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تمهيد

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

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

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

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

إصالح يحقق اآلمال، ويالمس األماني ويرنو لتحقيق الغايات واألهداف.   

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

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

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

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  

لمنطلقات عديدة 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، إضافة 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 

على ثقة من تواصل هذه الحالة من العمل.

وزارة التربية والتعليم

مركـز المناهج الفلسطينية

تشرين ثاني / 2016 م



مقدمة

ُتعّد المرحلة األساسية الدنيا )1  - 4( لبنًة 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 إيجابياً على الممارسات والقيم، لإلسهام في تحسين نوعية التعليم والتعلم 

وصوالً إلى طلبة 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 وتمكينها وترتبط 

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

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

تكّون هذا الكتاب من خمس وحدات دراسية، تناولت الوحدة السابعة مفهوم مضاعفات العدد وقابلية القسمة على 

٢، ٣ ، ٥ ، ٦، وتخصصت الثامنة في عملتي الضرب والقسمة لعددين من ثالثة منازل ومنزلتين، أما التاسعة فتناولت 

العاشرة عن  المفهوم والتمثيل وعمليتي الجمع والطرح، بينما تحدثت  العشرية من حيث  العشرية واألعداد  الكسور 

خصائص كل من المستطيل والمربع ومحيطهما، ومفهوم الحجم، والتحويل بين وحدات القياس، أما الحادية عشرة 

فتناولت مفهومي التجربة العشوائية والفرصة كمدخل لمفهوم االحتمال.

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؛ بما يعمل على تجويد العمل وتحسينه لما فيه 

مصلحة طلبتنا قادة مستقبلنا.

فريق التأليف
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نظريَُّة األَعداد ٧الوحدة

   كم ضعفًا تنتـج سنبلة القمح من الحبة الواحدة؟



3

يتوقع من الطلبة بعد اإلنتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع أنشطتها أن 
ُة األَعداد في الحياة العملّية من خالل اآلتي: يكونوا قادرين على توظيف نظريَّ

إِيجاِد مضاعفاِت َأعداد معطاة.  
استنتاِج قاعدة قابليَّة القسمِة على العدِد 2 وتوظيِفها في حّل تمارين مختلفة.  
استنتاِج قاعدة قابليَّة القسمة على العدد 3 وتوظيِفها في حّل تمارين مختلفة.  

استنتاِج قابليَّة القسمة على العدد 6 وتوظيِفها في حّل تمارين مختلفة.  
استنتاِج قابليَّة القسمة على العدد5 وتوظيِفها في حّل تمارين مختلفة.  

على  القسمِة  وقابليَِّة  األعداد،  مضاعفاِت  على  حياتية  مشكالت    حّل 
األعداد: 2، 3، 5، 6. 

توظيِف مضاعفاِت العدِد وقابليَِّة القسمِة في إكماِل َأنماط عدديَّة.  
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ُأخوة 1 طبريا مدينٌة فلسطينيٌَّة، فاطمُة وإِيماُن وسعيٌد، ثالثُة 
يعيشون فيها، زاروا شاطَئ البحيرة لمدِة ُأسبوٍع، وجمعوا 
صدفتين،  فاطمة  يأتي:  كما  فنيٍَّة  لوحٍة  لعمِل  دَف؛  الصَّ
نمأُل  هيا  يوميًا.  صدفات   5 وسعيد  صدفات،   3 وإِيمان 
التي  دفاِت  الصَّ عدِد  إلى  َف  لنتعرَّ الجدوِل؛  في  الفراَغ 

تجمعت لدى كلٌّ منهم خالل أيام األسبوع.

مضاعفات العددالدرُس 1

تجمع لدى فاطمَة يوم الثالثاء        َصَدَفة. أ 

تجمع لدى سعيٍد يوم األربعاء       َصَدَفة. ب 

سعيدإيمانفاطمةاليوم
235السبت
٤6١٠األحد
6٩١5األثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
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ُأعبُِّر بجملِة َضرٍب عما يلي: 

ُأعبُِّر عما يلي بجملِة قسمٍة: 

   =      ÷            ١8   =   6   ×   3 أ 

   =      ÷            2٤   =   3   ×   8 ب 

َأختاُر اإِلجابَة الصحيحَة مما في القوسين، وَأكُتُبها في  

 )١2   ،   ١6   ،   ٤٤٤ (   =   ٤ + ٤ + ٤ أ 

 )١٠   ،   5١   ،   ٠5 (   = ١٠ خمسات  ب 

) 3   ،   5   ،   ثالث اثنينات(    =    ٩ ÷ 5٤ ج 

 )8   ،   ٤   ،   ٠  ( باقي قسمة 32 على 8  =    د 

ُأناقُش: عناصَر عمليِة القسمة.

   =      ×      =   ١٠   +   ١٠   +   ١٠   +   ١٠ ب 

 =  ×  = أ

2

3

4
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اِم األُسبوع : التِه دينارين كلَّ يوٍم، والشكل اآلتي يمثُل ما يوفُره خالَل َأيَّ يوفُر محمٌد في َحصَّ

            

اليوم : )السبت(  )األَحد(   )اإلثنين(  )الثالثاء(   )األَربعاء(   )الخميس(    )الجمعة(

ما يوفُره محمٌد يتزايُد بمقدار    كلَّ يوم.  أ 

اِم األُسبوِع هو 2 ، ٤ ، 6 ،    ،    ،    ،    ما َوَفرُه من النقوِد خالَل َأيَّ ب 

5

6

3

3  ×  ١

٤

3 + 3

3  ×  2

٤ + ٤

3 + 3 + 3

3  ×  3

٤ + ٤ + ٤

3 + 3 + 3 + 3

3  ×  ٤

٤ + ٤ + ٤ + ٤

3 + 3 + 3 + 3 + 3

3  ×  5

٤ + ٤ + ٤ + ٤ + ٤

ُأكمُل ما يلي:

. نواتج الضرِب هي:      ،      ،      ،      ،    

.    تسمى كّل النواتِج السابقِة مضاعفاِت العدد 

نواتج الضرِب هي:      ،      ،      ،      ،    

   تسمى كّل النواتِج السابقِة مضاعفاِت العدد 

أ

ب

 ×  ×  ×  ×  × 



٧

نواتج الضرِب هي:      ،      ،      ،      ،    

   تسمى كّل النواتِج السابقِة مضاعفاِت العدد 

١٠ +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ب

١٠  ×  5 ٤  ×  ١٠ ١٠  ×  3 ١٠  ×  2 ١  ×  ١٠

طلَب المعلُم من الطالبين: محمٍد وخالٍد َأْن يجدا ُمضاعفاِت العدِد 5 فكانْت إِجاباُتهما كاآلتي: ٧

َأتَأمُل طريقتي حل كلٍّ من  إِجاباِت محمٍد وخالٍد وُأجيُب:

استخدَم محمٌد طريقة        ، بينما استخدم خالٌد طريقة         أ 

َأيُّ الطريقتين َأسرُع إِليجاِد ُمضاعفاِت العدِد 5؟ ُأفسر إِجابتي.  ب 

                               

5محمد
5 + 5

5 + 5 + 5
5 + 5 + 5 + 5

5 + 5 + 5 + 5 + 5

 5  ×  1
5 × 2
5 × 3
5 × 4
5 × 5

خالد

َأتعلَُّم: تسمى نواتج ضرب عدد صحيح باألعداد المختلفة مضاعفات العدد.



٨

6  ×  ١6  × 6  ×  26  × 6  ×  36  ×  ×  7

٨

٩

10

رِب في إِيجاِد ُمضاعفاِت العدِد 6 : َأستخدُم طريقَة الضَّ

أكتُبُ أول تسعِة ُمضاعفات لكلٍّ من األَعداِد التالية*: 

    ،      ،      ،      ،      ،      ،      ،      ،      : 8 أ 

    ،      ،      ،      ،      ،      ،      ،      ،      : ١١ ب 

ُأكمُل مايلي: 

ُمضاعفاُت العدِد 5 األَقل من ٤5، هي: أ 

    ،      ،      ،      ،      ،      ،      ،      

ُمضاعفاُت العدِد 7 األَكبر من ١٤ واألَقل من 56، هي: ب 

    ،      ،       ،      ،      

ُمضاعُف العدِد ٩ المكّوِن من منزلَتيِن ويقلُّ فيه َرْقُم اآلحاِد عن َرْقِم العشراِت بواحٍد  ج 

هو:        

__________________
*   أصغر مضاعف للعدد، هو العدد نفسه.



٩

الكراُت البيضاُء اآلتيٌة عليها َأعداٌد ويقابُلها َأعداٌد تمثُل ُمضاعفاٍت لهذه األعداد.

ُن كلَّ كرة بيضاء بلوِن الكراِت الملّونِة الُمطابقِة لها.  ُألوِّ أ 

َأتَأمُل الجدوَل اآلتي وُأكمُل الفراغ :

×١2٤56
88١62٤32

11

12

2460٨٩14

40٨016152٨

32٧0121221

4٨٩0201٨35

4 10 ٨ 3

56100242142

العدُد المفقوُد عن الكرِة البيضاء األَولى هو    .  ب 

هل الُمضاعفاُت التي كتبها َأحمُد ومحموٌد وسعيٌد  صحيحة َأم ال؟ ُأفسر إِجاباتي شفويًا.

َأحمَد  من  المعلُِّم  طلَب 
ومحموٍد وسعيٍد كتابَة َأربعِة 
على   6٠ للعدد  ُمضاعفاٍت 
منهم  كلٌّ  فكتَب  الّسبورة، 

األَعداَد التالية:

13

ُأناقُش: هل للعدِد 
مضاعفاٌت منتهيٌة؟

سعيد
 60
 120
 180
240

محمود
 60
 120
 240
300

أحمد
 60
 120
 200
240
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قاَم مصطفى بجمِع محصوِل الِعنَب من حديقتِه، ثم عملْت زوجُته ُمربَّى الِعنَب، والجدول 
َأدناه يوّضُح كتلَة الِعنَب الذي جمعه مقابَل كتلِة الُمربَّى الذي صنعته زوجُته.

ُأكمُل الفراَغ في الجدول وُأجيب:

8١2١62٤كتلة العنب بالكيلو غرام
235كتلة المرّبى بالكيلو غرام

تزداُد كتلُة الِعنَِب المستخدِم لعمِل الُمربَّى بمقداِر       كلَّ مرة .  أ 

تزداُد كتلُة الُمربَّى المصنوع منه بمقداِر       كلَّ مرة .  ب 

14

ابتهاجًا  بيتها  َأمام  علقت ميسوُن المصابيَح 
كلَّ  يضُئ  األَحمُر  اللوُن  كان  فإِذا  بالعيد، 
ثوان   3 كلَّ  يضُئ  األَصفُر  واللوُن  ثانيتين، 

فمتى: 

تضُئ المصابيُح معًا ألَوِل مرٍة؟ أ 

الحل:                               

تضيُء المصابيُح  معًا للمرِة الثانيِة ؟                ب 

ُر:  ُأفكِّ

15
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قابليَّة القسمة على 2الدرُس 2

شاركت مجموعٌة من المدارِس األَساسيَِّة في إِحدى مديرياِت التربيِة والتعليِم في َمْعِرِض 1
الوسائِل التعليميَِّة  بعدٍد من الوسائِل، كما هو وارد في الجدول :

عدد الوسائل المدرسة
6 القدس
8 الشهداء
7 الحريَّة
5 األَمل

١2 العودة
١8 يافا

ُأجيُب عن اآلتي:

المدارُس التي شاركت بعدٍد زوجيٍّ من اللوحاِت هي: أ 

                                         

األَعداُد الواردُة في الجدوِل وليسْت من ُمضاعفاِت العدِد 2، هي: ب 

                                         

مجموُع ما شاركت به مدارُس العودِة والشهداِء والقدس هو:      وسيلًة تعليميًة. ج 

د  هل يمّثُل هذا المجموُع عددًا زوجيًا؟      لماذا؟     
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ُأكمُل ما يلي:

َأعلنْت بقالُة األَمانِة عن حملٍة لتسويِق بعِض منتجاتِها من خالِل بيِع كلِّ ُمنتٍج لديها بدينارين، 
واستبدلت األكياس البالستيكية باألكياس الورقية لحماية البيئة من التلوث.

َأحسُب المبلَغ الذي َأدفُعه ألَشترَي قائمَة المنتجاِت التاليِة من بقالِة األَمانة:

   
المنتُج

المبلُغ بالدينار                                                                        

َأتَأّمُل ما يلي:

الِة األَمانِة يمثُل ُمضاعفاِت العدِد   ما َأدفعه لشراِء هذه المنتجاِت من بقَّ أ 

َأكتُب وَأتَأّمُل منزلَة اآلحاِد في الُمضاعفاِت  ،  ،  ،  ،  ب 

ُأالحُظ َأنَّ منزلَة اآلحاِد في ُمضاعفاِت العدِد  2 هي عدد          

2

3

2

١  +  ١2  +  23  +  3

8 ٤١٠ 6١2

كّل عدٍد زوجيٍّ له مكونان      . ب 

األَعداد الزوجيَُّة هي ُمضاعفاِت العدِد      . ج 

. هل للعدِد الفردي مكونان متساويان ؟      د 

. َأكتُب مثاالً يوضُح إِجابتي                       

أ
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ُأكمُل الفراَغ في الجدوِل اآلتي:      4

الباقي الناتج عمليُة القسمة
  2 ÷ ٤

  2 ÷ 2٠
    2 ÷ ٩

  2 ÷ ١5
  2 ÷ 3٤

ُأالحُظ األَعداَد في عموِد الباقي، ثم ُأكمُل الفراغ:

عندما يكون الباقي ) ٠ ( فإِنَّ المقسوَم هو عدٌد       أ 

عندما يكون الباقي ) ١ ( فإِنَّ المقسوَم هو عدٌد       ب 

ُن جناَح الفراشِة الذي يحمُل عددًا يقبُل القسمَة على 2 باللوِن األَصفر.5 ُألوِّ

َأستنتُج قاعدَة قابليِة القسمِة على 2: يقبُل العدُد القسمَة على 2 إِذا كان:

                                                               

١3٠8٩٠5٤٠٩١56 ٩٩٩٠6٤2٩٠٤25١
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 ُأكمُل الَرْقَم الناقَص لكي تحمَل الزهرُة  عددًا يقبُل القسمَة على 2، والزهرُة  
عددًا ال يقبُل القسمَة على 2.

َأكتُب مثاالً على كلٍّ مما يأتي:

عدد يتكوُن من ثالِث منازَل يقبُل القسمَة على 2:      أ 

عدد يقُع بين العددين )7١ ، 75( وال يقبُل القسمَة على 2:      ب 

6

٧

١3 853 26 ٩6١٩١ ١ 

سألْت المعلمُة الطالبتين: أمل وتغريد: »هل يقبُل العدُد 28 القسمَة على 2؟«، فكانت 
اإلجابتان كاآلتي:

٨

8 ) عدد زوجي(. العدِد  نَّ  آحاَد 
َ

2 أل القسمة على   28 يقبل  مل:   
َ

أ إجابة 

الباقي صفر. 14 و  =  2  ÷  28 نَّ 
َ

2 أل القسمة على  28 يقبل  تغريد:   إجابة 

َأتَأمُل وُأناقُش اإِلجابتين.
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إِدارُة مدرسِة عكا األَساسيِة بعقِد اجتماٍع ألَولياِء  ترغُب 
األُموِر في قاعٍة تتسُع لـِ ١١ طاولًة، فإِذا كاَن عدُد المدعوين 

35 شخصًا، وسيجلُس كلٌّ 3 منهم على طاولة.

   هل يكفي عدُد الطاوالِت لجلوِس َأولياِء األُمور؟

ُأفّسُر ذلك                                 

                                      

ُأكمُل ما يلي:

    ،      ،      ،   ٩   ،   6   ،   3 من ُمضاعفاِت العدِد 3 :  أ 

ثماني ثالثات  =   +  +  +  +  +  +  +  =   ب 

األَعداُد )٩ ، ١2 ، ١6( هي من ُمضاعفاِت العدِد 3 ما عدا العدد      ج 

في جملِة القسمِة )2١ ÷ 3 = 7( المقسوم عليه هو      د 

َأضُع عالمَة  َأماَم الجملة الصحيحِة وعالمَة   َأماَم الجملة الخطأ:  

العدُد ١2 َأحُد ُمضاعفاِت العدد 3 .  ) أ   )   

. 3  ×  5  =  3  +  3  +  3  +  3  +  3  ) ب   )   

ناتُج قسمِة )  ٩ ÷ 3 (  =  27.  ) ج   )   

باقي قسمِة ) 2٤ ÷ 3 ( هو صفر.  ) د   )   

قابليُة القسمِة على 3الدرُس 3

1

2

3
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4

5

على  واطلعوا  نابلَس،  في  الكيماويِة  للُمنظِّفاِت  مصنعًا  األَساسي  ابِع  الرَّ ِف  الصَّ طلبُة  زاَر 
منتجاِت المصنِع، ومنها سائٌل ُيعبَّأ في عبواٍت سعُة الواحدِة منها 3 لتر، وعندما سأَل الطلبُة 

اِن لهذا المنتِج، كان جواُبه : ٩5 لترًا. العامَل عن كميِة الخلطِة في الخزَّ

هل العدُد ٩5 من ُمضاعفاِت العدِد 3؟ ولماذا؟               أ 

كم عبوة يحتاُج العامُل لتعبئِة كميِة الخلطِة في الخزان؟  ب 

                                         

بشتالِت  منزله  حديقة  موسى  زرَع 
ِف  الصَّ في  زرَع  حيُث  الباذنجان، 
ِل 3 شتالٍت، وَأخَذ يزيُد في كلِّ  األَوَّ
ِف  صٍف 3 شتالٍت حتى وصَل للصَّ

الخامس، َأتَأّمُل الصورَة وَأكتُب:

َأستنتُج قاعدَة قابليِة القسمِة على 3: يقبُل العدُد القسمَة على 3 إِذا كان: 

                                                                   

فوِف الخمسة : 3  ،  6 ،  ،  ،   تالِت في الصُّ عدُد الشَّ أ 

وهذه األعداد من مضاعفات العدد          

ُأكمُل الجدول: ب 

36١2١5١82١العدد

5 + 2١ + 36٩١مجموُع َأرقاِم العدد

ُأالحُظ أن مجموَع َأرقاِم األَعداِد هي من ُمضاعفاِت العدِد         
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ابِع األَساسّي في مسابقِة تحدي القراءِة، بحيُث يقرُأ كلُّ  ِف الرَّ اشترك 3 طالٍب من الصَّ

طالٍب عددًا من الكتِب َأو القصِص شهريًا، ويحصل على جائزة َمْن يقرُأ َأكثَر، كما يلي: 

كانون ثانيكانون َأولتشرين ثانيتشرين أول
2٠١8252٤صالح
2٤١52١27مؤمن

273٠١5١٩معتصم

القسمَة  تقبُل  شهٍر  كّل  قرأها  التي  والقصِص  الكتِب  َأعداُد  كانْت  الذي  المتسابُق  َمْن 

على 3 ؟ هل مجموُع ما قرَأه هذا المتسابُق يقبُل القسمَة على 3 ؟

هل تقبل كّل من األعداِد اآلتيِة القسمة على 3؟ )نعم أو ال( مع توضيِح السبب: 

: ألَنَّ  )    (   6١8 أ 

: ألَنَّ  )    (  625٩ ب 

٨

٧

أجابت كل من نور وإِيمان على السؤاِل اآلتي: هل يقبُل العدُد 6٤5 القسمَة على 3؟ 6

إجابة ِإيمان

العدُد 645 يقبُل القسمَة على 3

نَّ 5 + 4 + 6 = 15
َ

أل

رقاِم العدِد 15 من ُمضاعفاِت العدِد 3
َ
مجموُع أ

إجابة نور

645 ÷ 3 = 215 والباقي صفر

العدُد يقبُل القسمَة على 3

 )القسمة منتهية(. 
ً
نَّ الباقي = صفرا

َ
أل

َأيُّ الحلين تفضل ؟ لماذا ؟  
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قابليَّة القسمة على 6الدرُس 4

يقوُم مزارٌع بتعبئِة 78 لترًا من الّزيِت في عبوات زجاجية من التلوث البيئي:

كم عبوة سعُتها 2 لتر يلزُمه لتعبئِة كميِة الّزيِت جميِعها؟ أ 

                      

كم عبوة سعُتها 3 لتر يلزُمه لتعبئِة كميِة الزيِت جميِعها؟ ب 

                      

هل يمكُن تعبئُة كميِة الزيِت جميِعها في عبواٍت سعة كل منها 6 لتر؟         ج 

وكم عبوة يحتاج؟                           

َأمأُل الفراَغ في الجدوِل بكتابِة كلمِة نعم َأو ال:

٤٩١2١82٠2٤37العدد
هل يقبُل العدُد القسمَة على 2؟

هل يقبُل العدُد القسمَة على 3؟

هل العدُد من ُمضاعفاِت العدِد 6؟

َأتَأّمُل الجدوَل وُأجيُب :

األَعداُد التي تقبُل القسمَة على 2 و3 معًا، هي :           أ 

مضاعفاُت العدِد 6 من الجدول، هي :                   ب 

1

2
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قديمًا  عليه  ُأطلَق  مائي  مسطٌح  المتوسُط  البحُر 
الكبير،  والبحُر  الروِم  بحُر  منها  عديدة،  مسميات 
وسمي بالمتوسط؛ ألَنَّه يتوسُط العالَم، ويبلُغ طوُل 

شاطِئه ٤6٠٠٠ كم.

َأبحُث في:

هل يقبُل العدُد ٤6٠٠٠ القسمَة على 2 ؟ ولماذا ؟              أ 

هل يقبُل العدُد ٤6٠٠٠ القسمَة على 3 ؟ ولماذا ؟              ب 

هل يقبُل العدُد ٤6٠٠٠ القسمَة على 6 ؟ ولماذا ؟              ج 

3

َأستنتُج قاعدَة قابليِة القسمِة على 6: يقبُل العدُد القسمَة على 6 إِذا كان:

                                                                

القسمَة على 2 و3 معًا  تقبُل  التي  بيَن األعداِد  ُأناقش:  العالقة 
ومضاعفات العدد 6.

هل ُمضاعفاِت العدِد 2 جميعها هي مضاعفاٌت للعدِد 6؟      ج 

َأكتُب مثاالً من الجدوِل يوّضُح ذلك:        

هل ُمضاعفاِت العدِد 3 جميعها هي ُمضاعفاٌت للعدِد 6؟      د 

َأكتُب مثاالً من الجدوِل يوّضُح ذلك:        
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َأضُع إِشارَة    في  تحت المغلِف الذي يحمُل عددًا يقبُل القسمَة على العدد 6:

ِف الذي عدُده أكثر من 2٠ وأقل من ٤٠ طالبًة إلى مجموعات  وّزعْت المعلمُة طالباِت الصَّ
سداسية َأثناء تنفيِذ َأحد األَنشطة، حيث اشتركْت الطالباُت جميعها في المجموعات: 

كم حاًل للسؤال ؟        ب  ف =          عدُد طالباِت الصَّ أ 

قدمْت إِدارُة المعابِر تسهيالٍت للمعتمرين إِلى الدياِر الحجازية، 
حافالت،  في  متسلسلًة  َأرقامًا  يحملون  معتمٍر  مئِة  نقُل  تمَّ  فإِذا 
وقدمْت جوائَز للمعتمرين الذين يحملون بطاقاٍت عليها َأعداد 

تقبُل القسمَة على 6، َأكتُب هذه األَعداد:

الحل:                             

4

5

6

ٌة في تاريِخه، َأبحُث في قابليِة قسمِة هذه السنواِت على6:  عِب الفلسطينّي سنواٌت مهمَّ للشَّ

تهجيُر الشعِب الفلسطينّي من موطنِه سنة ١٩٤8م.               أ 

إِعالُن وثيقِة االستقالل سنة ١٩88م.                   ب 

االنتفاضُة األُولى )انتفاضةالحجارة( سنة ١٩87م.               ج 

خطاُب الرئيِس الراحل )أبو عمار( في األُمِم المتحدِة سنة ١٩7٤م.         د 

مذبحُة صبرا وشاتيال سنة ١٩82م.                     ه 

٧
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قابليَّة القسمة على 5الدرُس 5

بُة األَطراِف. نجُم البحِر: حيواٌن مائّي له خمسُة َأذرع، ويغطي جلَده شويكاٌت مدبَّ

   ُأكمُل الجدوَل التالي:

نجوم البحر

مجموع األَذرع

   ُأجيُب عمايلي:

مجموُع َأذرِع نجوِم البحِر هو من ُمضاعفاِت العدِد:       أ 

باقي قسمِة كّل من األَعداِد )2٠   ،   25   ،   3٠   ،   35   ،   ٤٠   ،   ٤5   ،   5٠( ب 

على العدِد 5=        

منزلُة اآلحاِد في األعداِد السابقِة، هي:       َأو        ج 

1

َأستنتُج قاعدَة قابليِة القسمِة على ٥: يقبُل العدُد القسمَة على ٥ إِذا كان:
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َأختاُر المالبَس التي يمّثُل ثمنُها َأعدادًا تقبُل القسمَة على 5 فيما يلي بوضِع عالمِة   
داخل  :

إِلى  ترفيهيٍَّة  في رحلٍة  الطُّالُب  ذهَب  الصيفيَِّة  المخيماِت  َأحِد  في 
شاطئ البحر، فركبوا في قوارَب يتسُع كلٌّ منها 5 طالب َأجُد:

عدَد القوارِب التي استخدَمها ١5 طالبًا   =        أ 

عدَد الطُّالِب الذين ركبوا في 6 قوارب   =        ب 

ٍد(  متعدِّ من  )اختياٍر  اختباِر  في  عالمًة   35 على  رغُد  حصلْت 
فإِذا كانْت عالمُة كلِّ فرٍع 5 عالمات، ما  ٍن من ١٠ فروٍع،  مكوَّ

عدُد الفروِع التي لم تتمكْن رغُد من اإِلجابة عنها؟ 

الحل:                   

                     

2

3

4

32 دينارًا١5 دنانير

١٠ دنانير

5 دنانير 2٠ دينارًا
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أوّضح أّن العدَد 8٠٠ يقبُل القسمَة على 5 بطريقتْيِن:

الحل:                             

                               

َأكتُب مثاالً يوّضُح خطَأ كّل من العبارتين اآلتيتين:

األَعداُد الزوجيَُّة تقبُل القسمَة على 5:      أ 

ُة التي تقبُل القسمَة على 5 تمثُل ُمضاعفاِت العدِد 3:       األَعداُد الفرديَّ ب 

5

6

نشاط : أَتأَمُل الجدوَل، ثم أَتعاوُن مع أَفراِد مجموعتي في:

ء
239

ة
42

ق
310

ث
124

ط
1307

ص
700

ا
1316

ر
906

ر
٥08

ح
414

إ
812

ع
901

ي
4028

أ
6013

م
6318

د
٥80٥

تلويِن األَعداِد التي ال تقبُل القسمَة على 2 وآحاُدها ال يساوي 5 باللوِن األَحمر. أ 

القيمُة االجتماعيَُّة التي تحمُلها حروُف تلك األَعداِد، هي:             

تلويِن األَعداِد التي تقبُل القسمَة على5 باللون األَصفر. ب 

القيمُة االجتماعيَُّة التي تحمُلها حروُف تلك األَعداِد، هي:            

تلويِن األَعداِد التي تقبُل القسمَة على 2 و 3 معًا باللوِن األَخضر. ج 

القيمُة االجتماعيَُّة التي تحمُلها حروُف تلك األَعداِد، هي:             

كتابِة األَعداِد الباقيِة                          د 

القيمُة االجتماعيُة التي تحمُلها حروُف تلك األَعداِد، هي:             

٧
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مراجعة الوحدةالدرُس 6

محمد يتعّلم الطباعَة وهو اآلن يطبُع 72 كلمًة كلَّ ٩ دقائق، 
فإنَّ عدَد الكلماِت التي يطبُعها :

خالَل الدقيقِة الواحدِة           كلمة. أ 

خالَل الساعِة الواحدِة           كلمة. ب 

ر إجابتي بمثال: أضع    تحت الجملة الخطَأ، وُأفسِّ

التفسير:                                

1

2

األَعداُد التي
تقبُل القسمَة على 6 جميُعها

هي من ُمضاعفاِت العددين 2 َو3

األَعداُد الزوجيَُّة جميُعها

تقبُل القسمَة على 6

ُأكمُل األَنماَط اآلتية:

     ،     ، ٩6 ، 6٤ ، 32 ب            ،     ، ١2 ، 6 ، 3 أ 

3
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في  الثانيُة  الحنفيَُّة  دقيقٍة، وتسكب  كلَّ  ماًء  لتر   3 األول  اإِلناء  في  األَولى  الحنفيَُّة  تسكب 
اإِلناء الثاني 5 لتر ماًء كلَّ دقيقٍة. )علمًا بَأنَّ سعَة كّل من اإلنائين = 3٠ لترًا(. َأجُد:

ُأكمُل الشكَل اآلتي حسب اّتجاه األَسهم :

عدَد الدقائِق التي تستغرُقها الحنفيَُّة األُولى في ملِء اإِلناِء األول، هو:         أ 

عدَد الدقائِق التي تستغرُقها الحنفيَُّة الثانيُة في ملِء اإِلناء الثاني، هو:         ب 

4

5

3٠ لترًا

3 لتر كل دقيقة

3٠ لترًا

5 لتر كل دقيقة

تريُد منى وَأمُل أن تشربا معًا ٤٠ قارورَة ماٍء، فإِذا كانْت منى تشرُب 3 قواريَر يوميًا، بينما 
تشرُب َأمُل 5 قوارير يوميًا. أجُد عدَد األَياِم التي تحتاُجها منى وَأمُل لشرِب القواريِر جميِعها.

الحل:                             

                               

6

١25 ×

5 ÷

5 ÷

١

5 ÷
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ٍن من 7 منازَل ويقبُل القسمَة على 5، هو:        َأكبُر عدٍد مكوَّ أ 

َأرقاِمه  ومجموُع   ،5 على  القسمَة  ويقبُل  منازَل،   ٤ من  ٌن  مكوَّ زوجيٌّ  عدٌد  ب 

يساوي ١١  ومنزلُة عشراتِه ضعفا مئاتِه       

هل يوجُد أعداد أخرى؟        ما هي؟               

ُر:  ُأفكِّ

٧

نشاط:

ناِت التي تقدُم لزباِئنِها الفطائَر بأنواِعها المختلفة. فإِذا كان  يعمُل َأحمُد في َأحِد مطاعِم المعجِّ
لديه 5٠ فطيرًة من فطائِر السبانخ، بحيث قّدم لكّل طاولٍة ٤ فطائر، هيا نساعُد َأحمَد على:

إِعداِد القائمِة التاليِة لتقديِمها لصاحِب المطعم : أ 

عدُد الفطاِئر التي قدمها
عدُد الطاوالت
الفطائر الباقية 

تحديِد عدِد الفطائِر التي يمكُن تقديُمها للزبائِن دوَن َأن يتبقى منها أّي فطيرٍة لو كان  ب 

لديه فطائر عددها يقع بين )5٠ - 55( فطيرة                

٨



2٧

مشروعي

يقسم المعلُم الطلبَة إلى مجموعات، ويكّلف كّل مجموعة بعمل جدول:

وهكذا،   ،2٠٠ إلى   ١٠١ من  والثانيُة   ،١٠٠ إلى   ١ من  األعداَد  األولى  المجموعُة  تأخُذ 
وتقوُم كلَّ مجموعٍة بتلوين األعداِد التي تقبل القسمة على: 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، كل مجموعة 
المجموعاُت  تتبادل  ثم  األلوان،  خالل  من  بينها  المشتركة  العالقات  وتالحُظ  بلون، 

الجداوَل بينها.

أقّيم ذاتي :أكمل الجدول اآلتي:

دون املتوسطمتوسطمرتفعاملهارة

متييز قابلية قسمة األعداد

توظيف قابلية القسمة يف حل 
مشكالت حياتية

٩



2٨

الضرُب والقسمة )2( ٨الوحدة

  ما عدُد األشجاِر في الّصورة؟



2٩

أن  أنشطتها  والتفاعل مع  الوحدة  اإلنتهاء من دراسة هذه  بعد  الطلبة  يتوقع من 
من  العملّية  الحياة  في  والقسمة  الضرب  عمليتي  توظيف  على  قادرين  يكونوا 

خالل اآلتي:

إِيجاِد ناتِج ضرِب عدٍد من منزلتْين في عدٍد من منزلتْين.  

إِيجاِد ناتِج ضرِب عدٍد من ثالِث منازَل في عدٍد من منزلتْين.  

تقديِر ناتِج ضرِب عددْين.  

قسمِة عدٍد من منزلتْين على عدٍد من منزلتْين.  

قسمِة عدٍد من ثالِث منازَل على عدٍد من منزلتْين.  

تقديِر ناتِج قسمِة عددْين.  

وصف قاعدِة نمٍط عددّي وإِكمالِه حوَل عمليتي الضرِب والقسمِة.  

حلِّ تطبيقاٍت حياتيٍَّة تتضمُن عمليتي الضرب والقسمة.  

__________________
للمعلم : يمكن اإِلفادة من الرابط أدناه في تنفيذ َألعاب تربوية حول عمليتي الضرب والقسمة.

http://math2012.com/Games/division_mine.htm
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ضرُب عدٍد من منزلتيْن في عدٍد آخر من منزلتيْنالدرُس 1

1

2

3

مديرُة مدرسِة حيفا  َأعطْت  آذار،  يوَم 3٠  يصادُف  الذي  األَرِض  بيوِم  استعدادًا لالحتفاِل 
ِف الّرابِع األَساسّي البالغ عددهن ٤6 طالبًة  3 َأعالٍم فلسطينيٍَّة لكلِّ طالبٍة من طالباِت الصَّ
المدرسِة  مديرُة  َأعطتها  التي  الفلسطينيَِّة  األَعالِم  عدُد  ما  المدرسِة،  ساحِة  في  لتعليِقها 

للطَّالبات؟

الحل:                             

َأجُد ناتَج ما يلي:

  =  ١٠٠٠  ×  3      =  ١٠٠  ×  3      =  ١٠  ×  3

َأجُد ناتَج ما يلي:     

=  ١٤  ×  ١ عشرات         ١٤  ×  ١٠ أ 

  = ١٤ عشرة    =         

=  ١٤  ×  ١٠ عشرات   ١٤  ×  ١٠٠ ب 

  = ١٤٠ عشرة    =         

=  ١٤  ×  ١٠٠ عشرة  ١٤  ×  ١٠٠٠ ج 

  = ١٤٠٠ عشرة   =         
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قاعة أفراح عدُد صفوفها ١2 صفًا، وفي كلِّ صفٍّ  ١3 كرسيًا.  أحسُب عدَد الكراسي في 4
القاعة؟

ابقِة كما يلي: رِب على الجمِع في توضيِح العمليِة السَّ يمكُن َأْن نستخدَم خاصيَة توزيِع الضَّ أ 

) ١٠ + 3 (  × ١2  =  ١3 ×١2     
١ ×  ١٠2  +  3  × ١2  =       

=  ١56 كرسيًا.  ١2٠  +  36  =       
) ١٠ + 3 ( × ) ١٠ + 2 (  =  ١3 ×١2    وأيضًا  

) ١٠ + 3 ( ١٠ + ) ١٠ + 3 ( 2  =          
     × ١٠ ×     + ١٠  +      × 2 +  3   × 2  =          

     +      +      +      =                    

   +        =                   

=      كرسيًا.                   

 

١   3   
١   2   ×   

3 × 2            6   
١٠ × 2     2   ٠   +
3 × ١٠     3   ٠   +

١٠ × ١٠    ٠   ٠   ١   +   
١   5   6   

١   3   
١   2   ×   
2   6   

١   3   ٠   +   
١   5   6   

رِب المختصرة. ُأناقُش: خطواِت طريقِة الضَّ

الضرُب العمودي: الطريقُة المختصرة:ب  ج 
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رب:   5 َأجُد ناتَج الضَّ

ماذا تالحظ ؟                             

 3 7  
٤ 2  ×

 ٤ 2  
3 7  ×

المسافُة بيَن مدينِة جنيَن التي يسكُن فيها نبيٌل، ومكاِن عمِله في رام الله ٩3 كيلومترًا. 6

كم كيلو مترًا يسافُر نبيٌل في سفِره َذهابًا من جنيَن إِلى رام الله خالل 2٠ يومًا؟ أ 

الحل:                              

كم كيلو مترًا يسافُر نبيٌل ذهابا وإيابا بين جنيَن ورام الله خالَل ١٠ ايام؟ ب 

الحل:                              

حصلْت نادرُة في العيِد على: 3 َأوراٍق نقديٍة من فئِة الـ 2٠ دينارًا، و ١5 ورقًة نقديًة من فئِة ٧
الـ ١٠ دنانير، َأحسُب ما حصلْت عليه نادرُة في العيِد بالدينار. 

الحل:                             

ُأناقُش: هل هناك طريقٌة ُأخرى للحّل؟
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25َأكتُب األَرقاَم الناقصَة:
×3

٠2
+٠١

٠28١

٨

رب:٩ ُر ناتَج الضَّ ُأقدِّ

=   تقريبًا.   8٠ × 2٠     78  ×  2١ أ 

=  تقريبًا.      23  ×  ١7 ب 

=  تقريبًا.      ٤5  ×  35 ج 

َأكتُب مسألًة من واقِع الحياِة وَأستعمُل فيها ضرَب عدٍد من منزلتْين في عدٍد من 
وَأحلُّها. منزلتْين 

المسألة:                         

                            

الحل:                          

   كم عدَد منازَل حاصِل الّضرب ؟                 

ُر:  ُأفكِّ

10
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ضرُب عدٍد من ثالِث منازَل في عدٍد آخر من منزلتيْنالدرُس 2

زرَع عّمار وزوجته صفاء ٤3 صفًا من نبات البطاطا، 1
في كلِّ صٍف 7٤ نبتة، فكم نبتًة زرَع االثنان؟

الحل:               

.                  

يراجُع ١67 مريضًا العياداِت الخارجيَة في إِحدى المستشفيات 2
يوميًا، ألن الرعاية الصحية حق أساسي لألفراد، كم مريضًا يراجُع 

العيادات خالل ١٤ يومًا؟

 ١67  ×  ١٤ عدُد المرضى = 

 )١٠٠ + 6٠ + 7(  ×  )٤ + ١٠(  =

١٠ × ١٠٠ + 6١٠ × ٠ + 7 × ٤ × ١٠٠ + ١٠ + 6٤ × ٠ + 7 × ٤  =

١٠٠٠ + 6٠٠ + 7٤٠٠ + ٠ + 2٤٠ + 28  =

2338 مريضًا.  =

رِب المختصرة. ُأناقُش: خطواِت طريقِة الضَّ

١   6   7   
٤   ١   ×   

6   6   8   
١   6   7   ٠   +   
2   3   3   8   
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َأجُد ناتَج الضرِب في كلِّ مما يلي:  3

 ١ ١ ١  
2 ٤  ×

 2 ١ 7  
3 5  ×

 3 ٠ 8  
6 ٩  ×

جبأ

4

5

َأنشَأْت مجموعُة فالحين مزرعًة إِلنتاِج حليِب األَبقاِر، 
في  الحليِب  من  لترًا   7١2 الواحدُة  البقرُة  ُتنتُج  حيث 
إِذا كان  هِر، فكم تنتُج المزرعُة من الحليِب شهريًا،  الشَّ

فيها 63 بقرًة؟

الحل:                              

فما   ، دينارًا  مقداُره ٤67  راتبًا شهريًا  الفلسطينيِة  المؤسساِت  يتقاضى موظٌف في إحدى 
مجموُع ما يتقاضاه هذا الموظُف في ١٤ شهرًا؟

الحل:                             

رب:6 ُر ناتَج الضَّ ُأقدِّ

   =    ×     ١6٤  ×  ١3 أ 

  =    ×     3٠٤  ×  65 ب 
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ُأالحُظ النَّمَط وُأكمُل الجدوَل اآلتي:٧

٤ 3 2 ١ عدُد الفراشات
١2 6 عدُد األَرجل

٨

٩

ُأكمُل األَنماَط التاليَة، ثم أصُف النَّمَط:

      ،         ،   ٤ × 3   ،   ٤ × 2   ،   ٤ أ 

أصُف النمَط :                             

       ،         ،   28   ،   ١٤   ،   7 ب 

أصُف النمَط :                             

ُبه: المسألةَأكتشُف الخطَأ وُأصوِّ

2   ١   6   
3   ٤   ×   

8   6   ٤   
   6   3   8   +   

١   5   2   2   

2   ١   6   
3   ٤   ×   

تصويُب الخطأ
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قسمُة عدٍد من منزلتيْن على عدٍد آخر من منزلتيْنالدرُس 3

األَساسّي 1 الرابِع  فِّ  الصَّ طالباِت  المعلمُة  وزعت 
متساوية،  مجموعاٍت  إِلى  طالبًة   28 عددهن  البالغ 

طالبات.  ٤ من  مجموعٍة  كلُّ  تكونْت  بحيث 

عدُد المجموعات =           

                 

َأجُد ناتَج وباقَي القسمة:2

 ٩ 68 ج       ٤ ٩7 ب       2 ٤2 أ 

بْيَت لحم، 3 المهِد في  زار وفد من 5٠ سائحًا كنيسَة 
عدَد  كم  حافلٍة،  في  منهم   ١٠ كلُّ  ركَب  حيث 

فيها؟ ركبوا  التي  الحافالِت 

َأتذكُر: 
   أقسم.

   أضرب.
   أطرح.

   أنزل منزلة.
الحّل:   أكرر الخطوات السابقة.

        : ُق من صحِة الحلِّ    َأتحقَّ

ُأناقُش الحلِّ موضحًا المقسوَم، والمقسوَم 

عليه، وناتَج القسمِة، وباقَي القسمِة. 

5 ٠١ ٠
٠ ٠  - 
5 ٠  
5 ٠  - 
٠ ٠  

٠ 5



3٨

الّرابِع األَساسّي  تعليَق ٩6 بالونًا  في ساحِة المدرسِة استعدادًا لليوِم 4 فِّ  طلَب معلُم الصَّ
المفتوِح بمساعدِة مجموعٍة من الطلبة، َأعطى كاّلً منهم ١2 بالونًا لِتعليِقها، َأجُد:

عدَد الطلبة الذين استعاَن بهم المعلم.  أ 

الحّل:

ب  ُأكمُل جملَة القسمِة: ٩6 ÷  =    والباقي  

ُق من صحِة الحلِّ    ×    =      َأتحقَّ

٩ 6١ 2
٠ ٠  - 
٩ 6  
٩ 6  - 
٠ ٠  

ناتُج القسمِة

ُم ثم َأرضُب ُأقسِّ

َأطرُح

باقي القسمة

ابقة ُر اخلطوات السَّ َأنزُل منزلَة اآلحاِد وُأكرِّ

٠ 8

جأ

َأجُد ناتج وباقَي القسمة:5

٤ ٠١ ٠2 ٤١ 2
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ف إِذا 6 ابِع جميعهن في مدرسِة يافا 75 طالبًة، ما عدُد شعِب هذا الصَّ فِّ الرَّ عدُد طالباِت الصَّ
كان في كلِّ شعبٍة 25 طالبًة؟

َأكتُب قيَم عناصِر القسمِة الواردِة في السؤاِل في مكانِها الصحيِح أ 

 . فِّ ب  ُأجري عمليَة القسمَة لمعرفِة عدِد شعِب الصَّ
2 ٤١ 2
٠ 5

٧

٨

تستخدُم سعاُد 2١ حزمَة قشٍّ لعمِل صينيٍة واحدٍة، كم 
صينيًة تعمُل من 86 حزمًة؟

الحّل:

                      : ُق من صحِة الحلِّ    َأتحقَّ

َأكتب مسألًة كالمّيًة يتطلُب حلُّها قسمَة عدٍد من منزلتْين على عدٍد من منزلتْين والباقي 6 .

المسألة:                             

.                               
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قسمُة عدٍد من ثالِث منازَل على عدٍد آخر من منزلتيْنالدرُس 4

نشاط عملي*

السبورة ، الطباشير، كيسان في كلِّ منهما بطاقاٌت المواد الالزمة: 

مكتوٌب على كلِّ منها َأحُد األَعداِد اآلتية:        

 ١2٤3 ٩76٠ 67٠ ُل:  الكيُس األَوَّ       

١626 5823 ١325 الكيُس الثاني:         

المجموعة األولى

280
٧2
63
180

المجموعة الثانية

115
26
200
٩6

__________________
 ) ١8٠ ، 63 ، 72 ، 28٠ )َأعداُد المجموعِة األُولى :  للمعلم : 
) ٩6 ، 2٠٠ ، 26 ، ١١5 )َأعداُد المجموعِة الثَّانية :    

اإلجراءات:

 3 فريٍق  كلُّ  ويختاُر  فريقْين،  إِلى  فَّ  الصَّ المعلُِّم  م  يقسِّ  
الفريق. يمّثلوَن  طالب 

بورِة ويكتُب  ُل بخروِج الّطالِب إِلى السَّ يبدُأ الفريُق األَوَّ  
على  األُولى  المجموعِة  من  األَعداِد  َأَحَد  ُم  المعلِّ

بورة. السَّ
ِل يكوُن حاصُل  يختاُر الّطالُب بطاقتْين من الكيِس األَوَّ  
ويكتُب  المعلُِّم،  اختاره  الذي  العدَد  يساوي  ضربِِهما 

بورِة خالَل دقيقتْين. الّطالُب هذين العددْين على السَّ
الثَّاني والثَّالث من  الّطالِب  ُر اإلجراءاُت نفُسها مع  ُتكرَّ  

المجموعِة نفِسها وهكذا للمجموعِة الثَّانية.
التي كتبها  باختباِر صحِة األَعداِد  الطلبَة  المعّلُم  ُيساعُد   

بورِة بعمليَِّة القسمة. الطَّلبُة على السَّ

الفريُق الفائُز

هو الذي يختاُر أَكبَر

عددٍ من اإِلجاباِت 

الصحيحة.

1
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زاَر 87٩ طالبًا ضريَح الّشهيِد ياسر عرفات في ذكرى يوِم 2
االستقالِل الذي يصادُف  الخامَس عشَر من شهِر تشرين 
مدرسًة   ١٤ طالب  من  متساٍو  عدٌد  اشترَك  حيث  ثاني، 
األَمِل  مدرسِة  طالِب  من  مجموعٌة  ومعهم  حكوميًة 

والُبكم. مِّ  للصُّ

ُأناقُش خطواِت الحلِّ لمعرفِة عدِد طالِب كلِّ مدرسٍة من المدارِس الحكوميِة، وعدِد  أ 

طالب مدرسِة األَمِل  الذين زاروا ضريَح الشهيِد  ياسر عرفات؟

ياسر  الشهيِد  ضريَح  زاروا  الذين  الحكوميَِّة  المدارِس  من  مدرسٍة  كلِّ  طالِب  عدُد     
عرفات     طالبًا.

مِّ والُبكِم الذين زاروا ضريَح الشهيِد ياسر عرفات هو    عدُد طالِب مدرسِة األَمِل للصُّ
      طالبًا.

ُأناقُش العالقَة بين باقي القسمِة والمقسوِم عليه. ب 

  =    +    ×   : ُق من صحِة الحلِّ َأتحقَّ ج 

8 7 ٩١ ٤
٠ ٠   - 
8 7   
8 ٤   - 
٠ 3 ٩  

2 8  - 
١ ١  

ناتُج القسمِة

ُم ثم َأرضُب ُأقسِّ

َأطرُح

ُر اخلطواِت السابقة َأنزُل منزلَة اآلحاِد وُأكرِّ

باقي القسمة

ابقة ُر اخلطوات السَّ َأنزُل منزلَة العرشاِت وُأكرِّ

٠ 6 2
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3: ُق من صحِة الحلِّ َأجُد ناتَج القسمِة والباقي، وَأتحقَّ

2٩١ ÷ ١7 =        والباقي          ب  ٤2٠ ÷ ١٠  =        والباقي             أ 

الّتحقق:                   الّتحقق:                            

إِلى 4 علميٍَّة  رحلٍة  في  الكرامِة  مدرسِة  من  طالبًة   ١56 ذهبت 
وادي القلِط وقصِر هشام في أريحا، ولتنظيِم حركِة الطالبات 
الطالبات  ما عدُد  بالتساوي على ١2 مجموعًة،  توزيُعهن  تمَّ 

مجموعة؟ كلِّ  في 

يملُك موسى قطعَة َأرٍض طوُلها 5٩٠ مترًا، فإِذا ُزرَع على طولها 73 شجرَة زيتوٍن 
على َأبعاٍد متساويٍة وبقي 3 متر وترك 3 متر في بداية األرض. 

ما المسافُة التي تركها موسى بيَن كلِّ شجرِة زيتوٍن والشجرِة التي تليها؟

الحّل:

ُق من صحِة الحّل :                      َأتحقَّ

ُر:  ُأفكِّ

5

الحّل:
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6

٧

َأكتُب مسألًة كالميًَّة من واقِع الحياِة يكوُن المقسوُم فيها ٤٩5، والمقسوُم عليه 7١ .
المسألة: 

كّوْن نمطًا يتكوُن من ٤ حدوٍد مبتدئًا بالعدِد ١25، على أْن تستخدَم عمليَة القسمِة في 
النَّمط.

     ،     ، النَّمط :  ١25     ،    

مشروعي 

التكنولوجيا في المدرسِة بعمِل  تقوم كلُّ مجموعة من الطلبِة بمساعدٍة وإرشاٍد من معلِم 
تكلفٍة لتوفيِر حواسيَب )عدد 2٠(، وطابعاٍت )عدد 2٠(، وطاوالِت حاسوٍب )عدد 2٠ (

لمختبر الحاسوب، وذلك بأخِذ مواصفاِت هذه المواد من المعلم، وإعداِد هذه التكلفِة من 
خالِل التجوال على المحالت.



44

1

2

َأجُد ناتَج الضرِب في كلِّ مما يلي:  

َأجُد ناتَج وباقَي القسمة:

 ٩ 6  
2 5  ×

= ٩ ÷ ١٩5

 5 ١ 8  
6 3  ×

= 25 ÷ ٩75

 7 ٠ 3  
١ 2  ×

= 75 ÷ 3١2

أ

أ

ب

ب

ج

ج

مراجعُة الَوْحدةالدرُس 5

2 ٤2
٠ 5

2 ٤2
٠ 5

2 ٤2
٠ 5
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3

4

5

6

ِة في الطابوِر الصباحّي 3٤ صفًا، في كلِّ صفٍّ ١6 طالبًة،  وقفْت طالباُت مدرسِة الحريَّ

ما عدُد طالباِت المدرسة؟

الحل: 

باَع معرض لأَلدواِت الكهربائيَِّة 23 غسالًة، ثمُن كلٍّ منها 37٠ دينارًا، ما ثمُن الغساالِت 

جميِعها؟

الحل: 

، فإِذا  هِب لوالدتِهم في يوم األُمِّ اشترَك األَبناُء في شراِء خاتٍم من الذَّ

، فما عدُد  دينارًا  الخاتِم ٩6  ثمُن  دينارًا، وكاَن  دفَع كلٌّ منهم 32 

األَبناء؟

الحل: 

إِحدى  في  الفلسطينّي  التطريَز  إمراًة   ١62 فاطمُة  علَّمْت  الوطني،  التراث  على  حفاظًا 

ة، فإِذا عّلمْت ١5 امرَأًة في كلِّ دورٍة، ومن تبّقت منهّن تم تعليمهّن في  الجمعّياِت النسويَّ

الدورِة األَخيرِة، فما عدُد الدوراِت جميِعها؟

الحل: 
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٧

٩

َأكتُب عددًا في  لِتصبَح العمليَُّة الحسابيَُّة صحيحًة:

أقّيم ذاتي: أعبر بلغتي عما تعلمته في هذه الوحدة.

٩7
×٤

53
+٠6١

553

أ

٩ 72 2        
 8 8 ٠  - 
٠ 6 7  

6      - 
٠ ١  

 ٤ ب

نشاط:

مزرعُة حمضياٍت يمتلُكها َأربعُة ُأخوٍة من يافا بالتساوي، َأنتجْت 36٤ طنًا من الحمضياِت 

ما نصيُب كلٍّ منهم من الحمضيات؟ أ 

الحل:                             .

من  لحصتِه  ثمنًا  منهم  كلٌّ  قبَض  دينارًا  كم  دينارًا،   55٠ الواحِد  الطُِّن  ثمُن  كان  إِذا  ب   
الحمضيات؟

الحل:                             .

ما الكسُر الذي يمثُل نصيَب كلٍّ منهم في األَرض؟ الجواب:       . ج 

٨
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الكسور العشريَّة واألَعداد العشريَّة ٩الوحدة

  معدُل إِنتاِج الشجرِة الواحدِة من الزيتوِن ١3٫8 كيلوغرامًا.

  معدُل إِنتاِج الشجرِة الواحدِة من الزيِت 2٫76 كيلوغرامًا.



4٨

أن  أنشطتها  والتفاعل مع  الوحدة  اإلنتهاء من دراسة هذه  بعد  الطلبة  يتوقع من 
ة في الحياة العملّية  ة واألَعداد العشريَّ يكونوا قادرين على توظيف الكسور العشريَّ

من خالل اآلتي:

ِف إِلى مفهوِم الكسِر العشرّي والعدِد العشرّي . التعرُّ  

التحويِل من الكسِر العادّي إِلى الكسِر العشرّي وبالعكس .  

التحويِل من العدِد الكسرّي إِلى العدِد العشرّي وبالعكس .  

جمِع  كسرْين عشريْين وطرِحهما.  

جمِع عددْين عشريْين وطرِحهما.  

ة . ٍة، وَأعداٍد عشريَّ مقارنِة كسوٍر عشريَّ  

ٍة ألَقرِب عدٍد صحيٍح وألَقرِب جزٍء من  ٍة وكسوٍر عشريَّ َأعداٍد عشريَّ   تقريِب 
عشرة .

حلِّ مشكالت حياتيَّة حوَل الكسوِر العشريَّة.  

وصف قاعدِة نمٍط معطى وإِكمالِه.  
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الكسور العشريَّةالدرُس 1

1

2

َصت لحفِظ َأسماء ومواقَع دينيٍة  فِّ الّرابِع مسابقًة بيَن الفريقْين: أ و ب ُخصِّ َأجرى معلُم الصَّ
ٍة في فلسطين، وكانْت النتائُج كما يلي: وتاريخّيٍة وَأثريَّ

مجموع اإلجابات عدُد اإِلجاباِت الخاطئة عدُد اإِلجاباِت الصحيحة  الفريق
2 8 أ
3 7 ب

َأكتُب الكسَر العاديَّ الذي يمثُل عدَد اإِلجاباِت الصحيحِة للفريق أ :  أ 

َأكتُب الكسَر العاديَّ الذي يمثُل عدَد اإِلجاباِت الخاطئِة للفريق ب :  ب 

َأتأّمُل الشكَل اآلتي:

ثم ُأجيُب:  

الكسُر الذي يمثُله الجزُء المظلَُّل هو   أ 

5   متكافئان؟ ُأوّضُح إِجابتي  شفويًا.
١٠  ،  7

١٠ هل الكسراِن   ب 
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3

4

َأكتُب كسرْين متكافئْين من الشكل المقابل.

  =   

ُأكمُل الفراَغ في 

  ١٠   =  ١8
3٠ ب              2٠   =  7

١٠ أ 

رسمْت مالُك مستطياًل  كما في الشكِل، وقسمْتُه إِلى عشرِة َأجزاٍء متساويٍة، وقامْت بتلويِن 5
خمسٍة منها.

الكسُر العادّي الذي يمّثُل الجزَء المظلََّل من الشكل   أ 

في الكسِر السابق: البسُط هو    والمقاُم هو    . ب 

َأتعلُم :  يمكُن كتابُة الكسِر العادّي الذي مقاُمه ١٠ بصورِة كسٍر عشرّي. 
من  َأجزاٍء  خمسة  وُيقرُأ:   ٠٫5 هكذا:  كتابُته  يمكُن   5

١٠
الكسُر 

 )٫( وتسّمى  َأعشاٍر،  خمسَة  أو  عشرٍة،  من  خمسة  َأو  عشرٍة، 
ة.  العشريَّ الفاصلة 
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٨

6

٧

7  والكسَر العشريَّ )٠٫7( على خطِّ األَعداِد )تمَّ تقسيُم المسافِة  
١٠ ُأمثُِّل الكسَر العادي 

بين العدِد صفر والعدِد ١ إِلى ١٠ َأقساٍم متساوية( :            

َة اآلتية وأكُتبها بالكلمات : َأقرُأ الكسوَر العشريَّ

 ٠٫2 أ 

     ٠٫8 ب 

 ٠٫١ ج 

َة اآلتيَة بالرموز : َأكتُب الكسوَر العشريَّ

ثالثُة َأعشار: أ 

َأربعٌة من عشرة: ب 

ثمانيُة َأجزاٍء من عشرة: ج 

١٠

ُأظلل من األَجساِم الحسابيَِّة بَِقْدِر الكسِر العشرّي :٩

  ٠٫6 أ  

  ٠٫3 ب  

  ٠٫5 ج  
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10

11

12

13

ة: ُل الكسوَر العاديَة إِلى كسوٍر عشريَّ ُأحوِّ

  =  ١6
2٠ ب              =  3

١٠ أ 

ة: َة إِلى كسوٍر عاديَّ ُل الكسوَر العشريَّ ُأحوِّ

  =  ٠٫5 ب                 =  ٠٫8 أ 

َأكتُب الكسَر العاديَّ الذي يمثُل الجزَء المحصوَر، ثم َأكتُبه بصورِة الكسِر العشرّي.

الكسُر العادّي هو    = الكسُر العشرّي    أ 

الكسُر العادّي هو    = الكسُر العشرّي   ب 

ُأالحُظ ما يلي:

٤  كسرْين      
١٠ 2 و 

5 نسّمي الكسرْين    ٤  = ٠٫٤
١٠   =  2 × 2

2 × 5   =  2
5 أ 

٩  كسرْين       
١٠ 36 و 

٤٠ نسّمي الكسرْين    ٩  = ٠٫٩
١٠   =  ٤ ÷ 36

٤٠ ÷ ٤   =  36
٤٠ ب 

ُأناقُش خطواِت تحويِل الكسِر العادي إِلى كسٍر عشرّي.



53

14

15

16

1٧

َة اآلتيَة وَأكتُبها بالكلمات: َأقرُأ الكسوَر العشريَّ

                          :  ٠٫73 أ 

                          :  ٠٫٠6 ب 

َة اآلتيَة بالرموز : َأكتُب األَعداَد العشريَّ

خمسة وعشرون من مئة:           أ 

ثالثة من مئة:          ب 

ُد الكسَر العشريَّ المختلَف في القيمِة عن باقي الكسوِر موّضحًا السبب : ُأحدِّ

٠٫7٠ ج  سبعة من مئة      ب          ٠٫7 أ 

                               

مع سامي ديناٌر واِحٌد، اشترى أقالمًا ودفاتَر بـ 67 قرشًا، )الدينار = ١٠٠ قرشًا(.

ُيَمثَُّل ما اشتراه سامي من الدينار ككسٍر عادّي كالتالي:  ، مقام الكسر =      

ُيكتب هذا الكسر العادّي على صورِة كسٍر عشرّي كما يلي: ٠٫67  

وُيقرُأ 67 جزءًا من مئة َأْو 67 من مئة .  

ُأناقُش: كيف يكتُب الكسُر العادي على صورِة كسٍر عشرّي.
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األعداُد العشريّةالدرُس 2

ِف الّرابِع مع معِلمهم 1 اشترك طالُب الصَّ
المدرسيَِّة  الحديقِة  طوِل  قياِس  في 

فوجدوه 23 مترًا و6٠ سم.

المتر )م( =    سم    

١٠ م  6٠ م  =   6٠ سم =  

َأكتُب الكسَر العادّي بصورِة كسٍر عشرّي    م  

طوُل الحديقِة كعدٍد كسري =   23  6
عدد صحيح١٠

كسر عادي

23 ٫ 6 نكتُب العدَد الكسريَّ بصورٍة ُأخرى:  عدد صحيح 

كسر عشري

الصورُة الجديدُة تسّمى العدَد العشريَّ وتتكوُن من )كسٍر عشرّي، وعدٍد صحيح(.

الكسِر  بتحويِل  العشرّي  العدِد  صورِة  إِلى  الكسرّي  العدِد  تحويُل  َأتعلَُّم:  يمكُن 
ة. العشريَّ الفاصلةِ  يسارِ  إِلى  الصحيح  العددِ  ووضعِ  عشرّي،  كسرٍ  إِلى  العادّي 

8 3 يكتُب على صورِة العدِد العشرّي كما يلي: 3٫8
١٠

مثال: العدُد الكسرّي : 

وُيقرُأ: ثالثٌة صحيح وثمانيٌة من عشرة، َأو ثالثٌة وثمانيُة َأعشار.

أحافظ على الممتلكات العامة
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2

3

َة اآلتيَة وَأكتُبها بالكلماِت في الفراغ : َأقرُأ األَعداَد العشريَّ

 7٫5 أ 

٤8٫٩ ب 

 ٤6١٫٠3 ج 

َة اآلتيَة بالرموز: َأكتُب األَعداَد العشريَّ

أ  ثمانية صحيح  وسبعة من عشرة:

مئٌة وواِحٌد وتسعون صحيح وخمسة وثالثون من مئة: ب 

َأربٌع وعشرون صحيح وثالثة من مئة: ج 

ُن من األَجساِم الحسابيَِّة بقدِر العدِد العشرّي:4 ُألوِّ

جبأ ١٫٤3٫75٫2
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5

6

٧

َة اآلتيَة على لوحِة المنازل : ُأمثُِّل األَعداَد العشريَّ

عشراتآحادجزء من عشرةجزء من مئةالعدُد العشرّي
٩٫٠8
2٩٫6
7٠٫٠

عِة كما في المثال : َة اآلتيَة بالصورِة الموسَّ َأكتُب األَعداَد العشريَّ

  3٠   +  5   +  ٠٫8   =   35٫8 مثال : 

    +    +    =   ١6٫7 أ  

  +    +    +    +    =  5٠١٫٠6 ب  

َأمأُل الفراغ في الجدوِل َأدناه :

٤ 3العدُد الكسرّي
١٠

7٫١5٤٫5العدُد العشرّي
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٨

٩

10

الّثوِم  كميَة  قّرب  كيلوغرام،   3٫7 كانت:  منزلِه  حديقِة  من  عادٌل  جمعها  التي  الثَّوم  كميُة 
ألَقرِب عدٍد صحيح. 

األَعداِد  تقريِب  عنَد  تستعمُل  التي  نفَسها  العمليَة  َأستعمُل  ِة  العشريَّ األَعداِد  تقريِب  عند 
الصحيحة.

ُأضع خطًا تحت المنزلِة المراد التقريُب لها   3٫7 الحّل :   
ُأقارُن العدَد 7 بالعدِد 5          

العدُد 7 َأكبُر من 5 ، إِذن نضيُف )١( إِلى العدِد 3 ، ونضُع صفرًا         

مكاَن العدِد 7 ومكاَن كلِّ منزلٍة على يميِن العدِد 7                                   

كيلو غرام )ألقرِب عدٍد صحيح(.  ٤    3٫7٠    

ِة اآلتيِة ألَقرِب عدٍد صحيٍح وألَقرِب جزٍء من عشرة : ُب كاّلً من األَعداِد العشريَّ ُأقرِّ

ج  55٫55  ب  8٤٫١3    أ  2٫67                        

ألَقرِب عدٍد صحيٍح :                          

ألَقرِب جزٍء من عشرة :                    

ها في يوِم األُّم، فوجدْت  َأفرغْت نرجُس ما توفره في حّصالتِها من نقود لتشترَي هديًة ألُمِّ
فيها 7 دنانير و 8٠ قرشًا.

َأكتُب ما وجدته نرجُس من نقوٍد في حّصالتِها كعدٍد كسرّي:    أ 

ُل العدَد الكسريَّ إِلى عدٍد عشرّي:   ُأحوِّ ب 

ٍة واحدٍة:   َأكتُب العدَد العشريَّ السابّق بمنزلٍة عشريَّ ج 
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جمُع الكسوِر العشريَّةالدرُس 3

1

2

كبيرٍة  دائرٍة  برسِم  األَساسَي  الّرابِع  ِف  للصَّ الفنيَِّة  التربيِة  ُم  معلِّ قاَم 
متساوية،  َأجزاٍء  عشرِة  إِلى  مها  وقسَّ المدرسِة  ملعِب  َأرِض  على 
وعمَل مسابقًة لثالثِة ُطالٍب: نبيل وحسام وعمر لطالِء هذه األَجزاِء 

بألواٍن مختلفة، ومن يطِل َأجزاًء َأكثَر يفز.

قام نبيل بطالء: 5 َأجزاء، وحسام 3 َأجزاء، قام عمر بطالء الباقي.

َمن الفائُز في المسابقة؟             أ 

َأكتُب الكسَر العشرّي الذي يمّثُل ما قام بطالئه كل طالب:  ب 

         نبيل       حسام         عمر

     ،          ،       

َأكتُب ما قام بطالِئه نبيل وحسام معًا على صورِة كسٍر عشرّي :  ج 

حفظْت منى قصيدًة كلفتها بها المعلمة، فَأعطاها َأبوها  65 قرشًا، 
ها 22 قرشًا تحفيزًا لها ، ما مجموُع ما َأعطاها والداها  وَأعطتها ُأمُّ

معًا بالديناِر على صورِة كسٍر عشرّي.

الكسُر العشريُّ الذي يمّثُل ما َأعطاها والُدها هو  ٠٫65 دينارًا. أ 

الكسُر العشرّي الذي يمّثُل ما َأعطتها والدُتها هو  دينارًا. ب 

ومجموُع  ما َأعطاها والداها = 65 + 22 = 87 قرشًا أي ٠٫87 من الدينار.   
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3

ُأمثُِّل عمليَة الجمِع السابقِة على لوحِة المنازل : ج 

آحادجزء من عشرةجزء من مئة
56٠

+
=

اشترى سامٌر كيسًا من التمر فيه ١٠ حبات، َأكَل منها قبَل الحصِة األُولى ٤ حبات، وَأكَل في 
االستراحِة 3 حبات، أكتُب ما أكله سامٌر من الّتمر في صورة كسر عشري:

الكسُر العشريُّ الذي يمثُل ما َأكله سامٌر قبَل الحّصِة األُولى=    التمرات. أ 

الكسُر العشريُّ الذي يمّثُل ما َأكله سامٌر في االستراحة =    التمرات. ب 

مجموُع ما َأكَل سامٌر ككسٍر عشرّي =  +  =   التمرات. ج 

َأتعلَُّم:  لجمِع كسرين عشريْين نجمُع األَرقاَم في العددْين كما في األَعداِد 
الصحيحِة وعند الوصوِل للفاصلِة نثبتها.

ُأمثُِّل عمليَة الجمِع اآلتية على خِط األَعداد :  ٠٫5  +  ٠٫2  =  4

١٠
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٫   ٠   6   
٫   ٠   2   +   

   

٫   ٠   3   2   
٠   ٫   ٠   7   +   

   

5

6

٧

٨

َأجُد ناتَج الجمِع عموديًا:

َأجُد ناتَج الجمع:

  =  ٠٫٠  +  ٠٫٩8 ب        =  ٠٫52  +  ٠٫٤ أ 

عند عصِر كيٍس واحٍد من الزيتون نحصُل على ٠٫8 تنكَة زيت ، ُأكمُل 
الجدوَل أَلَجُد عدد تنكات الزيت عند عصر 5 َأكياس من الزيتون :

١23٤5عدد َأكياس الزيتون
٠٫8١٫62٫٤عدد تنكات الزيت

ُأكمُل النمط اآلتي، ثم أصُفه:

                 ،                      ،    ٠٫8       ،       ٠٫6       ،       ٠٫       ،       ٠٫٤2

وصف النمط:                              

  =  ٠٫2  +  ٠٫6 أ 

  =  ٠٫٠7  +  ٠٫32 ب 
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طرُح الكسوِر العشريَّةالدرُس 4

طوُل عظمِة فخِذ حسن = 5١ سم، وطوُل رجِله = ٩3 سم.1

ما طوُل عظمِة الساِق بالمتر؟

الكسُر العشريُّ الذي يمّثُل طوَل عظمِة الفخِذ هو    متر. أ 

الكسُر العشريُّ الذي يمّثُل طوَل رجله هو    متر. ب 

طوُل عظمِة الساِق ككسٍر عشري =     ج 

إِجاباٍت 2 َأجابْت سميرُة 7  في اختباِر رياضياٍت مكّوٍن من عشِر فقراِت اختياٍر من متعدد، 
عدِد  عن  سميرَة  إِجاباِت  عدُد  يزيُد  كم  صحيحة.  إِجاباٍت   5 ياسميُن  وَأجابت  صحيحٍة، 

إِجاباِت  ياسميَن ككسٍر عشري؟

الكسُر العشريُّ الذي يمّثُل عدَد إجاباِت سميرُة    =    أ 

الكسُر العشريُّ الذي يمّثُل عدَد إجاباِت ياسميُن  =    ب 

يمكُن تمثيُل ما تزيُده عدُد إجاباِت سميرَة عن عدِد إجاباِت ياسميَن ككسٍر عشرّي كما يلي:  ج 

آحادجزء من عشرة
7٠

-5٠
=2٠

الكسُر العشرّي الذي يمّثُل زيادَة إِجاباِت سميرَة عن إِجاباِت ياسميَن هو  د 

عظمة
الفخذ

عظمة
الساق
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ُأمثُِّل عمليَة الطَّرح )٠٫66  -   ٠٫٤8 ( على لوحِة المنازِل وَأجُد الناتَج : 3

آحادجزء من عشرةجزء من مئة
66٠

-8٤٠
=

ة:4 ُأناقُش عمليَة الطَّرح العموديَّ

ِة نرتُبها عموديًا بحيُث تكوُن الفاصلتان  َأتعلَُّم:  عنَد طرِح  الكسوِر العشريَّ
نطرُح  ثم  بعض،  تحت  بعضها  المتماثلُة  والمنازُل  العشريتان 
َة عنَد  العشريَّ الفاصلَة  الصحيحِة، ونثبُت  األَعداِد  األَرقاَم كما في 

إِليها. الوصوِل 

ُق بالجمع:5 أطرح عموديًا، وَأتحقَّ

  =  ٠٫8  -  ٠٫٩7 ٠٫73  -  ٠٫٠٩  =  أ  ب 

الّتحققالّطرحالّتحققالّطرح

٠    ٫    7    6    
٠    ٫    3    7    -   
٠    ٫    3    ٩       

١66
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6

٧

ُأمثُِّل عمليَة الطَّرح على خطِّ األَعداد :   ٠٫6  -  ٠٫2  =  

قاَس خالٌد طوَل كتاِب لغتِنا الجميلة فوجَدُه = 27 سم، وقاَس طوَل كتاِب التربيِة الوطنيِة 
والحياتيِة فوجده 26 سم، كم يزيُد طوُل كتاِب لغتِنا الجمليِة عن طوِل كتاِب التربيِة الوطنيِة 

والحياتّية بالمتر؟

الحل:                             

١٠

أصُف النمَط في كل مما يلي:٨

 ٠٫2          ،          ٠٫          ،          ٠٫٤6          ،          ٠٫8 أ  

وصف النمط:                              

 ٠٫3          ،          ٠٫6          ،          ٠٫٩ ب  

وصف النمط:                              
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جمُع األَعداِد العشريَّةالدرُس 5

1

ح ذلك: ُأناقُش: هل ناتُج جمِع كسرين عشريين دائمًا كسٌر عشرّي؟ َأكتُب مثاالً يوضِّ

المثال :                               

                                

2

َأجُد ناتَج الجمع:

  =  ٠٫5  +  ٠٫٤ أ 

  =  ٠٫8٠٫٠٤  +  ١ ب 

في 3 صديِقه  على  لالطمئناِن  الخليوي  هاتِفه  من  مكالمتْين  مؤيٌد  َأجرى 
المشفى، فكانت مدُة  المكالمِة األُولى 2٫5٠ دقيقة، والثانية 3٫25 دقيقة، 

ما مدُة المكالمتْين معًا؟

مدُة المكالمِة األُولى ُتكتُب كعدٍد عشرّي   = 2٫5٠ = ٠٫5٠  + 2  أ 

مدُة المكالمِة الثانيِة تكتُب كعدٍد عشرّي  = 3٫25 = ٠٫25  + 3  ب 

 ٠٫75 = ٠٫25 + ٠٫5٠ نجمُع الكسرْين العشريْين:   ج 

 5 = 3+ 2 ونجمُع العددْين الصحيحْين:  د 

فيكون الوقُت الذي تحّدث فيه مؤيٌد مع صديِقه = ٠٫75 + 5 ه 

                                   = 5٫75 دقيقة.
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ُل وُأالحُظ كيَف جمعنا العددْين العشريْين   6٫١7  +  2٫35  :4 َأتَأمَّ

آحادجزء من عشرةجزء من مئة
7١6

+532
=258

١

الجمُع األُفقّيالجمُع العمودّي

6

5

دعا نادٌر صديَقه سائدًا إِلى الغداِء في المطعم، فإِذا كانت تكلفُة وجبِة سائٍد ١5٫٤3 دينارًا 
وتكلفُة وجبِة نادر ١3٫67 دينارًا  ، فما قيمُة المبلِغ الذي دفعه نادٌر في المطعم؟

الحل:                             

َأُجد ناتَج ما يلي :

َأتعلَُّم:  عنَد جمِع عددْين عشريْين نجمُع األَرقاَم في العددْين كما نجمُع 
إِليها. الوصوِل  َة عنَد  العشريَّ الفاصلَة  األَعداَد الصحيحَة ونثبُت 

١   7   ٤   ١   ٫   
2   2   ٩   ٫   3   +   

   

  =  7٤٫78  +  ٤٤٫6٤ ب  أ
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الثاني٧ األُسبوِع  في  واستهلكْت   ، زْيت  لتَر   ١٫75 ِل  األَوَّ األُسبوِع  في  عائلٌة  استهلكت 

ر ما استهلكته هذه العائلُة من الزْيت خالل األسبوعْين. ١٫2 لتَر زْيت، ُأقدِّ

١٫75  +  ١٫2 لتر الحّل:  استهلكْت العائلُة خالَل األُسبوعْين 

                +    =    لتر زيت

٨

٩

ِة اآلتية ألقرب عدد صحيح:  ُر ناتَج جمِع األَعداِد العشريَّ ُأقدِّ

    3٫7  +  ١2٫٤5 أ 

    2٫٠5  +  ١٫٩3 ب 

       3٫٤6  +  ٤٫5 ج 

َة اآلتية: ُأكمُل األَنماَط العدديَّ

.                 ،             ،    8٫2   ،    7٫8   ،    7٫٤ أ 

.             ،             ،   2٤٫٤   ،   22٫3   ،   2٠٫2 ب 
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طرُح األَعداِد العشريَّةالدرُس 6

حتى 1 بسيارتِه  كيلومترًا   ١١٫٩5 مسافَة  وقطَع  األَقصى،  المسجد  في  للصالِة  علٌي  ذهَب 
وصَل إِلى بلدة قلنديا، ثم َأكمَل الطريَق مشيًا على األَقداِم وقطَع مسافَة 2٫75 كيلومترًا، 

كم تزيُد المسافُة التي قطَعها علٌي بالسيارِة عن المسافِة التي قطعها ماشيًا؟

ُد عناصَر عمليِة الطَّرح عليها: َأتَأمُل عمليَة الّطرِح الممثلِة على لوحِة المنازِل وُأحدِّ أ 

عشراتآحادجزء من عشرةجزء من مئة
5٩١١

-572
=٠2٩

١١٠

ُأناقُش خطواِت إجراِء عمليِة الطَّرح. ب 

يمكُن تمثيُل عمليِة الطَّرِح الّسابقِة بالطريقِة األُفقيِة كما يلي:  ج 

ُق من صحة الحّل :    +    =     َأتحقَّ د 

١١٫٩5  -  ٠2٫75  =  ٩٫2٠ كم

نطرُح  كما  العددْين  في  األَرقاَم  نطرُح  عشريْين  عددْين  طرح  َأتعلَُّم:  عنَد 
إِليها. الوصوِل  عنَد  َة  العشريَّ الفاصلَة  ونثبُت  حيحَة،  الَص  األَعدادَ 



6٨

2

3

لدى عائشَة 3٫2 لتَر من حليٍب، استخدمْت منها ١٫5 لتر لعمِل كعكٍة 
واحدٍة، كم لترًا بقي لديها؟

َأجُد ناتَج ما يلي، وأتحقُق من صحِة الحلِّ بالجمع :

أ

ب

١   3   8   ٫   ٩   2   
٩   6   ٫   6   -   

   

7   2   ٩   ٫   
6   2   ٫   8   -   

   

التحقق

الّتحقق

ُق من صحِة الحّل:الحّل:  َأتحقَّ

3   ٫   2   
٫   ١   5   -   
٫   ١   7   

  =    +  
١22

لترًا



6٩

4

6

٧

5

طوُلها  َأرٍض  قطعَة  مصطفى  إشترى  الملكية،  في  الحق  لألفراد،  األساسية  الحقوق  من 
ما طوُل قطعِة األَرِض  ما طوله 82٫5 م،  الّضِم والّتوسِع  ٤38٫5 م، صادَر منها جداُر 

المتبقيِة لدى مصطفى؟

الحل:                             

بلغ عدُد المتابعين لصفحة الرياضة والتغذيِة على َأحِد مواقِع التواصِل االجتماعّي خالل الشهِر 
متابٍع،              2٩٫٤ الثاني  الشهِر  نهايِة  في  للمتابعين  الكلّي  العدُد  وبلَغ  متابٍع،  آالف   8٫3 األَول 

ما عدُد المتابعين الذين انضموا لمتابعِة هذه الصفحِة خالَل الشهِر الثاني؟

الحل:                             .

ُق من صحِة الحّل :                         . َأتحقَّ

ِة اآلتيِة جملَة طرٍح:  ١3١٫6٤     ،     273٫7     ،     ١٤2٫٠6 ُأكّوُن من األَعداِد العشريَّ

جملُة الطَّرح :                           .

لغرفِة  ستائر  لعمِل  القماش  من  أمتاٍر   ٩٫٤ هنُد  اشترْت 
الجلوس. تحتاُج 3٫5 متر منها لعمل ستارِة الشباِك األَول، 

الثاني. الشباك  ستارة  لعمل  أمتاٍر   ٤٫3 وتحتاُج 

قّدر كم مترًا يلزُم لعمِل الستائر:         أ 

هل يكفي القماُش الذي اشترته لعمل الستارتْين؟ ب 

الحل:                              
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٨

10

٩

من  َأطوُل  وسعاُد  ١٫2٤م،  طولها  األَساسّي  الّرابع  ف  الصَّ في  طالبٌة  خديجُة 
٠٫١5م. بـ  خديجة 

طوُل سعاد  =  

بدَأ يوسُف بالعدِّ من العدِد 3٫5 بطرِح ٠٫5 في كلِّ مرة، هل يمكُن ليوسَف َأْن يصَل إلى 

٠٫7؟ ب  صفر            أ  العدِد:  

ُح إِجابتي كتابًة : ُأوضِّ

أ 

ب 

َأكتُب العدَد المناسَب في  :
8٫٩

-5٩٫3

١٫٤٤

ُأكمُل النمط :11

      ،       ،     68٫٠     ،      68٫2     ،     68٫٤ أ 

      ،       ،     53٫2     ،     53٫5     ،     53٫8 ب 
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مقارنة الكسوِر العشريَِّة واألعداد العشرية وترتيبهاالدرُس ٧

طالبٍة 1 كلِّ  من  وطلبت  الطالباِت،  على  المساحِة  في  متساويًة  مستطيالٍت  معلمٌة  وزعْت 
فاطمُة  لونْت  بينما  المستطيل،    ٠٫5 ليلى  لونْت  دقيقتْين،  خالل  واحٍد  مستطيٍل  تلويَن 

المستطيِل.  ٠٫3

أظلُل بمقداِر الكسِر الذي يمثُل األَجزاَء التي لونْتها ليلى.  أ  

أظلل بمقداِر الكسِر الذي يمثُل األَجزاَء التي لونْتها فاطمة.      

الطالبُة التي لوّنْت أجزاًء َأكثَر هي          

ُأوضُح إِجابتِي                            

يمكُن استخداُم خِط األَعداِد لِمعرفِة َأّيُهما لوّنْت َأجزاًء َأكثر: ب 

١٠٫٩٠٫5 ٠٫7٠٫3 ٠٫8٠٫٤ ٠٫6٠٫2٠٫١٠
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3

في حديقِة بيتِنا شجرتا نخيٍل، فإِذا كاَن ارتفاُع األُولى 7٫٩ أمتاٍر، وارتفاع الثانية 8٫3 أمتاٍر، 
َأيهما أكثُر ارتفاعًا؟

ُأناقُش الخطواِت اآلتيَة:  
 8٫3          7٫٩         

                   
ُأقارُن بيَن الرقمْين في َأعلى منزلٍة في كلٍّ ِمَن العددْين   8       7    

َأْي أنَّ :  7٫٩     8٫3    8     7    

َأستنتُج َأنَّ شجرَة النخيِل     أكثُر ارتفاعًا من شجرِة النخيِل        

من  صفحًة   73 ِل  األَوَّ اليوِم  في  سليماُن  قرَأ  الدراسيِّ  الفصِل  نهايِة  المتحاِن  استعدادًا 
في  نفِسه  الكتاِب  من  صفحًة   7٩ حمداُن   قرَأ  بينما   ، صفحٍة   ١٠٠ صفحاتِه  عدُد  كتاٍب 

نفِسها.  الفترِة 

الكسُر العشرُي الذي يعبُّر عما قرَأُه سليماُن ِمَن الكتاب هو :    أ 

الكسُر العشرُي الذي يعبُّر عما قرَأُه حمداُن ِمَن الكتاِب هو :   ب 

أقارُن بيَن الكسرين :       ج 

نفُسها كما في   ِة هي  العشريَّ الكسوِر  بين  المقارنِة  ُأناقُش:  خطواُت 
األَعداِد الصحيحِة.
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تعاونْت األُمُّ وابنُتها في تطريِز خريطة فلسطين، طرزْت األُمُّ 
َأّيهما  منها،   ٠٫25 ابنُتها  زْت  وطرَّ الخريطة،  من   ٠٫75

أسهمت َأكثَر في تطريِز الخريطة؟  إوضح إجابتي:

                    

ذهَب َأسعُد وَأيمُن إِلى سوِق الخضاِر، فاشترى َأسعُد 3٫5 كغم ذرة و 3 كغم بندورة، لكّن 
ها اشترى خضارًا أثقل؟ َأيمَن اشترى 3 كغم ذرة و ٤ كيلوغرام بندورة و١٫5 كغم خيار، َأيُّ

الحل:                             

َأضُع إِشارَة  < َأو > َأو =  في   لتصبَح المقارنُة صحيحًة :

١٩٫١      ١١٫٩ ب         ٠٫١      ٠٫٠٩ أ 

67٫2٤      67٫2٩ د        33٫3      33٫٠3 ج 

َة واألعداَد العشريَة اآلتيَة : ُأرتُِّب الكسوَر العشريَّ

4

6

5

٧

ترتيٌب تنازلّيترتيٌب تصاعدّي

٤5٫8١   ،   5٤   ،   ٤٫١١5٫١8

   

٠٫23    ،    ٠٫٠3    ،    ٠٫32    ،    ٠٫3

                     ،                     ،                                   ،                    ،                    ،             
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ِة المتساويِة في كلٍّ مما يلي: َأرسُم دوائَر حوَل األَعداِد العشريَّ

 6٫5٠    ،    6٠٫5    ،    6٫٠5    ،    6٫5 أ 

١٤٫٠8    ،   ١٤٫8٠    ،    ٤١٫8    ،   ١٤٫8 ب 

العربيَِّة، اعتمُد على  الدوِل  جاِل في بعِض  النساِء والرِّ َأدناه يوضُح متوسَط طوِل  الجدوُل 
البياناِت الواردِة في الجدوِل لإِلجابِة عّما يلي :

متوسط الطول بالسنتمتر لـالدولة
الرجالالنساء

١5٠٫٩١72٫١فلسطين
١57٫3١66٫7مصر

١55٫٩١67٫7السعودية
١62٫٤١6٤٫٤لبنان

جاِل في فلسطين :             ُأقارُن بين متوسِط طوِل النساِء والرِّ أ 

ُأقارُن بين متوسطْي طوِل النساِء في مصَر ولبنان :              ب 

ًا :       ،     ،       ،       ُأرتُِّب متوسَط طوِل النساِء ترتيبًا تصاعديَّ ج 

جاِل ترتيبًا تنازليًَّا :        ،     ،       ،       ُأرتُِّب متوسَط طوِل الرِّ د 

٨

٩
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مراجعة الَوْحدةالدرُس ٨

1

2

3

4

َة اآلتيَة  : َأقرُأ الكسوَر العشريَّ

 ٠٫58    ،     ٠٫٠3    ،    ٠٫6 أ 

 ١٤٫٤١    ،    87٫٠٤    ،    3٫2 ب 

َأكتُب كالًّ مما يلي بالرموز:

خمسًة من عشرة:       أ 

سبعًة من مئة:         ب 

ثالثًا وسبعيَن من مئة:     ج 

واحدًا وتسعيَن وأربعًة من عشرة:  د 

َأكتُب كالًّ مما يلي على صورِة كسًر عشرّي بالكلماِت:

 =  7
١٠٠ ب             =  ٤

١٠ أ 

=  35
5٠ د              =  6٩

١٠٠ ج 

َة اآلتيَة على صورِة كسٍر عادّي: َأكتُب الكسوَر العشريَّ

  =  ٠٫٠3 ج         =  ٠٫68 ب         =  ٠٫١ أ 
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5

6

٧

ة : ِة اآلتيِة إِلى َأعداٍد عشريَّ ُل كاًل من األَعداِد الكسريَّ ُأحوِّ

  =  ٤5 ٩
2٠ ج      =  6 2

5٠ ب       =     2 2
١٠ أ 

ٍة : َة اآلتيَة إِلى َأعداٍد كسريَّ ُل األَعداَد العشريَّ ُأحوِّ

   =  7١٫6٩ ب             =  ١8٫5 أ 

َأكتُب القيمَة المنزليََّة للْرقِم 6 في كلِّ مما يلي في الفراغ :

=  6٫١8 أ 

=  ١٩٫67 ب 

=  5٤٫٠6 ج 

٨

الّتحققالّتحقق

ُق من صحِة الحّل : َأجُد ناتَج ما يلي، ثم َأتحقَّ

بأ

٩   6   ١  ٫   3   
2   8   ٫  6   8   +   

   

6   ٫   ١  7   8   
3   ٩   ٠  ٫   ٤   -   
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٩

66٫٩8   ،   68٫٩٠   ،   6١٫١6 َة اآلتيَة:  كتَب َأحمُد األَعداَد العشريَّ
واّدعى بَأن جميَعها َأقُل من العدِد العشرّي 68٫٠٩، هل هذا اإلدعاُء صحيٌح؟ 

ُأوّضُح إِجابتي:

ًا : الجدوُل اآلتي يوضُح زمَن دورِة الكواكِب حوَل نفِسها، ُأرتُِّب زمَن الدورِة ترتيبًا تصاعديَّ

زمن الدورة بالساعةالكوكب
23٫65األرض
2٤٫62المريخ

٩٫8المشتري
١6٫١١نبتون

 ،       ،      ، الترتيُب التصاعدّي :    

َة لكتابِة عدٍد عشرّي : َأستخدُم األَرقاَم اآلتيَة: ٩  ،   7  ،   8   ،  ١ جميَعها والفاصلَة العشريَّ

َأكبَر من 75 :   ب  َأقلَّ من ٩٠ :            أ 

َأكتُب مسألًة حياتيًة يتطلُب حلُّها جمَع عددْين عشريْين:

المسألة:    
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13

14

َة اآلتيَة ثم ُأكمُل الفراَغ: َأتأّمُل األَعداَد العشريَّ

 5٫3   ،   2٫١7   ،   6٫١2   ،   ٩٫٠8   ،   6٫١   ،   2٫6

ُة األَكبُر من 3، هي :  األعداُد العشريَّ أ 

ُة األَقلُّ من 7، هي : األَعداُد العشريَّ ب 

َأصغُر هذه األَعداِد هو : ج 

َأكبُر هذه األعداِد هو : د 

ُة المحصورُة بين العدِد 2 والعدِد 6 هي : األَعداُد العشريَّ ه 

َأمأُل الفراَغ في الجدوِل:

العدُد مقربًا ألَقرِبالعدُد العشرّي
جزٌء من عشرةعدٌد صحيٌح

82٫7١
٩٠٫٠٩

75
١3٫8

َأكتْب نمطين يتكوُن كلٌّ منهما من ٤ حدود، ويبدُأ بالعدِد العشرّي ٤5٫5 بحيُث تستخدُم 15

عمليَة الجمِع بالنمِط األَّول، وعمليَة الّطرِح بالنّمط الّثاني:

  ،     ،     ، النمُط األَول :      أ 

  ،     ،     ، النمُط الّثاني :      ب 
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16

1٧

ُح كتلَة الّدماِغ لدى بعِض الحيوانات:  الجدوُل اآلتي يوضِّ

كتلُةُ الّدماِغ بالغرامالحيوان
٠٫5الفأر

5٫2األَرنب
2٫6الجرذ

،     ، ُأرّتُب كتَل دماِغ الحيواناِت ترتيبًا تنازليَّا :      أ 

َأكتُب عددًا عشريًا َأكبَر من كتلِة دماِغ األَرنب :  ب 

أقّيم ذاتي: أعبر بلغتي عن نقاط القوة ونقاط الضعف الورادة في هذه الوحدة.

مشروعي 

في  يقضيها  التي  الساعاِت  عدِد  لحساِب  أسبوٍع  مداِر  على  جدوٍل  بتعبئِة  طالب  كل  يقوم 
الدراسة، تصّفِح الشبكِة العنكبوتيِة، اللعب، ثم تحويل هذا الوقت إلى كسوٍر عاديٍة وعشريٍة 

بالنسبِة لعدِد ساعاِت اليوم )2٤ ساعة(.
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الهندسُة والقياس )2( 10الوحدة

  ما األشكاُل الهندسيُة ُالتي تراها في الصورة؟
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أنشطتها  مع  والتفاعل  الوحدة  هذه  دراسة  من  اإلنتهاء  بعد  الطلبة  من  يتوقع 
أن يكونوا قادرين على توظيف خواص بعض األشكال الهندسية في الحياة 

العملّية من خالل اآلتي:

ِع. ِف إِلى خصائِص المربَّ التَّعرُّ  

استنتاِج قاعدِة محيِط المربَِّع وحلِّ مسائَل عليه.   

ِف إِلى خصائِص المستطيل. التَّعرَّ  

استنتاِج قاعدِة محيِط المستطيِل وحلِّ مسائَل عليه.  

ِع والمستطيِل. ِف إِلى مفهوم التَّماُثِل للمربَّ التَّعرُّ  

من و الحجم(. يِل بيَن وحداِت القياِس المختلفِة )الطُّول، الكتلة، الزَّ التَّحوُّ  

إِيجاِد حجِم متوازي المستطيالت.  

حلِّ مشكالٍت حياتيٍة على المرّبِع والمستطيل.  
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ُل صورَة الرئيِس الرمِز ياسر عرفات، َأتَأمَّ

وُأجيُب عن األَسئلة:

شكُل إِطاِر الصورِة       أ 

كِل:  يوجُد لِهذا الشَّ ب 

     َأضالع  ، و    رؤوس ، و     زوايا.

ِع المجاوِر: في المربَّ

َأربعُة َأضالٍع، هي: أ ب ،     ،     ،     

ِع                             . ُر: َأطواُل َأضالِع المربَّ َأتذكَّ  

ابِع  لِع الرَّ لِع الثَّالِث = طوَل الضِّ لِع الثَّاني= طوَل الضِّ ِل = طوَل الضِّ لِع األَوَّ طوُل الضِّ أ 

=       وحدة.   

األَضالُع المتوازيُة )  ( هي:     ،     و     ،       ب 

األَضالُع المتعامدُة )  ( هي:     ،     و     ،       ج 

ِع                             ، وقياُس كلِّ زاويٍة منها    د مجموع قياُس زوايا المربَّ

هالدرُس المربَُّع وخواصُّ 1

أ

ب

د

جـ
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4

سِم من النَّقطِة )أ( على شبكِة المربَّعاِت لِرسِم مربَّع َأبدُأ بالرَّ

طوُل ضلِعِه 3 وحدات.

َأتعاوُن مع ُزمالئي في:

كِل(. ِف )مربَّعِة الشَّ استخداِم الخْيِط لِقياِس المسافِة بيَن كلِّ رْأسيِن متقابلْيِن لبالطٍة غرفِة الصَّ أ 

مطابقِة الخيطْيِن معًا ثمَّ َنِجُد العالقَة بينهما. ب 

ِل                                طوَل الخيِط الثَّاني. : طوَل الخيِط األَوَّ ُنالحُظ َأنَّ

ى الخيُط الثَّاني بـالُقطِر الثَّاني لِلمربَِّع. ِع، وُيسمَّ ِل للمربَّ ُل بـالُقطِر األَوَّ ى الخيُط األَوَّ ُيسمَّ

 

أ

َأستنتُج:  للمربِع قطراِن متساوياِن في الطُّول.

ورة:5 كِل كما في الصُّ َأستخدُم ورقًة مربَّعَة الشَّ

ُن القطَر  أ  بالطَّي ُأطابُق الرَأَس )أ( على الرْأِس )جـ(، وُألوِّ

بِاللوِن األَحمِر. 

ُن القطَر  ب  بالطَّي ُأطابُق الرْأَس )ب( على الرْأِس )د(، وُألوِّ

باللوِن األَخضِر.

ي نقطَة التَّقاطِع بـ )س( . ُأسمِّ ج 

اْنَقسَم القطُر األَحمُر إِلى قسمْين هما     ،      ما العالقُة بيَن طولْيِهما )شفويًا(؟  د 

انقسَم  القطُر األَخضُر إِلى قسمْيِن هما     ،      ما العالقُة بيَن طولْيِهما )شفويًا(؟ ه 

أ

ب

د

س

جـ
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َع إِلى      متطابقْيِن. ُم المربَّ َأستنتُج: َأنَّ محوَر التَّماُثِل ُيقسِّ

َأستنتُج: َأنَّ عدَد محاوِر التَّماُثِل لِلمرّبِع هو      محاور.

أِلَْرسَم 6 والقلَم  الَمْسطرَة  َأستخدُم  ثم  المجاوَر،  المربَع  ُل  َأتَأمَّ
القطرْيِن، وُأسّمي نقطَة التَّقاُطِع )س(، وأجُد بالقياس:

س جـ =          سم. ب  =          سم.     س  أ  أ 

س ب =          سم. د  س  د  =          سم.     ج 

ُف كلٌّ منهما اآلخر. ِع ينصِّ َأتعلَُّم: قطرا المربَّ

أ

ب

د

جـ

َع أ ب جـ د، ثمَّ نتعاوُن في اإِلجابِة عن األَسئلِة: *٧ نالحُظ المربَّ

نطوي المربَع وُنطابُق الرْأَس )ب على أ( أ 

والرْأَس )جـ على د(.   

ُن الخطَّ النَّاتَج عن الطّي بِاللوِن األَحمِر. نفتُح الورقَة وُنلوِّ ب 

. َن باألَحمِر بنقطتْيِن       نسّمي الخطَّ الملوَّ ج 

نسّمي الخطَّ الناتَج عن الطيَّ بِـمحوِر التَّماُثل. د 

أ

ب

د

جـ

سِم والطَّي. ُح اإِلجابَة بالرَّ هْل يوجُد للمربَِّع محاوَر تماُثٍل ُأخرى؟ نوضِّ  

__________________
رِس للعمل بها )نشاط عملي(. * للمعلِّم : تحضيُر بطاقاٍت لأَلشكاِل الواردِة  بالدَّ
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__________________
رِس للعمل بها )نشاط عملي(. * للمعلِّم : تحضيُر بطاقاٍت لأَلشكاِل الواردِة  بالدَّ

ٍع من المربَّعاِت اآلتية؟ * ٨ هل القطعُة المستقيمُة ) أ ب( محوُر تماثٍل لكلِّ مربَّ
ح إِجابتي بالطَّي. ُأوضِّ

__________________
رِس للعمل بها )نشاط عملي(. * للمعلِّم : تحضيُر بطاقاٍت لأَلشكاِل الواردِة  بالدَّ

المربَُّع )٤(المربَُّع )3(المربَُّع )2(

أ

ب

أ

ب ب
أ

ب
أ

المربَُّع )١(

َأرسُم محوَر تماُثٍل واحٍد لكلٍّ من األَشكاِل اآلتية:٩

كِل، أقترُح طريقًة لِتقسيِم األَرِض بينهم بالتَّساوي من  يمتلُك ٤ ُأخوٍة قطعَة َأرٍض مربَّعَة الشَّ
سم. خالِل الرَّ

الحل:

ُر:  ُأفكِّ

10
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1

2

الكوفيَُّة الفلسطينيُة من رموز التراث الوطني، هي مربٌع  
طوُل ضلِعِه = ١٠٠ سم.

إِذا َأردنا تزيينَها بإطاٍر من الُهدِب على حواِف الكوفيَّة، 
فما طوُل هذا اإِلطار؟

الحل:                

ُر: طوُل اإِلطاِر هَو المحيط. َأتذكَّ

َأقيُس بالمسطرِة وَأجُد محيَط كلٍّ من المربَّعاِت اآلتية: 

المحيط =       سم             المحيط =      سم    

محيُط المربَِّعالدرُس 2
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كِل، َأحاَطها بسياٍج كما 3 يمتلُك محمٌد حديقًة منزليًَّة مربَّعَة الشَّ
ياج؟ كل. ما طوُل هذا السِّ في الشَّ

=  مجموُع َأطواِل األَضالِع األَربعِة  ياج  طوُل السِّ

     +    +    +    =      

  ×   =      

=   متر      

ِع ياِج الحديقِة محيَط المربَّ نسّمي: طوَل سِّ

ياج =  متر. محيُط المربَِّع = طوَل السِّ  

٩ متر

٩ متر ٩ متر

٩ متر

َأستنتُج:
ِع = مجموَع أطواِل َأضالِع المرّبِع = 4 ×      أن محيَط المربَّ

4

كِل المجاوِر. ِع في الشَّ َأجُد محيَط المربَّ

3 سمالحل:                    

5

احِة  السَّ تبليِط  َأجِل  من  وذلَك  سم   8٠ ضلِعه  طوُل  كِل  الشَّ َع  مربَّ بالطًا  سميٌر  اشترى 
الخارجيَّة، أجُد ُمحيَط البالطِة. 

الحل:                             
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6

٧

٨

٩

نشاط عملي*:  لدينا سلٌك طوُله 32 سم، إِذا َأردنا َأن نصنَع منه مربَّعًا، ما طوُل ضلِع هذا الُمربَِّع؟

الحل:                             .

َأمأُل الفراَغ في الجدوِل اآلتي:   

لِع )سم( المحيط )سم(طوُل الضِّ
ُل ُع األوَّ 2٠المربَّ
ُع الثَّاني 637المربَّ
ُع الثَّالُث ٤8٤المربَّ
ابُع ُع الرَّ ١٫2المربَّ

كِل، طوُل ضلِعها  85 م، َأراَد َأْن يضَع سياجًا لها من جوانبِها  لدى فواٍز قطعُة َأرٍض مربَّعُة الشَّ
ياِج الكليَّة؟ ياِج 3 دنانيَر، فما تكلفُة السِّ جميعًا، إِذا كانْت تكلفُة المتِر الواحِد من السِّ

الحل:                             

                               

ُن من مربعْيِن، إِذا كاَن طوُل ضلِع  كَل اآلتي الذي يتكوَّ ُل الشَّ َأتَأمَّ
األول 6 سم، والثاني 8 سم. َأحسُب محيَط هذيِن المربعْيِن؟ 

الحل:                   

                     

َأستنتُج: أن طوَل ضلِع المرّبِع = المحيط ÷ 4

__________________
* للمعلِّم : تحضير أسالك طول كل منها 32 سم، وبعدد المجموعات.
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1

2

3

كُل المجاوُر هو ملعٌب مستطيٌل للكرِة الطَّائرِة طواُل الشَّ
ضلعيِه = ١8م، ٩ م، نتعاون معًا لإِلجابة عن األَسئلِة اآلتية:

عدُد َأضالِع الملعِب )المستطيل( =    َأضالع. أ 

نتذكُر: َأنَّ كلَّ ضلعْين متقابلْيِن في المستطيل                            

عدُد زوايا الملعِب )المستطيل( =       زاوية. ب 

ف. ي َأشكاالً مستطيلًة في غرفِة الصَّ ُأسمِّ

في المستطيِل المجاوِر س ص ع ل :
طوُله = ٤ سم، وعرُضه = 2 سم، لِنجيَب معًا عن األَسئلِة: 

لِع )    ( =    سم. لِع )س ص ( = طوَل الضِّ طوُل الضِّ أ 

لِع )    ( =    سم. لِع )ص   ع ( = طوَل الضِّ طوُل الضِّ ب 

اويتين: َأستخدُم المنقلَة في قياِس الزَّ ج 

س ص ع =                 ،   ع ل س =                    

ُر: أن زوايا المستطيِل جميَعها متساويٌة في القياس، وقياُس كلٍّ منها =        ° . َأتذكَّ

المستطيُل وخواُصهالدرُس 3

سم
 ٤

2 سم ص

س

ع

ل

ي الضلعْيِن المتجاورْيِن: الطوُل والعرض. َأتعلَُّم: نسمِّ
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أ

ب

د

س
جـ

أ

ب

د

س
جـ

أ

ب

د

س

جـ

ُم الطلبَة إِلى مجموعاٍت، وطلَب أن تقوُم كلُّ مجموعٍة بتعبئِة الفراِغ في الجدوِل 4 َع المعلِّ وزَّ
اآلتي.

طول س دطول ب سطول س جـطول أ سطول ب د طول أ جـ
المستطيل )١(
المستطيل )2(
المستطيل )3(

ي كاّلً من ) أجـ ( و ) ب د ( : قطرْي المستطيل. نسمِّ  

ُأالِحُظ أن طوَل كلٍّ من ) أجـ ( و ) ب د (، ما العالقُة بين طوليهما؟       أ    
 

المستطيل )3(المستطيل )2(المستطيل )١(

َأستنتُج َأنَّ قطري المستطيِل          كل منهما اآلخر. 

َأستنتُج: َأنَّ طوَل القطِر األَوِل          طوَل القطِر الثَّاني.

ُأالحُظ طوَل كلٍّ من ) أس ( و ) س جـ (، ما العالقُة بين طولْيهما؟      ب    

ُأالحُظ طوَل كلٍّ من ) ب س ( و ) س د (، ما العالقُة بيَن طوليهما؟         
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ُل المستطيَل ع م ل ن، إِذا كاَن طوُل القطِر ع ل = ١٠ سم 5 َأتَأمَّ

ُأجيب عن األَسئلِة اآلتية: أ 

طوُل س ل =                  سم.    

طوُل س م =                 سم.    

ُأناقُش العالقَة بيَن طولْي ع س ، ن س . ب 

ع

م

ن

ل

س

ُأالحُظ المستطيَل أب جـ د، ثم ُأجيُب عن األَسئلة:*6

أ  َأطوي المستطيَل وُأطابُق الرؤوَس )ب على أ( و)جـ على د(.

ُن الخطَّ النَّاتَج عن الّطّي باللْوِن األَحمِر. َأفتُح الورقَة وُألوِّ ب 

ي الخطَّ األَحمَر بنقطتْين . ُأسمِّ ج 

نسّمي الخطَّ النَّاتَج عن الطَّي بمحوِر التَّماُثِل . د 

ُح بالرسِم والّطي إِجابَة السؤاِل اآلتي: ُأوضِّ ه 

هل يوجُد للمستطيِل محاوَر تماثٍل ُأخرى؟                 

هل القطُر محوُر تماثٍل لِلمستطيل؟                   

َأستنتج: َأنَّ عدَد محاوِر التَّماُثِل لِلمستطيل =          .

ُم المستطيَل إِلى           متطابقْين. َأستنتج: َأنَّ محوَر التَّماُثِل يقسِّ

أ

ب

د

جـ

__________________
* للمعلِّم : تنفيذ نشاط الطي عمليًا.
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٧

٨

نتعاوُن معًا لإِلجابِة عن الّسؤال: هل القطعُة المستقيمُة ) أ ب ( محوُر تماثٍل لكلِّ مستطيٍل 
ُح إِجابتي.* من المستطيالِت اآلتية؟ ُأوضِّ

َأرسُم محَور تماُثٍل واحٍد لكلٍّ مستطيٍل مما يأتي:

أ

ب ب ب
المستطيل )3(

أأ

المستطيل )2(المستطيل )١(

__________________
للمعلم: تحضيُر بطاقاٍت باألَشكاِل الواردِة بالسؤاِل للعمل بها .

كلُّ مربٍع  مستطيٌل، وليَس كلُّ مستطيٍل مربعًا. أ 

قطرا المستطيِل الذي طوُله ال يساوي عرَضه غير متعامدين. ب 

ُر:  ُأفكِّ

٩
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ِف                    لُه                    َأضالٌع1 بورِة في الصَّ شكُل السَّ

ُلها: بورِة وُأسجِّ نتعاوُن معًا في قياِس َأطواِل َأضالِع هذِه السَّ

                   ،                    ،                    ،                 

مجموُع َأطواِل َأضالع ِالمستطيِل

     +    +    +    =

=  )    +    (  +  )    +    (   ]َأكتُب بيَن األَقواِس األَعداَد المتساوية[

)  (  ×  2  +  )  (  ×  2  =

)   +   (  ×  2  =

ى مجموُع َأطواِل َأضالِع المستطيِل محيَط المستطيِل. يسمَّ

محيُط المستطيلالدرُس 4

َأستنتُج: أّن محيَط المستطيِل =                  
.

ياضيات وعرِضه، ثم َأجُد محيطه.2 َأستخدُم الَمْسطرَة لقياِس طوِل كتاِب الرِّ

الحل:                             
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3

5

4

مستطيلِة  كرتونيٍة  لوحٍة  على  فلسطيَن  خريطَة  زهراُء  رسمْت 
في  ولتعليِقها  سم،   32  = وعرُضها  سم،   85  = طوُلها  كِل،  الشَّ
ما  األَربعة،  إطارًا خشبيًا. من جوانبِها  لها  ِف وضعْت  الصَّ غرفِة 

طوُل هذا اإِلطار؟

الحل:                    

                      

كِل طوُلها  ١8 م، وعرُضها   يمتلُك جابٌر حديقًة مستطيلَة الشَّ
١5 م، قاَم بتوسعتِها حيُث َأضاَف 3 م من الجهاِت جميِعها. 

تعاوْن مع زمالئك في اإِلجابِة عن األَسئلِة اآلتية:

محيُط الحديقِة قبَل التوسعِة =              م.  

محيُط الحديقِة بعَد التوسعِة =              

                      

                      م.

مستطيٌل طوُل ضلٍع فيه = ٤ سم، ومحيُطه = 2٠ سم. 

لِع الثَّاني. َأجُد طوَل الضِّ

الحل:                    

٤ سم                      
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ُح إِجابتي بمثاٍل لكلٍّ من الحاالِت اآلتية: ُأوضِّ

نستطيُع تطبيَق قاعدِة محيِط المستطيِل إِليجاِد محيِط المربَّع. أ 

                             

إِذا تساوى طوال ضلعيِن متجاوريِن في المستطيِل يصبُح المستطيُل مربعًا. ب 

                             

ُر:  ُأفكِّ

6

٧

: العلوّي والجانبين، يصنُع النَّجاُر إطارًا  لحواِف الباِب الخشبيِّ

إِذا كاَن  طوُل الجانِب = 2٫3 م، والعلوّي = ١٫2 م. فما طوُل 
إِطاِر الباب؟

الحل:                   
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1

4

2

3

يارِة، ثمَّ َأكمَل ٤٠٠ م مشيًا على األَقدام، أحسُب المسافَة  َقَطَع عبُد اللِه مسافَة 2 كيلومتر بالسَّ
التي قطَعها عبُد اللِه بالمتر؟

ارتفاُعها  ارتفاُعها 3٫5 متر، ولدى صديِقه محمٍد شجرُة نخيٍل  لدى سامي شجرُة نخيٍل 
ُح إِجابتي. 3٤5 سم ، َأيُّهما َأطوُل شجرُة سامي َأْم شجرُة محمٍد؟ ُأوضِّ

الحل:                             

أضع في  وحدة القياس المناسبة )كم ، م ، سم(، لكل مما يأتي:

طول غرفة نومي.  ب  طول زميلي في الصف.      أ 

طول الشارع بين بيتي والمدرسة.  د  المسافة بين القدس ورام الله.    ج 

أكمل ما يأتي:

٠٫5 كم =  م. ب  ١ كم  و  3٠٠ م =  م.    أ 

١5٠٠٠ م =  كم. ج 

التحويُل بيَن وحداِت القياسالدرُس 5

أَوالً: وحداُت الطُّول

2 كم = 2 ×  م  =   م  : الحلُّ

المسافُة التي قطَعها =  م + ٤٠٠ م =  م    

١٠× ١٠٠× ١٠٠٠ × ملمسممكم

َأتعلَُّم: الكيلومتر من وحدات قياس الطول ويرمز له بالرمز كم.



٩٧

1

2

3

4

نشاط تعاوني:

اختر اثنين من زمالئك، واكتب كتلتهما بالكيلو غرامات ثم بالغرام.
الكتلة بالغرامالكتلة بالكيلو غراماتاالسم

أكمل ما يأتي:

5٠٠٠ غم =  كغم ب  2 كغم =  غم      أ 

3٫5 كغم =  غم د  62٠٠٠ غم =  كغم    ج 

استخدَم تاجٌر الميزاَن ذا الكفتيِن إِليجاِد كتلِة كميٍة من الحلوى مكونٍة من ١5 قطعًة متماثلة، 
فكانْت كتلُتها 3 كغم، كم كتلُة القطعِة الواحدِة بالغرام؟

الحل:                             

ُر إِجابتي. َأيُّهما َأكبُر كتاٌب كتلُته ٠٫5 كغم، َأم كتاٌب كتلُته ٤٩5 غم؟ ُأفسِّ

الحل:                             

ثانياً: وحداُت الكتلة

: الحلُّ

   كتلُة األول =   كغم +  غم =  غم +  غم =  غم.

   كتلُة الثاني =   كغم +  غم =  غم +  غم =  غم.

   كتلُة الزميلين معًا =  +  =  غم.

١٠٠٠ × غمكغم

أفكر: 

٠٫5كغم =  غم .
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: الحلُّ
3ساعات = 3  ×    دقيقة =  دقيقة.

ما استغرقته سهام في دراستها

=  دقيقة +  دقيقة =  دقيقة.

1

3

2

استغرقْت سهاُم في دراستِها الختباِر نصِف الفصِل 3 ساعاٍت و 2٠ دقيقة.

َأحسُب ما استغرقتُه سهاُم في دراستِها بالدقائِق.

َأجرْت ُأمُّ محمٍد مكالمًة مع ابنِها في األَسر مدُتها ٤ دقائَق وربُع الدقيقِة، َأحسُب مدَة المكالمِة بالثَّواني.

الحل:                             .

أكمل ما يأتي:

أيام    =  ساعة  3 =  دقيقة        ثانية   3٠٠

يوم  =  ساعة  ١٫5 =  ساعة        دقيقة   8٠

٤8 ساعة  =  يوم دقائق =  ثانية          ٤

ثالثاً: وحداُت الزمن

2٤ ×6٠ ×6٠ × ثانيةدقيقةساعةيوم

َأتعلَُّم: اليوم من وحدات قياس الزمن ويساوي 2٤ ساعة.

    الساعة من وحدات قياس الزمن وتساوي 6٠ دقيقة.
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أكمل ما يأتي:2

لترين ونصف لتر    =  مللتر =  لتر        مللتر   2٠٠٠

5٠٠ مللتر  =  لتر =  مللتر      3 لتر و 5٠ مللتر 

عبوة عصيٍر سعُتها = 2 لتر، ما سعُتها بالمللتر؟1

رابعاً: وحداُت الحجم

=  2  ×    مللتر  =      مللتر 2 لتر    : الحلُّ

١٠٠٠ × مللترلتر
أفكر: 

٠٫5 لتر =    مللتر .

2

3

تستهلُك عائلُة حمزَة شهريًا ١٫5 لتر من الْزيت، بينما تستهلُك عائلُة َأيمَن 
شهريًا 25٠٠ مللتر من الْزيت، َأيُّهما تستهلُك َأكثَر خالَل الفترِة نفِسها؟

الحل:                     

تشرُب عائشُة يوميًا ١٫5 لترًا من الماء، ُأعبِّر عما تشربُه عائشُة 
يوميًا بالمللترات. 

الحل:                   

قمنا بتفريغ 8 عبواٍت، سعُة كلٍّ منها 2٠ لترًا، لكي نمأَل برمياًل كبيرًا .4

كم حجُم البرميِل بالمللترات؟

الحل:                             
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ُل:5 ُأحوِّ

ملم ١5 م =                  أ 

مللتر 8 لتر =                  ب 

دقيقة ١2٫5 ساعة =               ج 

ثانية 287 دقيقة =                د 

غم 26 كغم =                 ه 

دقيقة ١٠ أيام =                 و 

بالقياس  مدرجتين  غيُر  عبوتاِن  ولديها  زيتًا،  مملوءًة  لتٍر   ٩ سعُتها  عبوٌة  حال  لدى 

العبوتيِن  باستخداِم  تستطيُع  كيَف  لتر،   2 والثَّانيُة  لترات،   5 األُولى  وفارغتان، سعُة 

الحصوَل على 3 لترات من الزْيٍت؟

الحل:

ُر:  ُأفكِّ

٧

كتلُة صندق = 8 كغم، ما كتلُة ١٠ صناديق من النَِّوِع نفسِه بالغرام؟6

الحل:                             
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1

2

ُأسّمي المجسماِت اآلتية:

ى متوازي المستطيالت. كُل المجاوُر ُيسمَّ الشَّ

عدُد َأوجِه متوازي المستطيالت =     أوجه. أ 

عدُد رؤوِس متوازي المستطيالت =     رؤوس. ب 

عدُد حروِف متوازي المستطيالت =     حرفًا. ج 

حجُم متوازي المستطيالتالدرُس 6

َأستنتُج: لِمتوازي المستطيالت:     أوجه ، و         رؤوس ، و   حرفًا.

أ

د

ل
م

هـ جـ
حرفرأس

وب

)د( )ج( )ب( )أ ( 
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ُأسمي مجسماٍت على شكِل متوازي المستطيالت في:3

ِف.                           غرفِة الصَّ أ 

المنزِل.                             ب 

4

5

َب ى المكعَّ كُل المجاوُر ُيسمَّ الشَّ

ِب =     أوجه. عدُد َأوجِه المكعَّ أ 

ِب =     رؤوس. عدُد رؤوِس المكعَّ ب 

ِب =     حرفًا. عدُد حروِف المكعَّ ج 

ٍب في: ُأسّمي وأكتُب مجسماٍت على شكِل مكعَّ

ِف.                           غرفِة الصَّ أ 

المنزِل.                             ب 

ِب:      أوجه ، و          رؤوس ، و     حرفًا. َأستنتُج: للمكعَّ

أ

د

ل
م

هـ جـ
حرفرأس

وب
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كل:٧ ِم في الشَّ َأجُد حجَم المجسَّ

كل:       . ُم في الشَّ يسمى المجسَّ أ 

بِة في كلِّ طبقٍة =       ×       =      وحدة مكعبة. عدُد الوحداِت المكعَّ ب 

عدُد الطبقاِت=       طبقة. ج 

عدُد الوحداِت المكعبِة الكليَّة =       ×       =        وحدة مكعبة. د 

ِم =       وحدة مكعبة. حجُم المجسَّ ه 

ماذا تالحُظ؟                           و 

بة.6 ي هذا المكعَب بوحدٍة مكعَّ كُل المجاوُر مكعٌب طوُل حرفِه وحدًة واحدة، نسمَّ الشَّ
مات: بِة في المجسَّ َأجُد عدَد الوحداِت المكعَّ

حجم   ى  تسمَّ المجسُم  منها  ُن  يتكوَّ التي  بِة  المكعَّ الوحداِت  َأتعلَُّم:  عدُد 
المجسم.

جبأ
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ُل المجسَم المجاوَر، ثمَّ نتعاوُن لإِِلجابِة عن األَسئلة:٨ نتَأمَّ

بِة في الطَّبقِة األُولى عدُد الوحداِت المكعَّ أ 

=      ×      =      وحدة مكعبة.   

عدُد الطَّبقاِت=     طبقة. ب 

بة في المجسم =      ×      =      وحدة مكعبة. عدُد الوحداِت المكعَّ ج 

الحجُم =     وحدة مكعبة. د 

بِة لكلٍّ مما يلي :٩ َأكتُب حجَم متوازي المستطيالِت بالوحداِت المكعَّ

دجبأ

أ      وحدة مكعبة.

ب      وحدة مكعبة.

ج      وحدة مكعبة.

د      وحدة مكعبة.
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1

2

3

4

ِع الذي: َأجُد محيَط المربَّ

طوُل ضلِعه = 5 سم أ 

الحل:    

طوُل ضلِعه  =  3٫٤ سم ب 

الحل:    

َأجُد محيَط  المستطيِل الذي طوُله  7 سم، وعرُضه 3٫6 سم .

الحل: 

ٌع محيُطه 28 سم، ما طوُل ضلعِه؟ مربَّ

الحل: 

َأعتمُد على المستطيِل المجاوِر في:

حساِب محيِط المستطيل . ب  تقديِر محيِط المستطيل.    أ 

: الحلُّ            : الحلُّ   

مراجعُة الَوْحدةالدرُس ٧
سم

 3٠
٫٤

٩٫7 سم
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5

6

٧

ضلِع  طوُل   ، سم   5  = المستطيل  طوُل  سم،    3٠  = ومربع  مستطيٍل  محيطْي  مجموُع 

المربَّع = 3سم، ما عرُض المستطيِل؟

الحل: 

كِل المجاِور بالملمترات. َأحسُب محيَط الشَّ

الحل: 

كُل المجاوُر نافذٌة على شكِل مرّبٍع الشَّ

أ ب جـ د طوُل ضلِعه = 6 م. 

النِّقاط:  ن ، هـ ، و ، ل  منتصفات األَضالع:

أ ب ، ب جـ ، جـ د ، د أ  على التَّوالي

قسم. إِلى كم قسٍم انقسَم المربَّع؟      أ 

غيرة =    سم. طوُل ضلِع كلِّ مربٍع من المربَّعاِت الصَّ ب 

دلأ

و

جـ

ن

هـب

سم
 ٤

٤ سم

١2 سم

سم
 ٩
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بة؟٨ ما حجُم كلٌّ من متوازياِت المستطيالِت اآلتيِة بالوحداِت المكعَّ

حجُم متوازي المستطيالت:

بة. وحدة مكعَّ      = األَحمر   أ 

بة. وحدة مكعَّ     = األَخضر   ب 

بة. وحدة مكعَّ     = األَصفر   ج 

أ

ب

ج

٩

10

َأضُع إِشارَة  < َأو > َأو =  في   لتصبَح المقارنُة صحيحًة :

3 ساعاٍت    ١2٠ دقيقة  أ 

ساعٌة وربٌع    ساعة وثلث ب 

ساعٌة و ١٠ دقائق و١٠ ثواٍن    ٤2١٠ ثانية  ج 

2٠ دقيقًة و5٠ ثانيًة    ١3٠٠ ثانيٍة د 

أقّيم ذاتي: أعبر بلغتي عن المفاهيم األساسية التي اكتسبتها من هذه الوحدة بما ال يزيد عن 
ثالثة أسطر.
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مشروعي / زوايا صفيَّة

يعمُل مجموعٌة من الطَّلبِة في إِعداِد المشروِع اآلتي:

التخطيُط لعمل زوايا صفية حيُث تتكوُن كلٌّ زاوية من رفوٍف خشبيٍَّة عدُدها 3 على النحو 
اآلتي:

ِف لكلٍّ من الطَّلبِة والمعلِّم، متضمنًا:  وايا في الصَّ ِر هذه الزَّ كتابُة تقريٍر عن َأهميِة توفُّ أ 

منيَة للتنفيذ. اعمة، االحتياجاِت المادية، آليَة التنفيذ، الفترَة الزَّ الجهاِت الدَّ

إِدارُة  ُمها  سُتقدِّ التي  اإِلمكانيات  ِف  وتعرُّ بالمشروِع  لتعريفِه  المدرسِة  مديِر  زيارُة  ب 

المدرسِة لتسهيِل تنفيِذ ذلَك المشروِع وتمويلِه.

ف . وايا في الصَّ تحديُد مكاِن الزَّ ج 

فِّ األَسفل منه. قياُس طوِل كلِّ رفٍّ حيُث يقلُّ طوُل كلِّ رفِّ 2٠ سم عن الرَّ د 

فوف. اٍر في مكاِن عملِه لمعرفِة تكلفِة إِعداِد هذِه الرُّ زيارة نجَّ ه 

فوف. عِم الماليِّ لعمِل الرُّ التَّخطيُط للحصوِل على الدَّ و 

عوباِت التي قد تواجُه فريَق العمِل وكيفيََّة التَّغلُِّب عليها. تحديُد الصُّ ز 



10٩

االحتمال 11الوحدة

  أسمي ألعاب شعبية فلسطينية
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أن  أنشطتها  والتفاعل مع  الوحدة  اإلنتهاء من دراسة هذه  بعد  الطلبة  يتوقع من 
خالل  من  العملّية  الحياة  في  العشوائية  التجارب  توظيف  على  قادرين  يكونوا 

اآلتي:

ِف إلى التَّجربِة العشوائيَّة. التَّعرُّ  

إِجراِء تجارَب عشوائيَّة.  

إِيجاِد النَّواتِج الممكنِة للتَّجربِة العشوائيَّة.  

التَّعبيِر عن فرصِة ظهوِر حادٍث معيَّن.  
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التَّجربُة العشوائيَّةالدرُس 1

1

2

اْشترى َأحمُد كيسًا من الَحْلوى بطعِم الفواكه )تفاٍح، برتقاٍل، فراولٍة(.

َأخَذ ابنُه عادٌل قطعَة حْلَوى من الكيس.

طعُم قطعِة الَحْلوى التي يمكُن َأْن يكوَن قد َأخذها عادٌل: أ 

ى هذِه النواتُج الممكنة. ُتسمَّ          ،           ،         

ُأجيُب بنعم َأْو ال: ب 

     قطعُة الحْلوى التي َأخذهاعادٌل من المؤكَّد َأنها بطعِم الَفَراْولة       

     قطعُة الحْلوى التي َأخذهاعادٌل من الممكِن َأنها بطعِم الَفَراْولة       

يلعُب طالباِن اللعبَة اآلتية:

الطالباِن  بدَأ  َأخضُر،  لوُنها  منها  و5  َأحمُر  لوُنها  منها   5 بِطاقات:   ١٠ فيه  مغلٌق  صندوٌق 
بسحِب البِطاقاِت الواحدة تلَو اآلخرى دوَن النَّظِر إِليها حيُث ُيسّجُل كلٌّ منهما لوَن البِطاقِة 

ُل بطاقاٍت حمراَء َأكثر. التي يسحُبها. ويكوُن الرابُح َمْن يسجِّ

هيَّا ُنجيُب عن األسئلِة اآلتية:

النَّواتُج الممكنُة عنَد سحِب بطاقٍة من البطاقاِت في الّصندوق:          ،      أ 

ُأجيُب بنعٍم َأو ال: ب 

    عنَد سحِب بطاقٍة من البطاقاِت نكوُن متَأكديَن َأنَّ  لوَنها َأحمُر         

    عنَد سحِب بطاقٍة من البطاقاِت من الممكِن َأن يكوَن لوُنها َأحمَر        
 

حِب هذِه )تجربة(. ى عمليَُّة السَّ َأتعلَُّم: ُتسمَّ
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3

4

5

ورة: َأختاُر كوبًا من األَكواِب في الصُّ

النواُتج الممكنة: كوب لونه        َأْو         َأْو       

ُل النَّتائَج على  ًة ١٠ مراٍت ونسجِّ نعمُل معًا من خالِل المجموعاِت حيُث نلقي قطعًة نقديَّ
ورقٍة، ثم ُنناقُش:

الوجُه الظَّاهُر عنَد إِلقاِء القطعِة في كلِّ مرٍة هَو          َأْو         أ 

هل يمكُن معرفُة النتاَئج الممكنَة جميَعها قبَل إِلقاِء القطعة؟         ب 

: عنَد إِلقاِء حجِر نرٍد لمرٍة واحدٍة ومالحظِة عدِد النِّقاِط على الوجِه العلوّي للحجر فإِنَّ

النَّواتَج الممكنَة لهذِه التَّجربِة، هي: أ 

                    

ى:            هذِه التَّجربَة ُتسمَّ ب 

َأتعلَُّم:   تسمى التجربُة التي يمكُن معرفُة نتائِجها جميعًا قبَل إِجرائها، 
     لكْن ال يمكُن تحديُد النتيجِة التي ستتحقُق  التَّجربَة العشوائية.
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6

٧

سَأَل معلٌم طلبَتُه عن اللعبِة الوحيدِة المفضلِة لديهم فكانْت إِجاباُتهم كاآلتي:
عدُدالطَّلبِة لعبُة الُّ

8 الكرُة الطَّائرة
١5 كرُة القدِم
5 لِة كرُة السَّ

إذا اخترنا أحَد الطلبِة بشكٍل عشوائّي، وسجلنا اللعبَة المفضلَة لديه:

ى هذِه التجربة:              ُتسمَّ أ 

النتائُج الممكنُة لهذِه التَّجربة:           َأْو            َأْو           ب 

لعبُة التي اختارها َأكبُر عدٍد من الطَّلبِة، هي:                  الُّ ج 

أ ، ب ، ج، وكاَن توزيُع   الحسيني من 3 شعب:  ابُع  في مدرسة فيصل  الرَّ فُّ  الصَّ ُن  يتكوَّ
َأعداِد الطَّلبِة فيها على النَّحِو اآلتي:

عدُدالطَّلبِة عبُة الشُّ
25 أ
2٩ ب
27 ج

هيَّا ُنجيُب عن األَسئلِة:

ى:  ِف، فإِن التَّجربَة ُتسمَّ إِذا تمَّ اختياُر طالٍب بصورٍة عشوائيٍِّة، من هذا الصَّ أ 

          أِلَّن                        

النَّتائُج الممكنُة للتجربِة            َأْو            َأْو            ب 
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الُفْرّصةالدرُس 2

وَر 1 الصُّ إِلى ٤ مجموعاٍت وَأعطْت كلَّ مجموعٍة  الطَّلبَة  المعلمُة  مْت  َقسَّ العلوِم  في حصِة 
اش، صورُة لأَِلسد، صورتاِن لـِلحوت. اآلتية: ٤ صوٍر للخفَّ

في  النَّتائِج  تسجيَل  ُثمَّ  واحدة،  واحدًة  وِر  الصُّ قلَب  مجموعٍة  كلِّ  من  المعلمُة  طلبْت  كما 
الجدوِل اآلتي:

وِر عدُد الصُّ الحيواُن
خّفاش

             
َأَسد

       
حوت

    

إذا تم اختياُر إحدى هذه الصور بشكل عشوائي:

ى هذه التَّجربُة         ُتسمَّ أ 

النَّتائُج الممكنُة لِلتجربِة:           َأْو            َأْو          ب 

َأضُع إِشارَة  < َأو > َأو =  في الفراغ: ج 

    عدُد مراِت ظهوِر صورِة األَسِد      عدد مراِت ظهوِر صورِة الخفاش.

    إمكانيُة ظهوِر صورِة األَسِد      إِمكانية ظهوِر صورِة الخفاش.

ُأناقُش إِمكانيَة ظهوِر صورِة حمامة.
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2

3

دخَل مجموعٌة من الطَّلبِة إِلى المكتبِة واستعاروا كتبًا منها:

عدُد الطلبِة نوُع الكتاِب
53 قصٌة
2٠ كتاٌب رياضّي
27 كتاُب َأدٍب

العدُد الكليُّ للطَّلبِة الذين استعاروا كتبًا من المكتبِة        طالٍب. أ 

إِذا تمَّ اختياُر طالٍب منُهم عشوائيًا، فإِنَّ نوَع الكتاِب الذي لديِه إِمكانيٌة أكبُر َأْن يكوَن  ب 

مستعارًا هو:            

نواِت، فكانْت كما يلي: َتمَّ تسجيُل حالِة الطَّقِس خالَل شهِر ُشباط في إِحدى السَّ

عدُد األَياِم حالُة الطَّقِس
١6 ماطٌر
7 غائٌم
5 مشمٌس

ُأجيُب عن األَسئلِة اآلتية:

هِر         يومًا. عدُد َأياِم هذا الشَّ أ 

َأياِم هذا الشهِر عشوائيًا، فإِن حالَة الطَّقِس التي تكوُن فرصُتها  إِذا تمَّ اختياُر يوٍم من  ب 

، هي:          َأعلى، هي:         ، والتي تكوُن فرصُتها َأقلَّ

ى إِمكانيُة ظهوِر نتيجٍة ما بِالفْرَصة. َأتعلَُّم: تسمَّ
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ُن االسطوانَة الشّفافَة في كلِّ مرٍة حتى: ُألوِّ

تزيَد فرصُة اختياِر األسطوانِة الحمراِء.   أ 

صفراَء  أسطوانٍة  اختياِر  فرصُة  تكوَن  ب 

غيَر ممكنٍة.

حمراَء  أسطوانٍة  اختياِر  فرصُة  تتساوى  ج 

مع فرصِة اختياِر أسطوانِة صفراَء.

لدينا 5 َأكياٍس فيها َأقالٌم كاآلتي:

الخامس الرابع الثالث الثاني األول

4

5

إِذا سحبنا قلمًا من َأحِد األَكياِس، فَأيُّ األَكياِس يوافُق الجمَل اآلتية:

فرصُة اختياِر قلٍم َأحمَر َأقلُّ من فرصِة اختياِر قلٍم َأزرق            أ 

ال فرصَة الختياِر قلٍم َأزرَق            ب 

ال فرصة الختياِر قلٍم َأحمَر            ج 

فرصُة اختياِر قلٍم َأحمَر َأكبُر من فرصِة اختياِر قلٍم َأزرق            د 

فرصُة اختياِر قلٍم َأحمَر مساويٌة لفرصِة اختياِر قلٍم َأزرق            ه 
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يذهُب عمُر إِلى الملعِب مع زمالِئه 3 أيام يومًا بعد يوم ُأسبوعيًَّا لممارسِة لعبِة كرِة القدِم، 
ذهَب عمُر يوَم األَحٍد:

َأضُع عالمَة    أو     َأمام العباراِت اآلتية:  

لدى عمَر فرصٌة للّذهاِب ليلعَب كرَة القدِم يوَم اإِلثنين في هذا األُسبوع.  )   ( أ 

لدى عمَر فرصٌة ليلعَب كرَة القدِم يوَم الخميِس في هذا األُسبوع.  )   ( ب 

6
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مراجعة الوحدةالدرُس 3

1

2

3

صندوٌق فيه ١2 كرًة متشابهًة:

8 لوُنها َأبيُض و ٤ لوُنها َأسوُد، إذا ُسحبْت من الّصندوِق كرٌة عشوائيٌَّة:

أِلَنَّ  ى:        هذِه التَّجربُة ُتسمَّ أ 

النَّواتُج الممكنُة للتَّجربِة:    ب 

أِلَنَّ   لوُن الكرِة األَقل فرصًة في الظُّهوِر هَو:        ج 

يقـوُم الموظَّـُف فـي دائـرِة تسـجيِل المواليـِد بتسـجيِل بيانـاٍت عـن المواليـِد مثـل:

جنسِه. ومالحظِة  عشوائيًا  المواليِد  هؤالِء  َأحِد  اختياُر  تمَّ  الكتلِة.إِذا  الجنِس،  االسِم، 

نجيُب عن االَسئلة اآلتية:

ى        أِلَنَّ   هذِه التجربُة ُتسمَّ أ 

النَّواتُج الممكنُة: ب 

عنَد كريٍم 6  قمصاٍن زرقاَء و ٤ بيضاَء، َأراَد اختياَر قميٍص لِيْلبَِسه بشكٍل عشوائّي.

ما نواتُج هذِه التَّجربِة؟ أ 

لوُن القميِص الذي فرصته َأكبَر في َأْن يلبَسُه كريٌم؟  ب 

أِلَنَّ     
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4

5

6

6

لدينا األَرقاُم: 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7

١( لتكويِن عدٍد  ابقِة في منزلِة اآلحاِد في العدِد ) َأضُع كلَّ مرٍة رْقمًا من األَرقاِم السَّ

من منزلتْيِن.

النَّواتُج الممكنُة لِلتجربِة: أ 

ب  إِذا اخترنا عددًا عشوائيًَّا من األَعداِد التي تكونْت، فإِنَّ الفرصَة األَكبَر َأْن يكوَن هذا 

ًا:        أِلَنَّ   العدُد زوجيًَّا َأم فرديَّ   

لِة، ويتمُّ تسجيُل نتيجِة المباراة. يلعُب فريقاِن لعبَة كرِة السَّ

ى:         أِلَنَّ   هذِه التجربُة ُتسمَّ أ 

النَّواتُج الممكنُة لهذِه التَّجربِة: ب 

أقّيم ذاتي: ألخص بلغتي الخاصة معنى الفرصة مع اعطاء أمثلة على ذلك بما ال يزيد عن سطرين.

لدينا صندوٌق فيه ١٠ كراٍت متشابهٍة: 7 حمراء  اللَّوِن  و3 بيضاء اللَّوِن، عنَد سحِب كرٍة 

واحدٍة من الصندوِق عشوائيًَّا:

النَّواتُج الممكنُة لهذِه التَّجربِة: أ 

: َأضُع إِشارَة  < َأو > َأو =  في  ب 

عدد الكراِت البيضاِء.     عدُد الكراِت الحمراِء    

فرصة ظهوِر كرٍة بيضاَء.     فرصُة ظهوِر كرٍة حمراءَ  
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مشروعي

ِل  ِف للتَّنقُّ يقوُم المعلُِّم بتسجيِل وسيلِة المواصالِت التي يستخدُمها كلُّ طالٍب من طلبِة الصَّ
ُغها في جدول. بيَن البيِت والمدرسِة ويفرِّ

الوسيلُة التي يستخدُمها َأكبُر عدٍد من الطَّلبِة          أ 

إِذا اخترنا َأحَد الطَّلبِة عشوائيًَّا. فإِن الوسيلَة المستخدمَة التي سيكوُن لها فرصٌة َأكبُر  ب 

هَي:         
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المشروع

شكل من اأشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة )اأفراداً اأو مجموعات( بسلسلة من األوان النشاط التي يتمكنون 
خلالها من تحقيق اأهداف ذات اأهمية للقائمين بالمشروع.

ويمكن تعريفه على اأنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد اأو الجماعة لتحقيق اأغراض واضحة ومحددة 
في محيط اجتماعي برغبة ودافعية.

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

ينّفذه فرد اأو جماعة.  .٢  
يرمي اإلى تحقيق اأهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.  .3  

لا يقتصر على البيئة المدرسية واإنما يمتد اإلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.  .٤  
يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.  .5  

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

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

اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.  .3  
اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، لا تغلّب مجالاً على الاآخر.  .٤  

اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.  .5  
اأن ُيخطّط له مسبقاً.  .6  

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

آتية: يقتضي وضع الخطة الا
تحديد الاأهداف بشكل واضح.  .١  

تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.  .٢  
تحديد خطوات سير المشروع.  .3  
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تحديد الاأنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، )شريطة اأن يشترك جميع اأفراد المجموعة في المشروع   .٤  
اإبداء الراأي، باإشراف وتوجيه المعلم(. من خلال المناقشة والحوار و

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

ثالثًا: تنفيذ المشروع:
توفّره من  لما  العملية، وتعّد مرحلة ممتعة ومثيرة  بالممارسة  الخبرات  المشروع فرصة لاكتساب  تنفيذ  مرحلة 
نجاز حيث يكون اإيجابياً متفاعلاً خّلاقاً  الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على الاإ
مبدعاً، ليس المهم الوصول اإلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات ومعلومات ومهارات وعادات ذات 

فائدة تنعكس على حياتهم العامة.

دور المعلم: 
متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.  .١  

اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بالاأخطاء.  .٢  
الابتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.  .3  

التدّخل الذكي كلما لزم الاأمر.  .٤  

دور الطلبة:
القيام بالعمل باأنفسهم.  .١  

تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.  .٢  
تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.  .3  
تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.  .٤  

رابعًا: تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع ال�آتي:
ال�أهداف التي وضع المشروع من اأجلها، ما تم تحقيقه، المستوى الذي تحّقق لكل هدف، العوائق في تحقيق   .1  

الاأهداف اإن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.
التقّيد بالوقت المّحدد  التنفيذ،  اأثناء  الخطة من حيث وقتها، التعديلات التي جرت على الخطة   .2  

للتنفيذ، ومرونة الخطة.
مكانات اللازمة، التقيد  ال�أنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنّوعها، اإقبال الطلبة عليها، توافر الاإ  .3  

بالوقت المحدد.
قبال على تنفيذه بدافعّية، التعاون في عملية التنفيذ، الشعور  تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، الاإ  .٤  

بالارتياح، اإسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.
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يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:
اأهداف المشروع وما تحقّق منها.  •  
الخطة وما طراأ عليها من تعديل.  •  

الاأنشطة التي قام بها الطلبة.  •  
المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.  •  

المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.  •  
الاقتراحات اللازمة لتحسين المشروع.  •  
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د . عال الخليلي د. معين جبر         د. محمد مطر        
د. أيمن األشقر د. علي نصار         د. شهناز الفار       
د. عادل فوارعه د. تحسين المغربي       أ. فتحي أبو عودة       
د. عطا أبو هاني د. عبد الكريم ناجي       د. علي عبد المحسن     

أ. وهيب جبر أ.ارواح كرم          د. وجيه ضاهر       
أ. نشأت قاسم أ.كوثر عطية         أ.حنان أبو سكران      

أ. نادية جبر أ. أحمد سياعرة        د. سمية النخالة       
أ. نسرين دويكات أ. مبارك مبارك        أ. قيس شبانة        

أ. أحالم صالح أ. عبد الكريم صالح      

المشاركون في ورشات عمل الجزء الثاني من كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي: 
سحر جراد دينا الشافعي         حاتم ريان         

نجاح الحسنات نايف شتيه          روان الصوص       
حنان أبو سكران مهدية قاسم         ربى داود         


