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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 

النوعية بكل  التعلمية بجميع جوانبها، بما يسهم في تجاوز تحديات  التعليمية  خطة متكاملة عالجت أركان العملية 

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

عن 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 من 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 ثاني / 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.

وقد تضّمن هذا الكتاب أنشطة منّظمة للمفاهيم األساسية تحاكي السياقات الحياتية الواقعية وتمكنها ضمن أنشطة 

معروضة بسياقات حياتية واقعية، تحاكي البيئة الفلسطينية وخصوصيتها، وترّكز على التعلم النشط باستثمار أمثل 

لقدرات الطلبة؛ إذ ُتتاح أمامهم الفرص لتبادل الخبرات من خالل النقاش والحوار وباإلفادة من موارد البيئة المحيطة 

وتوظيفها بما يحقق التعلم الفعال.

تكّون هذا الكتاب من ست وحدات دراسية،  تناولت السادسة جمع وطرح األعداد ضمن ٩٩٩ لتثبيت حقائق الجمع 

والطرح، وتخصصت السابعة في عرض مفهوم الضرب والحقائق األولية له، كما تناولت الثامنة مفهوم القسمة وتمثيالتها، 

وتناولت التاسعة الكسور وتمثيالت بعض الكسور، أما العاشرة فعرضت الهندسة والقياس ٢ لتعريف الطلبة على بعض 

المفاهيم األولية في الهندسة والقياس، وعززت الحادية عشرة قراءة  البيانات البسيطة وجمهعا.

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

جمع عددين دون حمل ضمن ٩٩٩                             4   1 الدرُس 
جمع عددين مع الحمل                       ٨  الدرُس ٢  

طرح عددين دون استالف ضمن ٩٩٩          1٣   ٣ الدرُس 
طرح عددين مع االستالف                  1٧ الدرُس 4  
خواص عملية الجمع              ٢٢ الدرُس ٥  
مراجعة الوحدة              ٢٥ الدرُس ٦  

جمع األعداد وطرحها ضمن ٩٩٩ الوحدة: 6

العدد القفزي                          ٣1   1 الدرُس 
مفهوم الضرب                              ٣4  الدرُس ٢  
حقائق الضرب للعدد )٢(              ٣٨   ٣ الدرُس 
حقائق الضرب للعدد )٣(               41 الدرُس 4  
حقائق الضرب للعدد )4(               4٥ الدرُس ٥  
حقائق الضرب للعدد )٥(               4٩ الدرُس ٦  
حقائق الضرب للعدد )1٠(               ٥٣ الدرُس ٧  
مراجعة الوحدة                           ٥٦ الدرُس ٨  

الضرب الوحدة: 7

مفهوم القسمة                                       ٦٢   1 الدرُس 
القسمة )1(                                       ٦٧  الدرُس ٢  
القسمة )٢(                                      ٧٠   ٣ الدرُس 
مراجعة الوحدة                                 ٧٣   4 الدرُس 

القسمة

٧٩                      ) 1
٣

 ، 1
4

 ، 1
٢

الكسور )   1 الدرُس 

 ٨4                           ) 1
٨

 ، 1
٥

الكسور ) الدرُس ٢  

مراجعة الوحدة                                 ٨٧   ٣ الدرُس 

الكسور الوحدة: ٩

الوحدة: ٨

وحدات الطول                                       ٩٢   1 الدرُس 
قراءة الساعة                          ٩٧  الدرُس ٢  

مجسمات                          1٠٣   ٣ الدرُس 
مراجعة الوحدة                                 1٠٦   4 الدرُس 

الوحدة: 10     الهندسة والقياس(2)

جمع البيانات البسيطة                       11٠   1 الدرُس 
التمثيالت البيانية                    114  الدرُس ٢  
مراجعة الوحدة                11٧   ٣ الدرُس 

الوحدة: 11     البيانات(2)

الكتب الدينية

الكتب العلمية

قصص ٔا��ٔطفال

معارف وعلوم



٢

ٔاتٔام�ُل الّصوَرَة وا�ناقش: 

 ا�عّبُر عن الّصورِة ِبُلَغتي.

 ما مجموُع الُكتِب الدينية والكتب العلمية؟  

الوحدة السادسة
جمع ا��ٔعداد وطرحها ضمن ٩٩٩

الكتب الدينية

الكتب العلمية

قصص ٔا��ٔطفال

معارف وعلوم



٣

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

يكونوا قادرين على توظيف جمع ا��ٔعداد وطرحها ضمن ٩٩٩ في الحياة العملّية 

من خ��ل ا���تي:

 ١) َجْمِع عددْين دوَن َحْمل.     

 ٢) َجْمِع عددْين مع الَحْمل.

 ٣) َطْرِح عددْين دون است��ف.  

 ٤) َطْرِح عددْين مع ا��ست��ف.

 ٥) َتعر�ِف خاصيتي (التبديل والتجميع) لعملية الَجْمع.

 ٦) َحل� مشك��ت حياتيٍة على عملي�تي الَجْمع والط�ْرح . 



٤

              

١ في َمْزرَعِة العم سامر َعَدٌد من ا���ْشجارِ الُمثِمرة منها:

      ٩ تُّفاح              ٣٠ ُرّمان               ٧ تين              ٣٢ َلْيمون   

 َعَدُد ا�ْشجارِ الت�فاِح ا�ْكبُر من َعَدِد ا�شجارِ  

 َعَدُد ا�ْشجارِ الت�فاح والت�يِن:  +   =  شجرة.  

 َعَدُد ا�ْشجارِ الرّمان وال�لْيمون:  +   =  شجرة.

٢ ا�ِجُد ناتَِج ما يلي:

رُس (١)   الد�
َجْمُع عددْيِن دون َحْمٍل ِضْمن ٩٩٩       

 تُّفاح               تُّفاح               تُّفاح              

 في َمْزرَعِة العم سامر َعَدٌد من ا���ْشجارِ الُمثِمرة منها:

١٠   

٢٣ +
١٢   

  ٧٣ +
١١   

٤٤ +



٥

ناديــِق ا���تيــة لُِتصِبــَح  ٣ ا�تعــاَوُن َوزميلــي ؤاكتــُب َعــَدَد الُكــراِت فــي كل� مــن الص�

ــارُة َصحيَحًة: الِعب

 ٔا)   +     = ١٥كرة

 ب)   +   = ١٣كرة 

 جـ)   +  =  ١٨كرة  

٤ سمح مدير مدرسة الحّري�ة ا���ساسي�ة للطلبة حرية التعبير عن رٔايهم في اختيار 

الذهاب   طالبًا   ٢١٥ فاختار  الترفيهية،  المدرسة  رحلة  مكان 

ٕالى مديَنِة عّكا وسورها، واختار ١٦٢طالبًا الذهاب ٕاِلى مديَنِة 

الُقدس لزيارة المسجد ا��ٔقصى وكنيسة القيامة.

لبِة الذين ٔابدو رٔايهم في اختيار مكان الرحلتين معًا =   َعَدُد الط�

 ُيمكُن تمثيُل ذلك بٔاكثر من طريقة:
 

مئاتعشراتا�حاد ا��ٔجسام الحسابية:



٦

 لوحة المنازل:

 الجمع ا��ٔفقي:                                   الجمع العمودي:

              =   + 

٥ ٔاجد ناتج الجمع:

٣٠٠   

  ٢٠٠ +
٣٠١   

  ٩٦ +
٤١١   

  ٣٢٨ +
٧٢٥   

  ٢٦٤ +

٦ لكل فرد حرية التنقل داخل بلده، اْنطَلَق ا�مير ِبسيارتِه من ٕاحدى 

قُرى ِجنيَن لزيارة صديقه في رام الله، َفَقَطَع مسافَة ١١٢ كيلو مترًا، ثم 
ٔاكمل سفره للص��ة في المسجد ا��ٔقصى فقطع مسافة ١٦ كيلو مترًا.

 ا�حسب المسافة التي قطعتها سيارة ٔامير من قريته ٕالى المسجد ا��ٔقصى.

الحل: 

 لكل فرد حرية التنقل داخل بلده، اْنطَلَق ا�مير ِبسيارتِه من ٕاحدى 
كيلو مترًا، ثم 

+

مئاتعشراتا�حاد

٥١٢

٢٦١

 ا�ناقش: كيَف نجُد ناتَج جمِع عددْين دوَن حْمل ضمن ٩٩٩؟

 +



٧

�ْلعــاب ا���ْطفــال، َوَقــد  ــعاَدة) �ِ� ٧ َذَهَبــْت ِهبــُة وا�خوهــا ٕابراهيــُم ٕاِلــى محــّل (الس�

ا�عجبْتهمــا ا���ْلعــاب ا���تيــة:

  

 ٔا) مع هبَة ٩٠٠ قرش،هل تستطيع شراء الدمية والسيارة؟ ا�وّضح ٕاجابتي.

الحل: 

 ب) مع ٕابراهيَم ٨٠٠ قِرش،هل يستطيُع ِشراء الدّب والجرافة؟ ا�وضح ٕاجاَبتي.

الحل: 

٨ ا�عطي مثا��ً لَعددْيِن ا�خرين مجموعهما ٩٩٩:

٥٠٠ قرش٢٣٧ قرشًا١٠٠ قرش١١٢ قرشًا

٤٤٤   

  ٥٥٥ +

   

   +
   

   +



٨

ا�و��ً: َجْمُع َعَددْيِن مع الحمل ضمن ٩٩

ـــَدد  ـــة َع ـــر الَمْدَرســـة لِمعرف ـــي ُمدي ـــف الثّان ـــة الص� ـــن َطَلَب ـــٌة م ـــْت َمْجموع ١ قاَبل

فـــوف. ـــٍة َبْيـــن َطَلَبـــة الص� فـــوف فـــي هـــذه الَمْدَرســـة؛ لِتنفيـــِذ ُمســـاَبقٍة ثقافي� َطَلَبـــة الص�

لبة هو  ُف الذي فيه ا�قل� َعَدد من الط�  ٔا) الص�

طالبًا. فْين الّراِبع َوالثّالِث يساوي   ب) َمجموُع َطَلَبة الص�

 ُيمكُن َتمثيُل ذلك ِبا���ْجسام الِحسابي�ة كما يلي:

                       و                       ُيساوي

            =           +         

 ُيمكُن َتمثيُل ذلك من ِخ��ل لْوَحة 
الَمنازِل:

رُس (٢)   الد�

َجْمُع عددْيِن مع الَحْمل       

  الصف   ا��ٔول    الثاني    الثالث   الرابع

  العدد      ٥٣       ٦٠       ٤٧      ٣٤

عشراتا�حاد

٤٣
٤

+
٧
١

١

٨



٩

ــت ٣٢ ُعضــوًا، َوفرقتْيــن  يــن فرقــَة كّشــافٍة َضم� ٢ شــك�لْت َمدرســُة َصــ��ح الد�

لِ��ٔشــبال ضمتــا ٤٨ ُعضوًا.ا�َتعــاوُن َوزميلــي فــي ٕايجــاِد عــدد 

َمجمــوِع ا�ْعضــاِء فرقــِة الكّشــاَفة و عــدد فْرقتــي ا��ٔشــبال معًا.

الحّل: 

٣ ا�ِجُد ناتَِج الجْمِع فيما يلي:

 ثانيًا: جْمُع َعَددْين مع الَحْمل ِضْمن٩٩٩

١ فــي الجمعــة ا��ٔولــى مــن رمضــان منعــت قــوات 
ــى  ــرم ٕال ــة طولك ــن مدين ــ��ل وصــول ١٩٢ شــخصًا م ا��حت

المســجد ا��ٔقصــى، كمــا ومنعــت وصــول ٩٥ شــخصًا مــن 
ــوم نفســه.* ــي الي ــل ف ــة الخلي مدين

 ا�ِجــُد عــدَد ا��ٔشــخاِص الذيــن منعــت الحواجــُز ا��ٔمنيــُة وصولهــم ٕالــى المســجد 
ا��ٔقصى في ذلك اليوم من المدينتْين.

الحّل: 

فــي الجمعــة ا��ٔولــى مــن رمضــان منعــت قــوات 

ــى  ــرم ٕال ــة طولك ــن مدين  شــخصًا م

 شــخصًا مــن 

٢٩   

  ١٦ +
١٧   

  ٦٥ +
٦٥   

  ٢٨ +

   = ١٨ + ١٨ =       ١٥ + ٣٦ =       ٣٤ + ٤٦    

لبة للحّل من خ��ل الَمحسوسات . * لِلُمعلّم: تمثيُل الط�



١٠

: ٢ ٔاتٔاّمُل عمليَة الجمِع الممثلِة على الِمعداد ؤاكتُب الناتَج 

 ٔا)  ٧٤٨ + ٢١٥=  

 ب)  ٤٦٢ + ٣٨٧= 

               

            

٣ ا�مث�ُل عملي�َة الجْمع ا���تية وا�ِجُد النّاتِج:

 ٔا) ٥٤٩ + ٢١٤ =  

 ب) ٢٧٥ + ٦٨٣ =  

مئاتعشراتا�حادمئاتعشراتا�حاد ا�حادا�حاد

عشراتا�حاد

+

مئات

عشراتا�حاد

+

مئات



١١

١١٩   

  ٨٣ +
٤٩٤   

  ٢١٣ +
٧٨٠   

  ١٩٨ +
٥٧  

  ٢٩٠ +

٤ ا�ِجُد ناتَِج الجْمِع فيمايلي:

ًة و٧٥ ا�ْرَنبًا. ٥ في َمْزرَعِة ا�م َتْحسين ٥١٩ دجاجًة  َو ١٧٩ َبط�

يور في الَمْزرَعة؟  َكْم َعَدُد الط�

الَحّل: 

٩٦٥ شفويًا. ٦ ا�كون َمسٔالًة حياتي�ة َيكوُن حل�ها: ٧٢٨ + ٢٣٧ = 

٦٢٣   

  ٢٠٠ +
١٥٥   

  ١٨ +
٥٠٦   

  ٣٤٧ +
٢٧٨   

  ٥٠٦ +



١٢

   

   +
    ٔام خليل

ٔام محمد

ٔاعجبني طقم السكريات وسخان القهوة، سوف ٔاشتريها

حسنًا،سوف ٔاشتري طقم الّصحون وطقم الّطناجر

?

   

   +

٢١٥ قرشًا ٤٩٥ قرشًا ٣٧٥ قرشًا ٣٢٠ قرشًا

٧ ٔاعلنــت محــ��ُت ٔابــي حســان لــ��ٔدواِت المنزليــِة عــن حملــة تنزيــ��ت 

بمناســبة يــوم ا��ٔم، فالتقــت ٔام خليــل مــع جارتهــا ٔام محمــد فــي المحــل.

 ثمن مشتريات ٔام خليل: 

 ثمن مشتريات ٔام محمد: 

٨ ا�فكر:

 عددان مجموعهما ٨٨٨:

 ،  ٔا) 
 ،  ب) 



١٣

رُس (٣)   الد�

طرُح عددْيِن دوَن است��ف ِضْمن ٩٩٩       

ــدن  ــي بعــض الُم ــات ا���مطــار ف ــُة ا���ْرصــاِد الفلســطيني�ة كمّي لْت محط� ــج� ١ َس
الفلســطيني�ة خــ��ل ٕاْحــدى الُمنخفضــات الجويــة، فكانــت َكمــا فــي الجــدول ا���تي:

كمية ا��ٔمطار (ملم) *المدينة

٧٠القدس(العاصمة)

٣٠طولكرم

٩٧بيت لحم 

٧١سلفيت

ا���ِحُظ الَجدوَل الّساِبَق وا�ناقُِش زُم��ئي:

 ٔا) كانْت كمية ا���ْمطار ا�كثر ما ُيْمكن في مديَنة  

ــَت لحــٍم عــن كميــة ا���ْمطــار فــي  ــُة ا���ْمطــارِ فــي َمدينــة بْي  ب) َكــْم تزيــُد كمي

مدينــة الُقــدس؟ 

 جـــ) َهــْل كميــة ا���ْمطــارِ َفــْوَق مديَنــة الَخليــل ا�كبــُر مــن كميــة ا���ْمطــار َفــْوَق َمدينــة 

ســْلفيت؟

 ماذا ا�ْحتاُج لِ�ٕ�جابة؟ 

 * للمعلم:يذكر الطلبة ٔان كمية المطر تقاس بوحدة تسمى ملمتر(ملم).



١٤

طب (  ) ثم ا�كمُل:  ٢ ا�ِجُد ناتَج الط�رِح من خ��ل الش�

  = ٥٠ - ٢٠ 

 الَمْطروُح منه هو  

 الَمْطروُح هو      

 باقي الط�رح هو 

٣ ا�ِجُد ناتج الط�رح فيما يلي:
 

 =٦٧-٤٥= ٩٩-٥٨= ١٧-٨

القرى  ٕاحدى  في  المحلّي  المجلس  انتخابات  في  ا�ٕ�نتخاب،  في  الحق  فرد  لكل   ٤

الفلسطينية ترشحْت ث��ُث قوائم، فحصلْت على ا��ٔصواِت ا���تية: 

 

 ٔا) كم يزيُد عدُد ٔاصواِت قائمِة ا��ستق��ِل عن عدِد ٔاصواِت قائمِة الحريِة؟

      الحل:٤٨٥ - ٣٦٥ =  

نستطيُع تمثيَل ذلك با��ٔجساِم الحسابية: 

البناءالحريةا��ستق��ل
٤٨٥٣٦٥٢٧٢

٤٨٥  

  ٣٦٥ -

الّطرح العمودُي



١٥

 ب) كم يزيُد َعَدد ا�صواِت قائمِة ا��ستق��ِل عن عدِد ٔاصواِت قائِمِة الِبناء؟

نستطيُع تمثيَل ذلك بالِمْعداد:

٥ ا�تعاوُن وا�فراَد مجموعتي في ٕايجاد ناتج الط�رح فيما يلي:

 

مئاتعشراتا�حاد

مئاتعشراتا�حاد

٤٨٥  

  ٢٧٢ -

الّطرُح العمودّي

مئاتعشراتا�حاد

٣٧٦  

  ١٥٤ -

٧٧٤  

  ٢٧١ -

عشراتا�حاد

-

مئات

٩ ٣ ٢
٥ ٢ ٠

٩٣٢   

  ٥٢٠ -

 ٔا) 

 ب) 

 جـ) 

 ٔاناقش:كيـــف نجـــد 
ــن  ــن ضمـ ــرح عدديـ ــج طـ ناتـ

اســـت��ف؟ دون   ٩٩٩



١٦

٦ في الخامس من نْيسان ا�قامْت محافظُة ا�ريحا 

مهرجانًا خاّصًا بيوم الّطفل الفلسطينّي، حضره ٢٦٥ ولدًا و ٣٩٦ بنتًا. 

 ٔا) َكْم ِطف��ً َحضر المْهرجان؟

الَحّل:

 ب) كم يزيُد َعَدد البناِت عن َعَدد ا���و��د؟
 الَحّل:

ُق بالجْمِع فيما يلي: ٧ ا�ِجُد ناتَج الط�رِح وا�تحق�

 

٨ ا�حِسُب ناتَج الط�رح فيما يلي: 

 =٩٩٩ - ٦٦٦= ٥٧٤ - ٣٠٠= ٦٩٩ - ٥٠٠

٩ ا�ْكِمُل الن�مط فيما يلي: 

 ٔا) ٥٧٧ ، ٥٦٧ ، ٥٥٧ ،  ، 
 ب) ٧٨٩ ، ٦٧٨ ، ٥٦٧ ،  ، 

 ولدًا و ٣٩٦ بنتًا. 

٧٨٦   

  ٤٥١ -
التحقق

+

٩٣٨   

  ٧٠٥ -
التحقق

+



١٧

ٔاو��: طْرُح َعَددْين مع است��ف ضمن ٩٩

١ ا�ْقرا� وا�ْكِمل الفراَغ بما هو مناسب:*

ــُده عــددًا  ــف الث�انــي ا���ساســّي ا�عطــاه والِ ســالم طالــٌب فــي الص�
ــا.  ــارًا منه ــل  ٢٨ دين ــه ا�م ــاء ا�خت ــه ٕاْعط ــَب من ــر وَطَل ناني ــن الد� ِم
ــة  ــة َفوجــَد ٤ ٔاوراق نقدي ــى الّطاوِل ــه عل ــَغ ا�ماَم ــَع ســالم المْبل َوَض

ــر.  ــة العشــرة دناني ــن فَِئ ــة م ــار و٦ ٔاوراق نقدي ــة الّدين ــن فَِئ م

 معنى ذلك، ٔان� ا�باه ا�عطاه: دينارًا .

ُيمكُن تمثيُل المبلغ الذي بقي مع سالم با���ْجسام الحسابي�ة:

            

رُس (٤)   الد�

طرح عددْيِن مع ا��ست��ف       

* للمعلم: تنفيذ النشاط بالمحسوسات (نقود، ٔاجسام حسابية،...)

٦٤   

  ٢٨ -

١٤٥

عشراتا�حادعشراتا�حاد



١٨

٤٥

  ٣٩  -
٨١

  ٢٧  -

٢ ٔاجري عمليتْي الط�رح فيما يلي باْسِتْخدام :

 ٔا) العيدان: ٥٤ – ٣٧ = 

 ب) لْوَحُة المنازِل: ٩٦ – ٤٨ = 

٣ ا�ِجُد ناتج الط�رح فيما يلي:

٤ فــي يــْوم ا��ســتق��ل وز�َع مديــُر المدرســِة ٩٣ كوفّيــة، ا�ْعطــى منهــا ٦٨ كوفيــة 

ــف الثّالــث جميعهــم. ــف الثّانــي، ؤاعطــى الباقــي لطلبــة الص� لطلبــة الص�

ف الثّالِث جميعهم؟   ما عدُد طلبة الص�

الحل:

٥ ا�ْكَتِشُف الَخطٔا: ا�ي�هما حل�ه صحيٌح، ولماذا؟        

٧٠  
٣٨ -
٤٨  

  ٧٠َيَزن
٣٨ -
٣٢  

زينة

عشراتا�حاد

–



١٩

ثانيًا:َطْرُح عددْين مع اسِت��ف ِضْمَن ٩٩٩

١ نشاط عملي:

جمــُع فريــُق ا�صدقــاء البيئــة فــي المدرســة ٤٧٥ عــوَد بوظــة واســتخدموا منهــا ١٥٨ عــودًا 

لتشــكيل مناظــر جميلــة.

سا�لْت الُمعلمُة ا�عضاَء الفريق: كم عودًا بقي لدى الفريق؟

 ٔا) ا�جابْت عبير: ا�مثّل الَحّل با���ْجسام الحسابّية:

 ب) ٔاجاب فادي: ُيمكُن تمثيُل الحّل على لوحة المنازل:

     

 جـ) ا�جاَبْت ليلى يمكن الحّل باْختصار كما يلي:

عشراتا�حاد

-

مئات

٤ ٧ ٥
١ ٥ ٨

١٥٦

٤٧٥   

١٥٨ -

  

١٥٦

 ٔاناقش:كيـــف نجـــد الطرح العمودي
ــن  ــن ضمـ ــرح عدديـ ــج طـ ناتـ

٩٩٩ مـــع ا��ســـت��ف؟



٢٠

٢ ا�ِجُد ناتج الط�رح فيما يلي:

٣ كانْت قِراءُة عّداد الكهرباء خ��ل ث��ثة ا�شهر كما يلي:

شهر حزيرانشهر ٔايارشهر نيسان

٣٦٠٦٥٤٩٨٠

 ٔا) قِراءة العّداد خ��ل شْهر ٔايار: 

 ب) كم تزيد قراءة العداد خ��ل شهر حزيران عن قراءة العداد في شهر ٔايار؟ 
الَحّل: 

٩٧١   
٥٤٦  -

  

٦٣٤   
٢١٧  -

  

٧٢٤   
٢٦٣  -

  

٥١٠   
٣٠٩  -

  

٧١٨   
١٦٧  -

  

٥٨٢   
١٣٧ -

  



٢١

ــة  ــة فخاري� ــي القــدس ٣٢٥ قْطع ــراث الفلســطينّي ف ــي مْتَحــف الت� ٤ يوجــد ف

ــة ٔاخــرى.  ــة لقطــع تراثّي ــة، ٕاضاف ــة معدني� و١٣٠ قطع

 ٔا) ما الفرُق بْين َعَدد القطع ا���ثري�ة الفخاري�ة وعدد 
القطع المعدني�ة؟

الَحّل:

 ب) كم عدد الِقَطع ا���ثرّية الفخاري�ة والمعدني�ة معًا؟

 الَحّل:

٥ ا�ْكِمُل الَجْدول:

ٔاتحقق بالجمعجملة الطرح

  = ٨٤٩ - ٤٦٧   =   + 

  = ٢٢٠ - ٥٠   =   + 



٢٢

١ نشاط عملي:(اللعب بالِبطاقات الُملو�نة) * 

تــمّ  ٕاعــداد (١٠) ِبطاقــات َحْمــراء و(١٠) بطاقــات خْضــراء تحِمــل 

كٌل منهمــا ا�عــدادًا ضْمــن منِزلتْيــن، ثــّم ُوضعــت الِبطاقــات بشــكٍل 

 . ٢٣  ٣٥ عشــوائّي، لَيختــار الُمعلــم طالبْيــن للعب 

 ســحب حْمــدان الِبطاقــُة الحْمــراء ثــم الخْضــراء، وكتــَب 
مجمــوع العدديــن علــى البطاقتيــن.   

لْت هنــد الَعــَدد الموجــوَد علــى الِبطاقــة الخْضــراء ثــم  ثــم ســج�
الحْمــراء وكتبــْت مجمــوع العدديــن علــى البطاقتيــن.

 ٔا) سا�ل الُمعلم: َهل اختلف النّاتِجان؟   

 ب) ا�ْكِمل:٢٣ + ٣٥ =  + ٢٣

٢ ا�مثّل عمليتْي الجْمع ا���تيتين على الِمْعداد: 

  ٔا) ١٣٢ + ٣٤٥ =           ب) ٣٤٥  +  ١٣٢ =  

     

  

 هل اْختلَف الناتجان ؟ 

رُس (٥)   الد�

خواص عملية الجمع      

مئاتعشراتا�حاد

٢٣

  ٣٥ +

٣٥

  ٢٣ +

مئاتعشراتا�حاد

*  للمعلم: ٕاعادة اللعبة ��ٔكثر من طالبين بٔاعداد مختلفة.



٢٣

     ٔاتعلم:تبديل ترتيب العددين في عملية الجمع يعطي الناتج نفسه.

٣ ا�ْكِمل الفراَغ فيما يلي اعتمادًا على الخاصية التبديلية:

 ٔا) ٤٢ + ٥٣ =  + ٤٢

 ب) ٧٨ +  = ٣٢ + 

 جـ)   + ٩٦ =  + ١٢

٤ ا�ِصُل بْيَن العمليتين المتساويتين في الناتج في العمودين دوَن ٕاِجراء عملي�ة الجْمع:

 ٢٣٩ + ٥٤٢    ٥٤ + ٢٦٤    

٧٤٨ + ١٨٥            ٢٤٥+ ٩٣٢    

 ٥٤٢+ ٢٣٩            ٢٦٤+ ٥٤    

 ١٨٥+ ٧٤٨                  

ل كل�  ــٌة، ســج� مــع لبنــى ومحمــود وليلــى ُكــراٌت زجاجي� ٥

منهــم َعــَدد مــا معــه علــى ِبطاقــة كمــا يلــي:

َلِعَب الث���َثة، وبعد انتهاء اللعب، ا�رادوا جْمع ما معهم ِمن الُكرات الز�جاجي�ة:

 ُيمكُن تمثيُل ذلك ِبطريقتْين:

= (٢٥ + ٣٢) + (١٤ + ٢٥) + ٣٢ =               ١٤     

   =  +             =  +   

 هل اْختلَف النّاتِجان ؟ 

َلِعَب الث���َثة، وبعد انتهاء اللعب، ا�رادوا جْمع ما معهم ِمن الُكرات الز�جاجي�ة:َلِعَب الث���َثة، وبعد انتهاء اللعب، ا�رادوا جْمع ما معهم ِمن الُكرات الز�جاجي�ة:َلِعَب الث���َثة، وبعد انتهاء اللعب، ا�رادوا جْمع ما معهم ِمن الُكرات الز�جاجي�ة:

١٤٢٥٣٢
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٦ ا�كُتُب الَعَدَد الُمناسَب في الَفراغ :

 ٔا) (٣٥ + ١٨) + ٢٢ = ٣٥ + (  +   )   

 ب) ٤٥١+ ( ٢١٨ + ١٢٦) = (  +  ) + ١٢٦

 جـ) ( ٥٤٨ + ٠ ) + ١٨٢ =  + (  + ١٨٢ ) 

٧ ٔاجد ناتج الجمع: 

( ١٥٤+ ٣٥٢ ) + (٢٠٤+١٥٤ ) + ٣٥٢              ٢٠٤          

   +    =               +    =      

  =                           =               

٧ في اليوم العالمي للبيئة، رفع ط��ب الصف الثاني الشعارات ا���تية: 

نحافظ على بيئة نظيفة �� لحرق المواد الب��ستيكية   

                                               

�� لتلوث البيئة

ٔاجمع ٔاحرف البطاقات بٔاسهل الطرق. 

مجموع ا��ٔحرف =  +  +  = 
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١ ا�ِجُد النّاتَِج فيما يلي:

 

٢ نشاط تعاوني:   ا�ختاُر ِبطاقتْين حسب المطلوب في كّل مر�ة:

  

 ٔا) مجموُعُهما ا�كبُر من ٥٠٠:  ، 

 ب) مجموُعُهما ٥٥٥:  ، 

رُس (٦)   الد�

مراجعة الوحدة

٢٤١٣١٤٤٤٠١٥٦٥٢٠

 نشاط تعاوني:   ا�ختاُر ِبطاقتْين حسب المطلوب في كّل مر�ة:

٥٢٠

٤٢    
٢٨   +

  

٤٦٧   
٤٩  +

  

٥٧٥   
٦٦  -

  

٩١٣   
٦  -

  

٧٨٠   
٤٣٦  -

  

٤٥٥   
٢٢٥  +

  

٧٤٢   
٢١٩  -

  

٥٥٠   
٣٠٧  +
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 ١٦كيلومتر                     ٢٨كيلومتر              
القدساللّطرون  الرملة

وائِر حتى يكوُن ناتُِج العملّياِت َصحيحًا: ٣ ا�َضُع ا�عدادًا ُمناسبة من(٠ٕالى٩) في الد�

٤ اْنطلَق ا�ْحمُد بسيارتِه من الرملة ٕالى القدس مرورًا بمنطقة اللّطرون. 

 ٔاحسب المسافة التي قطعتها سيارة ٔاحمد من الرملة ٕالى القدس؟

   
الحل:  +  = 

٥ ا�َرتُّب نواتَِج الجْمع تنازلّيا ��ٔكون من الحروف اسم مدينة فلسطينية:

 ،  ،  ترتيب النواتج تنازليًا: 

 اْسم المديَنة الفلسطيني�ة بعد ترتيب الحروف:  

٦ ا�ْحِسُب الن�اتَِج :

  =٩٠٠ – ٢٠٠ =     ٥٤٠ – ٣٠٠ =     ٧٦٥ – ٢٦٥

+

٥            ٦           ٧

-

٨            ٩           ١

+

٥٣٠     ٢٢٢       ٣٤٥     
٢٤٢     ٣٣٣       ٥٣١   +

   

    ف        ح           ر
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٧ ا�ْكِمُل ا���نماط ا���تية:

 ٔا)١٢٠، ١٣٠ ، ١٤٠ ،  ، 

 ،  ب) ٨٤٣، ٧٤٣، ٦٤٣، 

 ،  جـ) ٩٨٥، ٨٧٥، ٧٦٥، 

لبة في مدرسة ٔاساسية كما يلي: َعَدُد الط� ٨

الصف ا���و�ل ١٢٧، الصف الث�اني١١٠، الصف الثّالث ٥٨:  

فْين ا���و�ل والثّالِث جميعهم؟   ٔا) ما َعَدُد طلبة الص�

فوف الثّ��ثة ؟  ب) ما مجموع طلبة الص�

٩٠ قرشًا ١١٠قِروش        ُكرة الّطائِرة  ٩    ُكرة َقَدم 

 ٔا) ما ثمن كل من كرة القدم وكرة الطائرة ؟ 

 ب) ما الفرق بين ثمن كرة القدم و كرة الطائرة ؟ 

٢٤٢ شفويًا. ١٠ ا�كون مسا�لة حياتي�ة يكوُن حل�ها:٩٦٢ -٧٢٠ = 

١١  يقبض رشيد ١٥٠ دينارًا شهريًا.

 َكْم يقبُض في شهرين؟  +  =  

 َكْم يقبُض في ث��َثة ُشهور؟  +  +  =          
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* للمعلم: نوع الشجر ما هو متوفر في بيئة الطالب(من النوع نفسه).

َمشروعي 

ا�زوُر مع زم��ئي َخْمسًة من الُمزارعين، ونُكِمُل الجدوَل ا���تي:*

الخاِمس الّرابع الثّالث الثّاني ا���و�ل الُمزارع 

َعَدُد ا���ش جار 

  ا�جيب، ما َعَدُد ا���ْشجارِ لدى:

 ٔا) الُمزارع ا���و�ل والثّاني؟ 

 ب) الُمزارع ا��ٔول والثاني ثم� الثالث ؟ 

 جـ) الُمزارِع الثاني والثّالث ثم� ا���و�ل ؟ 

١٢ ٔاقّيم ذاتي: اكمل الجدول ا��تي:

دون المتوسطمتوسط مرتفعالمهارة

إيجاد ناتج جمع عددين باستخدام الخاصية التبديلية

جمع ث��ثة أعداد باستخدام خاصية التجميع
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ٔاتٔام�ُل الّصوَرَة وا�ناقش: 

ورة.    ا�عب�ُر عما ا�شاهُده في الص�

  عدُد ا���طفاِل جميعهم الذيَن يْلعبوَن على ا���لعاِب؟ 

الوحدة السابعة
الضرب

لكل طفل الحق في اللعب
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ٔان  ٔانشطتها  مع  والتفاعل  الوحدة  دراسة هذه  ا��نتهاء من  بعد  الطلبة  يتوقع من 

يكونوا قادرين على توظيف الضرب في الحياة العملّية من خ��ل ا���تي:

 ١) العد� القفزي� (اثنينات، ث��ثات، ا�ربعات، خمسات، عشرات).

رب.  ٢) الت�عر�ِف ٕاِلى مفهوِم الض�

رِب لِ���عداِد حتى ٥ × ٥   ٣) الت�عر�ِف ٕاِلى حقائِق الض�

رِب للعدِد ١٠   ٤) الت�عر�ِف ٕاِلى حقائِق الض�

رب.  ٥) حل� مشك��ٍت حياتي�ٍة على الض�

 ٦) الت�عبيِر عن المسائِل الحياتي�ة ِبعملي�ِة ضرب.
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رُس  الد�
  (١)

العد القفزي

١  يتســابُق ا�ْرنبــاِن علــى خطــْي ا���عــداِد مــن ا�جــِل الحصــوِل علــى الجــزرِة ثــم� 

ــكِل ا���تــي: الوصــوِل ٕاِلــى البيــِت كمــا فــي الش�

 ا�ي� ا���رنبيِن يصُل ٕاِلى الجزرِة ا�و��ً؟ 

 ا�ي� ا���رنبيِن يصُل ٕاِلى البيِت ا�و��ً؟ 

ــَع خطــوات فــي  ــر) ويقفــُز ٕاِلــى ا���مــاِم (ا�رب ــُد الن�قطِة(ِصْف ٢  ٔا) كنغــر يقــُف عن

ــرٍة). كل� م

 هي�ا نعد� قفزاِت الكنغر ا�ربعات: ٤،  ،  ،  ،  .
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ــي كل�  ــواٍت ف ــَس خط ــام (خم ــى ا���م ــُز ٕاِل ــر) ويقف ــَد الن�قطِة(ِصْف ــُف عن ــر يق  ب- كنغ
ــرٍة). م

 هي�ا نعد� قفزاِت الكنغر خمسات:٥،  ،  ،  ،  

٣ ا�عد� مع سعيد اثنينات وا�عد� مع علّي ث��ثات، ثم ا�لو�ُن حسَب المطلوب:

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤

صشزثمذدخغجقتبو

١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥

يلهـنرسكافحع

 ٔا) ٔابدٔا من العدِد ٢، وا�عد� اثنيناٍت*، وا�لو�ُن العدد ِباللوِن ا���حمِر.

 ب) ا�بدا� من العدد ٣، وا�عد� ث��ثاٍت وا�ضُع  على العدِد.

 جـ) ٔاكو�ن اسم حيوان من الحروف التي قفز عليها سعيد وعلي معًا:

        اسم الحيوان:

 د) ٔابــدٔا مــن العــدِد ١٢، وا�عــد� تنازلي�ــًا ا�ربعــات، هــل ا�صــُل ٕاِلــى العــدِد ١؟      
ٔافســر ٕاجابتــي شــفويًا.

يل

، وا�لو�ُن العدد ِباللوِن ا���حمِر.

* اثنينات: تعني اثنين- اثنين
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٤ ا�كِمُل الن�مط:

 ،  ٔا) ٢، ٤، ٦،  ، 
 ،  ب)  ٣، ٦، ٩،  ، 

 ،  جـ)  ٤ ، ٨ ، ١٢،  ، 

 ،  د) ٥ ، ١٠ ، ١٥ ،  ، 

٥ نشاط عملي:*

ُلعبُة قفِز الُمرب�عاِت(١-١٠) :                                         

 ٔا) ا�رمــي حجــرًا فــي الب��طــِة ا���ولــى، ثــم� ا�بــدا� ِبالقفــِز ِبرجــٍل 
واحــدٍة لِلوصــوِل ٕاِلــى الب��طــِة العاشــرِة ثــم� ا�خــرج.

ــي الب��طــِة  ــِة وا�رمــي الحجــَر ف ــَد البداي ــرًة ا�خــرى عن  ب) ا�عــوُد م
ــات. ــِز اثنين ــدا� بالقف ــِة وا�ب الث�اني

          

 الخروج
 

١٠

٩

٨

٧

٦

٥

٤

٣
٢

١

البداية * لِلمعلّم: تنفيذ النشاط (لعبة الحجلة في ساحة المدرسة).
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وَر ا���تيَة: ١ ا�تا�م�ُل الص�

     حقل محمود                 حقل مسعود                   حقل ع��ء

 ٔا) عدُد ا���شجارِ في حقِل محموٍد،هو: 

 ب) عدُد ا���شجارِ في حقِل مسعوٍد،هو: 

 جـ) عدُد ا���شجارِ في حقِل ع��ء، هو: 

نشاط عملي:

٢ ٔاكمل بما هو مناسب:

 ٔا)ا�تعاوُن و زميلي على القيام بالن�شاط، ثم� نجيُب عن ا���سئلِة التي تليه:*

 نضُع حب�تيِن من الفوِل في كل� مجموعٍة مرسومٍة.

رُس  الد�
  (٢)

مفهوم الضرب

* لِلمعلّم: تجهيز البطاقات المرسومة وتكراُر الن�شاِط مع تغييِر عدِد المجموعاِت وعدِدعناِصِرها .
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.  عدُد المجموعاِت= 

 عدُد حب�اِت الفوِل في كل� مجموعة =  حبة.

  +  عدُد حب�اِت الفوِل جميِعها =  +  + 

                                 ٔاربعة اثنينات.

 يمكُن الت�عبيُر عن عدِد حب�اِت الفوِل جميعًا:

عدُدالمجموعاِت×عدُد العناصر في كل� مجموعٍة = عدُد العناصِر جميِعها

رب) ٔاتعلم:    ا�سّمي الجملَة:  ٤ × ٢ = ٨     (جملُة الض�  

رِب رب:المضروب فيه  ٕاِشارة الضرب  المضروب    ناتج الض� عناصُر جملِةالض�

 ب)

 عدُد المجموعاِت=  ،عدُد الخنافس في كل�  مجموعٍة = 

 عدُد الخنافِس جميِعها:  +  +  = 

ث��ثة ٔاربعات       

 ونعّبر عنها بجملة الضرب:  ×  =  خنفسة.
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 جـ) 

 عدُد المجموعاِت =  ، عدُد الد��فين في المجموعِة الواحدِة = 

 عدُد الد��فين جميعها: +   =   ، ث��ثتان.

 ونعّبر عنها بجملة الضرب:  ×  =  د��فين.

 د) 

 عدُد المجموعاِت =  ، عدُد ا��ٔرانب في المجموعِة = 

ستة واحدة، ونعبر عنها بجملة الضرب: × =  ٔارانب.

ورة:  ٣ وضعْت ا�م� خالٍد قطعًا من الَبْسَكويِت في صحوٍن كما في الص�

، عدُد قطُع الَبْسَكويِت في كل� صحٍن: حوِن:  عدُدالص�

 عدُد قطِع الَبْسَكويِت جميِعها:ٔاربع ث��ثات.

 ونعبر عنها بجملة الضرب: ×  =  قطعة بسكويت.
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ـُل ِبالرســوِم عــدَد المجموعــاِت وعــدَد العناصــِر لِلعبــاراِت ا���تيــِة، ثــم�  ٤ ا�مثـ�

ــرِب: ــَة الض� ــُب جمل ا�كت

                     ×  =  دفاتر  

          ×  =  تفاحات  

        ×  =  وردة  

٥  زاَر ٣ ا�صدقــاٍء زميَلُهــم ليــث، بمناســبة خروجــه مــن المشــفى، ؤاخــَذ كل 

واحــد منهــم علبتــي عصير.ٔاكتــب جملــة الضــرب التــي تمثــل العبــارة الســابقة.

 الحل:    ×  =    

 ب) خمسة صحون في كل واحد منها تفاحتان. 

 جـ) ث��ثُة ا�حواٍض من الورِد، في كل حوٍض ٤ ورداٍت.

 ٔا) حقيبتاِن في كّلِ واحدٍة منهما ٥ دفاتر.
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ــى يســتطيَع شــراَء  ــي كل� ا�ســبوٍع حت ــارٍ  ف ــن ٢ دين ــُر ا�مي ــي:  يوف ١ نشــاط تعاون

هدي�ــٍة ثمُنهــا١٠ دنانيــر. ا�كمــُل الجــدوَل ا���تــي، ثــم ا�جيــُب عــن ا���ســئلِة التــي تليــه:

رب المبلُغ الذي وفَرُهالت�مثيُل بالر�سمالمبلُغ الذي يوف�ره  جملُة الض�

في  مايوف�ره  مجموُع 
ا���سبوِع الث�اني.

اثنين اثنينات*٢ + ٢ =٤

٢ × ٢ =٤

في  مايوفر�ه  مجموُع 

ا���سبوِع الث�الث.
 =  +  + 

 اثنينات

 =  × ٣

في  مايوف�ره  مجموُع 
ابع. ا���سبوِع الر�

 اثنينات

 =  × 

في  مايوفِّره  ُ مجموع 
ا��ٔسبوع الخامس.

ابق: ِمَن الجدوِل الس�

 بعد ٔاي� ا�سبوٍع يستطيُع ٔامين شراَء الهدي�ة؟  

رُس  الد�
  (٣)

حقائق الضرب للعدد (٢)

* لِلمعلّم: ا��ٔصل ٔان يكون اثنان اثنان .
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٢ ا���حُظ ثم� ا�جيب:

 عدُد المجموعاِت=  ، عدُد البيض في كل� عش = 

 عدُد البيضاِت جميعها =  +  +  = 

 يمكُن الت�عبيُر عن عدد البيضاِت جميِعها: ×  = 

 

رِب ا���تية: ٣ ا�رسُم ا�شكا��ً تمث�ل جملَة الض�

 = ٤ × ٢                                

ا يلي بجملِة ضرب:  ٤ ا�عب�ُر عم�

 ٔا) عدُد ا�رجِل الحماماِت: 

رب: ×  =       جملُة الض�

 ٔاناقش ؤاكتب: جملة الضرب التي تمثل عدد البيض في العش

         الواحد:  ×  = 



٤٠

 ب) عدُد العيون  لـ ٣ ٔاو��ٍد=  ×  =   

 جـ) عدُد ا���رُجِل لـ ٤ دجاجاٍت  =  ×  =  

 
 د) لدى ٔامينة خمسُة مغل�فاٍت، في كل مغل�ٍف رسالتان.

عدُد الر�سائِل جميعها =  ×  =   

٥ ا�كتُب العدَد المناسَب في  :

      = ١ × ٢ =             ٢ × ٢ =           ٣ × ٢

            = ٤ × ٢ =            ٥ × ٢

ور، كم عدُد ا�جنحِتها ؟ ٦ را�ت هياُم ٤ عصافيَر على الس�

       الحّل:  ×  =   

٧ ٔاكون مسٔالًة حياتية يكوُن حل�ها:٣ × ٢ = ٦ شفويًا

٨ ا�فك�ُر:

 عددانِ ناتُج جمِعِهما ٦، وناتج ضرِبهما ٨.
         العدداِن،هما:   ، 



٤١

ورَة ثم� ا�جيُب عّما يلي: ١ ا�تا�م�ُل الص�

ورِة.     ٔا) عدُد نوافِذ المسجِد القبلي المحصورة في الص�

 ب) ا�رسُم كل� ث��ِث نوافَذ في مجموعٍة مما يلي:

 

 =  +  +  +  +     

خمسة ث��ثات =      

جملة الضرب:  ×  =  

رُس  الد�
  (٤)

حقائق الضرب للعدد (٣)



٤٢

٢ نشاط تعاوني: 

تبر�َعــت والــدُة معتصــٍم بعــدٍد مــن المــراوِح لِمســجِد القريــة، 
كمــا فــي الشــكل المجــاور.

ا�ْكِمُل الجدوَل بما هو مناسب:

عدُد المراوِح
عدُد القطِع المتحركِة 
(ا��ٔذرع) في المراوح

رِب جملُة الض�

٣ + ٣ =   ٢
ث��ثتان

 = ٢ × ٣ 

٣ =  +  + 
 ث��ثات

 =  × 

٤
 ث��ثات

 =  × 

٥

 ٔاناقش ؤاكتب: جملة الضرب التي تمثل عدد ا��ٔذرع

         في المروحة الواحدة  ×  = 



٤٣

٣ ا�عب�ُر عن الر�سوِم ا���تيِة بجملة ضرٍب، ثم ا�ْكِمُل الفراَغ بما هو مناسب:

 ٔا) 

تُْقَرا�:ث��ثتان،  ×  =  

 ب)

 

 وتُْقَرا�: ث��ثات،  ×  =  

رِب ا���تية: ٤ ا�مث�ُل بالر�سوِم جمَل الض�

    ٔا) ٣ × ٢ =                         ب) ٢ × ٣ = 

٥ ا�ْكتُب العدَد المناسَب في:  

       = ١× ٣ =                ٢ × ٣ =          ٣ × ٣

  = ٤× ٣ =                ٥ × ٣



٤٤

٦ ا�ضع ٕاِشارة > ا�و < ا�و = في  لتصبَح العبارُة صحيحًة:

  ٔا) ٣ + ٣ + ٣       ٣ × ٣ 

 ب) خمُس ث��ثات   ٣ × ٢ 

  جـ) ٥×٢            ا�ربُع ث��ثات

٧ ا�راد توفيــق شــراَء ٤ قصــٍص متشــابهة، وكاَن ثمــُن القصــِة الواحــدِة ٣ دنانيــر. 

ا�عب�ــُر عــن المبلــِغ الــذي ســيدفُعه توفيــق للت�اجِر بجملــِة ضرب: 

  =  ×  : الحل�

٨  ا�كو�ن مسٔالًة حياتية يكون حل�ها : ٢ × ٣ =٦ شفويًا

٩ ٔافكر:

 عددانِ ناتُج جمعِهما ٨، وناتج ضرِبهما ١٥.

  العددان هما: ، 



٤٥

ي�ارِة الواحدِة ٤ عج��ت، ٔاتعاون وزميلي ؤاكمل الجدول: ١ للس�

ي�اراِت عدُد الس�
عدُد العج��ِت في 

ي�ارات الس�
رِب جملُة الض�

ٔاربعتان٤ + ٤ = ٢

 = ٢ × ٤ 

 ٔاربعات +  +  = ٣

 =  × 

 ٔاربعات٤

 =  × 

 ٔاربعات٥

 =  × 

رُس  الد�
  (٥)

حقائق الضرب للعدد (٤)

 ٔاناقش ؤاكتب: جملة الضرب التي تمثل عدد العج��ت في

         السيارة الواحدة.  ×  = 



٤٦

٢ ا�عب�ُر عن الر�سوِم ا���تيِة بجملِة ضرٍب وا�كِمُل الفراَغ:

 ٔا-   

تُْقَرا�:  ٔاربعات    ×  =  

رِب ا���تية: ٣ ا�رسُم ا�شكا��ً تمث�ُل جمَل الض�

 ٔا)  ٢ × ٤ =      

 ب)  ٥ × ٤ =  

بيعي�ة، فشــاهدا  ٤ تجــو�َل قصــّي مــع والدِه فــي ٕاِحدى المحمي�اِت الط�

ا�ربعــَة ا�عشــاٍش لِطائــِر الَحَجــل، في كل� منهــا ٤ ا�فراٍخ صغيرة.

 ما عدُد الفراِخ جميِعها في ا���عشاش؟  



٤٧

اٍب، فهــل تكفــي ٥ ســي�اراٍت مــن  ـِ ٤ ُرك� ٥ تتســع ســي�ارِة لــ

ــُر ٕاِجابتــي شــفويًا. الن�ــوع نفســِه لنقــِل ١٨ راكبــًا ؟ ا�فس�

٦ ا�كِمُل الفراَغ بما هو مناسٌب فيما يلي:

 ٔا) ٤+٤ =  ×  =  

 ب) ث��ُث ا�ربعات =  ×  =  

 جـ) ٤ + ٤ + ٤ + ٤ =  ×  =  

رِب بجملِة جمٍع متكرر: ٧ ا�عب�ُر عن عملي�ِة الض�

 ٔا) ٣×٤ = 

 ب) ٤×٣ = 

 جـ) ٥×٤ = 

: ٨ ا�كتُب العدَد المناسَب في 

   =٥×٤ =     ٢×٤=   ٣×٤  

 ١٦  ×٤ = ١٢  × ٤ = ١٦ =  × 



٤٨

٩ ا�كتشُف الخطا�:

حيح؟  ــكِل الص� ــرِب:٣×٤ ا�ي�همــا مث�لها بالش� مث�ــَل كل� مــن باســٍم و ربــاَب عملي�ــَة الض�
ولِماذا؟

             باسم                             رباب

 

: ١٠ ا�ضع دائرة حول عملية الضرب المناسبة لناتج الضرب الموجود في 

   ١٢        ٣×٤       ٢×٣  ٔا)      

   ١٥         ٥×٥       ٥×٣  ب)   

  ٤         ٤×٤       ٢×٢  جـ)   



٤٩

١ نشاط تعاوني: صنعْت جارتُنا رؤى وردة من ا��ٔزرار كما في الصورة:

زرارِ التي استخدمْتها رؤى في تشكيِل الوردِة الواحدة؟   ٔا) كم عدُد ا��ِٔ

 ب) ا�كِمُل الجدوَل ا���تي:

عدُد
الورداِت

عدُد ا��ٔزرارِ 
في كّل وردة

ربعدُد ا��ٔزرارِ المستخدمة جملُة الض�

خمستان ٥ + ٥= ٢٥ 

 = ٢ × ٥

 خمسات  +  +  = ٣٥

 =  × 

 خمسات٤٥

 =  × 

 خمسات٥٥

 =  × 

رُس  الد�
  (٦)

حقائق الضرب للعدد (٥)

 ٔاناقش ؤاكتب: جملة الضرب التي تمثل عدد ا��ٔزرار في الوردة   

             الواحدة:  ×  = 



٥٠

٢ ا�عب�ر عن الرّسوِم ا���تيِة بجملِة ضرب، وا�كِمُل الفراغ:

 ٔا) 

تُْقَرا�:  خمسات ،       ×  =   ٕاجاصة

 ب)

تُْقَرا�:  خمسات ،   ×  =  بيضة

 جـ) 

تُْقَرا�:  ،               ×  =  ٔاع��م



٥١

ا ئاتي: ٣  ا�تا�م�ُل مجموعتْي الن�مل ا���تية، ثم ا�جيُب عم�

 ٔا)

عدُد الن�م��ِت=  ×  =  

 ب) هل الت�مثيُل (١) يختلُف عن الت�مثيِل(٢)؟ ٔافسر ٕاجابتي  

رِب ا���تية: ٤ ا�كتُب عدَد ا���صابِع في ث��ِث ا�ْيٍد بجملِة الض�

        ×  =  ٕاصبعًا

٥ ا�كِمُل الفراَغ بما هو مناسٌب فيما يلي:  

 ٔا) ٥  +٥  =   ×  = 

 ب) ا�ربُع خمساٍت=  ×  = 

 جـ) ٥ + ٥ + ٥ + ٥+ ٥ =  ×  = 

رِب بجمٍع متكرر: ٦ ا�عب�ُر عن عملّيِة الض�

 ٔا) ٣ × ٥ = 

 ب) ٢ × ٥ = 

عدُد الن�م��ِت=  ×  =                    



٥٢

 

٧ ا�كتُب العدَد المناسَب في  :

               = ١ × ٥ =           ٢ × ٥ =     ٣ × ٥

٢٠  =    ×        ٢٥  =  ٥  × 

٨ عمارٌة تتكو�ُن من ٣ طوابَق، يوجد في كل� طابٍق ٥ نوافذ،كم عدُد

      النوافذ في العمارة؟

الحّل: ×  =  نافذه 

٩ ا�كِمُل:١ × ٥ =  

 = ٢ × ٥               

 = ٣ × ٥    

 = ٤ × ٥               

 = ٥ × ٥               

                ماذا ت��حظ؟ *

 ا�فك�ر:
١٠

ا�نا عدٌد ٕاِذا ضرْبَتني في خمسٍة كاَن الن�اتُج ١٠، فمن ا�نا؟ 

* للمعلم: ناتج الضرب في العدد ٥ ٕاما ٔان يكون ا�حاده صفر ٔاو ٥.



٥٣

ــي: ا���حــُظ  ١ نشــاط تعاون

ــورَة ثــم� ا�كِمــل الجــدول: الص�

رِبعدُدال���عبيَن في الم��عبعدُد الم��عب جملُة الض�

١٠ + ١٠ = ٢
 عشرتان 

 = ٢ × ١٠

٣ =  +  +  
 عشرات

 =  × 

٤ =  +  +  +  
 عشرات

 =  × 

٥
 عشرات

 =  × 

رُس  الد�
  (٧)

حقائق الضرب للعدد (١٠)

 ٔاناقش ؤاكتب:جملة الضرب التي تمثل عدد ال��عبين في         

        الملعـــب الواحـــد:  ×  = 



٥٤

٢ ا�عب�ُر عن الر�سوِم ا���تيِة بجملِة ضرٍب وا�كمُل الفراغ:

 ٔا) 

،      ×  =   كعكة تُْقَرا�:   

 ب)

تُْقَرا�:   عشرات   ،        ×  =   سمكة

رِب ا���تية: ٣ ا�رسُم ٔاشكا��ً تمث�ل جملة الض�

             = ٤ × ١٠      

رِب بجمٍع متكرر: ٤ ا�عب�ُر عن عملي�ِة الض�

 ٔا) ٣ × ١٠ = 

 ب) ٦ × ١٠ = 



٥٥

٥ ا�كِمُل الفراَغ بما هو مناسٌب فيما يلي:

 ٔا) ٢ عشرات =      ×  =   
 ب) ٣ عشرات =   ×  =   

 جـ) ٤ عشرات =   ×  =   

 د) ٥ عشرات =    ×  =   

 هـ) ٦ عشرات =   ×  =   

 و) ٧ عشرات =    ×  =     

 ز) ٨ عشرات =    ×  =    

حـ) ٩ عشرات =   ×  =   

٦ ا�كتُب عبارَة ضرب باستخدام ا���عداِد ا���تية: 

اســاِت رســٍم، ٕاِذا كاَن ثمــُن الكــراِس  ٩  اشــترى طــارٌق ٦ كر�

الواحــِد ١٠ قــروٍش، فمــا ثمــُن الكراســاِت التــي اشــتراها طــارٌق.

الحل: 

٤٠ ٤١٠

 =  ×   

٢ ١٠٥

 =  ×   

١٠ ٣٣٠

 =  ×   

١٠

 =  ×   

٢٢٠



٥٦

رِب المناسبة: ١ ا�كتُب ُجمَلَة الض�

 ٔا)                                                   

          عدُد ا�ذاِن ٥ ٔارانب        عدُد قرون ١٠ ِخراف

                        =  ×                 =  ×  

 ب)

      عدُد ا�رجِل ٤ قطٍط                            عدُد ا�رُجِل ٣ نجوٍم بحر

                        =  ×                 =  ×  

 جـ) 

عدُد المفاتيح الكلي=   ×  =   مفتاحًا     

رُس  الد�
  (٨)

مراجعة الوحدة

 ٔا)                                                   

 ٔارانب        عدُد قرون 



٥٧

٢ ا�كِمُل الجدوَل ا���تي بما هو مناسٌب ثم ا�لون حسب المطلوب:  

×٢٥٤٣١٠

٢١٠

٣٦

٤١٢

٥٢٥

١٠

ابِع با���حمر. ِف الث�اني والعموِد الر� رِب الذي يقُع في الص�  ٔا) ا�لو�ُن ناتج الض�

ِف الرابع و العموِد الثاني با���صفر.      رِب الذي يقُع في الص�  ب) ا�لو�ُن ناتج الض�

٣ عدداِن ناتُج جمِعهما ١٥، وناتج ضرِبِهما ٥٠، ما هما؟

٤ ا�كون مسٔالًة حياتي�ًة يكوُن حل�ها ٧ × ١٠ = ٧٠ شفويًا.



٥٨

: ٥ ا�كتُب العدَد المناسَب في 

 ٢ = ٨           ٥×  = ١٥× =٢٠ ×  

 ٣ ×  = ٩  × ٤ = ١٦× = ٦  

: ٦ ا�ضع دائرة حول عملية الضرب المناسبة لناتج الضرب الموجود في 

   ٢٥          ٣×٤         ٥×٥  ٔا)     

   ٦٠         ٦×١٠       ٥×٤  ب)   

  ٨         ٤×٤         ٢×٤  جـ)   

ــا ا�ســوَد  ــٍة منه ــوُن ث��ث ــن الكراســي، كاَن ل ــًة م ــد مجموع ــُد زي ٧ اشــترى وال

، ٕاِذا كاَن عــدُد ا�رُجــِل الكراســي جميِعهــا ٢٠ رِجــ��ً، فمــا عــدُد  والباقــي لونُهــا بنــي�

ــة؟      الكراســي البني�

الحل:



٥٩

* للمعلم: تنفيذ اللعبة في غرفة الصف ٔاو ساحة المدرسة.

= ٤ × ٥

= ٢ × ٣

= ٤ × ٤

= ٥ ×١٠

= ٢ × ٤

= ٣ × ٣

=٣ ×١٠

= ٢ × ٢

١٦٢٠٦

٥٠ ٤ ٣٠

١٥٩٨

٨ هّيا نلعُب:

لبــَة ٕاِلــى فريقيــن: ا���ول مجموعــُة (المفاتيــح)، والثّانــي مجموعــُة  يــوزُّع المعلــُم الط�

(ا���قفــال) ويختــاُر ٨ طــ��ٍب، يحمــُل كل� منهــم مفتاحًا،ثــم� يختــاُر ٩ طــ��ٍب 

لبــُة جميعــًا بشــكٍل  ا�خريــَن يحمــُل كل� طالــٍب منهــم قفــ��ً. وبعــَد ٔان يتحــرَك الط�
ــاح عــن القفــل المناســب للمســٔالة التــي يحملهــا.* عشــوائّي، يبحــث كل مفت

٩ ٔاقّيم ذاتي: ٔاعبر بلغتي عن جملة ضرب مستخدمًا ٕاحدى التمثي��ت.



٦٠

الوحدة الثامنة
الـقـسمـــة

وَرة، ثُم� ا�جيُب: ا�تا�م�ُل الص�

ورة؟  ١) ماذا تشاهُد في الص�

 ٢) عدُد الكراِت في كل� سل�ة:   



٦١

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

يكونوا قادرين على توظيف الـقـسمـــة في الحياة العملّية من خ��ل ا���تي:

 ١) الت�عر�ِف ٕاِلى مفهوِم القسمة.

 ٢) الت�عر�ِف ٕاِلى عناصِر ُجملِة الِقسمة.

 ٣) ٕاِيجاِد ناتِج قسمِة عددْيِن ضمَن الـــ ٢٥.

رِب والقسمِة في حل� المسائل.  ٤) توظيِف الع��قِة العكسي�ِة بيَن عمليتْي الض�

ُن عملية الِقسمة.  ٥) حل� مشك��ٍت حياتي�ٍة تتضم�

 ٦) تكويِن مسائَل حياتي�ٍة تُعب�ُر عن جملِة الِقسمة.



٦٢

رُس  الد�
  (١)

مفهوم القسمة

١ مسابقُة َمن ا���سرع؟

 ا�تعاوُن مع ا�فراِد مجموعتي وا�ختاُر بطاقة.

حون. رِب بقطِع المعكرونِة والص�  نمث�ُل عبارَة الض�

رِب ونمث�له في صحٍن ثالث.  نجُد ناتَج الض�

َة ا�و��ً وبشكٍل صحيح.  المجموعُة الفائزُة هَي التي تنِجُز المهم�

رِب فيما يلي: ٢ ا�جُد حاصَل الض�

 = ٣×٣ = ٣×٥ = ٤×٢

٨×٤ = ٥١٦×  = ١٠= ×

ورتْين: ٣ ا���حُظ الص�

= ٤×٢ = ٣×٤ = ٤×٥ = ٢×٣

 ٔاناقش:هل هناَك طريقٌة ا�خرى لِتوزيع ا���ق��ِم بينُهم بالت�ساوي؟



٦٣

٤ وز�عْت منى ٨ تفاحاٍت على ٤ صحوٍن بالت�ساوي .

 عدُد الت�فاحاِت جميِعها =  تفاحاٍت.

 عدُد الصحون=  صحوٍن.

 عدُد الت�فاحاِت في كل� صحٍن= 

ابِق:٨ تقسيُم ٤ يساوي ٢    ا�تعل�ُم:يمكُن الت�عبيُر عن الت�مثيِل الس�

ى (جملة القسمة)            ِبالر�موز:    ٨ ÷ ٤  = ٢              وتُسم�

عناصُر جملِة القسمة: المقسوم   ٕاشارة القسمة   المقسوم عليه    ناتج القسمة

٥ ٔاعــدت ٔام� خالــد كعكــة وقســمتها ٕالى١٢قطعــة متســاوية، وزعتهــا 

جميعهــا علــى ٔاطفالهــا فٔاعطــت لــكل طفــل ٣ قطــع، مــا عــدد ٔاطفالهــا؟ 
يمكن معرفة عدد ا��ٔطفال كا���تي:

  =١٢-٣           

 = ٩-٣           

 = ٦-٣                      

 =  ٣-٣           

         
 ٔاناقش:كم مرًة تم� طرُح العدد ٣؟             ١٢÷٣ = ٤



٦٤

٦ ا�عب�ُر عن عملي�ِة الط�رِح المتكررِ* بجملِة قسمٍة مناسبة: 

 ٔا)      ٢٠ - ٥ = ١٥                   ب)    ٨ – ٢ =   

  = ١٥ - ٥ = ١٠                            - ٢           

   = ١٠ - ٥ = ٥                              - ٢           

   = ٥ - ٥ = ٠                              - ٢             

جملُة القسمة:  ٢٠ ÷ ٥ =      جملة القسمة:   ÷  = 

٧ زارْت ليلــى جدَتهــا وا�هدْتهــا ســَت ورداٍت.كيــَف توز�ُعهــا 

بالت�ســاوي علــى المزهريتْيِن؟            

: الحل�

٨ ا�جُد ناتَج القسمة:  

 ٔا) ٤÷٢ =         ب)٢٠÷٥=    

 جـ)١٠÷٢=         د) ٩ ÷ ٣ =   

*  عدد عمليات الطرح المتكرر تمثل الناتج.
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٩  ا�عب�ُر عن الر�سوِم ا���تيِة بجملِة قسمٍة، ثُم� ا�كِمُل الفراَغ بما هو مناسٌب:

 ٔا) 

 ب)

١٠ ا�مث�ل ِبالرسوِم العباراِت ا���تيِة. 

 ٔا) توزيع عدد من حبات الفول على صحنين ليكون في كل صحن ٥ حبات.

 ب) توزيُع عدد من الخرزات على ٤ عقود ليكون في كل عقد ٣ خرزات.

 =  ÷   

 =  ÷   



٦٦

١١ ا�رادْت ياســميُن الّذهــاَب فــي رِحلــٍة مدرســي�ٍة تبلــُغ تكاليُفهــا 

الِتهــا ٥ دنانيــَر فــي ا���ســبوع،  ــُر فــي حص� ٢٥ دينــارًا، فٔاّخــذْت توف�
فكــْم ا�ســبوعًا تحتــاُج لِتوفيــِر تكلفــِة هــذِه الر�حلــِة؟

 : الحل�

١٢ ٔافكر:

يصــادُف يــوم ا��ســتق��ل الخامــَس عشــَر مــن شــهِر 
تشــريَن الث�انــي، َتــوز�َع ٢٠ شــخصًا ٕاِلــى ٥ مجموعــاٍت 
متســاويٍة لِلت�حضيــِر لِلحفلــة. وفــي كل� مجموعــٍة عــدٌد 

متســاٍو مــن الشــب�اِن والشــاب�ات.

 ٔا) عدُد ا���شخاِص في كل� مجموعة: 

ب�ان في المجموعِة الواحدة:   ب) عدُد الش�

اباِت في المجموعِة الواحدة:   جـ) عدُد الش�



٦٧

١ نشاٌط تعاونّي:*

ِف ٕاِلى مجموعاٍت وا�عطى لكل� مجموعٍة عيداَن  وز�َع المعلُم طلبَة الص�

تكويَن  مجموعٍة  كل�  من  طلَب  ثم�  ا���تي،  الجدوِل  في  كما  بوظٍة 

كِل المجاورِ، ا�كمُل الجدوَل بما هو مناسٌب: ٔاشكاٍل كما في الش�

اسُم 
المجموعِة

عدُد
عيداِن البوظة

عدُد العيداِن 
في كل� شكٍل

عدُد ا���شكاِل 
المتكوّنة

جملُة القسمِة التي تعب�ُر 
عن عدِد ا���شكاِل الن�اتجة

٦ ÷ ٣ = ٦٣٢٢القدس

٩٣الخليل

١٢٣بيسان

١٥٣رفح

٢ ا�تعــاوُن وا�فــراَد مجموعتــي فــي تمثيــِل جملــِة القســمِة باســتخداِم المــواِد 

المحسوســِة، ثــم نكمــُل الجــدوَل ا���تــي: 

ربجملُة القسمة جملُة الض�

 = ٨  ٨ ÷ ٢ =   ×    

 = ٢٠٢٠ ÷ ٥ =    ×   

رُس  الد�
  (٢)

 القسمة (١)

ِف ٕاِلى مجموعاٍت وا�عطى لكل� مجموعٍة عيداَن  وز�َع المعلُم طلبَة الص�

تكويَن  مجموعٍة  كل�  من  طلَب  ثم�  ا���تي،  الجدوِل  في  كما  بوظٍة 

ثــم نكمــُل الجــدوَل ا���تــي: المحسوســِة، ثــم نكمــُل الجــدوَل ا���تــي: المحسوســِة، ثــم نكمــُل الجــدوَل ا���تــي: 

* تكوين مثلثات منفصلة.
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كَل ا���تي: ٣    ٔا) ا�تا�م�ُل الش�

كِل هَي:١٥÷ =  ا حدَث في الش� جملُة القسمِة التي تعب�ُر عم�

كَل ا���تي:  ب) ا�تا�م�ُل الش�

 

ا حدَث هي: ×  =   رِب التي تعب�ُر عم� جملُة الض�

رُب عمليُة عكسية لعملية القسمِة )   ا���حُظ:١٥ ÷ ٥ = ٣ ،٣ × ٥ = ١٥ (الض�

رِب والقسمِة وا�جُد الن�اتَج ِبالحصر:  ٤ ا�مث�ُل عمليتْي الض�

 ٔا)     

 = ١٠÷ ٢            

 =  ×           

رِب والقسمِة وا�جُد الن�اتَج ِبالحصر:   ا�مث�ُل عمليتْي الض�

 ٔا)     

رِب والقسمِة وا�جُد الن�اتَج ِبالحصر:   ا�مث�ُل عمليتْي الض�

 ٔا)     

رِب والقسمِة وا�جُد الن�اتَج ِبالحصر:   ا�مث�ُل عمليتْي الض�

 ٔا)     

رِب والقسمِة وا�جُد الن�اتَج ِبالحصر:   ا�مث�ُل عمليتْي الض�

 ٔا)     

رِب والقسمِة وا�جُد الن�اتَج ِبالحصر:   ا�مث�ُل عمليتْي الض�

 ٔا)     

رِب والقسمِة وا�جُد الن�اتَج ِبالحصر:  رِب والقسمِة وا�جُد الن�اتَج ِبالحصر:  ا�مث�ُل عمليتْي الض� رِب والقسمِة وا�جُد الن�اتَج ِبالحصر:  ا�مث�ُل عمليتْي الض� رِب والقسمِة وا�جُد الن�اتَج ِبالحصر:  ا�مث�ُل عمليتْي الض� رِب والقسمِة وا�جُد الن�اتَج ِبالحصر:  ا�مث�ُل عمليتْي الض� رِب والقسمِة وا�جُد الن�اتَج ِبالحصر:  ا�مث�ُل عمليتْي الض� رِب والقسمِة وا�جُد الن�اتَج ِبالحصر:  ا�مث�ُل عمليتْي الض� رِب والقسمِة وا�جُد الن�اتَج ِبالحصر:  ا�مث�ُل عمليتْي الض� رِب والقسمِة وا�جُد الن�اتَج ِبالحصر:  ا�مث�ُل عمليتْي الض� رِب والقسمِة وا�جُد الن�اتَج ِبالحصر:  ا�مث�ُل عمليتْي الض� رِب والقسمِة وا�جُد الن�اتَج ِبالحصر:  ا�مث�ُل عمليتْي الض�  ا�مث�ُل عمليتْي الض�



٦٩

 ب)                                 
             

 = ٩÷ ٣              

 =  ×           

 جـ)  

 = ٨÷ ٤       

 =  ×      

٥ لــدى مريــَم ٦ حب�ــاِت بنــدورٍة و ٤ حب�ــاِت خيــارٍ، 

وزعــت البنــدورة والخيــار بشــكل متســاٍو علــى صحنيــن 

�ٕ�عــداد الســلطة.

 ٔا)كم حبة بندورة في كل صحن؟ 

 ب) كم حبة خيار في كل صحن؟ 

ــًا  ـِ ٢٠ كتاب ــي بــ ــِف الث�ان ــُة الص� ــر�َع طلب ٦  تب

ــا  ــِة بترتيِبه ــُن المكتب ــاَم ا�مي ــِة المدرســة، ق لمكتب
؟ علــى ٥ رفــوٍف. كــم كتابــًا وضــَع علــى كل� رف�

 : الحل�

٧ ا�فك�ُر:

ْمَته على ٥ كاَن الن�اتُج ٥، فما هو :  عدٌد ٕاِذا قس�

 جـ)  



٧٠

رُس  الد�
  (٣)

القسمة (٢)

، ٕاذا كاَن  ١ يرســُم فــوزي لوحــاٍت فــي كل� منهــا ٣ ا�عــ��ٍم   

عــدُد ا���عــ��ِم جميِعهــا فــي ال�لوحــاِت ١٥ علمــًا، فمــا عــدُد الل�وحــاِت التي رســَمها؟

 : الحل�

٢ وز�َع مديــُر المدرســِة ٢٠ قلمــًا علــى ٤ طــ��ٍب بالتســاوي 

بعــَد مشــاركِتهم فــي المســابقِة الث�قافي�ــة.

ا�جيُب عن ا���سئلِة ا���تية:

 كْم قلمًا يا�ُخُذ كل� واحٍد منُهم؟ 

  ا�كتُب جملَة القسمِة التي تعب�ُر عن عدِد ا���ق��ِم مع كل� واحٍد منُهم: 

 =  ÷          

رِب:  ×  =  ِة الحل� بالض�  ا�تحقُق من صح�

٣ ا�كمُل:
رِبجملُة القسمِة جملُة الض�

 = ١٢١٢÷٤ =  × 

٢ = ٦÷ = ٣ × 

٢ ×  = ٨ ÷  = ٢



٧١

٤ ا�ضُع ٕاِشارَة> ا�ْو< ا�ْو = في  لِتصبَح العبارُة صحيحًة:

 ٔا) ٦÷٢       ٦ ÷ ٣     

 ب) ١٦÷٤  ٢٠ ÷ ٤ 

 جـ) ٢٥÷٥   ١٠ ÷ ٢ 

٥ ا�كتُب عددًا مناسبًا في  :

 = ٤ = ٤  ٢٠÷ ٥÷  ٤÷ = ٢ 

              
             

شارَة المناسبَة ( × ، ÷) وا�كتُبها في  :  ٦ ا�ختاُر ا�ٕ�ِ

 ٔا) ١٠ ٢ = ٥      ب) ٦  ٣ = ٢ 

 جـ) ٤  ٤= ١٦                 د) ٧  ١٠ = ٧٠ 

٧ ا�كــو�ُن مســا�لًة حياتيــة بحيــث يكــون المقســوم عــدد ا��ٔقــ��م والمقســوم عليــه عــدد 

الطلبــة مــن ا��ٔرقــام (٢،٨ ،٤) .

الحل: 



٧٢

٨ ا�فك�ُر:

لدى محمد مجموعًة من قطِع الّحْلوى كما في الجدول ا���تي:

العددشكل القطعة

٨

 ٤

 ١٢

 ١٧

ــم� قــاَم بتوزيــِع القطــِع  تنــاوَل محمــٌد ٕاِحــدى هــذِه القطــِع مــن ا�حــِد ا���صنــاِف، ثُ

مــن كل� صنــٍف بيــَن ا�صدقائــِه ا���ربعــِة ِبالت�ســاوي.هي�ا نجيــبُ عــن ا���ســئلة؟

 ٔا) من ا�ي� صنٍف تناوَل محمٌد قطعَة الَحْلوى؟

:      الحل�

 ب) ا�رسُم في صحٍن حصَة ا�حِد ا�صدقاِء محمٍد من ا���صناِف المختلفِة.



٧٣

رُس  الد�
  (٤)

مراجعة الوحدة

١ ا�كمُل الجدوَل ا���تي:

ناتُج القسمِةالمقسوُم عليهالمقسوُمعبارُة القسمِة

 = ٤÷٢

 = ٢٠÷٥

ُم كل� شريٍط ٕاِلى قطٍع متساويٍة وا�كمُل الجدوَل:  ٢  ا�قس�

ريِط الملو�ِن  طوُل الش�
(سم)

عدُد القطِع 
المتساوية

جملُة القسمِة التي تعب�ُر عن طوِل كل� 
قطعة 

١٠٢ =  ÷ 

١٢٣ =  ÷ 

٢٥٥ =  ÷ 

١٠سم        
١٢ سم           

٢٥ سم
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٣ ا���حُظ ثُم� ا�جيُب:*

    

    

 ٔا) كْم طائرًة ورقي�ًة تستطيُع ا�ْن تشترَي بــ ١٦ قرشًا ؟  

 ب) معي ٢٠ قرشًا، ماذا يمكُن ا�ن اشترَي بجميع المبلغ؟ 

رِب والقسمة: ٤ ا�كو�ُن جمَل الض�

ربا���عداُد جملُة القسمةجملُة الض�

٤،٢٠،٥ =  ×  =  ÷ 

٤،٣،١٢ =  ×  =  ÷ 

٥ ا�مث�ُل ِبالر�سوِم جمَل القسمِة ا���تية:

 ٔا)  ٦ ÷ ٣ =                         ب) ١٥ ÷ ٥ = 

    

٢ قرش٤ قروش٥ قروش٣ قروش

* للمعلم:هناك ٔاكثر من ٕاجابة.
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ــًا، ا�رادْت ا�ْن تحفَظهــا فــي  ــزْت ا�م� حســٍن ١٦ رغيف ٦ خب

الث���جــِة فوضعــْت ٤ ا�رغفــٍة فــي كل� كيــٍس.

كْم كيسًا احتاجْت لحفِظها؟

 : الحل�

٧ ا�فك�ُر:

ــاُء الت�اجــِر عبــد الرحمــن، ِبنقــِل الِبضاعــِة داخــَل المحــّل، ٕاِذا  ــاَم فــادي وســعيٌد، ا�بن ق
ا�رادا نقــُل ١٥ صنــدوَق عصيــٍر، تبلــُغ كتلــُة كل� صنــدوٍق ٣ كيلوغــرام، علمــًا ِبــا�َن فــادي 

ِة الواحــدة. يســتطيُع ا�ْن يحمــَل ٩كيلــو غــرام، و ســعيٌد  ١٢ كيلــو غــرام فــي المــر�

جابِة عن ا���سئلِة ا���تية: نتعاوُن في ا�ٕ�ِ

ِة الواحدة؟  كْم صندوقًا يستطيُع فادي ٔاّْن يحمَل في المر�

 

ِة الواحدة؟  كْم صندوقًا يستطيُع سعيٌد ا�ن يحمَل في المر�

 

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

 

ِة الث�انية؟ ناديِق التي بقيت خارَج المحل� بعَد المر�   عدُد الص�

 



٧٦

٨ لعبُة الت�ركيُب:

ابق. كِل الس� مًة كما في الش�  المواد: بطاقاُت (١٦) بطاقًة مقس�

 عدُد ال��عبيَن: ثنائي ا�و رباعي.

 سيُر ال�لعبِة: 

   توزيُع الِبطاقاِت على المجموعاِت (كل� مجموعٍة تحصُل على ١٦ بطاقًة).

 المطلوب:كل� مجموعٍة تكو�ُن ا�ربَع جمل صحيحة ثم نجد ناتج عمليات القسمة.

 الفائُز: المجموعُة التي حققت المطلوب ِبا�سرِع وقت.

٨ ÷ ٢

٤ ÷ ٢

حقائُق القسمِة للعدِد (٢)

١٠ ÷ ٢

٦ ÷ ٣

٩ ÷ ٣

١٥ ÷ ٣

حقائُق القسمِة 
للعدِد (٣)

حقائُق القسمِة 
حقائُق القسمِة للعدِد (٤)

للعدِد (٥)

٨ ÷ ٤
١٦ ÷ ٤

١٠ ÷ ٤٥ ÷ ٤

٢٠ ÷ ٥

١٥ ÷ ٥

٨ ٔاقّيم ذاتي: ٔاعبر بلغتي عن جملة قسمة مبينًا عناصر عملية القسمة.



٧٧

الوحدة التاسعة
الكسور

وَرة، ثُم� ا�جيُب: ا�تا�م�ُل الص�

ورة؟  ١) ماذا تشاهُد في الص�

 ٢) ما الكسُر الذي يمث�ُل عدَد الّدجاجاِت السوداِء ؟   



٧٨٧٩

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

يكونوا قادرين على توظيف الكسور في الحياة العملّية من خ��ل ا���تي:

 ١) التعر�ِف ٕالى مفهوِم الكسورِ (نصف، ربع، خمس، ثلث، ثمن).

 ٢) قراءِة الكسورِ وكتابِتها .

 ٣) تمثيِل الكسور. 

 ٤) تعر�ِف قيمِة الكسِر( ثلث، خمس، ثمن).

 ٥) حل� مشك��ٍت حياتّيٍة على الكسور. 



٧٩

رُس (١)   الد�

       ( ١
٣
 ، ١

٤
 ، ١

٢
الكسور (

رائحٍة  على  عماٍد  ا�سرُة  ا�فاقْت  الجمعِة  يوِم  صباَح   ١

طيبٍة في البيت، فٕاذا بوالدِة عماٍد قد صنعْت لهم فطيرتْين 

ا���ولى بالخضارِ، والثانية بزيِت الزيتوِن والزعتِر،  ��ٔن لكل 

فرد الحق في الحصول على غذاء صحي، قسمْت الفطيرَة 

ا�ربعِة  ٕاِلى  الثانيَة  وقسمْت  متساويْين،  قسمْين  ٕاِلى  ا���ولى 

ا�قساٍم متساوية. 

 ٔا) ا�كَل عماٌد قطعًة من الفطيرِة ا���ولى، فالكسُر الذي يمث�ُل ما ا�كله هو:

 ب) ماذا نسمي كل� قسٍم من ا���قساِم ا���ربعة؟  

 جـ) ٔاكلت سميرة قطعة من الفطيرة الثانية، ما الكسر الذي تمثله القطعة
        التي ٔاكلتها سميرة؟ 

٢      ٔا) ٔاضع ٕاشارة( ) تحت الشكل الذي قسم ٕالى قسمين متساويين:

(  )                      (  )                 (  )              (  )         



٨٠٨١

 ب) ٔاحصر بقلم الرصاص نصف المجموعة:

: ١
٢ كِل فيما يلي، وا�كتُب تحَته  ٣ ا�لو�ُن نصَف الش�

  (     )            (     )            (   )                  (   )        

كِل الذي قُسَم ٕاِلى ٤ ا�قساٍم متساوية: ٤ ا�ضُع ٕاِشارَة ( ) تحَت الش�

(    )                (    )               (    )                     (    )      

(    )                 (    )            (    )                   (    )           

 ٔاناقش:كم نصفًا في الواحد الصحيح؟ 



٨١

كِل فيما يلي : ٥ ا�لو�ُن ربَع الش�

٦ ا�حصُر ربَع المجموعة :

٧ قــدم ٕابراهيــم لوالدتــه ٣ قطــٍع مــن كعكــِة الجلــي، فــٕاِذا ا�كلــت والدتــه قطعــًة 

منها:

 ٔا) كم عدُد القطِع جميِعها   

 ب) الكسُر الذي يمث�ُل القطعَة التي ا�كلتها 

١ وُيقرا� (ثلثًا).
٣
        والدة ٕابراهيم هو  

؟  جـ) كم ثلثًا في الواِحد الصحيح 

 ٔاناقش:كم ربعًا في الواحد الصحيح؟ 



٨٢٨٣

٨ ا���حُظ الصورَة وا�جيُب: 

 عدُد الت�فاحاِت جميِعها  

 الكسُر الذي تمث�ُله عدد التفاحات الحمراُء 

 الكسُر الذي تمث�ُله عدد التفاحات الخضراُء 

كِل الذي قُسَم ٕاِلى ٣ ا�قساٍم متساوية:    ) تحَت الش� ٩ ا�ضُع ٕاِشارَة (

(    )               (    )              (    )             (    )           

كل: ١٠ ا�لو�ُن ثلَث الش�

١ المجموعة: 
١١ ا�حُصُر ٣



٨٣

١٢ وز�َع ريــاض ٣ ميداليــاٍت مــن خارطــِة فلســطيَن علــى 

ا�صدقائِــه الث��ثــِة بالتســاوي.

 ٔا) ما نصيُب كل� صديق من الميدالياِت ؟ 

 ب) ما الكسُر الذي يمث�ُله نصيُب كل� منهم ؟ 

كُل المظل�ُل فيما يلي:  ١٣ ا�كتُب الكسَر الذي يمث�ُله الش�

(    )                     (    )                      (    )              

١٤ ا�ِصُل بيَن الكسِر ورمِزه: 

١
٣

١
٤

 ميداليــاٍت مــن خارطــِة فلســطيَن علــى 

١
٢



٨٤٨٥

جاِج.  ١ تُرّبي  ا�م� عمارٍ مجموعًة من الد�

جاجاِت جميِعها   ٔا) عدُد الد�

١ وُيقرا�  (خمسًا).
٥
 ب) الكسُر الذي يمثّله عدد الدجاجات السوداُء  

 جـ) الكسُر الذي يمثّله عدد الدجاجات البيضاُء   وُيقرا� 

كِل الذي قُسَم ٕاِلى خمسِة ا�قساٍم متساوية:  )تحَت الش� ٢ ا�ضُع ٕاِشارَة(

(       )            (      )            (       )            (      )         

كل: ٣ ا�لو�ُن ُخمَس الش�

رُس (٢)   الد�

       ( ١
٨
 ، ١

٥
الكسور (  



٨٥

ــات  ــراِد ا�ســرتِه مجموعــًة مــن حب ٤ ا�حضــَر ســامي ���ف

الت�فــاِح كمــا فــي الشــكل المجــاور، ا�خــذ منهــا حبــًة واحــدًة 
ووزع الباقــي عليهــم فٔاعطــى لــكل واحد منهم حبــًة واحدًة.

 ٔا) عدُد حّباِت الت�فاِح التي ا�حضرها سامي 

 ب) الكسُر الذي يمث�ُل الحب�َة التي ٔاخذها سامي  وُيقرا� 

كِل المقسوِم ٕاِلى ثمانيِة ا�قساٍم متساويٍة: ) تحت الش� ٥ ا�ضُع ٕاِشارَة(

(    )                     (    )                     (    )              

كل: ١ الش�
٦ ا�لو�ُن ٨

٧ ا�كتُب الكسَر الذي يمث�ُله الجزُء الملو�ن:

 (    )                (    )             (    )                  (    )         

 ٔاناقش:كم خمسًا في الواحد الصحيح؟ 



٨٦٨٧

١ الّشكل:
٨

٨ ا�حصُر 

  

               
 ما الكسُر الذي تمث�ُلُه ا���شياُء الحمراُء اللون:

               
٩

   
    

١٠  ا�كتُب الكسَر الذي يمث�ُله الجزُء المظل�ل: 

            (    )             (    )           (    )              (    )        

 ٔاناقش:كم ثمنًا في الواحد الصحيح؟ 



٨٧

 ا�حصُر بقْدرِ الكسِر الُمعطى:
١

الكسرالصور

١
٤

١
٥

    
١
٣

١
٢

١
٨

رُس (٣)   الد�

مراجعة الوحدة     



٨٨٨٩

كِل المقسوِم ٕاِلى ا�قساٍم متساوية: ) تحَت الش� ٢ في كل� صف� ا�ضُع ٕاِشارَة (

                                                   

(     )               (    )                   (    )                  (    )    

٣ ٔاكتب الكسور التي تمثل ا��ٔجزاء المظللة.ثم ا�ضُع ٕاِشارَة  ا�ْو   

: ٔاو = في 

                                           

٤  ا�كِمُل الجدوَل ا���تي:

رسٌم يمث�ُل الكسررمُز الكسرالكسُر لفظًا

١ُرْبٌع
٤

ُخْمٌس



٨٩

٦ ا�كتُب الكسَر الذي يمث�ُله عدد البالونات الصفراء في كل� من المجموعات ا���تية:

٧  نشاط عملي: 

 ٔا) ا�حضُر ورقًة بيضاَء وا�طويها طيًة واحدًة وا�لو�ُن نصَفها.

 ب) ا�طوي ورقًة بيضاَء مرتين وا�لو�ُن ربَعها.

 جـــ) ا�طــوي ورقــًة بيضــاَء ثــ��َث مــراٍت متســاوية وا�لــو�ُن 
ــُل كل� قســم:       ــذي يمث� ــَر ال ــُب الكس ــم ا�كت ــا، ث ثمَنه

٨ ٔاقّيم ذاتي: ٔاكمل الجدول ا���تي:

دون متوسط متوسط مرتفعالمهارة

كتابة الكسور التي تعلمتها وا�قرءها

تلوين الجزء من الواحد الصحيح الذي يمثل كسراً ما



٩٠

الوحدة العاشرة
الهندسة والقياس (٢)

ورة؟  ماذا تشاهُد في الص�

١٠٠



٩١

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

يكونوا قادرين على توظيف وحدات القياس في الحياة العملّية من خ��ل ا���تي:

 ١) الت�عر�ِف ٕالى وحداِت قياِس الط�ول (سم،م) .

ـِ ( سم ، م ) والمقارنِة بينها .  ٢) ٕاِيجاِد قياساِت ا�طواٍل بـ

اعِة واليوِم.  ٣) الت�عر�ِف ٕالى الع��قِة بيَن الس�

اعِة الر�قمي�ِة.  ٤) قراءِة الس�

ِب وا��سطوانة.  ٥) الت�عر�ِف ٕالى المكع�

 ٦) حل� مشك��ٍت حياتي�ٍة باستخدام الهندسِة والقياِس.



٩٢

رُس  الد�
  (١)

وحدات الطول

١ ا�تعاوُن وزميلي في قياِس:

 طوُل حاف�ِة طاولة الطالب بشبري: 

 طوُل حاف�ِة طاولة الطالب بشبِر زميلي: 

 هل هناَك طريقٌة ا�خرى لِقياِس طوِل طاولة الطالب؟ 

) تحت القلِم ا���طوِل: ورَة وا�ضُع ( ٢ ا�تا�م�ُل الص�

  

 

     

      (    )          (    )         (    )          
          

٣ نشاط عملي: ٔاستخدم مسطرتي ٔاو المتر لقياس:*

  طول حافة طاولة المعلم.

 طول ا�ٕ�طار الخشبي للسبورة.

 طول حافة النافذة.

     

* للمعلم: يقوم الطلبة بتنفيذ النشاط بمساعدة المعلم. 



٩٣

ٔاتعلم: وحدة قياس الطول التي استخدمتها في النشاط تسمى
   المتر، ونرمز له: م .

متر ونصف

١م

نصف متر

٤ ٔاتٔامل الصورة ثم ا�قرا� القياساِت:

ــز  ــنتمتر ونرم ــمى الس ــرة تس ــوال القصي ــاس ا��ٔط ــدة قي ــم: وح ٔاتعل
لها(ســم).

٥ ٔاتٔامل الصورة ؤاتعلم:

١سم١سم طول الشريط الملون ا سنتمتر



٩٤

٦ ا�قرا� القياساِت ثُم� ا�كتُب ا�طواَلها: 

 ٔا) طوُل القلِم =  سم

      

 ب) طوُل الطبشورِة =  سم

ريِط الملو�ِن =  سم  جـ) طوُل الش�

٧ ا�لو�ُن من القطعِة الخشبي�ِة حسَب القياِس المطلوب:

 

     ٢سم            ٨سم

٨ ٔاتعاون وزميلي في قياس طول السبورة باستخدام مسطرة المعلم.

طوُل السبورة =  متر، و  سم 

٩ نشاط عملي: ٔاتعاون مع زميلي ؤاقيس طوله.*

 طول زميلي  سم.  

٢سم            

ٔاتعلم: ١متر= ١٠٠سنتمتر

سم            ٨سم

* للمعلم: يقوم الطلبة بتنفيذ النشاط بمساعدة المعلم.



٩٥

حــِة المدرســي�ِة لمدرســِة ا���مــِل الت�ابعــِة لوكالــِة الغــوِث  ١٠ فــي زيــارِة طبيــِب الص�

ــورة:  لبــِة وكانــْت كمــا فــي الص� قــاَم بقيــاِس ا�طــواِل مجموعــٍة مــن الط�

 ٔا) ا�كمُل الجدوَل ا���تي:

الطول (سم)ا��سم

محمد

هيا

سعيد

لبِة تنازليًا:  ،  ،    ب) ا�رت�ُب ا�طواَل الط�

ــورة:  لبــِة وكانــْت كمــا فــي الص� قــاَم بقيــاِس ا�طــواِل مجموعــٍة مــن الط�

محمد
سعيد

هيا



٩٦

ورَة: ١١ ا�تا�م�ُل الص�

) على السياج المناسب للجهة الرابعة من الحديقة:  ٔاضع ٕاشارة (

١٢ ا�فك�ُر:

ث��ثــُة ٕاِخوٍة:ا�حمــُد وســجوٌد ونزيــه، ا�حمــُد ا�قصــُر مــن نزيــٌه، وســجوُد ا�قصــُر مــن 

ا�حمــَد.
خوِة تصاعديًا :  ،  ،    ا�رت�ُب ا�سماَء ا��ِٔ



٩٧

رُس  الد�
  (٢)

قراءة الساعة

ورَة ثُم� ا�جيُب: ١ ا�تا�م�ُل الص�

اعة:   ٔا) خرجْت ا���سرُة من البيِت الس�

اعة:   ب) وصلت ا���سرُة ٕاِلى مدينِة ا���لعاِب الس�

اعة:   جـ) جلسْت ا���سرُة للغداء الس�

 د) ركبت ا��ٔسرة السيارة وغادرت باتجاه البيت الساعة: 

2:00

8:00



٩٨

اعَة ثُم� ا�جيُب  ٢ ا���حُظ الس�

 ٔا) يشيُر العقرُب القصيُر ٕاِلى العدِد  ونسميه 
اعات.  عقرَب الس�

يِه   ب) يشيُر العقرُب الطويُل ٕاِلى العدِد  ونسم�
عقرَب الّدقائق .

 جـ) تشير الساعة المجاورة ٕالى: 

٣ ا���حُظ الساعة ثُم� ا�جيُب:

ٕاِذا تحــر�َك عقــرُب الدقائــِق بــدءًا بالرقِم١٢ليصــَل ٕاِلــى 

١يكــوُن قــد تحــرَك: ٥ دقائــَق 

تشير الساعة ٕالى: 

تشير الساعة ٕالى: الساعة  والدقيقة   



٩٩

تشير الساعة ٕالى: الساعة  والدقيقة   

ٕاِذا تحر�َك عقرُب الدقائِق بدءًا بالرقِم ١٢ليصَل ٕاِلى ٣ 
يكوُن قد تحرَك  دقيقًة

ٕاِذا تحــر�َك عقــرُب الدقائــِق بــدءًا بالرقــِم ١٢ليصــَل ٕاِلــى 
٦  يكــوُن قــد تحــرَك  دقيقــًة

ٕاذا تحــرَك عقــرُب الدقائِق(دائــرة كاملــة) بــدءًا بالرقــِم  

١٢وبالعــودِة ٕاِلــى ١٢ يكــوُن قــد تحرَك:ســاعًة واحدًة، 
وتســاوي  دقيقًة. 

تشير الساعة ٕالى: 

ٔاتعلم:الساعة =٦٠ دقيقة

تشير الساعة ٕالى: الساعة  والدقيقة   

تشير الساعة ٕالى: الساعة  والدقيقة   



١٠٠

٤ نشاط عملي: ا�صنُع ساعتي

ــون ٔاو مــن صحــون  ــم بصناعــة ســاعة مــن الكرت ــة بالتعــاون مــع المعل يقــوم الطلب
ــراءة الســاعة. ــي ق ب��ســتيكية ليســتخدموها ف

: اعَة وا�كتُب الوقَت في  ٥ ا�قرا� الس�

الساعة  والدقيقة           الساعة  والدقيقة    



١٠١

اعِة لتدل� على الوقِت المحدد: ٦ ا�رسُم عقارَب الس�

اعَة الث�الثَة وعشَر دقائَق.   ٔا) يدرس حسام واجباتِه البيتي�َة الس�

                 

     

                                             

 ب) ذهَب سليٌم وا�م�ُه لزيارِة صديقِه المريِض الساعَة السادسَة وث��ثين دقيقًة.

            

             

اعَة الخامسَة وا�ربعين دقيقًة.  جـ- تستخدم مرُح الحاسوِب الس�

٧ ا�فك�ُر:

ــابعَة و١٥  ــاعَة الس� يذهــُب عثمــان مــع ٔاصدقائِه ٕاِلى المدرســِة الس�

دقيقــًة صباحــًا، نظــَر عثمــان ٕاِلــى ســاعتِه فوجَدهــا  

ــَز نفَســه لِلمدرســة. يحتــاج عثمــان ٕالــى  دقيقــة ليجه�

                 

                                             

            

             

                                             

 ذهَب سليٌم وا�م�ُه لزيارِة صديقِه المريِض الساعَة السادسَة وث��ثين دقيقًة.



١٠٢

٩ ا�لعُب و ا�تعل�ُم*

 ا�رمي المكعب ثم� ا�رسم الساعة في بطاقتي وا�كتبها.

ٔاتعلم:اليوم=  ٢٤ ساعة

٨ ا�تا�م�ُل ما يلي: 

        الساعة ٦صباحًا يوم ا��ٔحد        الساعة ٦صباحًا يوم ا��ثنين

 ٔا) كم دورة تحرك عقرب الساعات؟ 

 ب) عقرب الساعات تحرك  ساعة

* للمعل�م: بطاقات كما في الصورة، ومكعب على ٔاوجهه الستة ساعات رقمية. 

صباحًا يوم ا��ثنينصباحًا يوم ا��ٔحد        الساعة  صباحًا يوم ا��ٔحد        الساعة 

ٔا��حظ:
ثنيِن. اعِة ٦ صباحًا من يوِم ا�ٕ�ِ  تحر�َك عقرُب الساعاِت من ٦ صباحًا يوَم ا���حِد ٕاِلى الس�

ٔا��حظ:

12:00

03:00

07
:0

0
ثنيِن.  صباحًا من يوِم ا�ٕ�ِ



١٠٣

رُس  الد�
  (٣)

المجسمات

١ زار ساري ا�ثار مدينة سبسطية والتقط هذه الصورة.

ورة؟  ماذا تشاهُد في الص�

سطوانة.    َم  ا�ٕ�ِ ي المجس�  ا�سم�

كَل المناسَب لكل� مجسم مما يلي:   ا�حصُر الش�
٢

( 

كَل المناسَب لكل� مجسم مما يلي:   ا�حصُر الش�

 ،  ٔا) المكع�ب:(  ، 

(  ، ،  ب) ا���سطوانة: ( 



١٠٤

ٔاتعلم: نسمي كل جانب تم تلوينه بوجه المكعب.

ورَة وا�كمُل الجدوَل: ٣ ا�تا�م�ُل الص�

العددالنوع

مكعب

ٔاسطوانة

 نشاٌط تعاونّي *
٤

  ا�تعاوُن مع ا�فراِد مجموعتي في تلويِن كل� جانٍب في

ِب بلوٍن مختلف.   المكع�

ِب  ا�وجه.    للمكع�

ِب مرًة واحدًة. ٥ ا�رادْت سهى كتابَة حرِف ( C ) على كل� وجٍه من ا�وجِه المكع�

 تكتُب سهى حرَف (C )  مرات.

لبِة لتنفيِذ الن�شاِط الت�عاونّي. باِت مسب�قًا لتوزيِعها على مجموعاِت الط� * للمعل�م: تجهيُز المكع�



١٠٥

٦ ٔامسُك بيدي حجَر الن�رِد ثم� ا�جيُب:

 ٔا) شكُل حجِر الن�رِد: 

 ب) عدُد رؤوِس حجِر الن�رِد: رؤوس.

٧ نشاٌط عملّي:* 

ــِف ٕاِلــى مجموعــات، ويــوز�ُع عليهــم  ــُم طلبــَة الص� ــُم المعل�  ٔا) يقس�
ــكِل، ثـُـم� يطلــُب منهم تشــكيَل مجســم. المقصوصــاِت كمــا فــي الش�

 ا���شكاُل الهندسيُة التي تتكو�ُن منها المقصوصات:

        و   .

 المجسم الن�اتُج من تشكيِل المقصوصات هو:  

ــِف ٕالــى مجموعــات، ويــوز�ُع   ب) يــوز�ُع المعل�ــُم طلبــَة الص�
ــكل، ثُــم� يطلــُب منهــم  عليهــم المقصوصــاِت كمــا فــي الش�

تشــكيَل مجســم.

 المجسم الن�اتُج من تشكيِل المقصوصات هو: 

٨ ا�سّمي ا�شياَء من بيتنا لها شكُل ا��سطوانِة:

 ،  ،  

لبِة لتنفيِذ الن�شاِط عمليًا. * للمعل�م: تجهيُز المقصوصات مسب�قًا لتوزيِعها على مجموعاِت الط�



١٠٦

رُس  الد�
  (٤)

ُمراجعة الوحدة

١١٥ سم

١٠٠سم

٣٥ سم

٥٠ سم

:  ا�قرا� ا�طواَل ٔاشجار الزينة، ثم� ا�كمُل في 
١

، ، ،  ا�رت�ُب ا�طواَل ا���شجارِ تصاعدي�ًا :

٢ ا�حسب: 

بات =   ٔا) عدَد ا���وجِه لــ ٣ مكع�

ـِـمكعبْيِن =   ب) عدَد الرؤوِس ل

كِل؟ * ٣ كيَف ا�صنُع ٕاِسطوانًة من ورقٍة مستطيلِة الش�

* للمعلم: لف الورقة للحصول على اسطوانة بٔاي طريقة ( ليست كاملة مفتوحة القاعدتين).



١٠٧

 7:45 - 8:00طابور الصباح

 8:00 - 8:40الحصة ا��ٔولى

 8:45 - 9:25الحصة الثانية

 9:30 - 10:10الحصة الثالثة

 10:10 - 10:35ا��ستراحة

 10:40 - 11:25الحصة الرابعة

 11:30 - 12:10الحصة الخامسة

 12:15 - 12:55الحصة السادسة

٤ ٔاكتب الوقت الذي تدل عليه كل ساعة:

 ا���حُظ توقيَت الدواِم ثُم� ا�جيُب:
٥

ِة ا��ٔولى الساعة   ٔا) تبدٔا الحص�

     

 ب) عندما تشيُر الساعُة  

        تبدا�  

ــاعِة التــي تــدل�   جـــ) ا�رســُم عقــارَب الس�
راســّي.  ــوِم الد� علــى انتهــاِء الي

٦ ٔاقّيم ذاتي: ٔارسم ساعة وا�بين عليها بعض ا���زمنة.



١٠٨

النشاط
التوقيت

حل 
الواجبات

مشاهدة 
التلفاز

اللعب على 
الحاسوب

اللعب مع 
ا��ٔصدقاء

السبت

ا��ٔحد

ا��ثنين

الث��ثاء

ا��ٔربعاء

الخميس

          مشروعي

ُم وقتي: ٔادو�ن عدَد الدقائِق التي ا�قضيها في ممارسِة ا�نشطتي اليومي�ة.   ا�نظ�



١٠٩

الوحدة الحادية عشرة
البيانات (٢)

 ا�عبر عن الصورة بلغتي.

١٠٠



١١٠

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

يكونوا قادرين على توظيف جمع البيانات البسيطة في الحياة العملّية من خ��ل 

ا���تي:

 ١) جمع بيانات بسيطة.

 ٢) تمثيل البيانات في جداول.



١١١

بط�ةحصاندجاجةبقرةخروفالحيواُن

العدُد

رُس (١)   الد�

َجْمُع البيانات البسيطة       

١ الحيوانات

 ٔا) ا�تعاوُن وا�فراَد مجموعتي وا�كتُب ا�عداَد الحيواناِت في الجدوِل: 

 ا�كثُر نوٍع من الحيواناِت هو:  

 ا�قل� نوٍع من الحيواناِت هو:   



١١٢

٢ غرفة صفي:

ا�تعاوُن وا�فراَد مجموعتي وا�مث�ُل البياناِت الخاصَة في غرفِة صفي:

٣ وطني فلسطين 

فــي ٕاحــدى مــدارِس المخيمــاِت، ســا�َل المعل�ُم طلَبَته عــن ُمدنِهم وقراهــم ا���صليِة، 

فكانــت ا�ٕ�جابــة:٢١ طالبــًا منهــم مــن بئــِر الســبِع، و٧ مــن يافــا، و٨ مــن المجــدِل 
و٥ مــن صفد.

ا�مثُل البياناِت السابقَة في الجدوِل ا���تي: 

عدد الطلبةاسُم البلدة

ف جميعهم؟    طالبًا.  ما مجموُع طلبِة الص�

العدُدا���غراُض

طاولة الطالب

كراسي

شبابيك



١١٣

عدد الطلبةعدد الشعبالصف

٤١٤٠ا��ٔول

٣١٠٥الثاني

٤١٤٥الثالث

٣١٠٠الرابع

ــئلة  ــه ٔاس ــوا علي ــِة، وطرح ــِر المدرس ــع مدي ــًة م ــي مقابل ــِف الثان ــُة الص� ٤ ا�جــرى طلب
حــول عــدد الصفــوف وعــدد الشــعب وعــدد الطلبــة فــي مدرســتهم، ثــم مثلــوا البيانــات فــي 

الجــدول ا���تــي:

 كم عدُد الصفوِف في المدرسِة؟ 

 ما مجموع عدُد الشعب في المدرسِة؟  

 ما مجموع جميع طلبة المدرسِة؟  



١١٤

١ ٔاسرتي: 

  ٔا) مث�َل ٕايهاب ا�قارَبه في الجدوِل ا���تي:

العدُدالرسوماُتصلُة القرابة

ا�ٌخ

ا�خٌت

عم�

ٌة عم�

بحيث كل�  يمثُل فردًا من ا�فراِد ا���سرِة

كورِ من ا�قارِب ٕايهاب =   عدُد الذ�

 ب) ا�مث�ُل ا�قاربي في الجدوِل ا���تي:

 العدُدالرسوماُتِصَلُة الَقرابِة

ا�ٌخ

ا�خٌت

َعم�

ٌة َعم�

رُس (٢)   الد�

التمثي��ت البياني�ة       



١١٥

٢ اللجنة الصفية: 

في�ــَة، وحصــَل المرشــحون علــى  ــِف الثانــي جميُعهــم الل�جنــَة الص� انتخــَب طلبــُة الص�
ا��ٔصــواِت ا���تيــة كمــا فــي الجــدوِل:

الرسوماتا��سُم

رو��

موسى

ٕايمان

كل  يمثل طالبًا

ا�م���  بما هو مناسب: 

. الِب الذي حصَل على ا�على ا���صواِت   اسُم الط�

 عدُد طلبة الصف الثاني جميعهم  طالبًا. 

 ا�رتُب ٔاسماء الطلبة تصاعدي�ًا حسَب عدد ا���صواِت التي حصلوا عليها 

.   ،   ،     



١١٦

ــًا، و١٠  ــِد ا���ضحــى ١٢ خروف ــي عي ــِة ســلفيت، ف ــاِء مدين ــح ا�حــِد ا�حي ٣ ذب

ــاذا؟  ــة صحيحــًة ولم ــ��ِت ا���تي ــز، ا�ي� التمثي ــن الماع ــرات، و٨ م بق

 ٔا) 

الرسوماتالحيواُن

خروف

بقرة

ماعز

 ب) 

الرسوماتالحيواُن

خروف

بقرة

ماعز

 جـ) 

الرسوماتالحيواُن

خروف

بقرة

ماعز



١١٧

١ ا�صن�ُف ا���شكاَل الهندسي�َة:    

  ٔا) حسب اللون                          ب) حسب الشكل:
 

العـــــــدُدالل�وُن

ا���زرق

ا���حمر

ا���صفر

رُس (٣)   الد�

مراجعة الوحدة      

العـــــــدُدالشكل 

مثلث

مستطيل

مربع

دائرة



١١٨

٢ ٔاثاث منزلي:

 فراس وخليٌل مث�� ا�ثاَث منزليهما بصورٍ كما في الجدولين ا���تيين:
      خليل              فراس

الصورالصنفالصنف 

خزانةخزانة

كرسيكرسي

طاولةطاولة

سريرسرير

 
 ا�كمُل:

ِة في َمنزِل فراس    عدُد ا���سر�

ِة في َمنزِل خليٍل    عدُد ا���سر�

 مجموُع الطاو��ِت في الَمنزلْين 

 الفرُق بيَن عدِد الكراسي في الَمنزلْين 



١١٩

٣ مدينة الم��هي:

 ٔا) ا�كمُل الجدوَل ا���تي،الذي يوضُح عدَد ا���طفاِل الذين زاروا مدينَة الم��هي:

العدُدالر�سُماليوُم

السبت

ا���حد

ثنين ٤ا�ٕ�ِ

٣الث��ثاء

ا���ربعاء

٧الخميس

الجمعة

ــاُل  ــَع ا���طف ــارًا دف ــن، كــم دين ــِد بديناري ــِل الواِح ف  ب) تذكــرُة الدخــوِل للط�

ــر. ــن؟  دناني ثني ــوَم ا�ٕ�ِ ثمــَن التذاكــِر ي

٤ ا�خَذ المعل�ُم قياساٍت ��ٔطوال بعِض طلبِة 

١٢٠سم،  يونس  طوُل  فكان  الثاني،  ف�  الص�

ينقُص  ُحسين  وطوُل  ١٣٠سم،  سليم  وطوُل 

عن طوِل يونس بمقدارِ ١٠سم. وطوُل عادل 

يساوي ١٤٠سم.

الجدوِل  في  السابقَة  البياناِت  ا�مث�ُل   

المجاور:

الِب الطوُل (بالسم)اسُم الط�



١٢٠

العددا��ٔصناف

كعك

عصير

بسكويت

ساندويش

          مشروعي

زيارة مقصف المدرسة
 تقــوم مجموعــة مــن طلبــة الصــف الثانــي بزيــارة لمقصــف المدرســة بعــد انتهــاء 
ــ��ل  ــا خ ــم بيعه ــي ت ــاف الت ــدد ا��ٔصن ــات حــول ع ــع البيان ــتراحة وتجم ا��س

اليــوم، وتمثلهــا فــي الجــدول:

٥ : ٔاقّيم ذاتي: ٔاكمل الجدول ا���تي:

دون متوسطمتوسطمرتفعالمهارة

تجميع بيانات وتمثيلها في جدول

تفسير بيانات مجمعة في جدول



١٢١

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 اإلى تحقيق اأهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.  .٣  

اإلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة  ل� يقتصر على البيئة المدرسية واإنما يمتد   .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�ٓخر.
اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.  .٥  

اأن ُيخطّط له مسبقاً.  .٦  

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

يقتضي وضع الخطة ال�ٓتية:
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 
نجاز حيث يكون اإيجابياً  من الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ
الطلبة من خبرات ومعلومات  يكتسبه  ما  بقدر  النتائج  اإلى  الوصول  المهم  ليس  مبدعاً،  خّلاقاً  متفاعلاً 

ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.

دور المعلم: 
متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.  .١  

اإتاحة 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 اإليها.  .٢  

تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى 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 اإن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.
بالوقت  التقّيد  التنفيذ،  اأثناء  الخطة  على  التي جرت  التعديلات  وقتها،  من حيث  الخطة   .٢  

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

التقيد بالوقت المحدد.
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قبال على تنفيذه بدافعّية، التعاون في عملية التنفيذ،  تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، ال�إ  .٤  
الشعور بال�رتياح، اإسهام 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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ختام حمارشة حنان اأبو سكران    ربى داود    

صفاء  العدم مجدولين اأبو معيلق    اأحمد رشدي   

محمد اأبو صبحة سمية الجمل     يوسف النجار   

اأحمد صالح  اإيهاب اأبو موسى     منال اأبو جلالة    

جميل معالي اأمينة الصوص     ماجدة الحتو   

منال البظ      كفاية لحلوح     

هيام اشتية                      

لجنة المناهج الوزارية:

د. شهناز الفاراأ. ثروت زيدد. صبري صيدم

د. سمية النّخالةاأ. عزام اأبو بكرد. بصري صالح

م. جهاد دريدياأ. عبد الحكيم اأبو جاموسم. 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       


