
الرياضيات
الـمــَؤلِّــفـــــون:

 أ. سحر جرادأ. نرسين دويكاتأ. حاتم ريان )منسقاً(

١ُ
الُجزء
الثاني

أ. قيس شبانه                    أ. مبارك مبارك 



قـــررت وزارة التربيـــة والتعليـــم العالي في دولــــة فلســـطين 

تدريس هذا الكتاب في مدارسها بدءاً من العام الدراسي  2016 / 2017 م

اإلشـراف العام:

رئيس لجنة المناهج د. صبري صيدم     

نائب رئيس لجنة المناهج د. بصري صالح     

رئيس مركز المناهج أ. ثروت زيد      

الدائرة الفنية:

أ.  حازم عجاج           إشراف إداري       

تصميم       شروق صعيدي  

     

أ. سهام سلمة                        تحرير لغوي                  

د. رفاء الرمحي تحكيم علمي      

د. سعيد عساف  مراجعة        

أ. نداء جمعة قراءة        

متابعة المحافظات الجنوبية   د.سمية النَّخالة     

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

الطبعة الثانية

201٨ م/ 1٤٣9 ھ

mohe.ps   |  mohe.pna.ps  |  moehe.gov.ps 

 .com/MinistryOfEducationWzartAltrbytWalt lym

 +970-2-2983250 فاكــس |  +970-2-2983280 هاتــف

حي المـاصيــون،  شــارع الـمـعـاهــد

ص. ب 719 – رام الله – فلسطين

pcdc.mohe@gmail.com  | pcdc.edu.ps 



تمهيد

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

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

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

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

اآلمال، ويالمس األماني، ويرنو لتحقيق الغايات واألهداف.   

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

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

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

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

وطن نحمله ونعظمه.   

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

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

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

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

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

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

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

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

وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.

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

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

واثقون من تواصل هذه الحالة من العمل.

وزارة التربية والتعليم العالي

مركـز المناهج الفلسطينية

تشرين الثاني / 2016 م



مقدمة

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

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

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

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

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

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

وصوالً إلى طلبٍة مبدعين ومنتجين للمعرفة ال مستظهرين لها.

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

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

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

ويمكنهم من التعاطي مع المواقف الحياتية ضمن سياقات رياضية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مصلحة طلبتنا قادة مستقبلنا.

المؤلفون
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 ماذا ترى في الصورة؟

 عدد الزهرات=    عدد النحلات= 

 هل يوجد زهرة لكل نحلة؟

الوحدة الثامنة  
مقارنة ال�أعداد من ١٠- ٢٠

    اأهداُف الَوْحَدة:

ُيتوقَُّع من الطَّالب بعَد ال�نتهاِء من دراسِة هذه الَوْحَدة اأن يكوَن قادرًا على:

ابق لِعدٍد ُمعطى.  ١( اإِيجاِد العدِد التَّالي َو العدِد السَّ

 ٢( الُمقارنِة بْيَن عددْين.               
 ٣( ترتيِب ال�أعداِد تصاعدّيًا و تنازلّيًا.

ْقم في عدٍد ُمعطى.  ٤( تحديِد القيمِة المنزليَِّة للرَّ

عِة والُمختصرة. ورة الُموسَّ  ٥( كتابِة العدِد بالصُّ

 ٦( حلِّ مشكلات حياتية على مقارنِة ال�أعداد.



٣

      

اأختاُر ِبطاقًة من بْيِن بطاقاٍت مقلوبٍة ومرقَّمٍة من ٦ - ٢٠  ١

  اأ( اأقراأ العدَد المكتوَب علْيها.

ّبورة.   ب( اإِذا كانت قراءتي َصحيحًة، يكتُب زميلي العدَد نفَسه على السَّ

٢ اأعدُّ تصاعديًَّا من ١ اإِلى ٢٠

٣ اأتعاوُن مع اأفراِد مجموعتي فيما ياأتي: 

 اأ( اأِصُل الّصورَة ِبالعدِد الُمناِسب:

عشراتاآحاد

١٢

١8

8

١9

 ب( اأتاأمَُّل خطَّ ال�أعداِد واأكُتُب في:   

 العدَد التّالي لكٍل من ال�أعدِد ٦،8،١٢ 

العدُد التَّالي رُس ال�أوَّل                          الدَّ

٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ 8 ١٠ ١١  ١٢



٤

ـِ   اأناقُش مع زميلي واأكمُل: العدُد التَّالي اأكبُر من العدِد ب

ُذ هــذا النَّشــاط معــًا،  ــِف ال�أوَّل:ســُننفِّ ٤    اأ( قالــْت ُمعلِّمــُة الصَّ

ياضيــاِت ويذكــُر اأحُدكــم َرْقــَم  فحــِة مــن كتــاِب الرَّ ســاأْذكُر َلُكــم َرْقــم الصَّ

ــة: فحــِة التّالي الصَّ

فحِة التَّاليِة للّصفحِة التي ذكرْتها الُمعلّمة:  اأكتُب رْقَم الصَّ

 ب( اأكتُب تاريَخ اليوِم التَّالي في:  

 جـ( اأْكُتُب الّعدَد المناسب في  لكّل عدد:

       العدُد التَّالي لِلعدد ١١        

       الَعدُد التَّالي للعدد ١8                    

١٥١٣9١9١٦

كانون ثاني
كانون ثاني

كانون ثاني
كانون ثاني

١٠١٢١7١٤



٥

اعة: 5 اأْرُسُم عقربْي السَّ

                                 

 

6 اأفّكُر:

 اأ( احتفلْت اأسماُء مع صديقاتِها ِبيوِم ميلاِدها، فوضعت 
لكل سنة شمعة.

    كم يبلُغ عمُر اأسماَء ؟  سنة.

    كم شْمعًة ستضُع في العاِم القاِدم؟  شمعة. 

 ب( اأضــُع فــي حّصالتــي كلَّ يــوٍم دينــارًا، اإذا كان فيهــا اليــوُم ١9 

دينــارًا، فكــم دينــارًا يكــون فيهــا غــدًا؟  دينــارًا.

 بعد ساعٍة واحدة

اأذهب اإلى المدرسةاأصحو من نومي



٦

١ دول�ب الحّظ:*  

شارة. ، وعنَد ثباتِه اأقراأ العدَد الواقِع عنَد ال�إ  اأ( اأحرُِّك دول�َب الحظِّ

ابَق لُه.  ب( يذكُر زميلي العدَد السَّ

بورة. ابق على السَّ  جـ( يكتُب زميٌل اآخَر العدَد السَّ

٢ اأعدُّ تنازلّيًا من ٢٠ اإِلى 7

ـِ    ابق لِلعدد اأقل ب  اأتناقُش مع زملائي واأْكِمُل : العدُد السَّ

اأتعاوُن مع زملائي:  ٣

 اأ( اأكُتُب َرْقَم البيِت النَّاقِص: 

 ب( اأكُتُب العدَد الذي تقُف عنَدُه كلُّ حشرٍة:

 

                   

* للمعلم: ينفذ النشاط مع عدد من المجموعات.                                                       

العدُد السابق رُس الثاني                          الدَّ

١8١7

7 8 ٩
١٠
١١

١٢
١٣١٤١5

١6
١7
١8
١٩

   ١       ١٢5       ٢٠   



7

ابِق لِلعدِد في   ج( اأضُع  حوَل العدِد السَّ

١٠
9،١١، ١٢

١٣
١٢، ١٤،١١

١9
٢٠،١٤،١8

١٧
١9،١، ١٦8

ابِق لُه بدءًا ِمن ٢٠  ٤ اأِصُل كلَّ عدٍد ِبالعدِد السَّ

كَل النَّاتَج.        األوُِّن الشَّ

اَبق رقم )١7(:  ٥ عمارٌة مكوَّنٌة من ١8 طاَبقًا، وقَف الِمْصعُد في الطَّ

ابِق الذي تحَته مباشرة؟            اأ( ما َرْقُم الطَّ

ابِق الذي فوَقُه مباشرة؟           ب( ما َرْقُم الطَّ

ابِق الذي يقُع بيَن الّطابقْيِن ١١ و ١٣ ؟           جـ( ما َرْقُم الطَّ

١٠

9١١

8١٢
7١٣ ٢٠

١9

١8١7١٦

١٥

١٤



8

6 اأنظُر اإِلى اأيام ال�أسبوِع واأجيب: 

بتاليوم ثنينال�أحدالسَّ الُجمعةالخميسال�أربعاءالثُّلاثاءال�إِ

١١١٤التاريخ

ابُق ليوِم الثُّلاثاء   و تاريُخه    اليوُم السَّ

 اليوُم التَّالي ليوِم الخميس   و تاريُخه  

7 اأْكِمُل:

 ،  ،  ،١7 ،١8 ،١9      



9

١ اأتاأمل الصورة واأناقش

٢  اأ( اأْكُتُب العددْيِن في  و اأضُع < اأو > اأو = في  واأقراأه:

    

المقارنة بين عددين رُس الثالث                          الدَّ

 
    

 عدد المقاعد  عدد الطلاب  عدد الطالبات 



١٠

ورِة لتكوَن المقارنُة صحيحًة:  ب( اأرُسم حسَب الصُّ

 جـ(  اأضُع < اأو > اأو = في    لتكوَن العبارُة صحيحًة:

  9  8٣-9  ٦  ٤+٥٣+١

٥  7  ٤   ٦-9٠+8  ٠-8

٣ األوُِّن حسَب الَمطلوب:

َعَددًا بيَن العددْين ١٠ و ٢٠َعَددًا اأكبَر من ١٣َعَددًا اأصغَر من ١٠

   

   

    

  

   

   

               

٤  اأضُع < اأو > اأو = في  لِتكوَن المقارنُة صحيحًة:

         اأ( ١٢ ١٦           ب(  ١8  ١7      

         جـ(  ٢ َعَشرات  ١9      د( ١7  7 + ١٠

= ٥    < ٤ <    8



١١

يور، لديه الطيور ال�آتية:   ٥ هوايُة عادٍل تربيُة الطُّ

النَّوع

١٥ بطَّة١٣ حمامة١8 عصفورًاالعدد

يورٍ عنَد عادل    وعددها       اأ( اأكثُر نوٍع من الطُّ

يورِ عنَد عادل   وعددها      ب( اأقلُّ نوٍع من الطُّ

٦ اأْكُتُب عددًا مناسبًا في كّل  لتكون المقارنُة صحيحًة: 

    اأ( ١٠>           ب(  <١7       جـ(  < 

7 اأَفّكر واأكتب في  : 

 عددًا اأكبَر من ١٣

 عددًا اأصغَر من ١8 

 عددًا يقَع بين 8 و ١8 ومجموُع اأرقاِم منازلِه ثلاثة



١2

  

 

١ بالتَّعاوِن مع اأفراِد مجموعتي:                               

  اأ( األوُِّن كل مجموعة اأعداد مرتَّبة تصاُعديًَّا بلوٍن مختلف.

  ب( اأكوُِّن من ُحروفِها كلمًة. 

١٣      ي١٠        د  9        ف8      ص

١٢      د١٠        ح8        ة8        ع

١١      ل9         ف7        ز9        ل

١٠      ب8         ر٦        غ ١٠      م

١٠        ا9         ف8       ي7       ح

 ، ، ،  ،  ، الكلماُت: 

 اأناقُِش: كيف نرتب ال�أعداد تصاعديًا؟

٢  اأ- اأرتِّبُّ اأطواَل القطِع من ال�أقصِر اإِلى ال�أطوِل:

 ،  ،               
 ب- اأكُتُب عدد البالونات لِكلِّ مجموعٍة، واأرتُِّب ال�أعداَد تصاعديًا:

  ،  ،     الترتيب: 

الترتيب التصاعدي رُس الرابع                          الدَّ

7 ١٠

9



١٣

 جـ( اأُعدُّ تصاعدّيًا واأكتُب:
، ، ، ، ، ، ، ، ، من 7 اإِلى ١٦:

، ، ، ، ، ، ، ، ، من ١٠ اإِلى ١9:

ــوازِم  ــنوّي الــذي تنّظُمــه المدرســُة للَّ ٣ اأختــاُر ثلاثــَة اأشــياٍء مــن الَمْعــِرض السَّ

المدرســيَّة، واأرتــُب اأثمانهــا تصاعدّيــًا:

 

  ،  ،     الترتيب: 

٤ اأرتُِّب اأعماَر البناِت تصاعديًا:                              

            

  ،  ،     الترتيب: 

٥ اأعيُد ترتيَب ال�أعداِد تصاعدّيًا:

 ،  ،  ، 9، ١٢، ١8، ١٥  التَّرتيب: 

9 دنانير ١٤ دينارًا١١ دينارًا١٦ دينارًا8 دنانير

١٣ ١8 ١٦



١٤

٦ نشاط:)اأختاُر هوايتي(*    

 نحسُب عدَد الطلبة لِكّل هوايٍة من الشعبة 

 ،  ،  ، لبِة حسَب هواياتِهم تصاعدّيًا:  اأرتُِّب اأعداَد الطَّ

7 اأفّكُر واأجيُب: 

 اأ( اأضُع عددًا مناسبًا في كِل  لتبقى ال�أعداُد مرتَّبة تصاعديًَّا:

١9 ،  ،                ١7 ،  ، ١٢        

ِل كانت النَّتائُج كما في الجدول:  ِف ال�أوَّ  ب( في مسابقٍة بين مجموعاِت طلبِة الصَّ

   اأرتُّب عدد نقاَط المجموعاِت 

     تصاُعديًَّا .

مسابقُة المجموعات 

القدسبيسانعكاحيفاالمجموعة

١9١٣١7١٤عدُد النّقاّط

ينفذ نشاط الهوايات عمليًا داخل الصف.
 *

، ، ،   الترتيب: 



١٥

ِل درجاِت الحرارِة في عاِصمِة فلســطيَن،   ِف ال�أوَّ َل اأحُد طلبِة الصَّ ١ ســجَّ

ــِف كما يلي: فــي ثلاثــِة اأّيــاٍم متتاليــة، ثــمَّ عرضها اأمــاَم الصَّ

     

     اليوم ال�أول          اليوم الثاني         اليوم الثالث

- اأصُف حالَة الطَّقِس في مدينِة الُقدس.

*
2 نلعُب معًا 

 نتوزَُّع في ثلاِث مجموعاٍت.

لة.  ترمي كل مجموعِة الُكرَة )٢٠ مرًة( اتجاه السَّ

لِة ونُسّجُل عددها.    نعُد الُكراِت التي دخلْت في السَّ

 المجموعة ال�أولى  المجموعة الثانية  المجموعة الثالثة 

  ،  ،  نرتُِّب اأعداَد الكراِت المسجلِة تنازليًا: 

الترتيب التنازلي رُس الخامس                          الدَّ

١٣١٠8

لت مجموعتاِن العدد نفسه يعاد اللعب بينهما مرة اأخرى.  * اإذا سجَّ

 اأناقُِش: كيف نرتب ال�أعداد تنازليًا؟



١٦

٣ اأعدُّ تنازليًَّا واأكتُب ال�أعداد:

، ، ، ، ، ، ،  اأ( من ١٥ اإِلى 8: 
، ، ، ، ، ، ، ،  ب( من ٢٠ اإِلى ١٢:

٤ اأكتُب عدَد الكرات في  ثم اأرتّبها تنازلّيًا:

   

التَّرتيب: ،  ، 

٥ اأتعاوُن مع زملائي واأرتُِّب ال�أعداَد تنازلّيًا: 

 اأ( ١٣، ١9، ١١:  ،  ،  

 ب( ١2، ١٦ ، ١٣ ، ٢٠:  ،  ،  ،  

٦ اأفكُِّر: 

اأكتُب عددًا في  لتبقى ال�أعداُد مرتبًة تنازليًَّا:

، ٤ اآحاد و ١ عشرات.  ،١٠ + 7                    ،١، ١٥8 

7 اأرتُِّب ال�أعداَد تنازليًَّا واأكوُّن 

من حروفِها كلمًة: 
 اأ( ترتيُب ال�أعداِد تنازلّيًا: ، ،  ،  ، 

 ب( الكِلمة بعد ترتيب حروفها:  

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

ا  ١٠ح ١٢ اأ ١9ر ١٦ي ١٣



١7

١   اأرمي كرًة واحدًة اتجاه ال�أجسام الخشبية.

 اأعدُّ ال�أجسام الخشبية التي وقعْت.

ُل ال�آحاَد والعشراِت، واأكتُب العدَد في لوحِة المنازِل.  اأسجِّ

 اأقراأ العدَد.

لبة على صحة قراءتي يرفُع يَده.  من يوافُق من الطَّ

2 اأتعاوُن مع اأفراِد مجموعتي: 

 اأ( اأعدُّ ال�آحاَد والعشراِت واأكتُب العدَد في   

 اآحاد و  عشرات=   اآحاد و  عشرات=   

 ب( اأمثُِّل ال�أعداَد في  على الِمْعداد: 

            

القيمة المنزلية رُس السادس                          الدَّ

عشراتاآحاد

عشراتاآحاد

٢٠١7
عشراتاآحاد
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 جـ( اأمثُِّل ال�أعداَد في  على لوحِة المنازل:  

    

٣ اأكتُب ال�أعداَد ال�آتيَة )بالرُّموز(:

  اأ( 7 اآحاد و ١ عشرات =      ب( ١ اآحاد و ١عشرات = 

٤ اأتاأمَُّل الّصوَر ال�آتيَة واأجيُب:

 اأ( ما العلاقُة بيَن الورقِة التي ُكِتَب عليها ١ والورقِة التي ُكِتَب عليها١٠؟

 ب( اْشترى اأيمُن ساعًة ثمَنها ١٤دينارًا:

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

 جـ( اأتاأمل:

ْقُم ٤ في منزلِة ال�آحاِد وقيمتُه هي         الرَّ

ْقُم ١ في منزلِة العشراِت وقيمتُه هَي        الرَّ

عشراتاآحاد

١٤

عشراتاآحاد

١٠

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



١9

اأْكِمُل: 

ْقُم ٦ في منزلِة  وقيمتُه المنزليَُّة هَي    اأ(  العدُد ١٦:الرَّ

ْقُم ١ في منزلِة  وقيمتُه المنزليَُّة هَي                   الرَّ

ْقُم ٠ في منزلِة  وقيمتُه المنزليَُّة هَي   ب( العدد ٢٠:الرَّ

ْقُم ٢ في منزلِة  وقيمتُه المنزليَُّة هَي                     الرَّ

ْقِم الُملوَِّن بال�أحمِر: ٥ اأرسُم دائرًة حوَل قيمِة الرَّ

١٦

٦١٠

١٢
٢١٠

١9

9١٠

٦ اأكتُب عددًا مناسبًا من منزلتْين:

ْقِم في منزلِة  قيمُة الرَّ
ال�آحاد   ٤

ْقِم في منزلِة  قيمُة الرَّ
العشرات   ١٠

ْقِم في منزلِة ال�آحاد قيمُة الرَّ

٦

7 اأفكُِّر: 

 اأ( عدٌد بيِن ١٠ و ٢٠ َرْقَم اآحادي ُيشبه رقَم عشراتي:



2٠

١ األوُِّن كلَّ البطاقاِت التي تحمُل العدَد نفَسه ِبلوٍن واحٍد: 

2 اشترت هديُل ملابسًا للعيِد: فستانًا وحذاًء، وحقيبًة.اأتاأمَُّل واأجيب: 

 اأ( كم دفعت هديل للبائِع ثمنًا لِلفستان؟ 

         =  دنانير  وعشرة دنانير

         ١7 =  اآحاد  و   عشرات

 +  =         

 ب( دفعْت هديُل ثمَن الحذاِء   دينارًا =  +  

 جـ( دفعْت هديُل ثمَن الحقيبة   دينارًا =  +  

الصورة الموسعة رُس السابع                          الدَّ

١٢ دينارًا ١٣ دينارًا ١7 دينارًا 

١٠+٣ ١8 ٠-8

8+٠ 8١٣اآحاد و١عشرات

اأتعلم: 7+١٠ تسمى الصورة الموسعة للعدد ١7.
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اأصُل صورَة كلِّ طفٍل مع قميٍص يناسُب ما معه من نقود، لِيشترَي كٌل منُهم قميصًا:            ٣
 

رامي

٦ دنانير و١٠ 
دنانير

جلال

٥ دنانير و ١٠ 
دنانير

هاني

١٠ دنانير و١٠ 
دنانير

١٦ دينارًا٢٠ دينارًا١٥ دينارًا

عِة: ٤ اأكِمُل كتابَة العدِد بالّصورِة الموسَّ

 اأ( ١١=  + ١٠     ب( ١9=  +  

٥ اأكتُب ال�أعداَد بالّصورة الُمختصرة:*

 اأ( ٣ اآحاد و ١عشرات =             ب(  ٠ + ٢٠ = 

٦ اأضُع < اأو > اأو = في 

 اأ( ١7  ٥ + ١٠          ب( ٥ اآحاد و ١عشرات ١عشرات و ٥اآحاد

  ١٠+٦ ٢٠       د( ٤ اآحاد و ١ عشرات   جـ( ٢ عشرات 

أرقاِم  تسّمى الطَّريقُة المختصرُة.  * كتابُة العدِد  بال�
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١  اأ( اأتاأمَُّل الّصورَة واأجيُب:

عدُد المظلاِت =         عدُد ال�أشخاِص =       عدُد القوارِب = 

عـدُد الكراســِي =         عدُد الّطاول�ِت =    

 ب- اأضُع < اأو > اأو = في  

 عدُد المظلاِت  عدُد القوارب     عدُد ال�أشخاِص  عدُد الكراسي

 عدُد الّطاول�ِت  عدُد المظلاِت

مراجعة الوحدة رُس الثامن                          الدَّ



2٣

2 زرع اأبو اأمجد ال�أشجاَر المثمرَة ال�آتية في بستانِه:

تيٌنَنخيٌلالنَّوع زْيتوٌنِعَنٌب  

١٣١٥٢٠١9عدُد ال�أشجار

اأتاأمل الجدول واأجيُب:

 اأكثُر نوع من ال�أشجار المزروعِة في بستاِن اأبي اأمجد 

ْت شجرُة ِعَنٍب واحدٍة، عدد اأشجار العنب التي بقيت في البستان   َجفَّ

 لو زرَع اأبو اأمجد شجرَة تيٍن اأخرى يصبُح عدُد شجرات التين في البستان 

 اأرتُِّب اأعداَد ال�أشجارِ المزروعِة في الُبستاِن تصاعدّيًا:

 ،  ،   ،   

ـِ )٢٠( سيارًة:   ٣ يتَّسُع َمْوقُِف سياراٍت ل

ياراِت في الموقِف=   اإذا كاَن فيه مكاٌن فارٌغ لِسيارٍة واحدٍة، فاإن عدُد السَّ

شارُة الزَّرقاُء؟  على ماذا تدلُّ ال�إِ



2٤

١9١١7

٤ اأرتُِّب ال�أعداَد تنازلّيًا واأكوُِّن من حروفِها المرتبة كلمة.

 ،  ، ترتيُب ال�أعداِد تنازلّيًا:  ، 
اأرتب الحروف واأكتب الكلمة:  

اإذا كان ترتيُبك صحيحًا فاإِنَّ الكلمَة هي ما ُيصنُع منه العسُل.

حيحَة مما بيَن القوسْيِن واأضُعها في     جابَة الصَّ ٥ اأختاُر ال�إِ

 اأ( العـــــدُد ١٦<                          )١٤،١7،١8(

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

 جـ( العـــدُد التَّالي لِلعـــدِد ١٣هو          )١٢،١٤،١9(

ابُق لِلعدِد ٢٠ هو           )١٣،١9،١7(     د( العـــدُد السَّ

٦ اأراَد فــادي شــراَء هديــٍة لصديِقــه ِبمناســبِة نجاِحــه، كاَن معــه اأكثــر مــْن ١7 

دينــارًا، واأقــّل مــن ٢٠ دينــارًا. 

 اأ( كْم دينارًا يمكُن اأْن يكوَن مْع فادي؟ 

 ب( ما الهديُة التي يمكُن لفادي اأْن يشترَيها؟ 

 جـ(كْم دينارًا يدفُع فادي اإِذا اشترى نظارة وقلمًا؟  +  =  

١٤
ق

١9
١٥ح١7ر

ي



  اأهداُف الَوْحَدة:

ُيتوقَُّع من الطَّالب بعَد الانتهاِء من دراسِة هذه الَوْحَدة اأن يكوَن قادرًا على:

الوحدة التاسعة   
الجمع ضمن ١٨      

ــن  ــاِن بتركيِبهــا م ــات، فيقوم ب ــَد ِبالُمكعَّ ــِه اأْحم ــع اأخي ــَب َم ــبُّ ســعيٌد اأن يلع  ُيِح
بــات التــي معُهمــا فــي  الَّلــوِن نفِســه معــًا، وفــي نهايــِة الُّلعبــِة يضعــا جميــَع الُمكعَّ

ــِن. ــع الَولدْي ــاِت الَّتــي َم ب َصنــدوق، كــْم عــدُد الُمكعَّ

ِمَن الَّلوِن الاأْزرِق؟  +  

ندوق؟  +   بًا وضَع الولداِن في الصَّ  كْم مكعَّ

 ١( جمِع عددْيِن .

 2( تمثيِل عمليَّات َجْمٍع بطرٍق مختلفٍة ) الاأجسام الحسابيَّة، اْلِعيدان،...( .

 ٣( توظيِف عمليَّة الَجْمِع في حلِّ مشكلات حياتيَّة.

 ٤(جمِع عددْيِن ذهنيًَّا.
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+=

الجمع ضمن العدد)١٠( رُس الاأوَّل                          الدَّ

١ اأتعاوُن َمع َزميلي.

ُل عدَد الُكراِت في كلِّ َصندوٍق.   اأسجِّ

 نختاُر َصندوقْيِن، بحيث يكوُن مجموُع الُكراِت فيِهما:

 اأ( ُيساوي 7     و       ب( ُيساوي ٥   و  

2 اأجُد ناتَج الَجْمِع:

 اأ( 

 ب( 

 جـ( 

 د( 

+=

= ٤+٤ = ٥+٥ =٣+٣

= 6+٣ = 2+٥= 2+6
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+= ٤6

ــي ١٠ تفاحــاٍت فــي طبقْيــِن صغيريــن، فــي  3 وضعــْت اأمِّ

الاأول ٤ تفاحــات وفــي الثانــي 6 تفاحــات، وقالْت لي ســاعْدني 

فــي توزيــِع ١٠ َمــْوزِات علــى طبقْيــِن صغيرْيــِن.  

بِق الثَّاني.        بِق الاأوِل. عدُد الموزات في الطَّ  عدُد الموزات في الطَّ

 اأقترح طريقة اأخرى لتوزيع الموز في طبقين  +  =               

٤ اأجُد ناتَج اْلجمِع.

 =  +   =  +  

األوُِّن بلونْيِن مختلفْيِن، بحيُث يعبُِّر الرَّسُم عن جملِة الَجْمِع المكتوبِة. ٥
  

١٠=9+٨=١١٠+2٥+٥=١٠

٤=١٠+6١٠=6+٤١٠=7+٣



2٨

6 اأضُع عددًا مناسبًا في  لِتصبَح جملُة الجمِع صحيحًة. 

ــا مرتْيــِن،  ــا بنــا يــا ُخلــود نتســابُق معــًا بحيــُث يقِفــُز كٌل منَّ 7 قــاَل خالــٌد: هيَّ

ُل كــم خطــوًة قفزنــا فــي كلِّ مــرٍة، والفائــُز هــَو َمــْن كاَن مجمــوُع خطواتِــه  ونُســجِّ

التــي قفزهــا اأكبر.اأتعــاوُن مــع زميلــي واأْكِمــُل:

 عدُد الخطواِت التي َقَفَزها خالُد

 =  +   

 عدُد الخطواِت التي قَفَزْتها خلوُد 

  =  +   

٨ تقِفُز ليلى على خطِّ الاأعداِد، اأكتُب جملَة الجمِع الُممثَّلَة على خطِّ الاأعداِد.                    

 عدُد الخطوات التي َقَفَزتها ليلى في المرة الاأولى  

 عدُد الخطوات التي َقَفَزتها ليلى في المرة الثانية  

 عدُد الخطوات التي قفزتها ليلى في المرتين  +  =  

 =٣+7

٥+  =١٠

 =9+١

١٠= 2+ 

١٠=١٠+

١٠=  + 

    ١    ٠   2    ٥   ٤    ٣    6   7    ٨   9    ١٠
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9 اأمثُِّل ُجملتْي الجمِع على خطِّ الاأعداِد واأِجُد النَّاتَج. 

                                   

     

َف الاأوََّل وكاَن عمُره 6 سنواٍت، كم سيصبُح عمُره  ١٠ دخَل سعيٌد الصَّ

بعد ٤سنواٍت؟ 

  : الحلُّ

١١ اأفكُِّر؟

 اأ( اأنا عدٌد  اإذا جمْعَتني مع نفسي كاَن النَّاتُج عشرًة، َفَمْن اأنا ؟

  : الحلُّ

 ب( اأنا عدٌد اإِذا جمْعَتني مع عشرٍة كان النَّاتُج عشرًة، َفَمْن اأنا؟ 

 : الحلُّ

    ١    ٠   2    ٥   ٤    ٣    6   7    ٨   9    ١٠

    ١    ٠   2    ٥   ٤    ٣    6   7    ٨   9    ١٠

 =  + 7٣

 =  + 2٨



٣٠

١ اأفكِّر:

َمصروفي اأنا واأخي 9 قروٍش: 

9 =  و      اأ( َفكم قِرشًا مصروف كلِّ ِمنَّا؟ 

9 =  و      ب( مصروف اأخي ٥ قروٍش،كم قرشًا مصروفي؟ 

2 اأكتُب العدَد النَّاقَص في    

   

          

٣ اأتعاوُن مع زملائَِي واأضُع )اأحَد عشَر زّرًا( في ُمغلَّفْيِن،
ُل عدَد الاأزرارِ في الُمغلَّفْيِن كلَّ مرة.*       ثم اأسجِّ

ًا يفصُل عناصَر المجموعِة حسَب عمليَِّة الَجْمِع، واأجُد ناتَج الجْمِع.  ٤ اأرسُم خطَّ

  

الجمع ضمن العدد )١٨( اأولاً رُس الثاني                          الدَّ

٨

٤

9

6

١٠

١١  و  = 
١١  =  + 

 = ٤  + 7

 اأ(

٥

 * )تكرار عملية توزيع المكعبات في المغلفين عدة مرات( تذيل            

 = 9  + 2

 ب(



٣١

ــالاٍت لــي ولاأخوتــي،  ي اأربــَع حصَّ ٥ قــاَل وليــٌد: فــي يــوِم العيــِد، اْشــترى جــدِّ

ــه  الِت خــُر فــي حصَّ ــا مبلغــًا مــن المــاِل مســاويًا لمــا يدَّ ــه ســيعطي كلاً ِمنَّ ــا اأنَّ َواأْخبرن

ُر  اأســبوٍع.نفكِّ كلِّ  نهايــِة  مــع 

ونحســُب كــْم ســيصبُح مــع كلٍّ 

ــِة الاأســبوِع. ــا فــي نهاي من

ه  قروش   اأ( ادَّخَر وليٌد 6 قروٍش.اأعطاه جدُّ

يصبُح معه 6 + 6 =  قرشًا

 ب( ادَّخَر عادٌل  قروش

ه  قروش اأعطاُه جدُّ

يصبُح مَعه  +  =  قرشًا 

       
 جـ( اّدخرْت حناُن  قروش

ها  قروش       اأعطاها جدُّ

يصبُح مَعها  +  =  قرشًا  

 د( اّدخرْت اأماني  قروش

ها  قروش  اأعطاها جدُّ

يصبُح مَعها  +   =   قرشًا           



٣2

ًا يفصُل عناصَر كلِّ مجموعٍة اإِلى ُمكونْيِن ُمتساوييِن، واأكتُب جملَة الَجْمِع: 6 اأرسُم خطَّ

7 اأجُد ناتَج ما ياأتي: 
  

ياضياِت:َمــْن يجــُد ناتــَج ٥+6؟ قالــْت اأمُل:اأنــا اأعــِرُف، قالْت  ســاألْت معلِّمــُة الرِّ ٨

ــبورِة.                   لْت اأمــُل على السَّ .ســجَّ الُمعلّمُة:هيَّــا نــرى الحلَّ

وباسِتخداِم الاأجساِم الحسابيَِّة؟ 

 =   

    ٥+١         =         6  

     6          +         ٥ اإَِذْن  

 +    
٥+١      +     ٥     

٥+٥(+١(                

=7+7 =6+6=٨+٨=9+9

 =  + 

٥6 +=

 ١٠+١ =

 =  + 

= 6+٥
الجمع ضمن ١٨



٣٣

9 اأجُد ناتَج ما ياأْتي: 

                                   = ١ =  +١+ )  + (  = 7+6  اأ( 

 = ١ =  +١+ )  + (  = 9+٨  ب( 

 = ١ =  +١+ )  + (  = ٨+7  جـ( 

١٠ اأجُد ناتَج الجمِع: 

   = 7+٨ ٥+6 =                  ب(   اأ( 

   = 6+7 9+٨ =             د(   جـ( 

 ب- اأكتب العدد المناسب في  

   ١٥  =  + 7          

             ١7  = 9  +          

١١ اأشــارُِك زميلــي فــي المقعــِد لِنكتــَب جملتــْي  جمــٍع مــن الاأعــداد المكتوبــة علــى كل 

شــكل مــن الاأشــكال الاآتية:

    

  

٥٦ ١١٨٩ ١٧

 =   +  

 =   +  

 =   +  

 =   +  

 =   +  

 =   +  

٧٨١٥



٣٤

اأكتُب عددًا في  لِتصِبَح العبارُة صحيحًة.   ١2

١7 = 9 +                         ١٣ =  + 6    

٥ = ١١                      +  = ١٨ +     

ْت لنــا اأمي الُكنافــَة النابلســيََّة اللذيذَة فوضعْت  اأعــدَّ ١٣

ــراٍص اأخــرى  ــْت ٥ اأق ــمَّ اأضاف ــِن، ث ــن الُجب ــراٍص م 6 اأق

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

 : الَحلُّ

اأضُع اإِشارَة<اأْو> اأْو = في  دون اإِيجاِد ناتِج الجمِع؛ لِتصيَح العبارُة صحيحٍة:*  ١٤

٤+9  9+٤     ٨+٥  7+٨        9+9  6+6     

ندوِق؟ نحلُّ التَّمريَن لِنعرَف. ١٥ كم عدُد الاأغراِض الموجودِة في الصَّ

                   

 + ٥ = ١١كرة      9 +  =١7تفاحة       + 6 =١2فرشاة 

* استنتاُج عمليِة المقارنِة ذهنيَّاً  دوَن حساِب ناتِج الجمِع.



٣٥

١6 يحتفــل المســلمون بعيــد الفطــر بعــد صيامهــم شــهر 

رمضــان، فــي صبــاح يــوم العيــد زار بيــت اأبــو العبــد ٨ اأشــخاص 
ــي المســاء زارهــم 9 اأشــخاص. وف

 كم عدد الاأشخاص الذين زاروا بيت اأبي العبد؟

 =  +   

ُر واأجيُب:  ١7 اأفكِّ

 اأ( عدٌد اإِذا جمعُته اإِلى ٨ كان النَّاتُج ١٤.

 : الحلُّ

 ب( عدداِن مجموُعُهما ١7.    

 : الحلُّ

٥، 6، 7، ٨، 9 واأكتُب جملَة جمٍع، بحيُث يكوُن الناتج: اأختاُر من الاأعداِد  ١٨

 اأ(     = ١٥  

 ب(   >١٣   

 جـ(   <١6   



٣6

لعبُة دولاِب الجمِع. ١

. ولاَب الخارجيَّ  اأحرُِّك الدُّ

وراِن. ولاُب عن الدَّ  اأنتظُر حتى يتوقََّف الدُّ

 اأجمُع العدَد ١٠مع العدِد الذي ظهَر بجانِبه، كما في 
كِل )١٠و 7 = ١7( الشَّ

٢ اأجُد ناتَج الجمِع: 

 اأ(                                     

  = 6 + ١٠     = 7 + ١٠     = ١٠ + ٨  ب( 

      =  +١٠   ١٠+  = ١٨   ١٠ = ١٥+         

3 قالــْت معِلمُتنــا: اليــوم، ســنلعُب مع 

ــم وزَّعــْت  ــَج الجمــِع، ث العشــرِة ونجــُد نات
مغلَّفْيــِن.  فــي  صغيــرًة  بــاٍت  ُمكعَّ علينــا 

ـِ * ــراِد مجموعتــي لـــــ اأتعــاوُن مــع اأف

 نكوَِّن عشرًة.
 نجَد ناتَج الجمِع. 

* نكمُل العدَد الاأكبِر اإلى العشرِة.

الجمع ضمن العدد)١٨( ثانيًا رُس الثالث                          الدَّ

١٠7

 =  +   =  +  

 =  +  

 اأ( 



٣7

 ب(        جـ(  

٤ اأحصر عشرًة ثمَّ اأجمُع العددْيِن:

 

 اأ(

 ب(

 جـ(

 د(  

 =  +   =  +  

    +  

    +  ٨٣

 =  +  ١٠١

 =  +  

    +  

 =  +  

    +  

 =  +  



٣٨

وائِر الحمراِء اإِلى عْشرٍة ثمَّ اأجَمُع. وائِر الزَّرقاِء لاأْكِمَل الدَّ ٥ اأنقُل ما يلزُم من الدَّ

 

 

٦ اأْكِمُل العدَد الاأكبَر اإِلى عشرٍة، ثم اأجُد ناتَج الجمِع:

 ٣  + ٨  اأ( 

 = ١  + ١٠  = ١+2  + ٨      

 ٥   + 7  ب( 

 =  + ١٠  =  +   + 7         

   +  ١٠  +  = ٨٤2 =

 =  +  =   +  

 =  +  =   +  

 اأ(

 ب(

 جـ(



٣9

 ٤  + 9   جـ( 

 =  + ١٠  = +   + 9         

 7  + ٨   د(   

 =  + ١٠  = +   + ٨         

 7  + 6  هـ(  

 =  +  = 7   + +          

7 اأجمُع بطريقتْيِن*

 اأ(

٨ اأكتُب عددًا مناسبًا في  لِتصبَح جملُة الجمِع صحيحًة: 

* اأجمُع بالتكميِل اإلى عشرةٍ، اأجمُع المكونيِن المتساوييِن.

6   
٤   
2 +
١2  

١٠
6   
٤   
2 +
١2  

6

٨   
9   
١ +

  

٨   
9   
١ +

  
 ب(

7   
٤   
٣ +

  

7   
٤   
٣ +

  
 جـ(

  
  

٣ +
١١  

  
١    

 +
١٣    

٨١2



٤٠

9 اأتعاوُن مع زملائي؛ لِنكمَل الجدوَل َونجَد ناتَج الجمِع بطريقتْيِن: 

التَّكميُل اإِلى عشرةالمكوناِن المتساوياِن

= ٥ + 6١ + ٥ ( + ٥ (

 )١+)٥+٥

   = ١+ ١٠

) ٤ +١( +6

٤(+١+6(

  = ١٠ + ١

=٨ + 9٨+ )     +    (

  )  +  ( + 

   =  + 

) + ( +9

+) + (

  =  + 

ل ســامي  َل خالــٌد 9 نقاٍط، وســجَّ ــلَِّة، ســجَّ ١٠ فــي مبــاراٍة لكــرِة السَّ

ل خالــٌد وســامي معًا؟                                                ٨ نقــاٍط، كــم نقطــًة ســجَّ

 : الحلُّ

ــا 6 تفاحــاٍت  ــاِح، منه ــن التُّف ــًة م ــي ســلِة الفواكــِه ١٣حب ١١ ف

ــلِة؟  حمــراَء، والباقــي خضــراَء، كــم تفاحــًة خضــراَء يوجــُد فــي السَّ

١٣ = 6 +  :  الحلُّ

١2 دعــْت ليلــى اأصدقاَءهــا لِحضــورِ حفلــِة يــوِم ميلاِدهــا، فحضَر 

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

 : الحلُّ



٤١

ُل عدَد كٍل منها، ثم اأجمُع:  ١ األاِحُظ الاأشكاَل، واأسجِّ

 اأ(                    

    +             +            

             
 =                 +                    

 ب(             

      +            +                              

             
 =                   +                        

2 اأجُد ناتَج الجمِع:

                 

                 

٣ اأحسُب ذهنيًَّا، واأضُع اإِشارَة < اأو > اأو = في  
 

         

       

         

  

مراجعة الوحدة رُس الرابع                          الدَّ

= 6 + 6= 7 + 7= ٨ + ٨

= 9 + 7= ٨ + ٥= 9 + 2

7+٨  7+9 6+6  ٥٤+٥+7  7+٤

١٠+6  ٨+٨ ٠+١١  6+٠9+6  9+6+١

* يضع الطلبة اإشارة المقارنة دون تسجيل ناتج الجمع.



٤2

٤ اأكتُب عددًا مناسبًا في  واأجُد ناتَج الجمِع: 

 

ــفِّ التَّمهيــدّي فــي روضــِة  ــًة للصَّ ــًا وطالب َل ١٨طالب ٥ ســجَّ

ــم  ــاِت، فك ــدِد البن ــاويًا لع ــدُد الاأولاِد مس الاأقصــى، اإِذا كاَن ع

ــِف؟ ــاِت فــي الصَّ عــدُد البن
: الحلُّ

اشترْت سلمى دفترًا بـــ 7 قروٍش، وُعْلَبَة األواٍن بــــ 9  6

قروٍش،كم قرشًا دفعْت للبائِع؟

: الحلُّ

7 اأتعــاوُن مــع اأفــراِد مجموعتــي، ونختــاُر ُمغلَّفْيــِن مــن المغلَّفــاِت الاآتيــة بحيــُث 

يكــوُن ناتــُج الجمــِع ١6.     

9١٠67٣

٥2١٣١١١٤

اختــارت  اأناقش:هــل   
المجموعــات المغلفين نفســيهما؟

 جـ(  ب(  اأ( 

+
٥ 6

+
٨ 7

+
6 9



٤٣

١٠ زاَر اأحمــُد َمْتَجــرًا للاألعــاِب ومَعــه ١7 دينــارًا.  اأراَد اأْن يشــترَي لعبتيــن 

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

 

ٍة اسَم اللعبتين وتمريَن الَجْمِع الذي يدلُّ على ثمِنِهما معًا. ُل في كلِّ مرَّ  اأسجِّ

 اأ(  ما اللعبتان الّتي يمكُن َلُه اأن يشترَيهما معًا؟ 

: الحلُّ

 ب(  ما اللعبتان التي لا ُيمكُنه اأْن يشترَيهما معًا؟

: الحلُّ

 جـ(  ما اللعبات الثلاث التي يمكن اأْن يشترَيها معًا ؟

: الحلُّ

ِب والِقطارِ معًا ؟   د(  كْم دينارًا يحتاُج لِشراِء الدَّ

 : الحلُّ

١27٤6
كرةسيارةدبقطار



سراء، فيه 18 طالبًا وطالبًة، منهم 8 طالباٍت. ِل في مدرسة ال�إ فِّ ال�أوَّ الصَّ

فِّ هو:      عدُد الّطلاِب الذكور في الصَّ

  اأهداُف الَوْحَدة:

ُيتوقَُّع من الطَّالب بعَد ال�نتهاِء من دراسِة هذه الَوْحَدة اأن يكوَن قادرًا على:

الوحدة العاشرة   
الطرح ضمن 18

 1( تعرُِّف حقائِق الطَّرح.  

 2( اإيجاِد باقي طرح عددْين.
 ٣( تمثيل عملية طرح عددين بعدة طرق) اأجسام حسابية، عيدان، ورسومات...(.

 ٤( توظيِف العلاقِة العكسيَِّة بيَن الجمِع والطَّرِح في حلِّ مسائَل متنوعة. 

 ٥( حلِّ مشكلات حياتيٍَّة على الطَّرح .



٤٥

الطرح ضمن )1٠( رُس ال�أوَّل                          الدَّ

 
١

 زاَر اأحمُد صديَقه خالدًا، فشاهَد عنده حوضًا جميلاً من السمك.

 قاَل اأحمُد:من اأيَن اأتيَت بهذه ال�أسماِك يا خالد؟

 قاَل خالٌد:اشترْيُتها عندما ذهبُت مع اأبي في رحلٍة اإِلى عكا. 

   األ�حظ الصورَة واأجيب:   

 كم يزيُد عدُد ال�أسماِك الصفراِء عن عدِد ال�أسماِك الحمراِء؟

٢     اأ( اأجُد ناتج الطَّرح:

 =  -   =  -  ٧٣8٥



٤6

 ب- اأكتُب عددًا مناسبًا في: 

               
                   

               

٣  اآخذ ومجموعتي صحنًا واأضُع فيه 1٠اأجساٍم حسابيَّة.

حِن عددًا من ال�أجسام الحسابيَّة.          نُْخِرُج من الصَّ

   نكتُب جملَة الطَّرِح التي تعبُر عن عدِد ال�أجسام

حن.                 الحسابيَِّة الباقيِة في الصَّ

٤ اأكتب جملة الطرح الممثلة بالرسم.

 اأ(                                        ب( 

  

 جـ(                                        د( 

5 األوُِّن ِبَقْدرِ العدِد المطروِح، واأكتُب باقَي الطَّرح.

         اأ(                                    ب(   

=٣-8٤= ٥٥-  = ٥ - 

 اأناقش مع زملائي عناصر جملة الطرح؟

= 2 -1٠ =1-1٠

=2-6



٤٧

    جـ(                                    د(

٦ اأجُد ناتج الطَّرح:

 اأ( 1٠-٣=         ب( 1٠-1٠=  

 جـ( 1٠-٩=                  د( 8-1٠=

ــم  ــام، ث ــى خــِط ال�أعــداِد 1٠ خطــواٍت للاأم ــٌة  عل ٧   اأ( ســارْت نمل

ــِف ٧ خطــوات. ســارْت للخل

 اأكتُب جملَة الطَّرِح التي تمثُل حركَة النملِة على خِط ال�أعداد. 

 

 اأكتب جملة الطرح التي تعبر عن حركة النملة الممثلة على خط ال�أعداد:

                      

           ٠    1   2   ٥    ٤    ٣   6   ٧    8    ٩   1٠

=٠-1٠ =٧-1٠

    ٠    1   2    ٥    ٤   ٣   6    ٧   8    ٩   1٠
 =  - 

 =  - 



٤8

. ٨ اأكتُب عددًا مناسبًا في 

                

  

              

٩ حــوٌض للاأزهــارِ فيه1٠زهــراٍت، منهــا ٣زهــراٌت صفــراُء، والباقــي حمــراء، 

كــم عــدُد الزَّهــراِت الحمــراِء فــي الحــوض؟ 

الحّل:

١٠ استخدمْت سعاُد 6 بيضاٍت لعمِل كعكٍة، 

وكان في ثلاجِتها 1٠ بيضاٍت. كم بيضًة بقي في 
الثلاجة؟ 

الحّل:

 

   6 =  -1٠

   = ٣-1٠

   ٩ = 1 - 

   = 8-1٠

   1٠ =  - 

   = ٩-1٠



٤٩

الطرح ضمن )18( اأول�ً رُس الثاني                          الدَّ

فطيــرَة  لنــا  لتعــدَّ  تفاحــًة،  اأمــي 1٧  قطفــْت   ١

التُّفــاِح، فاســتعملت منهــا ٧ تفاحاٍت،كــم تفاحــًة بقــي؟ 

 يمكُننا معرفة عدد التفاحاِت الباقيِة كما ياأتي:

 

 

٢  اأكتُب جملَة الطَّرِح الممثلِة بالرّسم. 

  

 

 -  =   تفاحات



٥٠

1٤

2 -

 اأناقش كيف تمت عملية الطرح؟

=6-18=٥-16=٤-1٧

٣ اأشطُب بقدرِ العدِد المطروِح، واأجُد ناتج الطَّرِح في كلِّ مرة.

    

٤ اأجُد ناتج الطَّرح:

 اأ(  18 - ٥ = 1٣     ب( 1٥ - ٤ =     جـ( 1٧ - 6 =   

 =٣-18 16-2=     هـ(   د( 

                 ز(                       حـ( 
٣ -

1٥  و( 

نــا 18 قصــًة، اإذا اســتعرنا منهــا 16  5 فــي مكتبــِة صفِّ

قصــًة، فكيــف نحســُب عــدَد القصــِص المتبقيــة؟  

 = 16  _ 18 

2 -

1٧



٥1

-

1٩

1٣

اأجُد ناتج الطَّرح:

     اأ(                 ب(                 جـ(              

٦ اأحسُب ذهنيًا واأكمُل جمَل الطَّرح:

  اأ(   

  ب(      

  جـ(   

٧ فــي َمْقِصــِف المدرســِة 1٧ فطيــرًة مــن الجبــِن 

والزعتــِر، اإذا كان منهــا 6 فطائــر مــن الجبــِن، فكــم عــدُد 

فطائــِر الزعتــر؟ 

الحّل:

٨ يتكــوُن فريــُق الكّشــافِة فــي مدرســِة النـّـورِ ال�أساســيَِّة مــن 18 عضــوًا، اإذا كان 

لــدى المعلــِم ٧ قبعــاٍت و 1٣ رايــًة، فكــم قبعــًة يحتــاُج ليحصــَل 
كلُّ طالــٍب مــن اأعضــاِء الفريــِق علــى قبعــٍة خاصــة بــه. 

الحّل:

-

18

16-

1٥

11

 =1-11 = 2 -12 =٣-1٣

 =٤-1٥= ٤-1٥ =6-16

 1٠ =   -1٧ 1٠ = 8 -  



٥2

ِل 1٠ دنانيــر، وتبــرَع اأميــر ب ٤ دنانيــر،  ــفِّ ال�أوَّ ١ جمــَع بعــض طــلاِب الصَّ
اإذا اشــتروا منهــا غطــاًء  لطاولــِة صفهــم، ثمُنــه 8 دنانيــر فكــم دينــارًا بقــي معهــم؟ *

 يمكُننا حساَب ما بقي معهم كال�آتي:

 نعطي البائَع ال1٠دنانير فيبقى منها:   

يبقى معنا:  

٢ اأجٌد ناتج الطَّرح: 

الطرح ضمن )18( ثانيًا رُس الثالث                          الدَّ

* تنفيذ الحل وعملية البيع والشراء في الصف   

=8-1٠

 =  + 

 =  - 1٣8 =  - 12٩



٥٣

ــدد  ــج الطــرح بشــطب الع ــي  واأجــد نات ــدَد المناســب ف ــب الع ٣ اأكت

المطــروح مــن الـــ 1٠ فــي كل مــرة. 

8  - 1٤+٠  = 8-1٤  اأ(  

1٠- 8  اأشطب العدد المطروح من الـ 1٠  + ٤  =                    

                    =  +  اأعد المكعبات المتبقية 

  =                    

 

٩  - 1٠+6  = ٩-16  ب( 

 ٩ -1٠  +   =                    

  +   =                    

   =                    

 

  = 8 - 1٧ 11 - ٧ =       ب(  ٤   اأ( 

   -    + ٧   =                 ٧ - 1٠  + 1   =               

 +   =                         ٣  + 1   =               

   =               =               



٥٤

٤ نفكُك المكعباِت ونجُد ناتج الطَّرح. 

=8-1٣ 11-٧=      جـ(  1٥-٩=     ب(    اأ( 

5 اأجُد ناتج الطَّرح.

=٩-1٤ 11-٥=      جـ(  1٣-٧=    ب(   اأ( 

=٧-18 12-8=      و(   1٥-6=    هـ(   د( 

٦ ترقُد دجاجُة سامي على 1٣ بيضًة، فقَس منها 8 

بيضات،كم بيضًة لم تفقْس ؟

الحّل:

ــْت 8  صحــون،  ــاِم فوضع ع ــَة الطَّ ــي طاول ــْت اأخت ٧ رتب

ــراء، كــم  ــي حم ــاء، والباق ــا ٧ كــؤوس زرق و16 كاأســًا، منه
ــراء؟ ــدُد الكــؤوِس الحم ع

الحّل: 



٥٥

1٥- ٧ = ثم ساأَله: ١ اأعطى خليل صديَقه خالدًا البطاقَة ال�آتيَة 

ــرِح مــن  ــج الطَّ ــي اأْن اأجــَد نات ــٌد: يمكُنن ــاَل خال ــرح ؟ق ــج الطَّ كيــف نحســُب نات

1٧ = ٥+8 ــع.  ــِة الجم ــلاِل جمل خ

                              8 = ٧ -1٥                            

     

 اأناقُش: هل هناك طرٌق اأخرى لحساِب ناتج الطَّرح؟ 

اأكمُل الجدوَل ال�آتي: 

جملُة الطَّرِح الثانيةجملُة الطَّرِح ال�أولىجملُة الجمع 

1٧ = ٧+1٠

1٥ = 6+٩

1٣ =2 +11

٢ اأكتُب عددًا مناسبًا في  .  

 اأ(        

 ب(       

 جـ(      

الطرح ضمن )18( ثالثًا رُس الرابع                          الدَّ

 = ٥+٤

1٣ =  +8

11 =  +٩

 = ٩-٥

 =٥-1٣

 =2-11



٥6

٣ من كلِّ مجموعٍة اأحصُر ال�أعداَد التي تشكُل جملَة طرح. 

11 ، 8 ، 1٩ ، ٧
   

٥ ، 1٧ ، ٣ ،12
    

٧ ، 1٣ ، 1٥ ، 6

ُق بالجمع.  ٤ اأطرُح واأتحقَّ

 اأ(         ب( 

5 اأضُع اإِشارَة > اأْو < اأْو = في 

 اأ(              ب( 

 جـ(           د( 

يجاِد الحلِّ لكلٍّ مما ياأتي: اأحصُر العمليَة الحسابيََّة اللازمَة ل�إِ ٦

ــراٍت،  ــاِء 6 م ــى حــرَف الب ــْت ليل ــِة كتب ــِة العربي ــي حصــِة اللغ  اأ( ف
وبعــد ال�ســتراحِة كتبْتــه ٥ مــرات، كــم مــرًة كتبــْت ليلــى حــرف البــاء؟  

   جمع      طرح 

 ب( ادخــرُت 11 دينــارًا، اشــترْيُت منهــا قصــًة، وبقــي 
معــي ٣ دنانيــر، كــم دينــارًا ثمــن القصــة؟  

   جمع              طرح           

11

٥ -

11

٥ +

1٤

٩ -

1٤

+

16    8 -16

1٣    ٧ +1٠

٠ -1٤  ٤ -18

2 -12  ٩+ ٥



٥٧

٧ )قالــْت معلمُتنــا(: مــن يحصــْل علــى 1٥ نجمــًة خــلاَل   
ــع اأحمــُد 11 نجمــًة،  اأســبوٍع، لــه جائــزِة الّطالــِب النشــيِط، جمَّ

كــم نجمــًة يحتــاُج حتــى ياأخــذ الجائــزة؟

الحّل: 

٨ يوم ميلاِد بانة في 1٥ اأيار، اأي بعَد ٩ اأيام، ما هو تاريُخ اليوم؟

الحّل: 

٩ هنــد طبيبــُة اأســنان، حضــَر لعيادتهــا فــي اليــوِم 

ال�أوِل 1٤ مريضــًا، وفــي اليــوم الثانــي حضــر 11 مريضًا. 

ــوم  ــوم ال�أول عــن الي ــي الي ــد عــدد المرضــى ف كــم يزي

الثانــي. 

الحّل:



٥8

١ اأجُد ناتِج الطَّرح.

 اأ(         ب(     جـ(

 د(         هـ(     و(

 

٢ اأكتُب عددًا مناسبًا في 

11-   = ٧      ب(  - ٣ = 12  اأ( 

 جـ(  - ٩ = ٥       د(  - 1٣ = ٤

٢ اأحسُب ذهنيًا، واأضُع اإِشارَة < اأْو > اأْو = في  .

 اأ(                                    ب(   

 ٥ -1٥+ ٥  ٥ 16- ٩  16- ٧       د(   جـ( 

مراجعة الوحدة رُس الرابع                          الدَّ

18
  1٣ -

  

  1٧
6 -
  

1٤
  12 -

  

16
  ٩ -

  

 12
8 -
  

1٣
  ٥ -

  

٥ -8  ٥ +8٠ -11  ٣-11



٥٩

٤  اأفكر؟

 اأ( عددان مجموُعهما 11، والفرُق بينهما 1 . 

 .  ب( عدٌد اإِذا طرحَت منه 1٣ كان الناتُج ٣ 

جــاِج ٩  صيصــان و 1٧ دجاجــًة، منهــا 11 دجاجًة  فــي بيــٍت للدَّ 5

جاج؟   بيضــاَء، والباقــي حمــراء، كــم دجاجــًة حمــراء في  بيــِت الدَّ

الحل : 

٦ في كراسٍة للتلويِن 1٥ صورًة، لوَّنْت سعاُد 6 صور، ولوََّن سعيٌد ٧ صورٍ:

 اأ( كم صورًة لوََّن كلٌّ من سعيٍد وسعاَد من كراسِة التلوين؟ 

الحّل: 

َورِ التي لم يتّم تلويُنها في الكراسة؟  ب( كم عدُد الصُّ

الحّل : 

٨ في مزرعِة اأبي غازي 8 بقراٍت و 11 خروفًا، وكلُب حراسة.

 اأ-كم يزيُد عدُد الخراِف عن عدِد ال�أبقار؟

الحّل: 

 ب-كم عدُد الحيواناِت في مزرعِة اأبي غازي ؟

الحل:  



  اأهداُف الَوْحَدة:

ُيتوقَُّع من الطَّالب بعَد الانتهاِء من دراسِة هذه الَوْحَدة اأن يكوَن قادرًا على:

الوحدة الحادية عشرة 

                  الاأعداد من ٢١-٩٩

ورة: اأتاأمَُّل الصُّ

 اأيُّهما اأكثُر، عدد الطالباُت اأم عدد الّطلاب؟ 

فِّ جميعهم؟    ما عدُد طلبِة الصَّ

 ١( التعرُِّف اإلى مفاهيِم الاأعداد.

 2( قراءِة الاأعداِد بالرموزِ والكلماِت وكتابِتها. 

 3( تمثيِل الاأعداِد بطرٍق مختلفٍة.

 4( العدِّ عشراٍت حتى ٩0.
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الاأعداد من 2١-2٩ رُس الاأوَّل                          الدَّ

١ استمع اإلى النص واأجيب:

ِل فــي رحلــٍة اإِلــى القدِس، دخلــوا اإليها من باِب الاأســباِط،  ــفِّ الاأوَّ خــرَج طلبــُة الصَّ

ــْت  ــي؟ اأجاب ــا معلمت ــدِس ي ــًا للق ــم باب ــزاٌر: ك ــاأَل ن وزاروا المســجَد الاأقصــى، س

المعلمُة: اإِنها اأحَد عشَر بابًا.

للمســجِد  بابــًا  كــم  لميــاُء:  ســاألْت 

اإِنهــا  المعلمــُة:  اأجابــْت  الاأقصــى؟ 

بابــًا.  عشــَر  خمســَة 

 عدُد اأبواِب مدينِة القدِس:

 عدُد اأبواِب المسجِد الاأقصى:

2  اأ(  اأكتُب الاأعداَد بالرّموزِ في  : 

 سبعة =                         اأحد عشر =   

 ثلاث اآحاٍد وعشرة =           خمسة عشر =   

 عشرة =                         ٩ + ١0 = 
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3 اأعد واأكتُب الاأعداَد في       

    
٤ يصــادُف يــوُم الحــادي والعشــرين مــن شــهر اآذار كلَّ عــاٍم يــوَم الاأّم.احتفلْت اأســرُة 

َم الاأبنــاُء لاأمهــم اأزهــارًا رائعة. مــرواَن فــي هــذا اليــوِم فاأحضــرْت كعكــًة لذيــذًة، وقــدَّ

 اأمثِّــُل عــدَد الاأزهــار وعدَد البالوناِت بالاأجســاِم الحســابيَِّة واأكتُب العدَد المناســَب 
فــي  واأقراأه:   

    عدد الاأزهار                                 عدد البالونات

عشراتاآحادعشراتاآحاد               

7 ٩ ١١ ١2 ١3 ١5 ١6 ١7 ١٩
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ــمَّ اأكتــُب العــدَد بالرُّمــوزِ فــي  ٥ اأكتــُب الاآحــاَد والعشــراِت فــي  ثُ

 واأقــراأه: 

عشراتاآحاد

اثنان وعشرون
 

عشراتاآحاد

ثلاٌث وعشرون
 

عشرات اآحاد

اأربٌع وعشرون
                       

عشراتاآحاد

خمٌس وعشرون

   

 

 سٌت وعشرون        سبٌع وعشرون         ثماٍن وعشرون        تسٌع وعشرون

 : 6 اأكتُب العدَد المناسَب في 

   

           

عشراتاآحادعشراتاآحادعشراتاآحادعشراتاآحاد
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7 اأُعدُّ تصاعديًَّا واأكتُب الاأعداَد:

2٩، ، ، ، ، ، ، ،2١،20

عة: 8 اأكتُب الاأعداَد الاآتيَة بالصورِة الموسَّ

 اأ( 2١ =  +      

 ب( 24 =  +         

 جـ( 20 =  + 

9 اأقراأ الاأعداَد الاآتيَة واأكتُبها بالرُّموزِ في  

 اأ( سبٌع وعشرون=     

 ب( 6 اآحاد و 2 عشرات = 

 جـ( 5+ 20 = 

8 اأفكُِّر: 

اأكتُب عددًا واحدًا بين 20 و 2٩ يكون فيه:

 مجموُع رقمْي اآحاِده وعشراتِه يساوي ١0 
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١ األوُِّن داخَل مربعاِت الاأعداِد التي اأسمُعها من معلمتي:

)سبعة، خمسة عشر، واحد وعشرون، ثمانية، سبع وعشرون، سبعة عشر، تسع 
وعشرون، اأحد عشر، تسعة، ثلاث وعشرون(.

0١2345

678٩١0١١

١2١3١4١5١6١7

١8١٩202١2 223

24252627282٩

  
العدد النّاتج من التلويِن هو:

2 اأكتُب العدَد الممثََّل فيما ياأتي في           

 

تمثيل الاأعداد رُس الثاني                          الدَّ
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3 اأمثُِّل الاأعداَد فيما ياأْتي على الِمعداد:     

٤ يتوقَُّف هذا القطاُر في ثلاِث محّطاٍت، اأكتُب الاأعداَد التي يتوقَُّف عندها 

في كلِّ محطة:    

 

   

          المحطُة الثالثة     المحطُة الثانية      المحطُة الاأولى

٥ اأكتُب العدَد الذي يقُف عليه الكنغُر اإِذا قفَز من مكانِه: 

 اأ(  4 خطوات         ب(  7 خطوات   

                      

6 اأكتُب الاأعداَد في الجمِل الاآتيِة بالرُّموزِ في 

 اأ( اشتريُت قلمًا بستٍة وعشريَن قرشًا.   

ِل ثلاٌث وعشرون طالبًة.  فِّ الاأوَّ  ب( عدُد طالباِت الصَّ

١6  ١7

    ١٩   20    22  23  24  26  27  28     

20252٩
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ــفُّ الاأوَُّل فــي مدرســِة صــلاِح الّديــِن الاأساســيَِّة  7 الصَّ

المختلطــِة فــي القــدِس فيــه ١١ طالبــًا و 7 طالبــات. 

ِل في المدرسِة:  فِّ الاأوَّ  اأ( عدُد طلبِة الصَّ

 ب( يزيُد عدُد الطُّلاِب عن عدِد الّطالباِت بــ  

ُر واأناقُش: 8 اأفكِّ

اأصغُر عدٍد من منزلتْين مجموُع اأرقاِمه 8 
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١ اأتعاوُن مع زملائي في المجموعِة واأحلُّ اللّغز:)اأكتُب الحلوَل الممكنَة جميَعها(:

2 اأِصُل بيَن الصورِة والعدِد المناسب:

الاأعداد من 30-٩٩ رُس الثالث                          الدَّ

اأنــا عــدد من منزلتين، عشــراتي 
2 ومجمــوع اأرقامي ٩

اأنا عدد
 مــن منزلتيــن، اأقــل مــن 

28، ومجمــوع
 اأرقامي 7

اأنا عدد
 مــن منزلتيــن، اأقــل مــن 
27،ويزيــد اآحــادي عــن 

عشــراتي 4

اأنا عدد
 مــن منزلتيــن، اأقــل مــن 
25،ورقــم اآحــادي نفــس 

رقــم عشــراتي

عشراتاآحاد

٩2

28

2٩

١3

2١

27

 الحل:  الحل: 

 الحل:  الحل: 
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عشرات اآحاد عشرات اآحاد

3 اأكتُب العدَد المناسَب في  

 اأ( سبعة عشر                      ب( واحد وعشرون  

 جـ( 6 اآحاد و 2 عشرات         د( 3 + 20 

يتــوِن، فــي بســتانِه 2٩ شــجرَة زيتــوٍن، زرَع شــجرَة  جــدي ُيحــُب شــجرَة الزَّ ٤

زيتــوٍن اأخــرى وهــو ينشــُد:

على دلعونا وعلى دلعونا   زيتون بلادي اأجمل ما يكونا 

 صاَر في بستاِن جدي  شجرَة زيتون.                             

  نمثُِّل اأشجاَر الزيتوِن في البستاِن كما يلي:

      
٩ اآحاد  و 2 عشرات  و ١ اآحاد =  ١0 اآحاد و 2 عشرات 

= ١ عشرات و 2عشرات = 3 عشرات   
       = 30 شجرة زيتون

ويمكُن تمثيُل ذلك بالِمعداد: 

 اأناقش:ماذا حصل للخرزة؟
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٥  اأ( اأكتُب العدد المناسب في  ثم اأقراأ العدد:

     

 

 ب( اأكتُب الاأعداَد الاآتيَة في  

 

                            

عشراتاآحادعشراتاآحادعشراتاآحاد

عشرات عشراتاآحاد اآحاد
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6 اأقراأ الاأعداَد الاآتيَة:

 ٩٩   7٩   ٩4    80   88   57    6١    42    53    30   2٩   2١

7 اأكتُب الاأعداَد الواردة في الجمل الاآتية بالرُّموز:

 اأ( شارَك في رحلِة المدرسِة سبعون طالبًا  

 ب( في مزرعِة ماجٍد ستٌة وتسعون خروفًا 

8  اأ( اأُعدُّ تصاعديًَّا واأكتُب الاأعداد من 73 اإلى ٩2:

 ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،

 ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،

 ب( العدُد التالي للعدِد 6٩ هو 

       العدُد السابُق للعدِد ٩0 هو 

9  اأكمُل بكتابِة العدِد المناسِب في  

 اأ( 8 اآحاد و 7 عشرات = 

 ب( ٩+30=  

 جـ(  +40= 4١ 

 د(  7 +  = ٩7 

 هـ(  +  = 54 
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١٠ اأكمُل: 

  ٩3 ،٩2 ،٩١  ،  ،  

١١ اأفكُر واأناقُش:

 في العدِد ١7:       الرْقم 7 في منزلِة  وقيمُته المنزليَُّة 

                          الرْقم ١ في منزلِة  وقيمُته المنزليَُّة 

اأَضُع  حوَل قيمِة الرْقِم الملوَِّن بالاأحمر: ١2

اأ(      78
   80 ،  8    

ب(   ٩١
٩0 ، ٩    

جـ(    ١7
7  ،  70    

د(    60 
 0 ،60    

١3 اأنظُر اإِلى صورِة العائلِة واأجيب:

 اأ( عمُر الاأِب هو  سنة.

 ب( عمُر الاأمِّ قبَل سنٍة كان  سنة.

 جـ( عمُر ُلجين بعَد سنٍة هو  سنوات.

١٤ اأفكُِّر:

اأتعاوُن مع مجموعتي واأكتُب ثلاثَة اأعداٍد يتكوُن كلٌّ منها من رْقمْين مجموُعهما١0؟

 ،  ، الحل:

45
40

١3

٩
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١ اأكوُِّن عشراٍت كاملًة:

 اأجمع بالتعاون مع زميلي العيدان واأكوّن منها عشرات. 

 اأُعدُّ العشراِت الكاملَة واأعبُِّر عنها بالرموز  عشرات

2 اأنظُر اإِلى الاأشرطِة الملوَّنِة واأجيُب:

عدُد الاأجزاِء الصفراِء جميِعها = - عدُد الاأشرطِة الصفراِء =   

عدُد الاأجزاِء الحمراِء جميِعها = - عدُد الاأشرطِة الحمراِء = 

عدُد الاأجزاِء الخضراِء جميعها = - عدُد الاأشرطِة الخضراِء = 

عدُد الاأجزاِء جميِعها =   عدُد الاأشرطِة جميِعها  =     

3 اأكتُب العدَد المناسَب في  

 اأ(                     ب(                          جـ( 

مضاعفات العشرة رُس الرابع                          الدَّ

عشرات اآحاد
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 ب- اأمثُِّل الاأعداَد 80، 70 ، 40 على خِط الاأعداد: 

٤ اأكمُل:

١020٩0

٩08070١0

6 اأبــو اأحمــَد مــزارٌع، يــزرُع فــي كلِّ صــفٍّ فــي بســتانِه ١0 شــجراِت برتقــاٍل.

اأكمُل:

 ١25عدُد الصفوف

١080عدُد الشجرات

١0  20
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7 اأنظُر اإِلى جدوِل ٩٩ واأجيُب:

0١23456 8٩

١0   ١٩

202١ 25  

30    

 4748 

52  

64  6٩

7١76

  

 ٩٩

ـِ ١0 هو:   اأقُف عنَد العدِد 70، العدُد الذي يقلُّ عنه ب

ـِ ١0 هو:   اأقُف عنَد العدِد 40، العدُد الذي يزيد عنه ب
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50  62  64  66  

١ اأكتُب الاأعداَد بالرموز:

 اأ( تسٌع وثمانون =                     

 ب(  8 اآحاد و 5 عشرات =              

 جـ( 6 +40=                      

2 الضفدُع يحبُّ القفَز،

ُل العدَد الذي سيقُف عليه الضفدُع في  اإِذا قفَز:  اأسجِّ

 اأ( خطوتْين كلَّ مرة.  

 اأناقش:هل يمكن اأن يقف الضفدع على العدد 65 ؟

 ب( خمَس خطواٍت كلَّ مرة.

مراجعة الوحدة رُس الخامس                          الدَّ

86  
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3 في مكتبِتنا الصفيَِّة قصٌص متنوعٌة، حسَب الجدوِل الاآتي:  

نسانالعنوان  قصص منوعةالنباتالحيوانالاإ

8١52١2عدد القصص

 اأ( اأكثُر نوٍع من القصِص هو 

ـِ  قصة. نسان ب  ب ( يزيُد عدُد قصِص الحيواِن عن عدِد قصِص الاإِ

نساِن والنباِت معًا  قصة.  جـ( قصِص الاإ

٤ اأكمُل:

 العدُد التالي للعدِد 56 هو 

 العدُد السابُق للعدِد 80 هو 

٥ اأكمُل النمط: 

 ،  اأ(  23، 33، 43، 

  ،  ب( 70، 68، 66، 

ُر واأكتُب عددًا من منزلتْين في  6 اأفكِّ

 رقُم اآحاِده 3     

 رقُم عشراتِه 7   

 بيَن العددْين 7١ و 8١   
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7 لعبة: اأنا معي ... من معه ؟ *   

لبــِة وبطاقاِت)اأنــا معــي( علــى   يــوزُِّع المعلِّــُم بطاقاِت)مــن معــه( علــى نصــِف الطَّ

باقــي الطلبــة.

لبِة من مجموعِة )من معه( ليبداأ، ثُمَّ يقراأ الطالُب بطاقَته.  يختاُر اأحُد الطَّ

 يردُّ عليه الّطالُب من مجموعِة اأنا معي ليعطَي العدَد نفَسه. 

 يستمرُّ اللَّعُب اإِلى اأْن يتمُّ التوفيُق بين كلِّ زوجْين من البطاقات.

    

* ُيعدُّ المعلُّم من نوعي البطاقات ما يكفي عدَد الطلبة .

من معه
 8 اآحاد و 3 

عشرات

من معه
اأنا معي 40اأنا معي 38 4 عشرات

اأنا معي ٩3اأنا معي ١7
من معه

 7 اآحاد و ١ 
عشرات

من معه
 3 اآحاد و ٩ 

عشرات

من معه
 2 اآحاد و ١ 

عشرات

من معه
 ١ اآحاد و 2 

عشرات
اأنا معي 2١اأنا معي ١2
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8 اأكمُل الصورَة:

 اأ( اأرقاُم البيوت مرتبة، ما رْقُم البيِت الثالث؟ 

 ب( األوُِّن         باألواٍن مناسبة .

30
3١

30



ورة: اأت�أمَُّل الصُّ

 م� ال�أشك�ُل التي تراه�؟

  اأهداُف الَوْحَدة:

ُيتوقَُّع من الطَّ�لب بعَد ال�نته�ِء من دراسِة هذه الَوْحَدة اأن يكوَن ق�درًا على:

الوحدة الث�نية عشرة:

الهندسة والقي�س      

 1( التَّعرُِّف اإلى مفهوِم ال�ستق�مِة وال�نحن�ء.

 2( التَّعرُِّف اإلى بعِض ال�أشك�ِل الهندسيَِّة المستوية.

ِب والكرة.  3( التَّعرُِّف اإلى ال�أشك�ل: متوازي المستطيلاِت والمكعَّ

بع(. كِل)النصف، الرُّ  4( التَّعرُِّف اإلى اأجزاِء الشَّ

 5( اإِكم�ل اأنم�ٍط هندسيٍَّة مختلفة.
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ال�ستق�مة وال�نحن�ء رُس ال�أوَّل                          الدَّ

١ اأت�أمَُّل الّصوَر واأل�حُظ شكَل كٍل من:

 ح�فَّة القبة الذهبية.

 حوافِّ البن�ِء العلويَّة.

ّب�ِك. ُر قلمي في الّصورِة على: حبِل الغسيِل – ح�فَِّة الب�ِب – ح�فَِّة الشُّ  اأمرِّ
٢

م�ذا تلاحظ؟

٣   اأ( اأَتَتبَُّع بقلمي النق�َط ال�آتيَة واأقراأ:

                                                                            

قطعٌة مستقيمٌة            قطعٌة مستقيمٌة             ُمْنَحَنًى     ُمْنَحَنًى

 ب( األوُِّن القطَع المستقيمَة ب�للوِن ال�أخضِر والمنحني�ِت ب�للون ال�أزرق:

س
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٤ اأصُل بيَن كلِّ شكٍل واسِمه: 

ُمْنَحَنًى

قطعٌة مستقيمٌة

٥ اأكتُب عدَد القطِع المستقيمِة في  
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ط�َر حوَله�: ١ اأت�أمُل الُمطرَّزاِت الفلسطينيََّة، واأل�حُظ ال�إِ

اأقراأ الجدول واأتعلم:

كلالُمطرَّزة اْسُمهالشَّ

ُمربَّع

ُمستطيل

ُمثلَّث

دائِرة

المربع - المستطيل - المثلث - الدائرة رُس الث�ني                          الدَّ
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فِّ اأشك�ل�ً ُمربَّعًة، ُمستطيلًة، مثلَّثًة، دائِريًَّة. ٢ اأسمي من الصَّ

( على المثلَّث: ٣     اأ( اأضُع اإِش�رَة )

 

 
( على الدائِرة:   ب( اأضُع اإِش�رَة )

٤  األوُِّن داخَل        

                                                      

٥ اأِصُل كلَّ شكٍل ب�سِمه:

ُمثلَّث     

دائِرة

ُمستطيل 

ُمربَّع
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6 اأتعــ�وُن مــع اأفــراِد مجموعتي في تشــكيِل ال�أشــك�ِل 

الهندســيَِّة ال�آتيــِة )ب�لعيداِن اأْو المعجونة(:

كَل المرسوَم ثُمَّ اأرسُم شكلاً مم�ثلاً له:  ي الشَّ ٧ اأسمِّ
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8 اأت�أمُل الصورَة ثُمَّ اأكتُب عدَد كلٍّ من:   

             

               

طَة ثمَّ اأكمل: 9 اأصُل الخطوَط المنقَّ

                                               
    ُمستطيل       عدُد المستطيلاِت الن�تجِة من الخط المنقط = 

 

     ُمربَّع          عدُد المثلَّث�ِت الن�تجِة من الخط المنقط =  

صنَع اأحمُد ط�ئرًة ورقيًَّة ملوَّنًة، له� اأربعُة اأجزاٍء وذيل، ١0

        اأجيُب عّم� يلي:

كُل جزٍء من ال�أجزاِء ال�أربعِة يمثُِّل  

١١ اأفكُِّر: 

اأرسُم خطً� اأْو اأكثَر يقّسم كلَّ شكٍل اإِلى اأشك�ٍل جديدٍة حسَب المطلوِب اأسفل الشكل:

               مثلث�ن                       مستطيل ومثلث�ن



87

١٢ تبيــُع اأمُّ خ�لــٍد صينيتْيــن مــن اأقــراِص الزعتــِر يوميَّــً� ل�أحــِد المحــ�لِّ التج�ريــِة 

لتوفيــِر مــ� تحت�ُجــه اأســرتُه�.

 الشكُل الهندسّي لحوافِّ الصينيِة 

 الشكُل الهندسّي لحوافِّ اأقراِص الزعتر 

 عدُد اأقراِص الزَّعتِر في الصينية 

 عدُد ال�أقراِص التي تبيُعه� اأمُّ خ�لٍد في اليوم 

كِل ال�آتي: رتََّب خّي�ٌط م� لديه من اأزرارٍ في علٍب كم� في الشَّ ١٣

       

 اأرسُم ال�أزراَر في العلبِة الرابعِة.           

١٤ اأكمُل الجدوَل ال�آتي:  

كل الشَّ
 

1العدد

 عدُد المثلَّث�ِت يزيُد  كلَّ مرة.
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١ ذهبْت اأمُّ وائٍل اإِلى السوِق واشترْت اأغراضً� للبيت واألع�بً� ل�أبن�ئِه�: 

 

  

م� ال�أشي�ُء التي اشترته� اأمُّ وائل؟

  اأسمي:  متوازي المستطيلات      المكعب         الكرة

كَل الذي يمثُِّل متوازي المستطيلاِت فيم� يلي: ( اأسفَل الشَّ ٢ اأضُع )

  

                                                           
)       (                       )      (                    )      (         

٣ اأت�أمُل ال�أشك�َل فوَق الصندوِق واأجيب: 

 اأ( عدُد المكعب�ِت  مكعب. 

 ب( عــدُد الكــراِت داخــَل الصنــدوِق يزيــُد 
بــ�ت فوقــه، مــ� عــدُد  بمقــدارِ 2 عــن عــدِد المكعَّ

ــرة. ــرات؟  ك الك

متوازي المستطيلات - المكعب - الكرة رُس الث�لث                          الدَّ
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كِل المرسوم: ٤ اأحصُر الشيَء المش�بَه للشَّ

                          

                        

                      

٥ يلعُب اأمجُد ب�لقطِع، اأسمي ُكلَّ قطعٍة منه� 

فِّ الواحِد  قطع. عدُد القطِع التي وضَعه� في الصَّ

ِل ، ف�أصبَح عدُد  فِّ ال�أوَّ وضَع اأمجُد صفً� اآخَر فوَق الصَّ

القطِع  قطعة.

6 األوُِّن ال�أشك�َل المتش�بهَة ب�للون نفِسه: 



90

٧ اأُعدُّ ال�أشك�َل واأكمُل الجدوَل ال�آتي:

                         

 اأ(

العدُدالشكُل

ُمكعب

كرة

متوازي المستطيلات

 ب( اأكبُر عدٍد         ،      الشكل 

 جـ(  اأصغُر عدٍد       ،      الشكل 

8 األوُِّن بقيَة الخرزاِت في الِعْقِد ب�لنمِط نفِسه: 
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 اأول�ً: النصف

١ قَسمْت ال�أمُّ رغيَف الخبِز اإِلى قسمين متس�ويْين لطفلْيه�.

. كل   اأ( عدُد ال�أقس�م المتس�ويِة في الشَّ

 ب( يكون نصيُب كلِّ طفٍل من الرغيف )جزءًا واحدا - جزاأين(.

كِل المقسوم اإِلى قسمين متس�ويْين: ( اأسفَل الشَّ ٢ اأضُع اإِش�رَة)
 

 )       (                     )         (      )         (          

كِل المقسوِم اإِلى نصفْين: ٣ اأضُع اإِش�رَة) ( اأسفَل الشَّ
                                    

)      (              )      (                 )      (         )      (       

)      (             )      (                )      (         )      (        

اأجزاء الشكل رُس الرابع                          الدَّ

واأقراأه نصفً�. 1
2

اأعبر عن نصيب كل شخص ب�لكسر 
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كِل واأكتُب الكسَر في )     (: ٣ األوُِّن نصَف الشَّ

      

                )     (          )     (            )      (          )     (       )     (    

بع  ث�نيً�:الرُّ

قسمْت ال�أمُّ الفطيرَة التي صنعْته� بيَن بن�تِه� ال�أربِع ٤

       ب�لتس�وي.

 قسمْت ال�أمُّ الفطيرَة اإِلى  اأقس�م .

 ت�أْخُذ كلُّ بنٍت  الفطيرة.

م اإِلى 4 اأقس�ٍم متس�وية: كِل المقسَّ ( تحَت الشَّ ٢ اأضُع اإِش�رَة )

)    (                  )    (             )    (                   )    (      

واأقراأه ربعً� 1
4
اأعبر عن نصيب كل بنت ب�لكسر 
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كل: ٣ اأظلُِّل ربَع الشَّ

٤ اأكتُب الكسَر الّداَل على الجزء المظلَّل:

             

            

                           )       (            )       (               )       (                )        (   

 

٥ اأحصر الكسِر الّداِل على الجزء الملوَّن:

              

      

                  

) 1
4
 ، 1

2
(               ) 1

4
 ، 1

2
 (        ) 1

4
 ، 1

2
 (      ) 1

4
 ، 1

2
 (  
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١ رسَم اأحمُد منزل�ً في حصِة التربيِة الوطنيَِّة والحي�تيَِّة .

نسمي الشكَل:   

                    

                  

                 

٢  اأضُع  حوَل اسِم الشكِل:

ُمثلَّثُمستطيلدائِرةُمربع

ُمستطيلدائِرةُمربعُمثلَّث

دائِرةُمربعُمثلَّثُمستطيل

ُمربعكرةُمستطيلُمثلث

مستطيلمتوازي مستطيلاتكرةمكعب

مراجعة الوحدة رُس الخ�مس                          الدَّ
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٣ األوُِّن داخَل المربع�ِت ب�للوِن ال�أخضِر و داخَل المثلَّث�ِت ب�للوِن ال�أحمر:

                         

٤ األعُب ب�ل�أشك�ل:

 اأ( اأكتُب ال�أعداَد تص�عديًَّ� في ال�أشك�ل ل�أحصَل على الهدية.

 ب( الشكُل الذي ُوضعْت عليه الهديُة هو  والعدد فيه 

كِل الذي يحمُل العدَد:  جـ( م� اسُم الشَّ

 9                  16         19         

1

9

16
19
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٥ اأكتُب اسَم كلِّ شكٍل من ال�أشك�ِل ال�آتية 

كل: 6 اأظلُِّل نصَف الشَّ

                                               

كل:  ٧ اأظلُِّل ربَع الشَّ

       



97

8 اأحصر الكسَر الذي يمثُِّل الجزَء الملوَّن:
        

  

                 
) 1

4
، 1

2
 (                     ) 1

4
، 1

2
(                ) 1

4
 ، 1

2
 (          

9 وضَع خ�لٌد م� معه من ُكراٍت في 4 كؤوٍس حسَب النَّمِط ال�آتي:

  

اأكتب عدد الكرات في الك�أس الرابعة 
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ج�بة الصحيحة: ١0  اأحصُر ال�إِ

كُل  )مثلث�، دائرًة (  اأ( يمثُِّل الشَّ

كُل  )ُمربعً�، مستطيلاً(  ب( يمثُِّل الشَّ

       ) 4
1
، 1

4
 جـ( ُيكتُب الكسُر)ربع( على صورِة ) 

       ) 2
1

، 1
2

 د( ُيكتُب الكسُر)نصف( على صورِة ) 

كِل المن�سِب، واألوُِّن داخَله: ١١ اأكمُل النمَط برسِم الشَّ

     

 

ُمه اإِلى اأربعِة اأقس�ٍم متس�وية: طِة واأقسِّ بكِة المنقَّ ١٢ اأرسُم مربَّعً� في الشَّ
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 اأفكُِّر:

 اأحمُد وهن�ُء يذهب�ن من طريقْين مختلفْين اإِلى المدرسة. 

 اأ( اأصُف طريَق كلٍّ من اأحمَد وهن�ء.

 ب( َمْن منهم طريقه اإِلى المدرسة اأقصر.



تم بحمد الله

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

نجاح الحسنات نايف شتيه          روان الصوص        

حنان اأبو سكران نادية جبر          ربى داود         

مجدولين اأبو معيلق اأحمد رشدي         ختام حمارشة        

باسمة شوشه وجدان الدودة              منال سلهب             

معتز حمودة وداد بسطامي           اأميرة عمرو           

اآمال السالمي سحر معلواني                               مها سالمية             

محمد اأبو صبحة مجدى النجار         حسن اأبو عبيدة                             

محمد حمد اأمين شعث          يوسف النجار        

عايدة الغزاوي افتخار الملاحي                         سمية الجمل                                

سوزان اأبو حزين                             بشرى المصري                            عصام اأبو خليل   

لجنة المناهج الوزارية:

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

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

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

لجنة وثيقة الرياضيات:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأ. مبارك مبارك اأ. قيس شبانة        


