، 7٤،  ،  

 ب( ٩٩، 88، 77،  ،  

٩7 دينارًا7٠ دينارًا23 دينارًا
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١ اأِجُد  ناتَج ما يلي: 

2 اأ( اأْكتُب ال�أْرقاَم النَّاقَِصَة في  بَحيُث تكوُن العمليُة صحيحًة: 

رس  الدَّ
  )3(

مراجعُة الَوْحَدة

8
-

6

١
١٥

٠
-

7

٤
٩3

-
٩
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3 اأضُع اإِشارَة  اأْو   اأْو = في  لِتكوَن الِعباَرُة صحيَحًة:

   28    ١7 + ١22 2 + 2 2 + 2 2  ٤٤ + 2 2

  ١ - 67     2 - 67   32 + ٥6   3٥ + ١7

       
أَكوَِّن ِمَن الُحروِف َكِلمة:  ٤ اأِجُد النَّواتَج  َواأرتُِّبها كما هَو ُمعطى؛ لِ�

  =١3-78

ي

 =2٥-6٥

هـ

 =3٤١-٠ =2٠-88

لص

 =3٤٩+٠

ي

 ١١+88

هـ

 =23+٥3 =2٠+6٠

دل

 َتْرتيُب ال�أْعداِد تصاُعدّيًا:

   ،  ، ،     

 ، ، ،  الُحروف: 

 الَكِلَمة: 

    وهَو َصْوُت الِحصاِن.

  

 َتْرتيُب ال�أْعداِد تنازلّيًا:

   ،  ، ،     

 ، ، ،  الُحروف: 

 الَكِلَمة: 

    وهَو َصْوُت الحمام.



3٩

٥ نشاٌط تعاونّي:*

الَعَدَد   َمْجموِعِهما  ناتُج  يكوُن  َعَدَدْيِن  لِ�ختيارِ  مجموعتي  اأفراِد  مع  اأتعاوُن   
الُمعطى:

 اأ( ٩7:  ، 

 ب( 8٥:  ،   

 جـ( ٥8:  ،   

6 َلَدْيك ال�أرقاُم: )٤،7،2،١،٥،٩(** اأتعاوُن مع زملائي حتى نَُوزَِّعها في الُمربَّعاِت ِباستْخداِم 

ًة َواِحَدًة َفَقْط في العملية، لُِنكوَِّن ِمنها ُجْمَلتي َطْرٍح صحيحتين: ُكلِّ  َرْقٍم مرَّ

ــلاً،   ــِتْقلاِل 3٥ ِطْف ــِة ال�س ــي رْوَض ــتاِن  ف ــِف الُبْس ــاِل َص ــَدُد اأْطف 7 اإذا كان َع

ــِف التَّْمهيــدّي 2٤ ِطْفــلاً، فكــْم طفــلاً فــي َرْوَضــِة ال�ْســِتقلال؟  وعــدُد اأطفــاِل الصَّ

الَحلُّ : 

8 ُدْمَيتاِن )ُدٌب وَسيَّارٌة( َمْجموُع َثَمنْيِهما 68 قرشًا، ما الَثَمُن 

الُمْمِكُن لُِكٍل ِمْنُهما؟ 

الَحّل:  +  = 68 قرشًا

--

زِّع المعلم طلبة الّصف اإلى ٦ مجموعات، ويطلُب من كل مجموعتْين حّل الفرع نفسه، ويختار اأحَد طلبِة المجموعة لتفسير اإِجابتهم وطريقة الحّل. * يوَّ

أرقام الكبيرة في المربعات العليا. * * نوزع ال�



٤٠

٩ يوجُد في موقِف ال�أمانِة للسيَّاراِت ٤3 سيارًة 

و ١2شاحنًة و 3 باصات،َكْم عدُد المركباِت في الَموقف؟

الَحّل : 

ُل ناتَِج الَجْمِع في  : ١٠ اأَسجِّ

   
     

١١ اأْنظُر اإِلى صوَرِة العائِلِة التي توضح اأعمارهم

        بالسنوات، ثم اأكِمل:

 اأ( َكْم يزيُد ُعمُر ال�أِب َعْن ُعمِر ال�أّم؟  
      

 ب( عندما ُيْصِبُح ُعمُر اآيَة ١١سنة،َكْم ُيْصِبُح

       ُعمُر ال�أّم ؟ 

 جـ( ما الَفْرُق َبْيَن ُعْمَرْي اآيَة َومجد؟ ماذا اأْحتاُج

جابة؟           للاإ

ًة ســَيْظَهُر  ــرَّ ــْم م ــى٥١، َك ــْن ١اإل ــًة ِم ــًة ُمَرقََّم ــْن ٥١ َصْفَح ــوُّن ِم ــاٌب يتَك ١2 ِكت

ــاِب؟  ــى صفحــاِت الِكت ــُم ٥ عل ْق الرَّ

جابة   مرات. ال�إ

86

63 6٥

٤٠6 23+ 

٤٤

ال�أم 32 
ال�أب 37 

مجد اآيه٩ علي٤ 



٤١

١3 اأْكِمُل  النََّمَط في كلِّ حالة:

 اأ(8٠،7٥،7٠ ،  ،            ب(2٠،١٠،3٠ ،  ، 

        ،   ،  88،٩3،٩8 د(         ،   ،  ٤٥،6٥،8٥ جـــ(   

١٤ نشاٌط تعاوني:

ــَدَل ُكلٍّ   ــوُب اأْن نَضــَع َب ــا، َوالَمْطل ــن ال�أْلعــاِب َوالَهداي ــًة ِم ــْدَوُل ال�آتــي َمْجموَع ــرُض الَج َيْع
ِمْنهــا َعــَددًا ُمناِســبًا َحْيــُث َيكــوُن َمْجمــوُع ُكلِّ  ثلاَثــٍة ِمْنهــا كمــا هــَو َمْكتــوٌب اأُفِقّيــًا وعمودّيــًا: 

١٥

١3

26

١7١8١٩

  : اأْكتُب ال�أْعداَد الُمناِسَبَة في 

  :              :          :
  

 :                :   

١٥ اأقّيم ذاتي: اأكمل الجدول ال�تي:

دون المتوسطمتوسطمرتفعالمهارة

توظيف عملية الجمع ضمن 99 

حل مشكلات حياتية



٤2

          مشروعي

ُل َدَرَجــَة الحــَراَرِة الُعْظَمــى )َنهــارًا( والُصْغــرى )َلْيــلاً( فــي َعــَدٍد  ِمــَن الُمــُدِن  اأَســجِّ
الِفلْســطينّيةِ كمــا  فــي الَجــْدَوِل  ال�آتــي، َواأجيــُب َعــِن ال�أْســِئَلِة التــي َتليــه:

الَيْوم:             التّاريخ:  /   /  

الَمدينة
َدَرَجــُة الَحــرارِِة الُعْظمى 

)َنهارًا(

َدَرَجُة الَحرارِة 

ْغرى )ليلاً( الصُّ

الَفْرُق َبْيَن درَجَتي 

الَحرارِِة َنهارًا َو َلّيلاً

اأريحا

القْدس

ِجنين

َغزَّة

َحْيفا

ُر: اأَفسِّ
 كانْت َدَرَجُة الَحراَرِة الُعْظمى اأعلى ما ُيْمِكُن في َمدينِة  

 كانْت َدَرَجُة الَحراَرِة الُعْظمى اأَقّل ما ُيْمِكُن في َمدينِة 
ْغرى اأَقَل ما ُيْمِكُن في َمدينِة   كانْت َدَرَجُة الَحراَرِة الصُّ

ْغرى اأعلى ما ُيْمِكُن في َمدينِة   كانْت َدَرَجُة الَحراَرِة الصُّ
ْغرى اأَعلى ما ُيْمِكُن في  كاَن الَفْرُق َبْيَن َدَرَجَتْي الَحراَرِة الُعْظمى َوالصُّ

    َمدينة  ِبـراأْيك لِماذا؟ 
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الوحدة الثالثة
ال�أعداد ضمن ٩٩٩

  ما عدد ال�أقلام في الّصورة؟
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 اآحاد  و  عشرات 

  

اأن  اأنشطتها  مع  والتفاعل  الوحدة  دراسة هذه  نتهاء من  ال�إ بعد  الطلبة  من  يتوقع 

يكونوا قادرين على توظيف ال�أعداد ضمن ٩٩٩ في الحياة العملّية من خلال ال�آتي:

 1( التَّعرَُّف اإِلى ال�أْعداِد ضمن ٩٩٩.               

 ٢( تمثيــَل ال�أْعداِد بطرٍق عديدة.

 3( قراءَة ال�أْعداِد وكتابِتها.

 4( َتْحديَد القيَمِة  المنزليِة للرْقِم في َعَدٍد ُمعَطى.

عِة وبالعكِس.   5( ِكتاَبَة الَعَدِد بالّصوَرِة الموسَّ

 ٦( المقارنَة َبْيَن عدديِن اأْو اأْكَثر.

اِبِق لَعَدٍد ُمْعطى.  ٧( ِكتاَبَة الَعَدِد التَّالي والَعَدِد السَّ

وجّي والعدِد الفردّي.  8( َتمييَز الَعَدِد الزَّ

 ٩( حلَّ مشكلاٍت حياتيَّة على ال�أعداد.
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1 زاَر طلاُب مدرسِة النّورِ للمكفوفين اإِحدى المحميَّاِت الطبيعية التي تساعد في 

حارَس  لبِة  الطَّ اأحُد  ساأَل  جنين،  مدينِة  في  والنباتات  الحيوانات  بعض  على  الحفاظ 

ِف  المحميَِّة عن عدِد اأشجارِ الّسرو فيها، فاأجاب: اإِنَّها ٩٩ شجرة. بادَر اأحُد طلبِة الصَّ
الثاني قائِلاً: هْل تسمُح لنا بزراعِة شجرِة سرٍو اأخرى؟ اأجاَب الحارُس: طبعًا، بكلِّ 

سرور، وبعَد زراعِتها، ساأَل المعلُِّم طلبَته:كْم شجرَة سرٍو اأصبَح في الَمْحميَّة؟ 
قاَل المعلَّم: يمكُن تمثيُل عدِد اأشجارِ الّسرِو في المحميَِّة على الِمعداِد كما يلي: 

:  اأَعبُِّر بلغتي واأكمُل الفراَغ في 

            1٠ اآحاد  و  عشرات 

  

اأعبُِّر بلغتي عّما حدث

 اآحاد  و  عشرات   

رس  الدَّ
  )1(

ال�أعداُد ضْمَن 1٩٩

 اآحاد  و  عشرات 

  

 اآحاد  و  عشرات و 1مئات 
1٠٠ = مئة
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: 2 اأ(  اأعدُّ الَعَشراِت واأْكُتُب الَعَدَد الُمناِسب في 

 َعَشرات=   َعَشرات=  َعَشرات=  

 َعَشرات=   َعَشرات=  

3 اأْكِمُل ِكتاَبَة ال�أْعَداِد النَّاقِصِة في الفراغ:

 اأ(

     ٩1٩5٩8

 ب(   

    3٠4٠ 5٠

 جـ( 

: 1٠َعَشراٍت  = 1٠٠ وتُْقَراأ ِمَئة نُلاِحُظ اأنَّ

٦٠

1٠٠

٠ 1٠ ٢٠ 4٠ ٧٠ ٩٠
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4 اأْكِمُل ِكتاَبَة ال�أْعَداِد النَّاقِصِة في الفراغ:

                                                                              
5 اأقراأ ال�أعداَد ال�آتية:

 1٩٢  ، 1٧8  ،  1٠8  ، 113 ،  15٠  ، 1٢4

٦ اأكتُب ال�أعداَد ال�آتيَة ِبالرّموز:

 اأ( ثلاثٌة وستون  
 ب(  سْبُع اآحاٍد وَثماني َعَشرات     

 جـ( مئٌة و اأربعون: 
 د( مئٌة وخمسٌة وثمانون: 

 هـ( مئٌة وعشرة: 

ــارًا، اإذا اأراَد  ــْع ســامي1٧٠ دين ٧ َم

ــُه  ــِغ الــذي مَع اأْن َيْشــَترَي هدايــا بالَمْبَل

ــُه اأْن يشــتري؟ ــه، مــاذا يمكن جميِع

الحّل: 

مئاتعشراتاآحادمئاتعشراتاآحاد
عشراتمئاتاآحاد

دينارًا3٠
دينارًا٦٠

دينارًا٢٠
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رس  الدَّ
  )2(

ال�أعداُد ضْمَن ٩٩٩

1 نشاٌط تعاونّي:

اأتعاوُن وزميلي:

 ما العدُد التَّالي لِلعدِد 1٩٩؟ 

 اأمثِّل العدَد التَّالي لِلعدِد 1٩٩ على الِمعداِد كما يلي:

2 ســعيٌد مــزارٌع نشــيٌط، يحــُب اأرَضــُه 

كثيــرًا، زرَع فــي بستانِِه٢٠٠َشــَجرِة ِعَنب. 
العنــِب  اأشــجارِ  عــدِد  تمثيــُل  يمكــُن 

ــي: ــا يل بال�أجســام الحســابّيِة كم

مئات =٢٠٠ وتُقراأ )مئتان( ٢
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  اأمثُّل العدَد ٢٠٠ 
 اأ( على  الِمعداد:

3 اأُعدُّ المئاِت، واأْكُتُب الَعَدَد الُمناِسَب، ثُمَّ اأقراأ:  

 ) اأ (                                       

     مئاٍت =   

 )ب(

        

                  
           مئاٍت =               

 ) جـ (                                

 

     مئاٍت =                      

مئاتعشراتاآحاد

   

 ب( على لوحِة المنازِل:



5٠

4 اأْكُتُب ال�أْعداَد ال�آتيَة بالرّموز:  

 )اأ(  سُتِمَئٍة                          )ب( اأْرَبُعِمَئٍة 

 )جـ(  َسْبُعِمَئٍة                       )د(  تِْسُعِمَئٍة 

: ، َواأْكُتُب ال�أْعداَد على َخّط ال�أْعداِد في  5 اأُعدُّ

   

٦ اأْكتُب َعَدَد  الَعَشرات:

 )اأ( 3٠٠ =   عشرة           )جـ(4٠٠=  عشرة             

 )ب( 5٠٠ =  عشرة          )د(  ٦٠٠=  عشرة            

٧ اأكِمُل بما هو مناسب:

8٠ عشرة =    5٠ عشرة =             ب(   اأ( 

٠ 1٠٠ ٢٠٠ 3٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠5٠٠

ٌح: 8 اأعيُِّن ال�أْعداَد ال�آتيَة َعلى َخطِّ ال�أْعداِد كما هَو موضَّ

3٠3 ، 3٢٧ ،  34٢ ، 335       

3٠٠ 31٠ 3٢٠ 33٠ 34٠ 35٠335
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34٠ 35٠

٩ بلغــْت قيمــُة فاتــورِة مشــترياِت اإِحدى 

ـُل  العائــلاِت 34٢ دينــارًا فــي الشــهِر، اأمثِـّ

الَعــَدَد 34٢ كمــا ياأتــي:

 الَعَدُد 34٢ و ُيقَراأ :)ثلاثُِمَئٍة واثناِن 

    واأربعوَن(.

مئاتعشراتاآحاد

٢43

مئاتاآحاد عشرات

اأتعلُم:عند قراءِة عدد ضْمَن ٩٩٩ اأبداأ بقراءِة المئات، ثمَّ ال�آحاد، فالعشرات.

1٠ اأين يمكن تعيين العدد 342:
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مئاتعشراتاآحاد

1٠ اأْكتُب العدَد  الُمَمثََّل بالرّموزِ ثُمَّ  اأقراأ:

 )اأ(                                      )ب( 

   

 )جـ(            )د( 

                           

            )هـ(

                                   

    

11 اأقراأ ال�أْعداَد ال�آتية:

٩٩٩ ، 1٢٩ ،  51٠ ،  3٦  ، 333 ، ٢٠٦  ، 8٧ ، ٠٠13 ،  51  

مئاتعشراتاآحادمئاتعشراتاآحاد
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: 12 اأقراأ الجمل ال�آتية، ثم اأكتُب ال�أعداَد الملونَة بالرموز في 

ِف الثَّاني ال�أساسّي في     )اأ( اشترَك مئٌة وستٌة وسبعوَن طالبًا وطالبًة من الصَّ

       رحلــٍة مدرســّيٍة اإلــى البحــِر الميــِت فــي فلســطين.                                         

 )ب( اشترْت ليلى ُلعبًة َثَمُنها خمسٌة وسبعوَن قرشًا.                 

 )جـ( َيبعُد بيُت اإِياد ثلاَثِمَئٍة َوعشريَن مترًا عن مدرَسِته.           

َكر.                  )د( باَع تاجٌر تسَعِمَئٍة وخمسَة اأكياٍس مَن السُّ

 )هـ( بلَغ عدُد شهداِء مذبحِة دْيرياسين مئًة وثمانيَة شهداء.       

13 اأْكتُب ال�أْعداَد التي  تظهُر في الجمِل ال�آتيِة بالَكلمات:

ِة في فِلسطيَن 34٧ مدرسة.   )اأ( بلَغ َعَدُد المدارِس الخاصَّ

       

 )ب( َعَدُد سورِ القراآِن الكريِم 114 سورة.  

                                

نساِن ٢٠٦ عظمٍة.   )جـ( َعَدُد العظماِت في جسِم ال�إ

         

 )د( َعَدُد اأياِم السنِة الكبيسِة 3٦٦ يومًا. 

                                                      

14 اأكِمُل النّمط:

 )اأ( ٢1٧، ٢18، ٢1٩،  ،  ،     
 )ب( ٦٩4، ٦٩5، ٦٩٦،  ،  ،     
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ــدِن  ــَدِم م ــن اأق ــطينّيٌة م ــٌة فلس ــا َمديَن 1 اأريح

مســتوى  عــن  متــرًا   )٢58( تنَخِفــُض  العاَلــِم، 
ــْوزِ  ــِل والَم ــِة النّخي ــَتِهُر بزراع ــر، وَتْش ــْطِح الَبْح َس

والِحْمضّيــات.

 )اأ( اأَمثُِّل الَعَدَد ٢58:  

 

٢ مئات 5 َعَشراٍت و         8 اآحاٍد  و             

8 في َمْنِزَلِة  َوقيَمُتُه            اأْكِمُل:
5 في َمْنِزَلِة  َوقيَمُتُه                    

٢ في َمْنِزَلِة  َوقيَمُتُه                    

2 اأْكِمُل الَجْدَوَل ال�آتي: 

٩4٩ 8٦5 ٢٠٧ ٧٢5 34٩ 1٦5 583 الَعَدُد

ْقِم الملوَّن قيَمُة الرَّ

رس  الدَّ
  )3(

القيمُة المنزليَُّة للاأعداِد ضْمَن ٩٩٩
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         : 3 اأكتُب العدَد المناسَب في 

5 عشرات و  مئات   4 اآحاٍد و   )اأ( ٢54= 

 )ب( 43٠=  اآحاٍد و  عشرات و  مئات  

 )جـ( 1٠3=  اآحاٍد و  عشرات و  مئات  

4 اأْملاأ الَفراَغ بما هو مناسب:

  +   +   = ٧4٩

  +   +   = ٢٠5

4٠٠  + 5٠  + 8 = 

5 اأْكتُب عددْيِن مناسبْيِن يتكوُن كلٌّ منهما ِمْن َثلاِث َمنازَِل ِبَحيُث تكوُن:

 اأ( قيَمُة َرْقِم الِمئاِت ُمساويًة 5٠٠:  ،  

 ب( قيَمُة َرْقِم الَعَشراِت ُمساويًة٢٠:  ،  

 جـ( قيَمُة َرْقِم ال�آحاِد ُمساويًة4، وقيمُة رْقِم الَعَشراِت ُمساويًة8٠:  ،  

٦    اأ( اأجــُد َعــَدَد الَعَشــراِت فــي الَعــَدِد 3٦٠:    

  ٦٠ + 3٠٠= 3٦٠              

عشرات                =  عشرة و 

               =  عشرة 

               اإذن العدد 3٦٠ =  عشرة  

عندما

بالصـــورة  عـــددًا  اأكتـــُب   
القيمـــَة  اأجـــُد  الموّســـعة، 
المنزليـــة لـــكلِّ َرْقـــٍم فـــي 

العـــدد. ذلـــك 
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 )ب( كم عشرة في كل مما يلي:   )جـ( اأكتب العدد المناسب في 

41٠=  عشرة.      ٧5 عشرة =  

٩٠٠=  عشرة.      ٦1 عشرة =       

8  )اأ( َكــْم َعَشــرًة فــي الَعــَدِد ٢43 ؟ *      

       نَُمثُِّل الَعَدَد ٢43                           

                                           

  

=  عشرات و  عشرة    الَعَدُد  ٢43   

                                 =  عشرة         

                 اإذن العدد ٢43 =  عشرة  

 )ب(  اأْكِمُل بما هو مناسب:

3٧1 =  َعَشَرة                 5٠٧ =  َعَشَرة               

45٦ =  َعَشَرة                 ٩٩٩ =  َعَشَرة               

* لِلُمَعلّم:لِمعِرفِِة َعَدِد الَعَشراِت في اأّي َعَدٍد اأْخفي َمْنِزَلَة ال�آحاِد وتمثُِّل ال�أْرقاُم الباقَيُة َعَدَد اْلَعَشرات. 
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حتفال في اليوم العالمي للكتاب، الذي يصادف 23 / 4، زاَر  1 اإستعدادًا للاإ

ال�أصدقاُء: محمٌد وعبدالله وزياد َمْعِرضًا للكتاِب، اشترى محمٌد 15 كتابًا، واشترى 
عبدالله 1٠ كتٍب زيادًة على ما اشتراُه محمٌد، واشترى زياٌد ٧ كتب.

 اأ ( َمْن الذي اشترى كتبًا اأْكثَر، محمٌد اأْم عبدالله؟ 

 ب( َكْم كتابًا اشترى عبُدالله؟ 

 جـ ( اأرتُِّب اأعداَد الُكتِب التي اشتراها ال�أصدقاُء تصاعدّيًا:

 ،  ،          

2 ِضْمــَن برناِمــِج الَيــْوِم المْفتــوِح فــي اإِْحــدى المــدارِس، وبْعــَد جْول�ٍت تناُفســيٍَّة  

منت شــدَّ الَحْبــِل، وََنْقِل  بيــن الفريــِق ال�أْخَضــِر وَالَفريــِق ال�أْحَمــِر والَفريــِق ال�أْزَرِق تضَّ

المــاِء بالكــوِب والَجْري 

َحَصلــْت الِفــَرُق علــى 

فــي  كمــا  النِّقــاِط، 

الصــورة المجــاورة:

رس  الدَّ
  )4(

مقارنُة ال�أعداِد ضْمَن ٩٩٩
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 )اأ( اأقارُِن َبْيَن َعَدِد نِقاِط الَفريِق ال�أْزَرِق وعدِد نقاِط الَفريِق ال�أْحَمر 

                  
      َعَدُد نِقاِط الَفريِق ال�أْزَرق 

                     َعَدُد نِقاِط الَفريِق ال�أْحَمر

نبَداأ المقارنَة من اأعلى منزلٍة وهي الِمئات

3 مئات اأكبُر من مئتين
المئات مختلفة: 3 مئات  مئتين

                   اأستنتُج اأنَّ    

 )ب( اأقارُِن َبْيَن  َعَدِد  نِقاِط الَفريِق ال�أْزَرِق وعدِد نقاِط الَفريِق ال�أْخَضر
 

َعَدُد نِقاِط الفريِق ال�أْزَرِق       

                    َعَدُد نِقاِط الفريِق ال�أْخَضر

              ٧  4  3      الِمئاُت ُمَتساويٌة 3 ِمئاٍت = 3 ِمئاٍت

             1  5  3      الَعَشراُت ُمْخَتِلَفٌة 4 َعَشراتٍ  و 5 َعَشراٍت   

                    4 َعَشراٍت اأصغُر من 5 َعَشراٍت   

    اأستنتُج اأنَّ    

مئاتعشراتاآحاد

٧43

٩8٢

مئاتعشراتاآحاد

٧43

153
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3 اأَضُع اإشارَة  اأْو  اأْو = في  لُِتْصِبَح الُمقاَرَنُة َصحيَحًة:

 )اأ( 1٠1    ٩٩                      )ب( ٦43  ٩43 

 جـ( ٧8   ٧8٠                      د( ٢٧٠  ٢٦ عشرة                                                  

 )هـ(٧3٠  ٧3٢                      و( 3 + ٧٠ + ٦٠٠  ٦٧3        

 

ــْت اأَعلــى ُســرَْعٍة ســجلتها  4 فــي ِســباٍق للّســّياراِت كاَن

ــاعة، َوكاَنــْت اأْعلــى  الســيَّارة الَخْضــراِء 1٧5كيلوِمْتــرًا فــي السَّ
ــاَعة،  َلْتها الســيَّارُة الَبْيضاُء 1٦8 كيلوِمترًا في السَّ ُســرَْعٍة َســجَّ

َلْت ُســرَْعًة اأْعلــى؟ ــياَرَتْيِن َســجَّ فــاأيُّ السَّ

  : الَحلُّ

  

5  اأَرتُِّب ال�أْعداَد َتناُزلِّيًا:

 )اأ( 111، 15٠ ، 11٠   التَّرتيب:  ،  ، 

 )ب( 434، ٦٢٩ ، ٦٦8 التَّرتيب:  ،  ،         

، ، ،  )جـــ( 3٧3، 1٩8، 54٧، 34 التَّرتيــب:

٦ اأَرتُِّب ال�أعداَد ال�آتيَة تصاُعدّيًا:

 )اأ( 31٩، ٢٧1 ، 5٢3 التَّرتيب:  ،  ، 

 )ب( ٦٢٧، 8٠٩ ، ٦31 التَّرتيب:  ،  ، 

1٧5

1٦8
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ْت زيارُة الحديقِة الوطنيَِّة وفق البرنامج التالي: ٧ َتمَّ

 يْوُم الُجْمَعِة ٧٠٠ شخص. 

 َيوُم اْل�أَحِد 4٢5 شخصًا.

ثنْيِن 11٢ شخصًا.   في َيْوم اْل�إ

نحافظ على الممتلكات العامة

 )اأ( اأَرتُّب َهِذِه الَبياناِت في الَجْدَول ال�آتي: 

الَيْوم

َعَدُد ال�أشخاص

 )ب( اأَرتُّب اأْعداَد ال�أشخاص َتصاُعدّيًا:  ،  ، 

ائِريَن َيْوَم الُجْمَعِة اأكثر؟   جـ( ِبراأْيك، لِماذا كاَن َعَدُد ال�أشخاِص الزَّ
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بنك البلاد

1٢4

1٢٦1٢٧1٢5 جوادعائشةسعيد

1  ســحَب رامــي بطاقــًة مــن الصنــدوق، فكانــت ال�أعــداُد ال�آتيــة، اأْكتــُب 

ــدد:  ــكل ع ــاِبَق ل ــَدَد السَّ الَع

 )اأ(  1٢                )ب(  ٧8           )جـ(  1٠٠             

ــة،  ــاِت مــن الصنــدوِق فكانــت ال�أعــداُد ال�آتي 2 قامــْت ســهاُد بســحِب البطاق

ــَدَد التَّالــي لــكل عــدد:  ــُب الَع اأْكُت

 )اأ( 14               )ب(٢3            )جـ( 5٩                             

َوَجواٌد  َوعائَِشُة  َسعيٌد  َذَهَب   3

َطريِق  َعْن  الَكْهَرَباِء  َفواتيِر  لَِدفِع 
َسَحبوا  َوَصولِهم  َوِعْنَد  الَبْنك، 
وكاَنْت  اأْدواَرُهم،  تَُحِدُد  ِبطاقاٍت 
ْقَم  الرَّ َتْحِمُل  ال�أدوارِ  ترتيِب  َلْوَحُة 

.1٢4

األ�حُظ الصورَة ثم اأجيب:

. خُص الذي له الدوُر هَو:   ورْقُم ِبطاقِته   )اأ( الشَّ

 . ورِ هَو  َورْقُم ِبطاقتِه  ْخُص التَّالي في الدَّ  )ب( الشَّ

رس  الدَّ
  )5(

ترتيُب ال�أعداِد ضْمَن ٩٩٩
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4 اأْكتُب الَعَدَد التَّالي في  لِلَعَدِد الُملوَِّن بال�أحمر.

ْفَحِة النَّاقِِص لُِكلِّ كتاٍب: 5 اأْكتُب َرْقَم الصَّ

لِّيــا:     ِمــَن الَعــَدِد 3٠٠ اإِلــى الَعــَدِد ٢8٠ ٦ اأُعــدُّ َتناُز

                          ِمَن الَعَدِد  ٩٩٩ اإِلى الَعَدِد ٩٧٧  

اِبَق في   لِلَعَدِد الُمَلوَِّن بال�أحمر:  ٧ اأْكتُب الَعَدَد السَّ

34٧55٢٢1٠

٦5٩1٠٦4٩٩

1٠٠ 1٠3 1٠4 1٠٦ 11٠

1-

٢٠٠ ٢٠1 ٢٠3 ٢٠4 ٢٠5 ٢٠٦٢٠٢ ٢٠8 ٢1٠

1+
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اِبِق)الفارِغ(: 8 اأْكتُب َرْقَم المقَعِد السَّ

٩ اأَضُع  على الَعَدِد التالي:

 )اأ( 1٠٩   1٠٧  ،  1٠8  ،  11٠      
  )ب( 8٢4   8٢3  ،   8٢٦  ،  8٢5   

  )جـ( ٧41   ٧4٢  ،   ٧٢4  ، ٧4٠         

  )د( ٩٠٠    8٩٠   ،  8٩٩   ، ٩٠1   

1٠ اأْكِمــُل النّمــط:

 )اأ(81٢ ، 814 ، 81٦ ،  ،  ،   ،   

 )ب(٦٧5 ، ٦٧٠ ، ٦٦5 ،  ،  ،  ،  

٢1٠٦٠٠٦٠1 ٢114٧84٧٩
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وجي: 1 اأضُع  َحْوَل الَعَدِد الَفْردّي و  حول العدد الزَّ

٢4  8٢٩1٧3٩٠٠8٠٦٧84

٩٧٢٧٩5٢1٧5415٢883٧

٦8٠5814٩2٢٠48٠٩351

2 اأْكُتُب عددًا زوجّيًا واآخَر فرديًَّا يتكون من ثلاث منازل مستخدمًا ال�أعداد:* 4 ، ٧ ، 3

وجّي:           العدد الفردّي:             العدد الزَّ

       
3 اأَضُع رْقمًا في  لِيكوَن الَعَدُد َحسَب المطلوب:    

   ٢5  : :  3٩              )ب( َعَدٌد  زوجيٌّ  )اأ( َعَدٌد  زوجيٌّ

  8٧  : 5٠              )د( َعَدٌد فرديٌّ  :  )جـ( َعَدٌد  فرديٌّ

رس  الدَّ
  )٦(

ال�أعداُد الزوجيَُّة والفرديَُّة ضْمَن ٩٩٩

كلُّ عــدٍد يكــوُن 
َرْقــُم اآحــاِده

  8 ،٦ ،4 ،٠، ٢ 
هــو عــدٌد زوجّي

كلُّ عــدٍد يكــوُن 
ــُم اآحــاِده َرْق

 ٧، ٩ ،5 ،3 ،1 
هــو عــدٌد فــردّي

* للمعلِّم: هناك اأكثر من حّل.
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وجّي على َخطِّ ال�أْعداد ال�آتي:  4 اأَضُع  َحْوَل الَعَدِد الزَّ

5 اأكُتب عددْين مجموُعهما عدٌد زوجّي:

 = 5  + 3 ٦ =      ب(    + 4  )اأ( 

 )جـ(  +  =   )د(   +  =  

: األ�ِحُظ اأنَّ

 َمجموَع َعَدديِن َزْوجَيْيِن هَو َعَدٌد:  

 َمْجموَع َعَددْيِن َفْردَيْيِن هَو َعَدٌد: 

٦ اأْكُتُب َعَدَديِن َمْجموُعُهما َعَدٌد َفْردّي:

    = 4  + 3

 =  + 

 =  + 

    األ�ِحُظ  اأنَّ َمْجموَع َعَدٍد َزْوجيٍّ وَعَدٍد  َفْرديٍّ هَو  َعَدٌد:  

135 13٦ 13٧ 138 13٩ 14٠ 141 14٢ 143 144 145
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وجي: ٧ اأْكتُب الَعَدَدْيِن الُمَتساوييِن؛ لِيكوَن ناتُِج  جمِعِهما الَعَدَد الزَّ

   1٠٠  =  +  

   4٠  =  +  

 اأفكُِّر:

 )اأ( اأوُل عدٍد زوجّي ياأتي بعَد العدِد 1٠٠ هَو  

 )ب( اأوُل عدٍد فردّي يسبُق العَدَد 1٧٩ هَو  
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جابة الصحيحة فيما ياأتي: 1   اأَضُع  َحْول رمز ال�إ

 ما رمُز الَعَدِد اأْرَبُعِمئٍة َوثلاَثٍة وعشرين؟

 )اأ( 34٢            )ب( 4٢3               )جـ( ٢34            

5 في الَعَدِد 35٩ ؟ لِيَُّة لِلَرْقِم   ما القيَمُة الَمْنِز

 )اأ(5٠               )ب( 5               )جـ( 5٠٠          

 بلّغ مجموُع توفيِر ُكلٍّ ِمْن:

اأْحَمَد َوَسعيٍد َوَليلى على التّتابع ٢٢3 ، ٢15 ، ٢1٩ دينارًا، َمْن َوفََّر اأْكَثر؟

 )اأ( ليلى            )ب( سعيد             )جـ( اأحمد         

َعُة 5 + ٩٠٠؟  ما الَعَدُد الذي صوَرتُُه المَوسَّ

 )اأ( ٩5٠           )ب( 5٩٠             )جـ( ٩٠5

  ما الَعَدُد الذي َنْكُتُبُه في الَفراِغ َحَسَب النََّمِط ٧88، ٦٧٧، 5٦٦،  ؟

 )اأ( 555            )ب( 455            )جـ( ٦55            

رس  الدَّ
  )٧(

مراجعُة الَوحدة
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 اأّي الخطوِط ال�آتيِة يمكُن تمثيُل العدِد 31٧ عليها؟

 )اأ(                                            )ب(

                       )جـ(             

2 اأكُتُب الَعَدَد بالرّموزِ فيما يلي:

 )اأ( سُتِمَئٍة وخمٌس وتسعون =  . 

 )ب( 8 اآحاٍد و 4 َعَشراٍت   و 5 مئاٍت  =  .

 )جـ( 5 + ٦٠  + 1٠٠  =  .

.  )د( 4 + ٧٠٠  = 

3 اســَتَلَمْت نادَيــُة فاتــورَة َعــّداِد الميــاه، فســاأَلها َوالُِدهــا: مــا ُهــَو َمْبَلــُغ الفاتــوَرة، 

قاَلــْت َلــُه: َتْحِمــُل الفاتــوَرُة َعــَدَدًا ِمــْن ثلاثــِة اأرقــاٍم ُمْخَتِلفــة، الّصفــُر َلْيــَس َواِحــدًا 
ِمْنهــا َوَمْجُموُعهــا ُيســاوي ٦. 

 ما هَو َمْبلُغ الفاتوَرِة الُمْمِكن؟ )اأْكُتُب الَخياراِت جميَعها(

 ،  ،  ،  ،  ،    

3٢٠ 33٠3٠٠ 31٠

31٠ 3٢٠
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4 َجَمَع  طارٌِق ٢٧5 طابعًا، وجمَع كريٌم ٢٧٦ طابعًا، وجَمعْت ِهبة ٢13 طابعًا.   

، ، واِبِع تصاُعدّيًا:  )اأ( اأَرتُِّب َعَدَد الطَّ

 )ب( اأرتُِّب ال�أسماَء َحسَب َتْرتيِب اأْعداِدها تصاُعدّيًا:

  ،  ،           

ِة الُمناسبِة:  5 اأْختاُر الِبطاَقَة، واأَضُعها في الَجرَّ

  

       
 

11٦3٢5٢1٢8٠53٩3٢٠٠

154٦4٧81٢1٠5٧٠8313

عدٌد زوجّيعدٌد فردّي



٧٠

وَرة: ٦ اأِصُل ال�أْعداَد ِبالتَّْرتيب  بدءًا ِمَن الَعَدِد51٠ حتى َتْظَهَر الصُّ

534

535
53٦

5٢٢

53٧53853٢533

5٢٩ 5٢8
5٢3

5٢4 5٢٠ 5٢1
518

51٧51٦

51٩5٢55٢٦
53٩

5٢٧53٠53151٠511

51٢ 513 514 515

 اأفكِّر:

.  )اأ( اأْكبُر َعَدٍد  من ثلاِث منازَل اأرقاُمه متساويٌة هَو: 

.  )ب( اأْكبُر َعَدٍد زوجي من ثلاِث منازَل هَو: 

.  )جـ( اأْصَغُر َعَدِد من ثلاِث منازَل هَو: 

.  )د( اأْصَغُر َعَدِد  فرديٍّ من ثلاِث منازَل هَو: 

٧  اأقّيم ذاتي: اأكمل الجدول ال�آتي:

دون المتوسطمتوسطمرتفعالمهارة

تمييز العدد الزوجي من العدد الفردي

جمع عددين زوجيين اأو فرديين



٧1

َمْشروعي

ُل  َمْصــروَف عائَِلتــي علــى شــراء الخضــار والفواكــه ُمــّدَة َثلاَثــِة اأّياٍم َحســَب  اأَســجِّ

ُل اســَم الَيــْوِم ِمــْن اأّياِم ال�أْســبوع( . الَجــْدَول، ثـُـمَّ اأرتُّبهــا َتصاُعدّيًا)اأَســجِّ

الَمْصروُف على الخضارِ والفواكهالَيْوم

- التَّْرتيُب التَّصاُعّديُّ لِمْصروِف الخضار والفواكه:

 ،  ،   

- ترتيُب ال�أياِم حسَب الترتيِب التّصاعدّي لِمصروِف الخضارِ والفواكه:

 ،  ،  

       



72

الوحدة الرابعة
الهندسة والقياس )١(

وَرة، ثُمَّ اأجيُب: اأتاأمَُّل الصُّ

ورة؟  ماذا تشاهُد في الصُّ
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اأن  اأنشطتها  مع  والتفاعل  الوحدة  دراسة هذه  نتهاء من  ال�إ بعد  الطلبة  يتوقع من 

يكونوا قادرين على توظيف الهندسة والقياس في الحياة العملّية من خلال ال�آتي:

١( التََّعرَُّف اإِلى مفهوَمْي الِقْطعِة الُمستقيمِة َو الُمنَحنى والتَّمييِز َبينُهما.

 2( التََّعرَُّف اإِلى َبعِض خصائِص ُكلِّ ِمَن ال�أشكاِل)الُمَربَِّع، الُمستطيل(.

3( التََّعرَُّف اإِلى َبعِض خصائِِص الُمَثلَّث.

4( َرْسَم دائِرٍة ِبطُرٍق عديدة.
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رس  الدَّ
  )١(

القطعُة المستقيمُة والخُط المنحني

في  التعليم،  في  الحق  لكل طفل   ١

َصباِح ُكلِّ يوِم دواٍم َمْدَرسّي  َيْذهُب َسالٌِم 
َو َمْيسوُن  اإِلى المدرسة َحْيُث َيسيُر ُكلٌّ 

وَرة.  ِمنُهما في َطريٍق ما كما في الصُّ

 اأِصُف طريَق كلٍّ من سالم وميسون.

 اأيُُّهما اأقَرُب اإِلى لَمدَرَسة؟  

2 اأَتاأمَُّل الّصوَرَتْيِن ثُمَّ اأجيب:

 

 اأ( اأتتبُع بقلمي شكَل حبِل الَغسيل.
 ب( َحْبُل الَغسيِل ُيشِبُه: 

 جـ ( اأتتبَُّع ِبَقلمي اأْسلاَك الَكْهَرَباء.
 د( اأسلاُك الَكْهَرَباِء تُشِبُه: 

ـُل  اأتعلــُم: القطعــُة المســتقيمُة لهــا نقطــُة بدايــٍة ولهــا نقطــُة نهايــٍة وتُمثَـّ
بالشــكل ال�آتــي: الخــُط المنحنــي هــو خــٌط غيــر مســتقيم،كما 

ــي الشــكل: ف
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3 اأْكتُب َعدَد الِقطِع الُمْسَتقيَمة في )   ( لُِكلِّ َشكٍل ِمَن ال�أْشكاِل ال�َتَية:

 اأ(
)   (                            )   (                 )   (                

 
 ب(  

         )   (                          )    (                  )   (               
  

 جـ(                    
)   (                             )   (                 )   (              

 د( 

)   (                                )   (              
 

4 اأجُد عدَد الخطوِط المنحنيِة في كلٍّ من ال�أشكال ال�آتية:

عدُد الخطوِط المنحنية:         

عصس
م

ب

جـ

د
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اأ

ن
س ل

أكوَِّن قِطعًا ُمستقيَمًة في ُكلِّ حالٍة ِمَن الحال�ِت ال�آتية: 5 اأِصُل ِبالمْسَطَرِة َبْيَن النِّقاِط؛ لِ�

 اأ( َبْيَن ُكلِّ نُقطتْيِن على َشَبكِة الُمَربَّعات، لتكوين ثلاث قطٍع مستقيمة:

 ب( َبْيَن ُكلِّ نُقطَتْين:

 جـ( َبْيَن النِّقاِط لَِتْكويِن َشْكٍل هْنَدسّي:

ْكل:                                                          اسُم الشَّ
 

ْكل:                                                    اسُم الشَّ

ْكل:                                                    اسُم الشَّ

اأ

جـ
ب

س

د

ص
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أرُسَم ُخطوطًا ُمْنحنيًة ِباأوضاٍع ُمْختِلفة: 6  اأتتبَُّع ِبَقلمي لِ�

   

7 اأِصُل ِبَخطٍّ ُمْنَحٍن َبْيَن ُكلِّ مجموَعٍة ِمن النِّقاِط فيما ياأتي:

 

 اأسمي َثلاَث قِِطٍع ُمستقيَمة، و َثلاثَة خطوٍط ُمنَحِنيٍة في ُغرفِة صّفي:*
8

قطٌع مستقيمٌة: 
خطوٌط منحنيٌة: 

َلَبَة اإِلى الَبْحِث َعْن َحواٍف لِ�أشياء ُمْخَتِلفٍة ِمْثُل: حافَِّة الُكْرسْي، َحوافِّ الّطاوَِلة، ... * يوّجه الُمَعلُِّم الطَّ

ب
ك

هـ

ن
ح

وعد

س

ص
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رس  الدَّ
  )2(

 الُمرّبع

١ الرّخــام )الَبــلاط( ُيْســَتْعمُل فــي النَّْحــِت والِبنــاِء 

ــْدراِن،  ــاِت َوالُج ــِط ال�أرضيَّ ــل َتْبلي ــدٍة ِمث ــراٍض عدي أغ َولِ�
ــُه. ــِة َل َوِل الُمْنِتَج ــدُّ ــن ال ــطيُن ِم ــدُّ فِلْس َوتُع

اأجيُب عّما يلي:

ْكِل   اأ(   َعَدُد الِقَطِع الُمْسَتقيمِة التي تُحيُط ِبُكلِّ قِْطَعِة َبلاٍط في الشَّ
        الُمقاِبل: 

ْكُل الَهْنَدسيُّ لِِقَطِع الَبلاِط في الّصوَرِة الُمقاِبَلة:   ب( الشَّ

 

ْكَل الُمجاوَِر ثُمَّ اأجيب: 2 األ�ِحُظ الشَّ

 اأ( َعَدُد اأْضلاِع الُمَربَّع: 

 ب( َعَدُد ُرؤوِس الُمَربَّع: 

اأتعلُم: نُسمي القطَع المستقيمَة التي يتكوُن منها المربُع اأضلاعًا له.
        نُسمي النقَط التي يلتقي فيها كلُّ ضلعيِن راأسًا للمرّبع.
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داأ

جـب

3 اأِصُل ِبالمسطرِة َبْيَن النقاط اأ، ب، جـ، د بالترتيِب على َشَبكِة الُمَربَّعاِت ال�آتية:

ْكُل النَّاتُِج:   اأ( الشَّ
 ب( عدُد ُرؤوِسِه: 

 جـ( ُرؤوسُه هَي النِّقاُط:  ،  ،  ، 
 د( عدُد اأْضلاِعه: 

 هـ( ما الَعلاَقُة َبْيَن اأطوال اأْضلاِع الُمَربَِّع ال�أْرَبَعة؟ 
 

4 اأِصُل ِبالمْسَطرِة َبْيَن النّقاِط التي تُشكُِّل ُمربَّعًا َواأَلوُِّن داِخَله:

   اأستنتج:
            للمرّبِع  رؤوس و  اأضلاع، واأضلاعه متساوية.
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5 اأِجُد َعَدَد اْلُمربَّعاِت في ال�أْشكاِل ال�آتَية:  
  

      
عدُد الُمربَّعاِت =                  عدُد اْلُمربَّعات = 

6 اأْكِمُل ال�أنماَط ال�آتية:

 ،  ،  ،  ،  ،   

7 اأِصُل ِبالمْسَطرِة َبْيَن ال�أْرقاِم ال�آتَيِة َتصاُعديًَّا:

 ما ال�أشكاُل التي َتَكّوَنت؟

5

2

١

6

3

4



8١

رس  الدَّ
  )3(

الُمستطيل

رادَة  ال�إِ َولِكــنَّ  عاقــة  ال�إ ِمــْن َذوي  وائــٍل  اأُم   
١

ــْن اأَحــِد  َوالَعزيمــَة َجَعلــْت ِمْنهــا امــَراأًة ُمْنِتجــة، َوِم
اأعمالِهــا التَّطريــُز علــى قِطــِع قِمــاٍش للمحافظــة 

ــا. ــارٍ لَِبْيِعه ــي اإِط ــا ف ــمَّ َتضُعه ــراث، ثُ ــى الت عل

طاُر ُيشِبُه َشْكَل:   اأ( ال�إِ
 ب( َعَدُد الِقَطِع  الُمْسَتقيَمِة اَلتي يتَكوَُّن ِمْنها

طاُر:          ال�إِ

2  اأْكِمــُل ِبمــا هــَو ُمناِســب:

 اأ( َعَدُد ُرؤوِس الُمْسَتطيل:

 ب( َعَدُد اأْضلاِع الُمْسَتطيل:

اأتعلــم: نســمي القطــَع المســتقيمَة التــي يتكــوُن منهــا المســتطيل اأضلاعــًا 
لــه، ونســمي نقطــَة تلاقــي كّل ضلعيــن راأســًا للمســتطيل.

باأ

دجـ

اأتعلُم: للمستطيل اأربعُة رؤوس واأربعُة اأضلاع.
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كَل ال�آتي ثُمَّ اأجيب: 3 األ�ِحُظ الشَّ  

 ١( َعَدُد الوْحداِت ِمَن النُّْقَطِة )اأ( اإِلى النُّْقَطِة )د(: 

 2( َعَدُد الوْحداِت ِمَن النُّْقَطِة )ب( اإِلى النُّْقَطِة )جـ(:  
 3( ما العلاَقُة َبْيَن َعَدِد الوْحداِت في )١(، )2(؟ 

 4( َعَدُد الوْحداِت ِمَن النُّْقطِة )اأ( اإِلى النُّْقطِة )ب(: 

 5( َعَدُد الوْحداِت ِمَن النُّْقَطِة )د( اإِلى النُّْقَطِة )جـ(: 

 6( ما العلاَقُة َبْيَن َعَدِد الوْحداِت في )4(، )5(؟ 

أكوََّن ُمْسَتطيلاً: بكِة لِ� 4 اأِصُل َبْيَن النِّقاِط الَمرسوَمِة على الشَّ  

داأ

جـب

لس

عص

اأتعلُم: في المستطيِل كلُّ ضلعْين متقابلْين متساويان.
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ــُكلِّ ُمْســَتطيٍل علــى َشــَبكِة الُمَربَّعــاِت فــي ُكلٍّ مــن  ــَع لِ اِب اأَْس الرَّ ــرَّ ــُن ال 5 اأعّي

ــُل َرْســَمُه ِبالمْســطَرة: ــمَّ اأْكِم ــن، ثُ ــكَلْيِن ال�آتيْي الشَّ
  

6 اأْكتُب َعَدَد الُمْسَتطيلاِت في ال�أْشكاِل ال�آتية:

  
          

    )    (                                       )    (   
             

أَكوََّن  7 اأْرســُم قَِطعــًا ُمْســَتقيمًة فــي الُمْســَتطيلاِت ال�آتيــِة ِباْســِتْخداِم المْســَطرِة لِ�

اأشــكال�ً جديــدًة َحســَب الَمْطلوب:    

 

 )ُمستطيلان متساويان(       )4ُمَربَّعات متساوية(         )ُمْسَتطيٌل َوُمربَّعان(  
  

اأ

جـب

ف

ن

م
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رس  الدَّ
  )4(

الُمثلث

شــاَرَة الُمجــاوِرَة َتْعنــي َتَمُهــلاً  ١ ل�َحــَظ معــاُذ اأنَّ ال�إِ

ــائِق ِبــاأنَّ ُهنــاَك ُمشــاًة َيْعُبــروَن  َواْنِتباهــًا ِمــن قَِبــِل السَّ
ــَق. ري الطَّ

ْكِل  اأ( الُخطوُط الُمْسَتقيَمُة الُملوَّنُة ِبال�أْخَضِر في الشَّ
      تُْشِبُه َشْكَل: 

ْكُل الُمَلوُّن ِبال�أْخَضر:   ب( َعَدُد الِقَطِع الُمْسَتقيمِة التي َيتَكوَُّن ِمَنها الشَّ

 جـ( َعَدُد اأْضلاِعِه:  

 

أَكوََّن ُمثلَّثًا، ثُمَّ اأْكِمُل الَفراغ: 2 اأِصُل َبْيَن النِّقاِط الَمْرسوَمِة على َشَبكِة الُمَربَّعاِت لِ�

َعَدَد اأْضلاِعِه:        َعَدَد اأْضلاِعِه:          َعَدَد اأْضلاِعِه:
َعَدَد ُرؤوِسِه:         َعَدَد ُرؤوِسِه:            َعَدَد ُرؤوِسِه: 

اأتعلُم:نسّمي القطَع المستقيمَة التي يتكوُن منها المثلُث اأضلاعًا له،
       ونُسّمي نقطَة تلاقي كلِّ ضلعين راأسًا للمثلث.

اأ

جـب

م

ن

ف

ث

ص

س
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( تحَت َشْكِل الُمثلَِّث فيما ياأتي: 3 اأَضُع اإِشارَة )

 

)   (        )   (          )   (      )   (         )   (          )   (  

ْكِل الذي َيْحَتوي على ُمثلٍَّث اأْو اأْكثَر فيما ياأتي: ( تحت الشَّ 4 اأَضُع اإشارَة )

       

 

)    (             )    (             )   (          )    (         )    (        

5 النّقــاُط ال�آتَيــُة تَُمثِّــُل اأْعــدادًا ِضْمــَن )99(، اأِصــُل النِّقــاَط ُمَرتََّبــًة َتصاُعديَّــًا َمــع 

الَعــْوَدِة اإِلــى نُْقطــِة الِبداَيــة:

َنة.  اأ( اأَلوُِّن داِخَل ال�أْشكاِل الُمَتَكوِّ

 ب( ال�أْشكاُل التي َتَكّوَنْت هي: 

 جـ( َعَدُدها ُيساوي: 

45

27

37
52

72

اأتعلُم:  للمثلث ثلاثُة رؤوس وثلاثُة اأضلاع.
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 نشاٌط عملّي:

ْكِل ال�آتي:* َمْت اإِلى ُمثلَّثاٍت كما في الشَّ َوَرَقٌة ُمْسَتطيلٌة قُسِّ

اأيٌّ ِمَن الُمثلَّثاِت ال�آتيِة ُيْمِكُن اأن يكوَن من المثلثات في المستطيل اأعلاه:

* للمعلم: تجهيُز مقصوصاٍت بعدد طلبة الصف.
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 نشاٌط عملّي:

بوَرة، اأو في ساَحِة المْدَرَسة. ْبشورِة على السَّ اأْرسُم دائِرًة ِباْسِتخداِم الَخيِط َوالطَّ

١ َرَسَم َتوفيٌق في حصِة التربيِة الوطنيِة والحياتّيِة َشكلاً َهَندسيًَّا َوَلوَّنُه ِبال�أْحَمر:

ْكُل الَهْندسيُّ الذي َرَسمُه توفيٌق هَو:  الشَّ

 

وائَِر في ال�أْشكاِل ال�آتية: 2 اأُكتُب َعَدَد الدَّ

 

عدُد الدوائر=     عدُد الدوائر= 

3 األوُِّن داخَل كلِّ دائرٍة في ال�أشكاِل ال�آتية:

 

رس  الدَّ
  )5(

الدائرة
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4 اأصُل بيَن النقاِط لتشكيِل دائرة:

5 اأْرسُم دائِرًة ِباستخدام: 

 اأ( قِْطَعِة نُقوٍد َمْعَدنَية.      ب( كوٍب دائِريٍّ فارِغ.

 َنشاٌط عملي:*

اأْحِضــُر َوَرقــًة دائِريَّــة، اأقــوُم ِبطيِّهــا َثــلاث َطّيــاٍت، ثـُـمَّ اأْفَتُحهــا َواأِصــُل ِبْيــَن ُخطــوِط 
لّطّي. ا

 

 ماذا تُلاِحُظ بْعَد َرْسِم الُخطوط؟  
 

لبــِة  * لِلُمعلِّــِم: ِطباعــُة دائــرٍة علــى اأوراٍق وتوزيِعهــا، اأو قــصُّ دائــرٍة مــن المقصوصــاِت كنشــاٍط بيتــّي وتوزيِعهــا علــى الطَّ
هــا ُمســبَّقًا ل�ْســَتخداِمها فــي هــذا النَّشــاط. مــن اأجــِلِ قصِّ

األ�حُظ: الخطوُط جميُعها تمرُّ في نقطٍة واحدٍة تُسّمى مركَز الدائرة.
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ــن  ــَب ِم ــَرة، َوطل ــا دائِ ــمْت َعليه ــًة رُِس ــلاٍب ِبطاق ــَة ُط ــُم َثلاث ــى الُمَعِل 6 اأعط

ائـِـَرَة اإلــى قِْســَمْيِن متســاويين،  ــُم الدَّ ُكلِّ َواِحــٍد منُهــم َرْســَم قِْطَعــٍة ُمْســَتقيمٍة، تُقسَّ
ــْت رُســوماتُهم كمــا يلــي: فكاَن

 

ُر اإجاَبتي ائَِرَة اإِلى قِْسَميِن ُمَتساويْيِن؟ اأفسِّ َم ُكلُّ طالٍِب ِمْنُهْم الدَّ   َهْل قسَّ
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حيحِة فيما يلي:  جابِة الصَّ ١ اأَضُع دائِرًة َحْوَل َرْمِز ال�إ

ى:  تُسمَّ
س
ص

ل
ع

  اأ( النِّقاُط: س، ص، ع، ل  في  

        اأ( ُرؤوسًا                  ب( اأْضلاعًا            جـ( قَِطعًا ُمْسَتقيمًة

 ب( اأيٌّ ِمَن ال�أَدواِت ال�آتيِة َتْصلُح لَِرْسِم دائَِرة؟ 
 

   

    
 

         

ــْكِل ُفِقــَد ُجــْزءٌ   جـــ( قِْطعــُة قِمــاٍش ُمْســَتطيلُة الشَّ
قُْصاصــاٌت  الَخّيــاِط  َوَلــدى   ، الَقــصِّ اأْثنــاَء  ِمْنهــا 
ــُل  ــٍة تَُمثّ ــاأُي قُصاَص ــِه، َف ــاِش َنْفَس ــَن الِقم ــرى م اأْخ

ــي؟ ــا يل ــِة ِمم ــذِه الِقْطع ــن َه ــوَد ِم ــْزَء المفق الج

     

جـ(     اأ(                ب(    

رس  الدَّ
  )6(

مراجعُة الَوْحَدة

  جـ(  ب(   اأ(



9١

ــَن النِّقــاِط َمــع العــوَدِة اإِلــى  2 اأِصــُل َبْي

ــَم  ــل اس ــًة تُمث ــوَّن كِلَم أك ــِة لِ� ــِة الَبداَي نُْقَط
ــطينية: ــٍة َفِلِس َمديَن

 اأ( الَكِلَمُة هَي َمديَنُة: 

ْكُل النَّاتُِج هَو:   ب( الشَّ

ْكِل ِباألواٍن َجمَيلة.  جـ( اأَلوُِّن داِخَل الشَّ

                    نشاٌط عملي: اأْكِمُل الَجْدَوَل ال�آتي بما هو مناسب:*

اسُم الشكِل الناتجالشكُل الناتُج من ضمهمالشكل)2(الشكل)١(

اأ

ب

س
ن

ي
)نقطة البداية(

* لِلُمعلِِّم: تجهيز ال�أشكال لتنفيذ النشاط عمليًا.
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3 اأتاأمَُّل ال�أْشكاَل ثُّم اأْكِمُل ما يلي:

 اأ( َعَدد الُمْسَتطيلات= 

وائِر=   ب( َعَدد الدَّ

 
َبَكِة الُمجاوَِرة: 4 اأَكوُِّن اأكَبَر ُمَربٍَّع مْمِكُن على الشَّ

 : 6 اأْكتُب َعَدَد الُمَثلَّثاِت في ال�أْشكاِل ال�آتَيِة داخَل 

                                       
7 اأْكِمُل ال�أْنماَط ال�آتَية: 

 ،  ،  ،  اأ( 

 ب(  ،  ،  ، 
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 :  نشاٌط عمليٌّ

ِباْستْخداِم ِعيداِن البوظة اأَكوُِّن ال�أشكاَل ال�آتية:

   

اأَكوُِّن اأْشكال�ً اأْخرى ِباستخدام ِعيداِن البوظة.

*:  نشاٌط عمليٌّ

اأْنَســُخ ال�أْشــكاَل الَمرُســومَة علــى َوَرٍق ُمقــوَّى، َوبعــَد ذلــَك اأقــُص َحَســَب الَخــطِّ 
ــُت  ــي َحَصَل ــكاَل اَلت ــُب ال�أْش ــمَّ اأكُت ــَدة، ثُ ــَكاٍل َجدي ــى اأْش ــَل َعل أْحُص ــِع لِ� الُمَتَقطِّ

علْيهــا فــي الَجــْدوِل ال�آتــي: 

ال�أشكاُل الناتجُة بعد القّصالشكُل قبل القّص

فيَّة. َلَبَة ِبتْجهيِز الَمْقصوصاِت كواِجٍب ِبيتيٍّ لِتْنفيِذ النَّشاِط َداِخَل الُغْرَفِة الصَّ * ُيكلُِّف الُمعلُِّم الطَّ
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8 اأتاأمَُّل ال�أشكاَل ال�آتيَة ثُمَّ اأْكِمُل الَجْدول:

العددالّشكل 

المرّبع

المستطيل )وليس مربع(

الدائرة

الُمثلث

الخّط المنحني

القطعُة المستقيمة

  

9 اأقّيم ذاتي: اأكمل الجدول ال�آتي:

دون المتوسطمتوسطمرتفعالمهارة

رسم قطعة مستقيمة باوضاع مختلفة

تسمية اأشكال�ً هندسية
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الوحدة الخامسة
البيانات )1(

 ماذا تشاهد في الصورة.

١٠٠
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اأن  اأنشطتها  مع  والتفاعل  الوحدة  دراسة هذه  نتهاء من  ال�إ بعد  الطلبة  يتوقع من 

يكونوا قادرين على توظيف البيانات البسيطة في الحياة العملّية من خلال ال�آتي:

 ١( َتصنيَف َمْجموَعٍة ِمَن ال�أشياِء َوْفَق ِصَفٍة ُمَعيََّنة.

 2( قراَءَة بياناٍت بسيطٍة ُمَمثَّلٍة ِبالّصور.

 ٣( َتمثيَل بياناٍت َبسيَطٍة ِبالّصور.
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رس  الدَّ
  )١(

البيانات     

ــْكِل الُمقاِبــِل ِمــَن  ْنســاَن ال�آلــيَّ فــي الشَّ ١ َصَنعــْت ريــُم ال�إِ

بات: بــاِت الُمَلوَّنــة، هّيــا نُســاعُد  ريــَم في َمْعِرفة َعــَدِد  الُمَكعَّ الُمَكعَّ

ْفراء =   الَحْمراء =       الصًّ

ْرقاء =   الَخْضَراء =     الزَّ

باِت جميِعها =   َعَدُد  الُمَكعَّ

ُح الجدوُل ال�آتي ال�ألعاَب التي تم حصرها في روضة اأطفال: ٢ ُيوضِّ

الّصوَرة  اللُّْعَبة

ُدبٌّ

دمية

ُكَرة

   َسّياَرة

َسّماَعُة َطبيب
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 اأْكِمُل بما هو مناسب:

 اللَُّعُب الُمَمثََّلُة في الجدول السابق هَي:

. ،  ،  ، ،  ُدبٌّ

.  َعَدُد الُكراِت في الجدوِل الّسابِق =  

. مى في الجدوِل الّسابِق =    َعَدُد الدُّ

.  الُلْعَبُة ال�أكثر عددًا في الروضة: 
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١ اأَتاأمَُّل الّصوَرَة َثمَّ اأجيُب:

 اأ( َعَدُد السّياراِت الَحْمراء =    

 ب( َعَدُد السّياراِت الخضراء =   

 
٢ َزرََع َفــّلاٌح فــي الُبْســتاِن ٣ اأْشــجارِ تُّفــاح، و 5 اأْشــجارِ نخيــل، و 4 اأْشــجارِ 

َزْيتــون، وَشــَجرَة تــوٍت واحــدة.

ْكِل؟  اأْكِمُل َتْمثيَل الَبياناِت الّساِبَقِة في الشَّ

ال�أْشجاُر الَّتي  َزرََعها اْلَفلَّاح

التّمثيل  الّصنف

اٌح تُفَّ

َنخيٌل

َزْيتوُن

توٌت

ُكلُّ  ٌيَمثُِّل َشَجرًة 

رس الدَّ
  )٢( 

تمثيل البيانات بالّصور     
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ــِف الثَّانــي جميِعهــم َعلــى  الَجــْدَوِل  ال�آتــي َحســَب  ٣ َتــمَّ َتْوزيــُع طلبــِة اْلصَّ

لونهــا. الفاِكَهــِة التــي ُيَفضُّ

الفاِكَهُة الُمَفَضَلُة ِعنَد الَبناِتالفاِكَهُة الُمَفَضَلُة ِعنَد ال�أول�د

التمثيلالفاِكَهةالتَّمثيلالفاِكَهة 

َمْوٌز َمْوٌز

تُّفاٌحتُّفاٌح

َخْوٌخَخْوٌخ

ِبّطيٌخِبّطيٌخ

ِعَنٌبِعَنٌب

ُكلُّ  تَُمثُِّل بنتًاُكلُّ  ُيَمثُّل َوَلدًا

اأْكِمُل بما هو مناسب:

.  َعَدُد ال�أول�ِد الذيَن ُيَفّضلوَن التُّّفاح= 

.  َيتساوى َعَدُد ال�أول�ِد وَعَدُد الَبناِت الذين يفضلون 

.  َعَدُد ال�أول�ِد الّذيَن ُيَفّضلوَن الَخْوَخ 

.  َعَدُد الَبناِت اللواتي ُيَفّضْلَن الَخْوَخ 

. ُلها اأْكَبُر َعَدٍد  ِمَن الَبناِت   الفاِكَهُة التي ُيَفضِّ

. ِف جميعًا =   َعَدُد َطَلَبِة الصَّ



١٠١

ــِف الثَّانــي طلابــه عــن ال�ألعــاِب التــي  ُيحّبوَنهــا، َفــكاَن َعــَدُد   4 َســاأَل ُمَعلّــُم الصَّ

ــَة  ــاِت 4، َوُلْعَب ــَة الُمَكّعب ــَة الِقطــارِ 6، َوُلْعَب ــّياراِت 9، َوُلْعَب ــَة الّس ــوَن ُلْعَب ــَن ُيحّب ــِة الذي لَب الطَّ
ــي: ــْدَوِل ال�آت ــي الَج ــاِبَقَة ف ــاِت السَّ ــُل الَبيان ــراِت 7، اأَمثِّ الُمغاَم

تمثيُل الطُّلاباللّْعَبة

الّسّيارات 

الِقطار

بات الُمَكعَّ

الُمغاَمرات

ُكلُّ  يمثُّل طالبًا
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١ اأَضُع اإِشاَرَة ) ( َتْحَت الَجْدَوِل الذي ُيظهُر التمثيَل الصحيَح لعدِد النّجوم:

الَعَدد  َلْوُن النَّْجَمة

5َصْفراء

٣َحْمراء

6َخْضراء

                             

ــٍر  ــلاَث باقــاِت َزْه ــَتَرْت َث ــوق، َواْش ــوُر اإِلــى السُّ ــْت ن ــْوِم ال�أمِّ َذَهَب ــَبِة َي ٢ ِبُمناَس

ــَوى. ــَن الَحْل ــٍب ِم ــَع ُعَل ــة، َواأْرَب َجميَل

حيِح لِما اْشَتَرتُه نور: اأَضُع اإِشاَرَة )  ( َتْحَت التَّْمثيِل  الصَّ

وَرةالّصْنف الصُّ

باَقُة َزْهر

ُعَلُب َحْلوى

رس الدَّ
مراجعُة الَوْحَدة      )٣(  

الَعَدد َلْوُن النِّْجَمة

٣َصْفراء

4َحْمراء

4َخْضراء

وَرةالّصْنف الصُّ

باَقُة َزْهر

ُعَلُب َحْلوى
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٣ الجدوُل ال�آتي  ُيَمثُّل   ال�أْطِعَمَة الّتي  اْشَتراها ال�أبُّ ِبُمناَسَبِة ُحلوِل َشْهر َرمضان.

تمثيُل الّصوَرة  الّصْنف

ُمَربَّى

َعصير

َحلاَوة

ُجْبن

َقَمُر الّدين
 

اأجيُب عما يلي :

 َعَدُد ُعَلِب الُجْبن =              َعَدُد ُعَلِب الَحلُّاوة = 

 َعَدُد ُعَلِب الُمَربَّى =            َعَدُد زُجاجاِت الَعصيِر = 

 َعَدُد قطع َقَمِر الّدين= 
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4 األ�ِحــُظ الَجــْدَوَل ال�آتــي الــذي ُيَمثِّــُل َعــَدَد ال�أْرِغَفــِة التــي ياأُكُلهــا اأْفــراُد اإِْحــدى 

ال�أَســِر فــي الَيــْوِم الواحــد، ثــمَّ اأجيــب عمــا يلــي:

ـْـــم تمثيُل ال�أْرِغَفةال�ســ

اأْحَمد

يوسف

فاِطَمة

شروق

َخديَجة

ُكّل  ُيَمثُّل رغيفًا

5 ُيَمثُّل الَجْدَوُل ال�آتي اأْعماَر اإخَوِة سليم، اإِذا كان ُعْمُر َسليٍم 8 َسَنواٍت.اأَمثُِّل 

َذلَك ِبالّصَور.

التّمثيلال�ْسم

 باِسٌم

هنادي

َفْدوى

َسليم

ُكلُّ  تَُمثُّل َسَنًة

 اأَكَل يوسُف:  رَغيفًا

 اأَكَلْت شروُق:  رَغيفًا 

 َعَدُد ال�أْرِغَفِة الَّتي َتاأكُلها ال�أْسَرُة:   

      رغيفًا



١٠5

ــٍب اأْن  ــْن ُكلِّ طال ــَب ِم ــبوَرِة، َوَطَل ــى  السَّ ــة َعل ــَة ال�آتي ــُم اللَّوَح ــَق الُمعلِّ 6 َعلَّ

ــي: ــكِل ال�آت ــى  الشَّ ــَل َعل ــا، َفَحَص ــي  ُيِحبُّه ــِة الت ــِب الِمْهَن ــَع صــوَرَة صاِح َيَض

الصورةالمهنة

ُمَعلّم

َطبيب

َنّجار

َحّداد

ُمَهنِدس

 كهربائّي

اِبَقَة في الَجْدَول ال�آتي: اأمثِّل البياناِت السَّ

الَعَدد  الِمْهَنة
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َمْشـروعـي

اأَتعاَوُن َمْع  اأْفراِد عائَِلتي واأْصِدقائي في تعبئِة الجدوِل ال�آتي:

ْعَبة:    اْسُم الّطالِِب:    الشُّ

َعَدُد ِحَصِص الَجْدَوِل  ال�أْسبوعّيعدُد اأْصِدقائيعدُد اأقاربي

اأْبناُء اإْخَوتِي
َعمي

اأْبناُء 
خالي

في 
الَمْدَرَسة

في 
النَّادي

الُلَغُة 
الَعَربية

التربيُة الّرياضّيات
الوطنيُة 
والحياتية

التَّربيُة 
سلامّية ال�إ

7 اأقّيم ذاتي: اأكمل الجدول ال�تي:

دون المتوسطمتوسطمرتفعالمهارة

َتصنيَف َمْجموَعٍة ِمَن ال�أشياِء َوْفَق ِصَفٍة ُمَعيََّنة.

قراَءَة بياناٍت بسيطٍة ُمَمثَّلٍة بِالّصور.

َتمثيَل بياناٍت َبسيَطٍة بِالّصور.
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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.

اأو الجماعة لتحقيق  الفرد  النشاط الذي يقوم به  اأنه: سلسلة من  ويمكن تعريفه على 

اأغراض واضحة ومحددة في محيط اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:

قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ول� يتم دفعة واحدة.  .1  

ينّفذه فرد اأو جماعة.  .2  

يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.  .3  

ل� يقتصر على البيئة المدرسية واإنما يمتد اإلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل   .4  

مع البيئة وفهمها.

يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.  .5  

خطوات المشروع:

اأول�ً: اختيار المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:

اأن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.  .1  

اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.  .2  

اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.  .3  

اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، ل� تغلّب   .4  

مجال�ً على ال�آخر.

اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.  .5  

اأن ُيخطّط له مسبقاً.  .6  
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ثانيًا: وضع خطة المشروع:

يتم وضع الخطة تحت اإشراف المعلم حيث يمكن له اأن يتدّخل لتصويب اأي خطاأ يقع 

فيه الطلبة.

آتية: يقتضي وضع الخطة ال�

تحديد ال�أهداف بشكل واضح.  .1  

تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.  .2  

تحديد خطوات سير المشروع.  .3  

اأفراد  جميع  يشترك  اأن  )شريطة  المشروع،  لتنفيذ  اللازمة  ال�أنشطة  تحديد   .4  

اإبداء الراأي، باإشراف  المجموعة في المشروع من خلال المناقشة والحوار و

وتوجيه المعلم(.

تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.  .5  

ثالثًا: تنفيذ المشروع:

مرحلة تنفيذ المشروع فرصة ل�كتساب الخبرات بالممارسة العملية، وتعّد مرحلة ممتعة ومثيرة 

نجاز  لما توفّره من الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ

حيث يكون اإيجابياً متفاعلاً خّلاقاً مبدعاً، ليس المهم الوصول اإلى النتائج بقدر ما يكتسبه 

الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.

دور المعلم: 

متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.  .1  

اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.  .2  

ال�بتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.  .3  

التدّخل الذكي كلما لزم ال�أمر.  .4  
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دور الطلبة:

القيام بالعمل باأنفسهم.  .1  

تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.  .2  

تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.  .3  

تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.  .4  

رابعًا: تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:

لكل  تحّقق  الذي  المستوى  تحقيقه،  تم  ما  اأجلها،  من  المشروع  وضع  التي  ال�أهداف   .١  

هدف، العوائق في تحقيق ال�أهداف اإن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.

الخطة من حيث وقتها، التعديلات التي جرت على الخطة اأثناء التنفيذ، التقّيد   .٢  

بالوقت المّحدد للتنفيذ، ومرونة الخطة.

مكانات  ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنّوعها، اإقبال الطلبة عليها، توافر ال�إ  .٣  

اللازمة، التقيد بالوقت المحدد.

قبال على تنفيذه بدافعّية، التعاون في عملية  تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، ال�إ  .4  

التنفيذ، الشعور بال�رتياح، اإسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:

اأهداف المشروع وما تحّقق 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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ملاحظات ولي ال�أمر:
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    المشاركون في ورشات عمل الجزء ال�أول من كتاب الرياضيات للصف الثاني 

م. فواز مجاهد     د. بصري صالح        د. صبري صيدم       

اأ. علي مناصرة  اأ. عزام ابو بكر        اأ. ثروت زيد        

م. جهاد دريدي د. سمية النخالة       د. شهناز الفار       

لجنة المناهج الوزارية

محمد اأبو صبحة سمية الجمل      يوسف النجار   

اأحمد صالح  اإيهاب اأبو موسى     منال اأبو جلالة    

جميل معالي اأمينة الصوص      ماجدة الحتو   

صفاء  العدم  منال البظ     كفاية لحلوح     

روان الصوص مها سالمية     هيام اشتية                      

نسرين دويكات                  د. ختام حمارشة                           ربى داود

اأحمد رشدي                     نادية جبر

لجنة الوثيقة الوطنية للرياضيات:

د. علي عبد المحسند. معين جبرد. محمد صالح )منسقاأ(اأ. ثروت زيد

د. عبد الكريم ناجياأ. وهيب جبرد. عادل فوارعةد. تحسين المغربي

د. علا الخليليد. محمد مطرد.سعيد عسافد. عطا اأبوهاني

اأ.ارواح كرمد. اأيمن ال�أشقر د. علي نصارد. شهناز الفار

اأ.فتحي اأبو عودةد. وجيه ضاهراأ.كوثر عطيةاأ.حنان اأبو سكران

اأ.مبارك مباركاأ.قيس شبانةاأ. اأحمد سياعرةد. سمية النخالة

اأ. نشاأت قاسماأ. اأحلام صلاحاأ. نسرين دويكاتاأ. عبد الكريم صالح

اأ. نادية جبر


