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تمهيد

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

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

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

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

اآلمال، ويالمس األماني، ويرنو لتحقيق الغايات واألهداف.   

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

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

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

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

في وطن نحمله ونعظمه.   

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

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

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

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

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

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

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

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

وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.

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

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

واثقون من تواصل هذه الحالة من العمل.

وزارة التربية والتعليم العالي

مركـز المناهج الفلسطينية

تشرين ثاني / 2016 م



مقدمة

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

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

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

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

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

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

وصوالً إلى طلبٍة مبدعين ومنتجين للمعرفة ال مستظهرين لها.

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

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

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

ويمكنهم من التعاطي مع المواقف الحياتية ضمن سياقات رياضية.

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

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

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

وتوظيفها بما يحقق التعلم الفعال.

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

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

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

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

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

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

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

مصلحة طلبتنا قادة مستقبلنا.

المؤلفون



المحتـويـــات

جمع عددين دون حمل ضمن ٩٩٩                             3   1 الدرُس 
جمع عددين مع الحمل                       ٧  الدرُس ٢  

طرح عددين دون استالف ضمن ٩٩٩          1٢   3 الدرُس 
طرح عددين مع االستالف                  1٦ الدرُس 4  
خواص عملية الجمع              ٢1 الدرُس 5  
مراجعة الوحدة              ٢4 الدرُس ٦  

جمع األعداد وطرحها ضمن 999 الوحدة: 6

العدد القفزي                          ٢٩   1 الدرُس 
مفهوم الضرب                              3٢  الدرُس ٢  
حقائق الضرب للعدد )٢(              3٦   3 الدرُس 
حقائق الضرب للعدد )3(               3٩ الدرُس 4  
حقائق الضرب للعدد )4(               43 الدرُس 5  
حقائق الضرب للعدد )5(               4٧ الدرُس ٦  
حقائق الضرب للعدد )1٠(               51 الدرُس ٧  
مراجعة الوحدة                           54 الدرُس ٨  

الضرب الوحدة: 7

مفهوم القسمة                                       5٩   1 الدرُس 
القسمة )1(                                       ٦4  الدرُس ٢  
القسمة )٢(                                      ٦٧   3 الدرُس 
مراجعة الوحدة                                 ٧٠   4 الدرُس 

القسمة

٧5                      ) 1
3

 ، 1
4

 ، 1
٢

الكسور )   1 الدرُس 

 ٨٠                           ) 1
٨

 ، 1
5

الكسور ) الدرُس ٢  

مراجعة الوحدة                                 ٨3   3 الدرُس 

الكسور الوحدة: 9

الوحدة: ٨

وحدات الطول                                       ٨٧   1 الدرُس 
قراءة الساعة                          ٩٢  الدرُس ٢  
مجسمات                          ٩٨   3 الدرُس 

مراجعة الوحدة                                 1٠1   4 الدرُس 

الوحدة: 10     الهندسة والقياس)2(

جمع البيانات البسيطة                       1٠5   1 الدرُس 
التمثيالت البيانية                    1٠٨  الدرُس ٢  
مراجعة الوحدة                111   3 الدرُس 

الوحدة: 11     البيانات)2(

الكتب الدينية

الكتب العلمية

قصص األ�أطفال

معارف وعلوم
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�أتاأمَُّل �لّصوَرَة و�أناقش: 

 �أعّبُر عن �لّصورِة ِبُلَغتي.

 ما مجموُع �لُكتِب �لدينية و�لكتب �لعلمية؟  

�لوحدة �لسادسة
جمع �ل�أعد�د وطرحها ضمن ٩٩٩

 �أهد�ف �لوحدة:

ُيتوقَُّع من �لّطالب بعد در�سة هذه �لَوْحَدة �أْن يكون قادرً� على: 

 1( َجْمِع عددْين دوَن َحْمل.     

 2( َجْمِع عددْين مع �لَحْمل.
 3( َطْرِح عددْين دون �ستلاف.  

 4( َطْرِح عددْين مع �ل�ستلاف.

 5( َتعرُِّف خاصيتي )�لتبديل و�لتجميع( لعملية �لَجْمع.

 6( َحلِّ مشكلات حياتيٍة على عمليَّتي �لَجْمع و�لطَّْرح . 

�لكتب �لدينية

�لكتب �لعلمية

قصص �أل�أطفال

معارف وعلوم
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1 في َمْزرَعِة �لعم سامر َعَدٌد من �ل�أْشجارِ �لُمثِمرة منها:

      ٩ تُّفاح              30 ُرّمان               7 تين              32 َلْيمون   

 َعَدُد �أْشجارِ �لتُّفاِح �أْكبُر من َعَدِد �أشجارِ  

 َعَدُد �أْشجارِ �لتُّفاح و�لتِّيِن:  +   =  شجرة.  

 َعَدُد �أْشجارِ �لرّمان و�لَّلْيمون:  +   =  شجرة.

2 �أِجُد ناتَِج ما يلي:

رُس )1(   �لدَّ
َجْمُع عددْيِن دون َحْمٍل ِضْمن ٩٩٩       

10   

23 +
12   

  73 +
11   

44 +
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ناديــِق �ل�آتيــة لُِتصِبــَح  3 �أتعــاَوُن َوزميلــي و�أكتــُب َعــَدَد �لُكــر�ِت فــي كلٍّ مــن �لصَّ

ــارُة َصحيَحًة: �لِعب

 �أ(   +     = 15كرة

 ب(   +   = 13كرة 

 جـ(   +  =  1٨كرة  

4 خــرج 215 طالبــًا مــن َمْدرســِة )�لحّريَّــة �ل�أساســيَّة( فــي رِحلــٍة  �إلــى مديَنــِة عــّكا 

وز�رو� ســورها، وخــرج 162طالبــًا مــن َمْدرســِة )�ل�ْســِتْقلال 

�ل�أساســيَّة( فــي رْحلــٍة �إِلــى مديَنــِة �لُقــدس وز�رو� �لمســجد 

ــة. �ل�أقصــى وكنيســة �لقيام

لبِة �لذين خرجو� في �لرحلتين معًا 215 + 162 =   َعَدُد �لطَّ

 ُيمكُن تمثيُل ذلك باأكثر من طريقة:
 

مئاتعشر�ت�آحاد �ل�أجسام �لحسابية:
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 لوحة �لمنازل:

 �لجمع �ل�أفقي:                                   �لجمع �لعمودي:

              =   + 

5 �أجد ناتج �لجمع:

300   

  200 +
301   

  ٩6 +
411   

  32٨ +
725   

  264 +

6 �ْنطَلــَق �أميــر ِبســيارتِه مــن �إحــدى قـُـرى ِجنيَن لزيــارة صديقه 

ــم �أكمــل ســفره  ــرً�، ث ــو مت ــَع مســافَة 112 كيل ــه، َفَقَط ــي ر�م �لل ف
للصــلاة فــي �لمســجد �ل�أقصــى فقطــع مســافة 16 كيلــو متــرً�.

 �أحسب �لمسافة �لتي قطعتها سيارة �أمير من قريته �إلى �لمسجد �ل�أقصى.

�لحل: 

+

مئاتعشر�ت�آحاد

512

261

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

 +
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أْلعــاب �ل�أْطفال، َوَقــد �أعجبْتهم  ــعاَدة( لِ� 7 َذَهَبــْت ِهبــُة و�أخوهــا �إبر�هيــُم �إِلــى محّل )�لسَّ

َهــذه �ل�أْلعاب:

  

 �أ( مع هبَة ٩00 قرش،هل تستطيع شر�ء �لدمية و�لسيارة؟ �أوّضح �إجابتي.

�لحل: 

 ب( مع �إبر�هيَم ٨00 قِرش،هل يستطيُع ِشر�ء �لدّب و�لجر�فة؟ �أوضح �إجاَبتي.

�لحل: 

٨ �أعطي مثال�ً لَعددْيِن �آخرين مجموعهما ٩٩٩:

500 قرش237 قرشًا100 قرش112 قرشًا

444   

  555 +

   

   +
   

   +
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�أول�ً: َجْمُع َعَددْيِن مع �لحمل ضمن ٩٩

ـــَدد  ـــة َع ـــر �لَمْدَرســـة لِمعرف ـــي ُمدي ـــف �لثّان ـــة �لصَّ ـــن َطَلَب ـــٌة م ـــْت َمْجموع 1 قاَبل

فـــوف. ـــٍة َبْيـــن َطَلَبـــة �لصُّ فـــوف فـــي هـــذه �لَمْدَرســـة؛ لِتنفيـــِذ ُمســـاَبقٍة ثقافيَّ َطَلَبـــة �لصُّ

لبة هو  ُف �لذي فيه �أقلُّ َعَدد من �لطَّ  �أ( �لصَّ

طالبًا. فْين �لّر�ِبع َو�لثّالِث يساوي   ب( َمجموُع َطَلَبة �لصَّ

 ُيمكُن َتمثيُل ذلك ِبال�أْجسام �لِحسابيَّة كما يلي:

                       و                       ُيساوي

            =           +         

 ُيمكُن َتمثيُل ذلك من ِخلال لْوَحة 
�لَمنازِل:

رُس )2(   �لدَّ

َجْمُع عددْيِن مع �لَحْمل       

  �لصف   �ل�أول    �لثاني    �لثالث   �لر�بع

  �لعدد      53       60       47      34

عشر�ت�آحاد

43
4

+
7
1

1

٨



٨

ــت 32 ُعضــوً�، َوفرقتْيــن  يــن فرقــَة كّشــافٍة َضمَّ 2 شــكَّلْت َمدرســُة َصــلاح �لدِّ

لِلاأشــبال ضمتــا 4٨ ُعضوً�.�أَتعــاوُن َوزميلــي فــي �إيجــاِد عــدد 

َمجمــوِع �أْعضــاِء فرقــِة �لكّشــاَفة و عــدد فْرقتــي �ل�أشــبال معًا.

�لحّل: 

3 �أِجُد ناتَِج �لجْمِع فيما يلي:

 ثانيًا: جْمُع َعَددْين مع �لَحْمل ِضْمن٩٩٩

1 فــي �لجمعــة �ل�أولــى مــن رمضــان منعــت قــو�ت 
ــى  ــرم �إل ــة طولك ــن مدين ــلال وصــول 1٩2 شــخصًا م �ل�حت

�لمســجد �ل�أقصــى، كمــا ومنعــت وصــول ٩5 شــخصًا مــن 
ــوم نفســه.* ــي �لي ــل ف ــة �لخلي مدين

 �أِجــُد عــدَد �ل�أشــخاِص �لذيــن منعــت �لحو�جــُز �ل�أمنيــُة وصولهــم �إلــى �لمســجد 
�ل�أقصى في ذلك �ليوم من �لمدينتْين.

�لحّل: 

2٩   

  16 +
17   

  65 +
65   

  2٨ +

   = 46 + 34       = 36 + 15       = 1٨ + 1٨    

لبة للحّل من خلال �لَمحسوسات . * لِلُمعلّم: تمثيُل �لطَّ



٩

: 2 �أتاأّمُل عمليَة �لجمِع �لممثلِة على �لِمعد�د و�أكتُب �لناتَج 

 �أ(  74٨ + 215=  

 ب(  462 + 3٨7= 

               

            

3 �أمثُِّل عمليََّة �لجْمع �ل�آتية و�أِجُد �لنّاتِج:

 �أ( 54٩ + 214 =  

 ب( 275 + 6٨3 =  

مئاتعشر�ت�آحادمئاتعشر�ت�آحاد

عشر�ت�آحاد

+

مئات

عشر�ت�آحاد

+

مئات
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11٩   

  ٨3 +
4٩4   

  213 +
7٨0   

  1٩٨ +
57  

  2٩0 +

4 �أِجُد ناتَِج �لجْمِع فيمايلي:

ًة و75 �أْرَنبًا. 5 في َمْزرَعِة �أبي َتْحسين 51٩ دجاجًة  َو 17٩ َبطَّ

يور في �لَمْزرَعة؟  َكْم َعَدُد �لطُّ

�لَحّل: 

٩65 شفويًا. 6 �أكون َمساألًة حياتيَّة َيكوُن حلُّها: 72٨ + 237 = 

623   

  200 +
155   

  1٨ +
506   

  347 +
27٨   

  506 +
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   +
    �أم خليل

�أم محمد

�أعجبني طقم �لسكريات وسخان �لقهوة، سوف �أشتريها

حسنًا،سوف �أشتري طقم �لّصحون وطقم �لّطناجر

?

   

   +

215 قرشًا 4٩5 قرشًا 375 قرشًا 320 قرشًا

7 �أعلنــت محــلاُت �أبــي حســان لــلاأدو�ِت �لمنزليــِة عــن حملــة تنزيــلات 

بمناســبة يــوم �ل�أم، فالتقــت �أم خليــل مــع جارتهــا �أم محمــد فــي �لمحــل.

 ثمن مشتريات �أم خليل: 

 ثمن مشتريات �أم محمد: 

٨ �أفكر:

 عدد�ن مجموعهما ٨٨٨:

 ،  �أ( 
 ،  ب( 
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رُس )3(   �لدَّ

طرُح عددْيِن دوَن �ستلاف ِضْمن ٩٩٩       

ــدن  ــي بعــض �لُم ــات �ل�أمطــار ف ــُة �ل�أْرصــاِد �لفلســطينيَّة كمّي لْت محطَّ ــجَّ 1 َس
�لفلســطينيَّة خــلال �إْحــدى �لُمنخفضــات �لجويــة، فكانــت َكمــا فــي �لجــدول �ل�آتي:

كمية �ل�أمطار )ملم( *�لمدينة

70�لقدس)�لعاصمة(

30طولكرم

٩7بيت لحم 

71سلفيت

�أل�ِحُظ �لَجدوَل �لّساِبَق و�أناقُِش زُملائي:

 �أ( كانْت كمية �ل�أْمطار �أكبَر ما ُيْمكن في مديَنة  

ــَت لحــٍم عــن كميــة �ل�أْمطــار فــي  ــُة �ل�أْمطــارِ فــي َمدينــة بْي  ب( َكــْم تزيــُد كمي

مدينــة �لُقــدس؟ 

 جـــ( َهــْل كميــة �ل�أْمطــارِ َفــْوَق مديَنــة �لَخليــل �أكبــُر مــن كميــة �ل�أْمطــار َفــْوَق َمدينــة 

ســْلفيت؟

جابة؟   ماذ� �أْحتاُج لِلاإ

 * للمعلم:يذكر �لطلبة �أن كمية �لمطر تقاس بوحدة تسمى ملمتر)ملم(.
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طب )  ( ثم �أكمُل:  2 �أِجُد ناتَج �لطَّرِح من خلال �لشَّ

  = 20 - 50 

 �لَمْطروُح منه هو  

 �لَمْطروُح هو      

 باقي �لطَّرح هو 

3 �أِجُد ناتج �لطَّرح فيما يلي:
 

 =٨-17 =5٩٩-٨ =45-67

4 فــي �نتخابــات �لمجلــس �لمحلــّي فــي �إحــدى �لقــرى �لفلســطينية ترشــحْت ثــلاُث 

ــة:  ــو�ِت �ل�آتي ــى �ل�أص ــْت عل ــم، فحصل قو�ئ

 

 �أ( كم يزيُد عدُد �أصو�ِت قائمِة �ل�ستقلاِل عن عدِد �أصو�ِت قائمِة �لحريِة؟

      �لحل:4٨5 - 365 =  

نستطيُع تمثيَل ذلك بال�أجساِم �لحسابية: 

�لبناء�لحرية�ل�ستقلال
4٨5365272

4٨5  

  365 -

�لّطرح �لعمودُي
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 ب( كم يزيُد َعَدد �أصو�ِت قائمِة �ل�ستقلاِل عن عدِد �أصو�ِت قائِمِة �لِبناء؟

نستطيُع تمثيَل ذلك بالِمْعد�د:

5 �أتعاوُن و�أفر�َد مجموعتي في �إيجاد ناتج �لطَّرح فيما يلي:

 

مئاتعشر�ت�آحاد

مئاتعشر�ت�آحاد

4٨5  

  272 -

�لّطرُح �لعمودّي

مئاتعشر�ت�آحاد

376  

  154 -

774  

  271 -

عشر�ت�آحاد

-

مئات

٩ 3 2
5 2 0

٩32   

  520 -

 �أ( 

 ب( 

 جـ( 

 �أناقش:كيـــف نجـــد 
ــن  ــن ضمـ ــرح عدديـ ــج طـ ناتـ

�ســـتلاف؟ دون   ٩٩٩
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6 في �لخامس من نْيسان �أقامْت محافظُة �أريحا 

مهرجانًا خاّصًا بيوم �لّطفل �لفلسطينّي، حضره 265 ولدً� و 3٩6 بنتًا. 

 �أ( َكْم ِطفلاً َحضر �لمْهرجان؟

�لَحّل:

 ب( كم يزيُد َعَدد �لبناِت عن َعَدد �ل�أول�د؟
 �لَحّل:

ُق بالجْمِع فيما يلي: 7 �أِجُد ناتَج �لطَّرِح و�أتحقَّ

 

٨ �أحِسُب ناتَج �لطَّرح فيما يلي: 

 =500 - 6٩٩ =300 - 574 =666 - ٩٩٩

٩ �أْكِمُل �لنَّمط فيما يلي: 

 �أ( 577 ، 567 ، 557 ،  ، 
 ب( 7٨٩ ، 67٨ ، 567 ،  ، 

7٨6   

  451 -
�لتحقق

+

٩3٨   

  705 -
�لتحقق

+
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�أول�: طْرُح َعَددْين مع �ستلاف ضمن ٩٩

1 �أْقر�أ و�أْكِمل �لفر�َغ بما هو مناسب:*

ــُده عــددً�  ــي �ل�أساســّي �أعطــاه و�لِ ــف �لثَّان ــي �لصَّ ــٌب ف ــر طال َفْج
ــا.  ــارً� منه ــل  2٨ دين ــه �أم ــاء �أخت ــه �إْعط ــَب من ــر وَطَل ناني ــن �لدَّ ِم
َوَضــَع فجــر �لمْبلــَغ �أماَمــه علــى �لّطاوِلــة َفوجــَد 4 �أور�ق نقديــة مــن 

ــة �لعشــرة دنانيــر.  ــة �لّدينــار و6 �أور�ق نقديــة مــن فَِئ فَِئ

 معنى ذلك، �أنَّ �أباه �أعطاه: دينارً� .

ُيمكُن تمثيُل �لمبلغ �لذي بقي مع َفْجر بال�أْجسام �لحسابيَّة:

            

رُس )4(   �لدَّ

طرح عددْيِن مع �ل�ستلاف       

* للمعلم: تنفيذ �لنشاط بالمحسوسات)نقود، �أجسام حسابية،...(

64   

  2٨ -

145

عشر�ت�آحادعشر�ت�آحاد
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45

  3٩  -
٨1

  27  -

2 �أجري عمليتْي �لطَّرح فيما يلي باْسِتْخد�م :

 �أ( �لعيد�ن: 54 – 37 = 

 ب( لْوَحُة �لمنازِل: ٩6 – 4٨ = 

3 �أِجُد ناتج �لطَّرح فيما يلي:

4 فــي يــْوم �ل�ســتقلال وزََّع مديــُر �لمدرســِة ٩3 كوفّيــة، �أْعطــى منهــا 6٨ كوفيــة 

ــف �لثّالــث جميعهــم. ــف �لثّانــي، و�أعطــى �لباقــي لطلبــة �لصَّ لطلبــة �لصَّ

ف �لثّالِث جميعهم؟   ما عدُد طلبة �لصَّ

�لحل:

5 �أْكَتِشُف �لَخطاأ: �أيُّهما حلُّه صحيٌح، ولماذ�؟        

70  
3٨ -
4٨  

  70َيَزن
3٨ -
32  

زينة

عشر�ت�آحاد

–



1٨

ثانيًا:َطْرُح عددْين مع �سِتلاف ِضْمَن ٩٩٩

1 نشاط عملي:

جمــُع فريــُق �أصدقــاء �لبيئــة فــي �لمدرســة 475 عــوَد بوظــة و�ســتخدمو� منهــا 15٨ عــودً� 

لتشــكيل مناظــر جميلــة.

ساألْت �لُمعلمُة �أعضاَء �لفريق: كم عودً� بقي لدى �لفريق؟

 �أ( �أجابْت عبير: �أمثّل �لَحّل بال�أْجسام �لحسابّية:

 ب( �أجاب فادي: ُيمكُن تمثيُل �لحّل على لوحة �لمنازل:

     

 جـ( �أجاَبْت ليلى يمكن �لحّل باْختصار كما يلي:

عشر�ت�آحاد

-

مئات

4 7 5
1 5 ٨

156

475   

15٨ -

  

156

 �أناقش:كيـــف نجـــد �لطرح �لعمودي
ــن  ــن ضمـ ــرح عدديـ ــج طـ ناتـ

٩٩٩ مـــع �ل�ســـتلاف؟



1٩

2 �أِجُد ناتج �لطَّرح فيما يلي:

3 كانْت قِر�ءُة عّد�د �لكهرباء خلال ثلاثة �أشهر كما يلي:

شهر حزير�نشهر �أيارشهر نيسان

360654٩٨0

 �أ( قِر�ءة �لعّد�د خلال شْهر �أيار: 

 ب( كم تزيد قر�ءة �لعد�د خلال شهر حزير�ن عن قر�ءة �لعد�د في شهر �أيار؟ 
�لَحّل: 

٩71   
546  -

  

634   
217  -

  

724   
263  -

  

510   
30٩  -

  

71٨   
167  -

  

5٨2   
137 -
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ــة  ــة فخاريَّ ــي �لقــدس 325 قْطع ــر�ث �لفلســطينّي ف ــي مْتَحــف �لتُّ 4 يوجــد ف

ــة �أخــرى.  ــة لقطــع تر�ثّي ــة، �إضاف ــة معدنيَّ و130 قطع

 �أ( ما �لفرُق بْين َعَدد �لقطع �ل�أثريَّة �لفخاريَّة وعدد 
�لقطع �لمعدنيَّة؟

�لَحّل:

 ب( كم عدد �لِقَطع �ل�أثرّية �لفخاريَّة و�لمعدنيَّة معًا؟

 �لَحّل:

5 �أْكِمُل �لَجْدول:

�أتحقق بالجمعجملة �لطرح

  = 467 - ٨4٩   =   + 

  = 50 - 220   =   + 
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1 نشاط عملي:)�للعب بالِبطاقات �لُملوَّنة( * 

تــمّ  �إعــد�د )10( ِبطاقــات َحْمــر�ء و)10( بطاقــات خْضــر�ء تحِمــل 

كٌل منهمــا �أعــد�دً� ضْمــن منِزلتْيــن، ثــّم ُوضعــت �لِبطاقــات بشــكٍل 

 . 23  35 عشــو�ئّي، لَيختــار �لُمعلــم طالبْيــن للعب 

 ســحب حْمــد�ن �لِبطاقــُة �لحْمــر�ء ثــم �لخْضــر�ء، وكتــَب 
مجمــوع �لعدديــن علــى �لبطاقتيــن.   

لْت هنــد �لَعــَدد �لموجــوَد علــى �لِبطاقــة �لخْضــر�ء ثــم  ثــم ســجَّ
�لحْمــر�ء وكتبــْت مجمــوع �لعدديــن علــى �لبطاقتيــن.

 �أ( ساأل �لُمعلم: َهل �ختلف �لنّاتِجان؟   

 ب( �أْكِمل:23 + 35 =  + 23

2 �أمثّل عمليتْي �لجْمع �ل�آتيتين على �لِمْعد�د: 

  �أ( 132 + 345 =           ب( 345  +  132 =  

     

  

 هل �ْختلَف �لناتجان ؟ 

رُس )5(   �لدَّ

خو�ص عملية �لجمع      

مئاتعشر�ت�آحاد

23

  35 +

35

  23 +

مئاتعشر�ت�آحاد

*  للمعلم: �إعادة �للعبة ل�أكثر من طالبين باأعد�د مختلفة.
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     �أتعلم:تبديل ترتيب �لعددين في عملية �لجمع يعطي �لناتج نفسه.

3 �أْكِمل �لفر�َغ فيما يلي �عتمادً� على �لخاصية �لتبديلية:

 �أ( 42 + 53 =  + 42

 ب( 7٨ +  = 32 + 

 جـ(   + ٩6 =  + 12

4 �أِصُل بْيَن �لعمليتين �لمتساويتين في �لناتج في �لعمودين دوَن �إِجر�ء عمليَّة �لجْمع:

 542 + 23٩    264 + 54    

٩32 +245            1٨5 + 74٨    

 54 +264            23٩ +542    

 74٨ +1٨5                  

ل كلُّ  مــع حســٍن ومحمــوٍد وعَمــر ُكــر�ٌت زجاجيَّــٌة، ســجَّ 5

منهــم َعــَدد مــا معــه علــى ِبطاقــة كمــا يلــي:

َلِعَب �لثَّلاَثة، وبعد �نتهاء �للعب، �أر�دو� جْمع ما معهم ِمن �لُكر�ت �لزُّجاجيَّة:

 ُيمكُن تمثيُل ذلك ِبطريقتْين:

= )32 + 25( + 14               = 32 + )25 + 14(     

   =  +             =  +   

 هل �ْختلَف �لنّاتِجان ؟ 

142532
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6 �أكُتُب �لَعَدَد �لُمناسَب في �لَفر�غ :

 �أ( )35 + 1٨( + 22 = 35 + )  +   (   

 ب( 451+ ) 21٨ + 126( = )  +  ( + 126

 جـ( ) 54٨ + 0 ( + 1٨2 =  + )  + 1٨2 ( 

7 �أجد ناتج �لجمع: 

) 352 +154 ( + 204              352 + ) 154+204(          

   +    =               +    =      

  =                           =               
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1 �أِجُد �لنّاتَِج فيما يلي:

 

2 نشاط تعاوني:   �أختاُر ِبطاقتْين حسب �لمطلوب في كّل مرَّة:

  

 �أ( مجموُعُهما �أكبُر من 500:  ، 

 ب( مجموُعُهما 555:  ، 

رُس )6(   �لدَّ

مر�جعة �لوحدة

241314440156520

42    
2٨   +

  

467   
4٩  +

  

575   
66  -

  

٩13   
6  -

  

7٨0   
436  -

  

455   
225  +

  

742   
21٩  -

  

550   
307  +
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 16كيلومتر                     2٨كيلومتر              
�لقدس�للّطرون  �لرملة

و�ئِر حتى يكوُن ناتُِج �لعملّياِت َصحيحًا: 3 �أَضُع �أعد�دً� ُمناسبة من)0�إلى٩( في �لدَّ

4 �ْنطلَق �أْحمُد بسيارتِه من �لرملة �إلى �لقدس مرورً� بمنطقة �للّطرون. 

 �أحسب �لمسافة �لتي قطعتها سيارة �أحمد من �لرملة �إلى �لقدس؟

   
�لحل:  +  = 

5 �أَرتُّب نو�تَِج �لجْمع تنازلّيا ل�أكون من �لحروف �سم مدينة فلسطينية:

 ،  ،  ترتيب �لنو�تج تنازليًا: 

 �ْسم �لمديَنة �لفلسطينيَّة بعد ترتيب �لحروف:  

6 �أْحِسُب �لنَّاتَِج :

  =265 – 765     = 300 – 540     = 200 – ٩00

+

7           6            5

-

1           ٨            ٩

345       222     530     
531       333     242   +

   

    ف        ح           ر
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7 �أْكِمُل �ل�أنماط �ل�آتية:

 �أ(120، 130 ، 140 ،  ، 

 ،  ب( ٨43، 743، 643، 

 ،  جـ( ٩٨5، ٨75، 765، 

لبة في مدرسة �أساسية كما يلي: َعَدُد �لطَّ ٨

�لصف �ل�أوَّل 127، �لصف �لثَّاني110، �لصف �لثّالث 5٨:  

فْين �ل�أوَّل و�لثّالِث جميعهم؟   �أ( ما َعَدُد طلبة �لصَّ

فوف �لثّلاثة ؟  ب( ما مجموع طلبة �لصَّ

٩0 قرشًا 110قِروش        ُكرة �لّطائِرة  ٩    ُكرة َقَدم 

 �أ( ما ثمن كل من كرة �لقدم وكرة �لطائرة ؟ 

 ب( ما �لفرق بين ثمن كرة �لقدم و كرة �لطائرة ؟ 

242 شفويًا. 10 �أكون مساألة حياتيَّة يكوُن حلُّها:٩62 -720 = 

11  يقبض رشيد 150 دينارً� شهريًا.

 َكْم يقبُض في شهرين؟  +  =  

 َكْم يقبُض في ثلاَثة ُشهور؟  +  +  =  
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        َمشروعي 

�أزوُر مع زملائي َخْمسًة من �لُمز�رعين، ونُكِمُل �لجدوَل �ل�آتي:*

�لخاِمس �لّر�بع �لثّالث �لثّاني �ل�أوَّل �لُمز�رع 

َعَدُد �ل�أشجار 

  �أجيب، ما َعَدُد �ل�أْشجارِ لدى:

 �أ( �لُمز�رع �ل�أوَّل و�لثّاني؟ 

 ب( �لُمز�رع �ل�أول و�لثاني ثمَّ �لثالث ؟ 

 جـ( �لُمز�رِع �لثاني و�لثّالث ثمَّ �ل�أوَّل ؟ 

* للمعلم: نوع �لشجر ما هو متوفر في بيئة �لطالب)من �لنوع نفسه(.
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�أتاأمَُّل �لّصوَرَة و�أناقش: 

ورة.    �أعبُِّر عما �أشاهُده في �لصُّ

  عدُد �ل�أطفاِل جميعهم �لذيَن يْلعبوَن على �ل�ألعاِب؟ 

�لوحدة �لسابعة
�لضرب

 �أهد�ف �لوحدة:

ُيتوقَُّع من �لّطالب بعد در�سة هذه �لَوْحَدة �أْن يكون قادرً� على: 

 ١( �لعدِّ �لقفزيِّ )�ثنينات، ثلاثات، �أربعات، خمسات، عشر�ت(.

رب.  2( �لتَّعرُِّف �إِلى مفهوِم �لضَّ

رِب لِلاأعد�ِد حتى 5 × 5   ٣( �لتَّعرُِّف �إِلى حقائِق �لضَّ

رِب للعدِد ١0   ٤( �لتَّعرُِّف �إِلى حقائِق �لضَّ

رب.  5( حلِّ مشكلاٍت حياتيٍَّة على �لضَّ

 6( �لتَّعبيِر عن �لمسائِل �لحياتيَّة ِبعمليَِّة ضرب.
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رُس  �لدَّ
  )١(

�لعد �لقفزي

١  يتســابُق �أْرنبــاِن علــى خطــْي �ل�أعــد�ِد مــن �أجــِل �لحصــوِل علــى �لجــزرِة ثــمَّ 

ــكِل �ل�آتــي: �لوصــوِل �إِلــى �لبيــِت كمــا فــي �لشَّ

 �أيُّ �ل�أرنبيِن يصُل �إِلى �لجزرِة �أول�ً؟ 

 �أيُّ �ل�أرنبيِن يصُل �إِلى �لبيِت �أول�ً؟ 

ــَع خطــو�ت فــي  ــر( ويقفــُز �إِلــى �ل�أمــاِم )�أرب ــُد �لنُّقطِة)ِصْف 2  �أ( كنغــر يقــُف عن

ــرٍة(. كلِّ م

 هيَّا نعدُّ قفز�ِت �لكنغر �أربعات: ٤،  ،  ،  ،  .
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ــي كلِّ  ــو�ٍت ف ــَس خط ــام )خم ــى �ل�أم ــُز �إِل ــر( ويقف ــَد �لنُّقطِة)ِصْف ــُف عن ــر يق  ب- كنغ
ــرٍة(. م

 هيَّا نعدُّ قفز�ِت �لكنغر خمسات:5،  ،  ،  ،  

٣ �أعدُّ مع سعيد �ثنينات و�أعدُّ مع علّي ثلاثات، ثم �ألوُِّن حسَب �لمطلوب:

١2٣٤56٧89١0١١١2١٣١٤

صشزثمذدخغجقتبو

١5١6١٧١8١9202١222٣2٤25

يلهـنرسك�فحع

 �أ( �أبد�أ من �لعدِد 2، و�أعدُّ �ثنيناٍت*، و�ألوُِّن �لعدد ِباللوِن �ل�أحمِر.

 ب( �أبد�أ من �لعدد ٣، و�أعدُّ ثلاثاٍت و�أضُع  على �لعدِد.

 جـ( �أكوِّن �سم حيو�ن من �لحروف �لتي قفز عليها سعيد وعلي معًا:

        �سم �لحيو�ن:

 د( �أبــد�أ مــن �لعــدِد ١2، و�أعــدُّ تنازليَّــًا �أربعــات، هــل �أصــُل �إِلــى �لعــدِد ١؟      
�أفســر �إجابتــي شــفويًا.

* �ثنينات: تعني �ثنين- �ثنين
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٤ �أكِمُل �لنَّمط:

 ،  �أ( 2، ٤، 6،  ، 
 ،  ب(  ٣، 6، 9،  ، 

 ،  جـ(  ٤ ، 8 ، ١2،  ، 

 ،  د( 5 ، ١0 ، ١5 ،  ، 

5 نشاط عملي:*

ُلعبُة قفِز �لُمربَّعاِت)١-١0( :                                         

 �أ( �أرمــي حجــرً� فــي �لبلاطــِة �ل�أولــى، ثــمَّ �أبــد�أ ِبالقفــِز ِبرجــٍل 
و�حــدٍة لِلوصــوِل �إِلــى �لبلاطــِة �لعاشــرِة ثــمَّ �أخــرج.

ــي �لبلاطــِة  ــِة و�أرمــي �لحجــَر ف ــَد �لبد�ي ــرًة �أخــرى عن  ب( �أعــوُد م
ــات. ــِز �ثنين ــد�أ بالقف ــِة و�أب �لثَّاني

          

 �لخروج
 

١0

9

8

٧

6

5

٤

٣
2

١

�لبد�ية * لِلمعلّم: تنفيذ �لنشاط )لعبة �لحجلة في ساحة �لمدرسة(.



٣2٣٣

وَر �ل�آتيَة: ١ �أتاأمَُّل �لصُّ

     حقل محمود                 حقل مسعود                   حقل علاء

 �أ( عدُد �ل�أشجارِ في حقِل محموٍد،هو: 

 ب( عدُد �ل�أشجارِ في حقِل مسعوٍد،هو: 

 جـ( عدُد �ل�أشجارِ في حقِل علاء، هو: 

نشاط عملي:

2 �أكمل بما هو مناسب:

 �أ(�أتعاوُن و زميلي على �لقيام بالنَّشاط، ثمَّ نجيُب عن �ل�أسئلِة �لتي تليه:*

 نضُع حبَّتيِن من �لفوِل في كلِّ مجموعٍة مرسومٍة.

رُس  �لدَّ
  )2(

مفهوم �لضرب

* لِلمعلّم: تجهيز �لبطاقات �لمرسومة وتكر�ُر �لنَّشاِط مع تغييِر عدِد �لمجموعاِت وعدِدعناِصِرها .
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.  عدُد �لمجموعاِت= 

 عدُد حبَّاِت �لفوِل في كلِّ مجموعة =  حبة.

  +  عدُد حبَّاِت �لفوِل جميِعها =  +  + 

                                 �أربعة �ثنينات.

 يمكُن �لتَّعبيُر عن عدِد حبَّاِت �لفوِل جميعًا:

عدُد�لمجموعاِت×عدُد �لعناصر في كلِّ مجموعٍة = عدُد �لعناصِر جميِعها

رب( �أتعلم:    �أسّمي �لجملَة:  ٤ × 2 = 8     )جملُة �لضَّ  

رِب رب:�لمضروب فيه  �إِشارة �لضرب  �لمضروب    ناتج �لضَّ عناصُر جملِة�لضَّ

 ب(

 عدُد �لمجموعاِت=  ،عدُد �لخنافس في كلِّ  مجموعٍة = 

 عدُد �لخنافِس جميِعها:  +  +  = 

ثلاثة �أربعات       

 ونعّبر عنها بجملة �لضرب:  ×  =  خنفسة.
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 جـ( 

 عدُد �لمجموعاِت =  ، عدُد �لدل�فين في �لمجموعِة �لو�حدِة = 

 عدُد �لدل�فين جميعها: +   =   ، ثلاثتان.

 ونعّبر عنها بجملة �لضرب:  ×  =  دل�فين.

 د( 

 عدُد �لمجموعاِت =  ، عدُد �ل�أر�نب في �لمجموعِة = 

ستة و�حدة، ونعبر عنها بجملة �لضرب: × =  �أر�نب.

ورة:  ٣ وضعْت �أمُّ خالٍد قطعًا من �لَبْسَكويِت في صحوٍن كما في �لصُّ

، عدُد قطُع �لَبْسَكويِت في كلِّ صحٍن: حوِن:  عدُد�لصُّ

 عدُد قطِع �لَبْسَكويِت جميِعها:�أربع ثلاثات.

 ونعبر عنها بجملة �لضرب: ×  =  قطعة بسكويت.
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ـُل ِبالرســوِم عــدَد �لمجموعــاِت وعــدَد �لعناصــِر لِلعبــار�ِت �ل�آتيــِة، ثــمَّ  ٤ �أمثِـّ

ــرِب: ــَة �لضَّ ــُب جمل �أكت

                     ×  =  دفاتر  

          ×  =  تفاحات  

        ×  =  وردة  

5  ز�َر ٣ �أصدقــاٍء زميَلُهــم ليــث، بمناســبة خروجــه مــن �لمشــفى، و�أخــَذ كل 

و�حــد منهــم علبتــي عصير.�أكتــب جملــة �لضــرب �لتــي تمثــل �لعبــارة �لســابقة.

 �لحل:    ×  =    

 ب( خمسة صحون في كل و�حد منها تفاحتان. 

 جـ( ثلاثُة �أحو�ٍض من �لورِد، في كل حوٍض ٤ ورد�ٍت.

 �أ( حقيبتاِن في كّلِ و�حدٍة منهما 5 دفاتر.
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ــى يســتطيَع شــر�َء  ــي كلِّ �أســبوٍع حت ــارٍ  ف ــن 2 دين ــُر �أمي ــي:  يوف ١ نشــاط تعاون

هديَّــٍة ثمُنهــا١0 دنانيــر. �أكمــُل �لجــدوَل �ل�آتــي، ثــم �أجيــُب عــن �ل�أســئلِة �لتــي تليــه:

رب �لمبلُغ �لذي وفَرُه�لتَّمثيُل بالرَّسم�لمبلُغ �لذي يوفِّره  جملُة �لضَّ

في  مايوفِّره  مجموُع 
�ل�أسبوِع �لثَّاني.

�ثنين �ثنينات*2 + 2 =٤

٤= 2 × 2

في  مايوفرِّه  مجموُع 

�ل�أسبوِع �لثَّالث.
 =  +  + 

 �ثنينات

 =  × ٣

في  مايوفِّره  مجموُع 
�بع. �ل�أسبوِع �لرَّ

 �ثنينات

 =  × 

في  مايوفِّره  ُ مجموع 
�ل�أسبوع �لخامس.

ابق: ِمَن �لجدوِل �لسَّ

 بعد �أيِّ �أسبوٍع يستطيُع �أمين شر�َء �لهديَّة؟  

رُس  �لدَّ
  )٣(

حقائق �لضرب للعدد )2(

* لِلمعلّم: �ل�أصل �أن يكون �ثنان �ثنان .
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2 �أل�حُظ ثمَّ �أجيب:

 عدُد �لمجموعاِت=  ، عدُد �لبيض في كلِّ عش = 

 عدُد �لبيضاِت جميعها =  +  +  = 

 يمكُن �لتَّعبيُر عن عدد �لبيضاِت جميِعها: ×  = 

 

رِب �ل�آتية: ٣ �أرسُم �أشكال�ً تمثِّل جملَة �لضَّ

 = 2 × ٤                                

ا يلي بجملِة ضرب:  ٤ �أعبُِّر عمَّ

 �أ( عدُد �أرجِل �لحماماِت: 

رب: ×  =       جملُة �لضَّ

 �أناقش و�أكتب: جملة �لضرب �لتي تمثل عدد �لبيض في �لعش

         �لو�حد:  ×  = 
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 ب( عدُد �لعيون  لـ ٣ �أول�ٍد=  ×  =   

 جـ( عدُد �ل�أرُجِل لـ ٤ دجاجاٍت  =  ×  =  

 
 د( لدى �أمينة خمسُة مغلَّفاٍت، في كل مغلٍَّف رسالتان.

عدُد �لرَّسائِل جميعها =  ×  =   

5 �أكتُب �لعدَد �لمناسَب في  :

      = 2 × ٣           = 2 × 2             = 2 × ١

            = 2 × 5            = 2 × ٤

ور، كم عدُد �أجنحِتها ؟ 6 ر�أت هياُم ٤ عصافيَر على �لسُّ

       �لحّل:  ×  =   

٧ �أكون مساألًة حياتية يكوُن حلُّها:٣ × 2 = 6 شفويًا

8 �أفكُِّر:

 عدد�نِ ناتُج جمِعِهما 6، وناتج ضرِبهما 8.
         �لعدد�ِن،هما:   ، 
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ورَة ثمَّ �أجيُب عّما يلي: ١ �أتاأمَُّل �لصُّ

ورِة.     �أ( عدُد نو�فِذ �لمسجِد �لقبلي �لمحصورة في �لصُّ

 ب( �أرسُم كلَّ ثلاِث نو�فَذ في مجموعٍة مما يلي:

  

 =  +  +  +  +     

خمسة ثلاثات =      

جملة �لضرب:  ×  =  

رُس  �لدَّ
  )٤(

حقائق �لضرب للعدد )٣(



٤0٤١

2 نشاط تعاوني: 

تبرََّعــت و�لــدُة معتصــٍم بعــدٍد مــن �لمــر�وِح لِمســجِد �لقريــة، 
كمــا فــي �لشــكل �لمجــاور.

�أْكِمُل �لجدوَل بما هو مناسب:

عدُد �لمر�وِح
عدُد �لقطِع �لمتحركِة 
)�ل�أذرع( في �لمر�وح

رِب جملُة �لضَّ

2   = ٣ + ٣
ثلاثتان

 = ٣ × 2 

٣ =  +  + 
 ثلاثات

 =  × 

٤
 ثلاثات

 =  × 

5

 �أناقش و�أكتب: جملة �لضرب �لتي تمثل عدد �ل�أذرع

         في �لمروحة �لو�حدة  ×  = 



٤١

٣ �أعبُِّر عن �لرُّسوِم �ل�آتيِة بجملة ضرٍب، ثم �أْكِمُل �لفر�َغ بما هو مناسب:

 �أ( 

تُْقَر�أ:ثلاثتان،  ×  =  

 ب(

 

 وتُْقَر�أ: ثلاثات،  ×  =  

رِب �ل�آتية: ٤ �أمثُِّل بالرُّسوِم جمَل �لضَّ

    �أ( ٣ × 2 =                         ب( 2 × ٣ = 

5 �أْكتُب �لعدَد �لمناسَب في:  

       = ٣ =          ٣ × ٣ × 2                = ١× ٣

  = ٣ × 5                = ٤× ٣



٤2٤٣

6 �أضع �إِشارة < �أو > �أو = في  لتصبَح �لعبارُة صحيحًة:

  �أ( ٣ + ٣ + ٣       ٣ × ٣ 

 ب( خمُس ثلاثات   ٣ × 2 

  جـ( 5×2            �أربُع ثلاثات

٧ �أر�د توفيــق شــر�َء ٤ قصــٍص متشــابهة، وكاَن ثمــُن �لقصــِة �لو�حــدِة ٣ دنانيــر. 

�أعبِّــُر عــن �لمبلــِغ �لــذي ســيدفُعه توفيــق للتَّاجِر بجملــِة ضرب: 

  =  ×  : �لحلُّ

8  �أكوِّن مساألًة حياتية يكون حلُّها : 2 × ٣ =6 شفويًا

9 �أفكر:

 عدد�نِ ناتُج جمعِهما 8، وناتج ضرِبهما ١5.

  �لعدد�ن هما: ، 



٤٣

يَّارِة �لو�حدِة ٤ عجلات، �أتعاون وزميلي و�أكمل �لجدول: ١ للسَّ

يَّار�ِت عدُد �لسَّ
عدُد �لعجلاِت في 

يَّار�ت �لسَّ
رِب جملُة �لضَّ

�أربعتان٤ + ٤ = 2

 = ٤ × 2 

 �أربعات +  +  = ٣

 =  × 

 �أربعات٤

 =  × 

 �أربعات5

 =  × 

رُس  �لدَّ
  )5(

حقائق �لضرب للعدد )٤(

 �أناقش و�أكتب: جملة �لضرب �لتي تمثل عدد �لعجلات في

         �لسيارة �لو�حدة.  ×  = 



٤٤٤5

2 �أعبُِّر عن �لرُّسوِم �ل�آتيِة بجملِة ضرٍب و�أكِمُل �لفر�َغ:

 �أ-   

تُْقَر�أ:  �أربعات    ×  =  

رِب �ل�آتية: ٣ �أرسُم �أشكال�ً تمثُِّل جمَل �لضَّ

 �أ(  2 × ٤ =      

 ب(  5 × ٤ =  

بيعيَّة، فشــاهد�  ٤ تجــوََّل قصــّي مــع و�لدِه فــي �إِحدى �لمحميَّاِت �لطَّ

�أربعــَة �أعشــاٍش لِطائــِر �لَحَجــل، في كلِّ منهــا ٤ �أفر�ٍخ صغيرة.

 ما عدُد �لفر�ِخ جميِعها في �ل�أعشاش؟  
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اٍب، فهــل تكفــي 5 ســيَّار�ٍت مــن  ـِ ٤ ُركَّ 5 تتســع ســيَّارِة لــ

ــُر �إِجابتــي شــفويًا. �لنَّــوع نفســِه لنقــِل ١8 ر�كبــًا ؟ �أفسِّ

6 �أكِمُل �لفر�َغ بما هو مناسٌب فيما يلي:

 �أ( ٤+٤ =  ×  =  

 ب( ثلاُث �أربعات =  ×  =  

 جـ( ٤ + ٤ + ٤ + ٤ =  ×  =  

رِب بجملِة جمٍع متكرر: ٧ �أعبُِّر عن عمليَِّة �لضَّ

 �أ( ٣×٤ = 

 ب( ٤×٣ = 

 جـ( 5×٤ = 

: 8 �أكتُب �لعدَد �لمناسَب في 

   =٤=   ٣×٤×2     = ٤×5  

 ١6 = ١  × ٤2 = ١  ×٤6 =  × 



٤6٤٧

9 �أكتشُف �لخطاأ:

حيح؟  ــكِل �لصَّ ــرِب:٣×٤ �أيُّهمــا مثَّلها بالشَّ مثَّــَل كلٌّ مــن باســٍم و ربــاَب عمليَّــَة �لضَّ
ولِماذ�؟

             باسم                             رباب

 

: ١0 �أضع د�ئرة حول عملية �لضرب �لمناسبة لناتج �لضرب �لموجود في 

   ٣×2       ٣×٤        12  �أ(      

   ٣×5       5×5         ١5  ب(   

  2×2       ٤         ٤×٤  جـ(   



٤٧

١ نشاط تعاوني: صنعْت جارتُنا رؤى وردة من �ل�أزر�ر كما في �لصورة:

زر�رِ �لتي �ستخدمْتها رؤى في تشكيِل �لوردِة �لو�حدة؟   �أ( كم عدُد �ل�أِ

 ب( �أكِمُل �لجدوَل �ل�آتي:

عدُد
�لورد�ِت

عدُد �ل�أزر�رِ 
في كّل وردة

ربعدُد �ل�أزر�رِ �لمستخدمة جملُة �لضَّ

خمستان 5 + 5= 25 

 = 5 × 2

 خمسات  +  +  = ٣5

 =  × 

 خمسات٤5

 =  × 

 خمسات55

 =  × 

رُس  �لدَّ
  )6(

حقائق �لضرب للعدد )5(

 �أناقش و�أكتب: جملة �لضرب �لتي تمثل عدد �ل�أزر�ر في �لوردة   

             �لو�حدة:  ×  = 



٤8٤9

2 �أعبِّر عن �لرّسوِم �ل�آتيِة بجملِة ضرب، و�أكِمُل �لفر�غ:

 �أ( 

تُْقَر�أ:  خمسات ،       ×  =   �إجاصة

 ب(

تُْقَر�أ:  خمسات ،   ×  =  بيضة

 جـ( 

تُْقَر�أ:  ،               ×  =  �أعلام
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ا ياأتي: ٣  �أتاأمَُّل مجموعتْي �لنَّمل �ل�آتية، ثم �أجيُب عمَّ

 �أ(

عدُد �لنَّملاِت=  ×  =  

 ب( هل �لتَّمثيُل )١( يختلُف عن �لتَّمثيِل)2(؟ �أفسر �إجابتي  

رِب �ل�آتية: ٤ �أكتُب عدَد �ل�أصابِع في ثلاِث �أْيٍد بجملِة �لضَّ

        ×  =  �إصبعًا

5 �أكِمُل �لفر�َغ بما هو مناسٌب فيما يلي:  

 �أ( 5  +5  =   ×  = 

 ب( �أربُع خمساٍت=  ×  = 

 جـ( 5 + 5 + 5 + 5+ 5 =  ×  = 

رِب بجمٍع متكرر: 6 �أعبُِّر عن عملّيِة �لضَّ

 �أ( ٣ × 5 = 

 ب( 2 × 5 = 

عدُد �لنَّملاِت=  ×  =                    
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٧ �أكتُب �لعدَد �لمناسَب في  :

               = 5 × ٣     = 5 × 2           = 5 × ١

20  =    ×        25  =  5  × 

8 عمارٌة تتكوَُّن من ٣ طو�بَق، يوجد في كلِّ طابٍق 5 نو�فذ،كم عدُد

      �لنو�فذ في �لعمارة؟

�لحّل: ×  =  نافذه 

9 �أكِمُل:١ × 5 =  

 = 5 × 2               

 = 5 × ٣    

 = 5 × ٤               

 = 5 × 5               

                ماذ� تلاحظ؟ *

 �أفكِّر:
١0

�أنا عدٌد �إِذ� ضرْبَتني في خمسٍة كاَن �لنَّاتُج ١0، فمن �أنا؟ 

* للمعلم: ناتج �لضرب في �لعدد 5 �إما �أن يكون �آحاده صفر �أو 5.



5١

ــي: �أل�حــُظ  ١ نشــاط تعاون

ــورَة ثــمَّ �أكِمــل �لجــدول: �لصُّ

رِبعدُد�لَّلاعبيَن في �لملاعبعدُد �لملاعب جملُة �لضَّ

2 = ١0 + ١0
 عشرتان 

 = ١0 × 2

٣ =  +  +  
 عشر�ت

 =  × 

٤ =  +  +  +  
 عشر�ت

 =  × 

5
 عشر�ت

 =  × 

رُس  �لدَّ
  )٧(

حقائق �لضرب للعدد )١0(

 �أناقش و�أكتب:جملة �لضرب �لتي تمثل عدد �للاعبين في         

        �لملعـــب �لو�حـــد:  ×  = 
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2 �أعبُِّر عن �لرُّسوِم �ل�آتيِة بجملِة ضرٍب و�أكمُل �لفر�غ:

 �أ( 

،      ×  =   كعكة تُْقَر�أ:   

 ب(

تُْقَر�أ:   عشر�ت   ،        ×  =   سمكة

رِب �ل�آتية: ٣ �أرسُم �أشكال�ً تمثِّل جملة �لضَّ

             = ١0 × ٤      

رِب بجمٍع متكرر: ٤ �أعبُِّر عن عمليَِّة �لضَّ

 �أ( ٣ × ١0 = 

 ب( 6 × ١0 = 



5٣

5 �أكِمُل �لفر�َغ بما هو مناسٌب فيما يلي:

 �أ( 2 عشر�ت =      ×  =   
 ب( ٣ عشر�ت =   ×  =   

 جـ( ٤ عشر�ت =   ×  =   

 د( 5 عشر�ت =    ×  =   

 هـ( 6 عشر�ت =   ×  =   

 و( ٧ عشر�ت =    ×  =     

 ز( 8 عشر�ت =    ×  =    

حـ( 9 عشر�ت =   ×  =   

6 �أكتُب عبارَة ضرب باستخد�م �ل�أعد�ِد �ل�آتية: 

�ســاِت رســٍم، �إِذ� كاَن ثمــُن �لكــر�ِس  9  �شــترى طــارٌق 6 كرَّ

�لو�حــِد ١0 قــروٍش، فمــا ثمــُن �لكر�ســاِت �لتــي �شــتر�ها طــارٌق.

�لحل: 

٤0 ٤١0

 =  ×   

2 ١05

 =  ×   

١0 ٣٣0

 =  ×   

١0

 =  ×   

220
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رِب �لمناسبة: ١ �أكتُب ُجمَلَة �لضَّ

 �أ(                                                   

          عدُد �آذ�ِن 5 �أر�نب        عدُد قرون ١0 ِخر�ف

                        =  ×                 =  ×  

 ب(

      عدُد �أرجِل ٤ قطٍط                            عدُد �أرُجِل ٣ نجوٍم بحر

                        =  ×                 =  ×  

 جـ( 

عدُد �لمفاتيح �لكلي=   ×  =   مفتاحًا     

رُس  �لدَّ
  )8(

مر�جعة �لوحدة
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2 �أكِمُل �لجدوَل �ل�آتي بما هو مناسٌب ثم �ألون حسب �لمطلوب:  

×25٤٣١0

2١0

٣6

٤١2

525

١0

�بِع بال�أحمر. ِف �لثَّاني و�لعموِد �لرَّ رِب �لذي يقُع في �لصَّ  �أ( �ألوُِّن ناتج �لضَّ

ِف �لر�بع و �لعموِد �لثاني بال�أصفر.      رِب �لذي يقُع في �لصَّ  ب( �ألوُِّن ناتج �لضَّ

٣ عدد�ِن ناتُج جمِعهما ١5، وناتج ضرِبِهما 50، ما هما؟

٤ �أكون مساألًة حياتيًَّة يكوُن حلُّها ٧ × ١0 = ٧0 شفويًا.
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: 5 �أكتُب �لعدَد �لمناسَب في 

 20= ×١5 =  ×5           8 = 2 ×  

 6 = ×١6 = ٤ ×  9 =  × ٣  

: 6 �أضع د�ئرة حول عملية �لضرب �لمناسبة لناتج �لضرب �لموجود في 

   5×5         ٣×٤          25  �أ(     

   ٤×5       ١0×6         60  ب(   

  ٤×2         ٤×٤         8  جـ(   

ــا �أســوَد  ــٍة منه ــوُن ثلاث ــن �لكر�ســي، كاَن ل ــًة م ــد مجموع ــُد زي ٧ �شــترى و�ل

، �إِذ� كاَن عــدُد �أرُجــِل �لكر�ســي جميِعهــا 20 رِجــلاً، فمــا عــدُد  و�لباقــي لونُهــا بنــيٌّ

ــة؟      �لكر�ســي �لبنيَّ

�لحل:
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* للمعلم: تنفيذ �للعبة في غرفة �لصف �أو ساحة �لمدرسة.

= 5 × ٤

= ٣ × 2

= ٤ × ٤

= ١0× 5

= ٤ × 2

= ٣ × ٣

=١0× ٣

= 2 × 2

١6206

50 ٤ ٣0

١598

8 هّيا نلعُب:

لبــَة �إِلــى فريقيــن: �ل�أول مجموعــُة )�لمفاتيــح(، و�لثّانــي مجموعــُة  يــوزُّع �لمعلــُم �لطَّ

)�ل�أقفــال( ويختــاُر 8 طــلاٍب، يحمــُل كلُّ منهــم مفتاحًا،ثــمَّ يختــاُر 9 طــلاٍب 

لبــُة جميعــًا بشــكٍل  �آخريــَن يحمــُل كلُّ طالــٍب منهــم قفــلاً. وبعــَد �أن يتحــرَك �لطَّ
ــاح عــن �لقفــل �لمناســب للمســاألة �لتــي يحملهــا.* عشــو�ئّي، يبحــث كل مفت
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الوحدة الثامنة
الـقـسمـــة

وَرة، ثُمَّ اأجيُب: اأتاأمَُّل الصُّ

ورة؟  1( ماذا تشاهُد في الصُّ

 2( عدُد الكراِت في كلِّ سلَّة:   

 1( التَّعرُِّف اإِلى مفهوِم القسمة.

 2( التَّعرُِّف اإِلى عناصِر ُجملِة الِقسمة.
 3( اإِيجاِد ناتِج قسمِة عددْيِن ضمَن الـــ 25.

رِب والقسمِة في حلَّ المسائل.  4( توظيِف العلاقِة العكسيَِّة بيَن عمليتْي الضَّ
ُن عملية الِقسمة.  5( حلِّ مشكلاٍت حياتيٍَّة تتضمَّ
 6( تكويِن مسائَل حياتيٍَّة تُعبُِّر عن جملِة الِقسمة.

 اأهداف الوحدة:

   ُيتوقَُّع من الّطالب بعد دراسة هذه الَوْحَدة اأْن يكون قادرًا على: 
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رُس  الدَّ
  )1(

مفهوم القسمة

1 مسابقُة َمن ال�أسرع؟

 اأتعاوُن مع اأفراِد مجموعتي واأختاُر بطاقة.

حون. رِب بقطِع المعكرونِة والصُّ  نمثُِّل عبارَة الضَّ

رِب ونمثِّله في صحٍن ثالث.  نجُد ناتَج الضَّ

َة اأول�ً وبشكٍل صحيح.  المجموعُة الفائزُة هَي التي تنِجُز المهمَّ

رِب فيما يلي: ٢ اأجُد حاصَل الضَّ

 = 2×4 = 5×3 = 3×3

10 =  ×516 = 4×8= ×

ورتْين: 3 األ�حُظ الصُّ

= 2×4 = 4×3 = 5×4 = 3×2

 اأناقش:هل هناَك طريقٌة اأخرى لِتوزيع ال�أقلاِم بينُهم بالتَّساوي؟
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4 وزَّعْت منى 8 تفاحاٍت على 4 صحوٍن بالتَّساوي .

 عدُد التُّفاحاِت جميِعها =  تفاحاٍت.

 عدُد الصحون=  صحوٍن.

 عدُد التُّفاحاِت في كلِّ صحٍن= 

ابِق:8 تقسيُم 4 يساوي 2    اأتعلَُّم:يمكُن التَّعبيُر عن التَّمثيِل السَّ

ى )جملة القسمة(            ِبالرُّموز:    8 ÷ 4  = 2              وتُسمَّ

عناصُر جملِة القسمة: المقسوم   اإشارة القسمة   المقسوم عليه    ناتج القسمة

5 اأعــدت اأمُّ خالــد كعكــة وقســمتها اإلى12قطعــة متســاوية، وزعتهــا 

جميعهــا علــى اأطفالهــا فاأعطــت لــكل طفــل 3 قطــع، مــا عــدد اأطفالهــا؟ 
يمكن معرفة عدد ال�أطفال كال�آتي:

  =3-12           

 = 3-9           

 = 3-6                      

 =  3-3           

         
 اأناقش:كم مرًة تمَّ طرُح العدد 3؟             12÷3 = 4
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6 اأعبُِّر عن عمليَِّة الطَّرِح المتكررِ بجملِة قسمٍة مناسبة: 

 اأ(      20 - 5 = 15                   ب(    8 – 2 =   

  = 2 -                            10 = 5 - 15           

   = 2 -                              5 = 5 - 10           

   = 2 -                              0 = 5 - 5             

جملُة القسمة:  20 ÷ 5 =      جملة القسمة:   ÷  = 

7 زارْت ليلــى جدَتهــا واأهدْتهــا ســَت ورداٍت.كيــَف توزُِّعهــا 

بالتَّســاوي علــى المزهريتْيِن؟            

: الحلُّ

8 اأجُد ناتَج القسمة:  

 اأ( 4÷2 =         ب(20÷5=    

 جـ(10÷2=         د( 9 ÷ 3 =   
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9  اأعبُِّر عن الرُّسوِم ال�آتيِة بجملِة قسمٍة، ثُمَّ اأكِمُل الفراَغ بما هو مناسٌب:

 اأ( 

 ب(

10 اأمثِّل ِبالرسوِم العباراِت ال�آتيِة. 

 اأ( توزيع عدد من حبات الفول على صحنين ليكون في كل صحن 5 حبات.

 ب( توزيُع عدد من الخرزات على 4 عقود ليكون في كل عقد 3 خرزات.

 =  ÷   

 =  ÷   
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11 اأرادْت ياســميُن الّذهــاَب فــي رِحلــٍة مدرســيٍَّة تبلــُغ تكاليُفهــا 

الِتهــا 5 دنانيــَر فــي ال�أســبوع،  ــُر فــي حصَّ 25 دينــارًا، فاأّخــذْت توفِّ
فكــْم اأســبوعًا تحتــاُج لِتوفيــِر تكلفــِة هــذِه الرِّحلــِة؟

 : الحلُّ

1٢ اأفكر:

يصــادُف يــوم ال�ســتقلال الخامــَس عشــَر مــن شــهِر 
تشــريَن الثَّانــي، َتــوزََّع 20 شــخصًا اإِلــى 5 مجموعــاٍت 
متســاويٍة لِلتَّحضيــِر لِلحفلــة. وفــي كلِّ مجموعــٍة عــدٌد 

متســاٍو مــن الشــبَّاِن والشــابَّات.

 اأ( عدُد ال�أشخاِص في كلَّ مجموعة: 

بَّان في المجموعِة الواحدة:   ب( عدُد الشُّ

اباِت في المجموعِة الواحدة:   جـ( عدُد الشَّ
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1 نشاٌط تعاونّي:*

ِف اإِلى مجموعاٍت واأعطى لكلٍّ مجموعٍة عيداَن  وزََّع المعلُم طلبَة الصَّ

تكويَن  مجموعٍة  كلِّ  من  طلَب  ثمَّ  ال�آتي،  الجدوِل  في  كما  بوظٍة 

كِل المجاورِ، اأكمُل الجدوَل بما هو مناسٌب: اأشكاٍل كما في الشَّ

اسُم 
المجموعِة

عدُد
عيداِن البوظة

عدُد العيداِن 
في كلِّ شكٍل

عدُد ال�أشكاِل 
المتكوّنة

جملُة القسمِة التي تعبُِّر 
عن عدِد ال�أشكاِل النَّاتجة

6 ÷ 3 = 6322القدس

93الخليل

1٢3بيسان

153رفح

٢ اأتعــاوُن واأفــراَد مجموعتــي فــي تمثيــِل جملــِة القســمِة باســتخداِم المــواِد 

المحسوســِة، ثــم نكمــُل الجــدوَل ال�آتــي: 

ربجملُة القسمة جملُة الضَّ

 = 2 ÷ 8  8 =   ×    

 = 5 ÷ 2020 =    ×   

رُس  الدَّ
  )٢(

 القسمة )1(

* تكوين مثلثات منفصلة.
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كَل ال�آتي: 3    اأ( اأتاأمَُّل الشَّ

كِل هَي:15÷ =  ا حدَث في الشَّ جملُة القسمِة التي تعبُِّر عمَّ

كَل ال�آتي:  ب( اأتاأمَُّل الشَّ

 

ا حدَث هي: ×  =   رِب التي تعبُِّر عمَّ جملُة الضَّ

رُب عمليُة عكسية لعملية القسمِة (   األ�حُظ:15 ÷ 5 = 3 ،3 × 5 = 15 )الضَّ

رِب والقسمِة واأجُد النَّاتَج ِبالحصر:  4 اأمثُِّل عمليتْي الضَّ

 اأ(     

 = 2 ÷10            

 =  ×           
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 ب(                                 
             

 = 3 ÷9              

 =  ×           

 جـ(  

 = 4 ÷8       

 =  ×      

5 لــدى مريــَم 6 حبَّــاِت بنــدورٍة و 4 حبَّــاِت خيــارٍ، 

وزعــت البنــدورة والخيــار بشــكل متســاٍو علــى صحنيــن 

عــداد الســلطة. ل�إ

 اأ(كم حبة بندورة في كل صحن؟ 

 ب( كم حبة خيار في كل صحن؟ 

ــًا  ـِ 20 كتاب ــي بــ ــِف الثَّان ــُة الصَّ ــرََّع طلب 6  تب

ــا  ــِة بترتيِبه ــُن المكتب ــاَم اأمي ــِة المدرســة، ق لمكتب
؟ علــى 5 رفــوٍف. كــم كتابــًا وضــَع علــى كلِّ رفٍّ

 : الحلُّ

7 اأفكُِّر:

ْمَته على 5 كاَن النَّاتُج 5، فما هو :  عدٌد اإِذا قسَّ
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رُس  الدَّ
  )3(

القسمة )2(

، اإذا كاَن  1 يرســُم فــوزي لوحــاٍت فــي كلٍّ منهــا 3 اأعــلاٍم   

عــدُد ال�أعــلاِم جميِعهــا فــي الَّلوحــاِت 15 علمــًا، فمــا عــدُد اللَّوحــاِت التي رســَمها؟

 : الحلُّ

٢ وزََّع مديــُر المدرســِة 20 قلمــًا علــى 4 طــلاٍب بعــَد مشــاركِتهم 

فــي المســابقِة الثَّقافيَّــة.

اأجيُب عن ال�أسئلِة ال�آتية:

 كْم قلمًا ياأُخُذ كلُّ واحٍد منُهم؟ 

  اأكتُب جملَة القسمِة التي تعبُِّر عن عدِد ال�أقلاِم مع كلِّ واحٍد منُهم: 

 =  ÷          

رِب:  ×  =  ِة الحلِّ بالضَّ  اأتحقُق من صحَّ

رِبجملُة القسمِة3 اأكمُل: جملُة الضَّ

 = 4÷1212 =  × 

3 = ÷6 = 2 × 

2 =  ÷ 8 =  × 2
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4 اأضُع اإِشارَة< اأْو> اأْو = في  لِتصبَح العبارُة صحيحًة:

 اأ( 6÷2       6 ÷ 3     

 ب( 16÷4  20 ÷ 4 

 جـ( 25÷5   10 ÷ 2 

5 اأكتُب عددًا مناسبًا في  :

 = 5 ÷20  4 = 4÷  2 = ÷4 

              
             

شارَة المناسبَة ) × ، ÷( واأكتُبها في  :  6 اأختاُر ال�إِ

 اأ( 10 2 = 5      ب( 6  3 = 2 

 جـ( 4  4= 16                 د( 7  10 = 70 

7 اأكــوُِّن مســاألًة حياتيــة بحيــث يكــون المقســوم عــدد ال�أقــلام والمقســوم عليــه عــدد 

الطلبــة مــن ال�أرقــام )2،8 ،4( .

الحل: 
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8 اأفكُِّر:

لدى محمد مجموعًة من قطِع الّحْلوى كما في الجدول ال�آتي:

العددشكل القطعة

8

 4

 12

 17

ــمَّ قــاَم بتوزيــِع القطــِع  تنــاوَل محمــٌد اإِحــدى هــذِه القطــِع مــن اأحــِد ال�أصنــاِف، ثُ

مــن كلِّ صنــٍف بيــَن اأصدقائــِه ال�أربعــِة ِبالتَّســاوي.هيَّا نجيــبُ عــن ال�أســئلة؟

 اأ( من اأيِّ صنٍف تناوَل محمٌد قطعَة الَحْلوى؟

:      الحلُّ

 ب( اأرسُم في صحٍن حصَة اأحِد اأصدقاِء محمٍد من ال�أصناِف المختلفِة.



7071

رُس  الدَّ
  )4(

مراجعة الوحدة

1 اأكمُل الجدوَل ال�آتي:

ناتُج القسمِةالمقسوُم عليهالمقسوُمعبارُة القسمِة

 = 2÷4

 = 5÷20

ُم كلَّ شريٍط اإِلى قطٍع متساويٍة واأكمُل الجدوَل:  ٢  اأقسِّ

ريِط الملوَِّن  طوُل الشَّ
)سم(

عدُد القطِع 
المتساوية

جملُة القسمِة التي تعبُِّر عن طوِل كلِّ 
قطعة 

102 =  ÷ 

123 =  ÷ 

255 =  ÷ 

10سم        
1٢ سم           

٢5 سم
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3 األ�حُظ ثُمَّ اأجيُب:*

    

    

 اأ( كْم طائرًة ورقيًَّة تستطيُع اأْن تشترَي بــ 16 قرشًا ؟  

 ب( معي 20 قرشًا، ماذا يمكُن اأن اشترَي بجميع المبلغ؟ 

رِب والقسمة: 4 اأكوُِّن جمَل الضَّ

ربال�أعداُد جملُة القسمةجملُة الضَّ

4،20،5 =  ×  =  ÷ 

4،3،12 =  ×  =  ÷ 

5 اأمثُِّل ِبالرُّسوِم جمَل القسمِة ال�آتية:

 اأ(  6 ÷ 3 =                         ب( 15 ÷ 5 = 

2 قرش4 قروش5 قروش3 قروش

* للمعلم:هناك اأكثر من اإجابة.
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ــًا، اأرادْت اأْن تحفَظهــا فــي  ــزْت اأمُّ حســٍن 16 رغيف 6 خب

الثَّلاجــِة فوضعــْت 4 اأرغفــٍة فــي كلِّ كيــٍس.

كْم كيسًا احتاجْت لحفِظها؟

 : الحلُّ

7 اأفكُِّر:

ــد الرحمــن، ِبنقــِل الِبضاعــِة داخــَل المحــّل، اإِذا  ــاُء التَّاجــِر عب ــاَم فــادي وســعيٌد، اأبن ق
اأرادا نقــُل 15 صنــدوَق عصيــٍر، تبلــُغ كتلــُة كلِّ صنــدوٍق 3 كيلوغــرام، علمــًا ِبــاأَن فــادي 

ِة الواحــدة. يســتطيُع اأْن يحمــَل 9كيلــو غــرام، و ســعيٌد  12 كيلــو غــرام فــي المــرَّ

جابِة عن ال�أسئلِة ال�آتية: نتعاوُن في ال�إِ

ِة الواحدة؟  كْم صندوقًا يستطيُع فادي اأّْن يحمَل في المرَّ

 

ِة الواحدة؟  كْم صندوقًا يستطيُع سعيٌد اأن يحمَل في المرَّ

 

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

 

ِة الثَّانية؟ ناديِق التي بقيت خارَج المحلِّ بعَد المرَّ   عدُد الصَّ
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8 لعبُة التَّركيُب:

ابق. كِل السَّ مًة كما في الشَّ  المواد: بطاقاُت )16( بطاقًة مقسَّ

 عدُد اللاعبيَن: ثنائي اأو رباعي.

 سيُر الُّلعبِة: 

   توزيُع الِبطاقاِت على المجموعاِت )كلُّ مجموعٍة تحصُل على 16 بطاقًة(.

 المطلوب:كلُّ مجموعٍة تكوُِّن اأربَع جمل صحيحة ثم نجد ناتج عمليات القسمة.

 الفائُز: المجموعُة التي حققت المطلوب ِباأسرِع وقت.

2 ÷ 8

2 ÷ 4

حقائُق القسمِة للعدِد)2(

2 ÷ 10

3 ÷ 6

3 ÷ 9

3 ÷ 15

حقائُق القسمِة 
للعدِد)3(

حقائُق القسمِة 
حقائُق القسمِة للعدِد)4(

للعدِد)5(

4 ÷ 8
4 ÷ 16

4 ÷ 45 ÷ 10

5 ÷ 20

5 ÷ 15
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الوحدة التاسعة
الكسور

وَرة، ثُمَّ اأجيُب: اأتاأمَُّل الصُّ

ورة؟  1( ماذا تشاهُد في الصُّ

 2( ما الكسُر الذي يمثُِّل عدَد الّدجاجاِت السوداِء ؟   

 اأهداف الوحدة:

ُيتوقَُّع من الّطالب بعد دراسة هذه الَوْحَدة اأْن يكون قادرًا على: 

 1( التعرُِّف اإلى مفهوِم الكسورِ )نصف، ربع، خمس، ثلث، ثمن(.

 2( قراءِة الكسورِ وكتابِتها .

 ٣( تمثيِل الكسور. 

 4( تعرُِّف قيمِة الكسِر) ثلث، خمس، ثمن(.

 5( حلِّ مشكلاٍت حياتّيٍة على الكسور. 
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رُس )1(   الدَّ

       ) 1
٣
 ، 1

4
 ، 1

2
الكسور )

1 صبــاَح يــوِم الجمعــِة اأفاقــْت اأســرُة عمــاٍد علــى رائحــٍة 

طيبــٍة فــي البيــت، فــاإذا بوالــدِة عمــاٍد قــد صنعــْت لهــم 

فطيرتْيــن ال�أولــى بالخضــارِ، والثانيــة بزيــِت الزيتــوِن والزعتِر، 

قســمْت الفطيــرَة ال�أولــى اإِلــى قســمْين متســاويْين، وقســمْت 

الثانيــَة اإِلــى اأربعــِة اأقســاٍم متســاوية. 

 اأ( اأكَل عماٌد قطعًة من الفطيرِة ال�أولى، فالكسُر الذي يمثُِّل ما اأكله هو:

 ب( ماذا نسمي كلَّ قسٍم من ال�أقساِم ال�أربعة؟  

 جـ( اأكلت سميرة قطعة من الفطيرة الثانية، ما الكسر الذي تمثله القطعة

        التي اأكلتها سميرة؟ 

2      اأ( اأضع اإشارة) ( تحت الشكل الذي قسم اإلى قسمين متساويين:

)  (                      )  (                 )  (              )  (         
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 ب( اأحصر بقلم الرصاص نصف المجموعة:

: 1
2 كِل فيما يلي، واأكتُب تحَته  ٣ األوُِّن نصَف الشَّ

  )     (            )     (            )   (                  )   (        

كِل الذي قُسَم اإِلى 4 اأقساٍم متساوية: 4 اأضُع اإِشارَة ) ( تحَت الشَّ

)    (                )    (               )    (                     )    (      

)    (                 )    (            )    (                   )    (           

 اأناقش:كم نصفًا في الواحد الصحيح؟ 
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كِل فيما يلي : 5 األوُِّن ربَع الشَّ

6 اأحصُر ربَع المجموعة :

7 قــدم اإبراهيــم لوالدتــه ٣ قطــٍع مــن كعكــِة الجلــي، فــاإِذا اأكلــت والدتــه قطعــًة 

منها:

 اأ( كم عدُد القطِع جميِعها   

 ب( الكسُر الذي يمثُِّل القطعَة التي اأكلتها 

1 وُيقراأ )ثلثًا(.
٣
        والدة اإبراهيم هو  

؟  جـ( كم ثلثًا في الواِحد الصحيح 

 اأناقش:كم ربعًا في الواحد الصحيح؟ 
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8 األ�حُظ الصورَة واأجيُب: 

 عدُد التُّفاحاِت جميِعها  

 الكسُر الذي تمثُِّله عدد التفاحات الحمراُء 

 الكسُر الذي تمثُِّله عدد التفاحات الخضراُء 

كِل الذي قُسَم اإِلى ٣ اأقساٍم متساوية:    ( تحَت الشَّ 9 اأضُع اإِشارَة )

)    (               )    (              )    (             )    (           

كل: 1٠ األوُِّن ثلَث الشَّ

1 المجموعة: 
11 اأحُصُر ٣
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12 وزََّع ريــاض ٣ ميداليــاٍت مــن خارطــِة فلســطيَن علــى 

اأصدقائِــه الثلاثــِة بالتســاوي.

 اأ( ما نصيُب كلِّ صديق من الميدالياِت ؟ 

 ب( ما الكسُر الذي يمثُِّله نصيُب كلٍّ منهم ؟ 

كُل المظلَُّل فيما يلي:  1٣ اأكتُب الكسَر الذي يمثُِّله الشَّ

)    (                     )    (                      )    (              

14 اأِصُل بيَن الكسِر ورمِزه: 

1
٣

1
4

1
2
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جاِج.  1 تُرّبي  اأمُّ عمارٍ مجموعًة من الدَّ

جاجاِت جميِعها   اأ( عدُد الدَّ

1 وُيقراأ  )خمسًا(.
5
 ب( الكسُر الذي يمثّله عدد الدجاجات السوداُء  

 جـ( الكسُر الذي يمثّله عدد الدجاجات البيضاُء   وُيقراأ 

كِل الذي قُسَم اإِلى خمسِة اأقساٍم متساوية:  (تحَت الشَّ 2 اأضُع اإِشارَة)

)       (            )      (            )       (            )      (         

كل: ٣ األوُِّن ُخمَس الشَّ

رُس )2(   الدَّ

       ) 1
8
 ، 1

5
الكسور )  
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ــات  ــراِد اأســرتِه مجموعــًة مــن حب 4 اأحضــَر ســامي ل�أف

التُّفــاِح كمــا فــي الشــكل المجــاور، اأخــذ منهــا حبــًة واحــدًة 
ووزع الباقــي عليهــم فاأعطــى لــكل واحد منهم حبــًة واحدًة.

 اأ( عدُد حّباِت التُّفاِح التي اأحضرها سامي 

 ب( الكسُر الذي يمثُِّل الحبََّة التي اأخذها سامي  وُيقراأ 

كِل المقسوِم اإِلى ثمانيِة اأقساٍم متساويٍة: ( تحت الشَّ 5 اأضُع اإِشارَة)

)    (                     )    (                     )    (              

كل: 1 الشَّ
6 األوُِّن 8

7 اأكتُب الكسَر الذي يمثُِّله الجزُء الملوَّن:

 )    (                )    (             )    (                  )    (         

 اأناقش:كم خمسًا في الواحد الصحيح؟ 
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1 الّشكل:
8

8 اأحصُر 

  

               
9 ما الكسُر الذي تمثُِّلُه ال�أشياُء الحمراُء اللون:

   
    

1٠  اأكتُب الكسَر الذي يمثُِّله الجزُء المظلَّل: 

            )    (             )    (           )    (              )    (        

 اأناقش:كم ثمنًا في الواحد الصحيح؟ 
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 اأحصُر بقْدرِ الكسِر الُمعطى:
1

الكسرالصور

1
4

1
5

    
1
٣

1
2

1
8

رُس )٣(   الدَّ

مراجعة الوحدة     
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كِل المقسوِم اإِلى اأقساٍم متساوية: ( تحَت الشَّ 2 في كلِّ صفٍّ اأضُع اإِشارَة )

                                                   

)     (               )    (                   )    (                  )    (    

٣ اأكتب الكسور التي تمثل ال�أجزاء المظللة.ثم اأضُع اإِشارَة  اأْو   

: اأو = في 

                                           

4  اأكِمُل الجدوَل ال�آتي:

رسٌم يمثُِّل الكسررمُز الكسرالكسُر لفظًا

1ُرْبٌع
4

ُخْمٌس
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 األوُِّن حسَب الكسِر المطلوب :
5

6 اأكتُب الكسَر الذي يمثُِّله عدد البالونات الصفراء في كلٍّ من المجموعات ال�آتية:

1
2

واحد صحيح1

1
٣
1
4
1
5
1
8

7  نشاط عملي: 

 اأ( اأحضُر ورقًة بيضاَء واأطويها طيًة واحدًة واألوُِّن نصَفها.

 ب( اأطوي ورقًة بيضاَء مرتين واألوُِّن ربَعها.

 جـــ( اأطــوي ورقــًة بيضــاَء ثــلاَث مــراٍت متســاوية واألــوُِّن 
ــُل كلَّ قســم:       ــذي يمثِّ ــَر ال ــُب الكس ــم اأكت ــا، ث ثمَنه



8687

الوحدة العاشرة
الهندسة والقياس )2(

ورة؟  ماذا تشاهُد في الصُّ

 اأهداف الوحدة:

ُيتوقَُّع من الّطالب بعد دراسة هذه الَوْحَدة اأْن يكون قادرًا على: 

 ١( التَّعرُِّف اإلى وحداِت قياِس الطُّول )سم،م( .

ـِ ) سم ، م ( والمقارنِة بينها .  2( اإِيجاِد قياساِت اأطواٍل بـ
اعِة واليوِم.  ٣( التَّعرُِّف اإلى العلاقِة بيَن السَّ

اعِة الرَّقميَِّة.  ٤( قراءِة السَّ

ِب والاسطوانة.  ٥( التَّعرُِّف اإلى المكعَّ

 6( حلِّ مشكلاٍت حياتيٍَّة باستخدام الهندسِة والقياِس.

١٠٠
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رُس  الدَّ
  )١(

وحدات الطول

١ اأتعاوُن وزميلي في قياِس:

 طوُل حافَِّة طاولة الطالب بشبري: 

 طوُل حافَِّة طاولة الطالب بشبِر زميلي: 

 هل هناَك طريقٌة اأخرى لِقياِس طوِل طاولة الطالب؟ 

( تحت القلِم الاأطوِل: ورَة واأضُع ) ٢ اأتاأمَُّل الصُّ

  

 

     

      )    (          )    (         )    (          
          

٣ نشاط عملي: اأستخدم مسطرتي اأو المتر لقياس:*

  طول حافة طاولة المعلم.

طار الخشبي للسبورة.  طول الاإ

 طول حافة النافذة.

* للمعلم: يقوم الطلبة بتنفيذ النشاط بمساعدة المعلم. 
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اأتعلم: وحدة قياس الطول التي استخدمتها في النشاط تسمى
   المتر، ونرمز له: م .

متر ونصف

١م

نصف متر

٤ اأتاأمل الصورة ثم اأقراأ القياساِت:

ــز  ــنتمتر ونرم ــمى الس ــرة تس ــوال القصي ــاس الاأط ــدة قي ــم: وح اأتعل
لها)ســم(.

٥ اأتاأمل الصورة واأتعلم:

١سم طول الشريط الملون ا سنتمتر
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6 اأقراأ القياساِت ثُمَّ اأكتُب اأطواَلها: 

 اأ( طوُل القلِم =  سم

      

 ب( طوُل الطبشورِة =  سم

ريِط الملوَِّن =  سم  جـ( طوُل الشَّ

7 األوُِّن من القطعِة الخشبيَِّة حسَب القياِس المطلوب:

 

     2سم            8سم

8 اأتعاون وزميلي في قياس طول السبورة باستخدام مسطرة المعلم.

طوُل السبورة =  متر، و  سم 

9 نشاط عملي: اأتعاون مع زميلي واأقيس طوله.*

 طول زميلي  سم.  

اأتعلم: ١متر= ١٠٠سنتمتر

* للمعلم: يقوم الطلبة بتنفيذ النشاط بمساعدة المعلم.
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حــِة المدرســيَِّة لمدرســِة الاأمــِل التَّابعــِة لوكالــِة الغــوِث  ١٠ فــي زيــارِة طبيــِب الصِّ

ــورة:  لبــِة وكانــْت كمــا فــي الصُّ قــاَم بقيــاِس اأطــواِل مجموعــٍة مــن الطَّ

 اأ( اأكمُل الجدوَل الاآتي:

الطول )سم(الاسم

محمد

هيا

سعيد

لبِة تنازليًا:  ،  ،    ب( اأرتُِّب اأطواَل الطَّ

محمد
سعيد

هيا
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ورَة: ١١ اأتاأمَُّل الصُّ

( على السياج المناسب للجهة الرابعة من الحديقة:  اأضع اإشارة )

١٢ اأفكُِّر:

ثلاثــُة اإِخوٍة:اأحمــُد وســجوٌد ونزيــه، اأحمــُد اأقصــُر مــن نزيــٌه، وســجوُد اأقصــُر مــن 

اأحمــَد.
خوِة تصاعديًا :  ،  ،    اأرتُِّب اأسماَء الاأِ
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رُس  الدَّ
  )٢(

قراءة الساعة

ورَة ثُمَّ اأجيُب: ١ اأتاأمَُّل الصُّ

اعة:   اأ( خرجْت الاأسرُة من البيِت السَّ

اعة:   ب( وصلت الاأسرُة اإِلى مدينِة الاألعاِب السَّ

اعة:   جـ( جلسْت الاأسرُة للغداء السَّ

 د( ركبت الاأسرة السيارة وغادرت باتجاه البيت الساعة: 

2:00

8:00
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اعَة ثُمَّ اأجيُب  ٢ األاحُظ السَّ

 اأ( يشيُر العقرُب القصيُر اإِلى العدِد  ونسميه 
اعات.  عقرَب السَّ

يِه   ب( يشيُر العقرُب الطويُل اإِلى العدِد  ونسمِّ
عقرَب الّدقائق .

 جـ( تشير الساعة المجاورة اإلى: 

٣ األاحُظ الساعة ثُمَّ اأجيُب:

اإِذا تحــرََّك عقــرُب الدقائــِق بــدءًا بالرقِم١٢ليصــَل اإِلــى 

١يكــوُن قــد تحــرَك: ٥ دقائــَق 

تشير الساعة اإلى: 

تشير الساعة اإلى: الساعة  والدقيقة   
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اإِذا تحرََّك عقرُب الدقائِق بدءًا بالرقِم ١2ليصَل اإِلى ٣ 
يكوُن قد تحرَك  دقيقًة

اإِذا تحــرََّك عقــرُب الدقائــِق بــدءًا بالرقــِم ١2ليصــَل اإِلــى 
6  يكــوُن قــد تحــرَك  دقيقــًة

اإذا تحــرَك عقــرُب الدقائِق)دائــرة كاملــة( بــدءًا بالرقــِم  

١2وبالعــودِة اإِلــى ١2 يكــوُن قــد تحرَك:ســاعًة واحدًة، 
وتســاوي  دقيقًة. 

تشير الساعة اإلى: 

اأتعلم:الساعة =6٠ دقيقة

تشير الساعة اإلى: الساعة  والدقيقة   

تشير الساعة اإلى: الساعة  والدقيقة   
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٤ نشاط عملي: اأصنُع ساعتي

ــون اأو مــن صحــون  ــم بصناعــة ســاعة مــن الكرت ــة بالتعــاون مــع المعل يقــوم الطلب
ــراءة الســاعة. ــي ق بلاســتيكية ليســتخدموها ف

: اعَة واأكتُب الوقَت في  ٥ اأقراأ السَّ

الساعة  والدقيقة           الساعة  والدقيقة    
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اعِة لتدلَّ على الوقِت المحدد: 6 اأرسُم عقارَب السَّ

اعَة الثَّالثَة وعشَر دقائَق.   اأ( يدرس حسام واجباتِه البيتيََّة السَّ

                 

     

                                             

 ب( ذهَب سليٌم واأمُُّه لزيارِة صديقِه المريِض الساعَة السادسَة وثلاثين دقيقًة.

            

             

اعَة الخامسَة واأربعين دقيقًة.  جـ- تستخدم مرُح الحاسوِب السَّ

7 اأفكُِّر:

ــابعَة و١٥  ــاعَة السَّ يذهــُب عثمــان مــع اأصدقائِه اإِلى المدرســِة السَّ

دقيقــًة صباحــًا، نظــَر عثمــان اإِلــى ســاعتِه فوجَدهــا  

ــَز نفَســه لِلمدرســة. يحتــاج عثمــان اإلــى  دقيقــة ليجهِّ
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9 األعُب و اأتعلَُّم*

 اأرمي المكعب ثمَّ ارسم الساعة في بطاقتي واكتبها.

اأتعلم:اليوم=  2٤ ساعة

8 اأتاأمَُّل ما يلي: 

        الساعة 6صباحًا يوم الاأحد        الساعة 6صباحًا يوم الاثنين

 اأ( كم دورة تحرك عقرب الساعات؟ 

 ب( عقرب الساعات تحرك  ساعة

* للمعلِّم: بطاقات كما في الصورة، ومكعب على اأوجهه الستة ساعات رقمية. 

األاحظ:
ثنيِن. اعِة 6 صباحًا من يوِم الاإِ  تحرََّك عقرُب الساعاِت من 6 صباحًا يوَم الاأحِد اإِلى السَّ

12:00

03:00

07
:0

0
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رُس  الدَّ
  )٣(

المجسمات

١ زار ساري اآثار مدينة سبسطية والتقط هذه الصورة.

ورة؟  ماذا تشاهُد في الصُّ

سطوانة.    َم  الاإِ ي المجسَّ  اأسمِّ

كَل المناسَب لكلٍّ مجسم مما يلي:   اأحصُر الشَّ
٢

)  ،  اأ( المكعَّب:)  ، 

)  ، ،  ب( الاأسطوانة: ) 
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اأتعلم: نسمي كل جانب تم تلوينه بوجه المكعب.

ورَة واأكمُل الجدوَل: ٣ اأتاأمَُّل الصُّ

العددالنوع

مكعب

اأسطوانة

 نشاٌط تعاونّي *
٤

  اأتعاوُن مع اأفراِد مجموعتي في تلويِن كلِّ جانٍب في

ِب بلوٍن مختلف.   المكعَّ

ِب  اأوجه.    للمكعَّ

ِب مرًة واحدًة. ٥ اأرادْت سهى كتابَة حرِف ) C ( على كلِّ وجٍه من اأوجِه المكعَّ

 تكتُب سهى حرَف )C (  مرات.

لبِة لتنفيِذ النَّشاِط التَّعاونّي. باِت مسبَّقًا لتوزيِعها على مجموعاِت الطَّ * للمعلِّم: تجهيُز المكعَّ
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6 اأمسُك بيدي حجَر النَّرِد ثمَّ اأجيُب:

 اأ( شكُل حجِر النَّرِد: 

 ب( عدُد رؤوِس حجِر النَّرِد: رؤوس.

7 نشاٌط عملّي:* 

ــِف اإِلــى مجموعــات، ويــوزُِّع عليهــم  ــُم طلبــَة الصَّ ــُم المعلِّ  اأ( يقسِّ
ــكِل، ثـُـمَّ يطلــُب منهم تشــكيَل مجســم. المقصوصــاِت كمــا فــي الشَّ

 الاأشكاُل الهندسيُة التي تتكوَُّن منها المقصوصات:

        و   .

 المجسم النَّاتُج من تشكيِل المقصوصات هو:  

ــِف اإلــى مجموعــات، ويــوزُِّع   ب( يــوزُِّع المعلِّــُم طلبــَة الصَّ
ــكل، ثُــمَّ يطلــُب منهــم  عليهــم المقصوصــاِت كمــا فــي الشَّ

تشــكيَل مجســم.

 المجسم النَّاتُج من تشكيِل المقصوصات هو: 

8 اأسّمي اأشياَء من بيتنا لها شكُل الاسطوانِة:

 ،  ،  

لبِة لتنفيِذ النَّشاِط عمليًا. * للمعلِّم: تجهيُز المقصوصات مسبَّقًا لتوزيِعها على مجموعاِت الطَّ
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رُس  الدَّ
  )٤(

ُمراجعة الوحدة

١١٥ سم

١٠٠سم

٣٥ سم

٥٠ سم

:  اأقراأ اأطواَل اأشجار الزينة، ثمَّ اأكمُل في 
١

، ، ،  اأرتُِّب اأطواَل الاأشجارِ تصاعديًِّا :

٢ اأحسب: 

بات =   اأ( عدَد الاأوجِه لــ ٣ مكعَّ

ـِـمكعبْيِن =   ب( عدَد الرؤوِس ل

كِل؟ * ٣ كيَف اأصنُع اإِسطوانًة من ورقٍة مستطيلِة الشَّ

* للمعلم: لف الورقة للحصول على اسطوانة باأي طريقة ) ليست كاملة مفتوحة القاعدتين(.
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 7:45 - 8:00طابور الصباح

 8:00 - 8:40الحصة الاأولى

 8:45 - 9:25الحصة الثانية

 9:30 - 10:10الحصة الثالثة

 10:10 - 10:35الاستراحة

 10:40 - 11:25الحصة الرابعة

 11:30 - 12:10الحصة الخامسة

 12:15 - 12:55الحصة السادسة

٤ اأكتب الوقت الذي تدل عليه كل ساعة:

 األاحُظ توقيَت الدواِم ثُمَّ اأجيُب:
٥

ِة الاأولى الساعة   اأ( تبداأ الحصَّ

     

 ب( عندما تشيُر الساعُة  

        تبداأ  

ــاعِة التــي   جـــ( اأرســُم عقــارَب السَّ
راســّي.  تــدلُّ علــى انتهــاِء اليــوِم الدِّ
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النشاط
التوقيت

حل 
الواجبات

مشاهدة 
التلفاز

اللعب على 
الحاسوب

اللعب مع 
الاأصدقاء

السبت

الاأحد

الاثنين

الثلاثاء

الاأربعاء

الخميس

          مشروعي

ُم وقتي: اأدوَّن عدَد الدقائِق التي اأقضيها في ممارسِة اأنشطتي اليوميَّة.   اأنظِّ



الوحدة الحادية عشرة
البيانات )2(

 اأعبر عن الصورة بلغتي.

 اأهداف الوحدة:

ُيتوقَُّع من الّطالب بعد دراسة هذه الَوْحَدة اأْن يكون قادرًا على: 

 ١( جمع بيانات بسيطة.

 2( تمثيل البيانات في جداول.

١٠٠
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بطَّةحصاندجاجةبقرةخروفالحيواُن

العدُد

رُس )١(   الدَّ

َجْمُع البيانات البسيطة       

١ الحيوانات

 اأ( اأتعاوُن واأفراَد مجموعتي واأكتُب اأعداَد الحيواناِت في الجدوِل: 

 اأكثُر نوٍع من الحيواناِت هو:  

 اأقلُّ نوٍع من الحيواناِت هو:   
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٢ غرفة صفي:

اأتعاوُن واأفراَد مجموعتي واأمثُِّل البياناِت الخاصَة في غرفِة صفي:

٣ وطني فلسطين 

فــي اإحــدى مــدارِس المخيمــاِت، ســاأَل المعلُِّم طلَبَته عــن ُمدنِهم وقراهــم ال�أصليِة، 

جابــة:٢١ طالبــًا منهــم مــن بئــِر الســبِع، و7 مــن يافــا، و8 مــن المجــدِل  فكانــت ال�إ
و5 مــن صفد.

اأمثُل البياناِت السابقَة في الجدوِل ال�آتي: 

عدد الطلبةاسُم البلدة

ف جميعهم؟    طالبًا.  ما مجموُع طلبِة الصَّ

العدُدال�أغراُض

طاولة الطالب

كراسي

شبابيك
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عدد الطلبةعدد الشعبالصف

٤١٤٠ال�أول

٣١٠5الثاني

٤١٤5الثالث

٣١٠٠الرابع

ــئلة  ــه اأس ــوا علي ــِة، وطرح ــِر المدرس ــع مدي ــًة م ــي مقابل ــِف الثان ــُة الصَّ ٤ اأجــرى طلب
حــول عــدد الصفــوف وعــدد الشــعب وعــدد الطلبــة فــي مدرســتهم، ثــم مثلــوا البيانــات فــي 

الجــدول ال�آتــي:

 كم عدُد الصفوِف في المدرسِة؟ 

 ما مجموع عدُد الشعب في المدرسِة؟  

 ما مجموع جميع طلبة المدرسِة؟  
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١ اأسرتي: 

  اأ( مثََّل اإيهاب اأقارَبه في الجدوِل ال�آتي:

العدُدالرسوماُتصلُة القرابة

اأٌخ

اأخٌت

عمٌّ

ٌة عمَّ

بحيث كلُّ  يمثُل فردًا من اأفراِد ال�أسرِة

كورِ من اأقارِب اإيهاب =   عدُد الذُّ

 ب( اأمثُِّل اأقاربي في الجدوِل ال�آتي:

 العدُدالرسوماُتِصَلُة الَقرابِة

اأٌخ

اأخٌت

َعمٌّ

ٌة َعمَّ

رُس )٢(   الدَّ

التمثيلات البيانيَّة       
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٢ اللجنة الصفية: 

فيَّــَة، وحصــَل المرشــحون علــى  ــِف الثانــي جميُعهــم اللَّجنــَة الصَّ انتخــَب طلبــُة الصَّ
ال�أصــواِت ال�آتيــة كمــا فــي الجــدوِل:

الرسوماتال�سُم

رول�

موسى

اإيمان

كل  يمثل طالب

اأملاأ الفراَغ بما هو مناسب: 

. الِب الذي حصَل على اأعلى ال�أصواِت   اسُم الطَّ

 عدُد طلبة الصف الثاني جميعهم  طالبًا. 

 اأرتُب اأسماء الطلبة تصاعديًَّا حسَب عدد ال�أصواِت التي حصلوا عليها 

.   ،   ،     
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ــًا، و١٠  ــِد ال�أضحــى ١2 خروف ــي عي ــِة ســلفيت، ف ــاِء مدين ــح اأحــِد اأحي ٣ ذب

ــاذا؟  ــة صحيحــًة ولم ــلاِت ال�آتي ــز، اأيَّ التمثي ــن الماع ــرات، و8 م بق

 اأ( 

الرسوماتالحيواُن

خروف

بقرة

ماعز

 ب( 

الرسوماتالحيواُن

خروف

بقرة

ماعز

 جـ( 

الرسوماتالحيواُن

خروف

بقرة

ماعز
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١ اأصنُِّف ال�أشكاَل الهندسيََّة:    

  اأ( حسب اللون                          ب( حسب الشكل:
 

العـــــــدُداللَّوُن

ال�أزرق

ال�أحمر

ال�أصفر

رُس )٣(   الدَّ

مراجعة الوحدة      

العـــــــدُدالشكل 

مثلث

مستطيل

مربع

دائرة
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٢ اأثاث منزلي:

 فراس وخليٌل مثلا اأثاَث منزليهما بصورٍ كما في الجدولين ال�آتيين:
      خليل              فراس

الصورالصنفالصنف 

خزانةخزانة

كرسيكرسي

طاولةطاولة

سريرسرير

 
 اأكمُل:

ِة في َمنزِل فراس    عدُد ال�أسرَّ

ِة في َمنزِل خليٍل    عدُد ال�أسرَّ

 مجموُع الطاول�ِت في الَمنزلْين 

 الفرُق بيَن عدِد الكراسي في الَمنزلْين 
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٣ مدينة الملاهي:

 اأ( اأكمُل الجدوَل ال�آتي،الذي يوضُح عدَد ال�أطفاِل الذين زاروا مدينَة الملاهي:

العدُدالرَّسُماليوُم

السبت

ال�أحد

ثنين ٤ال�إِ

٣الثلاثاء

ال�أربعاء

7الخميس

الجمعة

ــاُل  ــَع ال�أطف ــارًا دف ــن، كــم دين ــِد بديناري ــِل الواِح ف  ب( تذكــرُة الدخــوِل للطِّ

ــر. ــن؟  دناني ثني ــوَم ال�إِ ثمــَن التذاكــِر ي
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ــفِّ الثانــي، فــكان طــوُل يونــس  ٤ اأخــَذ المعلِّــُم قياســاٍت ل�أطــوال بعــِض طلبــِة الصَّ

ــدارِ  ــس بمق ــُص عــن طــوِل يون ١2٠ســم، وطــوُل ســليم ١٣٠ســم، وطــوُل ُحســين ينق
١٠ســم. وطــوُل عــادل يســاوي ١٤٠ســم.

 اأمثُِّل البياناِت السابقَة في الجدوِل المجاور:

 
الِب الطوُل )بالسم(اسُم الطَّ
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العددال�أصناف

كعك

عصير

بسكويت

ساندويش

          مشروعي

زيارة مقصف المدرسة

 تقــوم مجموعــة مــن طلبــة الصــف الثانــي بزيــارة لمقصــف المدرســة بعــد انتهــاء 
ــلال  ــا خ ــم بيعه ــي ت ــاف الت ــدد ال�أصن ــات حــول ع ــع البيان ــتراحة وتجم ال�س

اليــوم، وتمثلهــا فــي الجــدول:



 المشاركون في ورشات عمل الجزء الثاني من كتاب الرياضيات للصف الثاني 

تم بحمد الله

سحر جراد نسرين دويكات    حاتم ريان    

حنان اأبو سكران نادية جبر     ربى داود    

مجدولين اأبو معيلق اأحمد رشدي    ختام حمارشة   

محمد اأبو صبحة سمية الجمل     يوسف النجار   

اأحمد صالح  اإيهاب اأبو موسى     منال اأبو جلالة    

جميل معالي اأمينة الصوص     ماجدة الحتو   

صفاء  العدم  منال البظ     كفاية لحلوح     

مها سالمية هيام اشتية                      

لجنة المناهج الوزارية:

د. شهناز الفاراأ. ثروت زيدد. صبري صيدم

د. سمية النّخالةاأ. عزام اأبو بكرد. بصري صالح

م. جهاد دريدياأ. عبد الحكيم اأبو جاموسم. فواز مجاهد

لجنة وثيقة الرياضيات:

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

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

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

د. عادل فوارعه د. تحسين المغربي       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       


