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تقديم
يتصف ال إ�ِصلاح التربويّ ب أ�نه المدخل العقلاني العلمي النابع من ضرورات الحالة ،المستند �إِلى واقعية النش أ�ة،
ال أ�مر الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية
والاحتياجات الاجتماعية ،والعمل على �إِرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون ،من خلال
عقد اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات ،يتفاعل المواطن معها ،ويعي تراكيبها و أ�دواتها ،ويسهم في صياغة
برنامج �إِصلاح يحقق ال آ�مال ،ويلامس ال أ�ماني ،ويرنو لتحقيق الغايات وال أ�هداف.
ولما كانت المناهج أ�داة التربية في تطوير المشهد التربوي ،بوصفها علم ًا له قواعده ومفاهيمه ،فقد جاءت
ضمن خطة متكاملة عالجت أ�ركان العملية التعليمية التعلمية بجوانبها جميع ًا ،بما يسهم في تجاوز التحديات
النوعية باقتدار ،وال إ�ِعداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة ،دون التورط في �إِشكالية التشتت بين
العولمة والبحث عن ال أ�صالة والانتماء ،والانتقال �إِلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه أ�كثر �إِنسانية
وعدالة ،وينعم بالرفاهية في وطن نحمله ونعظمه.
ً
وصولا لما يجب أ�ن يكون من �إِنتاجها ،وباستحضار
ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تل ّقي المعرفة،
واع للمنطلقات التي تحكم رؤيتنا للطالب الذي نريد ،وللبنية المعرفية والفكر ّية المتوخّ اة ،جاء تطوير المناهج
ٍ
الفلسطينية وفق رؤية محكومة ب إ�ِطار قوامه الوصول �إِلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم ،والعلم ،والثقافة،
والتكنولوجيا ،وتلبية المتطلبات الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة ،وهو ما كان ليكون لولا التناغم
بين ال أ�هداف والغايات والمنطلقات والمرجعيات ،فقد ت آ�لفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبير ًا عن توليفة تحقق
المطلوب معرفي ًا وتربوي ًا وفكري ًا.
ّثمة مرجعيات ّ
تؤطر لهذا التطوير ،بما يع ّزز أ�خذ جزئية الكتب المقر ّرة من المنهاج دورها الم أ�مول في الت أ�سيس،
لتوازن �إِبداعي خ ّلاق بين المطلوب معرفي ًا ،وفكري ًا ،ووطني ًا ،وفي هذا ال إ�ِطار جاءت المرجعيات التي تم الاستناد
لتوجه
ساسي
الفلسطيني� ،إِضافة �إِلى وثيقة المنهاج الوطني ال أ�ول؛ ّ
ّ
�إِليها ،وفي طليعتها وثيقة الاستقلال والقانون ال أ� ّ
الجهد ،وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.
ومع �إِنجاز هذه المرحلة من الجهد ،يغدو �إِزجاء الشكر للطواقم العاملة جميعها؛ من فرق الت أ�ليف والمراجعة،
والتدقيق ،وال إ�شراف ،والتصميم ،وللجنة العليا أ�قل ما يمكن تقديمه ،فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير،
ونحن على ثقة من تواصل هذه الحالة من العمل.

وزارة التربية والتعليم
مركـز المناهج الفلسطينية
آ�ب  ٢٠١٦ /م

مقدمة
تُعدّ مرحلة التمكين مرحلة تعليمية مهمة؛كونها ت أ�تي محصلة للمعارف والمفاهيم التي اكتسبها الطلبة
من مرحلة التهيئة ،وهي مرحلة تبد أ� من الصف الخامس ،وتنتهي بالصف العاشر ،يميل الطلبة خلال هذه المرحلة
�إلى الاستقلالية في التفكير ،والبحث ،والاستقصاء؛لذا ما ينبغي مراعاته �إشراكهم في المناقشة ،وحل المشكلات
يتم من خلالها بناء شخصية الطالب القادر على مجاراة التطور العلمي والتكنولوجي الهائل ،في عالم
المطروحة التي ّ
مليء بالتغيرات التي تتطلب منه اكتساب روح المبادرة ،والتكيف مع مستجدات العصر المتسارعة ،بما يضمن له
َ
استكشاف المعارف ،وفي هذه المرحلة أ� ً
عصري؛ليكون امتدا ًدا للمحتوى
يتم تقديم المحتوى التعليمي بقالب
يضاّ ،
الرياضي الذي ّتم في مرحلة الت أ�سيس ،ويستم ّر المنهاج المبني على ال أ�نشطة أ�ص ًلا في ربط التعلم بالسياقات الحياتية
بطريقة جاذبة محببة؛ لتكوين طالب متفاعل نشط ،ين ّفذ ال أ�نشطة والتمارين المتنوعة المطلوبة منه.
ّ
تشكل العملية التعليمية التعلمية في هذه المرحلة الركيزة ال أ�ساسية في تمكين الطالب من المفاهيم والمعارف
والمهارات ،وتوظيفها ضمن سياقات مناسبة ،تقوم على حل مشكلات حياتية ،ولا يكون ذلك �إلا بالقيام ب أ�نشطة
مح ّفزة ،ومثيرة للتفكير ،تحاكي البيئة الفلسطينية في المجالات الاجتماعية ،والاقتصادية ،وغيرها ،كما ّتم توظيف
التكنولوجيا في تنفيذ هذه ال أ�نشطة بطريقة سلسة جذابة ،مع ال أ�خذ بعين الاعتبار التدرج في مستوى ال أ�نشطة ،بما
ً
وصولا لتنمية مهارات التفكير العليا
ومستويات الطلبة ،والتعامل مع كل مستوى بما يضمن علاج الضعف،
يتناسب
ِ
لديهم.
تك ّون هذا الكتاب من خمس وحدات دراسية ،تناولت ال أ�ولى (ال أ�عداد ضمن  ) ٩٩٩٩توسيعا لما تم
معرفته سابقا ،وال َو ْحدَ ة الثانية ( جمع وطرح ال أ�عداد ضمن  ) ٩٩٩٩لتعميق فهم عمليتي الجمع والطرح ،وال َو ْحدَ ة
الثالثة (ال أ�عداد ضمن  ) ٩٩٩٩٩لفهم البيئة المحيطة والتعامل مع ال أ�عداد ،وال َو ْحدَ ة الرابعة ( الهندسة والقياس )
للبناء على ما تم أ�خذه سابقا وتوسيعه ،أ�ما ال َو ْحدَ ة الخامسة (البيانات) فكانت لترتيب البيانات ب أ�شكال مختلفة.
تحمل مسؤولياتنا
و�إِيمان ًا منا بقدرات معلماتنا ومعلمينا وحرصهم على فلذات أ�كبادنا ،ف إ�ِننا ومن منطلق ُّ
والمشاركة فيها نضع بين يديكم ثمرة جهود دؤوبة وكلنا ثقة بكم ،معلمين ومشرفين تربويين ومديري مدارس و أ�ولياء
أ�مور وذوي علاقة ،خبراء في رفد هذا الكتاب بمقترحاتكم وتغذيتكم الراجعة؛ مما يعمل على تجويده وتحسينه بما
فيه مصلحة طلبتنا قادة مستقبلنا.
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ال َو ْحدَ ُة
ال�أولى

ال� أ ْعدا ُد ِض ْم َن 9999

�أت�أمل الصورة ،و�أصف ماذا �أشاهد.
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يتوقــع مــن الطلبــة بعــد ال�إ نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع
�أنشــطتها �أن يكونــوا قادريــن علــى توظيــف ال�أعــدا ُد ض ْمـ َـن  ٩٩٩٩فــي
الحيــاة العمل ّيــة مــن خــلال ال�آتــي:
راء َة ال�أعدا ِد َو ِكتا َب ِتها ِض ْم َن .9999
ِ 1.1ق َ
�2.2إيجا َد القيم ِة ال َم ْنزِلِ َّي ِة لِ َع َد ٍد ِض ْم َن .9999
 3.3ال ُمقا َرنَ َة َب ْي َن ال� أ ْعدا ِد ِض ْم َن .9999
تيب ال� أ ْعدا ِد َتصا ُع ِديّاً ِو َتنا ُزلِ ّياً ِض ْم َن .9999
َ 4.4ت ْر َ
الصو َر ِة ال ُم َو َّس َع ِة َوال ُمخْ َت َص َرة.
ِ 5.5كتا َب َة َع َد ٍد ِض ْم َن  9999بِ ّ
ريب ال� أ ْعدا ِد ِض ْم َن  9999لِ� أ ْق َر ِب .1000 ، 100 ،10
َ 6.6ت ْق َ
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س ال� أ َّولُ
ال ّد ْر ُ

ال� أ ْعدا ُد ِض ْم َن ٩999

َ 1ع َد ُد القُرى ال ِف َل ْسطي ِن َّي ِة ال ُم َد َّم َر ِة عا َم �أ ٍ
عين  396ق ْر َية.
لف وتِ ْس ِع ِم َئ ٍة َوثَماني ٍة َو�أ ْر َب َ
• َع َد ُد َمناز ِِل ال َع َد ِد  396ه َو _______________________________
السابِ ُق لِ ْل َع َد ِد  396ه َو ______________________________
•ال َع َد ُد ّ
•ال َع َد ُد التّالي لِ ْل َعدَد  396ه َو _______________________________
•ال َّر ْق ُم الَّذي لَ ُه �أق ُّل قي َم ٍة َم ْنزِلِ َّي ٍة في ال َعدَد  396ه َو ________________
•القي َم ُة ال َم ْنزِلِ َّي ُة لل ّرقم ________________________________ = 3
		
� ٢أ َقر�أ ال َع َد َد ال ُم َمثَّ َل على ال ِم ْعدا ِد َو�أك ُت ُب ُه في
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:

� ٣أ َقر�أ ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة َو�أك ُت ُبها بِال ُّرموز:
�أ) ِم َئ ٌة ِ
وواح ٌد َو ِع ْشرون________________________________ :
ب) تِ ْس ُع ِم َئ ٍة َوثَمانِ َي ٌة َو َخ ْمسون__________________________ :
ج) َخ ْم ُس ِم َئ ٍة َو َس ْب َعة_________________________________ :
د) �أ ْر َب ُع ِم َئ ٍة َوثَلاثون__________________________________ :
 ٤فــي يافــا ُب ْســتا ُن ِح ْمض ّيـ ٍ
ـف ال ُع ّمــا ُل ِمن ـ ُه فــي
ـاتَ ،ق َطـ َ
َي ـ ْو ٍم ِ
واح ـ ٍد  999كيلو ْغرام ـاً ِمـ َـن ُالب ْرتُقـ ِ
ـال.
ـال كيلو ْغرامـاً ِ
ـاف �أ َحـ ُد ال ُع ّمـ ِ
واحــداً َفقَط �إِلى ما
 �إذا �أضـ ََتـ َّم َق ْط ُفـ ُهَ ،كـ ْم كيلوغراماً ِم َن ُالب ْر ُتقـ ِ
ـال �أ ْص َب َح لَ َد ْي ِهم؟

�أ) نُمثِّل العملي َة بال�أجسا ِم الحسابي ِة كال�آتي:

تِ ْس ُع ِم َئ ٍة َوتِ ْس ٌع َوتِ ْسعون ِ +
واحد = �ألفاً
1000 = 1 + 999

ب) �أ َقر�أ ال َع َد َد ال ُم َمثَّ َل َعلى ال ِم ْعداد.
�آحاد عشرات مئات
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 �أ َع ِّب ْر ِب َك ِلماتي ،ماذا َحد ََث ِع ْندَما َت ّمت �إِضا َف ُة َخ َر َز ٍة ِواحد ٍة �إلى َمن ِزلَ ِة ال�آحاد.

�آحاد عشرات مئات

�آحاد عشرات مئات �آحاد ال�آلاف

ج) �أ َقر�أ ال َع َد َد ال ُم َمثَّ َل َعلى لَ ْو َح ِة ال َمنازِل.
�آحا ٌد
9
1
0

+

رات
َعشَ ٌ
1
9

ئات
ِم ٌ
1
9

0

�آحاد ال�آلاف

1

0

ِ
� ٥أ ُ
مكونات ال َعدَد  1000و�أكمل:
لاحظ

+
ا مئة
100

+
+

 2مئة 8 +
ِ 3مئات
ِ 4مئات
ِ 5مئات
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=
ِ 9مئات
900

ِمئات = ِ 10مئات
ِ 7 +مئات =
ِ 6 +مئات =
ِ 5 +مئات =

=
=

+ 200
300
400
500

ال� أ لْف (ِ 10 = )1000مئات

= 800
700 +
600 +
500 +

ِ 10مئات
1000

1000
=
=
=

كتب العد َد بال ُّرمو ِز في
� ٦أ ُع ُّد ال�آلاف و�أ ُ

ث ّم �أقر�أ:

ئات �آحا ُد ال� أ ِ
لاف
رات ِم ٌ
�آحاد ٌ َعشَ ٌ

�آلاف =

٧

�آلاف =

كتب العدَد الممثّ َل �أدناه في
�أ ُ

و�أقر�أ ُه:

�أ)

ب)

ج)

د)

7

� ٨أك ُت ُب ال َع َد َد ال ُم َمثَّ َل على لَ ْو َح ِة ال َمناز ِِل في
�آحاد

َع َشرات

ِمئات

�آحاد ال�آلاف

0

0

0

٧

�آحاد

َع َشرات

ِمئات

�آحاد ال�آلاف

٢

0

٧

٩

و�أ َمثّله على ال ِمعداد:

المكتوب في
� ٩أقر�أ العد َد
َ

ج)

ب)

�أ)

6٤21
8

:

٣٠٦٥

٥٠٠٠

ربع منا ِزل؟
�أف ِّكر و�أناقش :كيف �أقر�أ عدد ًا من �أ ِ

� ١٠أ َقر�أ ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َية:

5371

6211

4694

7070 ٩٩٩٩

3501

� ١١أ َقر�أ ال ِع ِ
بارات ال�آتِ َي َة ،ثُ َّم �أك ُت ُب ال َع َد َد ال ُم َل َّو َن بِال ّرمو ِز في:
س �أ ْر َب َع ُة � ِ
آلاف َو ِم َئتا ِم ْتر.
�أ) طو ُل سو ِر ال ُق ْد ِ
طين عا َم 2015م ه َو
ب) َع َد ُد ال َمدا ِر ِ
س في ِف َل ْس َ
�أ ِ
لفان َوثَمانُ ِم َئ ٍة َو ِس ُت َو َخ ْمسو َن َم ْد َر َسة.
فاض ِة ال�أولى �ألْ ِ
فان َو ِست ٌة َو ِع ْشرو َن شَ هيداً.
ج) َع َد ُد شُ َهدا ِء الانْ ِت َ
ِ
بالكلمات في
كتب ال�أعدا َد ال�آتي َة
� ١٢أ ُ

:

أ�) ٩٠٠٠
ب) ٨٦٤١
ج) ٥٠٣٩
الصحيح:
� ١٣أك ُت ُب ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة َعلى َخ ِّط ال� أ ْعدا ِد في َموقعها َّ
٥٤٨٠ ، ٥440
٥٥ ٠ ٠

٥٤٧٠

٥٤٣٠

٥٤١٠
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س الثاني
ال ّد ْر ُ

المن ِز لِ َّية
القيم ُة َ
َ

 1لكل فرد الحق في التعليم،
بلغ َع َد ُد ال َّط َل َب ِة في �إِحدى
ِ
جام ِ
طين  8617في
عات ف َل ْس َ
العا ِم الد ِ
ّراس ّي .2016 / 2015
كتب القيم َة المنزلي َة ل�أرقا ِم ال َع َد ِد : 8617
�أ ُ
ال َّر ْقم
القي َم ُة ال َم ْنزِلِ َّية

�آحاد
7

ِمئات
6

َع َشرات
1

�آحاد ال�آلاف
8

� ٢أ َقر�أ ال َع َد َد في
		
أ�) = 3572

+

+

+

		
= 7304

+

+

+

+

+

+

ب)
		
ج) = 5001
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الصو َر ِة ال ُم َو َّس َع ِة.
ثُ َّم �أ ْك ُت ُب ُه بِ ّ

الصــو َر ِة ال ُمخْ َتصـ َـ َر ِة في
� ٣أك ُت ُب ال َعــ َد َد بِ ّ

و�أقر�أ ُه:

�أ) = 2000 + 900 + 30 + 2
ب) = ٨ ٠ ٠ ٠ + ٢ ٠ ٠ + ٧
ج) = ٣٠٠٠ + ٦٠ + 8
� ٤أ ْك ُت ُب القي َم َة ال َمنزِلِ َّي َة في

لِل َّر ْق ِم الَّذي َت ْح َت ُه َخ ّط:

�أ) َت َّم �إِ ْعلا ُن اِ ْس ِت ْق ِ
طين عام 1988م.
لال ف َل ْس َ
ب) اِ ْرتِفا ُع َجب ِل الج ْر َمقِ ِ 1208م ْتراً.
ج) في العا ِم 2012م َب َل َغ َع َد ُد ُسكّ ِان ُم َخ َّي ِم الفا ِر َع ِة  7830ن ََس َمة.
الضم والتوسع عام 2002م.
د) َت َّم �إِ ْقرا ُر بِنا ِء ِجدا ِر ّ
حسب ما هو
� ٥أك ُت ُب َعدَداً َي َت َك َّو ُن ِم ْن َ 4منا ِز َل تكو ُن فيه المنزل ُة لل َّر ْق ِم
َ
وار ٌد في الجدول ال�آتي:
ال َّر ْقم

ال َم ْن ِزلَة

٢
٦
٠
٧

ال َع َشرات
�آحا ُد ال�آلاف
ال�آحاد
ال ِمئات

ال َعدَد
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 ٦نشاط تعاوني

ســب
الصــف الثالــث تلويــن البالونــات لتزييــن ّ
�أراد طلبــة ّ
الصــف َح َ
القي َمــ ِة ال َمنزِلِ َّيــ ِة لل ّر ْقــم (  ) 5كمــا َيلــي:
�إذا كان َْت قيم ُة ال َّر ْق ِم ( � 5 = ) 5ألَ ِّو ُن البالو َن بِاللَّ ْو ِن ال� أ ْح َمر.
�إذا كان َْت قي َم ُة ال َّر ْق ِم ( � 50 = ) 5ألَ ِّو ُن البالو َن بِاللَّ ْو ِن ال�أبيض.
�إذا كان َْت قي َم ُة ال َّر ْق ِم ( � 500 = ) 5ألَ ِّو ُن البالو َن بِاللَّ ْو ِن ال�أسود.
�إذا كان َْت قي َم ُة ال َّر ْق ِم ( � 5000 = ) 5ألَ ِّو ُن البالو َن بِاللَّ ْو ِن ال�أخْ َضر.
٩٠٩٥

٥٣٩٦
١٥٦٩
٧٥٤٠
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٣٤٦٥
١٥٧٠

٥٠٠١
١١٣٥
٥٦٠٧

٩٠٥٠

س الثّالِث
ال ّد ْر ُ

ال ُمقا َر َن ُة َب ْي َن ال�أعدا ِد ِض ْم َن 9999

َنيســ َة ال ِقيا َمــ ِة َيــ ْو َم ال� أ َحــ ِد
 1زا َر ك َ
 6517شَ ــخْ صاًَ ،وزارهــا َيـ ْو َم إِال�ث َن ْينِ
 314شَ ــخْ صاً.
بين عد ِد ال ّزوا ِر في اليو َم ْين؟
�أقار ُن َ
الس ـ َن ِة ال�أولــى 8714
� ٢إذا �أن َتجـ ْ
ـاس فــي َّ
ـت �أ ُ
رض ُمــزا ِر ٍع ِمـ ْـن مدينــة طوبـ َ
السـ َن ِة الثّانِيـ ِة  7426كيلوغرامـاً ِمـ َـن
كيلوغرامـاً ِمـ َـن ال َق ْمـ ِـحَ ،و�أنْ َت َجـ ْ
ـت فــي َّ
ض ِمـ َـن ال َق ْمـ ِـح �أ ْك َثــر؟
ـاج ال� أ ْر ِ
ال َق ْمــح ،ففــي �أ ِّي َسـ َن ٍة كا َن �إِنْتـ ُ
الح ـ ّل___________________________________________ :
________________________________________________
 )4نشاط تعاوني:

فــي العــا ِم أ�ل َف ْيــنِ و�أ ْر َب َع ـ َة َع َشـ َـر لِلميــلا ِد َب َل ـ َغ َع ـ َد ُد ال� أ ْســرى فــي
ُسـ ِ
اح ِتـ ِ
ـلال � 6500أســيرَ ،بي َنمــا َب َل ـ َغ عد ُدهــم فــي العــام
ـجون ال ِ ْ
�أل َف ْيــنِ َو َخ ْم َس ـ َة َع َشـ َـر لِ ْلميــلا ِد � 6800أســير ،فــي �أ ِّي عــا ٍم كا َن
َع ـ َد ُد ال� أ ْســرى �أ ْك َبــر؟
الح ّل_______________________________________ :
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�أ َتع َّلم:
•لِل ُمقا َرنَ ـ ِة َب ْيـ َـن َع َد َد ْيــنَ ،ع ـ َد ُد َمنازِلِهمــا مختلــفَ ،يكــو ُن ال َع ـ َد ُد الّــذي َع ـ َد ُد
كبــر.
َمنا ِزلِـ ِه �أ ْك َثـ َـر هـ َو ال� أ َ
•لِ ْل ُمقا َرن ـ ِة َب ْيـ َـن َع َد َد ْيــنِ لَ ُهمــا ال َع ـ َد ُد نَفس ـ ُه ِمـ َـن ال َمنــاز ِِل �أب ـ َد�أ ال ُمقا َرنَ ـ َة ِمـ َـن
كبـ ُـر َم ْن ِزلَ ـ ٍة فــي ِكلا ال َع َد َد ْيــن) وفــي حـ ِ
ـال َتسـ َـاويا� ،أقــا ِر ُن ال َّر ْق َم ْيــنِ
َاليســا ِر (�أ َ
فــي ال َم ْن ِزلَـ ِة التــي َق ْب َلهــا ُمباشَ ــر ًة َحتّــى �أ ِصـ َل �إلــى َر ْق َميــنِ ُمخْ ت ِلفيــنِ فــي �إحــدى
كبــر فــي
ال َمنــازِل؛ َف َيكــو ُن ال َع ـ َد ُد ال� أ ْك َبـ ُـر ه ـ َو ال َع ـ َد ُد الّــذي َي ْح َتــوي ال َّر ْق ـ َم ال� أ َ
تلــك ال َم ْنزِلــة.

ِ
فس ُر �إجابتي شفوياً:
� ٤أقر�أ العددينِ و�أكم ُل
الفراغات و�أ ِّ

�أ)  :963 ، 9563ال َع َد ُد ال� أ ْك َب ُر ه َو
ب)  :5111 ، ٤273ال َع َد ُد ال� أ ْك َب ُر ه َو
ج)  :3814 ، ٣430ال َع َد ُد ال� أ ْك َب ُر ه َو

____________________
____________________
____________________

الس َب َب شفوياً.
� 5أقا ِر ُن َب ْي َن ال َع َد َد ْينِ
ِ
بوضع �إِشا َر ِة < �أ ْو > َو�أ َو ِّض ُح َّ

�أ) 		3167

2517

			
ب) 968

1961

ج) 		5644

5544

د) 		٩٠١٧

٩٠٧٣
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� 6أك ُت ُب َعدَداً ِ
حيحة:
واحداً في الفَرا ِغ لِ ُت ْص ِب َح ال ُمقا َرنَ ُة َص َ

> ____________

�أ) 1517
ب) 3920

<

____________

ج) 5691

=

____________

� 7أ َض ُع دائِ َر ًة َح ْو َل ال� أ ْرقا ِم جمي ِعها الّتي َت ْج َع ُل ال ُمقا َرن ِ
حيح ًة
َات ال�آتية َص َ
ِع ْن َد َوضْ ِعها في
:
�أ)

		 912< 5912

8 ،7 ،6 ،4 ،3 :

ب) 89> 2470

		2

٥ ،٤ ،٢ ،١ ،٠ :

ج) 9 = 5689

		
56

9 ،8 ،7 ،6 ،5 :

ـاء ال ُعـ ِ
ـدوان علــى قطــا ِع غــز َة عــام ٢٠١٤م
َ 8ب َلـ َغ َعـ َد ُد شُ ـ َـهدا ِء ِف َل ْسـ َ
ـطين �أثنـ َ
 ٢١٣٩شهيداً.
�أ) �أك ُت ُب َع َد َد الشُّ َهدا ِء بِال َك ِل ِ
مات ________________________
ب) �أك ُت ُب َعدَداً ِ
واحداً �أ ْك َب َر ِم ْن ُه _________________________

ج) �أك ُت ُب َعدَداً ِ
واحداً �أ ْص َغ َر ِم ْن ُه ________________________
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ـف ال� أ ّو ِل ال� أ ِ
س الحكوم َّيـ ِة فــي
ساسـ ِّـي فــي المــدار ِ
ـب �أ ْعــدا َد َط َل َبـ ِة َّ
الصـ ِّ
� 9أ َرتِّـ ُ
ُمدي ِريّـ ِ
ـات ال َّت ْربِ َيـ ِة والتّعليــم ال�آتِ َيـ ِة َت ْرتيبـاً َتصا ُع ِديّـاً:
نا ُبلس

خانَيونُس

َر َفح
1145

َقباطية
2958

3576
6892
تيب ال َّتصا ُع ِد ُّي لِ� أ ْعدا ِد ال َّط َل َبة_____ ،_____ ،_____ ،_____ :
 .١ال َّت ْر ُ
كبر من الطّلبة ______________
 .٢المديريـ ُة التــي تحــوي العــد َد ال� أ َ
ٌ
نشاط تعاوني:
)10

زينب ثَلا َث َة �أ ْعدا ٍد تنا ُزلياً بِ َطري َق ٍة ِ
خاط َئة ،كَال�آتي:
َرت ََّب ْت ُ
4976 ، 5311 ، 5217
الخ َط�أ في ال َّت ْرتيب ث َّم �أ َف ِّس ُر �إِجابتي شفوياً.
�أتعاو ُن مع �أفرا ِد مجموعتي و�أبي ُن �أ ْي َن َ
حيح ه َو ________ ، ________ ، ________ :
رتيب َّ
الص ُ
ال َّت ُ

الحـ َـر ُم إِال�براهي ِمـ ُّـي َعـ ْـن َم ْن ـز ِِل حاتِـ َم ١٢٤٥م َ ،و َي ْب ُع ـ ُد َعـ ْـن َم ْن ـز ِِل
َ 11يب ُع ـ ُد َ
لَ ْيلــى ١٢٥٤م ،ل ِك َّن ـ ُه َي ْب ُع ـ ُد َعـ ْـن َم ْن ـز ِِل ُســعا َد ١٢٦٥م.
الح َر ِم إِال�براهي ِم ِّي َم ْن ِز ُل لَ ْيلى �أ ْم َم ْن ِز ُل ُسعاد؟ لِماذا ؟
 �أ ُّي ُهما �أ ْق َر ُب �إِلى َ________________________________________________
________________________________________________
 ما ال َم ْعلو َم ُة ال ّزائِ َد ُة في ال َم ْس�ألَ ِة ال َكلا ِم َّية؟________________________________________________
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س الرابع
ال ّد ْر ُ

التَّ ْقريب

� 1أ) َكـ ْم تُ َقـ ِّد ُر َعـ َد ُد َح ّب ِ
الصو َرة؟
ات ال َق ْم ِح في ّ
هـ ْل ُي ِ
مكـ ُن �أ ْن َتع ّد َح ّب ِ
ات ال َق ْمح؟
راق شَ ـ َـج َر ِة ال ُّر ّمـ ِ
ب) َكـ ْم تُ َقـ ِّد ُر َعـ َد َد �أ ْو ِ
ـان الّتــي
الصــو َرة؟ َهـ ْل ُي ْم ِكـ ُن �أ ْن َتعـ َّد �أ ْورا ِقهــا؟
فــي ّ
ٌ
نشاط تعاوني:
)٢
ـاج فيهــا �إلــى ال�إ جابـ ِ
ـات الدَّقيقَة،
ُت ْو َجـ ُد فــي َحياتِنــا َالي ْو ِم َّيـ ِة حـ ٌ
ـالات كَثيـ َـر ٌة لا ن َْحتـ ُ
َو�إِنَّمــا نَ ْك َتفــي بِ إِال�جابـ ِ
ـات ال َّت ْقدي ِر َّيــة� .أتعــاو ُن مــع �أفــرا ِد مجموعتــي و�أقدِّر:
�أ) ال َمسا َف َة َب ْي َن َب ْيتي َوال َم ْد َر َس ِة ________ م.
ب) َع َد َد ُط ّل ِ
اب َم ْد َر َستي ________ طالباً.
ج) طو َل ِ
كتاب ال ِّرياضيات ________ :سم.

� ٣أفكــر :قــاد �أبــو مــروا َن ســيار َته علــى شــار ٍع فيــه محطتــا محروقــات ،تبعـ ُد ال�أولــى
عنــه مســاف َة  ٨كيلومتــراً ،بينمــا تبع ـ ُد الثاني ـ ُة عنــه مســاف َة  ٢كيلومتــر ،انتب ـ َه لِع ـدّا ِد
البنزيــن فلاحـ َ
ـارف علــى النّفــاد،
الســيار ِة قــد شـ َ
ـظ �أن وقــو َد ّ
٢كم
٨كم
كنت مكا َن �أبي مروا َن �إِلى �أ ِّي محط ٍة س َت َتجه؟
لَو َ
المحطة الثانية
المحطة ال�أولى
الح ّل______________________________ :
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� 4أستخد ُم َّ
تقريب ال�أعدا ِد ال�آتي ِة ل� أ ِ
ِ
قرب عشرة:
خط ال�أعدا ِد في
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10

�أ)  :١٢يقع العد ُد  ١٢ب ْي َن العد َد ْين٢٠،١٠ :
العد ُد  ١٢مقرباً ل� أ ِ
قرب  ١٠تقريباً ١٠
العد ُد ١٥<١٢
ب)  :١٧يق ُع العد ُد  ١٧ب ْي َن العد َد ْين_____ ، _____ :
(>)= ، < ،
١٥
العد ُد ١٧
العد ُد  ١٧مقرباً ل� أ ِ
قرب  ١٠تقريباً ٢٠

ج)  :١٥يق ُع العد ُد  ١٥ب ْي َن العد َد ْين_____ ، _____ :
(>)= ، < ،
١٥
العد ُد ١٥
العد ُد  ١٥مقرباً ل� أ ِ
قرب  ١٠تقريباً ٢٠
� ٥أستخد ُم َّ
تقريب ال�أعدا ِد ال�آتي ِة ل� أ ِ
ِ
قرب ِمئة:
خط ال�أعدا ِد في
200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
�أ)  :٢٣٠يق ُع العد ُد  ٢٣٠ب ْي َن العد َد ْين٣٠٠،٢٠٠ :
العد ُد  ٢٣٠مقرباً ل� أ ِ
قرب ١٠٠تقريباً ٢٠٠
العد ُد ٢٥٠<٢٣٠
ب)  :٢٦٠يق ُع العد ُد  ٢٦٠ب ْي َن العد َد ْين_____ ، _____ :
(>)= ، < ،
٢٥٠
العد ُد ٢٦٠
العد ُد  ٢٦٠مقرباً ل� أ ِ
قرب  ١٠٠تقريباً ٣٠٠
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ج)  :٢٥٠يق ُع العد ُد  ٢٥٠ب ْي َن العد َد ْين_____ ، _____ :
(>)= ، < ،
٢٥٠
العد ُد ٢٥٠
العد ُد  ٢٥٠مقرباً ل� أ ِ
قرب  ١٠٠تقريباً ٣٠٠
� ٦أستخد ُم َّ
تقريب ال�أعدا ِد ال�آتي ِة ل� أ ِ
ِ
قرب �ألف:
خط ال�أعدا ِد في
4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000

�أ)  :٤٢٠٠يق ُع العد ُد  ٤٢٠٠ب ْي َن العد َد ْين٥٠٠٠،٤٠٠٠ :
العد ُد  ٤٢٠٠مقرباً ل�أقرب  ١٠٠٠تقريباً ٤٠٠٠
العد ُد ٤٥٠٠<٤٢٠٠

ج)  :٤٨٠٠يق ُع العد ُد  ٤٨٠٠ب ْي َن العد َد ْين_____ ، _____ :
(>)= ، < ،

٤٥٠٠
العد ُد ٤٨٠٠
العد ُد  ٤٨٠٠مقرباً ل� أ ِ
قرب  ١٠٠٠تقريباً ٥٠٠٠

ج)  :٤٥٠٠يق ُع العد ُد  ٤٥٠٠ب ْي َن العد َد ْين_____ ، _____ :
(>)= ، < ،

٤٥٠٠
العد ُد ٤٥٠٠
العد ُد  ٤٥٠٠مقرباً ل� أ ِ
قرب  ١٠٠٠تقريباً ٥٠٠٠
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�أ َتعلّم:
ـب ل�أقـ ِ
عن ـ َد ال َّتقريـ ِ
ـت �آحــا ُد ال َعــد ِد �أصغـ َـر مــن � 5أجع ـ ُل
ـرب � :10إِذا كانـ ْ
ال�آحــا َد ِصفــراً و�أبقــي العشـ ِ
ـرات كمــا هــي ،و�إذا كان �آحــا ُده خمسـ ًة �أو �أكبــر
ـف واحــداً لر ْق ـ ِم ال َعشــرات ،وعن ـ َد ال َّتقريـ ِ
ـب
�أجع ـ ُل ال�آحــا َد ِصفــراً ،و�أضيـ ُ
ـرب  1000تنطبـ ُق القاعــد ُة ِ
ـرب  ،100ول�أقـ ِ
ل�أقـ ِ
نفســها مــع مراعــا ِة المنــازل.
 ٧ال َمســا َف ُة َب ْيـ َـن ُم ْس َتشــفى ال َم ِ
قاصـ ِد َوال َم ْسـ ِـج ِد ال� أ ْقصــى 670م َ ،وال َمســا َف ُة
َب ْيـ َـن ُم ْس َتشــفى ال ُم َّط َلـ ِـع َوال َم ْسـ ِـج ِد ال� أ ْقصــى 630م .
�أق ّر ُب ل� أ ِ
قرب ِمئة:
�أ) المساف ُة ب ْي َن ُمستشفى ال َمقاص ِد والمسج ِد ال�أقصى __________
ب) المساف ُة ب ْي َن ُمستشفى المطّ ِلع والمسج ِد ال�أقصى __________
� ٨أكم ُل الجدو َل ال�آتي:
ال َعدد

ل� أ ِ
قرب ١٠

ل� أ ِ
قرب ١٠٠

٦٥٤١
٥٣٨٩
للمعلم :يمك ُن استخدا ُم ِ
التقريب ل� أ ِ
ِ
قرب http://goo.gl/VqLnrG 10
الرابط للتد ُّر ِب على
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ل� أ ِ
قرب ١٠٠٠

س الخا ِمس
ال َّد ْر ُ

راج َعة
ُم َ

الصو َر ِة ال ُمخْ َت َص َرة:
� 1أك ُت ُب ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة بِ ّ
�أ) َ 8ع َشرات و � 9آحاد و ِ 1مئات و � 4آلاف = _____________
ب) _____________ = ٦٠٠٠ + ٨٠٠ + 1
ج) � 2آلاف و � 3آحاد و  9عشرات= _____________
الصو َر ِة ال ُم َو َّس َعة:
� ٢أك ُت ُب ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة بِ ّ
أ�) ______ + ______ + ______ + ______ = 7392
ب) ______ + ______ + ______ + ______ = 2806
� ٣أك ُت ُب ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة بِال ُّرموز:
آلاف َوثَمانُ ِم َئ ٍة َو ِس َّتة ثَلاث ُة � ٍ
ف َو َخ ْم ُس ِم َئ ٍة َوثَلاثٌ َو َس ْبعون ثَلا َث ُة � ٍ
آلاف َوتِ ْس ُع ِم َئ ٍة َو�أ َح َد َعشَ ر
�ألْ ٌ

_____________ _____________ _____________
َخ ْم ُس ِم َئ ٍة َو�أ ْر َب ٌع َوثَمانون

___________

�أ ْر َب َع ُة �آلاف

___________

آلاف َو ِ
َس ْب َع ُة � ٍ
واحد

___________
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� ٤أك ُت ُب ا ْل�أعدا َد ا ْل�آتِ َي َة بِالْ َك ِل ِ
مات في:
5361
920 5
6 000
� ٥أ ْك ُت ُب في
8217
3496
5001
1234

الْقي َم َة الْ َم ْنزِلِ َّي َة لِ ْل َع َد ِد الْ ُم َل َّو ِن بِاللَّ ْو ِن ا ْل� أ ْح َمرِ:

الس َن َة الَّتي ُولِ ْد َت فيها:
� ٦أ ْك ُت ُب َّ
•بالرموز _____________
•بِالْ َك ِل ِ
مات _________________________________________

ـب ثَلا َثـ َة �أ ْعــدا ٍد مكونــة مــن  ٤منــاز َل
 ٧بِ ْاسـ ِت ُخدا ِم ا ْل� أ ْرقــا ِم (� )3 ، 1 ، 7 ،5أك ُتـ ُ
ُم َرت ََّبـ ٍة َت ْرتيبـاً َتصا ُع ِديّاً:
______________ ______________ ، ______________ ،
22

� ٨أقــا ِر ُن َب ْيـ َـن الْ َع َد َد ْيــنِ بِ َوضْ ـ ِـع �إشــا َر ِة > �أ ْو < فــي
حيح ًة:
الْ ُمقا َرنَـ ُة َص َ
9312
940
�أ)
6100
ب) 4028
3189
ج) 3198

لِ ُت ْص ِبـ َـح

ـوب َعل ْيهــا َع ـ َد ٌد ُم َك ـ ّو ٌن ِمـ ْـن َ 4منــازِل ،ثَنــى َطــا ِر ٌق ال ِبطا َق ـ َة
 ٩بِطا َق ـ ٌة مكتـ ٌ
َفاخْ َتفــى ال َّر ْق ـ ُم ال َم ْوجــو ُد فــي َم ْن ِزلَ ـ ِة �آحــا ِد ال�آلاف.
حيحة:
�أق َتر ُِح َر ْق َماً ُي ْم ِك ُن �أ ْن َيكو َن في ه ِذ ِه ال َم ْن ِزلَ ِة لِ ُت ْص ِب َح المقا َر َن ُة ال�آتِ َي ُة َص َ
2916
483ــــ

>

� ١٠أمل� أ الفرا َغ فيما يلي بال َّتقريب ل� أ ِ
قرب ِمئة:

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

ال َع َد ُد � 170أ ْق َر ُب �إِلى ال َعدَد ______

ال َع َد ُد � 110أ ْق َر ُب �إِلى ال َعدَد ______

� ١١أك ُت ُب َعدَداً ِ
واحداً َفق َْط في الفَراغ:
� ١٢أقرب حسب ما هو مطلوب:
�أ)  ٣٤٧ل�أقرب عشرة ___
�أ) ال َع َد ُد ___ �أ
قرب �إِلى العد ِد 2000
ُ
ب)  ٣٤٧ل�أقرب مئة ____
ب) ال َع َد ُد ___ �أ
قرب �إِلى العد ِد 1000
ُ
أ
أ
ج)  5347ل�قرب �لف ___
� ١٣أق ّيم ذاتي� :أعبر بلغتي عن مشكلة حياتية تتطلب تقريب عدد مرة ل�أقرب
مئة ومرة ل�أقرب �ألف.
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الوحدَ ُة َج ْم ُع ال� أ ْعدا ِد ِض ْم َن َ 9999و َط ْر ِحها
َ ْ
الثّانِ َية

ُ
الصورة
ماذا
تلاحظ في ُّ
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يتوقــع مــن الطلبــة بعــد ال�إ نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع �أنشــطتها
ــن َ 9999و َط ْر ِحهــا فــي
�أن يكونــوا قادريــن علــى توظيــف َج ْمــ ُع ال� أ ْعــدا ِد ِض ْم َ
الحيــاة العمل ّيــة مــن خــلال ال�آتــي:
�1.1إِيجا َد ناتِ ِج َج ْم ِع َعد َد ْينِ دو َن َح ْملٍ َومع َح ْمل.
ٍ
بطــرق مختلفــة (�أجســام حســاب َّية ،المعــداد ،لوحــة
الجمــع
2.2تمثيــ َل عمل َّيــة
ِ
المنــازل.)...،
الج ْم ِع بال َّتبديل.
3.3ال َّتح ّق َق من ِصح ِة عمل َّي ِة َ
رح َع َد َد ْينِ دو َن ْاس ِت ٍ
لاف و َم َع ْاس ِتلاف.
ناتج َط ِ
�4.4إِيجا َد ِ
ٍ
بطــرق مختلفــة (�أجســام حســابية ،ال ِمعــداد ،لوحــة
ــرح
5.5تمثيــ َل عمل َّيــ ِة ال َّط ِ
المنــازِل.)...،
الج ْمع.
ناتج ال َّط ِ
رح بِ َ
6.6ال َّت َح ُّق َق ِم ْن ِ
الج ْم ِع والطرح بِال َّت ْقدير.
7.7ال َّت َح ُّق َق ِم َن َم ْعقولِ َّي ِة ناتِ ِج َ
توظيف عمليتي الجمع والطرح في حل مشكلات حياتية.
8.8
َ
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س ال� أ َّول َج ْم ُع عَدَ َدي ِْن ِض ْم َن  9999دونَ َح ْم ٍل
ال ّد ْر ُ
ِ
ِطاقات "نشاط تعاوني"
ُ )١ل ْع َب ُة الب

503
٣١٢

٦٠٠
712

٢٠١

٨٢٠

١٣

254

ِم َن ال ِب ِ
طاقات:
ناتج َج ْمع العددينِ على البطاقتينِ الحمراوين.
�أ) �أج ُد َ
________ ________ = ________ +
ناتج َج ْمع العددينِ على البطاقتينِ الصفراوين.
ب) أ�ج ُد َ
________ ________ = ________ +
ناتج َج ْمع العددينِ على البطاقتينِ الزرقاوين.
ج) أ�ج ُد َ
________ ________ = ________ +
ناتج َج ْمع العددينِ على البطاقتينِ الخضراوين.
د) أ�ج ُد َ
________ ________ = ________ +
الجمع السابق ِة تنازلياً.
هـ) �أرتّب نواتج
ِ
________ ________ ، ________ ، ________ ،
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 ٢بــا َع ِ
ناسـ َـب ِة
راش ـ ٌد  243با َق ـ ًة ِمـ َـن ال ـ ُورو ِد بِ ُم َ
َيــ ْو ِم ال�أمَّ ،وبــا َع محمــود  122با َقــ ًة ،كَــ ْم
با َق ـ َة ور ٍد بــا َع الاثنــان؟
الح ّل:

+
باقة ورد باع الاثنان
 ٣موسم قطف الزيتون
�أنا �أ ِح ُّب ِم ْو ِس َم َق ْط ِف ال َّز ْيتونَ ،فهذا العا ُم �أنْ َت َج ْت َمزا ِر ُع
ثير ِم َن ال َّز ْيتون ،با َع والِدي  1352كيلو ْغراماً،
َق ْر َي ِتنا ال َك َ
َوبا َع جا ُرنا  2143كيلو ْغراماًَ ،ف َك ْم كيلو ْغراماً ِم َن ال َّز ْي ِ
تون
باع الاثنان؟
ُي ْم ِك ُن َت ْمثي ُل ما َت َّم َب ْي ُع ُه ِم َن ال َّز ْي ِ
تون بال ِمعداد كما يلي:

"خبزي وزيتي عماد بيتي"

ناتج الجمع

١٣٥٢

3495

2143 +
�آحاد عشرات مئات �آحاد ال�آلاف

�آحاد عشرات مئات �آحاد ال�آلاف

كيلوغراماً ِمن
ال َّز ْي ِ
تون باع
الاثنان.
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الج ْم ِع فيما يلي:
� ٤أ ِج ُد ناتِ َج َ
2638
ب
أ�
5231 +

452
9102 +

الج ْمع:
� ٥أك ُت ُب َعمو ِديّاً َو�أ ِج ُد ناتِ َج َ
أ�

2645 + 7023

ج

321 +

564 + 7123

ب

+

+

ِ
ِطاقات "�أختار َو�أ ْج َمع"
ُ ٦ل ْع َب ُة الب
ِم َن ال ِب ِ
طاقات ال ُمجا ِو َرة:
�أ) �أختــا ُر بِطا َق َت ْيــنِ َم ْجمو ُع ُهمــا
�أ ْك َب ُــر مــا ُي ْم ِكــن.
ب) �أختــا ُر بِطا َق َت ْيــنِ َم ْجمو ُع ُهمــا
�أ ْص َغـ ُـر مــا ُي ْم ِكــن.
�أقــا ِر ُن �إجا َبتــي َمــ َع �إجابــ ِة َزميلــي
فــي كُ ِّل حالــة.
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4256

2013

4712
3213

5254

1312
4120

200
2506

الج ْم ِع �أفُ ِق ّياً= 4083 + 5214 :
� ٧أ ِج ُد ناتِ َج َ
أ�

		
= 4643 + 1251

ب

= 264 + 3720

الج ْم ِع بال َّتبديل:
� ٨أ ْج َم ُع ثُ َّم �أ َت َح َّق ُق ِم ْن صحة عمل َّية َ
= 7312 + 2654

أ�

ال َّت َح ُّقق= 2654 + 7312 :
�أ ْس َت ْن ِت ُج �أنَّ:
ب

=

+

=

		
+

= 6510 + 1328

ال َّت َح ُّقق:

+

=

� ٩أ ِج ُد ناتِ َج ما َيلي ِذ ْه ِن ّياً:
�أ) = 4000 + 2000
ب) = 100 + 1500
ج) = 3500 + 2000
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الج ِ
واب (بِال َّت ْقدير)*:
� ١٠أ ِج ُد النّاتِ َج ثُ َّم �أ َت َح َّق ُق ِم ْن َم ْعقولِ َّي ِة َ
أ�

 5545ال َّت َح ُّقق6000 :
3000 +
3211 +

ب

 2045ال َّت َح ُّقق:
4751 +

ـب ِمـ َـن ال َعـ َد ِد ______ �أ ْي
ـب ِمـ َـن ال َعـ َد ِد ______ �أي ال َعـ َد ُد ______ َقريـ ٌ
ال َعـ َد ُد ______ َقريـ ٌ
�أ َّن التقديــر َم ْعقــول.
�أ َّن التقديــر َم ْعقــول.

السلَّ ِة بِ ٍ
طاقات ُم َرقَّ َم ًة َو�أك ُت ُبها في
� ١١أخْ تا ُر ِم َن َّ
أ�

5

2

7
4
+
9 5 4 8

٣٥
ب ١
٢ ٠ ٤ +
٣
٦

 ١٢اشــترى تاجـ ٌر  3سـ ٍ
ـيارات مختلفـ ِة ال�ألــوان،
الســيار ِة الحمــرا ِء  5360دينــاراً،
ثمــ ُن َّ
الســيار ِة الخضــرا ِء  4635دينــاراً،
وثمــ ُن َّ
الســيار ِة ال َّزرقــا ِء 9576دينــاراً.
وثمــ ُن َّ
�أ) ما ثم ُن السيا َرت ْينِ الحمرا ِء والخضرا ِء؟
الح ّل _________________________:
ب) ما المعلوم ُة ال َّزائدة؟
الح ّل _________________________:
30

*
ِ
بالتقريب ل�أعلى منزلة

:

٥ ٣
١ ٠
٧ ٢ ٣
٠ ٦ ٩ ٨
٤

الح ْم ِل
س الثاني َج ْم ُع عَدَ َدي ِْن ِض ْم َن َ 9999م َع َ
ال ّد ْر ُ
لقيلي ـ َة ِمـ ْـن �أ ْك َث ـ ِر
ُ 1ي ْع َت َبـ ُـر ِقطــا ُع َغ ـ َّز َة َو ُمحا َف َظ ـ ُة َق َ
ال َم ِ
يــث َتبلُــ ُغ
لجوا َفــ ِة فــي ِف َل ْســطينَ ،ح ُ
ناطــقِ زِرا َعــ ًة لِ ُ
الجوا َف ـ ِة فــي ِقطــا ِع َغ ـ َّز َة 3251
ـاح ُة ال َم ْزرو َع ـ ُة بِ ُ
ال َمسـ َ
ـاح ُة ال َم ْزرو َع ُة
لقيليـ َة َف َتبلُـ ُغ  1562دونمـاً ،مــا ال َمسـ َ
دونُمـاً� ،أ ّمــا فــي ُمحا َف َظـ ِة َق َ
بالجواف ـ ِة فــي المنطقت ْيــن؟
ُ
وح ِة ال َمناز ِِل على النحو ال�آتي:
يمك ُن تمثي ُل ال َمساح ِة ال َم ْزرو َع ِة ُ
بالجواف ِة على لَ َ
ِ
دات
الواح ُ

+

ال�آلاف

آ�حاد

ع ََشرات

ِمئات

آ�حاد

1

5

2

3

٢

6

5

1

الج ْمع:
� ٢أ ِج ُد ناتِ َج َ
٦١٥٤
أ�
2728 +

3251
+
1562
ساح ُة المزرو َع ُة
دونماً ال َم َ
الجواف ِة في المنطقتين.
بِ ُ

ب

٧٥٢
٨٩٠٣ +
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الج ْمع:
� ٣أك ُت ُب َعمو ِديّاً َو�أ ِج ُد ناتِ َج َ
أ�

7548 + 1235

3690 + 2145

ب

+

+

ِ ٤مـ ْـن ُم َخ َّيمـ ِ
ـات اللُّجــو ِء الفلســطيني َد ْيـ ِر َع ّمــا ِر
َو َع َقب ـ ُة َج ْبــر ،ب َل ـ َغ َع ـ َد ُد ُس ـكّ ِان ُم َخ َّي ـ ِم َد ْي ـ ِر َع ّمــا ِر
 2455ن ََس ـ َمة ،أ� ّمــا ُم َخ َّي ـ ُم َع َقب ـ ُة َج ْبــر َفب َل ـ َغ َع ـ َد ُد
ُس ـكّانِ ِه  6736ن ََس ـ َمة*.
َك ْم َب َل َغ َم ْجمو ُع ُسكّ ِان ال ُم َخ َّي َم ْينِ ال َم ْذكو َر ْين ؟

6736
2455+
نسمة َع َد ُد ُسكّ ِان ال ُم َخ َّي َم ْين
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الس ِ
كان عا َم 2009م"
* " َت ْعدا ِد ُّ

الج ْمع:
� ٥أ ِج ُد ناتِ َج َ
947
أ�
8143 +

٦

ب

الج ْمع:
�أك ُت ُب َعمو ِديّاً َو�أ ِج ُد ناتِ َج َ
أ�

٣٥٠٧ + 2568

+

ب

216
5906 +

١٣٢ + 1982 + 51٨8

+

الج ْم ِع َو�أ َت َح َّق ُق بال َّت ْبديل:
� ٧أ ِج ُد ناتِ َج َ
أ� = 1806 + 2017
ال َّت َح ُّقق١٨٠٦ :
٢٠١٧
٢٠١٧ +
١٨٠٦ +

ب = 4718 + 1352
 ١٣٥٢ال َّت َح ُّقق:
٤٧١٨ +
+
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� ٨أ ِج ُد ناتِ َج ما َيلي ِذ ْه ِن ّياً:
أ� = ١500 + ٧٥٠٠

ب = 5555 + 4444

ٌ
نشاط تعاوني
)٩

فسر.
�أتعاو ُن مع �أفرا ِد مجموعتي و�أب ّي ُن من �أخط�أ في الح ِّل و�أ ِّ
5604
3876 +
814710

يوسف

فاطمة

5604
3876 +
9480

ْ ١٠اشــ َترى ِ
ــن ال َعصافيــ ِر
تاجــ ٌر َم ْجمو َعــ ًة ِم َ
الجمي َل ـ ِة بِ َمب َلـ ِـغ  1095دينــاراًَ ،و َب ِقـ َـي َم َع ـ ُه
َ
 1460دينــاراً ،مــا ال َمب َل ـ ُغ الّــذي كا َن َم ـ َع
التّ ِ
اجــ ِر قبــ َل ِشــرا ِء ال َعصافيــر؟
الح ّل___________________________________________ :
َ
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َ ١١عـ َد ُد ُسـكّ ِان َق ْر َيـ ٍة ِف َل ْســطي ِن َّي ٍة  3520ن ََسـ َمةَ ،فـ إ�ذا كا َن َعـ َد ُد ُسـكّ ِان
َقر َي ـ ٍة ُمجــا ِو َر ٍة لَهــا َيزي ـ ُد َعــن َع ـ َد ِد ُس ـكّانِها بِـــ  ١٥٠٠ن ََس ـ َمةَ ،فمــا
َعـ َد ُد ُسـكّ ِان القَر َيـ ِة المجــاورة؟
الح ّل__________________________________________ :
َ

� ١٢أ َق ِّد ُر ناتِ َج َج ْم ِع ال َع َد َد ْينِ 287 ، 6٧0
الح ّل__________________________________________ :
َ

� ١٣أ ْك ِم ُل ال َّن َم َط ال�آتي:
�أ) ________ ، ________ ،4034 ، 4023 ، 4012
ب) ________ ، ________ ، 5545 ، 3543 ، 1541

� ١٤أك ِّو ُن َم ْس�أل ًة ك ِ
َلام َّي ًة َيكو ُن َحلُّها ٨٠٠٩ = ٢١٤١ + ٥٨٦٨
ال َم ْس�ألة__________________________________________ :
_________________________________________________
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اس ِتلاف
س الثالث َط ْر ُح عَدَ َدي ِْن ِض ْم َن  9999دونَ ْ
ال ّد ْر ُ
َ 1ي َتقاضــى عا ِم ـ ٌل فــي الشَّ ـ ْـهرِ 465دينــاراًَ ،يد َِّخـ ُـر ِم ْنهــا
 121دينــاراًَ ،ك ـ ْم دينــاراً ُين ِف ـ ُق العا ِم ـ ُل فــي الشَّ ـ ْـهر؟
الح ّل:

ديناراً ينف ُق العام ُل في الشَّ هر.

ـون النّا ُب ِ
الصابـ ِ
لسـ ُّـي ِ 4253ق ْط َع ـ ًة فــي
� ٢1أن َتـ َـج َم ْص َن ـ ُع ّ
ٍ
صابون
�أ ْســبوع ،بــاع منهــا ِ 3121ق ْط َعــةَ ،كـ ْم ِقط َع َة
بقيت ؟
الص ِ
ابون على النحو ال�آتي:
ُي ْم ِك ُن َت ْمثي ُل ما بقي من قطع َّ

�آحاد

َع َشرات

ِمئات

�آحاد ال�آلاف

4253
ـــ 3121
قطع ُة صابون

* للمعلم :تذكير الطلبة بعناصر عملية الطرح
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ناتج طَّ ْر ِح ١٥٣٢ - ٩٨٧٤
� ٣1أ َمثِّ ُل َعلى لَ ْو َح ِة ال َمناز ِِل ثُ َّم �أ ِج ُد َ
ِ
الواحدات

�آحاد

َعشَ رات

ال�آلاف

ِمئات

�آحاد

ٌ
جماعي
نشاط
ّ

ناقش :كيف �أ َط ْر ُح َع َد َد ْينِ ِض ْم َن �آحاد ال�آلاف؟
�أ ُ

� ٤1أ ِج ُد ناتج ال َّط ْر ِح فيما يلي:

أ� ٣٩٨٧
ـــ ١٣٥٤

ب ٤٥٩٧
ـــ ٣٧٥

ج

٩٧٢٦
ـــ ٥٦٢٠

� ٥1أ ِج ُد َ
ناتج ال َّط ْر ِح فيما يلي= ٤٠٥٣ - ٧٨٦٤ :
أ�

 9256ــ = 4243

ب

 6860ــ = 1520
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الج ْمع:
� ٦1أ ْط َر ُح َو�أ َت َح َّق ُق بِ َ
			
�أ)  8647ـــ 5431
 8647ال َّت َح ُّقق:
ـــ 5431
+

ب)  1956ـــ 640
 1956ال َّت َح ُّقق:
ـــ 640
+

والج ْمع.
بين َع َم ِل َّيتي ال َّط ْر ِح َ
�أناقش :ما العلاق ُة َ

� ٧1أ ِج ُد نا َت َج ما َيلي ذ ْه ِن ّياً:
أ�

 4000ـــ = 2000

ب

 7500ـــ 		= 1500

ج

 2600ـــ = 1000

د

 9999ـــ = 3333

الج ِ
واب (بِال َّت ْقدير):
ناتج ال َّط ْر ِح ثُ َّم �أ َت َح َّق ُق ِم ْن َم ْعقولِ َّي ِة َ
� 81أ ِج ُد َ

أ� 		 = 1012 - 3863
 3863ال َّت َح ُّقق:
ـــ 1012
-

ب = 4023 - 5079
 5079ال َّت َح ُّقق:
ـــ 4023
-

العدد ____ قريب من العد ِد ____ �أي �أن التقدير معقول العدد ____ قريب من العد ِد ____ �أي �أن التقدير معقول
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ـطين
س َع َل َم ِف َل ْسـ َ
َ 91
طبـ َع َم ْص َنـ ُع النــور لِل َملابِ َ
َعلــى  4209قمصــان فــي الشَّ ـ ْـه ِر ال� أ َّول،
َو  ٣١٠٣قمصــان فــي الشَّ ـ ْـه ِر الثّانــي.
طب َع ال َم ْص َن ُع في الشَّ ْه َر ْين؟
�أ) َك ْم َقميصاً َ
الح ـ ّل______________________ :
َ
___________________________
ب) َكـ ْم َيزيـ ُد َعـ َد ُد ال ُق ْمصـ ِ
ـان فــي الشَّ ـ ْـه ِر
ال� أ َّو ِل َعــنِ الشَّ ـ ْـه ِر الثّانــي؟
الح ـ ّل______________________ :
َ
___________________________
َ 10يب ُع ُد َب ْي ُت سال ٍم َعنِ ال َم ْد َر َس ِة (ِ )2688م ْتراًَ ،و َيب ُع ُد
1
َب ْي ُت �أم َل َعنِ ال َم ْد َر َس ِة (ِ )1587م ْتراً.
أ�) أ� ُّي البيتينِ َيب ُع ُد َمسا َف ًة أ� ْك َبر َعنِ ال َم ْد َر َسة؟
الح ّل_____________________________ :
َ
ب) �أ ِج ُد ال َف ْرقَ َب ْي َن ال َمسا َف َت ْين.
الح ّل_____________________________ :
َ
الج ِ
واب بِال َّت ْقدير.
ج) �أ َت َح َّق ُق ِم ْن َم ْعقولِ َّي ِة َ
الح ّل_____________________________:
َ

بيت سالم

بيت �أمل
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الاس ِتلاف
س ال ّرا ِبع َط ْر ُح عَدَ َدي ِْن ِض ْم َن َ 9999م َع ْ
ال ّد ْر ُ
ـرات فــي شَ ـ ِّ
َ 1ي ْل َتقــي ن َْهــرا ِد ْج َل ـ َة َوال ُفـ ِ
الخليـ ِـج
ـب فــي َ
ـط ال َعـ َـر ِب الَّــذي َي ُصـ ُّ
ـث َي ْبلُ ـ ُغ طــو ُل ن َْه ـ ِر َد ْج َل ـ َة مــع شـ ِـط العــرب  1951كيلومتــراً،
ال َع َربِـ ِّـيَ ،ح ْيـ ُ
َوطــو ُل شــط العــرب  ١٩٠كيلومتــراً.
كم طو ُل نهر دجلة لغاية ش ّط العرب؟
يمكن تمثيل َذلك على النحو ال�آتي:
�آحاد ال�آلاف
ِمئات
َع َشرات
�آحاد
٨ ١٥

١٩٥١
ـــ ١٩٠
كيلومتراً

ناتج ال َّط ْر ِح فيما يلي:
� ٢1أ ِج ُد َ
4981
أ�
ـــ 539
40

ب

3703
ـــ 651

� ٣أك ُت ُب َعمو ِديّاً َو�أ ْط َرح:
أ�

١٤٥٤ - ٨٣٦٩

ب

ـــ

٣١٢٧ - ٩١٦٤
ـــ

َ ٤م ْز َر َعتـ ِ
جاجــةَ ،وفــي المزرع ـ ِة
ـاج فــي المزرع ـ ِة ال�أولــى َ 6498د َ
ـان لِلدَّجـ ِ
ـاج فــي ال َم ْز َر َعـ ِة ال�أولــى َعــنِ
الثّانِ َيـ ِة َ 4889د َ
جاجــةَ ،كـ ْم َيزيـ ُد َعـ َد ُد الدَّجـ ِ
المزرعـ ِة الثّانِ َيــة؟
يمك ُن تمثي ُل ذلك َعلى لَ ْو َح ِة ال َمناز ِِل كال�آتي:
ِ
الواحدات

�آحاد

ــ

٨
٩

١٨

َعشَ رات
٨

٩
٨

ال�آلاف

ِمئات

�آحاد

١٤

٥

٤
٨

٦
٤

١٤ ٨ ١٨

٥

٦٤٩٨
ـــ ٤٨٨٩

دجاجة
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ناتج ال َّط ْرح:
� ٥أ ِج ُد َ
أ�

8272
ـــ 645

ب

9553
ـــ ٢738

ج

2509
ـــ 1893

� ٦أ ْك ُت ُب َعمو ِديّاً َو�أ ْط َرح:
أ�

4904 - 5432

ب

5432
ـــ 4904
ناس َب َة ِ
� ٧أك ُت ُب ال� أ ْرقا َم ال ُم ِ
داخ َل
أ�

6 9
8
5 4 7
ـــ
4 5
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2621 - 6٧50

ـــ

حيحة:
لِ ُت ْص ِب َح َع َم ِل َّي ُة ال َّط ِ
رح َص َ

ب 5 0 6
ـــ 3 2 4
3 2

6

َ ٨ي ْس ـ ُك ُن َســعي ٌد َوخالِ ـ ٌد َعلــى شـ ِ
ـاط ِئ َب ْح ـ ِر يافــا،
الصـدَفَ ،ب ْعـ َد ُمـ َّد ٍة َج َمـ َع
َو ِمـ ْـن ِهواياتِ ِهــم َج ْمـ ُع َّ
َســعي ٌد َ 1070ص َد َفـ ًةَ ،و َج َمـ َع خالِ ٌد َ 645ص َد َف ًة
زِيــا َد ًة َعلــى مــا َج َم َعـ ُه َســعيدَ ،ف َك ْم َص َد َفـ ًة َج َم َع
خا لِد؟
الح ّل________________________________________________ :

 ٩انْ َط َلق ِ
َت الثَّ ْو َر ُة ال ِف َل ْسطي ِن َّي ُة عا َم 1965مَ ،ك ْم عاماً َمضى َعلى انْ ِطلاق ِتها؟
الح ّل_____________________________________________ :

ناتج ال َّط ْر ِح لـِ 5987 – 9241
� ١٠أ َق ِّد ُر َ
الح ّل________________________________ :
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س الخامس
ال ّد ْر ُ

راج َعة
ُم َ

� 1أ ْح ِس ُب ِذ ْه ِن ّياً َو�أ َض ُع ال َع َد َد ال ُم ِ
ناس َب في

:

�أ) = 1000 + 2600
ب)  9999ـــ = 1111
ج) + 5000
د)  5500ـــ

= 9000
= 4500

� ٢1أ ْك ُت ُب ال َّر ْق َم ال ُم ِ
ناس َب في (

،

،

)*:

لي ،128
� ٣أف ِّكر� :أنا َع َد ٌد َم ْحصو ٌر َب ْي َن ال َع َد َد ْينِ ُ 8000 ،4500ج ِم َع �إِ َّ
َفكا َن ناتِ ُج َج ْمعي َ ،5128ف َم ْن �أنا؟
الح ّل______________________________ :

* ال�أشكا ُل المتطابق ُة ُتمثِّل ال َّر ْقم ِ
نفسه في العمل ّي ِة الحساب ّية.
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ٌ
تعاوني
نشاط
ّ

�أتعاو ُن مع �أفرا ِد مجموعتي في الح ّل و�إِيجا ِد الكلم ِة المفقودة.

٤

ات ال�آتِ َي ِة َو�أ َرت ُِّب إِال� ِ
�أ ِج ُد ناتِ َج ال َع َم ِل ّي ِ
جابات َو ُرمو َزها َتصا ُع ِديّاً َو�أ ْك ُت ُب ال َك ِل َم َة النّاتِ َجة.

نواتج العمل َّي ِ
السابقة:
رتيب ال َّتصاعد ُّي لِ ِ
ات الحساب َّي ِة َّ
 -ال َّت ُ

				

______________ ،_______ ،_______ ،_______ ،_______ ،

 -ال ُّرمو ُز هي:

،

،

،

،

،

 الكلم ُة الناتج ُة هي مدينة ________ :وقد ُولِالسلام.
فيها
د
َ
النبي ______ عليه َّ
ُ
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5
�أ)

�أ ْك ِم ُل ال َّن َمط:

ب)
ـت َم َعر َك ـ ُة ال َكرا َم ـ ِة فــي � ٢١آذار ِمــن عــام ١٩٦٨م فــي َبل ـ َد ِة ال َكرا َم ـ ِة
َ 6و َق َعـ ْ
ال�أر ُدنِ ّيـ ِة فــي َغــو ِر ال�أر ُدنَ ،وهــي َم َعر َكـ ٌة ِ
تاريخ الثَّو َر ِة ال ِف َلســطين َّي ِة،
فاص َل ٌة في ِ
المعركَة؟
َحيـ ُ
ـث اسـ َت َم َّر ْت �أك َثـ َـر ِمــن َ ١٦ســاعةَ .كــم عامـاً َمضــى على هـ ِذ ِه َ
الح ّل____________________________________________ :
� ٧أق ّيم ذاتي� :أعبر بلغتي عن جملة طرح لعددين و�أتحقق من صحتها بالجمع.

مشروعي:

بحــث فــي
�أتعــاو ُن مــع أ�ســرتي و�أ ُ
مصــاد ِر إِال�حصــا ِء الفلســطين َّي ِة
لتعبئـ ِة بيانـ ٍ
ـات حــول �أعــدا ِد سـكّ ِان
ـب
خمــس قــرى فــي محافظتــي َحسـ َ
الجـ ِ
ـدول ال�آتــي ،ث ّم �أجـ ُد الفرقَ َب ْي َن
الس ِ
ــكان ال� أ ْكبــ ِر وال� أ ْص َغــر:
عــد ِد ُّ
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اس ُم القرية

السكان
عد ُد ُّ

ال َو ْحدَ ُة
الثّالِ َثة

ال� أ ْعدا ُد ِض ْم َن 99999
نحافظ على نظافة الحدائق العامة

ُ
ماذا تُ
لاحظ في الصّ ورة؟
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يتوقــع مــن الطلبــة بعــد ال�إ نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع
�أنشــطتها �أن يكونــوا قادريــن علــى توظيــف ال� أ ْعــدا ُد ِض ْمـ َـن  99999فــي
الحيــاة العمل ّيــة مــن خــلال ال�آتــي:
راء َة ال� أ ْعداد.
ِ 1 .1ق َ
َ 2 .2ت ْحدي َد القي َم ِة ال َم ْنزِلِ َّي ِة لِ َر ْق ٍم ِض ْم َن .99999
الصو َر ِة ال ُم َو َّس َع ِة َوال َك ِل ِ
مات َوبِال َع ْكس.
ِ 3 .3كتا َب َة ال� أ ْعدا ِد بال ّرموز وبِ ّ
َ 4 .4ت ْمثي َل ال َع َد ِد بِ ُطر ٍِق ُمخْ َت ِلفَةِ ،م ْث ِل ال ِم ْعداد ....
5 .5ال ُمقا َرنَ َة َب ْي َن ال� أ ْعدا ِد ِض ْم َن .99999
تيب ال� أ ْعدا ِد تصاعديّاً َو َتنا ُزلِ ّياً.
َ 6 .6ت ْر َ
ٍ
مشكلات حيات ّي ٍة على مفاهي ِم ال�أعدا ِد ومقارن ِتها وترتي ِبها.
7 .7ح َّل
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س ال�أ َّول
ال ّد ْر ُ

ال� أ ْعدا ُد ِض ْم َن ٩9999

� 1ألَـ ِّو ُن ال ُم ْسـ َتطي َل الّــذي فيـ ِه ال َعـ َد ُد بالكلمــات بِ َلـ ْو ِن الدّائِــر ِة نفسـ ِه
الّتــي َتح ِمـ ُل ال َعـ َد َد بالرمــوز:

ِ
ومئتان
ست ُة ال� آ ٍف
عشر
و�أربع َة َ
تسع ُة ال� آ ٍف
وثمان ِمئة
وخمسة

ثماني ُة
ال� آ ٍف
وخمسمئة
وخمسة
وثمانون

خمس ُة
ال� آ ٍف
وواحد

�أربع ُة ال�آف
وخمسمئة
واثنان
وثلاثون

ثلاثة ال�آف
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 ٢تُع ّد القراءة من الممارسات السليمة
لتنشيط الذاكرة والتزود بالثقافةُ ،ي ْو َج ُد
في كُ ِّل َب َل ِد َّي ٍة َم ْك َت َب ٌة عا َّم ٌةَ ،و َق ْد َب َل َغ ْت
�أ ْعدا ُد ال ُك ُت ِب في �أ ْر َب ِع َب َل ِديّ ٍ
ات َعلى
ال َّن ْح ِو ال�آتي:
6000 ، 5015 ، 9804 ، 4512
�أمثِّ ُل ال�أعدا َد ال�آتي َة على ال ِمعداد:

9 8 0 4

5 01 5

�أ َم ِّث ُل ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة َعلى لَ ْو َح ِة ال َمنازِل:
4512
�آحاد َعشَ رات ِمئات �آحا ُد ال�آلاف
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6000
�آحاد َعشَ رات ِمئات �آحا ُد ال�آلاف

لاف َو�أك ُت ُب ال َع َد َد في
� ٣أ ُع ُّد �آل� آ َ

:
� ٧آلاف

؟

� ٤أ) �أ َمثِّ ـ ُل ال َع ـ َد َد َ 10000علــى ال ِم ْعــدا ِد َو�أ َع ِّبـ ُـر بِلُ َغتــي َع ّمــا َح َص ـ َل َعلــى
ال ِم ْعداديــنِ ال� أ َّو ِل َوالثّانــي:

= 1000 + ٩٠٠٠

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

+

�آحاد
٠
٠
٠

ِ
الواحدات
َعشَ رات
٠
٠
٠

ِمئات
٠
٠
٠

�آحاد
٩
١
٠

1000٠

ال�آلاف

َعشَ رات
١
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٥

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

أ�

ِ
دات
واح ٌ

ِ
دات
واح ٌ

�آلاف

ج

�آلاف

د

ِ
دات
واح ٌ

�آلاف

ِ
دات
واح ٌ

�آلاف

�أ َت َذ َّكـــــــــــــــر:
ـراء ِة ال َعـ َد ِد �أ َجـ ِّزئُ كُ َّل َثـ ِ
ـلاث َمنــا ِز َل َمعـاً َبـ ْدءاً ِمـ َـن َاليميــن ،ثُـ َّم �أ ْقـ َـر�أ ِمـ َـن
لِ ِقـ َ
َاليســا ِر ال�آلاف ثـ ّم ِ
الواحــدات.
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كتب ال� أ ْعدا َد ال ُم َمثَّ َل َة َعلى ال ِم ْعدا ِد في
� ٦أ ُ

و�أقر�أها:

� ٧أ ْق َر�أ ال� أ ْعدا َد ال ُم َمثَّ َل َة َعلى لَ ْو َح ِة ال َمنازِل:
ِ
ال�آلاف
الواحدات
�آحاد َعشَ رات ِمئات �آحاد َعشَ رات
٣
٨
٤
٦
٢

ِ
ال�آلاف
الواحدات
�آحاد َعشَ رات ِمئات �آحاد َعشَ رات
٥
٤
٣
٦
١

ِ
ال�آلاف
الواحدات
�آحاد َعشَ رات ِمئات �آحاد َعشَ رات
٥
٠
٤
٤
٤

ِ
ال�آلاف
الواحدات
�آحاد َعشَ رات ِمئات �آحاد َعشَ رات
٧
٠
٦
٠
٠

� ٨أمثِّ ُل ال� أ ْعدا َد َعلى لَ ْو َح ِة ال َمنازِل:
						
37294
ِ
ال�آلاف
الواحدات
�آحاد َعشَ رات ِمئات �آحاد َعشَ رات

80008

ِ
ال�آلاف
الواحدات
�آحاد َعشَ رات ِمئات �آحاد َعشَ رات
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:
 ٩أ�ك ُت ُب ال�أعداد بالرموز في
طين التّ ِ
شرين �ألفاً َوتِ ْس َع َة
�أ) َتبلُ ُغ َ
اريخ َّي ِة َس ْبع ًة َو ِع َ
مساح ُة ِف َل ْس َ
ِ
كيلوم ْتراً ُم َر َّبعاً.
ب) عا َم 2011م كا َن َع َد ُد ُالب ِ
يوت الِ ْبلاستي ِك َّي ِة في ال�أراضي
ال ِف َل ْســطي ِن َّي ِة �أ ْرب َعــة َع َشـ َـر �ألف ـاً َو ِس ـ َّت ِم َئ ٍة َوثَلاث ـ ًة َوثلاثيــن بيت ـاً
بلاستيكياً.
ج) َعـ َد ُد َط َل َبـ ِة الثّانَ ِو َّيـ ِة العا َّمـ ِة فــي العــا ِم 2016م هـ َو ثَمانــو َن
�ألْفـاً َو َخ ْم ُسـ ِم َئ ٍة َوتِ ْســع ٌة َوسـتّون طالِبـاً َوطالِ َبة.
� ١٠أ ْس َتخْ ِد ُم ال ِب ِ
طاقات ال�آتِ َي َة في ِكتا َب ِة عددين َي َت َك َّو ُن كُ ٌّل ِم ْنهما ِم ْن َ 5منازِل:

7

3

9

4

1

ِ
العددان هما:
� ١١أك ُت ُب ال�أعدا َد ال�آتي َة بِالكلمات:
الَ َع َد ُد بِال ُّرموز
48136
٩٩٠٩

ال َع َد ُد بِال َك ِلمات

الصحيح:
� ١٢أك ُت ُب ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة َعلى َخ ِّط ال� أ ْعدا ِد في َموقعها َّ
64900 ، 64400
٦٥ ٠ 0 ٠
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٦٤٧٠٠

٦٤٣٠٠

٦٤١٠٠

الم ْن ِز لِ َّي ُة َوالصّ و َر ُة ال ُم َو َّس َعة
س الثّاني
القيم ُة َ
َ
ال ّد ْر ُ

فيت عــا َم �ألفيــنِ َو�أ َحـ َد َع َشـ َـر ميلا ِد َّيـ ِة
َ 1ب َلـ َغ َعـ َد ُد ُسـكّ ِان ُمحا َف َظـ ِة َسـ ْل َ
الجـ ْد َو ِل َو ْفقـاً لِ ْلقي َمـ ِة ال َم ْنزِلِ َّيـ ِة
 65367ن ََسـ َم ًة ه ّيــا نمــل� أ ال َفــرا َغ فــي َ
لِ� أ ْرقــا ِم ال َعـدَد:
ال َّر ْقم
7
6

رات ال�آلاف قي َم ُت ُه ال َم ْن ِزلِ َّية
�آحاد َعشَ رات ِمئات �آحا ُد ال�آلاف َعشَ ُ
7
٦٠

3
5
6

الصو َر ِة ال ُم َو َّس َعة:
� ٢أك ُت ُب ال َع َد َد بِ ّ
�أ) _______ + _______ + _______ + _______ + _______ = 25763
ب) _______ + _______ + _______ + _______ + _______ = 16666
ج) _______ + _______ + _______ + _______ + _______ = 30000
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� ٣أ ْك ُت ُب ال�أعداد بِالرموز:

�أ) ٦ + ١ ٠ + ٥مئــا ت � ٤ +آ لا ف � ٨ ٠ +أ لــف =
ب) � 4آحاد و ِ 5مئات و َ 7ع َشرات ال�ألوف و َ 2ع َشرات و � 6آحاد ال�ألوف =
� ٤أضع دائرة حول العدد الذي يمثّ ُل القيم َة المنزلي َة للر ْق ِم الّذي َتح َت ُه َخ ّط:

83267
30000 ، 3000 ، 300

67415
4000 ، 400 ، 40

98165
90000 ، 9000 ، 900

10453
10000 ، 1000 ، 0

32084
800 ، 80 ، 8

55555
50000 ، 5000 ، 500

� ٥أ
الصو َر ِة ال ُم َو َّس َع ِة لِلعد ِد ثم �أص ِّوب ُه:
كتشف َ
الخ َط�أ في ّ
ُ
ال َعدَد

ِ
الخاط َئة
الصو َر ُة ال ُم َو َّس َع ُة
ّ

40000 + 3000 + 20 + 10 + 6 43216
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حيحة
ّ
الصو َر ُة ال ُم َو َّس َع ُة َّ
الص َ

س الثّالث
ال ّد ْر ُ

ُمقا َر َن ُة ال�أ ْعداد

 1فــي العــا ِم الد ِ
ــي 2016/2015م َب َلــ َغ َعــ َد ُد َط َل َبــ ِة الثّانَ ِو َّيــ ِة العا َّمــ ِة
ِّراس ّ
ـب ال ُفــرو ِع َعلــى ال َّن ْح ـ ِو ال�آتــي:
(ال َّت ْوجيهــي) فــي ِف َل ْسـ َ
ـطين ُم َو َّزعيـ َـن َح َسـ َ
ِ
مي ( ُ ،) 17185علو ٌم �إنْسانِ َّية (  ،) 53816تِجار ّي ( .)3417
ع ْل ّ

الفرع
ِعلمي
ُعلو ٌم �إنْسانِ َّية
تِجا ِر ّي

ِ
الواحدات
�آحاد

َعشَ رات

5
6
7

8
1
1

ال�آلاف

ِمئات

�آحاد

َعشَ رات

1
8
4

7

1

3

5

3

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

حيح ًة:
لِ ُت ْص ِب َح ال ُمقا َرنَ ُة َص َ

5365

44189

39007

39007

79284

79283

21543

21593

س َمنا ِز َل في
� ٣أك ُت ُب َعدَداً ِم ْن َخ ْم ِ

حيح ًة:
بِ َح ْي ُث تُ ْص ِب ُح ال ُمقا َرنَ ُة َص َ

أ�

ب

ج

د

� ٤أ َرت ُِّب ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة َت ْرتيباً َتصا ُع ِديّاً:
ب 10001 ، 10011 ، 11111
أ� 7000 ، 65722 ، 47511
______________،_______،

______________،_______،

� ٥أ َرت ُِّب ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة َت ْرتيباً َتنا ُزلِ ّياً:
أ�  80576 ، 80117 ، 89835ب 22100 ، 24265 ، 2664 ، 17201
______________، _______،_______،_______ _______،_______،
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الســابِ َع َع َشـ َـر ِمـ ْـن شَ ـ ْـه ِر َن ْيســا َن فــي
ُ ٦يصــا ِد ُ
ـطيني فــي ّ
ف َي ـ ْو ُم ال�أســي ِر ال ِف َلسـ ِّ
فاضـ ِة ال� أ ْقصــى حتــى عــام
كُ ِّل عــامَ ،و َقـ ْد َب َلـ َغ َعـ َد ُد ال� أ ْســرى منــذ بِدا َيـ ِة انْ ِت َ
2016م� ٩٠٠٠٠ ،أســي ٍر ِ ،م ْن ُهــم ِ ١١٠٠٠ط ْفــلَ ،و� ١٤٠٠٠إ ْمـ َـر�أة� ،أ ُّي ُهمــا
�أ ْك َبـ ُـر َعـ َد ُد ال� أ ْســرى ِمـ َـن ال� أ ْطفـ ِ
ـال �أ ْم ِمـ َـن ال ِّنســاء ؟
الح ّل______________________________________________ :
َ
الص َّحـ ِة ال ِف َل ْســطي ِن َّي ِة فــي ُم ْن َت َصـ ِ
ـف عا ِم 2014م
ـير �إِ ْحصائِ ّيـ ُ
ـات َوزا َر ِة ِّ
ُ ٧تشـ ُ
واطنيـ َـن الّذيـ َـن ُيعانــو َن ِمـ َـن إِال�عا َق ـ ِة ُ 75000م ِ
�أ َّن َع ـ َد َد ال ُم ِ
واطــنٍ فــي

المحافظــات الشــماليةَ ،وُ 38000م ِ
واطــنٍ فــي ِقطــا ِع َغـ َّزة� ،أ ُّي ُهمــا �أ َقـ ُّل
فــي َعـ َد ِد إِال�عاقــات ،المحافظــات الشــمالية �أ ْم ِقطــا ُع َغـ َّزة؟ �أ َف ِّسـ ُـر �إِجا َبتــي.

الح ّل_________________________________________________ :
َ

ّجاج َك ِّم ّي ٍ
الج ْد َو ِل ال�آتي:
ات ِم َن َالب ْي ِ
ض َح َس َب َ
� ٨أنْ َت َجت َ 3مزا ِر َع لِلد ِ
ال َم ْز َر َعة
ات َالب ْيض
َك ِّم ّي ُ

ال�أولى
13700

الثّانِ َية
14360

الثّالِ َثة
11430

ض ِه َي ___________ :لِل َم ْز َر َعة___________ :
�أق ُل َك ِّم َي ٍة ِم َن َالب ْي ِ
ض ِه َي ___________ :لِل َم ْز َر َعة___________ :
كثر َك ِّم َّي ٍة ِم َن ال ِب ْي ِ
�أ ُ
�أ َرت ُِّب َك ِّم ّي ِ
ض َت ْرتيباً َتصا ُع ِديّاً:
ات َالبي ِ
_______________ _______________ ، _______________ ،
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س الرابع
ال ّد ْر ُ

1

راج َعة
ُم َ

�أ َمثِّ ُل ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة َعلى ال ِم ْعداد:

� ٢أ َمثِّ ُل ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة َعلى َخ ّط ال� أ ْعداد:
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� ٣أك ُت ُب ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة بِال ُّرمو ِز في
�أ) َخ ْمس ٌة َو ِع ْشرو َن �ألفاً َوثَلاثُ ِم َئ ٍة َو ِس َّت ٌة َو َس ْبعون.
ب) ثَلا َث ٌة َو َس ْبعو َن �ألفاً َوتِ ْس ُع ِم َئ ٍة َو�أ ْر َب َع َة َع َشر.
ج) ِ
واح ٌد َو�أ ْر َبعو َن �ألفاً َوثَمانُ ِم َئ ٍة َوتِ ْس َع ٌة َو َخ ْمسون.
:

� ٤أ ْم َل� أ الفَرا َغ بِال َع َد ِد ال ُم ِ
ناسب:
�أ) ______ + ______ + ______ + ______ + ______ = 68463
ب) ______ + ______ + ______ + ______ + ______ = 52900
ج) _______ = 70000 + 4000 + 20 + 8

� ٥أك ُت ُب القي َم َة ال َم ْنزِلِ َّي َة لِل َّر ْق ِم ال ُم َل َّو ِن بِاللَّ ْو ِن ال� أ ْح َم ِر في الفَراغ:
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س َمنا ِز َل َويكو ُن في ِه:
� ٦أ ْك ُت ُب َع َد َداًَ ،ي َت َك َّو ُن ِم ْن َخ ْم ِ
ال َم ْن ِزلَة
3
ال َعشَ رات
7
ال ِمئات
1
ال�آحاد
�آحا ُد ال�آلاف 8
رات ال�آلاف 5
َعشَ ُ

ال َع َد ُد

� ٧أ ْس َتخْ ِد ُم جميع بِ ِ
طاقات ال� أ ْعدا ِد  3 ، ١ ، 5 ، 8 ، 7في ِكتا َب ِة:
�أ ْك َب ِر َعدَد ______________

�أ ْص َغ ِر َعدَد ______________

� ٨أ َرت ُِّب ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة َت ْرتيباً َتنا ُزلِ ّياً:

76523

75286

،
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76369

،

7986

،

� ٩أ َرت ُّب ال� أ ْعدا َد ال�آتِ َي َة َت ْرتيباً َتصا ُع ِديّاً:

98853

99583

،
� ١٠أ َض ُع �إشا َر َة > �أ ْو < �أ ْو = في
(�أ) 84576

87869

(ب) 45061

45061

(ج) 30033

30030

99385

،

99560

،
حيح ًة:
لِ ُت ْص ِب َح ال ُمقا َرنَ ُة َص َ

� ١١أق ّيم ذاتي� :أكمل الفراغ ثم �أعبر بلغتي عن طريقة تكملة ال�أعداد.
�أبد�أ
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نشــاط� :ألَـ ِّو ُن ال ُم ْسـ َت ِ
طيلات الّتــي َت ْح َتــوي �أ ْعــداداً �أ ْك َبـ َـر ِمـ ْـن  25243ب ِاللَّـ ْو ِن
ال� أ ْح َمــرَ ،و�ألَــ ِّو ُن ال ُم ْســ َت ِ
ــن 25243
طيلات الّتــي َت ْح َتــوي �أعــداداً �أ ْص َغ َــر ِم ْ
بِاللَّ ـ ْو ِن ال�أخْ َضــر.

اله ْند َِس ُّي ال ُم َل َّو ُن بِاللَّ ْو ِن ال� أ ْح َم ِر ُي َس ّمى ________________
الشَّ ْك ُل َ
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ال َو ْحدَ ُة
الرابعة

دس ُة َوال ِقياس 1
الهَ ْن َ

س
ُ
باب ال َّر ْح َمة – ال ُق ْد ُ

ُ
تلاحظ في ال� أ ِ
شكال الموجود ِة في الصّ ورة؟
ماذا
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يتوقــع مــن الطلبــة بعــد ال�إ نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع
�أنشــطتها �أن يكونــوا قادريــن علــى توظيــف بعــض المفاهيــم الهندســية فــي
الحيــاة العمل ّيــة مــن خــلال ال�آتــي:
الخ ِّط ال ُم ْس َتقيم.
ف الشُّ عا ِع َو َ
َ 1 .1ت َع ُّر َ
الخ ّط ال ُم ْس َتقيم.
َ 2 .2ر ْس َم الشُّ عا ِع َو َ
ف َمفهو ِم ال ّزاو َي ِة َو�أنواعها.
3 .3ت َع ُّر َ
4 .4رس َم ال ّزوايا ب�أنواعها.
حيث ال�أضلاع وال َّزوايا.
ف خوا ِ
ص ال ُمستطيلِ من ُ
5 .5ت َع ُّر َ
حيث ال�أضلاع وال َّزوايا.
ف خوا ِ
ص ال ُمر َّب ِع من ُ
َ 6 .6ت َع ُّر َ
7 .7رس َم مستطيلٍ ومر َّب ٍع ب�أبعا ٍد معروفة على شبكة المربعات.
ف عناص ِر ال ُم ِ
حيث ال ّزوايا.
ثلث و�أنواع ِه من ُ
8 .8ت َع ُّر َ
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س ال�أ َّول
ال ّد ْر ُ

ُّ
الشعا ُع َوال ُم ْستَقيم

� 1أ ْك ِم ُل بِما ه َو ُم ِ
ناسب:

السبو َر ِة _______
حا َف ُة ال ِم ْس َط َر ِة ِق ْط َع ٌة ُم ْس َتقي َمة
__________ حا َف ُة الكتاب _______ حا َف ُة ُّ

ف:
ذكر �أ ْم ِث َل ًة �أخرى على ال ِق َط ِع ال ُم ْس َتقي َم ِة ِم ْن ُغ ْر َف ِة َّ
الص ّ
 �أ ُ___________________________________________________
� ٢أ ِ
جيب َع ّما َيلي:
لاح ُظ الشَّ ْك َل ال�آتي ثُ َّم �أ ُ
س

ل

ص

بين ال ُّنقطتينِ س  ،ل بِاللَّ ْو ِن ال� أ ْصفر.
 �ألَ ِّو ُن ال ِق ْط َع َة ال ُم ْس َتقي َم َة التي تص ُل َبين ال ُّنقطتينِ ل،ص بِاللَّ ْو ِن ال�أخْ َضر.
 �ألَ ِّو ُن ال ِق ْط َع َة ال ُم ْس َتقي َم َة التي تص ُل َبين ال ُّنقطتينِ س،ص بِاللَّ ْو ِن ال� أ ْح َمر.
 �ألَ ِّو ُن ال ِق ْط َع َة ال ُمستقيم َة التي تص ُل َ �أ َس ّمي ال ِق ْط َع َة ال ُم ْس َتقي َم َة الّتي َت ِص ُل َب ْي َن ال ُّن ْق َط َت ْينِ س  ،ل____________ : �أ َس ّمي ال ِق ْط َع َة ال ُم ْس َتقي َم َة الّتي َت ِص ُل َب ْي َن ال ُّن ْق َط َت ْينِ س  ،ص____________:67

٣
)١

�أ ِ
لاح ُظ ال� أ ْشكا َل ال�آتِ َية:

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

َي ْن ُت ُج الشّعا ُع ِم ْن َم ّد ال ِق ْط َع ِة ال ُم ْس َتقي َم ِة ِم ْن �أ َح ِد َط َر َف ْيها

)٢

الشُّ عا ُع �أ ب ُ ،ي ْك َت ُب � :أ ب
)٣

الشُّ عا ُع ب �أ ُ ،ي ْك َت ُب :ب �أ

)٤

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

� ٤أ ِ
لاح ُظ ال� أ ْشكا َل ال�آتِ َية :ماذا ُت َمثِّ ُل َم ْجمو َع ُة النّ ِ
قاط ال ُم َل َّونَ ِة بِال� أ ْح َم ِر في
كُ ِّل حالَة:
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� ٥أ ْر ُس ُم بِ ْاس ِتخْ دا ِم ال ِم ْس َط َر ِة ِم ْن كُ ِّل نُ ْق َطة (�أ  ،ب  ،ج ) شُ عاعاً:
�أ

ب

ج

� ٦أ ْر ُس ُم بِال ِم ْس َط َر ِة شُ عاعاً َي ُم ُّر بِال ُّن ْق َط ِة س:

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

س

�إِذا كان َْت �إِجا َب ُتكَ نَ َعم� ،أ ْر ُسم ُه.
َ .3ك ْم شُ عاعاً ُي ِ
َرس َم ِمن ال ُّن ْق َط ِة س ن ِ
َفسها؟
مك ُن �أ ْن ن ُ

________________________

مس َتقيماً و�أ َس ّمي ِه ل ن.
 ٧بِ ْاس ِتخْ دا ِم ال ِم ْس َط َر ِة َوال َق َل ِم� ،أ ْر ُس ُم ْ
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� ٨أ َت�أ َّم ُل الشَّ ْك َل ال�آتي ثُ َّم �أجيب:
ب

ن

م

ف َعنِ الشُّ عا ِع ب م ؟ __________ لماذا؟
َ .1ه ْل الشُّ عا ُع ب ن َيخْ ت ِل ُ
َ .2ه ْل ُهنا َك َطري َق ٌة �أخْ رى لِ َت ْس ِمي ِة الشُّ عا ِع ب م ؟ _______ �أ َف ِّس ُر �إجا َبتي
َ .3ه ْل الشُّ عا ُع ن م ه َو نَ ْف ُس ُه ب ن ؟ _________ َولِماذا؟ __________
__________________________________________________
� ٩أك ُت ُب نُ ْق َط َة بِدا َي ِة �أر َب َع َة �أ ِش َّع ٍة َو َر ْم َز كُ ٍّل ِم ْنها في الشَّ ْك ِل ال ُمجاوِر:
نُ ْق َط ُة ال ِبدا َية _______ َوالشُّ عاع _______
نُ ْق َط ُة ال ِبدا َية _______ َوالشُّ عاع _______

نُ ْق َط ُة ال ِبدا َية _______ َوالشُّ عاع _______
نُ ْق َط ُة ال ِبدا َية _______ َوالشُّ عاع _______
َه ْل ُي ْم ِك ُن �أ ْن ن َِج َد �أ ِش َّع ًة �أخْ رى من ِ
خلال الشَّ كل؟ __________
�أ َف ِّس ُر �إِجا َبتي.
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� ١٠أ َس ّمي ثَلا َث َة ُم ْس َت ٍ
قيمات في الشَّ ْك ِل ال�آتي:
 ال ُم ْس َتقي َم ال� أ َّول_______ : ال ُم ْس َتقي َم الثّاني_______ : ال ُم ْس َتقي َم الثّالِث_______ :� ١١أ َت�أ َّم ُل الشَّ ْك َل ال�آتي ثُ َّم �أجيب:

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

� -3أ َس ّمي ثَلا َث َة �أ ِش َّع ٍة َتب َد�أ ِم َن النّق َط ِة و:
____________ ____________ ، ____________ ،
� -4أ َس ّمي شُ عا َع ْينِ َيب َد�أ كُ ٌّل ِم ْن ُهما ِمن النّق َط ِة �أ:
____________ ____________ ،
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ال ّزا ِو َي ُة َو�أ ْنواعُها

س الثّاني
ال َّد ْر ُ

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

� ٢أ َض ُع �إِشا َر َة ( ) �أ ْس َف َل ال َق َل َم ْينِ الل َذ ْينِ ُيشكّ ِ
لان زا ِو َية:

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

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

* ( ُي ِ
مك ُن ْاس ِتخدا ُم ِم ْس َط َر َت ْين ،شَ ٍ
ريط ُم َل َّون� ،أ ْعوا ِد ال ُم َثلّجات).
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س َو ِض ْل َع ِي ال ّزا ِو َي ِة في ال� أ ْشكال ال�آتية:
� ٣أس ّمي ر�أ َ

ال ّر�أس _________
ال ّر�أس _________
ال ّر�أس_________ :
الض ِ
الضلعان ____ ____ ،
الضلعان ____ ____ ،
ّ
لعان ُهما  :ص ع ّ ____ ،
ّ
 ٤في ال َّر ْس ِم ال ُمجا ِو ِر �أ َس ّمي ال ّزا ِو َي َة في الشَّ كل بِ�أ ْر َب ِع ُط ُر ٍق ُمخْ َت ِلفَة:
�أ
س
______ _______ ،_______ ، ______ ،
ب
ج
� ٥أرس ُم

�أ ) ال ّزا ِو َي َة الّتي َر�أْ ُسها النّ ْق َط ُة م،
ِ
وض ْلعيها م ل  ،م ن
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ب) ال ّزا ِويِ َة ب جـ �أ

ج ) الزا ّ ِو َي َة الّتي �أ َح ُد ِضل َع ْيها س ص و�أ ّسميها
اس ُم الزاوية____________ :
� - ٦أ ْب َد�أ بِ َت ْح ِ
مس َط َر َت ْينِ َم َع َتثْبيتهم ِا كَما في الشَّ ْكل.
ريك ْ
 ال ّزا ِو َي ُة الّتي َت َّم َت ْشكيلُها في الشَّ ْك ِل ال ُمجا ِو ِر تُ َس ّمى :ال ّزا ِو َي ُة القائِ َمة.ــن ال� أ ْم ِث َلــ ِة َع َل ْيهــا :حا َفتــا ِ
الســبو َرة
 َو ِم َالكتــاب المتجاورتــان ،حا َفتــا ُّ
ال ُمتجاورتــان.
كر شَ َف ِويّاً �أ ْم ِث َل ًة �أخْ رى لِ َزوايا قائِ َمة.
� -أ ْذ ُ

74

� ٧أل ِّو ُن ّ 5زوايا قائِ َم ِة في ال َم ْل َع ِب بِاللَّ ْون ِ
نفسه:

 ٨أ�) أ� ْب ـ َد أ� بِ َت ْحريـ ِ
س
ُصاص َت ْيــنِ بِ َدبّــو ٍ
صاصتيــنِ ِمـ َـن ال ـ َو َر ِق َم ـ َع َتثْبي ِتهمــا الق َ
ـك ُق َ
كَمــا فــي الشَّ ـ ْكلُ ،ي ْم ِك ـ ُن اس ـ ِتخْ دا ُم ( ِم ْس ـ َط َرت ْين ،شَ ـ ٍ
ـريط ُم َل ـ َّون� ،أ ْعــوا ِد
ال ُم َثلّجــات)َ ،و�أ َك ـ ِّو ُن َزوايــا كَمــا فــي ال� أ ْشـ ِ
ـكال ال�آتِ َي ـ ِة ثُ ـ َّم �أقا ِرنُهــا بِال ّزا ِو َي ـ ِة
القائِ َمــة:

صغر من الزاوي ِة القائمة
�أتعلّم :ال ّزا ِو َي ُة الحا َّدة هي ال� أ ُ
75

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

____________

____________

____________

 )٩نشاط

َلاث َزوايا حا َّد ٍة ِم ْن ِخ ِ
�أشَ ِّك ُل ث َ
لال َط ّي ال َو َر َقة.
� ١٠أ ْب َد�أ بِ َت ِ
ِ
الحالات ال�آتِ َية:
صاصتينِ ِم َن ال َو َر ِق كَما في
حريك قُ َ

�أقا ِر ُن َب ْي َن ال ّزوايا النّاتِ َج ِة ِم َن ال ِتقا ِء زا ِو َي َت ْينِ قائِ َم َت ْين:

�أتعلّم* :ن َُس ّمي ال ّزا ِو َي َة النّاتِ َج َة ِم َن ال ِتقا ِء زا ِو َيت ْينِ قائِ َم َت ْينِ بِال ّزا ِو َي ِة ال ُم ْس َتقي َمة.
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* الشكل للتوضيح.

� ١١أ ْب َد�أ بِ َت ْح ِ
صاصتين ِم َن ال َو َر ِق كَما في الشَّ ْكل؛ ل َت ْكوينِ َزوايا كَما في
ريك قُ َ
ال� أ ْش ِ
كال ال�آتِ َي ِة ثُ َّم �أقا ِرنُها بِال ّزاو َي ِة القائِ َمة:

كبر ِم َن ال َزا ِو َي ِة القائِ َمة و�أصغر من زاوية مستقيمة.
�أتعلّم :ال ّزا ِو َي ُة ال ُم ْن َفر َِج ُة ِه َي ال� أ ُ
� ١٢أ َض ُع �إشا َر َة (

_______

) َعلى الزا ّ ِو َي ِة المنفرجة:

_______

_______

_______

� ١٣أ ْذك ُُر نَ ْو َع ال ّزا ِو َي ِة الّتي ُي َشكّلُها َع ْق َربا ال ّسا َعة:

___________ ___________ ___________ ___________
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ـب نَ ـ ْو َع ال ّزا ِو َي ـ ِة ال ُمشــا َر �إلَيهــا بِ َحــرف( :حــا ّدة  ،قائِمــة ُ ،م ْن َفر َِجــة ،
� ١٤أك ُتـ ُ
ُم ْســ َتقي َمة) بِالفَــراغ:

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

� ١٥أ ِ
جيب َع ّما ي�أتي:
لاح ُظ الشَّ ْك َل ال ُمجا ِو َر ثُ َّم �أ ُ

و
�أ

ب

س

ص

�أ) َع َد ُد ال ّزوايا القائِ َم َة في الشَّ ْكل______ :
ب) �أ َس ّمي زا ِو َي َت ْينِ حادتين في الشَّ ْكل______ ، ______ :
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س الثّالِث
ال َّد ْر ُ

ال ُم ْستَطي ُل َوال ُم َربَّع

الصو َر ِة ال�آتية بِاللّ ْو ِن ال� أ ْصفَر.
� - ١ألَ ِّو ُن الدّائِ َر َة في ّ
الصو َرة؟ ____________________
 َك ْم ُم َر َّبعاً في ّ -الشَّ ْك ُل ال ُم َل َّو ُن بِ ُالب ْرتُقالي ه َو________________ :

ف َت ْح َتوي كُ ٌّل ِم ْنها َعلى شَ ْكلِ:
� ٢أك ُت ُب ثلاث َة �أ ْشيا ٍء في ُغ ْر َف ِة َّ
الص ّ

أ�) مـُـــربــــــع )1 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب) ُمستطيل )1 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )٣نشاط
�أ ْر ُس ُم �أ ْشكالا ً ُر ِ
باع َّي ًة ُمخْ َت ِل َف ًة بِاس ِتخْ دا ِم شَ َب َك ِة النّقاط ،ثُ َّم �أ ْعر ُِضها �أما َم ُز َملائي:

*

 ٤لَدى �أمي ٍر َم ْز َر َع ُة ال ُورو ِد ال�آتِ َية ،كَما في الشَّ ْك ِل ال ُمجاوِر:

�إذا تم تمثي ُل شك ِل َم ْز َرع ِة �أمي ٍر َعلى لَ ْو َح ِة ال ُم َر َّب ِ
عات على النحو ال�آتي� ،أك ِمل:
 )1طو ُل الشَّ ِ
ريط ال ُمل َّو ِن بال َّزهر ّي______ :
 )2طو ُل الشَّ ِ
ريط ال ُمل َّو ِن بال� أ ْز َرق______ :
طولي الشريطينِ ال َّزهري وال� أ ْز َرق؟ ______
 )3ما العلاق ُة بين ْ
 )4ما طو ُل الشَّ ِ
بالبرتقالي______ :
ريط ال ُمل َّون ُ
 )5طو ُل الشَّ ِ
ريط ال ُمل َّون بال�أخْ َضر______ :
رتقالي وال�أخْ َضر؟ ______
 )6ما العلاق ُة بين ْ
طولي الشَّ ريطينِ ُالب ّ
�أستنتج :في ال ُم ْس َتطي ُل كُ ُّل ِض ْل َع ْينِ ُم َتقابِلان ________
* ُي ِ
مك ُن لِل ُم َعلّ ِم اِ ْس ِتخْ دا ِم اللّ ْو َح ِة ال ِم ْسما ِر َّي َة �أو َبرنا َم ُج ال َّرسام.
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� ٥أ ِج ُد ال ّر�أْ َس ال ّرابِ َع لل ُم ْس َتطي ِل َو�أ ْك ِم ُل ال َّر ْس َم بِ ْاس ِتخْ دا ِم ال ِم ْس َط َر ِة فيما َيلي:

لِل ُم ْس َتطي ِل _______ ُرؤوس

لِل ُم ْس َتطي ِل _______ �أضْ لاع

 ٦في الشَّ ْك ِل ال ُمجا ِورِ ،ال ُم ْس َتطي ُل �أ ب ج د :
�أ � -أ ِج ُد طو َل جـ د ___________ :وحدات.

أ�

ب � -أ ِج ُد طو َل ب جـ __________ :وحدات.

ب

 7وحدات

 3وحدات

� ٧أ َح ِّد ُد نَ ْو َع كُ ِّل زا ِو َي ٍة في ال ُم ْس َت ِ
طيلات ال�آتِ َي ِة بِاس ِتخْ دا ِم

د
جـ

:

 َزوايا ال ُم ْس َتطي ِل ال� أ ْر َب َعة ____________81

وحدات،
� ٨أ ْر ُس ُم ال ُم ْس َتطي َل س ص ع ل الّذي فيه س ص = ْ 4
وح ٍ
دات َعلى شَ َب َك ِة ال ُم َر َّبعات.
صع=ْ 3
ُخ ِ
طوات ال َّر ْسم:
•ن َُح َّد ُد ال ُّن ْق َط َة س َعلى شَ َب َك ِة ال ُم َر َّبعات.
•نَ ُع ُّد �أ ْرب َع َو ْح ٍ
دات �أفُ ِق ّياً �إِلى َاليمينِ َون ََض ُع النّ ْق َط َة ص.
وح ٍ
ــن النّ ْق َطــ ِة ص نَ ُعــ ُّد ث َ
ــدات َر�أْ ِســ َّي ًة َونُع ِّيــ ُن
َــلاث ْ
• ِم َ
ال ُّن ْقطــ َة ع.
وحـ ٍ
ـدات �أفُ ِق ّي ـاَ �إِلــى َاليســا ِر َونُ َع ِّي ـ ُن
• ِمـ َـن النّ ْق َط ـ ِة ع نَ ُع ـ ُّد �أر َب ـ َع ْ
النّق َط ـ َة ل.
•بِاس ِتخْ دا ِم ال ِم ْس َط َر ِة ن َِص ُل س ص ،ص ع ،ع ل ،ل س.

َي َت َك َّو ُن ال ُم ْس َتطي ُل س ص ع ل

�أضْ لا ُع ال ُم ْس َتطيلِ ِه َي ____ ،____ ،____ ،____ :

• َزوايا ال ُم ْس َتطيلِ ِه َي ____ ،____ ،____ ،____ :

•ما نَ ْو ُع ال ّزوايا ال� أ ْر َبع ؟ _________
ال ُم ْس َتطي ُل شَ ْك ٌل ُر ِ
باع ّي مغلق ،في ِه كُ ُّل ِضل َع ْينِ ُم َتقابِ َل ْينِ متسا ِو َي ِان في الطول َو َزوايا ُه َقوائِم.
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ِ
الحالات ال�آتِ َي َة لِ ْل ُح ِ
صول َعلى ُم ْس َتطيلٍ في كُ ِّل حالَة:
� ٩أ ْك ِم ُل ال َّر ْس َم في

 ١٠أ� ْر ُســ ُم ال ُم ْســ َتطي َل (س ص ن ع)
وحــدات ،س
فيــه س ص ُيســاوي ْ 5
وحــدات َعلــى شَ ـ َـبك ِة
ع ُيســاوي ْ 3
ال ُم َر َّب ِ
عــات ال�آتِ َيــة.
� ١١أ َت�أ َّم ُل الشَّ ـ ْك َل ال َم ْرســو َم َعلى شَ ـ َـبك ِة ال ُم َر َّب ِ
عات ثُ َّم �أجيب:
�أ) ما طو ُل ك ّل من ال� أ ْشرِطة:
وحدات
 ال� أ ْح َمر ْ _________ :وحدات
 ال� أ ْصفَر ْ _________ :وحدات
 ال� أ ْز َرق ْ _________ :وحدات
 ال�أخْ َضر ْ _________ :ب) ما العلاق ُة بين �أ ِ
طوال ال�أشرط ِة ال� أ ْرب َعة؟
__________________________
�أستنتج� :أطوال جمي ُع �أضلا ِع ال ُمر َّبع ________
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� ١٢أ َت�أ َّم ُل الشَّ ـ ْك َل ال َم ْرســو َم َعلى شــبك ِة ال ُم َر َّب ِ
عات ثُ َّم �أجيب:
الشَّ ْك ُل ال ُمجا ِو ُر ل م ن هـ ُم َر َّبع:
� )1أ ِج ُد طو َل ل م ______________ :
� )2أ ِج ُد طو َل م ن _______________ :
� ١٣أ َح ِّد ُد نَ ْو َع كُ ِّل زا ِو َي ٍة في ال� أ ْش ِ
كال ال�آتِ َي ِة بِاس ِتخْ دا ِم ال ُم َثلّ ِث القائِ ِم

:

 َزوايا ال ُم َر َّب ِع ال� أ ْر َب َع ِة ___________رباعي ُمغ َلق ،جمي ُع �أضلا ِعه _____ وزواياه _____
�أستنتج :ال ُمر َّبع :شك ٌل
ٌّ
� ١٤أرادت حنــان �أ ْن َت ْر ُسـ َم ُمربعـاًَ ،بـ َد�أت بِ َر ْسـ ِم الشَّ ـ ْك ِل َولَـ ْم تُ ْك ِم ْلــه� .أ ْك ِمـ ُل الشَّ ـ ْك َل
ـات فــي كُ ٍّل ِمـ َـن الحـ ِ
الّــذي َر َسـ َمت ُه حنــان َعلــى شَ ـ َـب َك ِة ال ُم َربّعـ ِ
ـالات ال�آتِ َيــة:
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وح ٍ
دات
� ١٥أ ْر ُس ُم ُم َربّعاً طو ُل ِض ْل ِع ِه ْ 6
َعلى الشَّ َب َك ِة ال ُمجا ِو َرة .

الض ْل ِع ال َم ْج ِ
س فيما َي�أتي:
هول دو َن ِقيا ٍ
� ١٦أ ِج ُد طو َل ِّ
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س ال ّرا ِبع
ال َّد ْر ُ

ال ُم َثلّث

س ِ
طين ال� أ َب ِد َّية.
عاص َم ُة ِف َل ْس َ
 ١ال ُق ْد ُ
�أ) �أ ِص ُل َب ُي َن النّ ِ
قاط الّتي تُ َمثّ ُل كُ َّل َمدي َن َت ْين مما يلي:

ِ
العاص َم ُة َوال َّر ْم َلة.
-1

ِ -2
الخليل.
العاص َم ُة َو َ

الخلي ُل َوال َّر ْم َلة.
َ -3

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

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

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

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

�أ

ب

هـ

جـ

د

َع َد ُد ال ُم َثلّثات______ :
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�أنْوا ُع ال ُم َثلّ ِث ِم ْن َح ْي ُث َزواياه:

٥

�أ َت�أ َّم ُل الم َثلّ ِ
الج ْد َول:
ثات ال َم ْرسو َم َة َو�أ ْك ِم ُل َ

)(1

)(٢

)(٣

)(٤

)(٥

)(٦

ال ُم َثلّث

ال ّزاوي ُة �أ

ال ّزا ِو َي ُة ب

ال ّزا ِو َي ُة جـ

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

حا َّدة

حا َّدة

حا َّدة

ال ُم َثلّثانَ )6( ، )1( :زواياهما جميعها حا َّدةُ ،ي َس ّمى ال ُم َثلَّ ُث حا ّد ال ّزوايا.
�أ ْك ِم ُل :ال ُم َثلّثان � )5( ، )3(:إِ ْحدى َزوايا ُهما ُم ْن َفر َِجةُ ،ي َس ّمى ال ُم َثلّ ُث ______ ال ّزا ِو َية.
ال ُم َثلّثان� )4( ،)2( :إِحدى زوايا ُهما قائمةُ ،ي َس ّمى ال ُم َثلَّ ُث ______ ال ّزا ِو َية.
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٦

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

(________ )2

(________ )1

(________ )4

٧

(________ )5

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

قائِ َم ال َزا ِو َية

حا َّد ال َّزوايا

ُم ْن َفر َِج ال َزا ِو َية
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س الخامس
ال َّد ْر ُ

راج َعة
ُم َ

حيحة َو�إِشارة (
� 1أ َض ُع �إِشار َة (
) �أما َم ال ِعبا َر ِة ّ
الص َ
حيح ِة في ( ) فيما يلي:
َغ ْي ِر ّ
الص َ
(
�أ) يوجد في مثلث �إحدى زواياه قائِ َمة.
ب) يوجد مثلث فيه زا ِو َي ِ
(
			
تان ُم ْن َفر َِجتان.
(
			
جـ) يوجد مثلث فيه ثلاث ّزوايا حا َّدة.
وج ُد في �أ ِّي ُم َثلّ ٍث زاوِيتان حا َّد ِ
تان َعلى ال� أ َق ّل( .
د) ُي َ

) �أما َم ال ِعبا َر ِة
)
)
)
)

كتب اس َم ك ٍّل من ال� أ ِ
شكال ال�آتي ِة في الفراغ:
� ٢أ ُ

________

________

 ٣في ال ُم َثلَّ ِث �أ ب جـ ال ُمجاوِر:
ضلعا ال ّزا ِو َي ِة ب هما_________ ،________ :
أ�
ضلعا ال ّزا ِويّ ِة �أ هما_________ ،________ :
ِض ْلعا ال ّزا ِو َي ِة جـ هما_________ ،________ :
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________
ب

ج

� ٤أ) الزا ّ ِو َي ـ ُة النّاتِ َج ـ ُة ِمـ ْـن َت ْشــكي ِل زا ِو َي ـ ٍة قائِ َم ـ ٍة
َمــع زا ِو َي ـ ٍة حــا َّد ٍة َتكــون.____________ :
ب) ال َزا ِو َيـ ُة النّاتِ َجـ ُة ِمـ ْـن َت ْشــكي ِل زا ِو َيـ ٍة حــا َّد ٍة َمــع زا ِو َيـ ٍة حــا َّد ٍة َقـ ْد َتكــون:
___________ �أ ْو __________ �أ ْو __________.

س ال ّزا ِو َي ِة القائِ َم ِة في كُ ِّل شَ ْكلٍ من ال� أ ِ
شكال ال�آتية:
� 5ألَ ّو ُن َر�أ َ

الج ْد َو َل بِما ه َو ُم ِ
ناسب:
� 6أ َت�أ َّم ُل ال� أ ْشكا َل ال�آتِ َي َة ثُ َّم �أ ْك ِم ُل َ

الشَّ ْك ُل
َع َد ُد ال ّزوايا القائِ َمة

�أ
ج

أ

ج

م
ب

ب

ل

ن

َع َد ُد ال ّزوايا الحا ّدة
َع َد ُد ال ّزوايا ال ُمنفرجة
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7

�أ َح ِّد ُد َن ْو َع ال ّزا ِو َي ِة ال ُمشا ِر �إلَ ْيها في ال� أ ْش ِ
كال ال�آتِ َية:

8

�أك ُت ُب َع َد َد ال ّزوايا َو َع َد َد ال�أضْ لا ِع في كُ ِّل شَ ْكلٍ من ال� أ ِ
شكال ال�آتية:

الشَّ ْكل
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َع َد ُد ال ّزوايا

َع َد ُد ال�أضْ لاع

� 9أ ُع ُّد �أ ْعوا َد الث ِ
ِّقاب َو�أ ْك ِم ُل ال َّن َمط:
،

_________ _________ ،

،

_________ ، _________ ،

 ١٠يمنح التراث كل شعب هويته التي تميزه عن غيره� ،أ َت�أ َّم ُل اللّ ْو ِ
حات
الفَن ّي َة ال�آتِ ِية:

اله ْند َِس ّي ُة الّتي تعلمتها و َت َّم ْاس ِتخْ دا ُمها في كُ ِّل لِ ْو َح ٍة َفن َّية؟
 )1ما ال� أ ْشكا ُل َ
 )2ما �أ ْج َم ُل لَ ْو َح ٍة �أ ْع َج َبتك؟ َولِماذا؟
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 ١١أ�ق ّيم ذاتي :أ�كمل ال�أرقام في المربعات،
و�أعبر عن ملاحظاتي على مجموع ال�أرقام
في تلك المربعات.

؟

٩

٢

؟

٥

؟

٨

١

٦

َم ْشروعي:
غراض في منزلي.
 �أ َت َعاو ُن َم َع �أ ْفرا ِد �أسرتي َو�أت�أم ُل ال� أ َ
 �أسمي ال�أشكا َل الهندسي َة التي تعلم ُتها ( ُم ْس َتطيلُ ،م َر َّبع ،دائِرةُ ،م َثلَّث)ِ
ِ
الجدول ال�آتي:
المعلومات في
سج ُل
في خمس �أغراض من المنزل و�أ ِّ
الرقم

١
٢
٣
٤
٥
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اسم الغرض

ال�أشكال الهندسية الموجودة

ال َو ْحدَ ُة
الخا ِم َسة

ال َبيانات

َح ْق ُل خليل

َح ْق ُل ُمنير

�أ ُّي ُهما ُم َنظّ ٌم بِ َش ْكلٍ �أكثر َحق ُل خليلٍ �أم حق ُل منير؟
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يتوقــع مــن الطلبــة بعــد ال�إ نتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع
�أنشــطتها �أن يكونــوا قادريــن علــى توظيــف َالبيانــات فــي الحيــاة العمل ّيــة
مــن خــلال ال�آتــي:
َ 1.1ت ْنظي َم َب ٍ
الص َور.
يانات محدد ٍة في َجدا ِو َل َبسي َط ٍة بِ ُّ
َ 2.2ت ْنظي َم َب ٍ
يانات محدد ٍة في َجداو َل َبسي َط ٍة بِال ُّرموز.
راء َة َب ٍ
يانات ُم َج ْد َولَة.
ِ 3.3ق َ
سير َب ٍ
يانات ُم َج ْد َولَة.
َ 4.4ت ْف َ
توظيف البيانات المجدولة في حل مشكلات حياتية.
5.5
َ
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س ال�أ َّول
ال َّد ْر ُ

يانات وتمثي ُلها بالصّ ور
ال َب ُ

 ١الفا ِك َهة

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

ال َعدَد
٤
٤
٣

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

اس ُم َع َد ُد ال� أ ْكواب
ال ِ ْ
ُمنى
َس َمر
َعوني

ـب �أي َم ـ ُن ِ
ـب َم ْط َع ـ ِم "ال�أمانَــة" �إلــى سـ ِ
الس ـ َم ِك فــي َغ ـ َّز َة
ـوق َّ
صاحـ ُ
َ ٣ذهـ َ
َو ْاشـ َترى �أربعــة �أ ْصنـ ٍ
السـ ِم ِك فــي كُ َتــلٍ ُمخْ َت ِل َفــة ( َسـ ْردين 9كيلوغرامـاً،
ـاف ِمـ َـن ّ
بــوري  12كيلوغرامـاًُ ،سـ ْلطا ُن �إبراهيــم 20كيلوغرامـاً ،ال ُم ْشــط 10كيلوغرامـاً ).
نَ ْو ُع ال ّس َمك

السردين
ّْ
البوري

ُسلطا ُن �إبراهيم
ال ُم ْشط

ال ُك ْت َلة (كيلوغراماً)
9

السابق:
جيب َع ّما َيلي ا ْع ِتماداً َعلى َ
الج ْد َو ِل ّ
� )١أك ِم ُل الجدو َل و�أ ُ
كب ُر كُت َلة___________________ :
 )٢ما نَ ْو ُع ال ّس َم ِك الّذي اشتراه وكان له �أ َ
 )٣كُ ْت َل ُة ما ْاش َترا ُه �أيمن ِمن ال� أ ْص ِ
الس َم ِك بِالكيلوغرام________:
ناف ال�أربع ِة ِم َن َّ
� )٤إِذا كا َن َث َم ُن كيلوغرام ِم َن ال ُم ْش ِط َ 10دنانير ،كَم ديناراً ي ْد َف ُع لِ ِشرا ِء  3كغم
ِم َن ال َّن ْو ِع نَ ْف ِسه؟ ____________________
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صباح
َ ٤سـ�أ َل ال ُم َعلّـ ُم طلبـ َة ّ
ناولهــا كُ ٌّل ِم ْن ُهــم َ
الصـ ِّ
ـف َعـ ْـن َو ْج َبـ ِة إِال�فطــا ِر الّتــي َت َ
ـت �إِجاباتُهــم علــى النحو ال�آتي:
اليــو ِم َفكانَـ ْ
الوج َبة
نَ ْو ُع َ

عد ُد ال َّطلبة

َفلا ِفل

10

َز ْع َت ٌر َو َز ْيت

11

ليب َو ُج ْبن
َح ٌ

8

جيب َع ّما َيلي:
 �أ ُالج ْبن ________________ :ال ُطلاب.
ليب َو ُ
ناولوا َ
ذين َت َ
�أ) َع َد ُد الطّ َل َب ِة ال ّ َ
الح َ
ناولها �أ ْك َب ُر َع َد ٍد ِم َن الطّ ّلاب._________________ :
ب) نَ ْو ُع ال َو َج َب ِة الّتي َت َ
ف َجمي ِعهم ____________________ :طالباً.
ج) َع َد ُد َط َل َب ِة َّ
الص ّ
ذين لم يتناولوا الف ِ
َلافل ____________________ :طالباً.
د) َع َد ُد الطّ َلب ِة ال ّ َ
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َ ٥ف ْص ُل ِّ
الشتاء:

الجـ ْد َو ُل ال�آتــي َعـ َد َد ال ِمظـ ّل ِ
ات عديــد ٌة َيـ ْو َم ال� أ َحــد في
ات الّتــي با َع ْتهــا َم َحـ ّل ٌ
ُي َمثِّـ ُل َ
يــو ٍم ماطر:
ال َعدَد
ال ِم َظ ّلات
ْاس ُم ال َم َح ّل
القناعة
ال�أمانَة
الصدا َقة
ّ
النّزا َهة
�أ) َع َد ُد ال ِم َظ ّل ِ
ات الّتي با َعها َم َح ّل " ال�أمانَة " ________________ :مظلة.
ب) َع َد ُد ال ِم َظ ّل ِ
ات الّتي با َعها َم َح ّل " النّزا َهة " ____________ :مظلات.
ج) َع َد ُد ال َم َظ ّل ِ
ات جمي ِعها _____________ :مظلة.
ات الّتي با َع ْتها ال َم َح ّل ُ
�أ َفكّرِ :سـ ْع ُر ال ِم َظلَّـ ِة فــي َم َحـ ّل "ال�أمانــة" دينــاران َو ِسـ ْع ُر كُ ِّل (ِ )3م َظـ ّل ٍ
ات
فــي َم َحـ ّل " النّزا َهـ ِة " (َ )4دنانيــر� .أ ُّي ال َم َحلَّ ْيــنِ َح َصـ َل َعلــى َم ْب َلـ ٍـغ
كبـ َـر ِمــن َب ْيـ ِـع ال ِم َظـ ّلات ؟
�أ َ

الح ّل___________________________________ :
َ

الصور
الج ْد َو ِل :لتنظيم البيانات بِ ُّ
ُيستخدم التّ ْمثي ُل ال ّسابِ ُق في َ
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ِ
فض َل ِة لَ َد ْي ِهم؛ ل�أن لكل طالب الحق
ض
ياض ِة ال َم ّ
الطلاب َعنِ نَ ْو ِع ال ّر َ
َ ٦س�أ َل ال ُم َعلّ ُم َب ْع َ
في حرية التعبير و�إبداء الر�أي َف�أجابواُ 8 :ي ِح ّبو َن ك َُر َة ال َق َد ِمُ 5 ،ي ِح ّبو َن لُ ْع َب َة ال ّر َيش ِة ،وُ 3ي ِح ّبو َن
ِ
ِ
الجدول على النحو ال�آتي ( :يمث ُل طالب)
المعلومات في
س الطّا ِولَة� .أك ِم ُل تمثي َل
تِ ِن َ
ياضة
ال ِّر َ

التمثي ُل بالصور

ك َُر ُة ال َقدَم

لُ ْع َب ُة ال ّريشَ ة

س الطّا ِولَة
تِ ِن ُ
 َع َد ُد الطّ ِذين َس�ألَ ُه ُم ال َم َعلِّم  ____________________ :طالباً.
لاب ال ّ َ
ـمعات ،و�أشــع َل ْت َف ْت ِح َّيـ ُة ( )8شَ ـ ٍ
 ٧فــي عيـ ِد ميــلا ِد ِه �أشــع َل �أميـ ٌر ( )6شَ ـ ٍ
ـمعات،
ـمعاتَ ،و�أشــع َل ْت ُسـ ْعا ُد ( )4شَ ـ ٍ
ـوب ( )10شَ ـ ٍ
ـمعات� .أ ْك ِمـ ُل الفــرا َغ فــي
َو�أشــع َل �أيّـ ٌ
ـث ُي َمثِّـ ُل  2شَ ــمعة.
الجـ ْد َو ِل ال�آتــي ،بِ َح ْيـ ُ
َ
التمثي ُل بالصور
ْاس ُم ال ِّط ْفل
عد ُد ال ِقصص
ُس ْعاد
مير
�أ َ
َف ْت ِح َّية
�أيّوب
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ض ال ُمد ُِن ال ِف َل ْسطي ِنية.
الج ْد َو ُل َع َد َد ال َمعالِ ِم ال� أ َث ِر َّي ِة في َب ْع ِ
ُ ٨ي َم ِّث ُل َ
 لَ ْو َمثّ َل ال َّر ْم ُزال َمدي َنة

َمعلم ْين �أثر َي ْين:
التمثي ُل بالصور

ال ُق ْدس
َعكّا
�أريحا
الخليل
َ
بيت لحم

جيب َع ّما َيلي:
ا ْع ِتماداً َعلى َ
الج ْد َو ِل السابق؛ �أ ُ

* عد ُد المعال ِم ال�أثريّ ِة في َمدي َن ِة �أريحا __________ :معالم �أثريّـة.
الخليل __________ :معالم �أثريّـة.
* عد ُد المعال ِم ال�أثريّ ِة في َمدي َن ِة َ
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س الثّاني
ال َّد ْر ُ

ِ
بالجداوِل
تمثي ُل
البيانات َ

ين ال ِب ْذ َر ِة َونَب َت ِتها:
� ١أص ُل َب َ

تيب ال َم ْع ِ
الج ْد َو ِل ال�آتي:
لومات ال ّسابِ َق ِة َح ْو َل ُالبذو ِر َوال َّن ْب َت ِة ال ُمقابِ َل ِة لَها بِ َ
ُي ْم ِك ُن َت ْر ُ
الج ْد َو َل بِما ه َو ُم ِ
ناسب:
�أ ْك ِم ُل َ
ال ِب ْذ َرة

ال َّن ْب َتة

ْاس ُم ال َّن ْب َتة
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2

" ُه ْم ِمنّا ِ ....ف َل ْسطين ّيون "

ن َو ُع ال�إ عاقة َع َد ُد المدارس

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

َ ٣ج ْد َو ُل ِ
ص
الح َص ِ
ال َم ْوضو ُع
اللُّ َغ ُة ال َع َربِ َّية
ال ِّر ِ
ياض ّيات

اللُّ َغ ُة ال�إ نْجلي ِز َّية
ال َّت ْن ِش َئ ُة الاجتماعية
الحياة
ال ُعلو ُم َو َ
ال َّت ْربِ َي ُة الدّي ِن َّية

ص ال� أ ْس ِ
َع َد ُد ِ
بوع َّية
الح َص ِ

٩
6
٣
٤
٣
٣

ص ال ّر ِ
ياض ّي ِ
ات ال� أ ْسبوع َّية ____________________ حصص.
 َع َد ُد ِح َص ِص اللُّ َغ ِة ال َع َربِ َّي ِة في �أسبوعين ___________________ حصص.
 َع َد ُد ِح َص ِ َع َد ُد ِص ال� أ ْسبو ِع َّي ِة الّتي �أ ْد ُر ُسها __________________ حصة.
الح َص ِ
 َه ْل ُهنا َك ِح َّص ٌة لِلّ َغ ِة ال�إ نْجلي ِز َّي ِة كُ ِّل ي ْوم ؟ لِماذا ؟ _______________.104

الج ْد َو ُل ال�آتي �أ ْطوا َل �أ ْر َب ِع َب ٍ
نات بِالسنتيمتر:
 ٥يمثِّ ُل َ

اِ ْس ُم ال ِب ْنت
�إسراء

*

الطّول (بالسم)

١٢٢

َبانا

١١٠

ُس َم ّية

١٣٦

َروان

١٢٨

البنت ال�أطو ُل هي ______________
�أ) ُ
قصر هي ______________
ب) ُ
البنت ال� أ ُ
ِ
البنات تنازلياً
حسب الاسم:
جـ) �أرت ُِّب �أطوا َل
َ
___________ ___________ ، ___________ ، ___________ ،
د) هبــة �أطــو ُل مــن روان لكنهــا �أقصـ ُـر مــن ســم ّية ،فكــم يكــو َن طــو ُل هبــة؟
____________________
هـ) َمن هي الطّالب ُة التي طولُها 120سم تقريباً ؟ _________________
البتان ِ
و) َمن هما الطّ ِ
اللتان مجمو ُع طول ْي ِهما 250سم ؟
____________________ و ____________________
ف َو َط ْر ُح ما َيرا ُه ُم ِ
ناسباً ِم َن ال� أ ْسئ َلة.
* ُي ْم ِك ُن لِل ُم َعلِّ ِم َت ْنفي ُذ النّشاط " َمنِ ال� أ ْطول " َم َع َط َل َب ِة َّ
الص ِّ
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س الثّالِث:
ال َّد ْر ُ

راج َعة
ُم َ

قات ال ُم َن َّو َعة
 ١ال ُمسا َب ُ
س ال ُمشا ِر َك ِة في ال ُمسا َبقات:
الج ْد َو ُل ال�آتي ُي َمثِّ ُل َع َد َد ال َمدا ِر ِ
َ
ال ُمسا َبقَة

بالصور
التمثي ُل ّ

العدد

ياضة
ال ِّر َ
الفُنون

٦

َت ُ
حفيظ القر�آن
٤

البي َئة
ُي َمثِّ ُل َم ْد َر َس َت ْين

س ال ُمشا ِر َك ِة في ُمسا َب َق ِة البي َئةَ ___________ :مدارِس.
 َع َد ُد ال َمدا ِر ِياضةَ ___________ :مدرسة.
 َع َد ُد ال َمدا ِر ِس ال ُمشا ِر َك ِة في ُمسا َب َق ِة ال ِّر َ
س َجمي ِعها ال ُمشا ِر َك ِة في ال ُمسا َبقَةَ ___________ :مدرسة.
 َع َد ُد ال َمدا ِر ِ ال ُمسا َب َق ُة ال� أ ْك َث ُر ُمشا َر َك ًة ِم ْن ِق َب ِل ال َمدارِس___________________ :لِماذا؟ ____________________________________________
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 ٢مكتب ُة ال َمدرسة
َت َب َّر َع عب ُد الله بـِــ مروحتين لِ َم ْد َر َس ِة "ياسر عرفات الثّانَ ِو َّي ِة"َ ،و َت َب َّر َع �أبو كَريم بِـ
 ٤مراوحَ ،و َت َب َّر َعت �أ ُّم فارس بـِــ  ٨مراوح َو َت َب َّر َع ْت كَري َم ُة بــِـ  ٦مراوح.
الج ْد َو َل ال�آتي بِما ه َو ُم ِ
ناسب:
 �أ ْك ِم ُل َاِ ْس ُم ال ُم َت َب ِّرع

عبداللــه

�أبو كَريم

َع َد ُد المراوح

الص َو ِر (بِ َح ْي ُث
الج ْد َو َل بِ ُّ
�أ َمثِّ ُل َ
اِ ْس ُم ال ُم َت َب ِّرع

�أ ُّم فارس

كَري َمة

8

ُي َمثِّ ُل مروحتين):
بالصور
التمثي ُل ّ

عبد الله
�أبو كَريم
�أ ُّم فارس
كَري َمة
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 ٣لَ ْو ُن ال ُعيونَ.
ص عيـ ِ
الصـ ِ
ـف الثّالـ ِ
ـون طالبـ ِ
ـث لُوحـ َ
ـظ �أ َّن لَــو َن
الصحــة لفح ـ ِ
ـات ّ
لــدى زيــار ِة فريــق ّ
ُعيــون  15طالِ َبـ ًة ُبنــيَ ،ولَـ ْو َن ُعيـ ِ
ـون  12طالِ َبـ ًة َع َسـ ِل ّيَ ،ولَــو َن ُعيــو َن  3طالبـ ٍ
ـات �أ ْز َرق.
 3طالِ ٍ
 �أ َمثِّ ُل ال َم ْع ِبات)
الج ْد َول ال�آتي( :بحيث يمثل كل
لومات ال ّسابِ َق َة في َ
ال َعدَد
الرسم
لَ ْو ُن العيون

� ٤أق ّيم ذاتي� :إيمان ،حنين ،عائشة ،تمارا �أربع بنات بحيث �أن عائشة ال�أطول وحنين
ال�أقصر ،تمارا �أطول من �إيمان� ،أعبر بلغتي عن �أطوال البنات ال�أربعة من حيث الترتيب.

َم ْشروعي:
عاو ُن َم َع �أ ْفرا ِد �أ ْس َرتي في َت ْع ِب َئ ِة َب ٍ
الج ْد َو ِل ال�آتي:
يانات َح ْو َل �أ ْغرا ِ
ض َب ْيتي َح َس َب َ
�أ َت َ
ف الثّالِث  /الشُّ ْع َبة ( _____________ )
اِ ْس ُم الطّالبَّ ____________ :
الص ُّ
َع َد ُد �أفرا ِد �أ ْس َرتي َع َد ُد ال َم ِ
ِ
الح َي ِ
وانات
قاع ِد َع َد ُد َ
َع َد ُد ال ُغ َر ِف َع َد ُد �أ ْج ِه َزة َع َد ُد ال� أ َِّ
ة
ر
س
ال�أليفَة
في بِ ْيتي
في َب ْيتي الحاسوب
إ�ناث
ذكور

ِ
البيانات التي تم رصدُها في مشرو ِعك.
 �إِقترح ثلاث َة �أسئل ٍة مناسب ٍة اعتماداً على_____________________ )2
		
_____________________ )1
___________________________________ )3
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المشروع
شكل من �أشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة (�أفراداً �أو مجموعات) بسلسلة من �ألوان النشاط التي يتمكنون
خلالها من تحقيق �أهداف ذات �أهمية للقائمين بالمشروع.
ويمكن تعريفه على �أنه :سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد �أو الجماعة لتحقيق �أغراض واضحة ومحددة
في محيط اجتماعي برغبة ودافعية.
ميزات المشروع:
 .1قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ولا يتم دفعة واحدة.
 .2ين ّفذه فرد �أو جماعة.
 .3يرمي �إلى تحقيق �أهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.
 .4لا يقتصر على البيئة المدرسية و�إنما يمتد �إلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.
 .5يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافع ّيتهم ورغبتهم بالعمل.
خطوات المشروع:
أ�ولاً :اختيار المشروع :يشترط في اختيار المشروع ما ي�أتي:
�	.1أن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.
�	.2أن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.
�	.3أن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.
�	.4أن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة ،لا تغلّب مجالا ً على ال�آخر.
�	.5أن يتلاءم المشروع مع �إمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.
�	.6أن ُيخطّط له مسبقاً.
ثاني ًا :وضع خطة المشروع:
يتم وضع الخطة تحت �إشراف المعلم حيث يمكن له �أن يتد ّخل لتصويب �أي خط�أ يقع فيه الطلبة.
يقتضي وضع الخطة ال�آتية:
 .1تحديد ال�أهداف بشكل واضح.
 .2تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع ،وطرق الحصول عليها.
 .3تحديد خطوات سير المشروع.
 .4تحديد ال�أنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع( ،شريطة أ�ن يشترك جميع أ�فراد المجموعة في المشروع
من خلال المناقشة والحوار و إ�بداء الر أ�ي ،ب إ�شراف وتوجيه المعلم).
 .5تحديد دور كل فرد في المجموعة ،ودور المجموعة بشكل كلّي.
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ثالث ًا :تنفيذ المشروع:
مرحلة تنفيذ المشروع فرصة لاكتساب الخبرات بالممارسة العملية ،وتع ّد مرحلة ممتعة ومثيرة لما توفّره من
الحرية ،والتخلص من قيود الصف ،وشعور الطالب بذاته وقدرته على ال�إ نجاز حيث يكون �إيجابياً متفاعلا ً خ ّلاقاً
مبدعاً ،ليس المهم الوصول �إلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات
فائدة تنعكس على حياتهم العامة.
دور المعلم:
 .1متابعة الطلبة وتوجيههم دون تد ّخل.
�	.2إتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.
 .3الابتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من �أخطاء.
 .4التدخّل الذكي كلما لزم ال�أمر.
دور الطلبة:
 .1القيام بالعمل ب�أنفسهم.
 .2تسجيل النتائج التي يتم التوصل �إليها.
 .3تدوين الملاحظات التي تحتاج �إلى مناقشة عامة.
 .4تدوين المشكلات الطارئة (غير المتوقعة سابقاً).
رابع ًا :تقويم المشروع :يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:
 .1ال�أهداف التي وضع المشروع من �أجلها ،ما تم تحقيقه ،المستوى الذي تح ّقق لكل هدف ،العوائق في تحقيق
ال�أهداف �إن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.
 .2الخطة من حيث وقتها ،التعديلات التي جرت على الخطة �أثناء التنفيذ ،التق ّيد بالوقت الم ّحدد
للتنفيذ ،ومرونة الخطة.
 .3ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث ،تن ّوعها� ،إقبال الطلبة عليها ،توافر ال�إ مكانات اللازمة ،التقيد
بالوقت المحدد.
 .4تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث ،ال�إ قبال على تنفيذه بدافع ّية ،التعاون في عملية التنفيذ ،الشعور
بالارتياح� ،إسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.
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:يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث
.	•	�أهداف المشروع وما تح ّقق منها
.	•	 الخطة وما طر�أ عليها من تعديل
.	•	 ال�أنشطة التي قام بها الطلبة
.	•	 المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ
.	•	 المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع
.	•	 الاقتراحات اللازمة لتحسين المشروع
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لجنة المناهج الوزارية
			
د .صبري صيدم

				
د .بصري صالح

م .فواز مجاهد

أ
أ
				� .علي مناصرة
			� .عزام ابو بكر
أ� .ثروت زيد
			
د .شهناز الفار

				
م .جهاد دريدي

د .سمية النخالة

اللجنة الوطنية لوثيقة الرياضيات
�أ .ثروت زيد
د .تحسين المغربي
د .عطا �أبوهاني
د .شهناز الفار
�أ.حنان �أبو سكران
د .سمية النخالة
�أ .عبد الكريم صالح

د .محمد صالح (منسق�أ)
د .عادل فوارعة
د.سعيد عساف
د .علي نصار
�أ.كوثر عطية
�أ� .أحمد سياعرة
�أ .نسرين دويكات

د .علي عبد المحسن
د .عبد الكريم ناجي
د .علا الخليلي
�أ.ارواح كرم
�أ.فتحي �أبو عودة
�أ.مبارك مبارك
�أ .نادية جبر

د .معين جبر
�أ .وهيب جبر
د .محمد مطر
د� .أيمن ال�أشقر
د .وجيه ضاهر
�أ.قيس شبانة
�أ .نش�أت قاسم

المشاركون في ورشات عمل الجزء ال�أول من كتاب الرياضيات للصف الثالث ال�أساسي:
سناء برهوش	�أمل جبور

رولا ابو حنيش

مي نزال

رولا العمري	�آيات ابو عرة

امجد جبرين

سهى اشتية

اماني صيفي

رولا سويلم

نعمان سالم

�أمين شعث

سمية الجمل

فضية �أبو ميري	�أماني �أبو كلوب

نبيلة حبيب

بشرى المصري

نادية جبر

نسرين دويكات

تم بحمد الله

سعيد الملاحي
	�أحمد رشدي

