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المقدمة

بالعلم  وتسليحه  األردني،  اإلنسان  قدرات  تنمية  بأهمية  الراسخ  الهاشمية  األردنية  المملكة  إيمان  من   انطالًقا 
والمعرفة؛ سعى المركز الوطني لتطوير المناهج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى تحديث المناهج الدراسية 
وتطويرها، لتكون معينًا للطلبة على االرتقاء بمستواهم المعرفي، ومجاراة أقرانهم في الدول المتقدمة. ولّما كانت 
الرياضيات إحدى أهم المواد الدراسية التي تنّمي لدى الطلبة مهارات التفكير وَحلِّ المشكالت، فقد َأْولى المركز 
الُمتََّبعة عالميًّا على يد خبراء  الرياضيات وفق أفضل الطرائق  هذا المبحث عنايًة كبيرًة، وحرص على إعداد كتب 

أردنيين؛ لضمان انسجامها مع القيم الوطنية الراسخة، وتلبيتها لحاجات أبنائنا الطلبة والمعلِّمين.

 روعي في إعداد كتب الرياضيات تقديم المحتوى بصورة سلسة، ضمن سياقات حياتية شائقة، تزيد رغبة الطلبة 
ب على أنواع مختلفة من  في التعلُّم. وكذلك إبراز خطة َحلِّ المسألة، وإفراد دروس مستقلة لها تتيح للطلبة التدرُّ
هذه الخطط وتطبيقها في مسائل متنوعة. وقد احتوت الكتب على مشروع لكل وحدة؛ لتعزيز تعلُّم الطلبة المفاهيَم 
ب المكثَّف على َحلِّ المسائل ُيَعدُّ إحدى أهم طرائق ترسيخ المفاهيم  والمهارات الواردة فيها وإثرائها. وألنَّ التدرُّ
م للطلبة ورقة عمل في كل  ُيقدِّ التمارين على نحٍو  ُأِعدَّ كتاب  الطلبة؛ فقد  الرياضية وزيادة الطالقة اإلجرائية لدى 
درس، ُتَحلُّ بوصفها واجًبا منزليًّا، أو داخل الغرفة الصفية إْن توافر الوقت الكافي. وألنَّنا ندرك جيًدا حرص المعلِّم 
األردني على تقديم أفضل ما لديه للطلبة؛ فقد جاء كتاب التمارين أداًة مساعدًة ُتوفِّر عليه جهد إعداد أوراق العمل 

وطباعتها.

شبكة  على  سيَّما  وال  العالمية،  الرياضيات  تعليم  مصادر  معظم  في  ُتستخَدم  العربية  األرقام  أنَّ  المعلوم   من 
م محتًوى تعليميًّا تفاعليًّا ذا فائدة كبيرة.  ًة؛ لما تزخر به من صفحات ُتقدِّ اإلنترنت، التي أصبحت أداًة تعليميًة ُمِهمَّ
ة بين  وحرًصا منّا على أاّل يفوت أبناءنا الطلبة أيُّ فرصة، فقد استعملنا في هذا الكتاب األرقام العربية؛ لَجسر الُهوَّ

طلبتنا والمحتوى الرقمي العلمي، الذي ينمو بتسارع في عاَلم يخطو نحو التعليم الرقمي بوتيرة متسارعة.

م من هذا الكتاب، نأمل أن ينال إعجاب أبنائنا الطلبة ومعلِّميهم، ونجعل تعليم الرياضيات وتعلُّمها   ونحن إذ ُنقدِّ
أكثر متعًة وسهولًة، ونعدهم بأْن نستمرَّ في تحسين هذا الكتاب في ضوء ما يصلنا من مالحظات.

المركز الوطني لتطوير المناهج
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16 ........................ ْرُب في 5 ْرُس 5 الضَّ الدَّ

18 ........................ ْرُب في 3 ْرُس 6 الضَّ الدَّ
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النص هنا.

: في هذا النَّشاِط، سُيراِجُع ِطْفلي/ِطْفَلتي    َنشاٌط َمْنِزِليٌّ

ْعداِد. َة َجْمِع اْلَ َعَمِليَّ

ِمْنها    ُكلٍّ  في  باِت  اْلُمَكعَّ ِمَن  َمْجموعاٍت  َأْرَبَع  ِطْفلي/ِطْفَلتي  َأماَم   َأَضُع 
باِت  َجميِعها ُمْسَتْعِمًل  باٍت، ُثمَّ َأْطُلُب إَِلْيِه/إَِلْيها ِحساَب َعَدِد اْلُمَكعَّ 3 ُمَكعَّ

 . اْلَعدَّ اْلَقْفِزيَّ

ُر النَّشاَط بَِتْغييِر َعَدِد اْلَمْجموعاِت بَِحْيُث ال َيزيُد َعَدُدها َعلى 5، َوال    ُأَكرِّ
ْشياِء في اْلَمْجموَعِة اْلواِحَدِة َعلى 5. َيزيُد َعَدُد اْلَ

6
ْسَرتي اْلَكريَمَة

ُ
أ

َبــَدأُْت اْلَيــْوَم ِدراَســَة اْلَوْحــَدِة الّساِدَســِة الَّتــي 

ِلْلَْعــداِد  ــْرِب  الضَّ َحقائِــَق  فيهــا   َســأََتَعَلمُّ 
   2 , 3 , 4 , 5

ــْذ َمًعــا النَّشــاَط اْلتـِـيَ؛ ِلَنَّــُه َسُيســاِعُدني  ِلُنَنفِّ

الَّتــي  ياِضيَّــِة  الرِّ اْلَمفاهيــِم  ُمراَجَعــِة  َعــى 

ــِة  ــي ِدراَس ــا ف ــاُج ِإَلْيه ــابًِقا، َوأَْحت ــُتها س َدَرْس

ــَدِة. ــِذِه اْلَوْح ه

ِحبُُّكْم ......................
ُ
أ
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ُ
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َ
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  َأْسـَتِعدُّ َأنـا َوَمْجموَعتـي لَِتنْفيِذ َمْشـروِعنا 
ْرِب. اْلُمَتَمثِّـِل فـي َتْصميـِم َمدينَـِة الضَّ

ُخُطواُت َتْنفيِذ اْلَمْشروِع:

ُم 4 مباٍن بَِأْبعاٍد َوَأْشكاٍل ُمْخَتِلَفٍة،   1  ُأَصمِّ  

ْوَحِة اْلَكْرتونِيَِّة اْلَكبيَرِة. َوُأْلِصُقها َعلى اللَّ

َنَة إِلى ِقَطٍع َصغيَرٍة لُِتَمثَِّل   2  َأُقصُّ اْلَْوراَق اْلُمَلوَّ  

َنوافَِذ اْلَمباني.

ٌن ِمْن َطوابَِق، َوفي ُكلِّ   3  َأْفَتِرُض َأنَّ ُكلَّ َمْبنًى ُمَكوَّ  

طاَبٍق َعَدٌد ِمَن النَّوافِِذ َكاْلتي:

ُكلِّ    في  َطوابَِق،   3 ِمْن  ٌن  ُمَكوَّ ُل  وَّ اْلَ اْلَمْبنى 
طاَبٍق ناِفذتاِن.

ُكلِّ    في  َطوابَِق،   5 ِمْن  ٌن  ُمَكوَّ الّثاني  اْلَمْبنى 
طاَبٍق ناِفَذٌة واِحَدٌة.

ُكلِّ    في  َطوابَِق،   4 ِمْن  ٌن  ُمَكوَّ الّثالُِث  اْلَمْبنى 
طاَبٍق 4 َنواِفَذ.

ُكلِّ    في  َطوابَِق،   3 ِمْن  ٌن  ُمَكوَّ الّرابُِع  اْلَمْبنى 
طاَبٍق 5 َنواِفَذ.

اْلُمَمثَِّلَة  ْرِب  الضَّ ُجْمَلَة  َمْبنًى  ُكلِّ  َأْسَفَل   4  َأْكُتُب   

لَِعَدِد َنوافِِذها. 

ْوَحَة اْلَكْرتونِيََّة اْلَكبيَرَة َأماَم ُزَملئي/  5  َأْعِرُض اللَّ  

. فِّ َزميلتي في َمكاٍن باِرٍز في الصَّ

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

ٌة َكبيَرٌة   َلْوَحٌة َكْرتونِيَّ
ٌة بَِأْبعاٍد ُمْخَتِلَفٍة   ِقَطٌع َكْرتونِيَّ
َنٌة   َأْوراٌق ُمَلوَّ
َصْمٌغ  
ِمَقصٌّ  



َأْسَتْكِشُف

ها اْلُمْخَتِلُف؟ َأيُّ

َأَتَعلَُّم 

.)equal groups( تي َتْحوي اْلَعَدَد َنْفَسُه ِمَن اْلَْشياِء اْلَمْجموعاِت اْلُمَتساِوَيَة ُتَسّمى اْلَمْجموعاُت الَّ

ُث: ما ِهَي اْلَمْجموعاُت اْلُمَتساِوَيُة؟ َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

اْلُمْصَطَلحاُت 

َمْفهوَم اْلَمْجموعاِت 
اْلُمَتساِوَيِة.

اْلَمْجموعاُت اْلُمَتساِوَيُة  

3 َمْجموعاٍت، في ُكلٍّ 
ِمنْها 4 ُتّفاحاٍت.
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ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

َأِصُف ُكلًّ ِمَن اْلَمْجموعاِت اْلُمَتساِوَيِة اْلتَِيِة:

1      2      

    َمْجموعاتٍ، في ُكلٍّ ِمنْها       َمْجموَعًة، في ُكلٍّ ِمنْها   

3        4     

    َمْجموَعًة، في ُكلٍّ ِمنْها       َمْجموعاٍت، في ُكلٍّ ِمنْها   

َأْرُسُم بِما ُيناِسُب اْلَوْصَف:

 6 2 َمْجموَعًة، في ُكلٍّ ِمنْها 3 َنْجماٍت.  5 3 َمْجموعاٍت، في ُكلٍّ ِمنْها 4 َوْرداٍت.    

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

: َرَسَمْت َهنادي 5 َمْجموعاٍت ُمَتساِوَيٍة ِمْن َحّباِت اْلَفراِوَلِة، في ُكلٍّ ِمْنها 3.   7  اْلِحسُّ اْلَعَدِديُّ  

ُأْكِمُل َرْسَم َهنادي.

    

إَِلْيِه/إَِلْيها  َأْطُلُب  ُثمَّ  اْلُحبوِب،  ِمَن  ُمَتساِوَيًة  لِِطْفلي/ِطْفَلتي َمْجموعاٍت  ُن  :  ُأَكوِّ َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  

َوْصَفها.
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َأْسَتْكِشُف

ما َعَدُد َأصابِِع 4 َأياٍد؟ 

َأَتَعلَُّم 

ْشياِء في َمْجموعاٍت ُمَتساِوَيٍة: يَّ لَِعَدِد اْلَ ِجَد اْلَمْجموَع اْلُكلِّ َر ِلَ َأْسَتْعِمُل اْلَجْمَع اْلُمَتَكرِّ

      

 5  +  5  +  5  +  5  =  20  

ْرِب )multiplication( الَّذي ُيْرَمُز  َوُيْمِكنُني إيجاُد اْلَمْجموِع اْلُكلِّيِّ في َمْجموعاٍت ُمَتساِوَيٍة بِاْستِْعماِل الضَّ
.)product( ْرِب ْمِز )×(، َوُيَسّمى اْلَمْجموُع اْلُكلِّيُّ ناتَِج الضَّ َلُه بِالرَّ

4            ×            5            =            20

) multiplication sentence ( ْرِب ُتَسّمى 20= 5×4    ُجْمَلَة الضَّ

ْرِب؟ ُر َعلى إيجاِد ناتِِج الضَّ ُث: َكْيَف ُيساِعُدني اْلَجْمُع اْلُمَتَكرِّ َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

اْلُمْصَطَلحاُت   

ْرِب  إيجاَد ناتِِج الضَّ
ِر. بِاْستِْعماِل اْلَجْمِع اْلُمَتَكرِّ

ْرِب     ناتُِج الضَّ ْرُب    الضَّ

ْرِب   ُجْمَلُة الضَّ

َعَدُد اْلَمْجموعاِت

ْرِب إِشاَرُة الضَّ

اْلَعَدُد في ُكلِّ َمْجموَعٍة ْرِب ناتُِج الضَّ

( (اْلَمْجموُع اْلُكلِّيُّ
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ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ْرِب: َر ِلَِجَد ناتَِج الضَّ َأْسَتْعِمُل اْلَجْمَع اْلُمَتَكرِّ

1       

    +    +    =   

    ×    =   

2       

    +    +   +    =   

    ×    =   

3      

    +    =   

    ×    =   

4       

    +    +   +    =   

    ×    =   

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

ْعداِد اْلتَِي: ْرِب الَّتي ُتَمثُِّل َخطَّ اْلَ ِر َوُجْمَلَة الضَّ  5 َأْكُتُب ُجْمَلَة اْلَجْمِع اْلُمَتَكرِّ  

ُن 4 َمْجموعاٍت ِمْن َأْشياَء في اْلَبْيِت في ُكلٍّ ِمْنها 3، ُثمَّ َأْطُلُب إِلى ِطْفلي/ :  ُأَكوِّ َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  

ْرِب الَّتي ُتَمثُِّل ذلَِك. ِر، َوُجْمَلِة الضَّ ِطْفَلتي ِكتاَبَة ُجْمَلِة اْلَجْمِع اْلُمَتَكرِّ

0 21 4 53 6 7 98 10

+2 +2 +2 +2 +2
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َأْسَتْكِشُف

ِل  َبِق اْلَوَّ  َهْل َيْخَتِلُف َمْجموُع اْلَبْيِض في الطَّ
َبِق الّثاني؟ َعْن َمْجموِعِه في الطَّ

َأَتَعلَُّم 

ْرِب.  ُيَسّمى َتْرتيُب اْلَْشياِء في ُصفوٍف َوَأْعِمَدٍة َشَبَكًة )array (، َوِهَي ُتساِعُدني َعلى إيجاِد ناتِِج الضَّ

ْرِب؟ َبَكُة َعلى إيجاِد ناتِِج الضَّ ُث: َكْيَف ُتساِعُدني الشَّ َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

َأِجُد ناتَِج َضْرِب َعَدَدْيِن 
بِاْستِْخداِم الشبكات.

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

اْلُمْصَطَلحاُت   

ْرِب  إيجاَد ناتِِج الضَّ
َبَكِة. بِاْستِْعماِل الشَّ

َبَكُة.   الشَّ

4  3 12=× 3 4 12=×

ُأالِحُظ َأنَّ التَّْبديَل َبْيَن 
فوِف ال  اْلَْعِمَدِة َوالصُّ

ْرِب. ُيَغيُِّر ناتَِج الضَّ

فوِف  َعَدُد الصُّ
َنِة اْلُمَلوَّ

فوِف  َعَدُد الصُّ
َنِة اْلُمَلوَّ

اْلَعَدُد في 
ُكلِّ َصفٍّ

اْلَعَدُد في 
ُكلِّ َصفٍّ

ْرِب ْرِبناتُِج الضَّ ناتُِج الضَّ
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ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

َن: ْرِب الَّتي ُتَمثُِّل اْلُجْزَء اْلُمَلوَّ َأْكُتُب ُجْمَلَة الضَّ

1      2     

    ×    =       ×    =       ×    =       ×    =   

3      4     

    ×    =       ×    =       ×    =       ×    =   

ْرِب: َبَكَة، ُثمَّ َأِجُد ناتَِج الضَّ ُن الشَّ  5 ُأَلوِّ  

4 ُصفوٍف في ُكلٍّ ِمنْها 5    5 ُصفوٍف في ُكلٍّ ِمنْها 4  

4 × 5 =    5 × 4 =    

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

 6 َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: َعبََّرْت َلْيلى َعْن َمْجموِع اْلُكراِت    

3 × 6 = 2 ْرِب اْلُمجاِوَرِة:    جاِجيَِّة بُِجْمَلِة الضَّ الزُّ

ُر إِجاَبتي. َهْل َحلُّها َصحيٌح؟ ُأَبرِّ  

ْزراِر في ُكلٍّ ِمْنها 5، ُثمَّ َأْطُلُب إِلى ِطْفلي/ِطْفَلتي ِكتاَبَة  ُن 4 ُصفوٍف ِمَن اْلَ :  ُأَكوِّ َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  

ْرِب الَّتي ُتَمثُِّل ذلَِك. ُجْمَلِة الضَّ
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َأْسَتْكِشُف

ما َعَدُد اْلَْعلِم َجميِعها؟ 

َأَتَعلَُّم 

باِت:  تي ُتَمثُِّل اْلَمْجموَع اْلُكلِّيَّ لَِعَدِد اْلُمَكعَّ ْرِب الَّ ُيْمِكنُني ِكتاَبُة ُجْمَلِة الضَّ

3            ×            2            =            6

ُث: َكْيَف َأِجُد ناتَِج َضْرِب َعَدٍد في 2؟  َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

ْرِب لِْلَعَدِد 2 َحقاِئَق الضَّ

َعَدُد اْلَمْجموعاِت اْلَعَدُد في ُكلِّ َمْجموَعٍة ْربِ ناتُِج الضَّ
( (اْلَمْجموُع اْلُكلِّيُّ

ُر: َأَتَذكَّ

3 َمْجموعاٍت في ُكلٍّ 
ِمنْها 2 َتْعني: 2 + 2 + 2
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ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ْرِب اْلُمناِسَبَة: َأْكُتُب ُجْمَلَة الضَّ

1     2    

     ×     =         ×     =    

3     4    

     ×     =         ×     =    

َأُحلُّ اْلَمْسأَلَة

 5  َرتََّب عيسى َحّباِت ُبْرُتقاٍل في 4 َمْجموعاٍت، َوَوَضَع في كلٍّ ِمنْها    

َبها عيسى؟ تي َرتَّ  2 َحبًَّة، َكِم اْلَمْجموُع اْلُكلِّيُّ لَِعَدِد َحّباِت اْلُبْرُتقاِل الَّ

  

:  َأَضُع َأماَم ِطْفلي/ِطْفَلتي 3 ُصحوٍن َوفي ُكلِّ َصْحٍن َشْيئاِن، ُثمَّ َأْطُلُب إَِلْيِه/إَِلْيها  َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  

ْشياِء. يِّ لَِعَدِد اْلَ ْرِب ِليجاِد اْلَمْجموِع اْلُكلِّ ِكتاَبَة ُجْمَلِة الضَّ
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َأْسَتْكِشُف

ما َعَدُد َفراشي اْلَْسناِن َجميِعها؟  

َأَتَعلَُّم 

باِت:  تي ُتَمثُِّل اْلَمْجموَع اْلُكلِّيَّ لَِعَدِد اْلُمَكعَّ ْرِب الَّ ُيْمِكنُني ِكتاَبُة ُجْمَلِة الضَّ

ُث: َكْيَف َأِجُد ناتَِج َضْربِ َعَدٍد في 5؟  َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

ْرِب  لِْلَعَدِد 5 َحقاِئَق الضَّ

4            ×            5            =            20
ْربِ ناتُِج الضَّ

( (اْلَمْجموُع اْلُكلِّيُّ
َعَدُد اْلَمْجموعاِت اْلَعَدُد في ُكلِّ َمْجموَعٍة

ُر: َأَتَذكَّ

4 َمْجموعاٍت في ُكلٍّ ِمنْها 5 
َتْعني: 5 + 5 + 5 + 5
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ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ْرِب اْلُمناِسَبَة: َأْكُتُب ُجْمَلَة الضَّ
1     2    

    ×    =       ×    =   

3     4    

    ×    =       ×    =   

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

ُن ُلْعَبُة ِقطاٍر ِمْن 5 َعَرباٍت، َكْم َعَرَبًة في 4 ِقطاراٍت؟ : َتَتَكوَّ  5  اْلِحسُّ اْلَعَدِديُّ  

ُثمَّ   ،5 ِمْنها  َأْشياَء في ُكلٍّ  ِمْن  5 َمْجموعاٍت  َتْكويَن  إِلى ِطْفلي/ِطْفَلتي  :  َأْطُلُب    َنشاٌط َمْنِزِليٌّ

ْرِب الَّتي ُتَمثُِّل ذلَِك. َأْطُلُب إَِلْيِه/إَِلْيها ِكتاَبَة ُجْمَلِة الضَّ
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َأْسَتْكِشُف

ما َعَدُد َحّباِت التُّّفاِح َجميِعها؟

َأَتَعلَُّم 

باِت:  تي ُتَمثُِّل اْلَمْجموَع اْلُكلِّيَّ لَِعَدِد اْلُمَكعَّ ْرِب الَّ ُيْمِكنُني ِكتاَبُة ُجْمَلِة الضَّ

ُث: َكْيَف َأِجُد ناتَِج َضْرِب َعَدٍد في 3؟  َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

ْرِب لِْلَعَدِد 3 َحقاِئَق الضَّ

ُر: َأَتَذكَّ

5 َمْجموعاٍت في ُكلٍّ ِمنْها 3 
َتعني:  3+3+3+3+3

5            ×            3            =            15
ْربِ ناتُِج الضَّ

( (اْلَمْجموُع اْلُكلِّيُّ
َعَدُد اْلَمْجموعاِت اْلَعَدُد في ُكلِّ َمْجموَعٍة
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ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ْرِب اْلُمناِسَبَة: َأْكُتُب ُجْمَلَة الضَّ

1     2    

     ×     =         ×     =    

3    

     ×     =    

4    

     ×     =    

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

ْوراِق  ِة َسعيٍد 4 َوْرداٍت، َوُكلُّ َوْرَدٍة َعَلْيها 3 َأْوراٍق، ما َعَدُد اْلَ  5  في َمْزَهِريَّ  

ْرَبِع؟ الَّتي َعلى اْلَوْرداِت اْلَ

:  َأْطُلـــُب إِلـــى ِطْفلي/ِطْفَلتـــي َتْجهيـــَز 5 َأْطبـــاِق ُخضـــاٍر فـــي ُكلٍّ ِمْنهـــا  َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  

3 َحّباٍت، ُثمَّ ِحساَب َعَدِد اْلَحّباِت َجميِعها.
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َأْسَتْكِشُف

ما َعَدُد اْلبالوناِت َجميِعها؟

َأَتَعلَُّم 

باِت:  تي ُتَمثُِّل اْلَمْجموَع اْلُكلِّيَّ لَِعَدِد اْلُمَكعَّ ْرِب الَّ ُيْمِكنُني ِكتاَبُة ُجْمَلِة الضَّ

ُث: َكْيَف َأِجُد ناتَِج َضْرِب َعَدٍد في 4؟  َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

ْرِب  لِْلَعَدِد 4 َحقاِئَق الضَّ

5            ×            4            =            20
ْربِ ناتُِج الضَّ

( (اْلَمْجموُع اْلُكلِّيُّ
َعَدُد اْلَمْجموعاِت اْلَعَدُد في ُكلِّ َمْجموَعٍة

ُر: َأَتَذكَّ

  4 ِمنْها  ُكلٍّ  في  َمْجموعاٍت   5
َتْعني: 4 + 4 + 4 + 4 + 4
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ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ْرِب اْلُمناِسَبَة: َأْكُتُب ُجْمَلَة الضَّ

1     2    

     ×     =         ×     =    

3     4    

     ×     =         ×     =    

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

ُعيوِن  َأْلواَن  اْلُمجاِوُر  ْكُل  الشَّ ُيَبيُِّن   : اْلَعَدِديُّ  5  اْلِحسُّ   

َلَبِة الَّذيَن َلْوُن ُعيونِِهْم َأْسَوُد؟  َلَبِة، ما َعَدُد الطَّ َبْعِض الطَّ
ْرَب. ُر إِجاَبتي ُمْسَتْخِدًما الضَّ ُأَبرِّ

ُثمَّ   ،4 ِمْنها  ْزراِر في ُكلٍّ  اْلَ ِمَن  َتْكويَن َمْجموعاٍت  إِلى ِطْفلي/ِطْفَلتي  َأْطُلُب   : َمْنِزِليٌّ   َنشاٌط 

ْرِب الَّتي ُتَمثُِّل ذلَِك. ِكتاَبَة ُجْمَلِة الضَّ

. خاصٍ ثِّلُ 4 أَشْ مَ لُّ        يُ : كُ تاحُ فْ الْمِ

يونِ نُ الْعُ لَوْ

ُ رضَ أَخْ

دُ وَ أَسْ

نِّيٌّ بُ
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َأْسَتْكِشُف

اْصَطفَّ  اْلَمْدَرِسيَِّة،  اْلَكّشاَفِة  لَِطَلَبِة  َعْرٍض  في 
ما  َطَلَبٍة.   3 ِمنْها  ُكلٍّ  في  ُصفوٍف   5 في  َلَبُة  الطَّ

َعَدُد َطَلَبِة اْلَكّشاَفِة َجميِعِهْم؟

بُِع اْلُخُطواِت اْلَْرَبَعَة اْلتَِيَة: لَِحلِّ اْلَمْسَأَلِة َأتَّ

ْرِب: َق ِمَن النّاتِِج بِالضَّ ُيْمِكنُني َأْن َأَتَحقَّ

5  ×   3  =  15

َأْفَهُم 1

َأُحلُّ 3

ُق َأَتَحقَّ 4

ُط ُأَخطِّ 2

 ما ُمْعَطياُت اْلَمْسَأَلِة؟  
ا َتْحَتها. َأَضُع َخطًّ

ُطُه.   ما اْلَمْطلوُب  في اْلَمْسَأَلِة؟ ُأَحوِّ

ُيْمِكنُني َأْن َأُحلَّ اْلَمْسَأَلَة بِاْستِْعماِل اْلَبْحِث َعْن َنَمٍط.

ُأْنِشُئ َجْدَواًل َوَأْسَتْعِمُلُه لِْلَبْحِث َعْن َنَمٍط.

َلَبِة 3  فوِف واِحًدا زاَد َعَدُد الطَّ َأِجُد َأنَُّه ُكلَّما زاَد َعَدُد الصُّ
َلَبِة في 5 ُصفوٍف ُيساوي 15 طالًِبا. إَِذْن، َعَدُد الطَّ

ف54321ُّ الصَّ

َعَدُد الطََّلَبِة1512963

+ 3+ 3+ 3+ 3

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

َحلَّ َمساِئَل َحياتِيٍَّة بِاْستِْعماِل 
ِة اْلَبْحِث َعْن َنَمٍط. ُخطَّ
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َأُحلُّ اْلَمسائَِل اْلتَِيَة بِاْستِْعماِل ُخطَِّة اْلَبْحِث َعْن َنَمٍط: 

ْت ِهنُْد 5 َكْعكاٍت، َوَوَضَعْت َفْوَق ُكلِّ َكْعَكٍة 3 َشْمعاٍت،  1  َأَعدَّ
َكْم َشْمَعًة اْسَتْعَمَلْت ِهنُْد؟

َبْتها في 3 ُصفوٍف في ُكلٍّ ِمنْها 2  لدى ِرناَد َمْجموَعٌة ِمَن اْلُمْلَصقاِت َرتَّ
3 ُمْلَصقاٍت. َكْم ُمْلَصًقا َلدى ِرناَد؟

3 لِْلَفراَشِة 4 َأْجنَِحٍة، َكْم َجناًحا لِـ 3 َفراشاٍت؟ 

َكْم  َسّياراٍت،   5 ِمنْها  ُكلٍّ  في  َيِقُف  ُصفوٍف   4 ّياراِت  لِلسَّ َمْوِقٍف  4  في 
َسّياَرًة في اْلَمْوِقِف؟

ُكلِّ  َتَضُع في  بَِحْيُث  ُعُبّواٍت   5 َلَدْيها في  تي  الَّ التَّْلويِن  بَِأْقلِم  َمْرَيُم  5  َتْحَتِفُظ 
تي َلَدْيها؟ ٍة 5 َأْقلٍم، ما َعَدُد َأْقلِم التَّْلويِن الَّ ُعُبوَّ
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َعْب َمًعا
ْ
ل
َ
َعْب َمًعاِلن
ْ
ل
َ
ِلن

جُمَلُ الضَّرْبِ

اْلَموادُّ َواْلََدواُت:

   . َمْجموَعٌة ِمَن اْلَْزراِر 

َمِة ِمْن 1 إِلى 5.   َمْجموَعٌة ِمْن بِطاقاِت اْلَْعداِد اْلُمَرقَّ

5 َأْطباٍق َوَرِقيٍَّة.   

ْعَبِة: َقواِعُد اللُّ

َأْسَحُب بِطاَقَتْيِن تِباًعا، َوَأْسَتْعِمُل اْلَعَدَد َعلى اْلبِطاَقِة اْلولى لَِتْحديِد َعَدِد اْلَمْجموعاِت َواْلَعَدَد َعلى اْلبِطاَقِة   
الّثانَِيِة لَِتْحديِد َعَدِد اْلَْشياِء في ُكلِّ َمْجموَعٍة.

ْرِب بِاْستِْخداِم اْلَْطباِق َواْلَْزراِر.   ُأَمثُِّل ُجْمَلَة الضَّ

َأَتباَدُل َأنا َوَزميلي/َزميَلتي اْلَْدواَر.  

ُأقاِرُن َبْيَن َنتيَجتي َوَنتيَجِة َزميلي/َزميَلتي، َفَمْن كاَنْت َنتيَجُتُه َأْكَبَر َيْحُصُل َعلى ُنْقَطٍة.  

تي َحَصْلنا َعَلْيها َبْعَد َأْن َيْلَعَب ُكلٌّ ِمنّــا 5 َمّراٍت، َواْلفاِئُز َمْن    َأْحُســُب َأنا َوَزميلي/َزميَلتي َعَدَد النِّقــاِط الَّ
َيْحُصُل َعلى َمْجموَعٍة َأْكَبَر ِمَن النِّقاِط.

َعَدُد الّلِعبيَن

2



َأِصُف ُكلًّ ِمَن اْلَمْجموعاِت اْلُمَتساِوَيِة اْلتَِيِة:

1         2    

    َمْجموعاٍت، في ُكلٍّ ِمنْها           َمْجموَعًة، في ُكلٍّ ِمنْها     

َأْجَمُع، ُثمَّ َأْضِرُب:

3     4    

     +     =        +    +     =    

     ×     =         ×     =    

ْرِب: َر ِلَِجَد ناتَِج الضَّ َأْسَتْعِمُل اْلَجْمَع اْلُمَتَكرِّ

5     6    

     +     =        +    +     =    

     ×     =         ×     =    
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ْرِب:  َبَكَة، ُثمَّ َأِجُد ناتَِج الضَّ ُن الشَّ  7 ُأَلوِّ  

3 ُصفوٍف في ُكلٍّ ِمنْها 5     5 ُصفوٍف في ُكلٍّ ِمنْها 3  

3 × 5 =    5 × 3 =    

 8  َتْقَرُأ ِشفاُء 4 َصَفحاٍت ِمْن ِكتاٍب ُكلَّ َيْوٍم، َكْم َصْفَحًة ِمَن اْلِكتاِب   

َتْقَرُأ في 5 َأّياٍم؟

ِة  ْوِليَّ  َتْدريٌب َعلى اِلْخِتباراِت الدَّ

3 + 3 + 3 + 3 +3 تي ُتَمثُِّل:   ْرِب الَّ ُط ُجْمَلَة الضَّ  9 ُأَحوِّ  

  5 × 4 = 20  5 × 3 = 15  3 × 4 = 12  3 × 3 = 9

تي ُتَعبُِّر َعْن 3 × 2: ِر الَّ ُط ُجْمَلَة اْلَجْمِع اْلُمَتَكرِّ  10 ُأَحوِّ  

  2 + 2 + 2 = 6  2 + 2 + 2 = 8  3 + 3 = 6  3 + 3 = 9

ْرِب  12 = 4 × 3 ؟ تي ُتَمثُِّلها ُجْمَلُة الضَّ َبَكُة الَّ  11 ما الشَّ  

        

َوْحَدِة
ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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 627 , 518 , 930 , 821 , 306 , 413 ْوِجيََّة:  ُط اْلَْعداَد الزَّ  1 ُأَحوِّ  

654 , 546 , 645 , 751 ا:   2 ُأَرتُِّب اْلَْعداَد اْلتَِيَة َتصاُعِديًّ  

     ,      ,      ,      

َأْكُتُب اْلَعَدَد بِاْلَكلِماِت َأْو بِاْلَْرقاِم:

                             :751 3   

 4 ِستُِّمَئٍة َوَسْبٌع َوَثلثوَن:        

َنًة. َأْكُتُب اْلَعَدَد بِالّصوَرِة التَّْحليِليَِّة.              5 َلدى َبْيساَن 346 َنْجَمًة ُمَلوَّ  

 6 ما اْلَعَدُد الّسابُِق لِْلَعَدِد 600؟        

َأِجُد ناتَِج اْلَجْمِع:

7    248 + 40 = 8    317 + 72 =

9    524 + 164 = 10    476 + 249 =

َأِجُد ناتَِج الطَّْرِح:

11    877 - 60 = 12    797 - 84 =

13    926 - 384 = 14    508 - 179 =
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النص هنا.

: في هذا النَّشاِط، َسُيراِجُع ِطْفلي/ِطْفَلتي َمهاَرَة    َنشاٌط َمْنِزِليٌّ

َتْكويِن اْلَمْجموعاِت اْلُمَتساِوَيِة الَّتي َدَرَسها سابًِقا.

َة فوٍل َأْو فاصوْلياَء.   ُأْعطي ِطْفلي/ِطْفَلتي 15 َحبَّ

َأْطُلُب إَِلْيِه/إَِلْيها َتْوزيَعها إِلى َمْجموعاٍت في ُكلٍّ ِمْنها 3 َحّباٍت.  

ٍة.   َأْسَأُلُه/ها إِْن َبِقَي َلَدْيِه/ها َأيُّ َحبَّ

ْعداٍد ُأْخرى ِمَن اْلَحّباِت.   ُر النَّشاَط ِلَ ُأَكرِّ

ْسَرتي اْلَكريَمَة
ُ
أ

ــي  ــابَِعِة الَّت ــَدِة الّس ــَة اْلَوْح ــْوَم ِدراَس ــَدأُْت اْلَي َب

َوأَْعــرُِف  اْلِقْســَمِة،  َمْفهــوَم  َســأََتَعَلمُّ فيهــا 

ــْرِب.  ــا بِالضَّ ــُم َعالَقَته ــا، َوأَْفَه ــَض َحقائِِقه َبْع

ــْذ َمًعــا النَّشــاَط اْلتـِـيَ؛ ِلَنَّــُه َسُيســاِعُدني  ِلُنَنفِّ

الَّتــي  ياِضيَّــِة  الرِّ اْلَمفاهيــِم  ُمراَجَعــِة  َعــى 

ــِة  ــي ِدراَس ــا ف ــاُج ِإَلْيه ــابًِقا، َوأَْحت ــُتها س َدَرْس

ــَدِة. ــِذِه اْلَوْح ه

ِحبُُّكْم ......................
ُ
أ
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َوْحَدِة:
ْ
روُع ال

ْ
َوْحَدِة:َمش

ْ
روُع ال

ْ
َمش

 
ُ

راَعة
ِّ
 الز

ُ
راَعة

ِّ
الز

َمْشروِعنا  لَِتنْفيِذ  َوَمْجموَعتي  َأنا    َأْسَتِعدُّ 
هِذِه  في  ُمُه  َنَتَعلَّ ما  َتْوظيِف  في  اْلُمَتَمثِِّل 
َأْثناِء ِزراَعِة ُبذوُر  اْلِقْسَمِة في  اْلَوْحَدِة َحْوَل 

اْلَعَدِس.

ُخُطواُت َتْنفيِذ اْلَمْشروِع:

ُر اْلَموادَّ الّلِزَمَة لِْلَمْشروِع.   1  ُأَحضِّ  

ُلُه بِاْلماِء.  2  َأَضُع اْلُقْطَن في اْلِوعاِء، َوُأَبلِّ  

ُع 20 َبـْذَرَة َعـَدٍس بِالتَّسـاوي فـي ُصفوٍف   3  ُأَوزِّ  

َعلـى اْلُقْطـِن، َوَأُرشُّ َعَلْيهـا اْلماَء.

 4  َأْكُتـُب ُجْمَلـَة اْلِقْسـَمِة لَِتْحديِد َعـَدِد اْلُبذوِر في   

. َصفٍّ ُكلِّ 

ـْرِب َواْلِقْسـَمِة اْلُمَترابَِطَتْيِن   5  َأْكُتُب ُجْمَلَتـِي الضَّ  

لَِوْصـِف َتنْظيـِم اْلُبذوِر فـي اْلِوعاِء.

 6  َأْرُسـُم َعلـى اْلَوَرَقـِة اْلَكْرتونِيَّـِة َرْسـًما لَِتْوزيـِع   

اْلِوعاِء.  فـي  اْلُبـذوِر 

 7  َأَضُع اْلِوعاَء في َمكاٍن ُمْشِمٍس، َوَأْسقي ُبذوري   

ها. بِاْلماِء َيْوِميًّا، َوُأراِقُب ُنُموَّ

. فِّ  8  َأْعِرُض اْلَوَرَقَة اْلَكْرتونِيََّة َعلى ِجداِر الصَّ  

 9  ُيْمِكنُنـي ِزراَعـُة ُبذوٍر لِنَباتـاٍت ُأْخـرى َواْختِياُر   

ُصفـوٍف  فـي  لَِتْوزيِعهـا  َعـٍة  ُمَتنَوِّ َطراِئـَق 
لتَّسـاوي. بِا

 ِوعاٌء بِلْستيِكيٌّ واِسٌع  
ُبذوُر َعَدٍس  
ُقْطٌن  

اْلَموادُّ َواْلََدواُت

ماٌء   
ٌة   َوَرَقٌة َكْرتونِيَّ
َأْقلُم َتْلويٍن  
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ْرُس  ْرُس الدَّ ساِوَيِةالدَّ
َ

ُمت
ْ
َمْجموعاِت ال

ْ
 ال

ُ
وين

ْ
ك

َ
ساِوَيِةت

َ
ُمت

ْ
َمْجموعاِت ال

ْ
 ال

ُ
وين

ْ
ك

َ
ت 1

ةً يَّ رِ هَ زْ مْ مَ كَ
؟ تاجُ أَحْ

َأْسَتْكِشُف

َمَع ريَم 20 َزْهَرًة ُتريُد َتْوزيَعها في َمْزَهِرّياٍت في ُكلٍّ ِمنْها 4 َزْهراٍت. 

َأَتَعلَُّم 

اْلِقْسَمُة ) division( َتْعني َتْوزيَع َمْجموَعٍة ِمَن اْلَْشياِء إِلى َمْجموعاٍت ُمَتساِوَيٍة.

ُم 8 َأْزراٍر إِلى َمْجموعاٍت ُمَتساِوَيٍة في ُكلٍّ ِمنْها 2 ِزّر.  ُأَقسِّ

8 2

اْلَعَدُد اْلُكلِّيُّ َعَدُد اْلَْزراِر في ُكلِّ َمْجموَعٍة

إَِذْن، َعَدُد اْلَمْجموعاِت اْلُمَتساِوَيِة 4

باٍت؟ ًبا إِلى َمْجموعاٍت ُمَتساِوَيٍة في ُكلٍّ ِمنْها 5 ُمَكعَّ ُم 20 ُمَكعَّ ُث:  َكْيَف ُأَقسِّ َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

اْلُمْصَطَلحاُت 

اْلِقْسَمِة بَِوْصِفها َتْشكيَل 
َمْجموعاٍت ُمَتساِوَيٍة ِمَن 

اْلَْشياِء.

اْلِقْسَمُة  
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ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ُم إِلى َمْجموعاٍت ُمَتساِوَيٍة : ُأَقسِّ

 1      ُبْرُتقاَلًة.  

ُمها إِلى َمْجموعاٍت في ُكلٍّ ِمنْها 4 : ُأَقسِّ  

َعَدُد اْلَمْجموعاِت       

 2      َمْوزاٍت.  

ُمها إِلى َمْجموعاٍت في ُكلٍّ ِمنْها 3 : ُأَقسِّ  

َعَدُد اْلَمْجموعاِت       

 3      تيناٍت.  

ُمها إِلى َمْجموعاٍت في ُكلٍّ ِمنْها 1 : ُأَقسِّ  

َعَدُد اْلَمْجموعاِت       

 4      َحّباِت َفراِوَلٍة.  

ُمها إِلى َمْجموعاٍت في ُكلٍّ ِمنْها 2 : ُأَقسِّ  

َعَدُد اْلَمْجموعاِت       

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

باِت، َوَأْطُلُب إَِلْيِه/إَِلْيها َتْوزيَعها  :  َأَضُع َأماَم ِطْفلي/ِطْفَلتي َمْجموَعًة ِمَن اْلُمَكعَّ   َنشاٌط َمْنِزِليٌّ

في َمْجموعاٍت ُمَتساِوَيٍة بَِعَدٍد ُمَعيٍَّن. 

: َهْل ُيْمِكُن َتْوزيُع 17 ُتّفاَحًة بِالتَّساوي في َأْطباٍق َيْحَتوي ُكلٌّ ِمنْها  5  اْلِحسُّ اْلَعَدِديُّ  

ُر إِجاَبتي. 4 ُتّفاحاٍت؟ ُأَبرِّ
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ْرُس  ْرُس الدَّ ٍرالدَّ رِّ
َ
ك

َ
َطْرٍح ُمت

َ
 ك

ُ
ِقْسَمة

ْ
ٍرال رِّ

َ
ك

َ
َطْرٍح ُمت

َ
 ك

ُ
ِقْسَمة

ْ
ال 2

 

َأْسَتْكِشُف

ًة َأْحتاُج َأْن َأْطَرَح اْلَعَدَد 5 ِمَن اْلَعَدِد 20 َحّتى ُيْصبَِح اْلباقي ِصْفًرا؟  َكْم َمرَّ

0 5 10 15 20

-5-5-5-5

َأَتَعلَُّم 

ًة  باٍت إِلى َمْجموعاٍت ُمَتساِوَيٍة في ُكلٍّ ِمنْها 2 ُمَكعَّب، َأْطَرُح َمْجموعاٍت ُمَتساِوَيًة َمرَّ ِلَِجَد ناتَِج َتْقسيِم 6 ُمَكعَّ
ٍة َحّتى ُيْصبَِح اْلباقي ِصْفًرا. َبْعَد َمرَّ

6 - 2 = 4
4 - 2 = 2
2 - 2 = 0

َعَدُد َمّراِت الطَّْرِح ُهَو ناتُِج اْلِقْسَمِة )quotient(  َوُيساوي 3 

6               ÷               2               =               3

)division sentence( ُتَسّمى   3= 2 ÷ 6     ُجْمَلَة اْلِقْسَمِة

َر ِلَِجَد ناتَِج اْلِقْسَمِة؟ ُث: َكْيَف َأْسَتْخِدُم الطَّْرَح اْلُمَتَكرِّ َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

اْلُمْصَطَلحاُت 

إيجاَد ناتِِج  اْلِقْسَمِة 
ِر. بِاْستِْعماِل الطَّْرِح اْلُمَتَكرِّ

ُجْمَلُة اْلِقْسَمِة  
ناتُِج اْلِقسَمِة  

اْلَعَدُد اْلُكلِّيُّ

إِشا َرُة اْلِقْسَمِة

اْلَعَدُد في ُكلِّ َمْجموَعٍة  ناتُِج اْلِقْسَمِة

)َعَدُد اْلَمْجموعاِت(

َعَدُد َمّراِت الطَّْرِح 
ُيساوي ناتَِج اْلِقْسَمِة.



7 
ُ

َوْحَدة
ْ
33ال

ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

َر ِلَِجَد ناتَِج اْلِقْسَمِة: َأْسَتْعِمُل الطَّْرَح اْلُمَتَكرِّ

1    

 10  -  5  =   

    -    =   

 10 ÷ 5 =   

3    

 8  -  2  =   

    -    =   

    -    =   

    -    =   

 8 ÷ 2 =   

2    

 8  -  4  =   

    -    =   

 8 ÷ 4 =   

4    

 4  -  1  =   

    -    =   

    -    =   

    -    =   

 4 ÷ 1 =   

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

:  ُأْعطي ِطْفلي/ِطْفَلتي 12 َطَبًقا، ُثمَّ َأْطُلُب إَِلْيِه/إَِلْيها َتْقسيَمها إِلى َمْجموعاٍت  َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  

ناتِِج  ِليجاِد  اْلِقْسَمِة  َوُجْمَلِة  ِر  اْلُمَتَكرِّ ْرِح  الطَّ ُجَمِل  ِكتاَبَة  ُثمَّ   ،3 ِمْنها  ُكلٍّ  في 
اْلِقْسَمِة.

َع بِلٌل 20 ِقْطَعَة َكْعٍك في َأْطباٍق، َفَوَضَع في ُكلِّ َطَبٍق 4 َكْعكاٍت، َكْم َطَبًقا اْسَتْخَدَم بِلٌل؟   5  َوزَّ  

ْسِم. ُح اْلَحلَّ بِالرَّ تي ُتَعبُِّر َعِن اْلَمْسَأَلِة. ُأَوضِّ ِر َوُجْمَلَة اْلِقْسَمِة الَّ َأْكُتُب ُجَمَل الطَّْرِح اْلُمَتَكرِّ
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ْرُس  ْرُس الدَّ ْرِبالدَّ
َّ

ِقْسَمِة َوالض
ْ
 ال

َ
 َبْي�ن

ُ
ة

َ
َعالق

ْ
ْرِبال

َّ
ِقْسَمِة َوالض

ْ
 ال

َ
 َبْي�ن

ُ
ة

َ
َعالق

ْ
ال 3

 

َأْسَتْكِشُف

ما اْلَعَدُد اْلَمْفقوُد في اْلَمْسَأَلِة؟

12 ÷  = 33 ×  = 12

َأَتَعلَُّم 

تي ُتْسَتْعَمُل فيها اْلَْعداُد َنْفُسها.  ْرِب َواْلِقْسَمِة الَّ اْلَحقائُِق اْلُمَترابَِطُة )related facts( ِهَي َحقاِئُق الضَّ

ْرِب َواْلِقْسَمِة اْلُمَترابَِطتاِن ُهما: إَِذْن، ُجْمَلتا الضَّ
2 × 4 = 8, 8 ÷ 4 = 2 

ْرِب َواْلِقْسَمِة اْلُمَترابَِطَتْيِن؟ ُث: َكْيَف َأِجُد َحقيَقَتِي الضَّ َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

اْلُمْصَطَلحاُت  

ْرِب  ِكتاَبَة َحقيَقَتِي الضَّ
َواْلِقْسَمِة اْلُمَترابَِطَتْيِن 
بِاْستِْعماِل اْلَعلَقِة َبْيَن 

ْرِب. الِْقْسَمِة َوالضَّ

اْلَحقاِئُق اْلُمَترابَِطُة  

ْرُب الضَّ
ما اْلَعَدُد اْلُكلِّيُّ لِلنُّجوِم؟

 2 × 4 = 8 

اْلِقْسَمُة
ما َعَدُد اْلَمْجموعاِت؟

 اْلَعَدُد
اْلُكلِّيُّ

اْلَعَدُد في ُكلِّ 
َمْجموَعٍة

َعَدُد 
اْلَمْجموعاِت

 8 ÷ 4 = 2 

 اْلَعَدُد
اْلُكلِّيُّ

اْلَعَدُد في ُكلِّ 
َمْجموَعٍة

َعَدُد 
اْلَمْجموعاِت
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ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ْرِب َواْلِقْسَمِة اْلُمَترابَِطَتْيِن لُِكلٍّ ِمّما َيْأتي: َأْكُتُب ُجْمَلَتِي الضَّ
ما اْلَعَدُد اْلُكلِّيُّ لِْلُمَربَّعاِت؟  1 ما َعَدُد اْلَمْجموعاِت؟   

  

          =              =    

ما اْلَعَدُد اْلُكلِّيُّ لِْلُمَربَّعاِت؟  2 ما َعَدُد اْلَمْجموعاِت؟   

  

          =              =    

: َأْكُتُب اْلَعَدَد اْلَمْفقوَد في 

3     × 5 = 15 4    4 ×  = 12

  ÷ 5 =  12 ÷  = 

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

× ÷

× ÷

تي ُتساِعُدني َعلى إِيجاِد ناتِِج 4 ÷ 16؟ ْرِب الَّ : ما َحقيَقُة الضَّ  5 اْلِحسُّ اْلَعَدِديُّ  

:  َأَضُع َأماَم ِطْفلي/ِطْفَلتي 15 ِمْلَعَقًة، ُثمَّ َأْطُلُب إَِلْيِه/إَِلْيها َتْوزيَعها في َمْجموعاٍت  َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  

ْرِب َواْلِقْسَمِة اْلُمَترابَِطَتْيِن َحْسَب َطريَقِة َتْوزيِعِه. َوِكتاَبَة َحقيَقَتِي الضَّ
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ْرُس  ْرُس الدَّ  َعلى 22الدَّ
ُ

ِقْسَمة
ْ
 َعلى ال

ُ
ِقْسَمة

ْ
ال 4

 

َأْسَتْكِشُف

َأْطباٍق،  في  ُتّفاحاٍت   6 َعِديٌّ  َع  َوزَّ
في ُكلِّ َطَبٍق ِمنْها ُتّفاَحتاِن، َكْم َطَبًقا 

؟ اْسَتْعَمَل َعِديٌّ

َأَتَعلَُّم 

التَّْوزيُع اْثنَْيناٍت َيْعني اْلِقْسَمَة َعلى 2 

ُم 8 َدبابيَس إِلى َمْجموعاٍت، في ُكلٍّ ِمنْها 2 َدّبوس.  ُأَقسِّ

8            ÷            2            =            4

ُم َعَدًدا َعلى 2؟  ُث: َكْيَف ُأَقسِّ َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

إيجاَد ناتِِج اْلِقْسَمِة َعلى 2

اْلَعَدُد اْلُكلِّيُّ اْلَعَدُد في ُكلِّ َمْجموَعٍة  ناتُِج اْلِقْسَمِة

)َعَدُد اْلَمْجموعاِت(

ُر: َأَتَذكَّ

4 × 2 = 8

8 ÷ 2 = 4



7 
ُ

َوْحَدة
ْ
37ال

ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ُع اْثنَْيناٍت، ُثمَّ َأِجُد ناتَِج اْلِقْسَمِة: ُأَوزِّ

1     2    

 10 ÷ 2 =     6 ÷ 2 =    

3     4    

 8 ÷ 2 =     4 ÷ 2 =    

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

:  َأَضُع َأماَم طِْفلي/طِْفَلتي 6 َأْكواٍب، َوَأْطُلُب إَِلْيِه/إَِلْيها َتْوزيَعها إِلى َمْجموعاٍت  َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  

تي ُتَمثُِّل ذلَِك. ُثناِئيٍَّة، ُثمَّ ِكتاَبَة ُجْمَلِة اْلِقْسَمِة الَّ

يٍَّة، َوُتريُد َأْن ُتْهِدَي ُكلَّ َصديَقٍة َلها َلْوَحَتْيِن، ما َعَدُد  5  َرَسَمْت ُعل 10 َلْوحاٍت َفـنِـّ  

َصديقاِت ُعل؟
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ْرُس  ْرُس الدَّ  َعلى 555الدَّ
ُ

ِقْسَمة
ْ
 َعلى ال

ُ
ِقْسَمة

ْ
ال

 

َأْسَتْكِشُف

ُتريُد َمْرَيُم إِْلصاَق 5 ُقلوٍب في ُكلِّ َوَرَقٍة، َكْم َوَرَقًة َتْحتاُج؟

 

َأَتَعلَُّم 

التَّْوزيُع َخْمساٍت َيْعني اْلِقْسَمَة َعلى 5

باٍت. ًبا إِلى َمْجموعاٍت في ُكلٍّ ِمنْها 5 ُمَكعَّ ُم 20 ُمَكعَّ ُأَقسِّ

20            ÷            5            =            4

ُم 15 ُكْرِسيًّا إِلى َمْجموعاٍت في ُكلٍّ ِمنْها 5 َكراسي؟  ُث: َكْيَف ُأَقسِّ َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

إيجاَد ناتِِج اْلِقْسَمِة َعلى 5

اْلَعَدُد اْلُكلِّيُّ اْلَعَدُد في ُكلِّ َمْجموَعٍة  ناتُِج اْلِقْسَمِة

)َعَدُد اْلَمْجموعاِت(

ُر: َأَتَذكَّ

 4 × 5 = 20

 20 ÷ 5 = 4



7 
ُ

َوْحَدة
ْ
39ال

ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ُع َخْمساٍت، ُثمَّ َأِجُد ناتَِج اْلِقْسَمِة: ُأَوزِّ

1     2    

 10 ÷ 5 =     15 ÷ 5 =    

3     4    

 5 ÷ 5 =     20 ÷ 5 =    

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

ِكتاَبَة  ُثمَّ  ٍة،  ُخماِسيَّ َمْجموعاٍت  في  ِكتاًبا   20 َتْوزيَع  ِطْفلي/ِطْفَلتي  إِلى  :  َأْطُلُب  َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  

ُجْمَلِة اْلِقْسَمِة اْلُمناِسَبِة.

ًة في ِرْحَلٍة ِسياِحيٍَّة، َوَوَضَع ُكلَّ 5 ُصوٍر   5  اْلَتَقَط َكريٌم 25 صورًة َتْذكاِريَّ  

َوِر، َكْم َوَرَقَة اْسَتْخَدَم ِمَن اْلُْلبوِم؟ في َوَرَقٍة ِمْن َأْوراِق ُأْلبوِم الصُّ
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ْرُس  ْرُس الدَّ  َعلى 633الدَّ
ُ

ِقْسَمة
ْ
 َعلى ال

ُ
ِقْسَمة

ْ
ال

َأْسَتْكِشُف

َجِر؟ ْعسوقاِت َعلى َأْوراِق الشَّ تي ُتَعبُِّر َعْن َتوزيِع الدُّ ما ُجْمَلُة اْلِقْسَمِة الَّ

َأَتَعلَُّم 

التَّْوزيُع َثلثاٍت َيْعني اْلِقْسَمَة َعلى 3 .

ُم 15 ُكَرًة إِلى َمْجموعاٍت في ُكلٍّ ِمنْها 3 ُكراٍت: ُأَقسِّ

15            ÷            3            =            5

ُم َعَدًدا َعلى 3 ؟  ُث: َكْيَف ُأَقسِّ َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

إيجاَد ناتِِج اْلِقْسَمِة َعلى 3

اْلَعَدُد اْلُكلِّيُّ اْلَعَدُد في ُكلِّ َمْجموَعٍة  ناتُِج اْلِقْسَمِة

)َعَدُد اْلَمْجموعاِت(

ُر: َأَتَذكَّ

5 × 3 = 15

15 ÷ 3 = 5



7 
ُ

َوْحَدة
ْ
41ال

ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ُع َثالثاٍت، ُثمَّ َأِجُد ناتَِج اْلِقْسَمِة: ُأَوزِّ

1    

 6 ÷ 3 =    

2    

 3 ÷ 3 =    

3    

 9 ÷ 3 =    

4    

 12 ÷ 3 =    

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

ٍة، ُثمَّ ِكتاَبَة ُجْمَلِة  :  َأْطُلُب إِلى ِطْفلي/ِطْفَلتي َتْوزيَع 9 َأْزراٍر في َمْجموعاٍت ُثلثِيَّ َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  

اْلِقْسَمِة اْلُمناِسَبِة.

 5  لدى ريماَس 12 َطْيًرا، َأراَدْت َوْضَع ُكلٍّ 3 ِمنْها في َقَفٍص، َكْم َقَفًصا   

َسَتْحتاُج ريماُس؟
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ْرُس  ْرُس الدَّ  َعلى 744الدَّ
ُ

ِقْسَمة
ْ
 َعلى ال

ُ
ِقْسَمة

ْ
ال

َأْسَتْكِشُف

َعْت َبراَءُة اْلَْقلَم اْلُمجاِوَرَة  َوزَّ
َعلى إِْخَوتِها، َفَأْعَطْت ُكلَّ َأٍخ 

َأْرَبَعَة َأْقلٍم. َكْم َأًخا لَِبراَءَة؟

َأَتَعلَُّم 

التَّْوزيُع َأْرَبعاٍت َيْعني اْلِقْسَمَة َعلى 4 

باٍت. ًبا إِلى َمْجموعاٍت في ُكلٍّ ِمنْها 4 ُمَكعَّ ُم 12 ُمَكعَّ ُأَقسِّ

12            ÷            4            =            3

ُم 16 َعلى 4؟  ُث: َكْيَف ُأَقسِّ َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

إيجاَد ناتِِج اْلِقْسَمِة َعلى 4

اْلَعَدُد اْلُكلِّيُّ اْلَعَدُد في ُكلِّ َمْجموَعٍة  ناتُِج اْلِقْسَمِة

)َعَدُد اْلَمْجموعاِت(

ُر: َأَتَذكَّ

3 × 4 = 12

12÷ 4 = 3



7 
ُ

َوْحَدة
ْ
43ال

ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ُع َأْرَبعاٍت، ُثمَّ َأِجُد ناتَِج اْلِقْسَمِة: ُأَوزِّ

1    

 20 ÷ 4 =    

2    

 16 ÷ 4 =    

3    

 4 ÷ 4 =    

4    

 8 ÷ 4 =    

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

ًبا إِلى َمْجموعاٍت ُمَتساِوَيٍة في ُكلٍّ ِمْنها :  َأْطُلُب إِلى ِطْفلي/ِطْفَلتي َتْوزيَع 16 ُمَكعَّ َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  

باٍت، ُثمَّ ِكتاَبَة ُجْمَلِة اْلِقْسَمِة اْلُمناِسَبِة.  4 ُمَكعَّ

: َأِجُد ناتَِج اْلِقْسَمِة، ُثمَّ َأِجُد ُجْمَلَة اْلِقْسَمِة الّتالَِيَة في النََّمِط:  5  اْلِحسُّ اْلَعَدِديُّ  

2 ÷ 2 =    , 3 ÷ 3 =    , 4 ÷ 4 =    ,    ÷    =   
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ْرُس  ْرُس الدَّ ِة8الدَّ َعَمليَّ
ْ
ِتي�اُر ال

ْ
ِةاخ َعَمليَّ

ْ
ِتي�اُر ال

ْ
ِة: اخ

َ
ل

َ
َمْسأ

ْ
 َحلِّ ال

ُ
ِة: َمهاَرة

َ
ل

َ
َمْسأ

ْ
 َحلِّ ال

ُ
َمهاَرة

َأْسَتْكِشُف

َتْوزيَعها  َأراَد  َكْعَكًة،   15 َقْيٍس  َمَع 
َطَبًقا  َكْم   ،3 ِمنْها  ُكلٍّ  في  َأْطباٍق  في 

َيْحتاُج؟

بُِع اْلُخُطواِت اْلتَِيَة: لَِحلِّ اْلَمْسَأَلِة، َأتَّ

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

َحلَّ َمساِئَل َحياتِيٍَّة بِاْختِياِر 
اْلَعَمِليَِّة اْلُمناِسَبِة.

: ِة اْلَحلِّ ِق ِمْن ِصحَّ ْرِب لِلتََّحقُّ َأْسَتْعِمُل َحقاِئَق الضَّ

  5 × 3 = 15 , 15 ÷ 3 = 5

إَِذْن، َيْحتاُج َقْيٌس 5 َأْطباٍق. 

َأْفَهُم 1

َأُحلُّ 3

ُق َأَتَحقَّ 4

ُط ُأَخطِّ 2

 ما ُمْعَطياُت اْلَمْسَأَلِة؟  
ا َتْحَتها. َأَضُع َخطًّ

ُطُه.   ما اْلَمْطلوُب  في اْلَمْسَأَلِة؟ ُأَحوِّ

َهْل َأْضِرُب َأْم َأْقِسُم؟

َضْرٌب َأْم ِقْسَمٌة 

ِليجاِد َعَدِد الَْطباِق: َأْقِسُم.

15            ÷            3            =            5

اْلَعَدُد اْلُكلِّيُّ لِْلَكْعكاِت َعَدُد اْلَكْعكاِت في الطََّبِق َعَدُد اْلَْطباِق



7 
ُ

َوْحَدة
ْ
45ال

ُط اْلَعَملِيََّة اْلُمناِسَبَة لُِكلِّ َمْسَأَلٍة ِمَن اْلَمسائِِل اْلتَِيِة، ُثمَّ َأُحلُّها:  ُأَحوِّ

في  َمْجموعاٍت.  في  25 طالًِبا  ٌم  ُمَعلِّ َع  1  َوزَّ

ُكلٍّ ِمنْها 5 ُطّلٍب، ما َعَدُد اْلَمْجموعاِت؟

     َمْجموعاٍت.

2 ثَمُن اْلَبّراَيِة 5 ُقروٍش، َكْم َثَمُن 4 َبّراياٍت؟

     ِقْرًشا.

3  َزَرَع خالٌِد 12 َشْتَلًة في ُصفوٍف في ُكلٍّ 

فوِف؟ ِمنْها 4 َشْتلٍت، ما َعَدُد الصُّ

     ُصفوٍف.

ّياراِت 20 َشْخًصا، إِذا كاَنِت  4  في َمْوِقٍف لِلسَّ

ّياَرُة اْلواِحَدُة َتتَِّسُع لِـ 4 َأْشخاٍص، َكْم  السَّ

َسّياَرًة َيْحتاجوَن لَِيْرَكبوا َجميًعا؟

     َسّياراٍت.

َضْرٌب َأْم ِقْسَمٌة

َضْرٌب َأْم ِقْسَمٌة

َضْرٌب َأْم ِقْسَمٌة

َضْرٌب َأْم ِقْسَمٌة
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َعْب َمًعا
ْ
ل
َ
َعْب َمًعاِلن
ْ
ل
َ
ِلن

فيَنُة الُْملَوَّنَُة السَّ

اْلَموادُّ َواْلََدواُت:

ــفينَِة    َوَرَقتــاِن َيْظَهُر فــي ُكلٍّ ِمنُْهما َرْســُم السَّ
اْلُمجاِوُر.

، َأْخَضُر،    َنِة: )َسَكنِيٌّ َمْجموَعتاِن ِمَن اْلَْقلِم اْلُمَلوَّ
َأْحَمُر، َأْصَفُر، َأْزَرُق(. 

ْعَبِة: َقواِعُد اللُّ

َأْحُصُل َعلى ُنْســَخٍة ِمْن َوَرَقِة  اللَِّعِب َوَمْجموَعٍة   
ِمَن اْلَْلواِن.

َأْقَرُأ َمْسَأَلَة اْلِقْسَمِة، َوَأُحلُّها.  

ْوِن    ْســِم الَّذي َيْحَتوي اْلَمْسَأَلَة بِاللَّ ُن ُجْزَء الرَّ ُأَلوِّ
ــَكنِيِّ إِذا كاَن ناتُِج َحلِّهــا 1، َوبِاْلَْخَضِر إِذا  السَّ
كاَن النّاتِــُج 2، َوبِاْلَْحَمــِر إِذا كاَن النّاتِــُج 3، 
َوبِــاْلَْزَرِق إِذا كاَن النّاتُِج 4، َوبِاْلَْصَفِر إِذا كاَن 

النّاتُِج 5 

ُأقاِرُن َأدائي بَِأداِء َزميلي/َزميَلتي.   

ًل َتْلوينًا َصحيًحا.   ْسِم َأوَّ اْلفاِئُز َمْن ُينْهي َتْلويَن الرَّ
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ُم إِلى َمْجموعاٍت ُمَتساِوَيٍة: ُأَقسِّ

َر ِلَِجَد ناتَِج اْلِقْسَمِة:  3 َأْسَتْعِمُل الطَّْرَح اْلُمَتَكرِّ  

 12  -  4 =   
    -    =   
    -    =   
 12 ÷ 4 =   

ما اْلَعَدُد اْلُكلِّيُّ لِْلُمَربَّعاِت؟  4 ما َعَدُد اْلَمْجموعاِت؟   

  

          =              =    × ÷

 1      َحبََّة ماْنجو.  

ُمها إِلى َمْجموعاٍت في ُكلٍّ ِمنْها 4 : أُقسِّ  

َعَدُد اْلَمْجموعاِت       

 2      ُتّفاحاٍت.  

ُمها إِلى َمْجموعاٍت في ُكلٍّ ِمنْها 2 : ُأَقسِّ  

َعَدُد اْلَمْجموعاِت       

7 
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ُع اْثنَْيناٍت، ُثمَّ َأْكُتُب ُجْمَلَة اْلِقْسَمِة:  5 ُأَوزِّ  

    ÷     =     

َعْت َسْلمى َعلى إِْخَوتِها 9 َمْوزاٍت َفَأْعَطْت ُكلَّ َأٍخ   6  َوزَّ  

3 َمْوزاٍت، َكْم َأًخا لَِسْلمى؟

َيْوِميًّا، َكْم كوًبا  َيْشَرُب  7  َيْشَرُب خالٌِد كوَبْيِن ِمَن اْلَحليِب   

في 5 َأّياٍم؟

ِة  ْوِليَّ  َتْدريٌب َعلى اْلِْخِتباراِت الدَّ

 8 َأَحُد اْلَْعداِد اْلتَِيِة ُهَو َحلُّ اْلَمْسَأَلِة  ? =3÷12:   

 6  9  5  4

6-3=3  9 ما ُجْمَلُة اْلِقْسَمِة لَِعَمِليَِّة الطَّْرِح اْلُمجاِوَرِة؟    

3-3=0  

 6÷3=2  6 ÷6=2  6÷6=1  3 ÷3=1

َوْحَدِة
ْ
ِتب�اُر ِنهاَيِة ال

ْ
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ْ
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ْ
7اخ
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َأْكُتُب ُكلَّ َعَدٍد بِاْلَْرقاِم َأِو اْلَكلِماِت:

 2 َثلُثِمَئٍة َوتِْسَعَة َعَشَر:                       :349 1   

َأْكُتُب اْلَعَدَد بِالّصوَرِة التَّْحليلِيَِّة:

3    407 =    +    +    4    865 =    +    +   

514 , 715 , 598 , 861 , 365  : ُط اْلَعَدَد اْلَفْرِديَّ  5 ُأَحوِّ  

 673 , 908 , 599 , 675  6 ُأَرتُِّب اْلَْعداَد اْلتَِيَة َتناُزلِيًّا :   

    ,     ,     ,    

َأِجُد النّاتَِج:

7    134 + 156 = 8    125 - 113 =

ُرها: َأْقَرُأ اْلَبياناِت في اْلَجْدَوِل، َوُأَفسِّ

َلَبِة اْلغاِئبيَن َيْوَم اْلََحِد؟  9 ما َعَدُد الطَّ  

َلَبِة اْلغاِئبيَن َيْوَم اْلََحِد َعْن َيْوِم الثُّلثاِء؟  10 بَِكْم َيزيُد َعَدُد الطَّ  

ُد اْلَعَمِليََّة،  َلَبِة اْلغاِئبيَن في اْلَّياِم الثَّلَثِة؟ ُأَحدِّ  11  ما َعَدُد الطَّ  

َوَأِجُد النّاتَِج.

الطََّلَبُة اْلغائِبوَن

اْلِشاراُتاْلَيْوُم 

اْلََحُد

ْثنَْيِن اْلِ

الثُّلثاُء
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:  في هذا النَّشاِط َسُيراِجُع طِْفلي/طِْفَلتي َمْفهوَم اْلَْجزاِء    َنشاٌط َمْنِزِليٌّ

ُبِع بَِوْصِفِهما ُجْزًءا  اْلُمَتطابَِقِة، َوَتْمثيَل َكْسَرِي النِّْصِف َوالرُّ
ِمْن ُكلٍّ َوُجْزًءا ِمْن َمْجموَعٍة.

إِلى    َواْلَخَر  ُمَتطابَِقٍة،  َأْجزاٍء   4 إِلى  َأَحَدُهما  ُم  َوُأَقسِّ ُمْسَتطيَلْيِن،  لِطِْفلي/طِْفَلتي  َأْرُسُم 
ِم إِلى َأْجزاٍء ُمَتطابَِقٍة. ْكِل اْلُمَقسَّ 4 َأْجزاٍء َغْيِر ُمَتطابَِقٍة، ُثمَّ َأْطُلُب إَِلْيِه/إَِلْيها َتْحديَد الشَّ

ُثمَّ    اْلُمْسَتطيِل،  َأْجزاِء  ِمْن  اْلُمَتطابَِقِة  اْلَْرَبَعِة  اْلَْجزاِء  ِمَن  ُجْزٍء  َتْلويَن  إَِلْيِه/إَِلْيها  َأْطُلُب 
َنُه. َتْحديَد اْلَكْسِر الّدالِّ َعلى اْلُجْزِء الَّذي َلوَّ

َأْطُلُب إَِلْيِه/إَِلْيها َتْلويَن ُجْزَأْيِن ِمَن اْلَْجزاِء اْلَْرَبَعِة اْلُمَتطابَِقِة ِمْن َأْجزاِء اْلُمْسَتطيِل، ُثمَّ   
َنُه. َتْحديَد اْلَكْسِر الّدالِّ َعلى اْلُجْزِء الَّذي َلوَّ
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النص هنا.
ْسَرتي اْلَكريَمَة

ُ
أ

ــي  ــِة الَّت ــَدِة الّثاِمَن ــَة اْلَوْح ــْوَم ِدراَس ــَدأُْت اْلَي َب

َســأََتَعرَُّف فيهــا ُكســوَر اْلَوْحــَدِة َواْلَْشــكاَل 

اْلَهْنَدِســيََّة.

ــْذ َمًعــا النَّشــاَط اْلتـِـيَ، ِلَنَّــُه َسُيســاِعُدني  ِلُنَنفِّ

الَّتــي  ياِضيَّــِة  الرِّ اْلَمفاهيــِم  ُمراَجَعــِة  َعــى 

ــِة  ــي ِدراَس ــا ف ــاُج ِإَلْيه ــابًِقا، َوأَْحت ــُتها س َدَرْس

ــَدِة. ــِذِه اْلَوْح ه

ِحبُُّكْم ......................
ُ
أ
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  َأْسـَتِعدُّ َأنـا َوَمْجموَعتـي لَِتنْفيِذ َمْشـروِعنا 
ـماٍت  اْلُمَتَمثِّـِل في َعَمِل صاروٍخ ِمْن ُمَجسَّ
َوَأْشـكاٍل ُمْسـَتِوَيٍة ُمْخَتِلَفـٍة، بِنـاًء َعلـى ما 

اْلَوْحَدِة. ُمُه في هـِذِه  َسـنََتَعلَّ

ُخُطواُت َتْنفيِذ اْلَمْشروِع:

لُِصنْـِع  الّلِزَمـَة  َواْلََدواِت  اْلَمـوادَّ  ـُر   1  ُأَحضِّ  

الّصـاروِخ ِمـْن َأْشـياَء ِمـَن اْلبيَئـِة َعلـى َشـْكِل 
 ُأْسُطواَنٍة، َوَهَرٍم، َوَمْخروٍط.  

)َأْطُلُب ُمساَعَدَة َأَحِد والَِديَّ في ذلَِك(.

َعَلْيهـا  َحَصْلـُت  تـي  الَّ ـماِت  اْلُمَجسَّ  2  ُأَغلِّـُف   

َجميـًل.  َشـْكُلها  لُِيْصبِـَح  َنـِة؛  اْلُمَلوَّ بِـاْلَْوراِق 

ـماِت َفـْوَق َبْعِضهـا؛ ِلَْحُصـَل   3  ُأَرتِّـُب اْلُمَجسَّ  

ـْكَل  الشَّ )َأْنُظـُر  ُأريـُد  الَّـذي  الّصـاروِخ  َعلـى 
اْلُمجـاِوَر(.

 4  َأْرُسـُم َعلى اْلـَوَرِق َأْشـكاًل ُمْسـَتِوَيًة ُمْخَتِلَفًة،   

هـا، َوُأْلِصُقها َعلـى الّصـاروِخ لَِتْزيينِِه. َوَأُقصُّ

ـــاروَخ  ـــي الّص ـــاَم ُزَملئي/َزميلت ـــِرُض َأم  5  َأْع  

ًحـــا َلُهـــْم ُخُطـــواِت  ْمُتـــُه، ُمَوضِّ ـــذي َصمَّ الَّ
اْلَمْشـــروِع،  َتنْفيـــِذ  َأْثنـــاِء  َعَملـــي فـــي 
ــكاَل  ــَتْخَدْمُتها، َواْلَْشـ ــي اْسـ تـ ــوادَّ الَّ َواْلَمـ
ــاروَخ.  ــا الّصـ ــُت بِهـ نْـ ــي َزيَّ تـ ــَتِوَيَة الَّ اْلُمْسـ

اْلَموادُّ َواْلََدواُت:

 َأْشياُء ِمَن اْلبيَئِة َعلى َشْكِل:   
ُأْسُطواَنٍة، َوَهَرٍم، َوَمْخروٍط

لِصٌق  
َصْمٌغ  
َنٌة   َأْوراٌق ُمَلوَّ
َأْقلُم َتْلويٍن  
ِمَقصٌّ  



َأْسَتْكِشُف

اْلُجْزِء  َعلى  الّدالُّ  اْلَكْسُر  ما 
النّاِقِص ِمْن َفطيَرِة اْلبيْتزا؟ 

َأَتَعلَُّم 

َكْسُر اْلَوْحَدِة )unit fraction( ُهَو ُجْزٌء ِمْن َعَدِد َأْجزاِء اْلُكلِّ اْلُمَتطابَِقِة.

1
5

ُخُمٌس
1
3

ُثُلٌث

1
7

ُسُبٌع
1

10

ُعُشٌر

1 ؟
5

ُث:  ماذا َيْعني اْلَكْسُر  َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

اْلُمْصَطَلحاُت 

َمْفهوَم َكْسِر اْلَوْحَدِة، 
َوِقراَءَتُه، َوَتْمثيَلُه.

َكْسُر اْلَوْحَدِة  

اْلَمقاُم  

اْلَبْسُط  

1
8

)numerator( َلِة ُهَو اْلَبْسُط َعَدُد اْلَْجزاِء اْلُمَظلَّ

)denominator( َعَدُد اْلَْجزاِء اْلُمَتطابَِقِة ُكلِّها ُهَو اْلَمقاُم

َأْقَرُؤُه: ُثُمٌن
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ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

َن، ُثمَّ َأْقَرُؤُه: َأْكُتُب اْلَكْسَر الَّذي ُيَمثُِّل اْلُجْزَء اْلُمَلوَّ

1      2         3        

ُن ُجْزًءا واِحًدا ِمْن ُكلِّ َمْجموَعٍة، ُثمَّ َأْكُتُب اْلَكْسَر الَّذي ُيَعبُِّر َعنُْه: ُأَلوِّ

4         5         6        

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

طِْفلي/ إِلى  َأْطُلُب  ُثمَّ  ُمَتطابَِقٍة،  َأْجزاٍء   10 إِلى  ْكِل  الشَّ ُمْسَتطيَلَة  َوَرَقًة  :  َأْطوي    َنشاٌط َمْنِزِليٌّ

طِْفَلتي َتْلويَن ُجْزٍء ِمنْها َوالتَّْعبيَر َعنُْه بَِكْسٍر، َوقراَءَتُه. 

َن  اْلُمَلوَّ اْلُجْزَء  ُيَمثُِّل  الَّذي  اْلَكْسَر  إِنَّ  سامي:  قاَل  اْلَخَطَأ:   7  َأْكَتِشُف   

ُر إِجاَبتي. 1 . َهْل ما قاَلُه سامي َصحيٌح؟ ُأَبرِّ
6

ْوِن اْلَْصَفِر ُهَو   بِاللَّ
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َأْسَتْكِشُف

ما اْلَكْسُر الّدالُّ َعلى َعَدِد اْلَوْرِد اْلَْحَمِر ِمْن َمْجموَعِة اْلَوْرِد؟

َأَتَعلَُّم 

ُيْمِكنُني التَّْعبيُر َعْن َكْسِر اْلَوْحَدِة َكَشْيٍء واِحٍد ِمْن َمْجموَعِة َأْشياَء ُمَتماثَِلٍة ِضْمَن َمْجموَعٍة.

ُث: َكْيَف َأْكُتُب َكْسَر َوْحَدٍة ُيَمثُِّل ُجْزًءا ِمْن َمْجموَعٍة؟ َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

َمْفهوَم َكْسِر اْلَوْحَدِة َكُجْزٍء 
ِمْن َمْجموَعِة َأْشياَء ُمَتماثَِلٍة، 

َوِقراَءَتُه، َوَتْمثيَلُه.

1
7

َلِة  َعَدُد اْلُمَربَّعاِت اْلُمَظلَّ

ْوِن اْلَْزَرِق اْلَعَدُد اْلُكلِّيُّ لِْلُمَربَّعاِتبِاللَّ

ُر: َأَتَذكَّ

َكْسُر اْلَوْحَدِة ُهَو ُجْزٌء ِمْن َعَدِد 
َأْجزاِء اْلُكلِّ اْلُمَتطابَِقِة.
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ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ْوِن اْلَْحَمِر، ُثمَّ َأْقَرُؤُه: ِن بِاللَّ ْيِء اْلُمَلوَّ َأْكُتُب اْلَكْسَر الّدالَّ َعلى الشَّ

1      2    

        

ُن َشْيًئا واِحًدا ِمْن ُكلِّ َمْجموَعٍة، ُثمَّ َأْكُتُب اْلَكْسَر الَّذي ُيَعبُِّر َعنُْه: ُأَلوِّ

3     4    

        

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

 5 َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأْختاُر َكْسَر َوْحَدٍة، َوُأَمثُِّلُه َكُجْزٍء ِمْن ُكلٍّ َوَكُجْزٍء ِمْن َمْجموَعٍة.  

َوواِحَدٌة  َخْضراُء  ِمنْها  ُكراٍت   5 ُمَتماثَِلٍة،  ُكراٍت   6 طِْفلي/طِْفَلتي  َأماَم  :  َأَضُع  َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  

ِمَن  اْلَحْمراِء  اْلُكَرِة  َعِن  ُيَعبُِّر  الَّذي  اْلَكْسِر  ِكتاَبَة  إَِلْيِه/إَِلْيها  َوَأْطُلُب  َحْمراُء، 
اْلَمْجموَعِة.

ُجْزٌء ِمْن َمْجموَعٍةُجْزٌء ِمْن ُكلٍّ
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َأْسَتْكِشُف

ما َشْكُل ُعْلَبِة اْلفوِل؟ 

َأَتَعلَُّم 

.)solid figures( ماٍت ُتَسّمى هِذِه اْلَْشكاُل ُمَجسَّ

)cone( َمْخروٌط )sphere( ُكَرٌة )pyramid( َهَرٌم

)cube( ُمَكعٌَّب )cylinder( ُأْسُطواَنٌة ُمَتوازي ُمْسَتطيالٍت
)rectangular prism(

ماِت َتْحوي ُسطوًحا ُمْسَتِوَيًة َوُسطوًحا  َبْعُض اْلُمَجسَّ
ُمنَْحنَِيًة. 

يَِّة َعلى َشْكِل ُمَتوازي ُمْسَتطيلٍت. فِّ ُث: ُأَسّمي َشْيَئْيِن ِمْن ُغْرَفتي الصَّ َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

اْلُمْصَطَلحاُت   

ماِت. اْلُمَجسَّ

ماٌت   ُمَجسَّ
َهَرٌم   
ُكَرٌة  
َمْخروٌط  

)curved surface( َسْطٌح ُمنَْحٍن

)flat surface(ٍ َسْطٌح ُمْسَتو

ُمَتوازي ُمْسَتطيلٍت  
ُأْسُطواَنٌة  
ٌب    ُمَكعَّ
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ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ِم الَّذي ُتَمثُِّلُه ُكلُّ صوَرٍة: َأْكُتُب اْسَم اْلُمَجسَّ

1     2     3    

                  

حيَحَة: ُط اْلِجاَبَة الصَّ ْهُم؟ ُأَحوِّ إاِلَم ُيشيُر السَّ

4      5      6     

َسْطٌح ُمْسَتٍو  َسْطٌح ُمنَْحٍن َسْطٌح ُمْسَتٍو  َسْطٌح ُمنَْحنٍ   َسْطٌح ُمْسَتٍو  َسْطٌح ُمنَْحنٍ 

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

ُأْسُطواَنٍة،  َشْكِل:  َعلى  اْلَمنِْزِل  في  َأْشياَء  َتْحديَد  طِْفلي/طِْفَلتي  إِلى  :  َأْطُلُب  َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  

ٍب، َوُكَرٍة، َوَمْخروٍط، َوَهَرٍم. َوُمَتوازي ُمْسَتطيلٍت، َوُمَكعَّ

ُر إِجاَبتي: ماِت اْلتَِيِة، َوُأَبرِّ َم اْلُمْخَتِلَف ِمْن َبْيِن اْلُمَجسَّ ُد اْلُمَجسَّ ها اْلُمْخَتلُِف: ُأَحدِّ  7 َأيُّ  
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َأْسَتْكِشُف

ِب بَِحْيُث  َأراَدْت ديَمُة َتْلويَن ُسطوِح اْلُمَكعَّ
ُن ُكلَّ َسْطٍح بَِلْوٍن ُمْخَتِلٍف، َكْم َلْوًنا َتْحتاُج؟ ُتَلوِّ

َأَتَعلَُّم 

ماِت َلها َأْوُجٌه، َوُرؤوٌس، َوَأْحُرٌف.  َبْعُض اْلُمَجسَّ

اْلَوْجُه )face(: َسْطٌح ُمْسَتٍو.

اْلَحْرُف )edge(: اْلتِقاُء َوْجَهْيِن.

ْأُس) vertex(: ُنْقَطُة اْلتِقاِء 3 َأْوُجٍه َأْو َأْكَثَر. الرَّ

َوْجٌه
َحْرٌف

َرْأٌس

ُث: َكْم َوْجًها لُِمَتوازي اْلُمْسَتطيلِت؟  َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

اْلُمْصَطَلحاُت   

ِم،  َتْحديَد َعَدِد َأْوُجِه اْلُمَجسَّ
َوَأْحُرفِِه، َوُرؤوِسِه.

َوْجٌه  
َحْرٌف  

َرْأٌس  

ُر: َأَتَذكَّ

ماِت َتْحوي  َبْعُض اْلُمَجسَّ
ُسطوًحا ُمْسَتِوَيًة وُسطوًحا 

ُمنَْحنَِيًة.
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ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ماِت اْلتَِيِة َوَأْحُرفِها َوُرؤوِسها: ُد َعَدَد َأْوُجِه اْلُمَجسَّ ُأَحدِّ

1     َأْوُجٍه     
   ُرؤوٍس

   َحْرًفا

 2     َوْجه     
   َرْأس

   َحْرف

3     َأْوُجٍه     
   ُرؤوٍس

   َحْرًفا

 4     َوْجه     
   َرْأس

   َحْرف

ْكَل الَّذي َينَْطبُِق َعَلْيِه اْلَوْصُف: ُط الشَّ ُأَحوِّ

 6 5 َأْوُجٍه 8 َأْحُرٍف 5 ُرؤوٍس  5 2 َوْجه 0 َحْرف 0 َرْأس    

  

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

ٍب، َأْو ُمَتوازي ُمْسَتطيلٍت، َأْو  :  َأْختاُر َأْشياَء ِمَن اْلَمنِْزِل َعلى َشْكِل ُمَكعَّ َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  
ُكَرٍة، َأْو َمْخروٍط، َوَأْطُلُب إِلى طِْفلي/طِْفَلتي َتْسِمَيَتها، َوِذْكَر َعَدِد َأْوُجِهها، 

َوُرؤوِسها، َوَأْحُرفِها.

 . ٍم َرْأًسا واِحًدا َعلى اْلََقلِّ  7 َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: َيقوُل َكماٌل: إِنَّ ِلَيِّ ُمَجسَّ  

ُر إِجاَبتي. َهْل ما َيقوُلُه َكماٌل َصحيٌح؟ ُأَبرِّ  
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َأْسَتْكِشُف

َأَتَعلَُّم 

َأْشكاٌل َمْفتوَحٌةَأْشكاٌل ُمْغَلَقٌة

   
)rectangle( ُمْسَتطيٌل  )square( ٌع ُمَربَّ  )triangle( ُمَثلٌَّث  

   
)hexagon( ٌُّسداِسي  )pentagon( ٌُّخماِسي  )circle( دائَِرٌة  

اْلَْشكاُل اْلُمْسَتِوَيُة )plane figures( ِهَي َأْشكاٌل ُمَسطََّحٌة َوُمْغَلَقٌة.

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

اْلُمْصَطَلحاُت   

اْلَْشكاَل اْلُمْسَتِوَيَة.

ُمَثلٌَّث  
ٌع   ُمَربَّ
ُمْسَتطيٌل  
داِئَرٌة  

ُخماِسيٌّ  
ُسداِسيٌّ  
َأْشكاٌل   

ُمْسَتِوَيٌة

 َكْيَف ُأْكِمُل
ْكَل إِلى  هذا الشَّ

ُمَثلٍَّث؟

ْكَل اْلُمْسَتِوَي ِمْن َغْيِرِه؟ ُث: َكْيَف ُأَميُِّز الشَّ َأَتَحدَّ  
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ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ُط اْلَْشكاَل اْلُمْسَتِوَيَة:  1 ُأَحوِّ  

َطِة: َبَكِة اْلُمنَقَّ ُأْكِمُل َتْمثيَل ُكلِّ َشْكٍل ُمْسَتٍو ِمّما َيْأتي َعلى الشَّ

 4 ُخماِسيٌّ  3 ُمَثلٌَّث    2 ُمَربَّعٌ    

   

 7 ُمَثلٌَّث  6 ُمْسَتطيٌل    5 ُسداِسيٌّ    

   

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

: َأْرُسُم َأْشكاًل ُمْسَتِوَيًة، َوَأْطُلُب إِلى طِْفلي/طِْفَلتي َتْسِمَيَتها. َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  

بِاْستِْخداِم  ُمْسَتٍو  َشْكٍل  ُصنُْع  ُيْمِكنُني  َهْل   : اْلَمنْطِِقيُّ  8  التَّْفكيُر   

ُر إِجاَبتي.  ُعوَدْي ثِقاٍب َفَقْط؟ ُأَبرِّ
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َأْسَتْكِشُف

ما اِلْختِلُف َبْيَن َشْكَلْي إِشاَرَتِي اْلُمروِر اْلتَِيَتْيِن؟

َأَتَعلَُّم 

َبْعُض اْلَْشكاِل اْلُمْسَتِوَيِة َلها َأْضالٌع )sides(، َوُتَسّمى ُنْقَطُة اْلتِقاِء َأيِّ ِضْلَعْيِن 
.)vertex( َرْأًسا

ٌّ ايسِ مخُ

أْسٌ رَ

لْعٌ ضِ

5 َأْضلٍع

5 ُرؤوٍس

ةٌ دائِرَ

0 ِضْلع

0 َرْأس

ٌّ دايسِ سُ

أْسٌ رَ

لْعٌ ضِ

6 َأْضلٍع

6 ُرؤوٍس

ُد َعَدَد َأْضلِع َوُرؤوِس َشْكٍل ُمْسَتٍو؟ ُث: َكْيَف ُأَحدِّ َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

اْلُمْصَطَلحاُت   

َتْحديَد َعَدِد َأْضلِع َوُرؤوِس 
اْلَْشكاِل اْلُمْسَتِوَيِة.

ِضْلٌع  
َرْأٌس  

ُر: َأَتَذكَّ

ْكُل اْلُمْسَتوي  الشَّ
َشْكٌل ُمْغَلٌق.
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ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ؤوِس: ُد َعَدَد اْلَْضالِع َوالرُّ ُأَحدِّ

1     2     3    

   َأْضلٍع 
   ُرؤوٍس

   َأْضلٍع 
   ُرؤوٍس

   َأْضلٍع 
   ُرؤوٍس

4     5     6    

   ِضْلع 
   َرْأس

   َأْضلٍع 
   ُرؤوٍس

   َأْضلٍع 
   ُرؤوٍس

ْكَل الَّذي َينَْطبُِق َعَلْيِه اْلَوْصُف: ُط الشَّ ُأَحوِّ

 7 3 َأْضلٍع، َو3 ُرؤوٍس  

 8 6 َأْضلٍع، َو6 ُرؤوٍس  

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

ْيِر  السَّ َأْثناِء  في  اْلُمروِر  إِشاراِت  َأْشكاِل  َتْسِمَيَة  طِْفلي/طِْفَلتي  إِلى  :  َأْطُلُب  َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  

ّياَرِة. بِالسَّ

َشْكًل  َرَسَمْت  َهْل  ُرؤوٍس،  َو3  َأْضلٍع   4 َلُه  َشْكًل  فاطَِمُة  َرَسَمْت   : اْلَمنْطِِقيُّ  9  التَّْفكيُر   

ُر إِجاَبتي. ا؟ ُأَبرِّ ُمْسَتِويًّ
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َأْسَتْكِشُف

ْكُل النّاِقُص؟ ما الشَّ

َأَتَعلَُّم 

ُيْمِكنُني َتْرتيُب اْلَْشكاِل اْلَهنَْدِسيَِّة َوْفَق َنَمٍط )pattern( ُمَعيٍَّن، َوَوْحَدُة النََّمِط )pattern unit( ِهَي اْلُجْزُء 
ُر ِمنُْه. الَّذي َيَتَكرَّ

ْكِل َواللَّْوِن: يوَجُد َتْغييٌر في الشَّ

 ... 

يوَجُد َتْغييٌر في اْلِقياِس َواللَّْوِن:

َوْحَدُة النََّمِط

 ... 

ُد َوْحَدَة النََّمِط؟  ُث: َكْيَف ُأَحدِّ َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

اْلُمْصَطَلحاُت   

اْكتِشاَف َأْنماٍط َهنَْدِسيٍَّة 
َنٍة ِمْن َأْشكاٍل ُمْسَتِوَيٍة  ُمَكوَّ

ماٍت، َوإِْكماَلها. َوُمَجسَّ

َنَمٌط     
َوْحَدُة النََّمِط  

َوْحَدُة النََّمِط
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ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ْكَل الّتالَِي في النََّمِط: ُط الشَّ ُأَحوِّ

1    

2    

ْكِل النّاِقِص: ُط َوْحَدَة النََّمِط، َوُأْكِمُلُه بَِرْسِم الشَّ ُأَحوِّ

3    

 

4    
              

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

    

ُنُه. ا بي، ُثمَّ ُألَـوِّ  5 َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأْرُسُم َنَمًطا خاصًّ  

َأْطباٌق،  ُشَوٌك،  َصغيَرٌة،  َملِعُق  َكبيَرٌة،  )َملِعُق  اْلَمنِْزِل  في  َأْشياَء  :  َأْسَتْخِدُم  َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  

َأْكواٌب....( لَِتْشكيِل َنَمٍط، ُثمَّ َأْطُلُب إِلى طِْفلي/طِْفَلتي َتْحديَد َوْحَدتِِه.
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َعْب َمًعا
ْ
ل
َ
َعْب َمًعاِلن
ْ
ل
َ
ِلن

ُة   اْلَْشكاُل اْلَهْنَدِسيَّ

اْلَموادُّ واْلََدواُت:

ْعَبِة: َقواِعُد اللُّ

رَّ اْلخاصَّ    َأَضُع َأنا َوَزميلي/َزميَلتي الزِّ
ِع اْلبِداَيِة. بُِكلٍّ ِمنّا َعلى ُمَربَّ

َتَوقََّف    َفــإِذا  ّواَر،  الدَّ اْلُقــْرَص  ُك  ُأَحرِّ
ُك  ــُر ِعنَْد اللَّــْوِن اْلَْبَيِض ُأَحرِّ اْلُمَؤشِّ
ِزّري ُخْطَوَتْيِن إِلى اْلَماِم، َوإِذا َتَوقََّف 
ُم  َأَتَقدَّ اْلَْحَمــِر  ْوِن  اللَّ ِعنَْد  ــُر  اْلُمَؤشِّ
َوَأْذُكُر  َفَقْط إِلى اْلَماِم،  ُخْطَوًة واِحَدًة 
ــْكِل اْلَهنَْدِســيِّ الَّذي َأِصُل  اْسَم الشَّ
ؤوِس،  إَِلْيِه، َوَأِصُفُه ِمْن َحْيُث َعَدُد الرُّ

َوَعَدُد اْلَْضلِع، َوَعَدُد اْلَْوُجِه.

َأَتباَدُل َوَزميلي/َزميَلتي اْلَْدواَر.  

ًل.    ِع النِّهاَيِة َأوَّ اْلفاِئُز َمْن َيِصُل إِلى ُمَربَّ

النِّهاَيُة

 اْلبِداَيُة

َوَرَقُة اللَِّعِب

َعَدُد الاّلِعبيَن

2



َن، ُثمَّ َأْقَرُؤُه: َأْكُتُب اْلَكْسَر الَّذي ُيَمثُِّل اْلُجْزَء اْلُمَلوَّ

1       2    

        

3           4        

ْوِن اْلَْصَفِر: ِن بِاللَّ ْيِء اْلُمَلوَّ َأْكُتُب اْلَكْسَر الّدالَّ َعلى الشَّ

5        6     

                  

ِم: َأْكُتُب اْسَم اْلُمَجسَّ

7     8     9    

               

ْكِل اْلُمْسَتوي: َأْكُتُب اْسَم الشَّ

10     11     12    
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ُد َعَدَد َأْضالِع ُكلِّ َشْكٍل ِمنْها َوَعَدَد ُرؤوِسِه: َطِة، َوُأَحدِّ َبَكِة اْلُمنَقَّ ْكَلْيِن اْلتَِيْيِن َعلى الشَّ َأْرُسُم الشَّ

 14 ُمَثلٌَّث   13 ُخماِسيٌّ      

  َأْضلٍع
   ُرؤوٍس

  َأْضلٍع
   ُرؤوٍس

ْكِل اْلُمناِسِب: ُط َوْحَدَة النََّمِط، َوُأْكِمُلُه بَِرْسِم الشَّ ُأَحوِّ

15    

16    

ِة  ْوِليَّ  َتْدريٌب َعلى اِلْخِتباراِت الدَّ

ْكُل الَّذي َلْيَس َلُه َسْطٌح ُمنَْحٍن ُهَو:   17 الشَّ  

       

ْكُل الَّذي َلُه َوْجهاِن َفَقْط ُهَو:  18 الشَّ  
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ْرِب اْلُمناِسَبَة لُِكلٍّ ِمّما َيْأتي: َأْكُتُب ُجْمَلَة الضَّ

1     2    

       ×     =          ×     =    

ُم إِلى َمْجموعاٍت ُمَتساِوَيٍة: ُأَقسِّ

 4      َدواِئَر.  3      ُمَربَّعاٍت.    

ُمها إِلى َمْجموعاٍت في ُكلٍّ ِمنْها 2: ُأَقسِّ ُمها إلى َمْجموعاٍت في ُكلٍّ ِمنْها 4:   ُأَقسِّ  

   

َعَدُد اْلَمْجموعاِت     َعَدُد اْلَمْجموعاِت         

َأُعدُّ َتناُزلِيًّا، ُثمَّ َأْكُتُب اْلَْعداَد اْلَمْفقوَدَة:

5    560, 550,    ,     6    910, 810,    ,    

َأْكُتُب اْلَْعداَد اْلتَِيَة بِاْلَكلِماِت:

                        :512 7   

                        :378 8   

َأِجُد ناتَِج الطَّْرِح:

9    576 - 28 =     10    436 – 211 =    
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النص هنا.

:  في هذا النَّشاِط َسُيراِجُع طِْفلي/طِْفَلتي َأّياَم اْلُْسبوِع،    َنشاٌط َمْنِزِليٌّ

َة  َوِقراَءَة اْلَوْقِت بِالّساَعِة َونِْصِف الّساَعِة، َواْلِقَطَع النَّْقِديَّ
اْلُْرُدنِيََّة:

َلُه    الّسابِِق  اْلَيْوِم  َتْحديَد  إَِلْيِه/إَِلْيها  َوَأْطُلُب  اْلُْسبوِع،  َأّياِم  ِمْن  َيْوًما  لِطِْفلي/طِْفَلتي  َأْذُكُر 
َواْلَيْوِم الّتالي.

َأْضبُِط ساَعًة ذاَت َعقاِرَب لِِطْفلي َعلى ساعاٍت كاِمَلٍة َوَأْنصاِف الّساعاِت، َوَأْطُلُب إَِلْيِه /   
إَِلْيها ِقراَءَتها.

ِة، َوَأْطُلُب إَِلْيِه/إَِلْيها إيجاَد َمْجموِعها،    ْقِديَّ َأَضُع َأماَم ِطْفلي/ِطْفَلتي َمْجموَعًة ِمَن اْلِقَطِع النَّ
َعلى َأّل َيَتجاَوَز اْلَمْجموُع 99 ِقْرًشا.

ْسَرتي اْلَكريَمَة
ُ
أ

َبَدأُْت اْلَيْوَم ِدراَسَة اْلَوْحَدِة الّتاِسَعِة الَّتي 

َنِة، َوِقراَءَة اْلَوْقِت  َسأََتَعرَُّف فيها أَْشُهَر السَّ

ِلَْقَرِب َخْمِس َدقائَِق، َوِلَْقَرِب ُربُِع ساَعٍة، 

ْذ َمًعا  َوِفئاِت النُّقوِد اْلَوَرِقيَِّة اْلُْرُدنِيَِّة. ِلُنَنفِّ

النَّشاَط اْلتِيَ، لنَُّه َسُيساِعُدني َعىل ُمراَجَعِة 

ياِضيَِّة الَّتي َدَرْسُتها سابًِقا،  اْلَمفاهيِم الرِّ

َوأَْحتاُج ِإَلْيها في ِدراَسِة هِذِه اْلَوْحَدِة.

ِحبُُّكْم ......................
ُ
أ
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َوْحَدِة:
ْ
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ْ
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ْ
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ْ
َمش

 حاِئٍط
ُ

 حاِئٍطساَعة
ُ

ساَعة

َمْشروِعنا  لَِتنْفيِذ  َوَمْجموَعتي  َأنا    َأْســـَتِعدُّ 
اْلُمَتَمثِّـــِل فـــي َتْصميِم ســـاَعِة حاِئٍط، 
ِلَْقَرِب اْلَوْقـــِت  لِِقـــراَءِة   ِلَْســـَتْعِمَلها 

5 َدقاِئَق َوِلَْقَرِب ُرُبِع ساَعٍة.

ُخُطواُت َتْنفيِذ اْلَمْشروِع:

ْوَحِة اْلَكْرتونِيَِّة اْلَكبيَرِة داِئَرًة لَِتكوَن   1  َأْرُسُم َعلى اللَّ  

ْكِل. ِهَي الّساَعَة ُمْسَتْخِدًما َطَبًقا داِئِريَّ الشَّ

في  الّساَعِة  َعلى   12 إِلى   1 ِمْن  اْلَْعداَد  ُد   2  ُأَحدِّ  

حيَحِة، َوذلَِك بَِتْحديِد َمواِقِع اْلَْعداِد  َأماِكنِها الصَّ
ًل، ُثمَّ َتْحديِد باقي اْلَْعداِد، ُثمَّ  12 َو3 َو6 َو9 َأوَّ

نُها بَِأْشكاٍل َجميَلٍة. ُن الّساَعَة َوُأَزيِّ ُأَلوِّ

ــى  ــِق َعل قاِئ ــاعاِت َوالدَّ ــِي الّس ــُم َعْقَرَب  3  َأْرُس  

هــا  غيــَرِة، ُثــمَّ َأُقصُّ اْلِقَطــِع اْلَكْرتونِيَّــِة الصَّ
َوُأَثبُِّتهــا فــي ُمنَْتَصــِف الّســاَعِة ُمْســَتْعِمًل 

َوالّصاموَلــَة. الُبْرِغــيَّ 

اْلَبْيضاِء،  اْلَْوراِق  بِاْستِْعماِل  َشريَطْيِن   4  َأُقصُّ   

ِل 12 ُمْسَتطيًل َصغيًرا  ريِط اْلَوَّ َوَأْرُسُم َعلى الشَّ
ِمْن  اْلَْعداَد  فيها  َوَأْكُتُب  َبْعًضا،  َبْعِضها   َفْوَق 
َعلى  َوَأْرُسُم  َخْمساٍت،  ا  َقْفِزيًّ بِاْلَعدِّ   55 إِلى   0
فيها  َأْكُتُب  ُمْسَتطيًل َصغيًرا   12 الّثاني  ريِط  الشَّ
ْكِل اْلُمجاِوِر(. اْلَْعداَد ِمْن 1 إِلى 12 ) َكما في الشَّ

ْوَحِة اْلَكْرتونِيَِّة اْلَكبيَرِة   5  َأُقصُّ خاَنَتْيِن في اللَّ  

قاِئِق َوخاَنًة لِلّساعاِت،  َأْسَفَل الّساَعِة، خاَنًة لِلدَّ
َوُأْدِخُل ُكلَّ َشريٍط َوَرِقيٍّ في َمكانِِه.

َد َوْقًتا ُمَعيَّنًا. ريَطْيِن ِلَُحدِّ ُك الشَّ  6  ُأَحرِّ  

ُزَملئي/  َأماَم  ْمُتها  َصمَّ تي  الَّ الّساَعَة   7  َأْعِرُض   

َأْثناِء  في  َعَملي  ُخُطواِت  َتْوضيِح  َمَع  َزميلتي 
َتنْفيِذ اْلَمْشروِع.

اْلَموادُّ َواْلََدواُت:

ٌة َكبيَرٌة   َلْوَحٌة َكْرتونِيَّ
ٌة َصغيَرٌة    ِقَطٌع َكْرتونِيَّ
َأْوراٌق َبْيضاُء   

َأْقلُم َسّبوَرٍة  
ِمَقصٌّ  
ُبْرِغيُّ َوصاموَلٌة  

10
11
12

40
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50
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َأْسَتْكِشُف

َأَتَعلَُّم 

ْهِر، َوَأّياَم اْلُْسبوِع. ْهَر )month(، َواْلَسابيَع )weeks( في الشَّ ُيَبيُِّن التَّْقويُم )calendar( الشَّ

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

بْتُ ةُالسَّ عَ مُ ميسُالْـجُ بِعاءُالْـخَ َرْ ِالثُّالثاءُاألْ نَنيْ ثْ ِ دُاإلْ َحَ األْ

رانُ يْ زَ حُ

  
ا رً هْ نِ 12 شَ نَةُ مِ نُ السَّ تَـكوَّ تَ

كانونُ الثّاين
باطُ شُ

آذارُ
يْسانُ نَ

ارُ أَيّ
رانُ  يْ زَ حُ

ّوزُ متَ
آبُ

لولُ أَيْ
لُ َوَّ ينُ األْ تِرشْ
ينُ الثّاين تِرشْ
لُ َوَّ كانونُ األْ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

نَِة بِالتَّْرتيِب. ُث: َأْذُكُر َأْشُهَر السَّ َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

اْلُمْصَطَلحاُت 

نَِة. َأْشُهَر السَّ

التَّْقويُم  
ْهُر   الشَّ
نَُة   السَّ

ْهِر الَّذي  ما اْسُم الشَّ
َنْحُن فيِه اْلَن؟
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ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ْهَر الّسابَِق: ْهَر الّتالَِي َوالشَّ َأْكُتُب الشَّ

َأْيلوُل  2  َنْيساُن    1   

 3 َأْكُتُب اْلَْشُهَر اْلَمْفقوَدَة:  

ُلآُبُحَزْيراُن تِْشريُن اْلَوَّ

َأْسَتْعِمُل التَّْقويَم اْلُمجاِوَر ِلُجيَب َعِن اْلَْسئَِلِة اْلتَِيِة:

ْهِر؟       4 ما اْسُم هذا الشَّ  

 5 َكْم َيْوًما فيِه؟       

ْهِر الّسابِِق َلُه؟       6 ما اْسُم الشَّ  

ْهِر الّتالي َلُه؟       7 ما اْسُم الشَّ  

ْهِر؟       8 َكْم ُجُمَعًة في هذا الشَّ  

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

ْهِر الّسابِِق َوالّتالي َلُه. ْهِر الَّذي ُولَِد/ْت فيِه َوالشَّ : َأْطُلُب إِلى ِطْفلي/ِطْفَلتي ِذْكَر الشَّ   َنشاٌط َمْنِزِليٌّ

ُر إِجاَبتي. ْهُر الّسابُِق؟ ُأَبرِّ  9 َتْبريٌر: ُمْعَتِمًدا التَّْقويَم الّسابَِق، في َأيِّ َيْوٍم اْنَتهى الشَّ  

ّوزُ ّوزُمتَ ّوزُمتَ متَ
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َأْسَتْكِشُف

َبَدَأْت َغْيداُء َحلَّ واِجباتِها 
اْلَمْدَرِسيَِّة اْلَن، إِلَم ُتشيُر 

تي بِجانِبِها؟ الّساَعُة الَّ

َأَتَعلَُّم 

َعْقَرِب  إِلى  بِالنََّظِر  الّساَعَة  ُد  ُأَحدِّ اْلَعقاِرِب،  ذاِت  الّساَعِة  ِمَن  اْلَوْقَت  ِلَْقَرَأ 
ا َخْمساٍت َبْدًءا ِمَن اْلَعَدِد 12 َحّتى َأِصَل  قاِئَق بِاْلَعدِّ َقْفِزيًّ ُد الدَّ الّساعاِت، َوُأَحدِّ

قاِئِق.  إِلى َعْقَرِب الدَّ

في الّساَعِة اْلكاِمَلِة 60 َدقيَقًة.

الّساَعُة الّثانَِيُة َو35 َدقيَقًة.
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َعْقَرُب الّساعاِت

قاِئِق َعْقَرُب الدَّ
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الّساعاُت قاِئُق الدَّ

قاِئِق َعنَْد 10؟ ُث: َكْيَف َأْقَرُأ الّساَعَة ِعنَْدما َيكوُن َعْقَرُب الّساعاِت َبْيَن 5 َو 6  َوَعْقَرُب الدَّ َأَتَحدَّ

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

ِقراَءَة اْلَوْقِت ِلَْقَرِب 5 َدقاِئَق.

ُر: َأَتَذكَّ

بِما َأنَّ َعْقَرَب الّساعاِت َبْيَن 2 

َو3 َأْقَرُأ الّساَعَة 2
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ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ْقِميَِّة: ا َخْمساٍت، ُثمَّ َأْكُتُبُه في الّساَعِة الرَّ َأْقَرُأ اْلَوْقَت بِاْلَعدِّ َقْفِزيًّ

1    12 111

6

210

39

48

57

 2    
12
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 3    12 111

6
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ْقِميَِّة: قائِِق بَِحْسِب اْلَوْقِت اْلُمْعطى في الّساَعِة الرَّ َأْرُسُم َعْقَرَب الدَّ

4    

12 111

6
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48
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 5    

12 111

6
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39

48

57

 6    

12 111

6

210

39

48

57

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

:  َأْضبُِط ساَعًة ذاَت َعقاِرَب ِعْنَد َأْوقاٍت ُمْخَتِلَفٍة ِمْثِل: 2:05  , 6:20  , 7:35 ، ُثمَّ  َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  

َأْطُلُب إِلى ِطْفلي/ِطْفَلتي ِقراَءَة اْلَوْقِت.

اْلَوْقِت في  ِمَن  اْسَتْغَرَق  َكِم   ، 6:30 الّساَعَة  َواْنَتهى   ،6:05 الّساَعَة  ُغْرَفتِِه  َتنْظيَف   7  َبَدَأ َحّساُن   

َتنْظيِف اْلُغْرَفِة؟
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َأْسَتْكِشُف

 َكْيَف َأْقَرُأ اْلَوْقَت َعلى الّساَعِة 
اْلُمجاِوَرِة بَِطريَقَتْيِن؟

َأَتَعلَُّم 

في ُرُبِع الّساَعِة )quarter hour( 15 َدقيَقًة.
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الّساَعُة الّرابَِعُة َو 45 َدقيَقًة َأِو 
الّساَعُة اْلخاِمَسُة إِّل ُرُبًعا
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الّساَعُة الّرابَِعُة َو 30 َدقيَقًة َأِو 
الّساَعُة الّرابَِعُة َوالنِّْصُف
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الّساَعُة الّرابَِعُة َو15 َدقيَقًة َأِو 
ُبُع الّساَعُة الّرابَِعُة َوالرُّ

قاِئِق ِعنَْد الّساَعِة 10:15؟ ُث: إِلى َأْيَن ُيشيُر َعْقَرُب الدَّ َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

اْلُمْصَطَلحاُت 

ِقراَءَة اْلَوْقِت ِلَْقَرِب ُرُبِع ساَعٍة.

ُرُبُع ساَعٍة  
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ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ْقِميَِّة: َأْقَرُأ اْلَوْقَت بَِطريَقَتْيِن، ُثمَّ َأْكُتُبُه في الّساَعِة الرَّ
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3    12
111

6

210

39

48

57

ْقِميَِّة: قائِِق بَِحْسِب اْلَوْقِت اْلُمْعطى في الّساَعِة الرَّ َأْرُسُم َعْقَرَب الدَّ

4    
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5    
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6    

12 111

6

210

39

48

57

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

ُبِع، َأِو الّتاِسَعِة إِّل ُرُبًعا، ُثمَّ  :  َأْضبُِط الّساَعَة َعلى َأْوقاٍت ُمخَتِلَفٍة ِمْثِل الّسابَِعِة َوالرُّ َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  

َأْطُلُب إِلى ِطْفلي/ِطْفَلتي ِقراَءَتها بَِطريَقَتْيِن.

ُر إِجاَبتي.  7  َتْبريٌر: َكْم ُرُبَع ساَعٍة في الّساَعِة اْلكاِمَلِة؟ ُأَبرِّ  
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في َحّصاَلتي 
100 ِقْرٍش

في َحّصاَلتي 
ديناٌر

 

َأْسَتْكِشُف

َمْن َمَعُه َأْكَثُر؟

 
َأَتَعلَُّم

ْسِميَُّة في اْلَمْمَلَكِة اْلُْرُدنِيَِّة اْلهاِشِميَِّة،    الّديناُر ))Jordanian dinar)JD( ُهَو اْلُعْمَلُة الرَّ
ُم إِلى 100 ِقْرٍش. َوُيْقسَّ

َدٍة: ُيْمِكنُني َأْن ُأِمثَِّل الّديناَر بَِطراِئَق ُمَتَعدِّ

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

اْلُمْصَطَلحاُت 

الّديناَر.

الّديناُر  

100 ِقْطَعٍة ِمْن فَِئِة اْلِقْرِش 20 ِقْطَعًة ِمْن فَِئِة 5 ُقروٍش

10 ِقَطٍع ِمْن فَِئِة 10 ُقروٍش 2 ِقْطَعًة ِمْن فَِئِة 
نِْصِف الّديناِر

4 ِقَطٍع ِمْن فَِئِة ُرُبِع الّديناِر
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َة اْلُمْخَتِلَفَة؟ ُث: َكْيَف ُأَمثُِّل الّديناَر بَِأْرَبِع َطراِئَق ُمْخَتِلَفٍة ُمْسَتْعِمًل اْلِقَطَع النَّْقِديَّ َأَتَحدَّ  

ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ُط اْلَمْجموعاِت الَّتي قيَمُتها ديناٌر: َأْكُتُب قيَمَة ُكلِّ َمْبَلٍغ، ُثمَّ ُأَحوِّ

1     

   ِقْرٍش

2     

   ِقْرٍش

3     

   قرًشا

4     

   قرًشا

5     

   ِقْرٍش

6     

   قرًشا

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

، َكْم  ، َوِقْطَعٌة واِحَدٌة ِمْن فَِئِة  ٍة ِمْن فَِئِة   7  َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َمَع َفَرَح 3 ِقَطٍع َنْقِديَّ  

ًة َتْحتاُج لِيكوَن َمَعها ديناٌر؟ َأْكُتُب 3 ُحلوٍل. ِقْطَعًة َنْقِديَّ

ِة بِِفئاٍت ُمْخَتِلَفٍة )َخْمَسِة ُقروٍش،  :  َأَضُع َأماَم طِْفلي/طِْفَلتي َعَدًدا ِمَن اْلِقَطِع النَّْقِديَّ َنشاٌط َمْنِزِليٌّ

َعْشَرِة ُقروٍش، ُرُبِع الّديناَر، نِْصِف الّديناِر(، َوَأْطُلُب إَِلْيِه /إَِلْيها َتْكويَن ديناٍر ِمنْها 
بَِطراِئَق ُمْخَتِلَفٍة.
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َأْسَتْكِشُف

تي َمَع َحَسٍن؟ ما فِئاُت النُّقوِد اْلَوَرِقيَِّة الَّ

َأَتَعلَُّم 

فِئاُت النُّقوِد اْلَوَرِقيَِّة اْلُْرُدنِيَِّة:

ُيْمِكنُني َأْن ُأَمثَِّل اْلـ JD 50 بَِطراِئَق ُمْخَتِلَفٍة:

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

فِئاِت النُّقوِد اْلَوَرِقيَِّة 
اْلُْرُدنِيَِّة.

JD 50JD 20JD 10JD 5JD 1

 JD 20 2 َوَرَقًة ِمْن فَِئِة
JD 10 َو 1 َوَرَقًة ِمْن فَِئِة

JD 10 5 َأْوراٍق ِمْن فَِئِة

 JD 20 2 َوَرَقًة ِمْن فَِئِة
JD 5 َو 2 َوَرَقًة ِمْن فَِئِة

JD 5 10 َأْوراٍق ِمْن فَِئِة

ُث: َكْيَف ُأَمثُِّل JD 20 ُمْسَتْعِمًل ُنقوًدا َوَرِقيًَّة بَِطريَقَتْيِن ُمْخَتِلَفَتْيِن؟ َأَتَحدَّ  
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ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ِة الَّتي ُتساوي َثَمَن اْلَحقيَبِة: ُط َمْجموَعَة اْلَْوراِق النَّْقِديَّ ُأَحوِّ

1     

JD 60

2     

JD 15

3     

JD 35

:JD 40 َن ِة الّلِزَمِة ِمْن ُكلِّ فَِئٍة ِلَُكوِّ َأْكُتُب َعَدَد اْلَْوراِق النَّْقِديَّ

4      

    َوَرَقًة

5      

    َوَرَقًة

6      

    َوَرَقًة

7      

    َوَرَقًة

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

:  َأْصَطِحُب طِْفلي/طِْفَلتي َمعي إِلى الّسوِق، َوَأْطُلُب إَِلْيِه/إَِلْيها َتْحديَد اْلَْوراِق  َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  
ِة الّلِزَمِة لَِدْفِع َثَمِن ِسْلَعٍة بَِأْكَثَر ِمْن َطريَقٍة. النَّْقِديَّ

ِة الّلِزَمِة لَِتْكويِن َمْبَلِغ JD 75؟ : ما َأَقلُّ َعَدٍد َوما َأْكَبُر َعَدٍد ِمَن اْلَْوراِق النَّْقِديَّ  8  َتَحدٍّ  
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ُلْعَبُة الّساعاِت

اْلَموادُّ َواْلََدواُت:

َقَلما َتْلويٍن بَِلْوَنْيِن ُمْخَتِلَفْيِن.  

ْعَبِة: َقواِعُد اللُّ

َأْختاُر َقَلَم َتْلويٍن.  

ُد ســاَعًة ِمــْن َوَرَقِة اللَِّعــِب لَِزميلي/   ُأَحدِّ
َزميَلتي.

َيْبَحُث َزميلي/ َزميَلتي َعْن ســاَعٍة ُتشيُر إِلى   
تي  الَّ إَِلْيِه الّساَعُة  َنْفِسِه الَّذي ُتشــيُر  اْلَوْقِت 

اْخَتْرُتها.

َزميَلتي َصحيَحًة    َزميلــي/  إِجاَبُة  إِذا كاَنْت 
َيَضُع إِشاَرَة )✘( َعلى الّساَعَتْيِن.

َأَتباَدُل َأنا َوَزميلي/ َزميَلتي اْلَْدواَر.  

ْعَبُة َحّتى َتْغطَِيِة الّساعاِت َجميِعها.   َتْسَتِمرُّ اللُّ

َعَدُد الّلِعبيَن

2



ْهَر الّتالَِي: ْهَر الّسابَِق َوالشَّ َأْكُتُب الشَّ

آُب  2  تِْشريُن الّثاني    1   

 3 َأْكُتُب اْلَْشُهَر اْلَمْفقوَدَة:  

َأّياُرآذاُركانوُن الّثاني

 4 َأِصُل الّساَعَة بِاْلِقراَءِة اْلُمناِسَبِة َلها:  
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ُبُعالّساِدَسُة َو20 َدقيَقًةاْلواِحَدُة َو50 َدقيَقًةالّثانَِيُة َو35 َدقيَقًة اْلحاِدَيَة َعْشَرَة َوالرُّ

ْقِميَِّة: َأْقَرُأ اْلَوْقَت، ُثمَّ َأْكُتُبُه في الّساَعِة الرَّ
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ًة ِمْن فَِئِة  ٍة ِمْن فَِئِة ُرُبِع الّديناِر، َوِقْطَعًة َنْقِديَّ  8  اْشَتَرْت ليُن ُلْعَبًة، َوَدَفَعْت 4 ِقَطٍع َنْقِديَّ  

ْعَبِة؟  ٍة ِمْن فَِئِة 10 ُقروٍش، ما َثَمُن اللُّ نِْصِف الّديناِر، َو5 ِقَطٍع َنْقِديَّ

ٌة ِمْن  َنْقِديَّ ٍة ِمْن فَِئِة JD 20، َوَوَرَقٌة  َنْقِديَّ  9  َمَع ُمْصَطفى َثلُث َأْوراٍق   

فَِئِة JD 10، َوُيريُد ِشراَء َدّراَجٍة َهواِئيٍَّة َثَمنُها JD 72، َفَهْل َيْكفي ما 
ُر إِجاَبتي. ّراَجِة؟ ُأَبرِّ َمَعُه ِمْن ماٍل لِِشراِء الدَّ

 10 إِذا كاَن عيُد اْلِفْطِر َبْعَد 4 ُشهوٍر، َوَنْحُن اْلَن في َشْهِر ُشباَط، َففي َأيِّ َشْهٍر َيْأتي اْلعيُد؟  

ِة  ْوِليَّ  َتْدريٌب َعلى اِلْخِتباراِت الدَّ

 11 ُتشيُر الّساَعُة اْلُمجاِوَرُة إِلى:   

  3:30  6:15

  6:00  3:00

 12 ُتشيُر الّساَعُة اْلُمجاِوَرُة إِلى:   

ُبِع   اْلعاِشَرِة إِّل ُرُبًعا  اْلعاِشَرِة َوالرُّ

ُبِع   اْلحاِدَيَة َعْشَرَة إِّل ُرُبًعا  اْلحاِدَيَة َعْشَرَة َوالرُّ

َن JD 100؟ ًة ِمْن فَِئِة JD 20 َأْحتاُج ِلَُكوِّ  13 َكْم َوَرَقًة َنْقِديَّ  

 3  4  5  6
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ْرِب اْلُمناِسَبَة: َأْكُتُب ُجْمَلَة الضَّ

1     2     3    

    ×    =       ×    =       ×    =   

ماِت اْلتَِيِة: ٍم ِمَن اْلُمَجسَّ ُد َعَدَد َأْوُجِه َوُرؤوِس َوَأْحُرِف ُكلِّ ُمَجسَّ ُأَحدِّ

4     َأْوُجٍه   
   ُرؤوٍس
   َأْحُرٍف

 5     َأْوُجٍه   
   ُرؤوٍس
   َأْحُرٍف

 6     َوْجه   
   َرْأس

   َحْرف

 7  ناتُِج َجْمِع اْلَعَدَدْيِن 280 َو 694 ُيساوي:  

 784  874  970  974

ْقِم 5 في اْلَعَدِد 451 ُيساوي:  8  اْلقيَمُة اْلَمنِْزلِيَُّة لِلرَّ  

 500  50  5  40

 9 َأَحُد اْلَْعداِد اْلتَِيِة ُهَو َحلُّ اْلَمْسَأَلِة ? = 4 ÷ 16:  

 4  2  8  16
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َة ُمقاَرَنِة َوِقياِس  :  في هذا النَّشاِط َسُيراِجُع ِطْفلي/ِطْفَلتي َكْيِفيَّ   َنشاٌط َمْنِزِليٌّ

ْشياِء َوُكَتِلها َوَسعاتِها، بِاْستِْعماِل َوْحداٍت َغْيِر  َأْطواِل اْلَ
ٍة: ِمْعياِريَّ

باِت.   َأْطُلُب إِلى ِطْفلي/ِطْفَلتي ِقياَس َأْطواِل َبْعِض َأَدواِت اْلَمْطَبِخ بِاْستِْعماِل اْلَمشابِِك َواْلُمَكعَّ

َتْيِن ِمْن َنْوَعْيِن ُمْخَتِلَفْيِن ِمَن اْلَخْضراواِت، َوَأْطُلُب إَِلْيِه/إَِلْيها َتْحديَد    ُأْعطي ِطْفلي/ِطْفَلتي َحبَّ
ْثَقِل ِمْن َبْينِِهما. اْلَ

بِاْستِْعماِل    اْلِْبريِق  َسَعِة  ِقياَس  إَِلْيِه/إَِلْيها  َوَأْطُلُب  ماٍء،  َوكوَب  إِْبريًقا  ِطْفلي/ِطْفَلتي  ُأْعطي 
كوِب اْلماِء.
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ــي  ــَرِة الَّت ــَدِة اْلعاِش ــَة اْلَوْح ــْوَم ِدراَس ــَدأُْت اْلَي َب

َســأََتَعرَُّف فيهــا َبْعــَض َوْحــداِت ِقيــاِس الّطوِل 

ــْذ َمًعــا النَّشــاَط اْلتِيَ،  ــَعِة. ِلُنَنفِّ َواْلُكْتَلــِة َوالسَّ

ــِم  ــِة اْلَمفاهي ــى ْمراَجَع ــاِعُدني َع ــُه َسُيس ِلَنَّ

َوأَْحتــاُج  ســابًِقا،  َدَرْســُتها  الَّتــي  ياِضيَّــِة  الرِّ

ــَدِة. ــِة هــِذِه اْلَوْح ِإَلْيهــا فــي ِدراَس

ِحبُُّكْم ......................
ُ
أ
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  َأْسـَتِعدُّ َأنـا َوَمْجموَعتـي لَِتنْفيِذ َمْشـروِعنا 
اْلُمَتَمثِّـِل فـي اِلْعتِناِء بِنَْبَتـٍة، َوإيجاِد َبْعِض 

ـِة بِها. اْلِقياسـاِت اْلخاصَّ

ُخُطواُت َتْنفيِذ اْلَمْشروِع:

هوِر   1  َأْشَتري َنْبَتًة ِمْن َأَحِد َمحالِّ َبْيِع الزُّ  

 َوالنَّباتاِت، َوَأْشَتري َمَعها َأصيًصا ِلَْزَرَعها 
فيِه )َأْطُلُب ُمساَعَدَة َأَحِد والَِديَّ في ذلَِك(.

نْتيِمْتراِت لِِقياِس َأْجزاِء   2  َأْسَتْعِمُل ِمْسَطَرَة السَّ  

َنْبَتتي: اْلَْوراِق، َوالّساِق، َوَأقيُس طوَل النَّْبَتِة 
تي َأْحُصُل  َمَع اْلَصيِص، ُثمَّ ُأْفِرُغ اْلَبياناِت الَّ

َعَلْيها في اْلَجْدَوِل اْلتي:

الّطوُل 
نْتيِمْتِر بِالسَّ

اْلَوْحَدُة اْلُمناِسَبُة 
لِِقياِس اْلُكْتَلِة

الّساُق

اْلَوَرَقُة

النَّْبَتُة َمَع اْلَصيِص

ُد َوْحـَدَة اْلِقيـاِس اْلُمناِسـَبَة لِِقيـاِس ُكْتَلـِة   3  ُأَحـدِّ  

ُكلِّ ُجـْزٍء ِمـْن َأْجـزاِء النَّْبَتـِة إِضاَفـًة إِلـى ُكْتَلـِة 
النَّْبَتـِة َمـَع اْلَصيـِص.

ْنَتْرنِـْت بُِمسـاَعَدِة َأَحـِد   4  َأْبَحـُث فـي َشـَبَكِة اْلِ  

تـي َتْحتاُجهـا َنْبَتتي  يَِّة اْلمـاِء الَّ والِـَديَّ َعـْن َكمِّ
تـي َتْحتاُجهـا  يَّـَة اْلمـاِء الَّ َيْوِميًّـا، َوَأْحُسـُب َكمِّ

ُأْسـبوٍع. ِخالَل 

ـُن فيها: َجـْدَوَل اْلِقياسـاِت  ـًة ُأَضمِّ  5  ُأِعـدُّ َمْطِويَّ  

الَّـذي َحَصْلُت َعَلْيـِه، َوصوَرًة لِنَْبَتتـي، َوَبْعَض 
اْلَمْعلومـاِت َعنْهـا، َوَأْعِرُضهـا َعلـى ُزَمالئي/ 

. فِّ َزميالتـي فـي الصَّ

ِر طولِها.  6  َأْسَتِمرُّ بِاْلِعناَيِة بِنَْبَتتي َوُمراَقَبِة َتَطوُّ  

اْلَموادُّ َواْلََدواُت:

َنْبَتٌة َمْزروَعُة في َأصيٍص  
ِمْسَطَرُة َسْنتيِمْتراٍت  
َأْوراٌق   
َأْقالُم َسّبوَرٍة  



َأْسَتْكِشُف

َكْيَف َأقيُس طوَل النَّْبَتِة؟

 
َأَتَعلَُّم

ْمُز cm لَِيُدلَّ َعَلْيِه. غيَرِة، َوُيْسَتْعَمُل الرَّ نْتيِمْتُر )centimeter( ِمْن َوْحداِت ِقياِس اْلَْطواِل الصَّ السَّ

نْتيِمْتِر. َأْسَتْعِمُل اْلِمْسَطَرَة لِِقياِس َأْطواِل اْلَْشياِء بِالسَّ

غيَرِة بِاْستِْعماِل اْلِمْسَطَرِة؟ ُث: َكْيَف َأقيُس َأْطواَل اْلَشياء الصَّ َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

اْلُمْصَطَلحاُت 

غيَرِة،  َتْقديَر َأْطواِل اْلَْشياِء الصَّ
َوِقياَسها بِاْستِْعماِل اْلِمْسَطَرِة.

ْنتيِمْتُر   السَّ

َأْسَتْعِمُل َعْرَض إِْصَبعي 
لَِتْقديِر الّطوِل.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

centimeter

َعْرُض إِْصَبِع َيدي cm 1 َتْقريًباطوُل اْلَقَلِم cm 12 َتْقريًبا
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ْرُس  ْرُس الدَّ ُرالدَّ
ْ

تيِمت
ْ

ن ُرالسَّ
ْ

تيِمت
ْ

ن السَّ 1



ُق ِمْن َفْهمي َأَتَحقَّ

نْتيِمْتراِت: ُر طوَل ُكلٍّ ِمنْها، ُثمَّ َأِجُد ِقياَسُه بِالسَّ َأْبَحُث َعِن اْلَْشياِء اْلتَِيِة، ُثمَّ ُأَقدِّ

ْيُءالتَّْقديُراْلِقياُس الشَّ

    cm    cm

1    

    cm    cm

2    

    cm    cm

3    

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

ْنتيِمْتراِت. : َأْطُلُب إِلى ِطْفلي/ِطْفَلتي ِقياَس طوِل َبْعِض َأَدواِت اْلَمْطَبِخ بِالسَّ   َنشاٌط َمْنِزِليٌّ

 4  َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: قاَسْت َهال طوَل الطَّْبشوَرِة اْلُمجاِوَرِة،   

َفقاَلْت: إِنَّها ُتساوي 7cm، َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ الَّذي َوَقَعْت فيِه 
ُحُه. َهال، َوُأَصحِّ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

centimeter
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َأْسَتْكِشُف

تي َتْسَتْخِدُمها ِسهاُم لِِقياسِ   ما اْلَداُة الَّ
طوِل ُأْختِها؟

َأَتَعلَُّم 

 اْلِمْتُر )meter( ِمْن َوَحداِت ِقياِس اْلَْطواِل، َوُيْسَتْعَمُل 
ْمُز m لَِيُدلَّ َعَلْيِه. الرَّ

ريَط اْلِمْتِريَّ لِِقياسِ   َأْسَتْعِمُل الشَّ
َأْطواِل اْلَْشياِء بِاْلِمْتِر.

ُث:  ما َوْحَدُة اْلِقياِس اْلُمناِسَبُة لِِقياِس طوِل اْلُغْرَفِة؟ َأَتَحدَّ

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

اْلُمْصَطَلحاُت 

َتْقديَر اْلَْطواِل اْلَكبيَرِة، َوِقياَسها 
. ريِط اْلِمْتِريِّ بِاْستِْعماِل الشَّ

اْلِمْتُر  

َأْسَتْخِدُم اْلِمْتَر في ِقياِس 
اْلَْطواِل اْلَكبيَرِة.

طوُل اْلِخزاَنِة m 1 َتْقريًبا.
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ُق ِمْن َفْهمي َأَتَحقَّ

ُر طوَل ُكلٍّ ِمنْها، ُثمَّ َأِجُد ِقياَسُه بِاْلَْمتاِر: َأْبَحُث َعِن اْلَْشياِء اْلتَِيِة، ُثمَّ ُأَقدِّ

ْيُءالتَّْقديُراْلِقياُس الشَّ

    m    m

1    

    m    m

2    

    m    m

3    

    m    m

4    

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

َبْعِض  لِِقياِس طوِل  اْلُمناِسَبِة  اْلِقياِس  َوْحَدِة  َتْحديَد  ِطْفلي/ِطْفَلتي  إِلى  :  َأْطُلُب  َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  

ِقياَسها  ُثمَّ  َطعاٍم...،  طاِوَلُة  ِمْلَعَقٌة،  َثاّلَجٌة،  ِمْثِل:  َعِة  اْلُمَتَنوِّ ِة  اْلَمْنِزلِيَّ َدواِت  اْلَ
داِة اْلُمناِسَبِة لِذلَِك. بِاْستِْعماِل اْلَ

 5 التَّْبريُر:  َأيُّ اْلَحْبَلْيِن َأْطَوُل: َحْبٌل طوُلُه 7m َأْم َحْبٌل طوُلُه 7cm؟   

ُر إِجاَبتي؟ ُأَبرِّ
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َأْسَتْكِشُف

ماذا َيقيُس َسليٌم؟ 

 
َأَتَعلَُّم

اْلِغراُم )gram( وَاْلكيلوِغراِم )kilogram( ِمْن َوْحداِت 
ْمُز g لَِيُدلَّ َعلى اْلِغراِم،   ِقياِس اْلُكْتَلِة، َوُيْسَتْعَمُل الرَّ

ْمُز kg لَِيُدلَّ َعلى اْلكيلوِغراِم. َوالرَّ

ُث: َمتى َأْسَتْعِمُل اْلِغراَم، َوَمتى َأْسَتْعِمُل اْلكيلوِغراِم لِِقياِس اْلُكْتَلِة؟ َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

اْلُمْصَطَلحاُت

 َتْمييَز َوْحَدَتِي اْلُكْتَلِة )اْلِغراَم   
َواْلكيلوِغراِم(.

 َتْحديَد َوْحَدِة اْلُكْتَلِة اْلُمناِسَبَة   
لِْلِقياِس.

كيلوِغراٍم  ِغراٌم  

ُكْتَلُة اْلَعَدِس kg 1 َتْقريًباُكْتَلُة َحبَِّة اْلَعَدِس 1g َتْقريًبا

َأْسَتْعِمُل اْلكيلوِغراِم لِِقياِس اْلُكَتِل اْلَكبيَرِة، 
غيَرِة. َوَأْسَتْعِمُل اْلِغراَم لِِقياِس اْلُكَتِل الصَّ
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ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

ُط اْلَوْحَدَة اْلُمناِسَبَة ) g, kg( لِِقياِس اْلُكْتَلِة: ُأَحوِّ

1     2     3    

 g   kg g   kg g   kg

ُط التَّْقديَر اْلُمناِسَب لِِقياِس اْلُكْتَلِة: ُأَحوِّ

4  g 20  َتْقريًبا   

kg 20 َتْقريًبا

 5  g 3 َتْقريًبا   

kg 3 َتْقريًبا

6  g 10  َتْقريًبا   

kg 10 َتْقريًبا

 7  g 2 َتْقريًبا   

kg 2 َتْقريًبا

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

َتِي اْلميزاِن  : َأْختاُر اْلُكَتَل اْلُمناِسَبَة لَِوْضِعها في ِكفَّ  8  اْلِحسُّ اْلَعَدِديُّ  

ًة واِحَدًة َفَقْط. تاِن. َأْسَتْعِمُل ُكلَّ َشْكٍل َمرَّ َحّتى َتَتساوى اْلِكفَّ

10 g40 g 20 g30 g

:  َأَضُع َأماَم ِطْفلي/ِطْفَلتي َمْجموَعًة ِمْن َحّباِت اْلَخْضراواِت َواْلفاِكَهِة )َفراِوَلٍة،  َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  

اْلُمناِسَبِة  اْلَوْحَدِة  َتْحديَد  إَِلْيِه/إَِلْيها  َوَأْطُلُب  َيْقطيَنٍة،....(،  بِّطيَخٍة،  ُتّفاَحٍة، 
لِِقياِس ُكَتِلها.
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َأْسَتْكِشُف

َكْم كوًبا ِمَن اْلماِء َأْحتاُج ُكلَّ َيْوٍم؟

 
َأَتَعلَُّم

ْتِر،  ْمُز L لَِيُدلَّ َعلى اللِّ َعِة، َوُيْسَتْعَمُل الرَّ ْتُر )liter( َواْلِمّليلِْتُر )milliliter( ِمْن َوْحداِت ِقياِس السَّ  اللِّ
ُمُز mL لَِيُدلَّ َعلى اْلِمّليِلْتِر. َوالرَّ

اْلَقّطاَرُة َتتَِّسُع لِـ 1 ِمّليلِْتًرا ِمَن اْلماِء َتْقريًبا.اْلقاروَرُة َتتَِّسُع لِـ 1 لِْتًرا ِمَن اْلماِء َتْقريًبا.

ُث: ما اْلَوْحَدُة اْلُمناِسَبُة لِِقياِس َسَعِة َخّزاِن ماٍء؟ َأَتَحدَّ  

َأَتَعلَُّم اْلَيْوَم

اْلُمْصَطَلحاُت

ْتُر َواْلِمّليِلْتُر(.   َعِة )اللِّ َتْمييَز َوْحَدَتِي السَّ

َعِة اْلُمناِسَبِة لِْلِقياِس.   َتْمييَز َوْحَدِة السَّ

يِلْتٌر  لِْتٌر   ِملِّ

ْتَر في ِقياِس َسَعِة اْلَْشياِء  َأْسَتْخِدُم اللِّ
اْلَكبيَرِة، َوَأْسَتْعِمُل اْلِمّليِلْتَر لِِقياِس 

غيَرِة. َسَعِة اْلَْشياِء الصَّ
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ُق ِمْن َفْهمي  َأَتَحقَّ

َعِة: ُط اْلَوْحَدَة اْلُمناِسَبَة ) L, mL( لِِقياَس السَّ ُأَحوِّ

1     2     3    

 L  mL L  mL L  mL

َعِة: ُط التَّْقديَر اْلُمناِسَب لِِقياِس السَّ ُأَحوِّ

4  mL 5  َتْقريًبا   

L 5 َتْقريًبا

 5  mL 2 َتْقريًبا   

L 2 َتْقريًبا

6  L 1  َتْقريًبا   

mL 10 َتْقريًبا

 7  mL 5 َتْقريًبا   

L 5 َتْقريًبا

َأُحلُّ اْلَمْسَأَلَة

إَِلْيِه/إَِلْيها  َوَأْطُلُب  ماٍء،  َوَدْلَو  َدواٍء،  َوُعْلَبَة  ِمْلَعَقًة،  طِْفلي/طِْفَلتي  َأماَم  :  َأَضُع  َنشاٌط َمْنِزِليٌّ  
َتْحديَد َوْحَدِة اْلِقياِس اْلُمناِسَبِة لَِسَعِة ُكلٍّ ِمنْها.

إِّل  َلَدْيها  َوَلْيَس  اْلماِء،  ِمَن   2 L ِقياَس  َمَرُح  ُتريُد   : اْلَمنْطِِقيُّ  8  التَّْفكيُر   

لَِمَرَح  ُيْمِكُن  َكْيَف   ،3 L اْلَخِر  َوَسَعُة   ،5 L َأَحِدِهما  َسَعُة  َدْلواِن، 
ْلَوْيِن لِْلُحصوِل َعلى L 2 ِمَن اْلماِء؟ اْستِْعماُل ِكال الدَّ

5 L
3 L
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َعْب َمًعا
ْ
ل
َ
َعْب َمًعاِلن
ْ
ل
َ
ِلن

ُر اْلُكْتَلَة ُأَقدِّ

اْلَموادُّ َواْلَدواُت:

ْعَبِة: َقواِعُد اللُّ

رَّ    َأَضُع َأنا َوَزميلي/َزميَلتي الزِّ
ِع اْلبِداَيِة. اْلخاصَّ بُِكلٍّ ِمّنا َعلى ُمَربَّ

ُك ُخُطواٍت    ْرِد َوَأَتَحرَّ َأْرمي َحَجَر النَّ
ْقِم الّظاِهِر َعلى َوْجِهِه. بَِحْسِب الرَّ

ْيِء الَّذي َأِقُف    إِذا كاَنْت ُكْتَلُة الشَّ
ِعْنَدُه َأَقلَّ ِمْن g 10 َفَأْكِسُب ُنْقَطًة، 

َوإِذا كاَنْت َأْكَبَر َفَأْكِسُب ُنْقَطَتْيِن.

ْدواَر.   َأَتباَدُل َأنا َوَزميلي/َزميَلتي اْلَ

َأْحُسُب َأنا َوَزميلي/ َزميَلتي َعَدَد النِّقاِط الَّتي َحَصْلنا َعَلْيها َبْعَد َأْن ُيتِمَّ ُكلٌّ ِمّنا 4 َدْوراٍت َعلى َوَرَقِة   
ِعِب، َواْلفائُِز ُهَو َمْن َيْحُصُل َعلى َمْجموٍع َأْكَبَر ِمَن النِّقاِط. اللَّ

َوَرَقُة اللَِّعِب

ةُ الْبِدايَ

َمامِ مُ لِألْ دَّ قَ أَتَ
ةً طْوَ خُ

َمامِ مُ لِألْ دَّ قَ أَتَ
ةً طْوَ خُ

لْفِ أَعودُ لِلْخَ
ةً طْوَ خُ

َعَدُد الّلِعبيَن

2



نْتيِمْتراِت: ُر طوَل ُكلٍّ ِمنْها، ُثمَّ َأِجُد ِقياَسُه بِالسَّ َأْبَحُث َعِن اْلَْشياِء اْلتَِيِة، ُثمَّ ُأَقدِّ

ْيُءالتَّْقديُراْلِقياُس الشَّ

    cm    cm

1    

    cm    cm
2    

ُر طوَل ُكلٍّ ِمنْها، ُثمَّ َأِجُد ِقياَسُه بِاْلَْمتاِر: َأْبَحُث َعِن اْلَْشياِء اْلتَِيِة، ُثمَّ ُأَقدِّ

ْيُءالتَّْقديُراْلِقياُس الشَّ

    m    m

3    

    m    m

4    

ُط اْلَوْحَدَة اْلُمناِسَبَة ) g , kg( لِِقياِس اْلُكْتَلِة: ُأَحوِّ

5     6    

 g  kg g  kg
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َعِة: ُط اْلَوْحَدَة اْلُمناِسَبَة ) L, mL( لِِقياِس السَّ ُأَحوِّ

7     8    

 L  mL L  mL

 ،2 cm 9  إِذا كاَن طوُل اْلُمَغلَِّف اْلُمجاِوِر ُيساوي 4 َمشابَِك، َوطوُل اْلِمْشَبِك اْلواِحِد   

نْتيِمْتراِت؟ َفما طوُل اْلُمَغلَِّف بِالسَّ

 10  َتْبُلُغ ُكْتَلُة َمْرَطباِن ُمرّبى اْلَفراِوَلِة g 120، َكْم َتْبُلُغ ُكْتَلُة َمْرَطباَنْيِن ِمنُْه؟  

ِة  ْوِليَّ  َتْدريٌب َعلى اِلْخِتباراِت الدَّ

 11 ما طوُل اْلِمْفتاِح اْلُمجاِوِر َتْقريًبا؟   

 40 cm  40 m  4 m  4 cm

 12 ما ُكْتَلُة 5 َحّباِت ُتّفاٍح َتْقريًبا؟  

 1 gm  60 gm  1 kg  60 kg
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َأْكُتُب اْلَعَدَد بِالّصوَرِة التَّْحليلِيَِّة:

1    516 =    +    +    2    748 =    +    +   

َأْكُتُب اْلَعَدَد اْلواِقَع َبْيَن َعَدَدْيِن في اْلَفراِغ:

3    602,    , 604 4    880,    , 882

ُر ناتَِج اْلَجْمِع بِالتَّْقريِب إِلى َأْقَرِب 10: ُأَقدِّ
5    352 + 466     +    =   

6    796 + 112     +    =   

َن: ْرِب الَّتي ُتَمثُِّل اْلُجْزَء اْلُمَلوَّ َأْكُتُب ُجْمَلَة الضَّ
7    

    ×    =   

 8    

    ×    =   

ُع َأْرَبعاٍت، ُثمَّ ُأْكِمُل ُجْمَلَة اْلِقْسَمِة: ُأَوزِّ
9     10    

 12 ÷ 4 =    8 ÷ 4 =   

َن، ُثمَّ َأْقَرُؤُه: َأْكُتُب اْلَكْسَر الَّذي ُيَمثُِّل اْلُجْزَء اْلُمَلوَّ
11    

    

 12    
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