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ÖdÉ£dG …õjõY ∂«dEG

 : ا العامَ علَى المجاالتِ الرياضيةِ اآلتيةِ ستركزُ فِي دراستِكَ هذَ

É: تقديرُ وإيجادُ نواتجِ العملياتِ الحسابيةِ (الجمعِ والطرحِ  n¡«∏Y päÉ«∏ª©dGh pOGóYC’G  •
.( والضربِ والقسمةِ

. É: فهمُ الكسورِ العشريةِ وعالقتُها بالكسورِ االعتياديةِ n¡«∏Y päÉ«∏ª©dGh pOGóYC’G  •

. : فهمُ المساحةِ وإيجادُ مساحاتِ أشكالٍ مستويةٍ p¢SÉ«≤dG  •

، وتفهمُ لغةَ الرياضياتِ وتستعملُ  ا جديدةً حللِّ املسألةِ ، ستتعلمُ طُرقً ويفِ أثناءِ دراستكَ
. كَ الريايضَّ ي قدراتِكَ الذهنيةَ وتفكريَ َا، وتنمِّ أدواهتِ



. p¢SQódG oIôµa فِي بدايةِ الدرسِ
   rCGôbG  •

ا. ، واقرأْ تعريفَ كلٍّ منْهَ päGOôØªdG المظللةِ باللونِ األصفرِ råëHG عنِ    •

ركَ  ؛ لتذكّ p™LGQ المسائلَ الواردةَ فِي  والمحلولةَ بخطواتٍ تفصيليةٍ  •
. بالفكرةِ الرئيسةِ فِي الدرسِ

كَ علَى متابعةِ األمثلةِ المحلولةِ  r™LQG إلىَ   حيثُ تجدُ معلوماتٍ تساعدُ  •
. وعلَى حلِّ المسائلِ والتدريباتِ

ا فِي مطويتِكَ  تَهَ نْ r™LGQ مالحظاتِكَ التِي دوّ  •

ةً  www.obeikaneducation.com وسوفَ تجدُ أمثلَ pQ الموقعَ   oR  •
. كَ علَى حلِّ بعضِ المسائلِ الصعبةِ وأنشطةً إضافيةً تساعدُ

كَ علَى متابعةِ األمثلةِ المحلولةِ  حيثُ تجدُ معلوماتٍ تساعدُ

9 ?äÉ«°VÉjôdG ÜÉàc πª©à°ùJ ∞«c



á«dõæªdG áª«≤dG :∫hC’G π°üØdG 10á«dõæªdG áª«≤dG :∫hC’G π°üØdG 10

oá s«pd põ ræ nªrdG oá nª« p≤rdG 1

? oás«pd põ ræ nªrdG oá nª« p≤rdG É ne  

. هِ فِي العددِ قمُ حسبَ موقعِ ها الرَّ ذُ : هيَ القِيمةُ التِي يتَّخِ ةُ لِيَّ نْزِ ةُ الْمَ يمَ الْقِ

ا  ا منْ أجلِ االرتقاءِ بهذَ قامُ فعالياتُ مهرجانِ الوردِ الطائفِيِّ سنويًّ : تُ l∫Éã pe

المنتجِ وتشجيعِ السياحةِ الداخليةِ.

t»ØFÉ£dG oOQƒdG

عامِ  خاللَ  الطائفيِّ  الــوردِ  تقطيرِ  معاملُ  استقبلتْ 
١٤٣١ هـ حوالَيْ ٢٣٠ مليونَ وردةٍ، أنتجتْ ما يقاربُ 

. ١٩٥٠٠ تولةٍ منْ عطرِ الوردِ الطائفيِّ

 

? pπ r°ü nØrdG G nòg »a oºs∏ n© nJnCG G nPÉ ne

تابتَها. � يينِ وكِ نَ المالَ مْ قراءةَ األعدادِ ضِ
قارنْةَ األعدادِ وترتيبَها. � مُ
� . تَقريبَ األعدادِ
� . طواتِ األربعِ لحلِّ المسائلِ استعمالَ الخُ

oäGOôØªdG

الصيغةُ القياسيةُ القيمةُ المنزليةُ   
الصيغةُ التحليليةُ الصيغةُ اللفظيةُ   

أصغرُ منْ (<) أكبرُ منْ (>)   
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    .ِة ليَّ كَ على تنظيمِ معلوماتِكَ عنِ القِيمةِ المنزِ ةَ لِتساعدَ اعملْ هذهِ المطويَّ
تِي: ا يأْ  كمَ مبتدئًا بورقةٍ A4 منَ الورقِ المقوَّ

يًّا،  ضِ رْ وِ الورقةَ عَ 1 اِطْ

واتركْ شريطًا 
ا  هُ ٥سم، كمَ عرضُ

. كلِ فِي الشَّ

وِ الورقةَ طُوليًّا  2 اِطْ

ا إلَى ٣  هَ يمِ لتقسِ
. تساويةٍ أجزاءٍ مُ

، وقُصَّ  3 اِفتحِ الورقةَ

على طولِ خطَّي 
ا هوَ  ، كمَ الطَّيِّ

. حٌ وضَّ مُ

 ، 4 اُكتبْ عنوانَ الفصلِ

اكتبْ عنوانًا علَى  وَ
لْ  جِّ ، ثُمَّ سَ كلِّ جزءٍ

. مالحظاتِكَ
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oá``````` nÄ p« r¡ sàdG

: pán« pJB’G pá∏Ä°SC’G pø nY rÖLnCG

ةِ: (مهارة سابقة)  فظيةِ والتَّحليلِيَّ يغتينِ اللَّ ا يأتِي بالصِّ اُكتبْ كلَّ عددٍ ممَّ

٥٩٩

حاد
آ

تْ
ا
َ رش
عَ

تْ
ا ِئَ م

الواحداتُ
 2  

٤٦

حاد
آ

تْ
ا
َ رش
عَ

تْ
ا ِئَ م

الواحداتُ  1 

١٦٥  6  ٩٠  5  ٣٠  4  ٧٩  3 

٤٥٠٥  10  ١٨٤٠  9  ٦٩٢  8  ٣٤٧  7 

  . ياسيَّةِ واللَّفظيةِ يغتينِ القِ اُكتبْ ١ + ٢٠ + ٣٠٠ بالصِّ اُكتبْ   اُكتبْ    11 

ا يأتِي، مستعمالً (> ، < ، =): (مهارة سابقة)  يْنِ فِي كلٍّ ممَّ قارنْ بينَ العددَ

٦٨٢    ٧٠٠  15  ٨٨٨    ٨٩٨  14  ٥٩    ٥٩  13  ٤٠   ٤  12 

. رْ إجابتَكَ ؟ فسِّ ي لشرائِهِ . فهلْ ما معهُ يكفِ ، إِذا أَرادَ شراءَ جهازِ هاتفٍ ثمنُهُ ٣٧٥ رياالً معَ خالدٍ ٤٢٥ رياالً معَ خالدٍ   معَ خالدٍ   معَ خالدٍ    16 

ا يلِي إلَى أقربِ عشرةٍ: (مهارة سابقة)  بْ كالًّ ممَّ قرِّ

٧٥  20  ١٨  19  ٤  18  ٢٦  17 

٥٠٨  24  ٣٤٧  23  ١٧٥  22  ١٥٢  21 

مةِ ٦٥ كلم، فهلْ يُعدُّ التقريبُ إِلَى العددِ  ةَ المكرَّ ةَ ومكَّ ةُ بينَ جدَّ يَّ ا كانتِ المسافةُ الجوِّ : إذَ o¢SÉ« p≤dG  25 

. رْ إِجابتَكَ ا؟ فسِّ ٧٠ كلم مناسبًا لهَ
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oá``````` nÄ p« r¡ sàdG

 p±ƒdC’G päÉÄe nøª p°V oás«d põæªdG oáª« p≤dG  1 - 1

ه  صاصٍ لرسمِ خطٍّ طولُ ا رَ يَكفِي قلمَ
ةَ  ليَّ ا. هلْ تَعرفُ القِيمةَ المنزِ ١١٢٦٣٠ مترً

مٍ في العددِ ١١٢٦٣٠؟ لكلِّ رقْ

حُ  . ويُوضِّ تابةِ األعدادِ تُستعملُ األرقامُ ٠، ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩ لكِ
. مٍ فِي العددِ ةَ لكلِّ رقْ ليَّ جدولُ المنازلِ القِيمةَ المنزِ

نجعلُ  ، وَ هُ مِن اليمينِ إلى اليسارِ ئُ أرقامَ ، فإِنَّنا نُجزِّ لَ قراءةَ العددِ وحتَّى نُسهِّ
. ى دورةَ األعدادِ لَ ما يُسمَّ ا لتشكِّ كلَّ ثالثةِ أرقامٍ معً

päGóMGƒdG oIQhOp±ƒdC’G oIQhO

lOÉMBGläGô°ûYläÉÄelOÉMBGläGô°ûYläÉÄe

036211

قمِ الَّذي تحتَهُ خطٌّ في العددِ ١١٢٦٣٠  ةَ للرَّ ليَّ تبِ القِيمةَ المنزِ اُكُ

. oI 1 :   اُكتبِ العددَ في جدولِ المنازلِ nƒ r£ oîrdG

päGóMGƒdG oIQhOp±ƒdC’G oIQhO

lOÉMBGläGô°ûYläÉÄelOÉMBGläGô°ûYläÉÄe

036211

. هُ مَّ ارسمْ  حولَ قمُ ٢، ثُ مودَ الَّذي يقعُ فيهِ الرَّ دِ العَ oI 2 :   حدِّ nƒ r£ oîrdG

مِ ٢.فتكونُ القِيمةُ  ا بدالً منَ األرقامِ الواقعةِ عن يمينِ الرقْ oI 3 :   ضعْ أصفارً nƒ r£ oîrdG

. لُوفِ قمِ ٢ هيَ ٢٠٠٠؛ وذلكَ ألنََّهُ يقعُ في منزلةِ آحادِ األُ ةُ للرَّ ليَّ المنزِ

 mOóY »a mºbôd pás«d põæªdG páª« p≤dG oójóëJ

ه  صاصٍ لرسمِ خطٍّ طولُ ا رَ يَكفِي قلمَ

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 päÉ`̀Ä`̀ pe nø`̀ª`̀ p°`̀V nOGó````̀YC’G oCGô```̀bCG

 .É¡oÑàcnCGh p±ƒdoC’G

oäG nO nô rØ oªrdG

قمُ  الرَّ
ةُ ليَّ القِيمةُ المنزِ

دورةُ األعدادِ
ةُ  يغةُ القِياسيَّ الصِّ
ةُ  يَّ فظِ يغةُ اللَّ الصِّ

ةُ  يغةُ التَّحليليَّ الصِّ

www.obeikaneducation.com
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ا الطَّريقةُ  . أمَّ ياسيَّةَ يغةَ القِ ه الصِّ ى الطَّريقةُ المألوفةُ لكتابةِ العددِ باستعمالِ أرقامِ تُسمَّ
. ويمكنُنا كتابةُ العددِ بطريقةٍ  يغةَ اللَّفظِيَّةَ ى الصِّ تُسمَّ تي نكتبُ بها العددَ بالكلماتِ فَ الَّ

، حيثُ يتمُّ تمثيلُ العددِ في صورةِ مجموعٍ يُظهرُ قيمةَ  يغةَ التَّحليليَّةَ ى الصِّ أُخر تسمَّ
. كلِّ رقمٍ

ةِ: ةِ والتَّحليليَّ يَّ فظِ يغتينِ اللَّ اُكتبِ العددَ ٣٧١ ٦٢٨ بالصِّ
päGóMGƒdG oIQhOp±ƒdC’G oIQhO

lOÉMBGläGô°ûYläÉÄelOÉMBGläGô°ûYläÉÄe

173826

. ونَ ا وثالثُ مئةٍ وواحدٌ وسبعُ شرونَ ألفً ستُّ مئةٍ وثمانيةٌ وعِ  : ةُ يَّ فظِ يغةُ اللَّ الصِّ

 ١+ ٧٠ + ٣٠٠ + ٠٠٠ ٨ + ٠٠٠ ٢٠ + ٠٠٠ ٦٠٠ : ةُ يغةُ التَّحليليَّ الصِّ

القياسيةِ   : يغتينِ بالصِّ وعشرين»  وستةً  آالفٍ  وخمسةَ  «مئةً  العددَ  اُكتبِ 
والتحليليةِ.

١٠٥٠٢٦  : يغةُ القياسيةُ الصِّ

٦ + ٢٠ + ٥٠٠٠ + ١٠٠٠٠٠  : ةُ يغةُ التَّحليليَّ الصِّ

É¡ oàHÉàch pOGóYC’G oIAGôb

: مثال ١ ي تحتَهُ خطٌّ قمِ الَّذِ اُكتبِ القِيمةَ المنزليةَ للرَّ

٥٩٠٣٢٠  4  ١٠٩٣٧٨  3  ٧٨٣٨٧  2  ٣٢٠٨٦  1 

ةِ: المثاالن ٢، ٣  ةِ والتَّحليليَّ يَّ فظِ : اللَّ يغتينِ ا يلِي بالصِّ اُكتبْ كلَّ عددٍ ممَّ

٢٧٠٠٠٦  8  ٤٩٩٠٩  7  ١٨٠٤٦  6  ٥٧٨٩  5 

. المثاالن ٢، ٣ : القياسيةِ والتحليليةِ يغتينِ » بالصِّ ئتينِ وستةً وخمسينَ ئَةَ ألفٍ ومِ اُكتبِ العددَ «مِ   . : القياسيةِ والتحليليةِ يغتينِ » بالصِّ ئتينِ وستةً وخمسينَ ئَةَ ألفٍ ومِ اُكتبِ العددَ «مِ   . : القياسيةِ والتحليليةِ يغتينِ » بالصِّ ئتينِ وستةً وخمسينَ ئَةَ ألفٍ ومِ اُكتبِ العددَ «مِ   . : القياسيةِ والتحليليةِ يغتينِ » بالصِّ ئتينِ وستةً وخمسينَ ئَةَ ألفٍ ومِ اُكتبِ العددَ «مِ  9 

ا. اكتُبِ العددَ  ٩٨٩٧٩٨ بالصيغةِ  بلغَ عددُ الحجاجِ منْ داخلِ المملكةِ عامَ ١٤٣١هـ  ٩٨٩٧٩٨ حاجًّ بلغَ عددُ الحجاجِ منْ داخلِ المملكةِ عامَ   بلغَ عددُ الحجاجِ منْ داخلِ المملكةِ عامَ   بلغَ عددُ الحجاجِ منْ داخلِ المملكةِ عامَ    10 

. اللفظيةِ

. رْ إجابتَكَ ها ؟ فسِّ يْنِ ٨٠٠٦٠٠ وَ ٨٦٠٠٠٠ القِيمةُ نفسُ لْ لِلعددَ هَ  11 

 oá`̀ s«`̀ p¶`̀Ø`̀ s∏`̀dGh oá`̀ s«`̀°`̀SÉ`̀«`̀≤`̀dG o≠`̀«`̀ u°`̀ü`̀dG

 láØ∏àîe  l¥ô`` oW  n»`̀g  oás«∏«∏ësàdGh

 . pOGóYC’G páHÉàµd

É¡ oàHÉàch pOGóYC’G oIAGôb

2

3
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: مثال ١ قمِ الَّذي تحتَهُ خطٌّ اُكتبِ القِيمةَ المنزليةَ للرَّ

 ١٧٤٣٠٥  15   ٩٢٦٧٩٤  14   ٧٢١٣٤  13   ٥٩٨٣٣  12 

ةِ: المثاالن ٢، ٣  يغتينِ اللفظيةِ والتَّحليليَّ ا يلِي بالصِّ اُكتبْ كلَّ عددٍ فيمَ

 ٨٩٠٧٤  19   ٥٧٤٠٢  18   ٣٧٩١  17   ٥٠٥٠  16 

ةِ: المثاالن ٢، ٣ ةِ والتَّحليليَّ يَّ يغتينِ القياسِ ا يلِي بالصِّ اُكتبْ كلَّ عددٍ فيمَ

 . انيةً ا وأربعَ مئةٍ وثمَ شرينَ ألفً خمسةً وعِ   . انيةً ا وأربعَ مئةٍ وثمَ شرينَ ألفً خمسةً وعِ   . انيةً ا وأربعَ مئةٍ وثمَ شرينَ ألفً خمسةً وعِ   . انيةً ا وأربعَ مئةٍ وثمَ شرينَ ألفً خمسةً وعِ  20 

 . تةً وخمسينَ ا وثالثَ مئةٍ وسِ سبعَ مئةٍ وستِّينَ ألفً   . تةً وخمسينَ ا وثالثَ مئةٍ وسِ سبعَ مئةٍ وستِّينَ ألفً   . تةً وخمسينَ ا وثالثَ مئةٍ وسِ سبعَ مئةٍ وستِّينَ ألفً   . تةً وخمسينَ ا وثالثَ مئةٍ وسِ سبعَ مئةٍ وستِّينَ ألفً  21 

ةِ: يَّ فظِ ةِ واللَّ يَّ يغتينِ القياسِ ا يلِي بالصِّ اُكتبْ كلَّ عددٍ فيمَ

٤ + ٨٠ + ٦٠٠٠٠  24   ٦ + ٧٠ + ٩٠٠ + ٢٠٠٠٠  23   ٥ + ٣٠ + ٦٠٠ + ٧٠٠٠  22 

لةٌ حمَّ يَ مُ :  شاحنةٌ لنقلِ السياراتِ يبلغُ وزنُها وهِ llπr≤nf

 ١٨٢٤٣ كجم.

؟ ي تحتهُ خطٌّ ةُ للرقمِ الذِ ليَّ ا القِيمةُ المنزِ  مَ

. يغةِ التحليليةِ  اُكتبِ العددَ ١٨٢٤٣ بالصِّ

 إذا كانَ وزنُ الشاحنةِ وهيَ فارغةٌ ٥٠٠٠ كجم. فاكتبْ وزنَ 
. ةِ يَّ فظِ يغةِ اللَّ مولةِ بالصِّ الحُ

قمُ ٦  ، والرَّ قمُ ٩ في منزلةِ المئاتِ ، بحيثُ يكونُ الرَّ ا من ستِّ منازلَ :اُكتبْ عددً láMƒ oàØe ládCÉ°ùe  28 

. في منزلةِ مئاتِ األُلوفِ

كتَهُ  ا حرَّ قمِ ٤ في العددِ ٦٩٤٢١٣، إذَ ليَّةُ للرَّ يمةُ المنزِ كيفَ تتغيَّرُ القِ    29 

؟ اتِ إلى منزلةِ العشرَ

25

26

27
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: 1  oIƒ£ oîdGا للعددِ ١٠٠٠ اعملْ نموذجً

، كلُّ  باتِ ا مِن المكعَّ اِصنعْ عددً
مثِّلُ العددَ ١٠٠٠  ا يُ واحدٍ منهَ
ةَ  بًا، قُصَّ ستَّ وحتَّى تَصنعَ مكعَّ

 ، مربَّعاتٍ متماثلةٍ منْ قِطعةِ الكرتُونِ
مْ  ولُ كلِّ مربَّعٍ منها ١٠سم، ثمَّ قُ طُ

ا مِن أطرافِها، وإلصاقِها بحيثُ  يِّهَ بِطَ
ه  بًا. كلُّ واحدٍ من هذِ كعَّ لُ مُ تُشكِّ

النَّماذجِ يمثِّلُ العددَ ١٠٠٠

: 2  oIƒ£ oîdG ا للعددِ ١٠٠٠٠ اعملْ نموذجً
طوةِ  ١  نعتَها في الخُ باتٍ مِن تلكَ الَّتي صَ مْ بإلصاقِ عشرةِ مكعَّ قُ

لتمثِيلِ العددِ     ١٠٠٠٠ 

: 3  oIƒ£ oîdG ا للعددِ ١٠٠٠٠٠ اعملْ نموذجً
باتِ لتمثيلِ العددِ  ا مِن المكعَّ اصنعْ معَ زمالئِكَ مزيدً

ينِ نموذجٍ للعددِ  ا لتكوِ ا معً مْ بإلصاقِهَ ١٠٠٠٠٠. ثمَّ قُ
 ١٠٠٠٠٠

: 4  oIƒ£ oîdG ا للعددِ ٠٠٠ ٠٠٠ ١ اعملْ نموذجً
نَا أن نمثِّلَ العددَ ١٠٠٠٠٠٠ باستعمالِ نماذجَ من العددِ  إذا أردْ

؟  ا سوفَ نحتاجُ ا منهَ ١٠٠٠٠٠، فكمْ نموذجً
ي عشرةَ أمثالِ العددِ ١٠٠٠٠٠) : العددُ ١٠٠٠٠٠٠ يساوِ (إرشادٌ

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

.( n¿ƒ«∏ªdG) nOó©dG o∞°ûµà°SCG

www.obeikaneducation.com
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?G kô«Ñc o¿ƒ«∏ªdG o¿ƒµj i kóe u…CG ≈dEG 

استعملِ النماذجَ لتدركَ قيمةَ العددِ ٠٠٠ ٠٠٠ ١

ا للعددِ ٠٠٠ ٠٠٠ ١ اِعملْ نموذجً
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rô uµa

ا للعددِ ٠٠٠ ١٠؟ كيفَ صنعتَ نموذجً ا للعددِ   كيفَ صنعتَ نموذجً ا للعددِ   كيفَ صنعتَ نموذجً  1 

و نموذجُ العددِ ٠٠٠ ٠٠٠ ١؟ فْ كيفَ يبدُ صِ و نموذجُ العددِ   فْ كيفَ يبدُ صِ و نموذجُ العددِ   فْ كيفَ يبدُ صِ و نموذجُ العددِ   فْ كيفَ يبدُ صِ  2 

؟  القةُ النَّماذجِ الَّتي صنعتَها بتمثيلِ اآلحادِ والعشراتِ والمئاتِ ما عَ ؟   القةُ النَّماذجِ الَّتي صنعتَها بتمثيلِ اآلحادِ والعشراتِ والمئاتِ ما عَ ؟   القةُ النَّماذجِ الَّتي صنعتَها بتمثيلِ اآلحادِ والعشراتِ والمئاتِ ما عَ ؟   القةُ النَّماذجِ الَّتي صنعتَها بتمثيلِ اآلحادِ والعشراتِ والمئاتِ ما عَ  3 

ا. هَ ؟ اُذكرْ نعِكَ تلكَ النَّماذجِ اللَ صُ ةً خِ هل الحظتَ أنماطًا عدديَّ ا.  هَ ؟ اُذكرْ نعِكَ تلكَ النَّماذجِ اللَ صُ ةً خِ هل الحظتَ أنماطًا عدديَّ ا.  هَ ؟ اُذكرْ نعِكَ تلكَ النَّماذجِ اللَ صُ ةً خِ هل الحظتَ أنماطًا عدديَّ ا.  هَ ؟ اُذكرْ نعِكَ تلكَ النَّماذجِ اللَ صُ ةً خِ هل الحظتَ أنماطًا عدديَّ  4 

: ه كلُّ نموذجٍ ي يمثِّلُ اُكتُبِ العددَ الَّذِ

 5 

 6 

مثِّلُ النَّموذجُ المجاورُ العددَ ١٠٠٠ كمْ عشرةً تُوجدُ في العددِ ١٠٠٠؟  يُ مثِّلُ النَّموذجُ المجاورُ العددَ   يُ مثِّلُ النَّموذجُ المجاورُ العددَ   يُ مثِّلُ النَّموذجُ المجاورُ العددَ   يُ  7 

ا يُوجدُ في العددِ ٠٠٠ ٠٠٠ ١؟ كمْ ألفً ا يُوجدُ في العددِ   كمْ ألفً ا يُوجدُ في العددِ   كمْ ألفً ا يُوجدُ في العددِ   كمْ ألفً  8 

. رْ إِجابتَكَ ؟ فسِّ ليونٍ ي تحتاجُ إليهِ لتعدَّ منْ ١ إلى مِ كيفَ تعرفُ مقدارَ الوقتِ الَّذِ ي تحتاجُ إليهِ لتعدَّ منْ   كيفَ تعرفُ مقدارَ الوقتِ الَّذِ ي تحتاجُ إليهِ لتعدَّ منْ   كيفَ تعرفُ مقدارَ الوقتِ الَّذِ ي تحتاجُ إليهِ لتعدَّ منْ   كيفَ تعرفُ مقدارَ الوقتِ الَّذِ  9 

. رْ إِجابتَكَ كمْ مئةً تُوجدُ في العددِ ٠٠٠ ٠٠٠ ١؟ فسِّ     10 

äÉjhój
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عدُّ المملكةُ العربيةُ السعوديةُ تُ
أكبرَ دولةٍ فِي الشرقِ األوسطِ من 
، والرسمُ البيانيُّ   ساحةُ حيثُ المِ

بيِّنُ مساحاتِ ثالثِ  جاورُ يُ المُ
ولٍ شرقِ أوسطيةٍ. دُ

ها.  منَ الماليِينِ وكتابتُ يُستعملُ جدولُ المنازلِ لقراءةِ األعدادِ ضِ

ةَ لكلِّ رقمٍ في العدد ٢٠٠٠٠٠٠،  ليَّ الِي القِيمةَ المنزِ حُ جدولُ المنازلِ التَّ يوضِّ
والَّذي يمثِّلُ مساحةَ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ.

päGóMGƒdG oI nQ rh nOp±ƒodoC’G oI nQ rh nOpø«jÓªdG oI nQ rh nO

lOÉMBGläGô n°û nYläÉÄ pelOÉMBGläGô n°û nYläÉÄ pelOÉMBGläGô n°û nYläÉÄ pe

0000002

حفِ  . اُكتبْ عددَ الصُّ بِيعَ ٢٦١٧٠٠٠ صحيفةٍ خاللَ أُسبوعٍ  : l∞ë°U

ةِ.  ةِ والتَّحليلِيَّ يَّ فظِ تيْنِ اللَّ يغَ ةِ بالصِّ بِيعَ المَ

ا.  مليونانِ وستمائةٌ وسبعةَ عشرَ ألفً   : ةُ يَّ فظِ يغةُ اللَّ الصِّ

٧٠٠٠ + ١٠٠٠٠ + ٦٠٠٠٠٠ + ٢٠٠٠٠٠٠  : يغةُ التَّحليليّةُ الصِّ
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نةِ.  ةٍ في السَّ رِفُ عينُ اإلنسانِ العاديِّ حوالَيْ ٥٥٠٠٠٠٠ مرَّ : تَطْ lΩƒ∏ oY

يَغٍ مختلفةٍ.  اُكتبِ العددَ بثالثِ صِ

٥٥٠٠٠٠٠  : ةُ يغةُ القِياسيَّ الصِّ

 . مسُ مئةِ ألفٍ خمسةُ ماليينَ وخَ   : ةُ يَّ فظِ يغةُ اللَّ الصِّ

٥٠٠٠٠٠ + ٥٠٠٠٠٠٠ يغة التَّحليليّة:  الصِّ

1

É¡ oàHÉàch pOGóYC’G oIAGôb

1 

بيِّنُ  جاورُ يُ الرسمُ البيانيُّ  المُ
ا  هَ بَرُ ولٍ أَكْ مساحاتِ ثالثِ دُ
ةُ  بِيَّ رَ ةُ العَ كَ لَ مْ يَ المَ ةً هِ احَ مِسَ

. ةُ يَّ ودِ عُ السُّ
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:بلغَ عددُ السكانِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ  l¿É sµ o°S

ا وتسعَ مئةٍ وسبعةً  عامَ ١٤٣١هـ سبعةً وعشرينَ مليونًا ومئةً وستةً وثالثينَ ألفً
ةِ. ةِ والتَّحليلِيَّ يغتينِ القياسيَّ . اُكتبِ العددَ بالصِّ وسبعينَ نسمةً

ا وتسعَ مئةٍ وسبعةً وسبعينَ  نُمثِّلُ العددَ سبعةً وعشرينَ مليونًا ومئةً وستةً وثالثينَ ألفً
ا يلِي: في جدولِ المنازلِ كمَ

päGóMGƒdG oI nQ rh nOp±ƒodoC’G oI nQ rh nOpø«jÓªdG oI nQ rh nO

lOÉMBGläGô n°û nYläÉÄ pelOÉMBGläGô n°û nYläÉÄ pelOÉMBGläGô n°û nYläÉÄ pe

77963172

٢٧١٣٦٩٧٧   : ةُ  يغةُ القِياسيَّ الصِّ
٧+٧٠+٩٠٠+٦٠٠٠+٣٠٠٠٠+١٠٠٠٠٠+٧٠٠٠٠٠٠+٢٠٠٠٠٠٠٠ ةُ :   يغةُ التَّحليليَّ الصِّ

ا يلِي: المثاالن ١، ٢ قمِ الَّذي تحتَهُ خطٌّ ممَّ ةَ للرَّ ليَّ اُكتبِ القِيمةَ المنزِ

٨٣٠٢٣٢١٥  4  ٣٥٠٩٨٠٩٨  3  ١٠٤٠٧١٠  2  ٤٦٩٩٩٩  1 

ةِ: مثال ١ ةِ والتَّحليليَّ يَّ فظِ يغتينِ اللَّ ا يلِي بالصِّ اُكتبْ كلَّ عددٍ ممَّ

٣٨٠٠٠٨٧٥  8  ٣٠٢٨٠٦  7  ٤٣٩٨٠  6  ٢٠٠٧  5 

ةِ: مثال ٢ ةِ والتَّحليلِيَّ يَّ يغتينِ القياسِ اُكتبِ العددَ بالصِّ

. تسعَ مئةِ ألفٍ وخمسَ مئةٍ واثنينِ وخمسينَ  . تسعَ مئةِ ألفٍ وخمسَ مئةٍ واثنينِ وخمسينَ  . تسعَ مئةِ ألفٍ وخمسَ مئةٍ واثنينِ وخمسينَ  . تسعَ مئةِ ألفٍ وخمسَ مئةٍ واثنينِ وخمسينَ  9 

. مئتين وستًا وأربعين مليونًا وتسعَ مئةِ ألفٍ وثمانيةَ عشرَ  . مئتين وستًا وأربعين مليونًا وتسعَ مئةِ ألفٍ وثمانيةَ عشرَ  . مئتين وستًا وأربعين مليونًا وتسعَ مئةِ ألفٍ وثمانيةَ عشرَ  . مئتين وستًا وأربعين مليونًا وتسعَ مئةِ ألفٍ وثمانيةَ عشرَ  10 

. يَغٍ مختلفةٍ . اُكتبِ العددَ بثالثِ صِ نةِ ةٍ في السَّ فُ عينُ اإلنسانِ العاديِّ حوالَيْ ٥٥٠٠٠٠٠ مرَّ تَطْرِ فُ عينُ اإلنسانِ العاديِّ حوالَيْ   تَطْرِ فُ عينُ اإلنسانِ العاديِّ حوالَيْ   تَطْرِ فُ عينُ اإلنسانِ العاديِّ حوالَيْ   تَطْرِ  11 

. ي تحتَهُ خطٌّ في العددِ ٩٢٨ ٠٥٧ ٢٦ ؟ اِشرحْ ذلكَ قمِ الذِ ةَ للرَّ ليَّ كيفَ تجدُ القِيمةَ المنزِ  12 

É¡ oàHÉàch pOGóYC’G oIAGôbÉ¡ oàHÉàch pOGóYC’G oIAGôb
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ا يلِي: المثاالن ١، ٢ قمِ الَّذي تحتَهُ خطٌّ فيمَ ةَ للرَّ ليَّ اُكتبِ القِيمةَ المنزِ

٧٨٢٤٠١٥  16  ٧٣٥٨١٢٠٩  15  ٣٠٩٥٧٣  14  ١٣٢٦٨٥  13 

ةِ: مثال ١ ةِ والتَّحليليَّ يَّ فظِ يغتينِ اللَّ ا يلِي بالصِّ اُكتبْ كلَّ عددٍ ممَّ

 ٨٢٠٠٩  18  ٢٩٢٠٥  17 

٢٠٠٠١٣  20  ٩٠١٤٥٢  19 

 ٦٣٩٣٠٠٥٣  22  ٣٠٨٤٢٠٨٥  21 

٨٠٠٤٩٣٣٠١  24  ٣١٩٩٩٩٩٩٠  23 

ةِ: مثال ٢ ةِ والتَّحليليَّ يغتينِ القِياسيَّ اُكتبِ العددَ  بالصِّ

. ينَ ا وثالثَ مئةٍ وسبعِ مئتينِ وثمانيةً وثالثينَ ألفً  25 

. ا ومئتينِ وخمسةَ عشرَ أربعةَ ماليينٍ وأربعةً وتسعينَ ألفً  26 

ةِ: ةِ والقِياسيَّ يَّ فظِ يغتينِ اللَّ اُكتبِ العددَ بالصِّ

٣ + ٧٠ + ٢٠٠ + ٣٠٠٠ + ٦٠٠٠٠ + ٢٠٠٠٠٠  27 

٥ + ٢٠ + ٢٠٠ + ٦٠٠٠ + ٥٠٠٠٠ + ٩٠٠٠٠٠ + ١٠٠٠٠٠٠  28 

ادِ الفضاءِ  ا عددٌ منْ روّ اهَ : إذا كانَ مجموعُ األزمنةِ التي قضَ t»LQÉîdG oAÉ°†ØdG

ا العددِ  حيحةُ لهذَ ، فهلِ القراءةُ الصَّ : ٨٠٤ ٥٠٧ ١٣ دقائقَ في الفضاءِ الخارجيِّ هوَ
. تَكَ رْ إِجابَ ؟ فسِّ ا وثماني مئةٍ وأربعٌ ونَ ألفً هي: ثالثةَ عشرَ مليونًا وسبعةٌ وخمسُ
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قمُ ٧ في منزلةِ عشراتِ  ، بحيثُ يكونُ الرَّ نًا من ثمانِيةِ أرقامٍ ا مكوَّ : اُكتبْ عددً lá nMƒà rØ ne lánd
n
CÉ r°ù ne  : lá nMƒà rØ ne lánd
n
CÉ r°ù ne  : lá nMƒà rØ ne lánd
n
CÉ r°ù ne  30 

ليَّةُ ٢٠٠٠ ، ورقمٌ آخرُ في منزلةِ األلوفِ قيمتُه المنزِ الماليينِ

. نٍ من تسعةِ أرقامٍ كوَّ : استعملِ األرقامَ من ١ إلى ٩ دُونَ تَكرارٍ لتَكتُبَ أصغرَ عددٍ مُ xó nënJ  : xó nënJ  : xó nënJ  31 

. رْ ذلكَ العددُ المفقودُ في: ٣٩٤٧ = ٧ + ٤٠ +  + ٣٠٠٠ ؟ فسِّ     32 

ا يلِي يمثلُ الصيغةَ اللفظيةَ للعددِ  أيٌّ ممَّ ا يلِي يمثلُ الصيغةَ اللفظيةَ للعددِ   أيٌّ ممَّ ا يلِي يمثلُ الصيغةَ اللفظيةَ للعددِ   أيٌّ ممَّ ا يلِي يمثلُ الصيغةَ اللفظيةَ للعددِ   أيٌّ ممَّ  33 

٥٧٣٠٢؟ (الدرس ١-١)

. ا وثالثُ مئةٍ واثنانِ سبعةٌ وخمسونَ ألفً  (CG  

ا وثالثُ مئةٍ  Ü)  سبعةٌ وخمسونَ ألفً  

. وعشرونَ

 . ا وثالثُ مئةٍ واثنانِ L`)  خمسةٌ وسبعونَ ألفً  

. ةٌ ا ومئتَانِ وثالثَ سبعةٌ وخمسونَ ألفً  (O  

بلغَ عددُ السكانِ في دولِ مجلسِ التعاونِ  بلغَ عددُ السكانِ في دولِ مجلسِ التعاونِ   بلغَ عددُ السكانِ في دولِ مجلسِ التعاونِ   بلغَ عددُ السكانِ في دولِ مجلسِ التعاونِ    34 

ا  الخليجيّ عامَ ١٤٣١ هـ ثالثةً وأربعينَ مليونً
ا وثماني  وثالثَ مئةٍ وثمانيةٍ وسبعيَن ألفً

ا العددَ  . اكتبْ هذَ مئةٍ وستةً وعشرينَ نسمةً
؟ (الدرس ١-٢) بالصيغةِ القياسيةِ

٤٣٣٠٠٧٨٢٦  (`L  ٤٣٠٧٨٨٢٦  (CG  

٤٣٣٧٨٨٢٦  (O  ٤٣١٧٨٨٢٦  (Ü  

ا يلِي: (الدرس ١-١) ي تحتَهُ خطٌّ فيمَ اكتُبِ القيمةَ المنزليةَ للرقمِ الذِ

١٠٠٦٢٥      37  ٣٢٠٠٠٤  36  ٢٦٥٣٤١  35 

اكتُبْ كالًّ منَ األعدادِ التاليةِ بالصيغتينِ القياسيةِ والتحليليةِ: (الدرس ١-٢)

. أربعةَ آالفٍ وسبعةً  38 

ا. ستةً ماليينٍ وأربعمائةً وثالثينَ ألفً  39 

. ا وتسعمائةً وثالثةً ا ألفً مئتين وثالثةَ عشرَ مليونًا ومئةً وواحدً  40 
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ا  . فإذَ ةِ ه الخمسةُ بزيارةِ مدينةِ األلعابِ التَّرفيهيَّ قامَ خالدٌ وأصدقاؤُ
خولِهمْ  ا إِجماليُّ ثمنِ تذاكرِ دُ ، فمَ خولِ ١٢ رياالً كانَ ثمنُ تذكرةِ الدُّ

؟ ا إلى مدينةِ األلعابِ جميعً

ا معطياتُ المسألةِ؟ مَ
. ةٌ تَّ هابَ إلى مدينةِ األلعابِ سِ • عددُ الَّذينَ يريدونَ الذَّ

 . خولِ لكلِّ واحدٍ هوَ ١٢ رياالً • ثمنُ تذكرةِ الدُّ
؟ ا المطلوبُ مَ

ةِ. تَّ خولِ لألصدقاءِ السِّ • إجماليُّ ثمنِ تذاكرِ الدُّ

 . معَ إليجادِ إِجمالِيِّ ثمنِ التَّذاكرِ نستعملُ الجَ
 . ، ثمنُ الواحدةِ ١٢ رياالً نحتاجُ إلى ٦ تذاكرَ

. اتٍ إذنْ نجمعُ ١٢ ستَّ مرَّ

. ١٢ + ١٢ + ١٢ + ١٢ + ١٢ + ١٢ = ٧٢ رياالً
. أَوْ    ٦ × ١٢ = ٧٢ رياالً

. خولِ إلى مدينةِ األلعابِ هوَ ٧٢ رياالً ةِ الدُّ لِفَ إذنْ إِجمالِيّ تَكْ

. سمِ يَ استعمالُ الرَّ ةِ اإلجابةِ هِ حَّ دِ مِن صِ رقِ التأكُّ  طُ إحدَ

٦

١٢
  

. ا، إذنِ اإلجابةُ صحيحةٌ ربَّعً ٦ × ١٢ = ٧٢ مُ
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بْ عنِ األسئلةِ ١ – ٤: ابقةِ، ثمَّ أجِ عْ إِلى المسألةِ السَّ اِرجِ
. نَا الضربَ لحلِّ المسألةِ ا استعملْ . لماذَ رْ فسِّ دِ  1  ا للتأكُّ مْ نموذجً ؤالِ ٢، ثمَّ ارسُ عْ إلى السُّ اِرجِ ؤالِ   عْ إلى السُّ اِرجِ ؤالِ   عْ إلى السُّ اِرجِ ؤالِ   عْ إلى السُّ اِرجِ  3 

ةَ  رْ كيفَ يبيِّنُ النموذجُ صحَّ ، وفسِّ نَ اإلجابةِ مِ
. إجابتِكَ

خولِ  رِ المسألةُ إلى ثمنِ تذكرةِ الدُّ مْ تُشِ لَ خولِ   رِ المسألةُ إلى ثمنِ تذكرةِ الدُّ مْ تُشِ لَ خولِ   رِ المسألةُ إلى ثمنِ تذكرةِ الدُّ مْ تُشِ لَ خولِ   رِ المسألةُ إلى ثمنِ تذكرةِ الدُّ مْ تُشِ لَ  2 

ها يزيدُ ٨ رياالتٍ  عرَ . افترضْ أنََّ سِ للكِبارِ
. أوجدْ  غارِ عرِ تذكرةِ دُخولِ الصِّ علَى سِ

 . كِبارِ ن الْ خولِ لثالثةٍ مِ إجمالِيَّ ثمنِ تذاكرِ الدُّ
. رْ إِجابتكَ وفسِّ

هابَ معَ خالدٍ  نَ الكِبارِ الذَّ ا أرادَ ثالثةٌ مِ إذَ هابَ معَ خالدٍ   نَ الكِبارِ الذَّ ا أرادَ ثالثةٌ مِ إذَ هابَ معَ خالدٍ   نَ الكِبارِ الذَّ ا أرادَ ثالثةٌ مِ إذَ هابَ معَ خالدٍ   نَ الكِبارِ الذَّ ا أرادَ ثالثةٌ مِ إذَ  4 

ا  ، فمَ ينةِ األلعابِ سةِ إلى مدِ مْ وأصدقائِهِ الخَ
رْ كيفَ  ا؟ فسِّ مْ جميعً هِ إجمالِيُّ ثمنِ تذاكِرِ

. ابِ وَ لتَ إلى الجَ توصَّ

اليةِ: لِّ المسائلِ التَّ طواتِ األربعَ لحَ اِستعملِ الخُ

لُ الفريقُ على ، يحصُ سابقةِ األَلغازِ في مُ  5 

. فإِذا  ا يُجيبُ إجابةً صحيحةً ٥ نِقاطٍ عندمَ
، بينَما  حصلَ الفريقُ األولُ علَى ٥٥ نقطةً

، فأيُّ  أجابَ الفريقُ الثانِي ١٢ إجابةً صحيحةً
؟   هُ الصحيحةُ أكثرَ الفريقينِ كانتْ إجاباتُ

اعدتْها  ا سَ . وإذَ اعةِ قودٍ فِي السَّ نْظِمُ هيفاءُ ٤ عُ تَ نْظِمُ هيفاءُ   تَ نْظِمُ هيفاءُ   تَ نْظِمُ هيفاءُ   تَ  8 

اعةٍ  ما تَنظِمانِ هذا العددَ ومثلَهُ في سَّ أُختُها فإنَّهُ
لتا  مِ ا عَ ا تنظمُ هيفاءُ وأُختُها إذَ قدً واحدةٍ. فكمْ عِ

؟ ساعتَيْنِ

قُ مريمُ ٥ دقائقَ لِتغليفِ  تغرِ : تَسْ o¢SÉ n« p≤dG  6 

دايا ؟  . كمْ دقيقةً تستغرقُها لِتغليفِ ١٠ هَ ةٍ هديَّ
ينِ عامَ ١٨٨٥م  لُ سيَّارةٍ تعملُ بالبنزِ تْ أوَّ نِعَ صُ ينِ عامَ   لُ سيَّارةٍ تعملُ بالبنزِ تْ أوَّ نِعَ صُ ينِ عامَ   لُ سيَّارةٍ تعملُ بالبنزِ تْ أوَّ نِعَ صُ ينِ عامَ   لُ سيَّارةٍ تعملُ بالبنزِ تْ أوَّ نِعَ صُ  9 

نْعِ  تْ على صُ مْ سنةً مَضَ رْ كَ دِّ (١٣٠٦هـ). قَ
ا النَّوعِ حتى هذه السنة. ن هذَ لِ سيَّارةٍ مِ أوَّ

ا  . فمَ رَ دَفعتْ سعادُ ٥٠ رياالً ثمنًا لـ ١٠ أساوِ دَفعتْ سعادُ   دَفعتْ سعادُ    7 

؟ وارِ الواحدِ ثمنُ السِّ
  اخترْ إحدَ   10 

لتَها. رْ كيفَ حلَ ابِقةِ ٥ – ٩، وفسِّ سائلِ السَّ المَ

23 ádCÉ°ùªdG πM IQÉ¡e :3-1 ¢SQódG



pOGóYC’G nø r« nH oáf nQÉ≤ oªdG  4 - 1

والمزارعِ  البحريةِ  المصائدِ  ــا  إدارتَ رتْ  قــدَّ
السمكيةِ بوزارةِ الزراعةِ كمياتِ إنتاجِ المزارعِ 
١٤٢٧هـ  عامَ  العذبةِ  المياهِ  في  السمكيةِ 
١٤٣٠هـ  عامِ  في  بلغتْ  بينما  ا،  ـ ٣٤٥٦ طنًّ بِ
ا. في أيِّ العامينِ كانَ اإلنتاجُ أكبرَ؟   ٣٧٥٩ طنًّ

القةِ  موزُ التاليةُ لِبيانِ العَ ، وتُستعملُ الرُّ يَستعملُ خطُّ األعدادِ للمقارنَةِ بينَ األعدادِ
يُساوِي أصغرُ مِن  أكبرُ مِن      : بينَ أيِّ عددينِ

=   >   <    
منَ الطرقِ المستخدمةِ فِي المقارنةِ بينَ األعدادِ استعمالُ خطِّ األعدادِ، حيثُ تمثَّلُ 
. فيكتبُ العددُ األصغرُ فِي جهةِ اليسارِ واألكبرُ  األعدادُ عليهِ منَ اليسارِ إلَى اليمينِ

. ا اتجهنَا منَ اليسارِ إلَى اليمينِ ا تكبرُ األعدادُ كلمَّ منهُ مباشرةً عنْ يمنهِ وهكذَ

؟  : فِي أيِّ عامٍ كانَ إنتاجُ األسماكِ أكبرَ lá«µª°S ó QGõe

هةِ  منَى من خطِّ األعدادِ أكبرُ مِنَ األعدادِ على الجِ هةِ اليُ األعدادُ على الجِ
. اليُسرَ

تُالحظُ أنَّ العددَ ٣٧٥٩ يقعُ عن يمينِ العددِ  ، سَ اُنظرْ إلى خطِّ األعدادِ
الِي فإنََّ  : ٣٧٥٩ > ٣٤٥٦ وبِالتَّ ٣٤٥٦؛ إذنْ ٣٧٥٩ أكبرُ من ٣٤٥٦ أيْ

 كانتْ فِي عامِ ١٤٣٠هـ. برَ كميةَ اإلنتاجِ الكُ
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ةِ بينَ األعدادِ.  يمةِ المنزلِيَّةِ للمقارنَ ويمكنُ استعمالُ القِ
pá s«d põæªdG páª« p≤dG p∫Éª©à°SÉH oáfQÉ≤ªdG

: يُظهرُ الجدولُ المجاورَ أعدادَ  lêÉéM

اجِ مِن خارجِ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ  جَّ الحُ
ـ ، و ١٤٣٣هـ: في أيِّ  يْنِ ١٤٣٢ه في العامَ

؟ اجِ أكبرَ جَّ يْنِ كانَ عددُ الحُ العامَ
: 1  oIƒ£ oîdG ُبحيثُ يكونُ آحاد ، يٍّ يْنِ بشكلٍ رأسِ اُكتبِ العددَ

ذا.  ما تحتَ آحادِ اآلخرِ وهكَ هِ أحدِ
١٨٢٨١٩٥
١٧٥٢٩٣٢

: 2  oIƒ£ oîdG .ا يْهَ نْ بينَ رقمَ ، وقارِ برَ لةِ الكُ ابدأْ مِنَ المنزِ
٨٢٨١٩٥ ١
٧٥٢٩٣٢ ١

اليةِ. لةِ التَّ ا أنََّ ١ = ١، إذنِ انتقلْ إلى المنزِ بمَ

: 3  oIƒ£ oîdG : الِيَةِ لةِ التَّ يِ المنزِ مَ قارنْ بينَ رقَ
٨٢٨١٩٥ ١
٧٥٢٩٣٢ ١

٨ > ٧
، وعليهِ فإنَّ عددَ الحجاجِ مِن خارجِ  إذنِ العددُ ١٨٢٨١٩٥ هوَ األكبرُ

. ةِ عامَ ١٤٣٢هـ هوَ األكبرُ يَّ عودِ ةِ السُّ المملكةِ العربيَّ

oΩÉ©dGpêÉ sé oëdG oOóY

`g14321828195

`g14331752932

الً ( >، < ، = ): المثاالن ١، ٢ ستعمِ ا يأتِي مُ يْنِ في كلٍّ ممَّ قارنْ بينَ العددَ

٣٠١ ٠٢٧ ١٠  ٣٠١ ٢٠٧ ١٠      3  ٥٠٤٠٢    ٠٤٠٦ ٥  2  ٧٩٨ ١    ٧٨٩ ١  1 

ا بـِ ١٨٣٤ رياالً ، واشترت  ا بـِ   اشترت سارةَ خاتمً ا بـِ   اشترت سارةَ خاتمً ا بـِ   اشترت سارةَ خاتمً  4  اشترت سارةَ خاتمً

. أي الخاتمينِ  ا آخرَ بـِ ١٢٨٦ رياالً نورةُ خاتمً
ا؟ أكثرُ سعرً

ن  نُ مِ ا يكونُ العددُ المكوَّ رْ لماذَ  5   فسِّ

ن العددِ  خمسةِ أرقامٍ أصغرَ مِ
ا. تةِ أرقامٍ دائمً نِ من سِ كوَّ المُ

 nOGó`````YC’G pÖ``̀à``̀coG , pá``̀fQÉ``̀≤``̀ oª``̀dG nπ``̀Ñ``̀ nb

 oOÉ`̀MB’G  o¿ƒµJ  oå«ëH  , x»°SCGQ  mπµ°ûH

... G nòµgh m¢†©H nâëJ É¡ o°†©H
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ا يأتِي مستعمالً (  > ، < ، = ): المثاالن ١، ٢ يْنِ فِي كلٍّ ممَّ قارنْ بينَ العددَ

  ٣٠٤٩٩٩     ٣٠٥٠٤٩  8  ٩٨٠ ٥     ٠٩٠ ٥  7  ٠٣٠ ٣     ٠٣٠ ٣  6 

 ٢٩٩٩٢١٤    ٢٩٩٩٢١٤  11  ١٢٦٨٣     ١٢٦٣٨  10  ٧٦١٠١    ٧٧٠٠٠  9 

 : ا مناسبًا في  ، لتصبحَ الجملةُ التاليةُ صحيحةً  اُكتبْ رقمً

  ٦٤٦ ٣٤٢ ١ > ٠٣٥ ٨٩   ١  13    ٤٣١ ٦٥٨ < ٠٠٠٠٠  12 

ا استقبلَ فهدٌ ١١٣٢ رسالةً خاللَ العامِ  ، بينَمَ اللَ عامٍ هِ اإللكترونيِّ خِ استقبلَ عليٌّ ١١٢٧ رسالةً على بريدِ استقبلَ عليٌّ   استقبلَ عليٌّ   استقبلَ عليٌّ    14 

؟  دِ استقبلَ رسائلَ أكثرَ ما قَ هُ ه، فأيُّ نفسِ

تِبَتْ  حُ الجدولُ المجاورُ أكثرَ ٤ لغاتٍ كُ : يوضِّ lá«æ≤J

.( ا صفحاتٌ علَى الشبكةِ العنكبوتيةِ (اإلنترنتِّ بهَ

؟ ا صفحاتٌ أكثرُ تبتْ بهَ  ما اللغةُ التي كُ

 :  أيُ اللغتينِ كتبتْ بها صفحاتٌ أقلٌّ
؟ اإلسبانيةُ أمِ اليابانيةُ

ن العددِ ٩٤٢ ٤٥٨ ٨ ا من سبعةِ أرقامٍ أكبرَ مِ : اُكتبْ عددً láMƒ oàØe ládCÉ°ùe  17 

: تَكَ حْ إجابَ ضِّ ا يلِي، ثمَّ وَ دِ العددَ المختلفَ فيمَ : حدِّ n∞∏àîªdG p∞°ûàcG  18 

10000mäÉÄe10m±’BG oIô°ûYmáÄe 100

؟ ليَّةِ يمةِ المنزِ  19     كيفَ تُقارنُ بينَ األعدادِ باستعمالِ القِ

á¨∏dGpäÉëØ°üdG oOóY

oá«æ«°üdG105736236

oájõ«∏éfE’G286642757

oá«fÉHÉ«dG66763838

oá«fÉÑ°SE’G55887063

15

16
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وسبعةً  ومئتينِ  ماليينَ  تسعةَ   : العددَ اكتُبِ  وسبعةً   ومئتينِ  ماليينَ  تسعةَ   : العددَ اكتُبِ  وسبعةً   ومئتينِ  ماليينَ  تسعةَ   : العددَ اكتُبِ  وسبعةً   ومئتينِ  ماليينَ  تسعةَ   : العددَ اكتُبِ   20 

ا وثماني مئةٍ وستةَ عشرَ بالصيغةِ  وأربعينَ ألفً
: (الدرس ١-٢) القياسيةِ

٩٢٢٤٧٨١٦  (`L  ٩٢٧٤٨١٦  (CG  

٩٠٠٢٤٧٨١٦  (O  ٩٢٤٧٨١٦  (Ü  

ي يجعلُ الجملةَ العدديةَ  ا الرقمُ الذِ مَ ي يجعلُ الجملةَ العدديةَ   ا الرقمُ الذِ مَ ي يجعلُ الجملةَ العدديةَ   ا الرقمُ الذِ مَ ي يجعلُ الجملةَ العدديةَ   ا الرقمُ الذِ مَ  21 

؟ (الدرس ١-٤) صحيحةً
  ٨٢ ٨٢٣٥٩ > ٥٩

٤  (`L  ٢  (CG  

٥  (O  ٣  (Ü  

ا يلِي: (الدرس ١-١) ي تحتَهُ خطٌّ فِيمَ اكتُب القيمةَ المنزليةَ للرقمِ الذِ

    ١٠٠٩١٤  24  ٢٠١٠٥٦  23  ٦٤٥٤٢  22 

اكتبْ كالًّ منَ األعدادِ التاليةِ بالصيغتينِ القياسيةِ والتحليليةِ: (الدرس ١-٢)  

. ا وثالث مئةٍ وسبعينَ ستينَ ألفً  . ا وثالث مئةٍ وسبعينَ ستينَ ألفً  . ا وثالث مئةٍ وسبعينَ ستينَ ألفً  25 

ا. ا وواحدً ثالثمائةً وستةَ عشرَ مليونًا وخمسمائةً وأربعةً وعشرينَ ألفً ا.  ا وواحدً ثالثمائةً وستةَ عشرَ مليونًا وخمسمائةً وأربعةً وعشرينَ ألفً ا.  ا وواحدً ثالثمائةً وستةَ عشرَ مليونًا وخمسمائةً وأربعةً وعشرينَ ألفً  26 

ستعمالً ( > ، < ، = ): (الدرس ١- ٤)  ا يأتِي، مُ قارنْ بينَ العددينِ فِي كلٍّ ممَّ

    ٩ + ٨٠ + ٥٠٠    ٩ + ٧٠٠  28    ٨٤٠٢    ٨٠٩٩  27 

نِ المملكةِ العربيةِ  يوضحُ الجدولُ المجاورُ أعدادَ سكانِ بعضِ مدُ
السعوديةِ عامَ ١٤٣١هـ. استعملِ الجدولَ فِي اإلجابةِ عنِ السؤالينِ 

٢٩، ٣٠: (الدرس ١-٤) 

؟  ما المدينةُ التِي تضمُّ أكبرَ عددٍ منَ السكانِ ؟   ما المدينةُ التِي تضمُّ أكبرَ عددٍ منَ السكانِ ؟   ما المدينةُ التِي تضمُّ أكبرَ عددٍ منَ السكانِ ؟   ما المدينةُ التِي تضمُّ أكبرَ عددٍ منَ السكانِ  29 

نِ أقلُّ سكانًا؛ الدمامُ أمِ المدينةُ المنورةُ؟ أيُّ المدُ ؟  نِ أقلُّ سكانًا؛ الدمامُ أمِ المدينةُ المنورةُ أيُّ المدُ ؟  نِ أقلُّ سكانًا؛ الدمامُ أمِ المدينةُ المنورةُ أيُّ المدُ ؟  نِ أقلُّ سكانًا؛ الدمامُ أمِ المدينةُ المنورةُ أيُّ المدُ  30 

páµ∏ªªdG p¿óe p¢†©H p¿Éµ°S oOóY

oáæjóªdGp¿Éµ°ùdG oOóY

o¢VÉjôdG5254560

oIójôH614093

oIó oL3456259

oáµe1675368

oΩÉeódG903597

oIQƒæªdG oáæjóªdG1180770
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اكتُبْ كالًّ منَ األعدادِ التاليةِ بالصيغتينِ اللفظيةِ 
والتحليليةِ: (الدرس ١-١)

٩٨٥٠٣٤  2   ٣٥٢٦  1 

القياسيةِ  بالصيغتينِ  التاليةِ  األعدادِ  منَ  كالًّ  اكتُبْ 
والتحليليةِ: (الدرس ١-٢)  

. ا ومئتينَ وتسعةً ثمانيةَ عشرَ ألفً ثمانيةَ   ثمانيةَ    3 

. سبعمائةً واثنينَ وستينَ  . سبعمائةً واثنينَ وستينَ  . سبعمائةً واثنينَ وستينَ  4 

ا تضمُّ ٢٩٧ طالبًا، ما  ، كلٌّ منهَ ثالثُ مدارسَ ثالثُ  ثالثُ   5 

ا العددَ  ؟ اكتُبْ هذَ عددُ طالبِ المدارسِ الثالثِ
. (الدرس ١-١) بالصيغتينِ القياسيةِ واللفظيةِ

: أيُّ األعداد التالية يمثلُ  mOó©àe røe lQÉ«àNG  6 

ا  الصيغةَ القياسييةَ للعددِ خمسٍ وعشرين ألفً
؟ (الدرس ١-١) ومئةٍ وثالثةٍ

١٠٣٠٢٥  (`L  ٢٥١٠٣  (CG  

١٠٣٢٥  (O  ٢٥١٣٠  (Ü  

ا  فِيمَ خطٌّ  تحتَهُ  ي  الذِ للرقمِ  المنزليةَ  القيمةَ  اكتُبِ 
يلِي: (الدرس ١- ٢)

   ٧٦٥٠٠٦١  8  ٢٥٨٦٣١  7 

اكتُبِ الصيغتينِ القياسيةِ واللفظية ِللعددِ   اكتُبِ الصيغتينِ القياسيةِ واللفظية ِللعددِ    اكتُبِ الصيغتينِ القياسيةِ واللفظية ِللعددِ    اكتُبِ الصيغتينِ القياسيةِ واللفظية ِللعددِ     9 

+ ٧  + ٣٠ + ٥٠٠٠ + ٦٠٠٠٠
 ٩٠٠٠٠٠٠ + ٣٠٠٠٠٠٠٠٠  (الدرس ١- ٢)

ا يلِي يمثلُ الصيغةَ  : أيُّ ممَّ mOó©àe røe lQÉ«àNG  10 

اللفظيةَ للعددِ ٨٦٠٣٧٥٥؟ (الدرس ١- ٢)

ا  CG)  ثمانيةِ ماليينَ وثالثٍ وستينَ الفً  
. وسبعمائةٍ وخمسٍ وخمسينَ

. Ü)  ثمانيةِ ماليينَ وستمائةِ ألفٍ وسبعمائةٍ  

ا  L`)  ثمانيةِ ماليينَ وثالثمائةٍ وستينَ ألفً  
. وخمسمائةٍ وسبعٍ وخمسينَ

O)  ثمانيةِ ماليينَ وستمائةٍ وثالثةِ آآلفٍ   
. وسبعمائةٍ وخمسٍ وخمسينَ

ستعمالً  تِي مُ ا يأْ قارنْ بينَ العددينِ فِي كلٍّ ممَّ
( > ، < ، = ): (الدرس ١- ٤) 

  ٣٤٧٢    ٣٤٢٧  11 

    ٨ + ٧٠ + ٢٠٠    ٢ + ٨٠ + ٧٠٠  12 

؛ لتصبحَ كلٌّ منَ  اكتُبِ الرقمَ المناسبَ فِي الفراغِ
: (الدرس ١- ٤) الجملِ التاليةِ صحيحةً

    ٥٢٤٦٨٢ < ٠٠٠٠٠  13 

٧ + ٣٠ +    + ٥٠٠٠٠  = ٥٠٤٣٧  14 

قطعَ خالدٌ مسافةَ ٢٦٤٣كلم بالطائرةِ، وقطعَ  قطعَ خالدٌ مسافةَ   قطعَ خالدٌ مسافةَ   قطعَ خالدٌ مسافةَ    15 

ما قطعَ مسافةً  هُ ي ٢٦٤٣كلم بالسيارةِ، أيُّ سامِ
. (الدرس ١- ٤) ؟ وضحْ إجابتَكَ أكبرَ

 16  كيفَ يمكنُكَ تحديدُ 

 : ودِ فِي الصيغةِ التحليليةِ التاليةِ الرقمِ المفقُ
٨ ٣ + ٩٠ + ٥٠٠٠ + ٨٠٠٠٠٠٠ = ٠٥٠٩٣

(الدرس ١- ٢)
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يلِ يتزايدُ االهتمامُ بزراعةِ النَّخِ
 ، ةِ عوديَّ ةِ السُّ في المملكةِ العربيَّ

ةَ  يَّ مِّ حُ كَ قابلُ يوضِّ والجدولُ المُ
و  ع بالكيلُ  المزارِ إنتاجِ إحدَ

مورِ  ام لثالثةِ أصنافٍ من التُّ جرَ
. اللَ عامٍ خِ

 ، هُ أكثرَ أيُّ األصنافِ كانَ إِنتاجُ
؟ ها كانَ أقلَّ وأيُّ

o∞ ræ u°üdGpΩGôLƒo∏«µdÉH oás« uª nµdG

¢UÓN47238

è∏°S42592

… pô sµ°S45868

 . ةِ ، يمكنُكَ استعمالُ خطِّ األعدادِ أوْ القيمةِ المنزليَّ  لترتيبِ األعدادِ

إلى  مِنَ األكبرِ  هُ  الجدولِ أعالَ الواردةَ في  التُّمورِ  تِّبْ أصنافَ  رَ  : lπ« pînf

 . ةُ اإلنتاجِ يَّ مِّ األصغرِ مِنْ حيثُ كَ

  

    

، ستُالحظُ أنَّ العددَ ٤٧٢٣٨ هوَ األبعدُ إلى جهةِ  اُنظرْ إلَى خطِّ األعدادِ
يْنِ ٤٢٥٩٢ وَ ٤٧٢٣٨، وأنَّ  ، وأنَّ العددَ ٤٥٨٦٨ يقعُ بينَ العددَ اليمينِ

، وعليهِ فإنَّ الترتيبَ المطلوبَ  العددَ ٤٢٥٩٢ هوَ األبعدُ إلى جهةِ اليسارِ
. رِي، سلجٌ ، سكَّ : خالصٌ ألصنافِ التُّمورِ هوَ

pOGóYC’G u§N p∫Éª©à°SÉH oÖ«JôàdG

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 nø``̀ rª``̀ p°``̀V G kOGó``````````̀YCG oÖ``````````̀ uJQoCG

 . pø« pjÓ nªdG
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المجاورُ  الجدولُ  يوضحُ   : l§Øf  
النفطِ  منَ  اليومِيِّ  اإلنتاجِ  ةَ  يَّ مِّ كَ
ولٍ مختلفةٍ. اِستعملِ  بالبِرميلِ ألربعِ دُ
ةَ لترتِيبِ األعدادِ الواردةِ  ليَّ القِيمةَ المنزِ

. في الجدولِ منَ األكبرِ إلى األصغرِ

pá s«pdõæ nªdG páª« p≤dG ∫Éª©à°SÉH oÖ«JôàdG

 1 oIƒ£ oîdG

 , x» p°SCGQ mπµ°ûH nOGóYC’G pÖoàcoG

 pIOƒ oLƒªdG pΩÉbQC’G nø«H r¿QÉ nbh

.i nôÑ oµdG p∫ pRÉæªdG »a

 2 oIƒ£ oîdG

 pád põæªdG »a pΩÉbQC’G nø«H r¿QÉb

.i nôÑ oµdG pádõæª∏d pá«dÉsàdG

 3 oIƒ£ oîdG

 »a pΩÉbQC’G nø«H r¿QÉb

. pá«dÉsàdG pádõæªdG

t»eƒ«dG p§Ø qædG oêÉàfpEG

ádh qódGpπ«eGô nÑdG oOóY

oájOƒ©°ùdG oá«Hô©dG oáµ∏ªªdG10 413 000

IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G2 915 000

sÓjhõæa2 613 000

oâjƒµdG2 626 000

٠٠٠ ٤١٣ 10  األكبرُ

2 ٠٠٠ ٩١٥

2 ٠٠٠ ٦١٣

2 ٠٠٠ ٦٢٦

٢ 9٠٠٠ ١٥

٢ 6٠٠٠ ١٣

٢ 6٠٠٠ ٢٦

٦ ٢2٠٠٠ ٦

٠٠٠ ٦1٣ ٢  األصغرُ

 : وعليهِ فإنَّ ترتيبَ األعدادِ مِنَ األكبرِ إلى األصغرِ هوَ
 ٠٠٠ ٤١٣ ١٠  ،  ٠٠٠ ٩١٥ ٢   ،  ٠٠٠ ٦٢٦ ٢   ،  ٠٠٠ ٦١٣ ٢

: المثاالن ١، ٢ اليةَ مِن األكبرِ إلَى األصغرِ رتِّبِ األعدادَ التَّ

١٤٥٠٩٩ ، ١٥٤٠٣٢، ١٤٥٠٠٤، ١٥٩٠٢٣  2  ٤٥٦ ٣   ،  ٣٥٦ ٤  ،  ٤٦٥ ٣   ،  ٥٤٣ ٦  1 

حةَ في الجدولِ  ضَّ وَ لَ المُ وَ تِّبِ الدُّ : رَ o¢SÉ« p≤dG  3 

المجاورِ من األكبرِ 
مساحةً إلى األصغرِ 

. مساحةً

ا تُقارنُ  هُ عندمَ تَّبِعُ ي تَ ا اإلجراءُ الذِ  4  مَ

الرقميـنِ  أنَّ  وتجـدُ  ـنِ  عدديْ بيـنَ 
ـها  نفسِ لـةِ  المنزِ فـي  الموجوديـنِ 

؟ يانِ متساوِ

oádh qódG(
2
º∏c) oáMÉ°ùªdG

oô£b11437

o¥Gô©dG437072

oøª«dG527970

É« ncôJ780580

o¿OQC’G92300

pá s«pdõæ nªdG páª« p≤dG ∫Éª©à°SÉH oÖ«JôàdG

2

 o∫Éª©à°SG n∂oæ pµªoj , pOGóYC’G pÖ« pJôàd

. pás«d põæªdG páª« p≤dG phCG pOGóYC’G u§N
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: المثاالن ١، ٢ اليةَ مِن األكبرِ إلى األصغرِ رتِّبِ األعدادَ التَّ

٧٩٩٢٠ ، ٨٢٢٣٤ ، ٩٧٩٠٢ ، ٩٠١٢٥  6  ٠٢٣ ١٣٨ ، ٠٣٢ ١٣٨ ، ٠٠٦ ١٣٩ ، ٤٨٧ ١٨٣  5 

١٢٣٧٨ ، ١٢٧٨٣ ، ١٢٨٧٣  8   ٢٥٨١٠٣ ، ٢٤٨٠٣٤ ، ٢٨٥٠٩١ ، ٢٤٨٩٣٤  7 

٦٠٥٢٢٦٤ ، ٦٠٢٥٢٦٤ ، ٦٠٥٢٤٦٢  10   ١٢٣٤٥٦٧ ، ١٢٣٤٥٦ ، ١٢٣٤٥٦٧٨٩  9 

ها أربعةُ أنواعٍ  تِي تقطعُ بيِّنُ الجدولُ المجاورُ المسافاتِ الَّ يُ ها أربعةُ أنواعٍ   تِي تقطعُ بيِّنُ الجدولُ المجاورُ المسافاتِ الَّ يُ ها أربعةُ أنواعٍ   تِي تقطعُ بيِّنُ الجدولُ المجاورُ المسافاتِ الَّ يُ ها أربعةُ أنواعٍ   تِي تقطعُ بيِّنُ الجدولُ المجاورُ المسافاتِ الَّ يُ  11 

. تبْ هذهِ المسافاتِ منَ األصغرِ إلى األكبرِ . رَ منَ الحيتانِ

ولِي  ، وتُ : تعدُّ المملكةُ العربيةُ السعوديةُ موطنَ النخيلِ lπ«îf 
ا. ا كبيرً زراعتَهُ اهتمامً

رُ تقديراتِ أعدادِ النخيلِ  حُ الجدولُ المجاوِ  يوضِّ
نَ  بْها مِ تِّ في بعضِ مناطِقِ المملكةِ عامَ ١٤٣٠ هـ. رَ

. األصغرِ إلى األكبرِ

ن ٠٠٠ ٧٦٠ ن ٠٠٠ ٧٥٠، وأقلَّ مِ : اُكتبْ ثالثةَ أعدادٍ أكبرَ مِ láMƒàØe ládCÉ°ùe  13 

نْ أربعةِ  نٌ مِ كوَّ ا مُ ، كلٌّ منهَ نْ أربعةَ أعدادٍ مختلفةٍ وِّ لِ األرقامَ ٢، ٣، ٤، ٩ وكَ تعمِ : اِسْ t… pOó n©dG t¢ù pëdG      14 

. نَ األكبرِ إلى األصغرِ ا مِ بْهَ ، ثمَّ رتِّ أرقامٍ

نَ األصغرِ  ن و َاقِعِ الحياةِ يحتاجُ حلُّها إلى ترتِيبِ ثالثةِ أعدادٍ مِ مسألةً مِ   15 

 . إلى األكبرِ

`g1430 nΩÉY pπ«îædG pOGóYCG oäGôjó≤J

oá≤£æªdGpπ«îædG oOóY

oIQƒæªdG oáæjóªdG2983793

oº«°ü≤dG5370855

o¢VÉjôdG5280922

oáeôµªdG oáµe1942274
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:٤٠ بطاقةً pá nÑ r©t∏dG oäG nh nOnCG

. أو ورقةً صغيرةً

٢ : nø« pÑ pY sÓdG oO nó nY

:
r
rCG nó rH

pG

 •. يخلطُ كلُّ العبٍ مجموعتَيْ بطاقاتهِ
، ثمَّ •  هُ يضعُ كلُّ العبٍ بطاقاتِهِ مقلوبةً أمامَ

ا بطاقةً منْ أمامهِ في الوقتِ  مَ يسحبُ كلٌّ منهُ
. هِ نفسِ

ي يحصلُ علَى العددِ األكبرِ •  عبُ الذِ الالَّ
، وإذا كانَ العددانِ علَى  يأخذُ البطاقتينِ
ما  ، يحتفظُ كلٌّ منهُ البطاقتينِ متساويينِ

. انِ في السحبِ ، ويستمرَّ ببطاقتهِ
، حتَّى تنتهيَ البطاقاتُ •  عبانِ ذلكَ رُ الالَّ يكرِّ

ي  عبُ الذِ ا، ويفوزُ الالَّ مَ الموضوعةُ أمامهُ
. معهُ بطاقاتٌ أكثرَ

: só p© nà r°SpG

ي. •  ما بالتساوِ عبانِ البطاقاتِ بينهُ عُ الالَّ يوزّ
حيثُ يقسمُ كلُّ العبٍ بطاقاتهِ مجموعتَينِ 

. ويكتبُ على كلِّ  ما ١٠ بطاقاتٍ في كلٍّ منهُ
ا منْ أربعةِ  بطاقةٍ في المجموعةِ األُولَى عددً

. ثم يكتبُ األرقامَ  أرقامٍ بالصيغةِ القياسيةِ
  ها على بطاقاتِ المجموعةِ األُخرَ نفسَ

. بالصيغةِ التحليليةِ

pÈcC’G pOó©dG oáÑ©d

pOGóYC’G oáfQÉ≤e
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pOGóYC’G oÖjô≤ nJ  6 - 1

احنةٌ وهيَ محملةٌ  نُ شَ تَزِ
ا وزنُها  ٣٦٥٥٤ كجم، فمَ

؟ يبِيُّ رِ قْ التَّ

 ، ها باستعمالِ التقريبِ يرِ ا ال تحتاجُ إلى إجابةٍ دقيقةٍ، فإنَّكَ تقومُ بِتقدِ عندمَ
. ويمكنُكَ استعمالُ خطِّ األعدادِ للتقريبِ

. احنةِ إلى أقربِ ألْفٍ نَ الشَّ زْ بْ وَ : قرِّ o¢SÉ n« p≤dG

ظُ أنَّ العددَ ٥٥٤ ٣٦ أقربُ إلى العددِ  ٣٧٠٠٠  تُالحِ ، سَ اُنظرْ إلى خطِّ األعدادِ
بُ إلَى العددِ ٣٧٠٠٠  قرَّ إِنَّ العددَ ٣٦٥٥٤ يُ ا فَ نْهُ إلى العددِ ٣٦٠٠٠؛ لِذَ مِ

pOGóYC’G oÖjô≤J



     

ا. يبِ األعدادِ أيضً نُكَ استعمالُ القِيمةِ المنزليةِ لتقرِ يمكِ

pOGó rYnC’G oÖjô r≤ nJ

ا. مِ في المنزلةِ الَّتي سيتمُّ  التقريبُ إليهَ قْ ا تحتَ الرَّ ضعْ خطًّ  :1 ooIƒ£ oîdG

ا. ي عنْ يمينِ المنزلةِ التِي سيتمُّ التقريبُ إليهَ قمِ الذِ اُنظرْ إلى الرَّ  :2 ooIƒ£ oîdG

ا إذا كانَ أكبرَ مِنْ  يِّرْ شيئًا، أمَّ غَ ي ٤ فال تُ مُ أقلَّ منْ أوْ يُساوِ قْ ا الرَّ £ooIƒ 3:  إذا كانَ هذَ oîdG

 . ي تحتَهُ خطٌّ مِ الذِ قْ فْ ١ إلى الرَّ ي ٥، فأَضِ أوْ يُساوِ

 . ي تحتهُ خطٌّ مِ الذِ قْ مٍ عن يمينِ الرَّ ا مكانَ كلِّ رقْ فرً ضعْ صِ  :4 oIƒ£ oîdG

l»°SÉ°SCG lΩƒ¡Øe

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 nø``` rª``` p°```V G kOGó`````````````̀YCG oÜ uô`````````````̀boCG

. pø« pjÓªrdG

oäG nO nô rØ oªrdG

التَّقديرُ
التَّقريبُ

www.obeikaneducation.compOGóYC’G oÖjô≤J
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إلى  العددَ  بْ هذا  قرِّ لَ ١٢٠٥٣٦ كلم.  حَ زُ طرُ كوكبِ  قُ يبلغُ   : o¢SÉ« p≤dG

. أقربِ ألْفٍ
ا.   يبَ إليهَ ريدُ التقرِ ا تحتَ المنزلةِ التِي تُ ضعْ خطًّ  :1 oIƒ£ oîdG

١٢٠٥٣٦  . فرِ ا تحتَ الصِّ في هذهِ المسألةِ، نضعُ خطًّ   

؛  مِ الواقِعِ عن يَمينِ ما تحتَهُ خطٌّ قْ اُنظرْ إلى الرَّ  :2 oIƒ£ oîdG

١٢٠٥٣٦ مِ ٥     قْ أيْ إلى الرَّ   

مِ قْ ةِ ١ إلى الرَّ افَ مْ بِإِضَ قُ ي ٥، فَ مَ يُساوِ قْ ا الرَّ ا أنَّ هذَ بمَ  :3 oIƒ£ oîdG

١٢١٥٣٦     . ي تحتَهُ خطٌّ الذِ   

يعِ األرقامِ الواقِعةِ عن يمينِ  مِ ا بدالً من جَ عْ أصفارً £oIƒ 4:  ضَ oîdG

١٢١٠٠٠     . ما تحتهُ خطٌّ
بُ العددُ ٥٣٦ ١٢٠ إلَى ١٢١٠٠٠ قرَّ ا يُ لذَ   

 . يبيِّنُ خطُّ األعدادِ أنَّ الجوابَ صحيحٌ   :≥ s≤ë nJ

pOGóYC’G oÖjô≤J



  

عطاةٍ: المثاالن ١، ٢ ةٍ مُ بْ كلَّ عددٍ إلَى أقربِ قيمةٍ منزلِيَّ رِّ قَ
٩٢٧ ؛   عشرةٍ   2      ٩٣٤ ؛   مئةٍ  1 

٤٣٠٣٢ ؛   عشرةِ آالفٍ ٤٢٨٢ ؛   ألفٍ  4   3 

 5  ٥٩٣٢٠٥ ؛   مئةِ ألفٍ  6      ٣٨٥ ٧٠٩ ١ ؛   مليونٍ

. رْ إجابتَكَ لُ علَى ٠٠٠ ٨؟ فسِّ نَاهُ إلى أقربِ ألْفٍ نحصُ بْ رَّ ا أصغرُ عددٍ إذا قَ مَ  7 

 . n∂pàHÉLEG pás« pdƒ o≤©e rø pe É kªFGO r≥ s≤ënJ

pOGóYC’G oÖjô≤J

2
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عطاةٍ: المثاالن ١، ٢ ةٍ مُ بْ كلّ عددٍ إلى أقربِ قِيمةٍ منزلِيَّ قرِّ

٤٩٣٥٨٠  ؛   ألفٍ ١٤٨٢٤٥  ؛   مئةٍ  10  ٥٦٨  ؛   عشرةٍ    9   8 

٣١٩٠٢٣٦  ؛   مليونٍ ٩٥٢٣٠  ؛   عشرةِ آالفٍ  13  ٧٩١٢٧٥  ؛   مئةِ ألفٍ    12   11 

، ثاني أكبرَ محميّةٍ : تُعدُّ محميةُ محازةِ الصيدِ قُربَ الطائفِ o¢SÉ«≤dG  14 

؛ إذْ تبلُغُ مساحتُها ٢١٩٠ كلم٢. فهلْ يعدُّ ٢٢٠٠ كلم٢ تقريبًا  في العالمِ
. ؟ فسرْ إجابتكَ مناسبًا لهذهِ المساحةِ

بَ إليها؟ بِ العددَ ١٤١٥٦٠٧٤ إلى العددِ ١٤١٥٦١٠٠، ما القيمةُ المنزليةُ التي قُرِّ قُرِّ  15 

ليونَ تقريبًا. ي المِ :  اُكتبْ خمسةَ أعدادٍ تُساوِ láMƒàØe ládCÉ°ùe  16 

ا هوَ مبيَّنٌ  nCÉ£îdG p∞°ûàcpG: قامَ سعودٌ وفيصلٌ بتقريبِ العددِ ٩٢٥ ٢٧٥ ٨٣ إلى أقربِ مئةِ ألْفٍ كمَ  17 

 . رْ إجابتَكَ ا؟ فسِّ . فأيُّهما كانَ تقريبُهُ صحيحً أدناهُ

lOƒ©°S

83300000

Oƒ©°S

83300000

lπ°ü«a

80000000

بَ إلى ٠٠٠ ٦٧٠ اقِعِ الحياةِ حولَ عددٍ قُرِّ نْ وَ مسألةً مِ   18 
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ا منَ األصغرِ  ا يلِي يمثلُ ترتيبًا صحيحً أيٌّ ممَّ ا منَ األصغرِ   ا يلِي يمثلُ ترتيبًا صحيحً أيٌّ ممَّ ا منَ األصغرِ   ا يلِي يمثلُ ترتيبًا صحيحً أيٌّ ممَّ ا منَ األصغرِ   ا يلِي يمثلُ ترتيبًا صحيحً أيٌّ ممَّ  19 

: (الدرس ١ – ٥)  إلَى األكبرِ

١٣٥٧ ، ٣١٥٧ ،  ٧٥٣١ ، ٥١٣٧  (CG  

١٣٧٥ ، ٣٥١٧ ، ٥٧٣١ ، ٧٥١٣  (Ü  

١٣٧٥ ، ٣٥١٧ ، ٧٥٣١ ، ٧٥١٣  (`L  

٧٥١٣ ، ٥٧٣١ ، ٣٧٥١ ، ١٣٥٧  (O  

ا إلَى أقربِ عشرةِ آالفٍ  العددُ ٥٨٦٤٩٣٦ مقربً العددُ   العددُ    20 

: (الدرس ١ – ٦)  هوَ

 ٥٨٧٠٠٠٠  (CG  

١٠٠٠٠٠٠٠  (Ü  

٥٨٦٠٠٠٠  (`L  

٥٨٦٥٠٠٠  (O  

اكتُبِ الصيغتينِ القياسيةِ واللفظيةِ للعددِ  ٥٠٠ + ٦٠٠٠٠ + ٣٠٠٠٠٠٠ (الدرسان ١ – ١ ، ١-٢) اكتُبِ الصيغتينِ القياسيةِ واللفظيةِ للعددِ    اكتُبِ الصيغتينِ القياسيةِ واللفظيةِ للعددِ    اكتُبِ الصيغتينِ القياسيةِ واللفظيةِ للعددِ     21 

: (الدرس ١ – ٥) رتِّبِ األعدادَ التاليةَ منَ األصغرِ إلَى األكبرِ

 ٢٦٣٤ ، ٢٨٠٠ ، ٢٥٩٩  23  ٤٥٦ ، ٨٠١ ، ٣٩٩  22 

 ٣٩٢٧١ ، ٢٩٣٧١ ، ٧٣٩٢١  25  ١٨٠٩٠ ، ١٨٠٠٩ ، ١٨٩٠٠  24 

ستعمالً ( > ، < ، = ): (الدرس ١- ٤) ا يأتِي مُ قارنْ بينَ العددينِ فِي كلٍّ ممَّ

  ٢٤٠٩٠    ٢٤٠٠٩  27  ١٨٢    ١٨٥  26 

 ٣٤٢٠٧    ٣٤٢٧٠  29   ٥٦٧٧    ٥٦٧٧  28 

ا، حيثُ  هَ ةٍ فِي المملكةِ العربيةِ السعوديةِ هيَ قمةُ جبلِ السودةِ الواقعِ فِي الشمالِ الغربيِّ منْ مدينةِ أبْ أعلَى قمّ  30 

. (الدرس ١- ٣)   ا العددَ إلَى أقربِ مئةٍ . قربْ هذَ  سطحِ البحرِ ا عنْ مستَوَ هُ ٣٠١٥ مترً يبلغُ ارتفاعُ
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 . pádCÉ°ùªdG uπëd náÑ°SÉæ oªdG ná s£ oîdG oQÉàNnCG  : p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

7 - 1

ا كانَ ثمنُ العلبةِ  ، فإذَ لبٍ منْ أقالمِ الرصاصِ ي ٨ عُ  والِدِ : اشترَ l¥QÉW

؟  ، فكمْ رياالً دفعَ للبائعِ الواحدةِ ١١ رياالً

ا معطياتُ المسألةِ؟ مَ
. • ثمنَ العلبةِ الواحدةِ ١١ رياالً

ا والدُ طارقٍ هوَ ٨ لبِ التِي اشتراهَ • عددُ العُ
؟ ا المطلوبُ مَ

؟ • إيجادُ كم رياالً دفعَ والدُ طارقٍ للبائعِ

لبٍ ئْ جدوالً إليجاد ثمن ٨ عُ أَنْشِ

11+     11+     11+     11+     11+     11+     11+

لبِ ١٢٣٤٥٦٧٨عددُ العُ
١١٢٢٣٣٤٤٥٥٦٦٧٧٨٨الثمنُ 

: ربِ لحلِّ المسألةِ ا استعمالُ الضَّ ما يمكنكُ أيضً النَّمطُ هوَ إضافةُ ١١. كَ
٨ × ١١ = ٨٨

. لبٍ ـِ ٨ عُ ا ل ، ثمنً نْ لقدْ دفعَ والدُ طارقٍ ٨٨ رياالً إِذَ

 ، يْنِ نٌ من منزلتَ ، وهوَ أنَّ عددَ الرياالتِ مكوَّ هنالكَ نمطٌ آخرُ ظاهرٌ في الجدولِ
لبٍ  . فعلَى سبيلِ المثالِ ٥ عُ قابلةِ لبِ المُ يانِ لعددِ العُ ا متماثالنِ ومساوِ مَ رقماهُ

. ها ٥٥ رياالً يقابلُ
. لبٍ يقابلُها ٨٨ رياالً : ٨ عُ اإلجابةُ

. ا فإنَّ اإلجابةَ صحيحةٌ لِذَ
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اليةِ: ةَ المناسبةَ لحلِّ كلٍّ من المسائلِ التَّ لِ الخطَّ مِ تَعْ اِسْ

نِ  زْ وَ على  األسودِ  بِّ  الدُّ نُ  زْ وَ يزيدُ   : o¢SÉ n«≤dG  1 

وريالَّ ١١كجم. استعملِ البَياناتِ في الجدولِ  الغُ
بِّ األسودِ. نِ الدُّ زْ أدناهُ إليجادِ وَ

 páªî q°†dG päÉfGƒ«ëdG o¿GRhCG

o¿Gƒ«ëdG(ºéc) o¿RƒdG

sÓjQƒ¨dG181

oOƒ°SC’G tÜ tódG

oó°SC’G200

ربِ ٦  وْ ، وثمنُ الجَ  2  إذا كانَ ثمنُ قميصٍ ٣٤ رياالً

إليكَ  يدُ  عِ يُ ا، فكمْ  معً االثنينِ  . واشتريْتَ  رياالتٍ
ا أعطيتَهُ ٥٠ رياالً ؟ البائعُ إذَ

فِي   ، الملصقاتِ منَ  مجموعاتٍ   ٣ سميرةَ   َلد سميرةَ    َلد سميرةَ    َلد  3 

 َلد الملصقاتِ  عددُ  ما   . ملصقاتٍ  ٦ ا  منْهَ كلٍّ 
سميرةَ؟

المستعملةَ  اللعبةَ  فيديو  ألعابِ  محلُّ  يشتري  المستعملةَ   اللعبةَ  فيديو  ألعابِ  محلُّ  يشتري  المستعملةَ   اللعبةَ  فيديو  ألعابِ  محلُّ  يشتري  المستعملةَ   اللعبةَ  فيديو  ألعابِ  محلُّ  يشتري   4 

، وترغبُ نوالُ فِي شراءِ  بـِ ١٠ رياالتٍ الواحدةَ 
ها يجبُ  يْ لدَ ا  لعبةٍ جديدةٍ. كمْ لعبةً مستعملةً ممَّ

؟ ا ٧٧ رياالً ا لتشتريَ لعبةً جديدةً ثمنُهَ هَ بيعَ أنْ تَ

يحرقُ  فإنَّهُ  ساعةً  الرياضةَ  عامرٌ  مــارسَ  إذا  يحرقُ   فإنَّهُ  ساعةً  الرياضةَ  عامرٌ  مــارسَ  إذا  يحرقُ   فإنَّهُ  ساعةً  الرياضةَ  عامرٌ  مــارسَ  إذا   5 

 ١٢٠٠ أحرقَ  ا  إِذَ فَ ا  يًّ حرارِ ا  رً عْ سُ  ٣٥٠ حوالَيْ 
 ، ياضةَ الرِّ ا  فيهَ مارسَ  مرةٍ  آخرِ  في  يٍّ  رٍ حرارِ عْ سُ
ثالثِ  من  أكثرَ  الرياضةَ  مارسَ  قدْ  يكونُ  فهلْ 

. رْ إِجابتَكَ ؟ فَسِّ ساعاتٍ

في  رياالً   ٢٠ ى  يتقاضَ عاملٌ  كانَ  إذا   : oô rÑ nédG  6 

ى ١٢٠  ، فكمْ ساعةً عليهِ أنْ يعملَ ليتقاضَ الساعةِ
؟ رياالً

 ،  سارةَ ٣ أوراقٍ نقديةٍ من فئةِ ١٠  رياالتٍ لدَ  سارةَ   لدَ  سارةَ   لدَ  7 

، و ١٢ ورقةً من فئةِ  و٦ أوراقٍ من فئةِ ٥ رياالتٍ
لشراءِ  الكافِي  المبلغُ  ا  لديهَ هلْ   . الواحدِ الريالِ 

؟ الحقيبةِ الموضحةِ أدنَاهُ

٨٢ رياالً

 8       بالرجوعِ إلَى المسألةِ ٧، 

فئاتِ  لمعرفةِ  زمةِ  الالَّ للخطواتِ  ا  شرحً اكتبْ 
ا  ا كانَ معهَ ، إذَ األوراقِ النقديةِ المحتملةِ معَ سارةَ

. ا ٣٧ رياالً هُ ٧ أوراقٍ نقديةٍ مجموعُ
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 pπ r°ü nØrdG oQÉÑ pà rNG 1

) أمامَ العبارةِ الصحيحةِ، وعالمةَ  ضعْ عالمةَ (
) أمامَ العبارةِ غيرِ الصحيحةِ: )

طواتِ األربعِ لحلِّ  الترتيبُ الصحيحُ للخُ طواتِ األربعِ لحلِّ   الترتيبُ الصحيحُ للخُ طواتِ األربعِ لحلِّ   الترتيبُ الصحيحُ للخُ طواتِ األربعِ لحلِّ   الترتيبُ الصحيحُ للخُ  1 

. قْ قَّ ، تَحَ لَّ ، حُ مْ ، اِفْهَ طِّطْ : خَ المسألةِ هوَ
يَّةُ لـ تسعِ مئةٍ وسبعينَ هيَ ٩٧٠ يغةُ القياسِ الصِّ يَّةُ لـ تسعِ مئةٍ وسبعينَ هيَ   يغةُ القياسِ الصِّ يَّةُ لـ تسعِ مئةٍ وسبعينَ هيَ   يغةُ القياسِ الصِّ يَّةُ لـ تسعِ مئةٍ وسبعينَ هيَ   يغةُ القياسِ الصِّ  2 

ئِلَ مجموعةٌ منَ الطُّالبِ عنْ مذاقِ الحليبِ  سُ ئِلَ مجموعةٌ منَ الطُّالبِ عنْ مذاقِ الحليبِ   سُ ئِلَ مجموعةٌ منَ الطُّالبِ عنْ مذاقِ الحليبِ   سُ ئِلَ مجموعةٌ منَ الطُّالبِ عنْ مذاقِ الحليبِ   سُ  3 

ا فِي الجدولِ  ، فكانتِ النتائجُ كمَ مُ لِ لديهِ المفضَّ
. اهُ أدنَ

o¥GòªdGpÜÓ£dG oOóY

É«∏«fÉa410

oáJ’ƒcƒ°T240

oádhGôa99

ƒ oéfÉe401

 َرتِّبِ الحليبَ بحسبِ المذاقِ المفضلِ لد  
. الطالبِ منَ األكثرِ إلى األقلِّ تفضيالً

يغةُ  ا يلِي هوَ الصِّ : أيٌّ ممَّ mO uó n©à oe ø pe lQÉ«àNG  4 

اللَّفظِيَّةُ للعددِ ٤٤٦ ٢٠١ ٧؟
   CG)  سبعةُ آالفٍ ومئتانِ وواحدٌ وأربعُ مئةٍ 

 . وستةٌ وأربعونَ
Ü)  سبعةُ ماليينَ ومئتَا ألفٍ وواحدٌ وأربعُ   

 . مئةٍ وستةٌ وأربعونَ
L`)  سبعُ مئةِ ألفٍ واثنانِ ومئةٌ وستةٌ   

 . وأربعونَ
   O)  سبعةُ ماليينَ ومئتانِ وعشرةُ آالفٍ 

 . وأربعُ مئةٍ وستةٌ وأربعونَ

ا يلِي:  ي تحتَهُ خطٌّ فيمَ مِ الَّذِ قْ ةَ للرَّ ليَّ اُكتبِ القِيمةَ المنزِ

٦٣٩ ٣٠١  6   ٧٦٥ ١٨  5 

: اليةَ مِنَ األكبرِ إلَى األصغرِ تِّبِ األعدادَ التَّ رَ

 ١٠٠٢ ،  ١٠٣٧ ،  ١٢٠٠ ،  ١١٠٢  7 

 ٧٦١٣ ،  ٧٧٠٢ ،  ٨٠٤٥ ،  ٧٤٩٩  8 

بِ العددَ إلى  . قَرِّ نُ حاسوبٍ ١٢٩٥ رياالً نُ حاسوبٍ   ثَمَ نُ حاسوبٍ   ثَمَ نُ حاسوبٍ   ثَمَ  9  ثَمَ

. أقربِ مئةٍ

الً ( >، <، = ): ستعمِ ، مُ ارنْ بينَ كلِّ عددينِ قَ

٦٧٨٢    ٦٧٠٢  10 

٢٤٨٧    ٢٧٨٤  11 

ا  بً قرَّ : العددُ ٧٦٢٠١١٣ مُ mO uó n©à oe ø pe lQÉ«àNpG  12 

: إلى أقربِ مئةِ ألفٍ هوَ

٧٧٠٠٠٠٠  (`L  ٧٦٠٠٠٠٠  (CG  

٨٠٠٠٠٠٠  (O  ٧٦٢٠٠٠٠  (Ü  

نَى العددَ  بَتْ مُ رَّ  13  كيفَ قَ

٩٦٣ ٦٤٧ إلى أقربِ مئةِ ألفٍ إلى:

700000
 

. رْ ذلكَ ؟ فسِّ وهلْ إجابتُها صحيحةٌ  
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: اخترِ اإلجابةَ الصحيحةَ

ا إلى أقربِ مئةِ ألفٍ  العددُ ٥٤٦٧٨٤٩١ مقربًّ العددُ   العددُ    1 

 : هوَ

٥٤٧٠٠٠٠٠  (`L  ٥٤٠٠٠٠٠٠  (CG  

٥٤٦٧٨٥٠٠  (O  ٥٤٦٠٠٠٠٠  (Ü  

ا يلِي يمثِّلُ الصيغةَ القياسيةَ للعددِ ستةَ  أيٌّ ممَّ ا يلِي يمثِّلُ الصيغةَ القياسيةَ للعددِ ستةَ   أيٌّ ممَّ ا يلِي يمثِّلُ الصيغةَ القياسيةَ للعددِ ستةَ   أيٌّ ممَّ ا يلِي يمثِّلُ الصيغةَ القياسيةَ للعددِ ستةَ   أيٌّ ممَّ  2 

ا  عشرَ مليونًا وثالثِ مئةٍ وسبعٍ وعشرينَ ألفً
 . وأربعِ مئةٍ وثالثةٍ

١٦٣٧٢٤٣٠  (`L  ١٦٧٢٣٠٤٣  (CG  

١٦٢٣٧٣٤٠  (O  ١٦٣٢٧٤٠٣  (Ü  

Oó©àe øe QÉ«àNG  1 AõédG

ا وثماني مئةٍ وخمسةٍ. ا يلِي يمثِّلُ الصيغةَ القياسيةَ للعددِ أربعِ مئةٍ وواحدٍ وستينَ ألفً أيٌّ ممَّ

٤٦١٨٠٥  (`L  ٤١٦٨٠٥  (CG  

٤٦١٨٥٠  (O  ٤٦١٥٨٠  (Ü  

اقرأ السؤالَ
أنتَ في حاجةٍ إلَى إيجادِ الصيغةِ القياسيةِ للعددِ.

لَّ سؤالَ االختبارِ حُ
. ى إيجادِ الصيغةِ القياسيةِ للعددِ كَ علَ اعملْ جدولَ المنازلِ ليساعدَ

لوفِ دورةُ األُ دورةُ الواحداتِ
مئاتٌ عشراتٌ آحادٌ مئاتٌ عشراتٌ آحادٌ
٤ ٦ ١ ٨ ٠ ٥

، الحظِ القيمةَ المنزليةَ  ما تقرأُ األعدادَ عندَ

يَ جـ اإلجابةُ هِ

ا وثماني مئةٍ وخمسةٍ. ا يلِي يمثِّلُ الصيغةَ القياسيةَ للعددِ أربعِ مئةٍ وواحدٍ وستينَ ألفً أيٌّ ممَّ
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نِ  يوضحُ الجدولُ أدناهُ أعدادَ سكانِ عددٍ منْ مدَ نِ   يوضحُ الجدولُ أدناهُ أعدادَ سكانِ عددٍ منْ مدَ نِ   يوضحُ الجدولُ أدناهُ أعدادَ سكانِ عددٍ منْ مدَ نِ   يوضحُ الجدولُ أدناهُ أعدادَ سكانِ عددٍ منْ مدَ نِ   يوضحُ الجدولُ أدناهُ أعدادَ سكانِ عددٍ منْ مدَ نِ   يوضحُ الجدولُ أدناهُ أعدادَ سكانِ عددٍ منْ مدَ  3 

. المملكةِ العربيةِ السعوديةِ خاللَ أحدِ األعوامِ
؟  ا المدينةُ التِي تضمُّ أكبرَ عددٍ منَ السكانِ مَ

páµ∏ªªdG p¿óe p¢†©H p¿Éµ°S oOóY

oáæjóªdGp¿Éµ°ùdG oOóY

oπ«ÑédG378949

pøWÉÑdG oôØM389993

É n¡HCG366551

oêôîdG376325

أبها  (`L الجبيل   (CG  

الخرج  (O حفر الباطن   (Ü  

أيُّ الرموزِ التاليةِ يجعلُ الجملةَ أيُّ الرموزِ التاليةِ يجعلُ الجملةَ  أيُّ الرموزِ التاليةِ يجعلُ الجملةَ  أيُّ الرموزِ التاليةِ يجعلُ الجملةَ   4 

 : ٣٤٥٠١٦١٩    ٣٤٥١٠٦١٩ صحيحةً

=  (`L  >  (CG  

+  (O  <  (Ü  

ما القيمةُ المنزليةُ للرقمِ ٧ فِي العددِ ٢٧٣١٥٨؟  ما القيمةُ المنزليةُ للرقمِ   ما القيمةُ المنزليةُ للرقمِ   ما القيمةُ المنزليةُ للرقمِ    5 

٧٠٠٠  (`L  ٧٠  (CG  

٧٠٠٠٠  (O  ٧٠٠  (Ü  

أجبْ عنِ األسئلةِ التاليةِ:

. قربِ العددَ ٤٧٧٥٠٠٠ إلى أقربِ مليونٍ قربِ العددَ   قربِ العددَ   قربِ العددَ    6 

اكتُبِ الصيغةَ اللفظيةَ للعددِ ٧٢٥٤٦٢ اكتُبِ الصيغةَ اللفظيةَ للعددِ   اكتُبِ الصيغةَ اللفظيةَ للعددِ   اكتُبِ الصيغةَ اللفظيةَ للعددِ    7 

اهُ تمثلُ  أيُّ النقاطِ الممثلةِ علَى خطِّ األعدادِ أدنَ اهُ تمثلُ   أيُّ النقاطِ الممثلةِ علَى خطِّ األعدادِ أدنَ اهُ تمثلُ   أيُّ النقاطِ الممثلةِ علَى خطِّ األعدادِ أدنَ اهُ تمثلُ   أيُّ النقاطِ الممثلةِ علَى خطِّ األعدادِ أدنَ  8 

العددَ ٢٢ ؟ 



   

: ا خطواتِ الحلِّ أجبْ عنِ السؤالينِ التاليينِ موضحً

اكتُبِ القيمةَ المنزليةَ للرقمِ ٩ فِي العددِ  اكتُبِ القيمةَ المنزليةَ للرقمِ   اكتُبِ القيمةَ المنزليةَ للرقمِ   اكتُبِ القيمةَ المنزليةَ للرقمِ    9 

حْ إجابتَكَ مستعمالً جدولَ  ٣٤٩٨٦٥ ؟ وضِّ
 . المنازلِ

وضحْ كيفَ يمكنُكَ تقريبُ العددِ ٣٨٧٦٣٤٢  وضحْ كيفَ يمكنُكَ تقريبُ العددِ   وضحْ كيفَ يمكنُكَ تقريبُ العددِ   وضحْ كيفَ يمكنُكَ تقريبُ العددِ    10 

. إلَى أقربِ مليونٍ

Iô«°ü≤dG áHÉLE’G  2 AõédG

ádƒ£ªdG áHÉLE’G  3 AõédG

? má«aÉ°VEG mIóYÉ°ùe ≈ndEG oêÉàëJ nπg

... røY náHÉLE’G p™£à°ùJ rºd G nPEG١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠
... p¢SQódG ≈ndEG ró o©a١-١٦-١١-١٤-١١-١٦-١١-١٤-١٥-١٢-٦
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oìô qn£dGh o™ªédG 2

? oìô qn£dG É neh ? o™ªédG É ne  

ا  أمَّ  ، الكلِّيَّ وعَ  المجمُ تُعطِي  أكثرَ  أوْ  نِ  يْ عددَ علَى    رَ تُجْ عمليَّةٌ   : الجمعُ
نَ العددِ  ذَ عددٌ مِ ى إذا أُخِ ا يتبقَّ  علَى عدديْنِ وتُعطِي مَ رَ الطَّرحُ فعمليَّةٌ تُجْ

. وحِ منهُ المطرُ

علَى  دُ  المغرِّ الطائرُ  ها  يقطعُ تي  الَّ المسافةُ  تَزيدُ  تقريبًا  ا  كيلُومترً كمْ   : l∫Éã pe

مِ الهجرةِ؟ سِ وْ نُونُو أثناءَ مَ ها طائرُ السُّ تي يقطعُ المسافةِ الَّ

pQƒ« t£dG pIôé pg oäÉaÉ°ùe

pôFÉ s£dG oº°SG(º∏c) oáaÉ°ùªdG

oO uô¨ªdG oôFÉ£dG16291

ƒofƒ oæ qo°ùdG oôFÉW14870

١٢ ٥                   
١٦٢٩١     
١٤٨٧٠ -

١٤٢١    
 

المسافةُ ١٤٢١ كلم.

? pπ r°ü nØrdG G nòg »a oºs∏ n© nJnCG G nPÉ ne

� . رحِ استعمالَ خصائصِ الجمعِ وقواعدِ الطَّ
� . رقِ تقديرَ المجموعِ والفَ
ا. � هَ ، وطرحَ ميْنِ أوْ أكثرَ قْ نَةِ مِنْ رَ جمعَ األعدادِ المكوَّ
حلَّ المسائلَ باستعمالِ مهارةِ التقديرِ أَوِ اإلجابةِ الدقيقةِ. �

oäGOôØªdG

خاصيةُ التجميعِ لعمليةِ الجمعِ خاصيةُ اإلبدالِ لعمليةِ الجمعِ  

التقديرُ حايدِ الجمعيِّ   خاصيةُ العنصرِ المُ
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. معِ والطَّرحِ كَ علَى تنظيمِ معلوماتِكَ عنِ الجَ دَ ةَ لِتُساعِ اِعملْ هذهِ المطويَّ

ا يأتِي:   كمَ ا بورقةِ A4 منَ الورقِ المقوَّ مبتدئً

هُ  عرضُ ريطًا  شَ وِ  اِطْ  1

طولِ  علَى  سم   ٦
الورقةِ .

ها  مَ سِّ وِ الورقةَ لتُقَ 2 اِطْ

ـــزاءٍ  أج  ٣ ـــى  إلَ
. متطابقةٍ

3 اِفتحِ الورقةَ 

بَّاسةَ  لِ الدَّ تعمِ واسْ
يُوبٍ  لعملِ ٣ جُ

ثبِيتِها. وتَ

يُوبِ  تُبْ على الجُ 4 اُكْ

 ، روسِ الدُّ عنَاوينَ 
تيْنِ  بِطاقَ ضعْ  ثمَّ 

. يْبٍ في كلِّ جَ
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oá``````` nÄ p« r¡ sàdG

: pán« pJB’G pánÄ p« r¡sàdG pán∏ pÄ r°S
nCG rø nY rÖ pLnCG

www.obeikaneducation.com  : p™ pb rƒ nª rdG ≈n∏ nY lás« paÉ n°V pEG mánÄ p« r¡nJ oán∏ pÄ r°S
nCG

ا يأتِي بالتَّقريبِ إِلى أَقربِ عشرةٍ: (الدرس ١-٦) رْ ناتجَ كلٍّ ممَّ دِّ قَ

٦٤
-٢١

 3  ٥٨
+٣١

 2  ٦٥
+٢٣

1 

٨٨-٢٦      6  ٦٠ + ٢٩  5  ٩٨-٢٢  4 

 المدارسِ في عقدِ اجتماعٍ  ترغبُ إدارةُ إحدَ  المدارسِ في عقدِ اجتماعٍ   ترغبُ إدارةُ إحدَ  المدارسِ في عقدِ اجتماعٍ   ترغبُ إدارةُ إحدَ  المدارسِ في عقدِ اجتماعٍ   ترغبُ إدارةُ إحدَ  7 

انَ في قاعةِ  ا كَ ا و٥٤ طالبًا. إذَ يضمُّ ١٣ معلمً
كرسيًّا  كم  رْ  فقدِّ كرسيًّا.   ١٨ االجتماعاتِ 

. إضافيًّ تحتاجُ ليجلسُ الجميعُ

ا يأتِي : (مهارة سابقة) دْ ناتجَ الجمعِ لكلٍّ ممَّ جِ أَوْ
٦٧

+٢٤
 10  ٣٦

+٥٧
 9  ٢٤

+٤٧
 8 

٨٩+٥٣      13  ٤٦+٧٨  12  ٥٦+٢٥  11 

ا؟ نَ الكتابيْنِ معً . فَكمْ صفحةً قرأتْ مِ ن كتابٍ آخرَ ٦٩ صفحةً مِ ن كتابٍ وَ قرأتْ زينةُ ٨٢ صفحةً مِ قرأتْ زينةُ   قرأتْ زينةُ    14 

ا يأتِي: (مهارة سابقة) رحِ لكلٍّ ممَّ دْ ناتجَ الطَّ جِ أَوْ
٤٧

-١٩
 17  ٣١

-٧
 16  ٢٦

-٩
 15 

٧٣-٤٥      20  ٦٤-٢٧  19  ٤٢-١٩  18 

هُ عمرُ  طَ تَقَ . إِذا كانَ مجموعُ ما الْ ورِ يومَ الثُّالثاءِ ا من الصُّ : التقطَ عمرُ ٣٤ صورةً يومَ اإلثنينِ ومزيدً oô rÑ nédG  21 

، فكمْ صورةً التقطَ يومَ الثُّالثاءِ؟ ٧١  صورةً



pìô s£dG oóYGƒbh p™ªédG o¢üFÉ°üN : oô rÑ nédG  1 - 2

يَ كلَّ األصنافِ يريدُ أحمدُ أنْ يشترِ
ورةِ. إذا تغيَّرَ ترتيبُ  الظَّاهرةِ في الصُّ
؟ لِّيُّ ، فهلْ يتغيَّرُ ثمنُها الكُ  األصنافِ

يَ كلَّ األصنافِ يريدُ أحمدُ أنْ يشترِ

٢٠ رياالً
١٠ رياالتٍ

١٥ رياالً

l»°SÉ°SCG lΩƒ¡Øe

ا.   مَ : ال يتغيَّرُ مجموعُ عددينِ بتبديلِ ترتِيبهِ بدالِ لعمليَّةِ الجمعِ É: خاصيةُ اإلِ v«¶Ød

٤ + ١ = ٥               ١ + ٤ = ٥ : lá∏ãeCG

نِ  : مجموعُ ثالثةِ أعدادٍ ال يتغيَّرُ بتغييرِ العدديْ يَّةُ التَّجميعِ لعمليَّةِ الجمعِ É:  خاصِّ v«¶Ød

  . نِ نبدأُ بهما عمليَّةَ الجمعِ يْ اللَّذَ

٥ +        ٥ ٧        + ٣

١٠ ١٠

(٢  +  ٣) + ٥   (٥  +  ٢) + ٣ : lá∏ãeCG ِيبيِّنُ القوسانِ ( ) العددين
. ا أوالً مَ هُ اللذينِ نبدأُ جمعَ

ي  يُساوِ  (٠) والعددُ  عددٍ  أيِّ  :مجموعُ  الجمعِيِّ حايدِ  المُ العنصرِ  يَّةُ  É:  خاصِّ v«¶Ød

هُ. العددَ نفسَ

٨ + ٠ = ٨         ٠ + ٨ = ٨ : lá∏ãeCG

p™ªédG o¢üFÉ°üN

تِي يريدُ أحمدُ أنْ يشتريَها،  فهلْ  الَّ رَ ترتيبُ األصنافِ  ا تغيَّ : إذَ lOƒ o≤ of

يُّ ؟ لِّ ها الكُ رُ ثمنُ يتغيَّ
لنْ  أثمانِ األصنافِ  أنَّ مجموعَ  الجمعِ  لِعمليَّةِ  يعيَّةُ  التَّجمِ يَّةُ  الخاصِّ تُفيدُ 

ما. نفيْنِ اللَّذينِ نبدأُ بجمعِ ثمنَيْهِ يتغيَّرَ بتغيُّرِ الصِّ
(١٥+١٠) + (٢٠ + ١٥) + ١٠ = ٢٠   

٣٥ + ١٠ = ٢٠ + ٢٥  
٤٥ = ٤٥  

p™ªédG p¢üFÉ°üN  o∫Éª©à°SG

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 p™ªédG  n¢üFÉ°üN  oπª©à°SnCG

 n™``̀ª``̀LC’ pìô````̀ s£````̀dG nó````̀YGƒ````̀bh

.É n¡ nMôWCGh nOGóYC’G

oäG nO nô rØ oªrdG

خاصيةُ اإلبدالِ لعمليةِ 
الجمعِ

خاصيةُ التجميعِ لعمليةِ 
الجمعِ

حايدِ  نصرِ المُ خاصيةُ العُ
الجمعيِّ

www.obeikaneducation.com
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p™ªédG p¢üFÉ°üN  o∫Éª©à°SG

1 
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تَها.  لْْ تِي استعمَ ةَ الَّ يَّ : ٠ +  = ٦. واذكرِ الخاصِّ اُكتبِ العددَ المفقودَ

، فرُ إلى عددٍ فَكانَ المجموعُ ٦ وعليهِ عَ الصِّ مِ جُ
فإنَّ العددَ المفقودَ هوَ ٦،    ٠ + ٦= ٦

. حايدِ الجمعِيِّ يَّةُ العنصرِ المُ تَها هيَ خاصِّ لْ تي استعمَ يَّةُ الَّ الخاصِّ

p™ªédG p¢üFÉ°üN  o∫Éª©à°SG

pìô s£dG oóYGƒbl»°SÉ°SCG lΩƒ¡Øe

. هُ ا أطرحُ (٠) من أيِّ عددٍ فإنَّ النَّتيجةَ تكونُ العددَ نفسَ É:  عندمَ v«¶Ød

٦ – ٠ = ٦            ،         ٤ – ٠ = ٤   : lá∏ãeCG

ه فإنَّ النَّتيجةَ تكونُ (٠). ا أطرحُ أيَّ عددٍ من نفسِ عندمَ  :É v«¶Ød

٦ – ٦ = ٠           ،           ٥ – ٥ = ٠   : lá∏ãeCG

ودَ : ١٠ -   = ١٠ اُكتبِ العددَ المفقُ

حُ (٠) من ١٠ فإنَّ النتيجةَ تكونُ ١٠. ا تَطْرَ عندمَ
١٠ – ٠ = ١٠ وعليهِ فالعددُ المفقودُ هوَ (٠).

pìô s£dG póYGƒb  o∫Éª©à°SG

تَها: األمثلة ١-٣ ةَ أوِ القاعدةَ الَّتي استعملْ يَّ اُكتبِ العددَ المفقودَ ، واذكرِ الخاصِّ

٧٤ + ٦٨=  +٧٤  3  (٩+٢)+(٥ +  ) + ٢ = ٥  )  )  2  ١٩-  = ١٩  1 

نِيًّا: مثال ١ اِجمعْ ذِهْ

٢٤ + ١٧ + ٣٦      6   ٢١ + ١٦ + ١٩  5  ١٢ + ١٣ + ٢٨  4 

. إجابتَكَ رْ  فسِّ ؟  الجمعيِّ المحايدِ  نصرِ  العُ يَّةِ  خاصِّ عكسَ  و  تبدُ تي  الَّ الطَّرحِ  قاعدةُ  ا  مَ  7 

 ní°Vƒàd  (  )  pø«°Sƒ≤dG  pπª©à°SpG

 oCGó`̀Ñ`̀à`̀ °`̀S pø```̀ rjò```̀ qn∏```̀ dG pø```̀ rj nOó```̀©```̀dG

. k’ qnhCG É nª o¡ n©ªL

2



 
تَها: األمثلة ١-٣ يَّةَ أوِ القاعدةَ الَّتي استعملْ اُكتبِ العددَ المفقودَ ، ثمَّ اذكرِ الخاصِّ

٠  = ٩  +    10     +٤+٣+١ = ٣+١  9  (٨+٧) + ( +٨) + ٧ = ٩ 8 

١٥ -   = ١٥  13   ٧+(١+٨) = (٧+   ) +٨  12  ٥ -   = ٠ 11 

نِيًّا: مثال ١ اِجمعْ ذِهْ

١٣ + ١١ + ٢٧  16   ٣٥ + ٢٢ + ١٥  15  ١٧ + ٢٤ + ١٣  14 

٣١ + ٢٢ + ٢٩  19   ١٤ + ٣٣ + ٢٦  18  ٢٢ + ١٦ + ٢٨  17 

 . ها بحصتينِ بُ في استراحةٍ قصيرةٍ بعدَ ، وسيخرجُ الطُّالَّ ياتِ بعدَ ٢٤ دقيقةً ياضَّ ةُ الرِّ : تنتهي حصَّ o¢SÉ« p≤dG  20 

؟ همْ روجِ يَتْ لخُ ، فكمْ دقيقةً بقِ دةُ كلِّ حصةٍ ٤٥ دقيقةً فإِذا كانتْ مُ

تَها : لْ ةَ أوْ القاعدةَ الَّتي استعمَ يَّ ا الخاصِّ ا يلِي موضحً أجبْ عمَّ

ا  تُهما لديهَ أيُّ  . ٥ مثلَّثاتٍ ٤ مربَّعاتٍ وَ  شيماءَ ٣ دوائرَ وَ ، ولدَ ٥ دوائرَ ٣ مربَّعاتٍ وَ  نورةَ ٤ مثلَّثاتٍ وَ لدَ  نورةَ   لدَ  نورةَ   لدَ  21 

؟ نَ األُخرَ أشكالٌ هندسيَّةٌ أكثرُ مِ

ا فِي    : ا مناسبً :اُكتبْ عددً láMƒ oàØe ládCÉ°ùe  22 

. رْ إجابتَكَ    (٢٣+  ) + ١٩ = ٢٣+ (  +١٩). هلْ تستطيعُ أنْ تكتبَ أيَّ عددٍ في  ؟ فسِّ

ا  أيُّهمَ . فَ عِيِّ مْ رِ المحايدِ الجَ نصُ يَّةِ العُ : طُلِبَ إلى ماجدٍ وحسنٍ إعطاءُ مثالٍ علَى خاصِّ
n
CÉ£îdG p∞°ûàcpG  23 

. رْ إجابتَكَ ا؟ فسِّ أعطَى مثاالً صحيحً

ٌ lóLÉe

 0 = 2 – 2   

ٌ lø n°ù nM

3 = 3 + 0

يَّةِ التَّجميعِ لعمليَّةِ الجمعِ في إيجادِ ناتجِ  نْ خاصِّ 24  كيفَ تستفيدُ مِ

نِيًّا؟ ٧٧٥  + ٦٣٩ + ٢٢٥ ذِهْ
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p¥ôØdGh ṕ ƒ oªéªdG oôjó≤J  2 - 2

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

. n¥ô nØdGh ń ƒªéªdG oQ q pó nboCG

oäG nO nô rØ oªrdG

يرُ دِ قْ التَّ

www.obeikaneducation.com

ا لشراءِ  ا منْ مصروفِهَ ليلَى جزءً تدخرُ 
الخاتمِ والساعةِ الموضحيْنِ في الصورةِ 
تحتاجُ  تقريبًا  رياالً  فكمْ  المجاورةِ، 

لشرائِها؟

؛  نا نفهمُ أنَّ المطلوبَ هوَ تقديرُ اإلجابةِ ، فإنَّ دُ كلمةُ (تقريبًا) في المسألةِ رِ ا تَ عندمَ
. ن اإلجابةِ الدقيقةِ : إعطاءُ إجابةٍ قريبةٍ مِ أيْ

رْ ناتجَ العمليةِ ٢٣٤٢ + ٦٣٧ بتقريبِ األعدادِ إلى أقربِ مئةٍ. دِّ قَ

. عْ قربْ كالًّ منَ العددينِ إلَى أقربِ مئةٍ، ثمَّ اجمَ

٢٣٤٢
+٦٣٧

٢٣٠٠
+٦٠٠

٢٩٠٠

≈dEG oÜ qnô n≤ oj

≈dEG oÜ qnô n≤ oj

ي ٢٩٠٠ تقريبًا. نْ ٢٣٤٢ + ٦٣٧ تُساوِ إِذَ

2

ṕ ƒªéªdG oôjó≤ nJ

اعةِ مقربًا إلَى أقربِ عشرة؟ راءِ الخاتَمِ والسَّ ى لشِ مْ رياالً تحتاجُ ليلَ : كَ lOƒ o≤ of

قرب ثمن كل منها إلى أقرب ١٠، ثم إجمع.

١١٩
+٦٧

١٢٠
+٧٠

١٩٠

≈dEG oÜ qnô n≤ oj

≈dEG oÜ qnô n≤ oj

إذنْ تحتاجُ ليلَى إلى ١٩٠ رياالً تقريبًا.

1

ṕ ƒªéªdG oôjó≤ nJ

. في بعضِ المسائلِ نستعملُ التَّقريبَ إلَى أقربِ مئةٍ أوْ إلى أقربِ ألفٍ لتقديرِ اإلجابةِ

١١٩رياالً
٦٧رياالً



 ás«d põæªdG áª« p≤dG pπ pª©à°SpG

 Öjô≤J »a ∂JóYÉ°ùªd

.OGóYC’G

ا يأتِي: األمثلة ١-٣ عطاةٍ في كلٍّ ممَّ ةٍ مُ رِ الناتجَ بتقريبِ األعدادِ إلى أقربِ قيمةٍ منزليَّ دِّ قَ
٢١ + ٧٣ ؛ عشرةٍ  1

2  ٣١٢ + ٢٧ ؛ عشرةٍ
3  ٣٨٣ + ١٢٢ ؛ مئةٍ

١٥٦١-٣٠٥ ؛ مئةٍ  4
5  ٢٧٤٦ – ١٥٢٩ ؛ عشرةٍ

6  ٣٧٢١٥-٦٩٧٢ ؛ ألفٍ

ا يأتِي: األمثلة ١-٣ عطاةٍ في كلٍّ ممَّ ةٍ مُ يبِ األعدادِ إلى أقربِ قيمةٍ منزليَّ رِ الناتجَ بتقرِ دِّ قَ

٣٤+٢٣؛ عشرةٍ   10  ٦٣٦+٢٧؛ مئةٍ 9 
11  ٦٨٧+٣٣١؛ مئةٍ

٤٥٥-٢٢٩؛ عشرةٍ   12

٢٧٦٢٩-٥٣٦٤؛ عشرةٍ    15

13  ١٦٢٤-٥٣٤؛ مئةٍ 

16  ٤٨٩٨٦+٧٦٦٤؛ ألفٍ

14  ٧٧٢-٥٩٣؛ ألفٍ

17  ٤٧٢٣٦-٢٠٤٢٥؛ مئةٍ

رْ ناتجَ العمليةِ: ٧٥٤٢ – ٣٢٢٥ بتقريبِ األعدادِ إلى أقربِ عشرةٍ. دِّ قَ

. قربْ كالًّ منَ العددينِ إلَى أقربِ عشرةٍ، ثمَّ اطرحْ

٧٥٤٢
-٣٢٢٥

٧٥٤٠
-٣٢٣٠

٤٣١٠

≈dEG oÜ qnô n≤ oj

≈dEG oÜ qnô n≤ oj

ي ٤٣١٠ تقريبًا. نْ ٧٥٤٢ – ٣٢٢٥ تساوِ إِذَ

3

p¥ô nØdG oôjó≤ nJ
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المبلغَ  رُ  تُقدِّ ا. كمْ   عثمانُ ثالجةً ومكيفً اشترَ  7

هُ؟ ي سيدفعُ الذِ
 ١٥١٠  +  ١٢١٣ ناتجَ  رْ  ــدِّ 8  قَ

وإلَى  مئةٍ  أقربِ  إلى  بالتَّقريبِ 
يرينِ معَ  التَّقدِ نِ  .قارِ أقربِ ألْفٍ

؟ ا تُالحظُ . ماذَ اإلجابةِ الدقيقةِ

lá q«FÉHô¡c  lIõ¡LCG

ô© q°ùdG oRÉ¡édG

k’ÉjQ 3998 láLÓK

k’ÉjQ 1795 l∞«µe
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: بًا األعدادَ إلى أقربِ ألفٍ رِّ قَ اليةِ مُ لَّ كالًّ مِنَ المسائلِ التَّ حُ

ا  ا. فكمْ كيلُومترً لَ ١٢٠٥١١ كيلُومترً حَ ا، وقُطُر كوكبِ زُ ي ١٤٢٩٥٣ كيلُومترً شترِ إِذا كانَ قُطُر كوكبِ المُ  18

؟ كبَيْنِ وْ ينِ الكَ ي هذَ رُ الفرقَ بينَ قُطرَ دِّ قَ تقريبًا تُ

رُ  ، فكمْ رياالً تقريبًا سيوفِّ لةِ ٥٧٨٨٠ رياالً ستعمَ يارة المُ ، وثَمنُ السَّ يَّارةِ الجديدةِ ٨٤٦٠٠ رياالً إِذا كانَ ثمنُ السَّ  19

؟ لةً ستعمَ  سيَّارةً مُ ا اشترَ خالِدٌ إذَ

، فكمْ  ا. فإِذا صعدَ إلى القمةِ ثم نزلَ ها ٨٨٥٠ مترً تي يبلغُ ارتفاعُ تَ الَّ سْ ةَ جبلِ إفرِ تسلقٌ قمَّ : صعدَ مُ o¢SÉ« p≤dG  20

؟ ا تقريبًا قدْ قطعَ مترً

في  أبراجٍ  خمسةِ  أعلَى  المجاورُ  الجدولُ  يِّنُ  بَ يُ  :ٌ läÉ njÉ næ pH

الِيةِ  التَّ المسائلِ  مِن  كالًّ  لَّ  حُ  ، بالجدولِ مستعينًا   . الَمِ العَ
بالتَّقريبِ إلى أقربِ مئةٍ: 

زيدُ ارتفاعُ بُرجِ خليفةَ على  ا تقريبًا يَ كمْ مترً
؟ بُرجِ تايبيهِ

ا يكونُ الفرقُ بينَ بُرجِ  رْ كمْ مترً دِّ قَ
. شيكاغوسبايرَ وبُرجِ شنغهاي سنترَ

زيدُ ارتفاعُ برجِ الساعةِ  ا تقريبًا يَ كمْ مترً
بِمكةَ على بُرجِ شنغهاي سنتر؟

21

22

23

oêô oÑdGoádh sódG(Ω) ´ÉØJQ’G

»HO / oáØ«∏N
 oá«Hô©dG oäGQÉeE’G

oIóëàªdG

828

nôjÉÑ°Sƒ oZÉµ«°TÉµjôeCG609

( páYÉ°ùdG oêôH)

 p∂∏ªdG o∞bh

áµe põjõ©dG póÑY

oájOƒ©°ùdG601

¬«ÑjÉJo¿GƒjÉJ509

ôàæ°S …É¡¨æ°Toø«°üdG492



51 ¥ôØdGh ´ƒªéªdG ôjó≤J :2-2 ¢SQódG

هما ١٠٠٠٠. ا إلى أقربِ ألفٍ يكونُ مجموعُ بَ رِّ يْنِ بحيثُ إِذا قُ : اُكتبْ عددَ lá nMƒà rØ ne lánd
n
CÉ r°ù ne  : lá nMƒà rØ ne lánd
n
CÉ r°ù ne  : lá nMƒà rØ ne lánd
n
CÉ r°ù ne  24 

ا بعدَ التَّقريبِ أقلَّ أمْ أكبرَ  مَ هُ بَ عددانِ إلى العددِ األدنَى، فهلْ يكونُ مجموعُ : إِذا قُرِّ t… pO nó n©dG t¢ù përdG   : t… pO nó n©dG t¢ù përdG   : t… pO nó n©dG t¢ù përdG   : t… pO nó n©dG t¢ù përdG  25 

. رْ إجابَتكَ ؟ فسِّ هما قبلَ التَّقريبِ وعِ ن مجمُ مِ

رقِ بدالً منْ  ن األحيانِ نَستعملُ التَّقريبَ لتقديرِ المجموعِ أو الفَ في كثيرٍ مِ   26 

. ةٍ قَّ ن الحسابِ بِدِ طِ مثاالً يكونُ فيهِ التَّقديرُ أفضلَ مِ . أَعْ بطِ سابِه بالضَّ .حِ ةٍ قَّ ن الحسابِ بِدِ طِ مثاالً يكونُ فيهِ التَّقديرُ أفضلَ مِ . أَعْ بطِ سابِه بالضَّ .حِ ةٍ قَّ ن الحسابِ بِدِ طِ مثاالً يكونُ فيهِ التَّقديرُ أفضلَ مِ . أَعْ بطِ سابِه بالضَّ حِ

؟  ي يجعلُ الجملة التاليةَ صحيحةً ما العددُ الذِ ؟   ي يجعلُ الجملة التاليةَ صحيحةً ما العددُ الذِ ؟   ي يجعلُ الجملة التاليةَ صحيحةً ما العددُ الذِ ؟   ي يجعلُ الجملة التاليةَ صحيحةً ما العددُ الذِ ؟   ي يجعلُ الجملة التاليةَ صحيحةً ما العددُ الذِ ؟   ي يجعلُ الجملة التاليةَ صحيحةً ما العددُ الذِ  27 

(الدرس ٢-١) 

  (٢٦ + ١٥) + (٣٢ +  ) + ١٥ = ٣٢    

١٥  (`L  ٣٢  (CG  

٤٧  (O  ٢٦  (Ü  

 ، ا بـِ ١٢٨ رياالً  ثوبً ذهبَ خالدُ إلى السوقِ فاشترَ ا بـِ    ثوبً ذهبَ خالدُ إلى السوقِ فاشترَ ا بـِ    ثوبً ذهبَ خالدُ إلى السوقِ فاشترَ ا بـِ    ثوبً ذهبَ خالدُ إلى السوقِ فاشترَ  28 

، وحقيبةً لجهازِ المحمولِ  ا بـِ ٨٥ رياالً وشماغً
. قدرْ كمْ رياالً دفعَ ثمنًا لجميعِ  بـِ ١٦٧ رياالً

؟ (الدرس ٢-٢)  مشترياتِهِ
٤٠٠ ريالٍ  (`L ٢٠٠ ريالٍ   (CG  

٣٥٠ ريالٍ  (O ٣٠٠ ريالٍ   (Ü  

ا: (الدرس ٢-١) تهَ ، واذكرِ الخاصيةَ أوِ القاعدةَ التِي استعملَ اكتُبِ العددَ المفقودَ
(١٧ + ٢٩ ) + ( ٣٨ +  ) + ٢٩ = ٣٨  30    ٤٢ -  = ٤٢  29 

عطاةٍ: (الدرس ١-٦) بْ كلَّ عددٍ إلى أقربِ قيمةٍ منزليةٍ مُ قرِّ

٧٤٣٣٩٢٨١ ؛ مليونٍ  ٣٢٨٩ ؛ ألفٍ    33  ٢٤٧ ؛ عشرةٍ   32   31 

ا يأتِي مستعمالً ( > ، < ، = ): (الدرس ١- ٤)  قارنْ بينَ العددينِ فِي كلٍّ ممَّ
٢٨٦٣٤١  ٢٦٨٣٤١  36   ٤٦٠٣٤  ٤٦٠٤٣  35   ٩٦٢٤  ٩٦٤٢  34 

: (الدرس ١ – ٣) استعملِ الخطواتِ األربعِ لحلّ المسألتينِ التاليتينِ
 ، ، وعليٌّ ١٢ نقطةً ا أَحمدُ ١٨ نقطةً ا سجلَ منهَ . اذَ  المبارياتِ سجلَ فريقٌ لكرةِ السلةِ ٥٨ نقطةً فِي إحدَ  37 

 . لَ باقِي الفريقِ فكمْ نقطةً سجَّ
 . هرينِ ا مدةَ شَ هُ صفيَّةُ بدلَ اشتراكِهَ رْ ما ستدفعُ . فقدِّ الِ صفيَّةَ ٣٢ رياالً قيمةُ االشتراكِ الشهريِّ لجوَّ  38 
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بقيمةِ  عصائرَ  ــراءُ  شِ يلزمُ  يٍّ  درسِ مَ حفلٍ  إلقامةِ 
 ، وابٍ بقيمةِ ٦٤٦ رياالً ينةٍ وأكْ ، وأدواتِ زِ ٢٥٢ رياالً
تكونُ  تقريبًا  رياالً  فكمْ   . ٨٩٥  رياالً بقيمةِ  وفطائرَ 

؟ تَكلِفةُ هذهِ الحفلةِ

عطياتُ المسألةِ؟ ا مُ مَ
. • ثمنُ العصائرِ ٢٥٢ رياالً

 . وابِ ٦٤٦ رياالً • ثمنُ األدواتِ واألكْ
 . • ثمنُ الفطائرِ ٨٩٥ رياالً

؟ ا المطلوبُ مَ
. يِّ درسِ • إيجادُ كمْ رياالً تقريبًا يلزمُ إلقامةِ الحفلِ المَ

. رُ اإلجابةَ نا نُقدِّ ، فإِنَّ ا أنَّ كلمةَ (تقريبًا) وردَتْ في المسألةِ بمَ

. وَ اإلجابةُ الدقيقةُ . افترِضْ أنَّ المطلوبَ هُ لَّ راجعِ الحَ
٨٩٥ ٦٤٦ وَ : ٢٥٢ وَ اجمعِ األعدادَ

. بما أنَّ ١٧٩٣ قريبةٌ مِنْ ١٨٠٠، فإنَّ اإلجابةَ صحيحةٌ

، ثمَّ اجمعْ بْ كلَّ عددٍ إلى أقربِ مئةٍ قَرِّ

. يِّ درسِ إذنْ يلزمُ ١٨٠٠ ريالٍ تقريبًا إلقامةِ الحفلِ المَ

 ≈ndEG mOóY sπc rÜ qôb

. p¬«a mádõæe pôÑcCG

٣٠٠
٦٠٠

+٩٠٠
١٨٠٠

١  ١
٢٥٢
٦٤٦

+٨٩٥
١٧٩٣

٢٥٢
٦٤٦

+٨٩٥
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ها: لَّ مَّ حُ ، ثُ قيقةَ ا كانَ المطلوبُ هوَ التَّقديرَ أوِ اإلجابةَ الدَّ فِي المسائلِ اآلتيةِ: بَيِّنْ إذَ

ن  مِ أكثرُ  ا  معً وناصرٍ  وخالدٍ  ي  سامِ   لدَ هلْ   3

؟ جةٍ مَ دْ ١١٠ أقراصٍ مُ

(الرابـعِ  يـنِ  الصفَّ مـنَ  طالبـةً   ٥٠ شـاركتْ   4

ا  ) فِي رحلةٍ إلَـى المتحفِ الوطنِّي. إذَ والخامسِ
ا  ، فمَ نَّ ٣٦ طالبةً مـنَ الصفِّ الرابعِ كانَ مـنْ بينهِ
تِي شاركنَ فِي  عددُ طالباتِ الصفِّ الخامسِ الالَّ

الرحلةِ تقريبًا؟

اعتَيْنِ يوميًّا. فَكمْ ساعةً  ا كانتْ سعادُ تقرأُ سَ إذَ  7

السنةِ  أيامِ  عددَ  بأنَّ  ا  علمً ا  يًّ سنوِ تقرأُ  تقريبًا 
ا تقريبًا؟ الهجرية ٣٥٤ يومً

هل العدد    9

  رَ في إحدَ ) والذي نُشِ (٢٧١٤٠٠٠ نسمةٍ
حفِ يمثلُ العددَ التقريبيَّ أم الدقيقَ  الصُّ

رْ  ؟ فسِّ ةِ عوديَّ انِ المملكةِ العربيَّةِ السُّ لعدد سكَّ
. تَكَ إجابَ

بْ عنِ السؤالينِ ١، ٢: ، ثمَّ أَجِ ابقةِ اِرجعْ إلى المسألةِ السَّ

وليسَ  التَّقديرُ  هوَ  المطلوبَ  أنَّ  عرفتَ  كيفَ   1

؟ إيجادَ اإلجابةِ الدقيقةِ
، واألدواتِ  نفترضُ أَنَّ ثمنَ العصائرِ ٩٦ رياالً  2

 . رياالً  ٦٤٩ والفطائرِ   ، رياالً  ٤٢٥ وابِ  واألكْ
. رْ إجابَتكَ ؟ فسِّ رُ تكلِفةَ إقامةِ الحفلِ دِّ قَ فكمْ تُ

األُولَى  أفرادِ  عددُ   : بِ الطالَّ ن  مِ تانِ  مجموعَ  5

 . بٍ طالَّ  ١٠٧ الثَّانيةِ  أفرادِ  وعددُ  طالبًا،   ٩٢
جٍ  لِ المدرسيِّ في مدرَّ ورَ الحفْ وا حضُ إذا أرادُ
؟  ذلِكَ مْ  يُمكنُهُ فهلْ   ، شخصٍ  ٢٠٠ لـِ  عُ  يتسَ

. تَكَ رْ إجابَ فسِّ

 : ، كانَ أحدُ األسئلةِ  االختباراتِ فِي إحدَ  6

p™ªédG nèJÉf róLhCG

17 + 34 + 23

٢٢ م٢٢ م

٢٢ م

٢٢ م

SÉ«≤dG¢: يقيسُ ماجدٌ المسافةَ حولَ حديقتِهِ   8

ياجِ  ن السِّ ا مِ ها. فكمْ مترً لعملِ سياجٍ حولَ
؟ يحتاجُ إلحاطةِ الحديقةِ كاملةً

 ádCÉ°ùªdG πM IQÉ¡e :3-2 ¢SQódG

oº°S’GoOóY
páéeó oªdG p¢UGôbC’G

 »eÉ°S21

lódÉN42

lô°UÉf33
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rQ uó nb       دْ ناتِجَ ٦٨٢٤+٣٤٩ جِ أوْ

o™ª nédG  4 - 2

p¢SrQ sódG oI nô rµ pa

 ø`̀ pe o¿ sƒ`̀µ`̀à`̀J G kOGó`````̀YCG o™``̀ª``̀LCG

. mΩÉbQCG pI só pY

www.obeikaneducation.com

páHÉLE’G pás«pdƒ≤©e ø pe ≥ q≤ëJ

، ا التَّقديرِ ا أنَّ اإلجابةَ الدقيقةَ ٧١٧٣ قريبةٌ من هذَ تَ المجموعَ بـِ ٧١٠٠. بمَ رْ لقدْ قَدَّ

   . فإنَّ اإلجابةَ معقولةٌ

: w»
p∏ªY l•É°ûnf        

مثِّلُ ١٣٥ + ١٢٧ جاورُ  يُ النَّموذجُ المُ
رْ ١٣٥ + ١٢٧ دِّ 1 قَ

2 لحسابِ قيمةِ ١٣٥ + ١٢٧،

تجميعِ  ــادةُ  إع ــروريِّ  الــضَّ ــنَ  مِ هلْ 
؟ اآلحادِ؟ كيفَ تعرفُ ذلكَ

تجميعِ  إعادةُ  روريِّ  الضَّ نَ  مِ هلْ   3

؟  ؟ كيفَ تعرفُ ذلكَ العشراتِ

p™«ªéàdG pIOÉYEG ™e o™ªédG

13=9+4   

 mIô°û©c 13 n™«ªénJ ró pY
n
CG

. mOÉMBG 3h

7=4+2+17=1+6

11=3+8

 m∞dCÉc káÄe 11 n™«ª rénJ ró pY
n
CG

. mIóMGh máÄeh

Iƒ£îdG 1 : اِجمعِ اآلحادَ

£oIƒ 2: اِجمعِ العَشراتِ oîdG

Iƒ£îdG 3 : اِجمعِ المئاتِ

Iƒ£îdG 4 : اِجمعِ األلوفَ

        

. أحيانًا تكونُ إعادةُ التجميعِ ضرورةً عندَ الجمعِ

1

p™«ªéàdG pIOÉYEG ™e o™ªédG

. أحيانًا تكونُ إعادةُ التجميعِ ضرورةً عندَ الجمعِ

١           
٦٨٢٤    

٣٤٩ +
٣   

 ١      ١           
٦٨٢٤    

٣٤٩ +
١٧٣   

      ١            
٦٨٢٤   

٣٤٩  +
٧٣   

 ١     ١           
٦٨٢٤    

٣٤٩ +
٧١٧٣   

  

  

  

  

٦٨٢٤
+٣٤٩

٦٨٠٠
+٣٠٠

٧١٠٠
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رِ  جاورُ عددَ التذاكِ : يمثلُ الجدولُ المُ oôcGòJ

ضورِ  ي األربعاءِ والخميسِ لحُ بيعةِ يومَ المَ
رِ  ا مجموعُ التذاكِ رةِ قدمٍ . فمَ مباراتَي كُ

بيعةِ؟ المَ

2

rQ uó nb

mΩÉbQCG pI só pY øe máf sƒµ oe mOGóYnCG o™ rª nL

pô pcGòàdG oäÉ©«Ñ ne

oΩƒ«dGoOó©dG

oAÉ©HQC’G5713

o¢ù«ªîdG4827

 ٥٧١٣ 
٤٨٢٧ +

٦٠٠٠    
٥٠٠٠ +

١١٠٠٠    

10 = 7+3

 mIô°û©c mOÉMBG 10 n™«ªéJ róYnCG

.OÉMBG (0)h

15 = 8+7

 m∞dCÉc káÄe 15 n™«ªéJ ró pYnCG

. mäÉÄe (5)h

4=2+1+1

10=4+5+1

. إذنْ مجموعُ التذاكِر المبيعةِ ١٠٥٤٠تذكرةً
: páHÉLE’G pás«pdƒ≤©e ø pe ≥ q≤ëJ

نْ  ا أنَّ اإلجابةَ الدقيقةَ (١٠٥٤٠) قريبةٌ مِ رتَ المجموعَ بـ ١١٠٠٠ بمَ لقدْ قَدَّ
  . ولةٌ ؛ فإنَّها معقُ هذا التَّقديرِ

١           
٥٧١٣    
٤٨٢٧  +

٠    

١             
٥٧١٣     
٤٨٢٧  +

٥٤٠    

١      ١           
٥٧١٣    
٤٨٢٧  +

٥٤٠    

١      ١           
٥٧١٣    
٤٨٢٧  +

١٠٥٤٠    

Iƒ£îdG 1 : اِجمعِ اآلحادَ

Iƒ£îdG 2 : اِجمعِ العشراتِ

Iƒ£îdG 3 : اِجمعِ المئاتِ

Iƒ£îdG 4 : اِجمعِ األلوفَ
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: المثاالن ١، ٢ ةِ اإلجابةِ بالتَّقديرِ قْ مِن معقوليَّ ، ثمَّ تحقَّ دْ ناتجَ الجمعِ أوجِ

: المثاالن ١، ٢ ةِ اإلجابةِ بالتَّقديرِ قْ منْ معقوليَّ قَّ ، ثمَّ تَحَ دْ ناتجَ الجمعِ جِ أَوْ

 : ةِ اإلجابةِ بالتَّقديرِ قْ مِن معقوليَّ ، ثمَّ تحقَّ دْ ناتجَ الجمعِ أوجِ
1

 : ةِ اإلجابةِ بالتَّقديرِ قْ مِن معقوليَّ ، ثمَّ تحقَّ دْ ناتجَ الجمعِ أوجِ
234 ٣٩٤     

٨٤  +
١٥٩٢    

٤٢٩ +
٢٩٧١    

٨٦٤ +
٢٩٣٨٠    

٨٢٥٣ +

ها. فإذا جمعَ الفريقُ ١٧٨  يرِ وِ ن أجلِ إعادةِ تَدْ جاجاتِ الفارغةَ مِ يجمعُ فريقُ أصدقاءِ البيئةِ في المدرسةِ الزُّ  5

ا؟ هريْنِ معً هرِ الثَّانِي، فكمْ زجاجةً جمعَ الفريقُ فِي الشَّ لِ و٢٣٦ زجاجةً في الشَّ هرِ األوَّ زجاجةً في الشَّ

 ، يَّارةً في اتجاهِ البحريْنِ بورِ ٨٧٧٨ سَ نْ عُ سرِ الملكِ فهدٍ في أحدِ األيامِ عَ كشفتْ إحصائياتٌ مروريةٌ على جِ  16

؟ سرَ في ذلكَ اليومِ . ما مجموعُ السياراتِ التي قَد عبرتِ الجِ ةِ عوديَّ وَ ٧١٢٦ سيارةً في اتِّجاهِ السُّ

عِها. مْ ها تحتَ بعضٍ عندَ جَ يَّةَ ترتيبِ المنازلِ في األعدادِ بعضِ حْ أهمِّ ضِّ وَ  6

 ، عه ٢٠٠ ريالٍ . فإِذا كانَ مَ ، وكرةِ قدمٍ ثمنُها ٣٠ رياالً راءِ مالبسَ رياضيةٍ ثمنُها ١٥٠ رياالً يرغبُ بكرٌ في شِ  17

؟ رةِ القدمِ راءِ المالبسِ الرياضيَّةِ وكُ يَ معهُ لشِ ي ما بقِ ، فهلْ يكفِ ا ثمنُه ١٥ رياالً ا كتابً  منهَ وقد اشترَ

٦٧٤٢     
٩٧٥  +

 9  ٢٩٠     
٦٩٣  +

 8  ٣٦٤     
٥٨  +

 7

٢٣٨٢٤     
٧٣٤٦  +

 12  ٦٤٨١     
٢٧٥٦  +

 11  ٨٣٤٦     
٧٢٠٨  +

 10

٦٩٣٧٨٢     
٤٧٨١٦  +

 15  ٣٧١٧٨    
٨٢٣٧٠ +

 14  ٨٢٨٢٨     
٤٧٨٩  +

 13
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ا ٦٠٠٠٠ تقريبًا. همَ ، ويبلُغُ مجموعُ نُ من خمسةِ أرقامٍ ا يتكوَّ مَ يْنِ كلٌّ منهُ : اُكتبْ عددَ lá nMƒà rØ ne lánd
n
CÉ r°ù ne  : lá nMƒà rØ ne lánd
n
CÉ r°ù ne  : lá nMƒà rØ ne lánd
n
CÉ r°ù ne  18 

هما  ، ومجموعُ ن أربعةِ أرقامٍ نُ مِ ما يتكوَّ يْنِ كلٌّ منهُ  19     كيفَ يمكنُ أنْ نجمعَ عددَ

؟ نُ من خمسةِ أرقامٍ يتكوَّ

أطفالٍ  لعبةِ  لشراءِ  السوقِ  إِلَى  ا  هَ مَ ذهبتْ  أطفالٍ   لعبةِ  لشراءِ  السوقِ  إِلَى  ا  هَ مَ ذهبتْ  أطفالٍ   لعبةِ  لشراءِ  السوقِ  إِلَى  ا  هَ مَ ذهبتْ  أطفالٍ   لعبةِ  لشراءِ  السوقِ  إِلَى  ا  هَ مَ ذهبتْ   20 

اللعبةِ  ثمنُ  كــانَ  ا  إذَ الصغيرةِ.  ا  ألختِهَ
تَانِ منْ فئةِ  يَّ ا ورقتانِ نقدِ هَ . وكانَ لديْ ٢٦ رياالً
 . ، وورقةٌ واحدةٌ منْ فئةِ ٥ رياالتٍ ١٠رياالتٍ
؟ (الدرس ٢ – ٣) فأيُّ العباراتِ التاليةِ صحيحةٌ

. ى لديها مبلغٌ أقلُّ منْ ٥ رياالتٍ سيتبقَّ  (CG  

لِكُ  تمْ ال  ا  ألنَّهَ اللعبةِ  اءَ  شرَ تستطيعُ  Ü)  ال   

ا. المالَ الكافِيَ لشرائِهَ
. لديها المبلغُ المطلوبُ بالضبطِ  (`L 

. ا البائعُ أكثرَ منْ ٥ رياالتٍ سيُعيدُ لهَ  (O  

وفي  إضافيًّا،  كرسيًّا   ١٧ المدرسةِ  مكتبةِ  فِي  المدرسةِ   مكتبةِ  فِي  المدرسةِ   مكتبةِ  فِي  المدرسةِ   مكتبةِ  فِي   21 

يأتِي  ا  ممَّ أيٌّ  إضافيًّا.  كرسيًّا   ٤٥ المطعمِ 
ي  للكراسِ الكليِّ  العددِ  إيجادِ  كيفيةَ  يوضحُ 

؟ (الدرس: ٢ – ٤) اإلضافيةِ

١٧ + ٤٥  (CG  

١٧ – ٤٥  (Ü  

١٧ × ٤٥  (`L 

١٧ ÷ ٤٥  (O  

ا يأتِي: (الدرس ٢ – ٢) قدرِ الناتجَ بتقريبِ األعدادِ إلَى أقربِ قيمةٍ منزليةٍ معطاةٍ ممَّ
٥٣٦ + ٣٩٦٢ ؛ مئةٍ ١٩٦ + ١٨٤ ؛ عشرةٍ  23   22 

اجمعْ ذهنيًّا: (الدرس ٢ – ١)
               ٢٦ + ١٤ + ٣  25              ١٠ + ٢٥ + ١٨  24 

            ١٩ + ٢٥ + ٣١  27               ١٥ + ١٢ + ٣٠  26 

عطاةٍ: (الدرس ٢ – ١) قربْ كلَّ عددٍ إلَى أقربِ قيمةٍ منزليةٍ مُ
٢١٥٩ ؛ مئةٍ                ٩٨٧ ؛ عشرةٍ                29   28 

٤٠١٩ ؛ مئةٍ                ٧٨٣٦٨ ؛ ألفٍ               31   30 
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رِ الخاصيةَ أوِ  ، واذكُ : اكتُبِ العددَ المفقُودَ oôÑédG

تَها: (الدرس ٢-١) القاعدةَ التِي استعملْ
    =   ١٣٦  +   ٠  1 

(٢ + ٧ ) + ( ٤ +    ) + ٧ = ٤   )   )  2 

٥٨ + ٩٨ =    + ٥٨  3 

ا:  : اكتُبِ الخاصيةَ أوِ القاعدةَ التِي استعملتَهَ oôÑédG

(الدرس ٢-١)

، وقلما  ى ثالثةُ أقالمِ رصاصٍ في مقلمة سلْمَ ، وقلما   ى ثالثةُ أقالمِ رصاصٍ في مقلمة سلْمَ ، وقلما   ى ثالثةُ أقالمِ رصاصٍ في مقلمة سلْمَ ، وقلما   ى ثالثةُ أقالمِ رصاصٍ في مقلمة سلْمَ  4 

. وفي مقلمةِ  ، وقلمُ حبرٍ أزرقُ حبرٍ أحمرانِ
، وثالثةُ  ، وقلمُ حبرٍ أحمرُ ا رصاصٍ فاطمةَ قلَمَ

ا أكبرَ منَ  . أيُّ مقلمةٍ تحوي عددً قٍ أقالمِ حبرٍ زرْ
. ؟ وضحْ اجابتَكَ األقالمِ

ي يجعلُ  : ما العددُ الذِ mOó©àe røe lQÉ«àNG  5 

؟ الجملة العدديةَ التاليةَ صحيحةً
(١٧ + ١٢) + (٢١ +    ) + ١٢ = ٢١  

(الدرس ٢-١) 

١٧  (`L  ١١  (CG  

٢١  (O  ١٢  (Ü  

قدرِ الناتجَ بالتقريبِ إلَى أقربِ منزلةٍ معطاةٍ: 
(الدرس ٢-٢)

٢٢ + ٦٣  ؛ عشرةٍ    6 

٥٦٧ – ٢٠٣ ؛ مئةٍ   7 

٥٨٢٥ – ٥٥١ ؛ مئةٍ  8 

: يظهرُ الجدولُ التالِي  mOó©àe røe lQÉ«àNG  9 

 أحدِ المعارضِ  أعدادَ السياراتِ المتوافرةِ لدَ
. (الدرس ٢-٢) بحسبِ دولةِ الصنعِ

 p¢VQÉ©ªdG póMCG »a äGQÉ«°ùdG oOGóYCG

p™æ°üdG pádhO pÖ°ùëH

oá©æ°üªdG oádhódGpäGQÉ«°ùdG oOóY

É«fÉªdCG146

¿ÉHÉ«dG175

ÉµjôeCG206  

. رْ مجموعَ السياراتِ الموجودةِ فِي المعرضِ قدِّ  

٦٠٠  (`L  ٤٠٠  (CG  

٧٠٠  (O  ٥٠٠  (Ü  

ثمَّ   ، الدقيقةُ اإلجابةُ  أمِ  التقديرُ  هوَ  المطلوبُ  هلْ  حددْ 
: (الدرس ٢-٣) حلَّ المسألةَ

، أرادَ عملَ سياجٍ   أحمدَ مزرعةٌ مربعةُ الشكلِ ، أرادَ عملَ سياجٍ   لدَ  أحمدَ مزرعةٌ مربعةُ الشكلِ ، أرادَ عملَ سياجٍ   لدَ  أحمدَ مزرعةٌ مربعةُ الشكلِ ، أرادَ عملَ سياجٍ   لدَ  أحمدَ مزرعةٌ مربعةُ الشكلِ  10  لدَ

ا  ا، فكمْ مترً ا كانَ طولُ ضلعِ المزرعةِ ٢٠ مترً ا، إذَ لهَ
؟  يحتاجُ لعملِ السياجِ

، ثمَّ تحققْ منْ معقوليةِ اإلجابةِ  أوجدْ ناتجَ الجمعِ
: (الدرس ٢ – ٤) بالتقديرِ

٦٣٤٥٦
٣٧٤٢٥ +

    12    ٢٨١٨٠
٧٢٣٣ +

 11 

 13  كيفَ يمكنُ جمعُ 

األعدادِ ١٧٥ + ١٣٩ + ٢٢٥ ذهنيًّا. (الدرس ٢-١)
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 pπ°üØdG p∞°üàæe oQÉÑàNG
4-2 ≈dEG 1-2 øe ¢ShQódG 2

oI 1: مثّلِ العددَ ٤٢١  nƒ r£ oîrdG 
. باستعمالِ النَّماذجِ

 . oI 2:  اِطرحِ اآلحادَ nƒ r£ oîrdG

 . oI 3:  اِطرحِ العشراتِ nƒ r£ oîrdG

ألنَّكَ  ؛  التَّجميعِ إعادةِ  إلى  تحتاجُ 
ال تستطيعُ أنْ تَطرحَ ٤ عشراتٍ منْ 

. عشرتينِ

إلَى ــدةٍ  واح لمئةٍ  التجميعَ  فُكَّ 
ا مع  هَ ، ثمَّ أعدْ تجميعَ ١٠ عشراتٍ
العشراتِ ليصبحَ لديكَ ١٢ عشرةً.

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 . pOG nó rY
nC’G nì rô nW o∞ p°û rµnà r°S

nCG

oäG nO nô rØ oªrdG

نْه وحُ مِ رُ طْ المَ
وحُ رُ طْ المَ

قُ رْ الفَ

www.obeikaneducation.com

٤٢١     
٢٤١  -

٠     

٣ ١٢              
٤٢١     
٢٤١  -

٨٠    

دَ ناتجَ ٤٢١-٢٤١ لِ النماذجَ لِتجِ استعمِ

. قدْ تحتاجُ إلى إعادةِ تجميعٍ عندَ إجراءِ عمليةِ الطرحِ

 

 

(5 - 2)  p¢SQ só∏d l•É n°ûnf         

oì rô s£dG     

 ìô£dG :5-2 ±É°ûµà°SG
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: الً الجمعَ ستعمِ رحِ مُ ةِ الطَّ حَّ قْ مِنْ صِ قَّ اِطرحْ ثمَّ تَحَ

٣٥٧ – ٩٨  3

٢٨٧ – ١٩٥  5

٧٢٧ – ٤٦٩  8

٥٢٥ – ٣٨٥  6

٨٦١ – ٥٩٣  9

٦٣٢ – ٢٤٨  7

٩٤٨ – ٧٢٩  10

٦٧٩ - ٣٤٥  4

؟ ها فوقَ بعضٍ عندَ إجراءِ عمليَّةِ الطَّرحِ يَّةُ ترتيبِ أرقامِ األعدادِ بعضِ 11     أهمِّ

: rô uµ na

ن ٤٢١؟ 1    كيفَ استعملْتَ النماذجَ لطرحِ ٢٤١ مِ

. تَ بإعادةِ التَّجميعِ في منزلةِ العشراتِ فْ كيفَ قُمْ 2   صِ

 

:4 oI nƒ r£ oîrdGِاِطرحِ المئات
ن ٣ مئاتٍ اِطرحْ ٢ مئات مِ

نه وحُ مِ رُ طْ  المَ
وحُ  رُ طْ   المَ

قُ رْ الفَ

١٢ ٣          
٤٢١    
٢٤١ -
١٨٠   

: r≥ s≤ në nJ

. ةِ الطَّرحِ قِ من صحَّ لِ الجمعَ للتَّحقُّ اِستعمِ

٤٢١    
٢٤١ -
١٨٠   

١٨٠    
٢٤١ +
٤٢١   

 . يحةٌ نِ اإلجابةُ صحِ إِذَ

äÉjhój



٣٧١٩    
٩٥٧ -

٢   

oìô s£dG  5 - 2

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 o¿ sƒµàj É n¡æe wπc G kOGóYCG oìôWnCG

. mΩÉbQCG pI só pY rø pe

www.obeikaneducation.com                                     . ا في حالةِ الجمعِ ، كمَ ميعِ ا إلى إعادةِ التجْ عندَ طرحِ األعدادِ نَحتاجُ أحيانً

يَةُ هي ٢٧٦٢ كلم. تبقِّ نِ المسافةُ المُ إِذَ

. ةِ الطَّرحِ قِ من صحَّ لِ الجمعَ للتَّحقُّ ≤ : اِستعمِ q≤ëJ

أقلعتْ طائرةٌ منْ مطارِ الملكِ خالدٍ الدوليِّ 
ا  . فإذَ بالرياضِ متوجهةً إلَى مدينةِ تونُسَ
ا  قطعتْ مسافةَ ٩٥٧ كلم، فكمْ كيلومترً

ا بأنَّ المسافةَ بينَ  ي لتصلَ إلى تونُسَ علمً بقِ
رُ بـِ ٣٧١٩ كلم؟ المدينتينِ تقدَّ

páÄªdG n™«ªéJ ró pY
n
CG

mäGô°ûY pô°û©c 

p∞dC’G n™«ªéJ ró pY
n
CG

. mäÉÄe pô°û©`c 

oIƒ£îdG ١ : اِطرحِ اآلحادَ

£oIƒ 2: اِطرحِ العشراتِ oîdG

Iƒ£îdG 3 : اِطرحِ المئاتِ

Iƒ£îdG 4 : اِطرحِ األُلوفَ

دْ نَاتِجَ ٣٧١٩ – ٩٥٧  جِ يَةِ، أَوْ تبقِّ : لِمعرفةِ المسافةِ المُ o¢SÉ« p≤rdG 1

: rQ uó nb ٣٧١٩    
٩٥٧  -

٣٧٠٠     
  ١٠٠٠  -
٢٧٠٠     

٣٧١٩    
٠٩٥٧ -
٢٧٦٢   

٢٧٦٢    
٠٩٥٧ +
٣٧١٩   

p™«ªéàdG pIOÉYEG ™e oìô s£dG

١٦                   
١١ ٦   ٢            
٣٧١٩    

٩٥٧ -
٧٦٢   

١٦                   
١١ ٦   ٢            
٣٧١٩    
٠٩٥٧ -
٢٧٦٢   

 .ا يبٌ منْهَ اإلجابةُ صحيحةٌ والتقديرُ قرِ

١١ ٦             
٣٧١٩    

٩٥٧ -
٦٢   
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 nìô£J ¿CG o™«£à°ùJ n’ É neóæY

. pá¡HÉ°ûàªdG p∫RÉæªdG »a nOGóYC’G

 pádõæª∏d n™«ªéàdG s∂a ¿PEG

 kIóMh É n¡æe ròN sºK , pá«dÉàdG

 pô°ûY ≈dEG É n¡ n©«ªéJ s∂ah kIóMGh

 n™e É n¡ n©«ªéJ róYCG sºK , mäGóMh

. pá≤HÉ°ùdG pádõæªdG päGóMh
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. ى ٢٩٣٠ رياالً نْ سيتبقَّ إِذَ

ا.   يبٌ منهَ ، والتَّقديرُ قرِ يحةٌ اإلجابةُ صحِ

ةِ الطَّرحِ حَّ نْ صِ قِ مِ لِ الجمعَ للتَّحقُّ تعمِ ≤ : اسْ q≤ëJ

p∞dC’G n™«ªéJ ró pY
n
CG 

. mäÉÄe pô°û©`c 

oIƒ£îdG 1 : اِطرحِ اآلحادَ

£oIƒ 2: اِطرحِ العشراتِ oîdG

oIƒ£îdG 3 : اِطرحِ المئاتِ

oIƒ£îdG 4 : اِطرحِ األُلوفَ

. إِذا  بَرِ المدرسةِ ٤٢٧٥ رياالً تَ خْ يرِ مُ ةُ لتطوِ لِفةُ اإلجمالِيَّ : تبلغُ التَّكْ lOƒ o≤ of

ى الستكمالِ التطويرِ؟ ا، فكمْ يتبقَّ دفعتْ إدارةُ المدرسةِ ١٣٤٥ رياالً منْهَ

: rQ uó nb

2

pOƒ≤ tædG oìô nW

٤٢٧٥    
١٣٤٥ -
٢٩٣٠   

٢٩٣٠   
١٣٤٥ +

٤٢٧٥    

٤٢٧٥     
١٣٤٥  -

٤٣٠٠     
١٣٠٠  -
٣٠٠٠     

: المثاالن ١، ٢ يرَ الً الجمعَ والتَّقدِ ستعمِ رحِ مُ ةِ الطَّ حَّ قْ مِن صِ قَّ اِطرحْ ثمَّ تَحَ
1234 ٥٢٦    

٤٠٣ -
٩٣٧    
٧٢٩ -

٢٩٦٢    
٨٤٥ -

٤٧٨٥    
٢٢٩٣ -

ها  ألُمِّ ةً  هديَّ اشترتْ  ا  إذَ  . رياالً  ٩٥ عائشةَ  معَ   5

ها؟ ى معَ ، فكمْ رياالً يتبقَّ بـِ ٢٥ رياالً
ةِ 6  حَّ صِ نْ  مِ قُ  تَحقَّ تَ كيفَ  اِشرحْ 

. الً الجمعَ مِ ستعْ الطَّرحِ مُ

٤٢٧٥    
١٣٤٥ -

٠   

١٢ ٣          
٤٢٧٥    
١٣٤٥ -
٩٣٠    

٤٢٧٥    
١٣٤٥ -

٣٠   

١٢ ٣          
٤٢٧٥    
١٣٤٥ -
٢٩٣٠   



ر إجابتك ؟ فسّ يعٍ مِ : أيُّ مسائلِ الطَّرحِ اآلتيةِ ال يتطلَّبُ حلُّها إعادةَ تَجْ n∞∏àîªdG p∞°ûàcG  19

تتكونُ  بحيثُ   ، يعٍ تجمِ إعادةَ  حلُّها  يتطلَّبُ  الطَّرحِ  حولَ  الحياةِ  واقعِ  ن  مِ مسألةً     20

. ا منْ ثالثةِ أرقامٍ علَى األقلِّ األعدادُ الواردةُ فيهَ

: المثاالن ١، ٢ يرَ الً الجمعَ والتَّقدِ ستعمِ رحِ مُ ةِ الطَّ حَّ قْ مِنْ صِ قَّ اِطرحْ ثمَّ تَحَ

7

11

8

12

9

13

10

14

٤٧٩      
٢٩٢  -

٤٢٧٣     
٣٦٥  -

٩٢٤     
٨٣٧  -

٨٨٤٥     
٦٢٧  -

٥٢٤     
٢٤٦  -

٥٧٥١     
٤٨٢٤  -

٩٨٦     
٣٣٩  -

٨٣٢٧    
٥٧٠٩  -

47457     

40724 -

70639      

39607 -

89584     

57372 -

95947     

26377 -

 ، ، و١٢ امرأةً مْ ١٧ رجالً ا؛ منهُ  عياداتِ األسنانِ خاللَ يومٍ واحدٍ ٣٦ مراجعً بلغَ عددُ المراجعينَ إلحدَ  17

؟ . كم طفالً راجعَ العيادةَ في ذلكَ اليومِ والباقِي منَ األطفالِ

٣٩٥٣٦ – ١٨٦٩٨  15

ا، وتسلَّقَ  ها ٥٣٦٤ مترً ةٍ ارتفاعُ نطَقَ نْ مِ تَ مِ سْ ةِ إِفرِ هُ قِمَّ قَ تسلِقٌ تسلُّ بدأَ مُ  18

ا، فكمْ  ت ٨٨٥٠ مترً سْ ةِ إِفرِ تَ أنَّ ارتفاعَ قِمَّ لِمْ ا. إِذا عَ مسافةَ ٧٠١ مترً
؟ ةِ مَّ يَ ليصلَ إلى القِ قِ ا بَ مترً

٦٤٧٧٩ – ٤٢٧٨٨  16

63 ìô£dG :5-2 ¢SQódG
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٢ : nø« pÑ pY sÓdG oO nó nY

: páÑ©t∏dG oäGhOCG

مٌ منْ ٠ إلَى ٩.•  رٌ مقسَّ مؤشِّ
 •. ورقةٌ وقلمٌ

: só p© nà r°SpG

 •. يعدُّ كلُّ العبٍ ورقةً كما في الشكلِ

:

rْCG nó rH
pG

، ويكتبُ كلٌّ •  عبُ األولُ المؤشرَ كُ الالَّ يحرِّ
  بَينِ الرقمَ الظاهرَ فِي إحدَ منَ الالعِ

. المنازلِ علَى ورقتهِ
عبُ في ذلكَ حتَّى يتمَّ ملءُ •  يستمرُّ الالَّ

. ، ثمَّ يجدُ ناتجَ الطرحِ المنازلِ الثمانيةِ
يجبُ أنْ يكونَ العددُ المطروحُ أصغرَ منَ • 

. المطروحِ منهُ
عبُ •  الالَّ ويحصلُ   ، يْنِ الناتِجَ عبانِ  الالَّ يقارنُ 

ي لديهِ الناتجُ األكبرُ علَى نقطةٍ واحدةٍ. الذِ
ا الطرحِ يحصلُ كلُّ العبٍ •   ناتِجَ إذا تساوَ

على نقطةٍ واحدةٍ.
عبُ •  ، ويفوزُ الالَّ يستمرُّ اللَّعبُ

. ي يحصلُ علَى ٥ نقاطٍ الذِ

على نقطةٍ واحدةٍ.
عبُ  ، ويفوزُ الالَّ يستمرُّ اللَّعبُ

. ي يحصلُ علَى ٥ نقاطٍ الذِ

m¥ôa pÈcCG oøjƒµJ

pOGóYC’G oìôW



mQÉ nØ r°U
nCG pOƒLh n™e oìô qn£dG  6 - 2

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 ø`̀ pe ká`̀f sƒ`̀µ`̀ oe G kOGó`````̀YCG oìô````̀WnCG

. lQÉØ°UCG É¡ o°†©H mΩÉbQCG pI só pY

www.obeikaneducation.com

. حُ األعدادُ األُخرَ ا تُطْرَ ا كمَ ها أصفارٌ تمامً تِي بعضُ أرقامِ حُ األعدادُ الَّ تُطْرَ

نتجُ المنطقةُ  ا تُ نًّ : ارجعْ إلى التَّمثيلِ باألعمدةِِ. كمْ طُ lás« pYGQ pR oπ«°UÉ në ne

؟ هُ منطقةُ تبوكَ نتِجُ ا تُ الشرقيةُ زيادةً على مَ

1

بيِّنُ  يُ المجاورُ  باألعمدةِِ  التمثيلُ 
يَا فِي  حلِّيَّ لمحصولِ البَامْ اإلنتاجَ المَ
ا الفرقُ بينَ  . مَ بعضِ مناطقِ المملكةِ

؟ أكبرِ إنتاجٍ وأقلِّ إنتاجٍ

mQÉØ°UCG pOƒLh n™e oì rô s£dG

. نتِجُ تبوكُ ا تُ نًّا أكثرَ ممَّ نتجُ المنطقةُ الشرقيةُ ٢٦٧٠ طُ نْ تُ إِذَ

 . يحةٌ ≤r : ٢٦٧٠ + ٤٣٠ = ٣١٠٠ وبالتَّالِي فإنَّ اإلجابةَ صحِ s≤ëJ

0 = 0 – 0

2 = 0 – 2

mIóMGh máÄe n™«ªéJ ró pY
n
CG

mäGô°ûY pô°û©`c 

7 = 3 – 10 

 mIóMGh m∞dCG n™«ªéJ ró pY
n
CG

. mäÉÄe pô°û©`c

6 = 4 – 10

٣١٠٠    
٤٣٠ -

٠   

١٠        
١٠ ٠  ٢       

٣١٠٠    
٤٣٠ -
٦٧٠   

١٠      
١٠ ٠  ٢       

٣١٠٠    
٤٣٠ -

٢٦٧٠   

Iƒ£îdG 1 : اِطرحِ اآلحادَ

£oIƒ 2: اِطرحِ العشراتِ oîdG

Iƒ£îdG 3 : اِطرحِ المئاتِ

Iƒ£îdG 4 : اِطرحِ األُلوفَ

٠١٠
٣١٠٠    

٤٣٠ -
٧٠    
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 rø pe rCGóHG , oì nô r£nJ É neóæ pY

. pOÉMB’G pádõæe

pQÉØ°UC’G pOƒL oh ™e oìô s£dG

.  ١٨٩ مللتًرا منَ الزيتِ  سلّوَ ى لدَ نْ تبقَّ إِذَ

0 = 2 - 2 8 = 1 - 9

1 = 8 - 9

 mIóMGh m∞dCG n™«ªéJ ró pY
n
CG

 máÄeh , mäÉÄe pô°û©`c

. mäGô°ûY pô°û©`c mIóMGh

 mIô°ûY n™«ªéJ ró pY
n
CG

 mOÉMBG pô°û©`c mIóMGh

9 = 5 – 14

: المثاالن ١، ٢ الً الجمعَ ستعمِ رحِ مُ ةِ الطَّ حَّ قْ مِن صِ قَّ اِطرحْ ثمَّ تَحَ
1234 ٣٠٩    

٥٧ -

٦٦٠٠٠    
٢٣٤٧٥  -

٧٠٧    
٥٣٥ -

٢٠٠٦    
٥٣٦ -

٨٠٠٥   
٤٤٢٣ -

لِ  األوَّ اليومِ  في  الكتابِ  ضَ  ــرِ ــعْ مَ حضرَ   5

الثَّانِي  اليومِ  في  هُ  وحضرَ  ، ١٠٠٠ شخصٍ
اليومِ  حضورِ  عددُ  يزيدُ  فكم  ا.  ٣٥٠ شخصً

ضورِ اليومِ الثَّانِي؟ لِ على عددِ حُ األوَّ

نْ أينَ تبدأُ إعادةَ  التَّجميعِ 6  مِ
إليجادِ النَّاتجِ في المسألةِ 

. رْ إجابَتكَ ؟ فسِّ اآلتيةِ

 ٢٠٠٤ مللتراتٍ منْ زيتِ  وَ  سلْ لدَ  : p¿ƒàjõdG oâjR

ا  ا. فكمْ مللترً ا ١٨١٥ مللترً هَ ا مألتْ علبةً سعتُ . إذَ الزيتونِ
ا؟ ى لديهَ منَ الزيتِ يتبقَّ

2

pQÉØ°UC’G pOƒL oh ™e oìô s£dG

oIƒ£îdG 1 : اِطرحِ اآلحادَ

£oIƒ 2: اِطرحِ العشراتِ oîdG

oIƒ£îdG 3 : اِطرحِ المئاتِ

oIƒ£îdG 4 : اِطرحِ األُلوفَ

٩   ٩                  
١٤ ١٠ ١٠ ١         
٢٠٠٤    
١٨١٥ -

٩   

٩    ٩                 
١٤ ١٠ ١٠ ١         
٢٠٠٤    
١٨١٥ -

٨٩    

٩    ٩                 
١٤ ١٠ ١٠ ١         
٢٠٠٤    
١٨١٥ -
١٨٩    

٩    ٩                 
١٤ ١٠ ١٠ ١         
٢٠٠٤    
١٨١٥ -

٠١٨٩    



: المثاالن ١، ٢ الً الجمعَ ستعمِ رحِ مُ ةِ الطَّ دْ مِن صحَّ اِطرحْ ثمَّ تأكَّ

78

9

٤٠٨    
٣٦ -

٦٠٤    
٤٩٢ -

٩٠٠٦    
٧٤٧٤ -

٨٠٠٧    
٤٨٣٦ -

حيحُ هوَ  راتِ الصَّ . إِذا كانَ عددُ الكُ راتٍ جاجيَّةِ ١٠٠٧ كُ راتِ الزُّ نتْ آمنةُ أنّ عددَ الكُ في مسابقةٍ مدرسيَّةٍ خمَّ  13

؟  حيحِ ينِ آمنةَ والعددِ الصَّ رةً يكونُ الفرقُ بينَ تخمِ ٩٧٢، فكمْ كُ

ا مشاهُ  حمنِ أكثرَ ممَّ الرَّ ى عبدُ ا مشَ ا. فكمْ مترً حمنِ ٣٠٥٠ مترً الرَّ ى عبدُ ا، ومشَ ى عثمانُ ٢٩٧٠ مترً ا مشَ إذَ  14

؟  عثمانُ

 10

٩٠٠٣ – ٥٢٩٥  11٣٠٠٧٠ – ١٤٠٢١  12

67 QÉØ°UC’G OƒLh ™e ìô£dG :6-2 ¢SQódG

رقِ في  رُ الجدولُ أطوالَ الطُّ هِ ظْ :  يُ l¥ôW

 . ولٍ أربعِ دُ

ا تـزيـدُ أطوالُ الطُّرقِ فِي        كمْ كيلُومـترً

يَا؟ بانْ يَا على أطوالِها في إِسْ أُستُرالْ

ـا  نْسَ رَ ما     ما الفرقُ بينَ أطوالِ الطُّرقِ فـي فَ
؟ ةِ عودِيَّ لَكةِ العربيَّةِ السُّ مْ مَ وأطوالِها في الْ

      15

ـا  نْسَ رَ ـا ما     ما الفرقُ بينَ أطوالِ الطُّرقِ فـي فَ نْسَ رَ 16ما     ما الفرقُ بينَ أطوالِ الطُّرقِ فـي فَ

p¥ô qo£dG o∫GƒWCG

oádh qódG(º∏c) o∫ƒ q£dG

É°ùfôa951200

É«dGôà°SCG823217

É«fÉÑ°SEG681298

ájOƒ©°ùdG221372
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لوزارةِ  السنويُّ  اإلحصائيُّ  الكتابُ  يشيرُ  لوزارةِ   السنويُّ  اإلحصائيُّ  الكتابُ  يشيرُ  لوزارةِ   السنويُّ  اإلحصائيُّ  الكتابُ  يشيرُ  لوزارةِ   السنويُّ  اإلحصائيُّ  الكتابُ  يشيرُ  لوزارةِ   السنويُّ  اإلحصائيُّ  الكتابُ  يشيرُ  لوزارةِ   السنويُّ  اإلحصائيُّ  الكتابُ  يشيرُ   20 

الصحةِ لعامِ ١٤٣١هـ إلى أنَّ عددَ األطباءِ فِي 
منطقةِ الرياضِ منَ الذكورِ بلغَ ٤٤٩٨ طبيبًا، 
عددُ  يزيدُ  كمْ   . طبيباتٍ  ١٦٠٦ اإلناثِ  ومنَ 

؟ (الدرس ٢ – ٥)   األطباءِ الذكورِ عنِ اإلناثِ
٣٨٩٢  (`L  ٣٢٩٢  (CG  

٦١٠٤  (O  ٢٨٩٢  (Ü  

ارِ أحدِ المتنزهاتِ خاللَ األُسبوعِ  بلغَ عددُ زوَّ ارِ أحدِ المتنزهاتِ خاللَ األُسبوعِ   بلغَ عددُ زوَّ ارِ أحدِ المتنزهاتِ خاللَ األُسبوعِ   بلغَ عددُ زوَّ ارِ أحدِ المتنزهاتِ خاللَ األُسبوعِ   بلغَ عددُ زوَّ  21 

ارِ  ، بينَما بلغَ عددُ الزوَّ ينَ ي ٣٤٠٠٧ زائِرِ الماضِ
ا  ارِ هذَ ا األُسبُوعِ ٢١٨٢٩. كم قلَّ عددُ الزوَّ هذَ

؟ (الدرس ٢ – ٦)  األُسبُوعِ
١٣١٠٨  (`L  ١٢١٧٨  (CG  

١٣١١٢  (O  ١٢٩١٢  (Ü  

: (الدرس ٢ – ٥) اطرحْ ثمَّ تحققْ منْ صحةِ الطرحِ مستعمالً الجمعَ أوِ التقديرَ
١٩٠٣٤ - ١٦١٧  24  ٨٩٦١ - ١٢٥٨  23  ٩٥٢ - ٦٢٤  22 

: (الدرس ٢ – ٤) ، ثمَّ تحققْ منْ معقوليةِ اإلجابةِ بالتقديرِ أوجدْ ناتجَ الجمعِ

٣٦٦٤٠ + ١٤٢٥٥  27                 ٨٧٣٨ + ٢٢٥٣  26  ٦٩٢٢ + ٢٤٣٦٧  25 

: استعملِ الجدولَ المجاورَ لإلجابةِ عنِ  o¢SÉ« p≤dG

األسئلةِ ٢٨ -  ٣٠ (الدرس ١-٣)
؟  ا الفرقُ بينَ أكبرِ عددٍ وأَقَلِّ عددٍ منَ المسافرينَ مَ ؟   ا الفرقُ بينَ أكبرِ عددٍ وأَقَلِّ عددٍ منَ المسافرينَ مَ ؟   ا الفرقُ بينَ أكبرِ عددٍ وأَقَلِّ عددٍ منَ المسافرينَ مَ ؟   ا الفرقُ بينَ أكبرِ عددٍ وأَقَلِّ عددٍ منَ المسافرينَ مَ  28 

؟  ا يُمكِنُ ا أقلُّ مَ مَ نِ الفرقُ بينَ أعدادِ المسافرينَ منْهُ يْ سمِّ مطارَ ؟   ا يُمكِنُ ا أقلُّ مَ مَ نِ الفرقُ بينَ أعدادِ المسافرينَ منْهُ يْ سمِّ مطارَ ؟   ا يُمكِنُ ا أقلُّ مَ مَ نِ الفرقُ بينَ أعدادِ المسافرينَ منْهُ يْ سمِّ مطارَ ؟   ا يُمكِنُ ا أقلُّ مَ مَ نِ الفرقُ بينَ أعدادِ المسافرينَ منْهُ يْ سمِّ مطارَ  29 

ي الهفوفِ وبيشةَ أكبرُ منْ عددِ  ينَ منْ مطارَ هلْ مجموعُ أعدادِ المسافرِ ي الهفوفِ وبيشةَ أكبرُ منْ عددِ   ينَ منْ مطارَ هلْ مجموعُ أعدادِ المسافرِ ي الهفوفِ وبيشةَ أكبرُ منْ عددِ   ينَ منْ مطارَ هلْ مجموعُ أعدادِ المسافرِ ي الهفوفِ وبيشةَ أكبرُ منْ عددِ   ينَ منْ مطارَ هلْ مجموعُ أعدادِ المسافرِ  30 

؟   المسافرينَ منْ مطارِ نجرانَ

 røe nIóL ≈dEG n¿hôaÉ°ùªdG oÜÉcôdG

`g 1430 nΩÉY páµ∏ªªdG päGQÉ£e p¢†©H

oQÉ£ªdGnøj pôaÉ°ùªdG oOóY

oáMÉÑdG45556

o±ƒØ¡dG9153

o∞FÉ£dG5487

oá°û«H46285

o¿Gôéf65147

. نًا من ثالثةِ أرقامٍ ا مكوَّ نهُ العددُ ٣٥٤٧٥ تكونُ اإلجابةُ عددً حَ مِ ا طُرِ ا إِذَ دْ عددً جِ : أَوْ láMƒoàØ ne ládCÉ°ùe   : láMƒoàØ ne ládCÉ°ùe   : láMƒoàØ ne ládCÉ°ùe  17 

. رْ إجابَتكَ . فسِّ يحةً ؛ فأيُّهما كانتْ إجابتُه صحِ حيمِ وخالدٌ مسألةَ الطَّرحِ اآلتيةَ الرَّ : حلَّ عبدُ
n
CÉ£îdG p∞°ûàcpG   :
n
CÉ£îdG p∞°ûàcpG   :
n
CÉ£îdG p∞°ûàcpG   :
n
CÉ£îdG p∞°ûàcpG  18  . يحةً ؛ فأيُّهما كانتْ إجابتُه صحِ حيمِ وخالدٌ مسألةَ الطَّرحِ اآلتيةَ الرَّ حلَّ عبدُ

pº«MôdG oóÑY
ٌódÉN

530000      

304547  -

235453      

530000      

304547  -

225453      

ن ٥٠٠٠؟  19     كيفَ تُعيدُ التَّجميعَ لطرحِ ٣٤٠٦ مِ
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ا بمنزلةِ اآلحادِ. ، تبدأُ دائمً ا تطرحُ عندمَ  1

. إعادةُ التَّجميعِ تعنِي إعادةَ الجمعِ  2

، حفظتْ  عددُ سورِ القرآنِ الكريمِ ١١٤ سورةً  13

تحفظَ  أنْ  علَيها  سورةً  كمْ   ، سورةً  ٤٧ فاطمةُ 
؟ لتُتمَّ حفظَ القرآنِ الكريمِ كامالً

أنهارِ  أطولَ  اآلتِي  الجدولُ  بَيِّنُ  يُ  : o¢SÉ« p≤dG  14

ي  دِ الفرقَ بينَ طُولَيْ نهرَ جِ ها. أَوْ المِ وأطوالَ العَ
يسبِّي. سِ النِّيلِ والمِ

عطاةٍ: رْ بالتَّقريبِ إلى أقربِ قيمةٍ منزليَّةٍ مُ دِّ قَ

 ، دْ هلِ المطلوبُ هوَ التَّقديرُ أمِ اإلجابةُ الدقيقةُ دِّ حَ
: لَّ المسألةَ ثمَّ حُ

 ( ) و عالمةَ  حيحةِ  الصَّ العِبارةِ  أمامَ   ( ) ضعْ عالمةَ 
حيحةِ: .أمامَ العبارةِ غيرِ الصَّ ٥٣٦٤ + ٤٨٢؛ مئةٍ  8

٨٩٣٢٥ – ٨٠٢٣٦؛ عشرةٍ.  9

يَ  . إِذا اشترتْ ساعةً وبقِ معَ والدةِ أملَ ٩٢ رياالً  7

؟ اعةِ ، فكمْ رياالً ثمنُ السَّ ا ٣٦ رياالً معهَ

يجعلُ  الَّذي  العددُ  ا  مَ  : mO uó n© nà oe  rø pe  lQÉ« pà rNG  6

؟ ةَ التَّاليةَ صحيحةً الجملةَ العدديَّ
٢٣ +   = ١٧ + ٢٣       

    ١٧   (CG      ٣٦   (`L  

    ٢٣   (Ü      ٣٨   (O  

15  كيفَ تُعيدُ التَّجميعَ 

ن ٤٠٠٠ لِتَطرحَ ٢٣١٧ مِ

 ٧٣ + ٧٩ = ٧٣ + ٧٩ + ٦٥ +   3

٣٨٩ = ٠ -   4

 ٢ + (٣+٩) = (٢+  ) + ٩  5

 ٢١٢٠٤٨ مجموعُ  ا  مَ  : mO uó n© nà oe  rø pe  lQÉ« pà rNG  10

٣٧٢٥١؟ وَ

    ٢٤٩٢٩٩   (`L      ٢٨٩٣٩٩   (CG  

    ٢٨٩٢٩٩   (O      ٢٩٩٢٨٩   (Ü  

الً الجمعَ  ستعمِ رحِ مُ ةِ الطَّ حَّ قْ مِن صِ اِطرحْ ثمَّ تَحقَّ
 : أوِ التَّقديرَ

1112 ٦١٢     
٤٣٠  -

٤٠٠٥    
٢٧٣  -

pºdÉ©dG pQÉ¡fCG o∫ƒWCG

oô¡ qnædG(º∏c) o∫ƒ q£dG

oπ« qædG6690

o¿h oRÉeC’G6296

»Ñ°ù« p°ùªdG5970

ةَ  يَّ : أكملْ باألعدادِ المناسبةِ، واذكرِ الخاصِّ oô rÑ nédG

تَها: أوِ القاعدةَ الَّتي استعملْ

69 (2)  π°üØdG  QÉÑàNG
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: اخترِ اإلجابةَ الصحيحةَ
بلغَ عددُ زبائنِ أحدِ المتاجرِ يومَ السبتِ ٢١٨  بلغَ عددُ زبائنِ أحدِ المتاجرِ يومَ السبتِ   بلغَ عددُ زبائنِ أحدِ المتاجرِ يومَ السبتِ   بلغَ عددُ زبائنِ أحدِ المتاجرِ يومَ السبتِ    1 

م أقلَّ بـِ ٢٤  هُ زبونًا، ويومَ األحدِ كانَ عددُ
؟  ا عددُ زبائنِ المتجرِ يومَ األحدِ زبونًا، فمَ

٢٣٦  (`L  ١٨٨  (CG  

٢٤٢  (O  ١٩٤  (Ü  

اهُ تمثلُ  أيُّ النقاطِ الممثلةِ علَى خطِّ األعدادِ أدنَ اهُ تمثلُ   أيُّ النقاطِ الممثلةِ علَى خطِّ األعدادِ أدنَ اهُ تمثلُ   أيُّ النقاطِ الممثلةِ علَى خطِّ األعدادِ أدنَ اهُ تمثلُ   أيُّ النقاطِ الممثلةِ علَى خطِّ األعدادِ أدنَ  2 

العددَ ٨ ؟ 
   



هـ  (`L م   (CG  

و  (O ن   (Ü  

أيُّ األعدادِ التاليةِ يزيدُ عنِ العددِ ٨٣٤٥٦  أيُّ األعدادِ التاليةِ يزيدُ عنِ العددِ   أيُّ األعدادِ التاليةِ يزيدُ عنِ العددِ   أيُّ األعدادِ التاليةِ يزيدُ عنِ العددِ    3 

بمقدارِ ١٠٠ 
٩٣٥٥٦  (`L  ٨٤٤٥٦  (CG  

١٨٣٤٥٦  (O  ٨٣٥٥٦  (Ü  

أيُّ الرموزِ التاليةِ يجعلُ الجملةَ العددية أيُّ الرموزِ التاليةِ يجعلُ الجملةَ العددية  أيُّ الرموزِ التاليةِ يجعلُ الجملةَ العددية  أيُّ الرموزِ التاليةِ يجعلُ الجملةَ العددية   4 

٧٦١٥٣    ٧٦١٤٩  صحيحة؟ 
=  (`L  >  (CG  

+  (O  <  (Ü  

اكتُبِ القيمةَ المنزليةَ للرقمِ ٥ في العددِ  اكتُبِ القيمةَ المنزليةَ للرقمِ   اكتُبِ القيمةَ المنزليةَ للرقمِ   اكتُبِ القيمةَ المنزليةَ للرقمِ    5 

 ١٨٥٣٧٤٢
٥٠٠٠٠  (`L  ٥٠  (CG  

٥٠٠٠٠٠  (O  ٥٠٠  (Ü  

ي علَى الرقمِ  هِ يحتوِ يقولُ سامرٌ إنَّ عنوانَ شارعِ ي علَى الرقمِ   هِ يحتوِ يقولُ سامرٌ إنَّ عنوانَ شارعِ ي علَى الرقمِ   هِ يحتوِ يقولُ سامرٌ إنَّ عنوانَ شارعِ ي علَى الرقمِ   هِ يحتوِ يقولُ سامرٌ إنَّ عنوانَ شارعِ  6 

ا يأتِي يمثلُ عنوانَ  . أيٌّ ممَّ ٣ في منزلةِ المئاتِ
ع؟  الشارِ

١٤٨٣  (`L  ١٣٦٨  (CG  

٣٨٦٥  (O  ٢٤٣٧  (Ü  

يستخدمُ راكانُ دليلَ التسوقِ لتحديدِ قائمةِ  يستخدمُ راكانُ دليلَ التسوقِ لتحديدِ قائمةِ   يستخدمُ راكانُ دليلَ التسوقِ لتحديدِ قائمةِ   يستخدمُ راكانُ دليلَ التسوقِ لتحديدِ قائمةِ    7 

ا هوَ موضحٌ فِي  ا. كمَ هَ تِي يريدُ شراءَ المالبسِ الَّ
الجدولِ التالِي: 

o¿ÉcGQ i nód pá∏°†ØªdG p¢ùHÓªdG oáªFÉb

oá©£≤dG(∫ÉjQ) ô©°ùdG

lÆÉª°T120

lÜƒK245

lIRƒ∏H93

w»°VÉjQ lAGòM218

فكمْ   ، القطعِ تلكَ  كلِّ  شراءَ  راكانُ  طلبَ  ا  إذَ
ا تقريبًا؟  سيدفعُ ثمنًا لهَ

٦٨٠  (`L  ٤٥٥  (CG  

٦٧٠  (O  ٦٠٠  (Ü  

 لكتابةِ العددِ  ا يلِي يمثلُ صيغةً أُخرَ أيٌّ ممَّ  لكتابةِ العددِ   ا يلِي يمثلُ صيغةً أُخرَ أيٌّ ممَّ  لكتابةِ العددِ   ا يلِي يمثلُ صيغةً أُخرَ أيٌّ ممَّ  لكتابةِ العددِ   ا يلِي يمثلُ صيغةً أُخرَ أيٌّ ممَّ  8 

ا  تسعةِ ماليينَ وثالث مئةٍ وواحدٍ وثالثين ألفً
؟  ومئةٍ وثمانيةٍ

٩٣٣١١٠٨  (`L  ٩٣١٣١٨٠  (CG  

٩٠٣٣١١٠٨  (O  ٩٣٣١١٨٠  (Ü  

Oó©àe øe QÉ«àNG  1 AõédG
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ا منْ جبالِ المملكةِ  يبينُ الجدولُ التالِي بعضً ا منْ جبالِ المملكةِ   يبينُ الجدولُ التالِي بعضً ا منْ جبالِ المملكةِ   يبينُ الجدولُ التالِي بعضً ا منْ جبالِ المملكةِ   يبينُ الجدولُ التالِي بعضً  9 

ا عنْ  هَ تِي يزيدُ ارتفاعُ العربيةِ السعوديةِ الَّ
. استعملْ   سطحِ البحرِ ٢٥٠٠ م عنْ مستَوَ
هذهِ البياناتِ إليجادِ الفرقِ بينَ ارتفاعِ جبلَي 

 . السودةَ والمجازِ

pájOƒ©°ùdG pá«Hô©dG páµ∏ªªdG »a p∫ÉÑédG ≈∏YCG

oπÑédG
 pí£°S røY ó ÉØJQ’G

(ôàe) pôëÑdG

oIOƒ°ùdG3015

ó Ghôa3004

oRÉéªdG2902

oAÓ¡°üdG2837

١١٣ م  (`L ١٠٠ م   (CG  

١٧ م  (O ١٢٠ م   (Ü  

خاللَ  التجاريةِ  المحالِّ  أحدِ  مبيعاتُ  بلغتْ  خاللَ   التجاريةِ  المحالِّ  أحدِ  مبيعاتُ  بلغتْ  خاللَ   التجاريةِ  المحالِّ  أحدِ  مبيعاتُ  بلغتْ   10 

ا العددَ إلَى أقربِ  بْ هذَ . قرِّ أسبوعٍ ٣٦٣٤٥ رياالً
 . ألفٍ

٣٦٣٠٠  (`L  ٣٦٠٠٠  (CG  

٣٦٤٠٠  (O  ٣٧٠٠٠  (Ü  

. بِ العددَ ٧٩٥٩ إلى أقربِ مئةٍ قرِّ بِ العددَ   قرِّ بِ العددَ   قرِّ بِ العددَ   قرِّ  11 

٧٩٠٠  (`L  ٧٠٠  (CG  

٩٠٠٠  (O  ٨٠٠٠  (Ü  

: أجبْ عنِ السؤالينِ التاليينِ
ما قيمةُ الرقمِ ٣ في العددِ ٨٠٥٣١٢ ؟   ما قيمةُ الرقمِ   ما قيمةُ الرقمِ   ما قيمةُ الرقمِ    12 

يبيِّنُ الجدولَ التالِي أطوالَ أقطار بعضِ كواكبِ  يبيِّنُ الجدولَ التالِي أطوالَ أقطار بعضِ كواكبِ   يبيِّنُ الجدولَ التالِي أطوالَ أقطار بعضِ كواكبِ   يبيِّنُ الجدولَ التالِي أطوالَ أقطار بعضِ كواكبِ    13 

  . المجموعةِ الشمسيةِ

pá«°ùª°ûdG páYƒªéªdG pÖcGƒc p¢†©H pQÉ£bCG o∫GƒWCG

oÖcƒµdG(ôàeƒ∏«µdG ) pô£≤dG o∫ƒW

… pôà°ûªdG142984

oπMR120256

 ما الفرق بين طولي قطري كوكبي زحل 
والمشتري؟ 

: ا خطواتِ الحلِّ أجبْ عنِ السؤالينِ التاليينِ موضحً
ي يزيدُ بمقدارِ ١٠٠٠ عنْ  ما العددُ الذِ ي يزيدُ بمقدارِ   ما العددُ الذِ ي يزيدُ بمقدارِ   ما العددُ الذِ ي يزيدُ بمقدارِ   ما العددُ الذِ  14 

 . ٤٥٦٩٨٧ ؟ وضحْ إجابتَكَ

اكتُبِ الصيغةَ القياسيةَ للعددِ اثني عشرَ مليونًا  ا   اكتُبِ الصيغةَ القياسيةَ للعددِ اثني عشرَ مليونً ا   اكتُبِ الصيغةَ القياسيةَ للعددِ اثني عشرَ مليونً ا   اكتُبِ الصيغةَ القياسيةَ للعددِ اثني عشرَ مليونً  15 

ا ومئةٍ واثنتي  ومئتينِ وخمسٍ وثالثينَ ألفً
. عشرةَ؟ وضحْ إجابتَكَ

Iô«°ü≤dG áHÉLE’G  2 AõédG

ádƒ£ªdG áHÉLE’G  3 AõédG

? má«aÉ°VEG mIóYÉ°ùe ≈dEG oêÉàëJ rπg

... røY náHÉLE’G p™£à°ùJ ºd GPEG١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥
... p¢SQódG ≈dEG ró©a١-٢٢-٢٥-١٥-١١-١٦-١٦-١٢-٢٢-١٤-٢١-١٥-٢٤-١٤-٢٤-٥
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 É¡ o°VôYh päÉfÉ« nÑdG oº«¶æJ

Ég oô«°ùØJh
3

?É¡o∏ uãªof n∞«ch ? oäÉfÉ« nÑdG É ne  

? pπ r°ü nØrdG G nòg »a oºs∏ n© nJnCG G nPÉ ne

�  . ةِ والجداولِ سومِ البيانيَّ ها بالرُّ عَ البَياناتِ وتمثيلَ مْ جَ
ها.  � قراءةَ البياناتِ وتفسيرَ
�  . بةٍ ةِ لِتجرِ نَ مكِ تحديدَ جميعِ النَّواتِجِ المُ
وصف االحتمال بالكلمات واألعداد. �
�  . لَّ المسائِلِ باستعمالِ خطةِ إنشاءِ جدولٍ حَ

المملكةِ  انِ  لسكَّ ةَ  يبِيَّ التَّقرِ األعدادَ  هرُ  يُظْ اآلتِي  البَيانيُّ  سمُ  الرَّ  : l∫Éã pe

ةِ إحصائيَّ وفقَ  ا  عامً  ٢٠ مِن  أقلَّ  م  هُ أعمارُ تبلغُ  الذينَ  ةِ  عوديَّ السُّ ةِ  العربيَّ
هم من ٥ سنواتٍ إلى  ظْ أنَّ عددَ السكانِ الَّذينَ أعمارُ عامِ ١٤٣١ هـ. الحِ

. ١٤ سنةً يبلغُ ٥ ماليِينَ

ها  داتِ التي يمكنُ تمثِيلُ شاهَ البَياناتُ هيَ مجموعةٌ منَ المعلوماتِ أوْ المُ
ها.  تِها وتفسيرِ ختلفةٍ لتسهيلِ قراءَ ا بطرقٍ مُ بَيانيًّ
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oäGOôØªdG

الرسمُ الشجريُّ التمثيلُ باالعمدةِ  المسحُ  
االحتمالُ البياناتُ  



     ا هَ كَ على تنظيمِ معلوماتِكَ عنْ تنظيمِ البَياناتِ وعرضِ ةَ لتساعدَ اِعملْ هذهِ المطويَّ
.A4 ٍا. اِبدأْ بثالثِ أوراق هَ وتفسيرِ

كما  أوراقٍ   ٣ عْ  ضَ  1

. كلِ في الشَّ
من  األوراقَ  ــوِ  اِطْ  2

في  ا  كمَ األسفلِ 
. كلِ الشَّ

على  األوراقَ  بِّتِ  ثَ  3

. طُولِ خطِّ الطَّيِّ
عناوينَ  ــبْ  ــت اُك  4

لْ  وسجِّ  ، روسِ الدُّ
. مُالحظاتِكَ


   

  

  



  



Make a Line Graph
Bar Graphs & 

Double Bar Graphs
Line Plots

Find Mode, Median, 
and Outliers
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Make a Line Graph
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Double Bar Graphs
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Make a Line Graph
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Double Bar Graphs
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oá``````` nÄ p« r¡ sàdG

: pán« pJB’G pánÄ p« r¡sàdG pán∏ pÄ r°S
nCG rø nY rÖ pLnCG

يْنِ : (مهارة سابقة)  تَ يْنِ اآلتِيَ تَ لَ أَ سْ لٍّ مِنَ المَ ةَ إشاراتٍ لِكُ حَ ئْ لَوْ نْشِ أَ
عنِ  ا  اتِهَ صديقَ منْ  مجموعةً  فاطمةُ  أَلَتْ  سَ   1

لِي: ا يَ ا، فكانتِ النتائجُ كمَ نَهَ لْ تِي يفضِّ األلوانِ الَّ
ةِ  لَّ السَّ ةِ  رَ كُ فَريقِ  مارِ  أَعْ جيلِ  بِتَسْ بُ  رِّ دَ المُ قامَ   2

أْتِي:  ما يَ ، فَكانَتْ كَ ئينَ لِلنّاشِ

: (مهارة سابقة)  يْنِ ؤاليْنِ اآلتِيَ نِ السُّ لِ التمثيلَ البيانِيَّ لإلجابةِ عَ اِستعمِ

 nø«Ä p°TÉ qæ∏pd pás∏ s°ùdG pI nô oc p≥jô na oQÉª rYnCG

10119

91011

10910

101010

 oπ s°† nØ oªdG o¿ rƒs∏dG

oô nª rM
nCGoô nØ r°U

nCGoô n°† rNnCG

o¥nQ rRnCGw… pO rQ nhoô nª rM
nCG

oô n°† rNnCGo¥nQ rRnCGw… pO rQ nh

oô nª rM
nCGo¥nQ rRnCGo¥Q rRnCG







   

          




 














على  نِّيَّةِ  فَ الْ التربيةِ  حصةَ  لُونَ  يفضِّ الَّذينَ  بِ  الطُّالَّ عددُ  ما   6

؟ حصةِ البدنِيَّةِ

ةَ  يَّ اللُّغةَ اإلنجليزِ لُونَ  يُفضِّ الَّذينَ  بِ  ؛ عددُ الطُّالَّ ا أكبرُ أيُّهمَ  7

؟ لُونَ التربيةَ الفنِّيَّةَ والتربيةَ البدنِيَّةَ أمْ الَّذينَ يُفضِّ

الِ اآلتِيَةِ: (مهارة سابقة)  كَ شْ لٍّ مِنَ األَ رُ في كُ شِّ ؤَ هُ الْمُ نْدَ فَ عِ قَّ تَوَ ثَرَ احتماالً أَنْ يَ كْ نَ األَ وْ دِ اللَّ دِّ حَ

345

Égô«°ùØJh É¡°VôYh äÉfÉ«ÑdG º«¶æJ :ådÉãdG π°üØdG 74
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É¡ oª« p¶æJh päÉfÉ« nÑdG o™ rª nL  1 - 3

مةُ بعضَ  سألتِ المعلِّ
 ، نَّ ايَاتِهِ وَ نْ هِ الباتِ عَ الطَّ

ا هوَ  فكانتِ النَّتيجةُ كمَ
. حٌ في الشكلِ المجاورِ موضَّ

ةِ  حَ لَوْ ا في  هَ مْ نَظِّ ، ثمَّ  مةُ تْها المعلِّ تِي جمعَ الَّ اُنظرْ إلى البَياناتِ   : läÉ njG nƒ pg

. إشاراتٍ وفِي جدولٍ تَكراريٍّ

. نوانًا لهُ ، ثمَّ اكتبْ عُ يْنِ ودَ نُ منْ عمُ ئْ جدوالً يتكوَّ £oIƒ 1:  أَنْشِ oîdG

. لِ مودِ األوَّ وايةٍ في العُ £oIƒ 2 : اُكتبْ كلَّ هِ oîdG 

ا لتسجيلِ النتائجِ في العمودِ الثانِي. لْ إشاراتٍ أوْ أعدادً £oIƒ 3 : اِستعمِ oîdG

1

. ويُمكنُ  عِ البَياناتِ مْ رقِ جَ  طُ . وهوَ إحدَ حٍ سْ مةُ هوَ إجراءُ مَ ا قامتْ به المعلِّ مَ
. يٍّ ارِ رَ ةِ إِشاراتٍ أوْ فِي جدولٍ تَكْ حَ تنظيمُ البَياناتِ فِي لَوْ

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 .É¡ oª u¶foCGh päÉfÉ«nÑdG o™ nª rL
nCG

oäG nO nô rØ oªrdG 

حُ سْ المَ
البَياناتُ

حةُ اإلِشاراتِ لَوْ
يُّ    ولُ التَّكرارِ الجدْ

www.obeikaneducation.com

päÉfÉ« nÑdG oº«¶æJ




 



 




 
 







pèFÉàsædG pπ« pé°ùàd oOGóYC’G oπª©à°ùoJ kIóMGh káÑdÉW mIQÉ°TEG tπc oπuãªoJ

   

 

 





لوحةُ اإلِشاراتِ

päÉÑpdÉ s£dG oäÉjGƒ pg

oájGƒ p¡dGoQGôµsàdG

oIAGô≤dG5

oáWÉ«îdG4

oº°SôdG3

يُّ ارِ رَ الجدولُ التَّكْ

 päGnQÉ`̀°`̀TpE’É`̀H  5  oOó©dG  oπsãªoj

 n¢ù«dh
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تي  ختلِفةَ الَّ سائلَ المُ بيِّنُ الجدولُ اآلتِي الوَ يُ  1

بِ للوصولِ إلى  ن الطُّالَّ لُها مجموعةٌ مِ تستعمِ
 . المدرسةِ

حوضِ  في  ينةِ  الزِّ سمكِ  ألــوانَ  ريمُ  مَ لتْ  سجَّ  3

، فكانتْ علَى النَّحوِ التَّالِي:  مكِ السَّ
 

تي يستعملُها أكبرُ عددٍ  في المسألةِ ١: ما الوسيلةُ الَّ  2

تي يستعملُها أقلُّ عددٍ  ؟ وما الوسيلةُ الَّ من الطُّالَّبِ
؟ مثال ١ ن الطُّالَّبِ مِ

ه،  لُها أصدقاؤُ تي يفضِّ طائرِ الَّ لَ أحمدُ أنواعَ الفَ جَّ سَ  5

فكانتْ على النحوِ التالي: 

فاكتُبْ   ، مسحٍ إجراءَ  أردتَ  إذا    4

ا  هَ استعمالُ يمكنُكَ  أسئلةٍ  ثالثةَ 
 . إلجرائِهِ

يَّةِ  راسِ الدِّ ةِ  المادَّ لمعرفةِ  ا  مسحً ى  سلمَ أجرتْ   6

النحوِ  على  فكانتْ  صديقاتِها    لدَ لةِ  المفضَّ
التالِي:

: مثال ١ يْنِ في لوحةِ إشاراتٍ يْنِ اآلتِيَ الَ ؤَ مِ البَياناتِ فِي السُّ نَظِّ

páæj uõdG p∂ª°S o¿GƒdCG

oAGôªMoAÉbQR

oAGôªMoAÉbQR

oAGôªMoAÉbQR

oAGôØ°UoAÉ°†«H

oAGôØ°UoAÉ°†«H

oá∏ s°†Ø oªdG oôFÉ£ØdG

pøÑédGpøÑédGpºës∏dG

pøÑédGpôàYõdGpºës∏dG

pøÑédGpôàYõdG

pøÑédGpôàYõdG

oá∏ s°†ØªdG oás« p°SGQ uódG oI sOÉªdG

lΩƒ∏Y»pà n̈ od

lΩƒ∏Y»pà n̈ od

lΩƒ∏Y»pà n̈ od

läÉ«°VÉjQ»pà n̈ od

läÉ«°VÉjQ

? pá°SQóªdG ≈ndEG oπ°üJ n∞«c

oá∏«°SƒdGoQGôµsàdG

oá∏aÉëdG8
oIQÉ«°ùdG12
»°ûªdG6

. مثال ١ حةِ إشاراتٍ وْ نَظِّمِ البَياناتِ في لَ . مثال ١  يٍّ ارِ رَ نَظِّمِ البَياناتِ السابقةَ في جدولٍ تَكْ  
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حُ حولَ نشاطاتِ الطُّالَّبِ في أوقاتِ  سْ يَ مَ رِ أُجْ  8

، فكانتْ على النحوِ التالي: همْ فراغِ

؟  يِّ ولوحةِ اإلشاراتِ هِ واالختالفِ بينَ الجدولِ التَّكرارِ هُ التشابُ ا أوجُ : مَ láMƒoàØe ládCÉ°ùe 13

، في جدولٍ تكراريٍّ  انِ مدينتِكَ كَّ ا عنْ سُ تَهَ عْ مَ ؛ تَنظيمُ بياناتٍ جَ ا أفضلُ هَ أيُّ    14

. رْ إجابَتكَ ؟ فسِّ أمْ في لوحةِ إشاراتٍ

pÆGôØdG päÉbhCG » pa Ü sÓ t£dG oäÉWÉ°ûf

pΩó≤dG oIôcoº°S sôdGoáMÉÑ u°ùdG

pΩó≤dG oIôcoº°S sôdGoáMÉÑ u°ùdG

pΩó≤dG oIôcoáMÉÑ u°ùdGoIAGô≤dG

pΩó≤dG oIôcoáMÉÑ u°ùdGoIAGô≤dG

oº°S sôdGoáMÉÑ u°ùdGoIAGô≤dG

الحرارةِ  درجاتِ  عادلٌ  لَ  سجَّ  : o¢SÉ« p≤dG  7

وِ التَّالِي: لَى النَّحْ خاللَ أُسبوعٍ عَ

. نَظِّمِ البَياناتِ في جدولٍ تَكراريٍّ  12

ةً ؟ ما مجموعُ ما بيعَ منَ األدواتِ كافَّ  11

؟  ا قِطعةٌ واحدةٌ فقطْ ما األداةُ التي بِيعَ منهُ  10

ا؟ ا عددُ ما بيعَ منْهَ ا أكثرُ ؟ ومَ أيُّ األدواتِ بِيعَ منهُ  9

رُ عددَ ما بِيعَ مِنْ أدواتٍ مدرسيَّةٍ خاللَ ساعةٍ في  هِ ظْ تِي تُ لْ لوحةَ اإلشاراتِ أدناهُ الَّ في األسئلةِ (٩ - ١٢)، اِستعمِ
ةِ: يَّ مكتبةٍ للقرطاسِ


 



 




    

  

º    

٢٠ – ٢٤

٢٥ – ٢٩

٣٠ – ٣٤

٣٥ – ٣٩

: مثال ١ اريٍّ رَ يْنِ في جدولٍ تَكْ يْنِ اآلتِيَ الَ ؤَ مِ البَياناتِ فِي السُّ نَظِّ
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م،  يهِ علِّمِ مُ ةِ  قَ فْ بِرُ لْميَّةٍ  ابعِ في رحلةٍ عِ الرَّ فِّ  بُ الصَّ ذهبَ طُالَّ
. فإِذا كانَ عددُ  بٍ يْنِ مجموعةً منْ ٩ طُالَّ علِّمَ لُّ مُ بَ كُ طَحَ فَاصْ
تِلْكَ  في  بِ  الطُّالَّ عددُ  ا  فمَ ا،  علِّمً ١٦ مُ ينَ  رافِقِ المُ ينَ  المعلِّمِ

؟ حلةِ الرِّ

ا معطياتُ المسألةِ؟ مَ
. بٍ الَّ انِ لكلِّ مجموعةٍ منْ ٩ طُ رافِقَ انِ مُ مَ • هناكَ معلِّ

ا. مً علِّ ينَ ١٦  مُ مِ يُّ للمعلِّ لِّ •العددُ الكُ
؟ ا المطلوبُ مَ

حلةِ. بِ فِي تلكَ الرِّ الَّ • عددُ الطُّ

نُكَ إنشاءُ جدولٍ لحلِّ المسألةِ. يُمكِ

رافقِينَ لكلِّ  المُ ينَ  مِ المعلِّ الرحلةِ علَى عددِ  المشاركينَ في  مينَ  يَّ للمعلِّ لِّ الكُ العددَ  مِ  سِّ قَ
وعاتِ الطالبِ ، ١٦ ÷ ٢ = ٨  دَ عددَ مجمُ مجموعةٍ منَ الطالبِ لِتَجِ

 . بٍ الَّ عددُ مجموعاتِ الطالبِ ٨ ، فِي كلِّ مجموعةٍ ٩ طُ
: ٨ × ٩ = ٧٢ طالبًا.  يُّ هوَ لِّ بِ الكُ الَّ نْ عددُ الطُّ إِذَ

. يحةٌ   اإلجابةُ صحِ

. بٍ الَّ يْنِ لكلِّ ٩ طُ مَ لِّ عَ رُ أنَّ هناكَ مُ هِ ظْ ئْ جدوالً يُ أَنْشِ
 

2+2+2+2+2+2+2+

 nÚ pªu∏©oŸG oOóY246810121416

 pÜ sÓ t£dG oOóY918273645546372

9+9+9+9+9+9+9+

حلةِ هو ٧٢ طالبًا. بِ في تلكَ الرِّ الَّ نْ عددُ الطُّ إِذَ

. nádCÉ°ùªdG sπMC’ m∫hóL pAÉ°ûfEG ná s£N oπ pª©à°SCG : p¢SQ sódG oIôµ pa

. بٍ الَّ  طُ

2 - 3
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بْ عنِ األسئلةِ ١-٤: ابقةِ ثمَّ أَجِ عْ إلى المسألةِ السَّ جِ اِرْ

 ، بٍ ا يصطحبُ كلَّ ٣ طُالَّ ا واحدً نَا أنَّ معلِّمً 3 إِذا افترضْ

؟  حلةِ ينَ في تلكَ الرِّ رافِقِ ينَ المُ ا عددُ المعلِّمِ فمَ
عددِ  إليجادِ  الجدولُ  لَ  مِ تُعْ اسْ كيفَ  ــحْ  وضِّ  1

. حلةِ الطُّالَّبِ في الرِّ

 : ةِ إنشاءِ جدولٍ طَّ الًّ من المسائِلِ اآلتيةِ باستعمالِ خُ لَّ كُ حُ

نةَ  آمِ مدرسةِ  في  يِّ  راسِ الدِّ اليومِ  طُولُ   : oôÑédG  5

هلِ  لتعرفَ  اآلتِي  الجدولَ  لِ  مِ أَكْ  . ٦ساعاتٍ
أمْ أقصرُ  يُّ في مدرسةِ آمنةَ أطولُ  راسِ الدِّ اليومُ 

 . من ٣٠٠ دقيقةٍ

، وأرادَتْ أنْ تشتريَ  إذا كانَ معَ رزانَ ١٧ رياالً  6

فكمْ   ، رياالنِ الواحدةِ  طيرةِ  الشَّ ثمنُ   ، طَائِرَ شَ
؟ ا أنْ تشتريَ طيرةً يمكنُهَ شَ

، وكانَ  لَّةٍ لَ وليدٌ ٢٤ نقطةً في مباراةِ كرةِ سَّ سجَّ  8

محاوالتٍ   ٥ كلِّ  منْ  محاولتَيْنِ  في  نجحَ  قدْ 
في أثناءِ المباراةِ. إِذا كانتْ كلُّ محاولةٍ ناجحةٍ 
دَ خاللَ  ةً حاولَ أنْ يسدِّ ، فكمْ مرَّ تُكسبُهُ نقطتَيْنِ

باراةِ؟ المُ

أُسبوعيْنِ مقابلَ  ىَ عاملٌ ١٥٠ رياالً كلَّ  يتقاضَ  9

ا يجبُ عليهِ أنْ يعملَ  . فكمْ أُسبوعً عملٍ إضافيٍّ
؟  بَ أكثرَ منْ ١٠٠٠ ريالٍ إِضافيًّا ليكسِ

تتصدقُ فاطمةُ بـ ٥ رياالتٍ عنْ كلِّ ٢٠٠ ريالٍ   10

فكمْ   ، رياالً  ٣٠ بـ  تصدقت  فإِذا  ا،  هَ عندَ ا  ممَّ
عها؟  رياالً كانَ مَ

في  يوميًّا  دقيقةً   ٤٠ محمدٌ  ي  يقضِ  : oôÑédG  11

لتجدَ  التاليَ  الجدولَ  أكملِ   . المشيِ ممارسةِ 
؟ ا فِي ٥ أيامٍ يهَ تِي يمشِ عددَ الدقائقِ الَّ

إنشاءِ  طَّةُ  خُ دُّ  تُعَ ا  لماذَ    12

جدولٍ هيَ األنسبَ لحلِّ المسألةِ ١٠؟ 

إجابتَكَ  أنَّ  تعرفُ  كيفَ   ،٣ ةِ  سألَ المَ إلى  عْ  جِ اِرْ  4

؟  يحةٌ صحِ

 ، إِذا كانتْ تكلفةُ شحنِ الكتابِ الواحدِ ٤ رياالتٍ   7

؟ ا يمكنُ شحنُه بـِ ٣٢ رياالً فكمْ كتابً

؟  هُ الجدولُ رُ ظْهِ ي يُ ذِ ا النَّمطُ الَّ 2 مَ

päÉYÉ s°ùdG oOóY123456

p≥FÉb sódG oOóY60120

(á≤«bO) oâbƒdG oΩƒ«dG

40 o∫hC’G

80 pÊÉãdG

120 oådÉãdG

o™HGôdG

o¢ùeÉÿG
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 p•É≤ uædÉH oπ« pãªsàdG  3 - 3

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 , p•É``≤``æ``dÉ``H päÉ``̀fÉ``̀«``̀Ñ``̀dG oπ```` qã````eCG

.É ng oô u°ùaCGh

oäG nO nô rØ oªrdG 

التَّمثيلُ  بالنقاطِ
www.obeikaneducation.com

ا.وقدْ مثَّلَ  ا أُسبُوعً يَا فيهَ ضَ قَ ةِ وَ بيعيَّ يَّاتِ الطَّ  المحمِ هُ إِحدَ اللهِ ووالدُ زارَ عبدُ
ها كلَّ يومٍ في لوحةِ اإلشاراتِ اآلتيةِ: دُ تِي كانَ يُشاهِ زالنِ الَّ اللهِ عددَ الغِ عبدُ

لتمثيلِ  ةَ  راريَّ التَّكْ والجداولَ  اإلشاراتِ  لوحةَ  نا  لْ استعمَ  ، سابقٍ درسٍ  في 
، وذلكَ  ى التَّمثيلَ بالنِّقاطِ نا تمثيلُ البياناتِ بطريقةٍ أُخر تُسمَّ . ويمكنُ البياناتِ

. عِ إشاراتِ  فوقَ نقاطٍ مِن خطِّ األعدادِ ضْ بِوَ

p•É≤ædÉH päÉfÉ«ÑdG oπ«ãªJ

       

   

  

















 . اللهِ في لوحةِ اإلشاراتِ بالنِّقاطِ ها عبدُ مَ تِي نَظَّ ثِّلِ البياناتِ الَّ : مَ lΩƒ∏ oY

مْ خطَّ األعدادِ  سُ oI 1 :  اُرْ nƒ r£ oîrdG

، ثمَّ  عْ إشارةَ  فوقَ نِقاطِ خطِّ األعدادِ إلِظهارِ كلِّ واحدةٍ منَ البياناتِ oI 2 : ضَ nƒ r£ oîrdG

. نوانًا للتَّمثيلِ اكتُبْ عُ

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

1

 × ÉnJQÉ°TEG oπuãªoJ

 pø rj nòs∏dG pør« neƒ«dG

 » pa p̂ G oóÑY nógÉ°T

m¿’õ pZ 4 Éª o¡æe xπc
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. يُمكنُكَ قراءةُ التَّمثيلِ بالنِّقاطِ لإلِجابةِ عن أسئلةٍ حولَ البياناتِ

 äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG ¿Gƒ``̀æ``̀©``̀dG ∞`̀°`̀ü`̀j

.•É≤ædÉH á∏qãªªdG

 p•É≤ uædÉH pπ«ãªsàdG oIAGô pb

: : في اختبارٍ قصيرٍ كانتِ النتائجُ كما في التمثيلِ المجاورِ läÉLQO 2

ى الدرجةِ ٩، كما يبيِّنُ أنَّ الدرجةَ ٦ لمْ  يبيِّنُ التمثيلُ أنَّ أكثرَ الطالباتِ حصلنَ علَ
تحصلْ عليها أيُّ طالبةٍ.

عليها  حصلَ  التي  الدرجةُ  ما 
وما  ؟  الطالباتِ منَ  عددٍ  أكثرُ 
أقلُّ  عليها  حصلَ  التي  الدرجةُ 

؟  عددٍ منهنَّ

: مثال ١ ثِّلِ البَياناتِ بالنِّقاطِ مَ

12

لعددٍ  يَّ  اليومِ المصروفَ  أدناهُ  التَّمثيلُ  حُ  يُوضِّ  4

.  مثال ٢ منَ الطُّالَّبِ
ي يقضيهِ بعضُ  حُ التَّمثيلُ أدناهُ الزمنَ الذِ 3  يُوضِّ

).  مثال ٢ الطالبِ في حلِّ الواجباتِ (بالدقائقِ

. فهلْ يستطيعُ أنْ يستعملَ التَّمثيلَ الموضح  هُ ١٠ رياالتٍ ي علَى مصروفٍ يوميٍّ مقدارُ يحصلُ سامِ  5

. رْ إِجابَتكَ ؟ فسِّ يِّ هِ بزيادةِ مصروفِهِ اليومِ أعالهُ في السؤالِ الرابعِ إلقناعِ والدِ

É kÑjô≤J (áæ°S) pÜsÓ t£dG oQÉªYCG

12101111

11111110

10111110

١٠ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٧ ٢٠١١ ١٨١٦ ١٩

(≥FÉbO) päÉÑLGƒ∏d oÜ sÓ t£dG uπM nøeR

٥ ٦ ٧ ١٠٩٨

( l∫ÉjQ) t» peƒ«dG o±hô°üªdG

٥ ٦ ٧ ١٠٩٨

    

pá s«eƒ«dG pIôcGòŸG päÉYÉ°S oOóY

oº°S’Goá°üMo±ƒfÉ n¡eoáéjóN

päÉYÉ s°ùdG oOóY3123

فِي  مُ  منهُ عددٍ  أكثرُ  يقضيهِ  ي  الذِ الزمنُ    ما 
؟ حلِّ الواجباتِ

أكثرُ  عليهِ  يحصلُ  الَّذي  اليومِيُّ  المصروفُ    ما 
؟ بِ الَّ عددٍ مِنَ الطُّ
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: مثال ١ ثِّلِ البياناتِ بالنِّقاطِ مَ
67 pQÉÑàN’G oäÉLQO

 pÖdÉ s£dG oº°SGoáLQódG

pøªM sôdG oóÑY95

lódÉN91

ló«dh90

ló«©°S95

l⁄É°S86

pá©«Ñ nªdG pÖàµdG oOóY

1691512

8121011

11101115

: يُظهرُ التَّمثيلُ المجاورُ أطوالَ مجموعةٍ من  o¢SÉ« p≤dG

 . عِ ضَّ األطفالِ الرُّ
م ٥٨ سم؟   هُ   ما عددُ األطفالِ الَّذينَ أطوالُ

؟ مُ التمثيلُ بالنقاطِ هُ لَ ينَ شمِ   ما عددُ األطفالِ الذِ
؟  عِ ضَّ ها أعدادُ األطفالِ الرُّ  عندَ تِي يتَساوَ   ما األطوالُ الَّ

9

10

11

١ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٩٢ ٨

(º∏c) pá°SQóªdG ≈dEG øµ°ùdG øe oáaÉ°ùªdG

. ما المسافةُ  حُ التَّمثيلُ بالنقاطِ المجاورُ المسافةَ منَ السكنِ إلى المدرسةِ بالكيلُومتراتِ لعددٍ منَ الطالباتِ 8 يُوضِّ

؟ مثال ٢ ها سكنُ أكثرِ عددٍ منَ الطالباتِ عنِ المدرسةِ تِي يبعدُ الَّ

٥٣ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠٥٤

(º°S) p™ s°V tôdG p∫ÉØWC’G nøe máYƒª› o∫GƒWCG
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؟  أيُّ الجملِ التاليةِ تمثلُ أفضلَ وصفٍ للبياناتِ ؟   أيُّ الجملِ التاليةِ تمثلُ أفضلَ وصفٍ للبياناتِ ؟   أيُّ الجملِ التاليةِ تمثلُ أفضلَ وصفٍ للبياناتِ ؟   أيُّ الجملِ التاليةِ تمثلُ أفضلَ وصفٍ للبياناتِ ؟   أيُّ الجملِ التاليةِ تمثلُ أفضلَ وصفٍ للبياناتِ ؟   أيُّ الجملِ التاليةِ تمثلُ أفضلَ وصفٍ للبياناتِ  14 

(الدرس ٣ – ١) 

ÜÓ£dG nøe mOóY iód oá∏°†ØŸG oäÉfGƒ«◊G

 o¿Gƒ«◊GppÜÓ£dG oOóY

oø«ØdhódG

oπ«ØdG

oó°SC’G

≈n©aC’G

م هوَ ١٣. CG) عددُ الطالبِ الذينَ تمَّ مسحُ آرائِهِ  

. Ü) الحيوانُ األقلُّ تفضيالً هوَ األسدُ  

. L`) الحيوانُ األكثرُ تفضيالً هوَ الفيلُ  

. ى هوَ ٣ طالبٍ O)  عددُ الطالبِ الذينَ يفضلُونَ األفعَ  

ساعاتِ  عددَ  اهُ  أدنَ بالنقاطِ  التمثيلُ  يوضحُ  ساعاتِ   عددَ  اهُ  أدنَ بالنقاطِ  التمثيلُ  يوضحُ  ساعاتِ   عددَ  اهُ  أدنَ بالنقاطِ  التمثيلُ  يوضحُ  ساعاتِ   عددَ  اهُ  أدنَ بالنقاطِ  التمثيلُ  يوضحُ   15 

ي  الذِ الزمنُ  ا  مَ  . األشخاصِ منَ  لعددٍ  النومِ 
؟ (الدرس ٣ – ٣) م فِي النومِ يهِ أكبرُ عددٍ منهُ يقضِ

     

     

 . ٤ ساعاتٍ  (CG  

 . ٧ ساعاتٍ  (Ü  

. ٨ ساعاتٍ  (`L  
 . ٩ ساعاتٍ  (O  

ي ترغبُ زميالتُها في  لتْ فاطمةُ التخصصَ الذِ سجَّ ي ترغبُ زميالتُها في   لتْ فاطمةُ التخصصَ الذِ سجَّ ي ترغبُ زميالتُها في   لتْ فاطمةُ التخصصَ الذِ سجَّ ي ترغبُ زميالتُها في   لتْ فاطمةُ التخصصَ الذِ سجَّ  16 

 ، نَّ المرحلةَ الثانويةَ دراستِهِ فِي الجامعةِ بعدَ إنهائِهِ
فكانتْ علَى النحوِ التالِي: (الدرس ٣ – ١)

. يٍّ مْ هذهِ البياناتِ فِي جدولٍ تكرارِ نظِّ

ا يلي: (الدرس ٢ – ٦) ودَ في كلٍّ ممَّ اكتُبِ العددَ المفقُ
      = ٢٠٠٧  - ١٤٢٧  18        = ٥٠٠٧  - ٣٧٤٦  17 

pπÑ≤à°ùŸG ‘ p¬ pà°SGQO ‘  oäÉÑdÉ£dG oÖZôJ … pòdG o¢ü°üîàdG

 o¢ü°üîàdGpäÉÑdÉ£dG oOóY

tÖ£dG

oÖ°SÉëdG

o¿ƒfÉ≤dG

p∫ÉªYC’G oIQGOEG

      

    ا من جملتينِ للبياناتِ الممثلةِ بالنقاطِ  13   وصفً

ي يقضيهِ عمرُ فِي ممارسةِ  ي يبيِّنُ الزمنَ الذِ في الشكلِ المجاورِ والذِ
.( رياضةِ الجريِ (بالدقائقِ

. ا بالنِّقاطِ ثِّلْهَ . اِجمعِ اإلجاباتِ ثمَّ مَ مالئِكَ مْ بإجراءِ مسحٍ بطرحِ سؤالٍ على زُ : قُ láMƒ oàØe ládCÉ°ùe  12
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 pπ r°ü nØdG p∞ n°ü nà ræ oe oQÉÑ pà rNG
3-3 ≈dEG 1-3 øe ¢ShQódG 3

يَ مسحٌ علَى عددٍ منَ الطالبِ حولَ الفاكهةِ  أُجرِ يَ مسحٌ علَى عددٍ منَ الطالبِ حولَ الفاكهةِ   أُجرِ يَ مسحٌ علَى عددٍ منَ الطالبِ حولَ الفاكهةِ   أُجرِ يَ مسحٌ علَى عددٍ منَ الطالبِ حولَ الفاكهةِ   أُجرِ  1 

مُ فكانتْ علَى النحوِ التالِي: المفضلةِ لديهِ

pÜÓ£dG nøe mOó©d oá∏°†ØªdG oá¡cÉØdG

ìÉØàdG  RƒªdG  ìÉØàdG

…ƒ«µdG  ìÉØàdG  ∫É≤JôÑdG

∫É≤JôÑdG  ìÉØàdG  ìÉØàdG

ìÉØàdG  RƒªdG  RƒªdG

∫É≤JôÑdG  ìÉØàdG  RƒªdG

…ƒ«µdG  ∫É≤JôÑdG  ∫É≤JôÑdG

وجدولٍ  إشاراتٍ  لوحةِ  في  البياناتِ  هذهِ  نظِّمْ   
. ( الدرس ٣ – ١) تكراريٍّ

فِي  المبيعةِ  السياراتِ  عددَ  أدنَاهُ  بالنقاطِ  التمثيلُ  يبيِّنُ 
فِي  التمثيلَ  استعملِ   ، أسبوعٍ خاللَ  المعارضِ  أحدِ 

اإلجابةِ عنِ األسئلةِ (٢ – ٥). ( الدرس ٣ – ٣)


 



















؟ ا يُمكنُ هُ أكبرَ مَ ي كانتْ مبيعاتُ ما اليومُ الذِ ؟  ا يُمكنُ هُ أكبرَ مَ ي كانتْ مبيعاتُ ما اليومُ الذِ ؟  ا يُمكنُ هُ أكبرَ مَ ي كانتْ مبيعاتُ ما اليومُ الذِ ؟  ا يُمكنُ هُ أكبرَ مَ ي كانتْ مبيعاتُ ما اليومُ الذِ  2 

؟  فِي أِّ يومٍ باعَ المعرضُ أربعَ سياراتٍ ؟   فِي أِّ يومٍ باعَ المعرضُ أربعَ سياراتٍ ؟   فِي أِّ يومٍ باعَ المعرضُ أربعَ سياراتٍ ؟   فِي أِّ يومٍ باعَ المعرضُ أربعَ سياراتٍ  3 

ا المعرضُ خاللَ  تِي باعهَ ما مجموعُ السياراتِ الَّ ا المعرضُ خاللَ   تِي باعهَ ما مجموعُ السياراتِ الَّ ا المعرضُ خاللَ   تِي باعهَ ما مجموعُ السياراتِ الَّ ا المعرضُ خاللَ   تِي باعهَ ما مجموعُ السياراتِ الَّ  4 

؟   أسبوعٍ

ي  ؛ مبيعاتُ يومِ األربعاءِ أمْ مبيعاتُ يومَ أيُّهما أكبرُ ي   ؛ مبيعاتُ يومِ األربعاءِ أمْ مبيعاتُ يومَ أيُّهما أكبرُ ي   ؛ مبيعاتُ يومِ األربعاءِ أمْ مبيعاتُ يومَ أيُّهما أكبرُ ي   ؛ مبيعاتُ يومِ األربعاءِ أمْ مبيعاتُ يومَ أيُّهما أكبرُ  5 

؟ ا؟ وضحْ إجابتَكَ الخميسِ والجمعةِ معً

 المدارسِ خاللَ  يبينُ الجدولُ أدنَاهُ عددَ معلماتِ إحدَ
أربعِ سنواتٍ متتاليةٍ. استعملْ هذهِ البياناتِ في اإلجابةِ 

عنِ األسئلةِ (٦ – ٨)  ( الدرس ٣ – ١)

p¢SQGóªdG ióMEG »a päÉª∏©ªdG oOóY

oá«°SGQódG oáæ°ùdGpäÉª∏©ªdG oOóY

`g1431/143035

`g1432/143137

`g1433/143242

`g1434/143339

ا  في أيِّ سنةٍ دراسيةٍ كانَ عددُ المعلماتِ أقلَّ مَ ا   في أيِّ سنةٍ دراسيةٍ كانَ عددُ المعلماتِ أقلَّ مَ ا   في أيِّ سنةٍ دراسيةٍ كانَ عددُ المعلماتِ أقلَّ مَ ا   في أيِّ سنةٍ دراسيةٍ كانَ عددُ المعلماتِ أقلَّ مَ  6 

؟ يُمكنُ

ما الفرقُ بينَ عددِ المعلماتِ خاللَ  ما الفرقُ بينَ عددِ المعلماتِ خاللَ   ما الفرقُ بينَ عددِ المعلماتِ خاللَ    7 

السنتينِ الدراسيتينِ ١٤٣٢/١٤٣١هـ ، 
١٤٣٣/١٤٣٢هـ ؟ 

؟  فِ البياناتِ في جملتينِ صِ ؟   فِ البياناتِ في جملتينِ صِ ؟   فِ البياناتِ في جملتينِ صِ ؟   فِ البياناتِ في جملتينِ صِ  8 

إذا كانَ أحمدُ يحفظُ جزأَينِ منَ القرآنِ الكريمِ  إذا كانَ أحمدُ يحفظُ جزأَينِ منَ القرآنِ الكريمِ   إذا كانَ أحمدُ يحفظُ جزأَينِ منَ القرآنِ الكريمِ   إذا كانَ أحمدُ يحفظُ جزأَينِ منَ القرآنِ الكريمِ    9 

ا يحتاجُ ليحفظَ ١٠ أَجزاءٍ؟  ا، كمْ يومً كلَّ ٢٠ يومً
(الدرس ٣-٢) 

تمثيلِ  ــنْ  م الــفــائــدةَ    10 

. (الدرس ٣-٣) البياناتِ بالنقاطِ
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 pπ r°ü nØdG p∞ n°ü nà ræ oe oQÉÑ pà rNG
3-3 ≈dEG 1-3 øe ¢ShQódG 3 ppIóªYC’ÉH oπ«ãªsàdG  4 - 3

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

ppIóªYC’ÉH nπ« pãªsàdG oô u°ùaoCG

oäG nO nô rØ oªrdG 

التَّمثيلُ باألعمدةِِ

www.obeikaneducation.com

ابعِ  الرَّ فِّ  الصَّ بُ  الَّ طُ قاسَ 
هيَ  ا  كمَ كانتْ  وَ  ، مْ أطوالَهُ

. جاورِ نةٌ في التَّمثيلِ المُ بيَّ مُ
ا؟ ولُ األكثرُ تكرارً ا الطُّ مَ

التَّمثيلُ باألعمدةِِ للمقارنَةِ بينَ البياناتِ باستعمالِ أعمدةٍ ذاتِ أطوالٍ  يُستعملُ 
ثَّّلةِ باألعمدةِِ. مَ نُكَ تفسيرُ البياناتِ المُ اةِ. يُمكِ طَ عْ يَمِ المُ مختلفةٍ لتمثيلِ القِ

pIóªYC’ÉH pπ«ãªsàdG oô«°ùØJ

ا؟  ولُ األكثرُ تكرارً : ما الطُّ o¢SÉ« p≤dG  

ا. ولَ األكثرَ تكرارً مثِّلُ العمودُ األطولُ الطُّ يُ

ا. : ١٤٥ سنتمترً ا هوَ ولَ األكثرَ تكرارً ا فإنَّ الطُّ لِذَ
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؟  ي حصلَ علَى أكبرِ عددٍ منَ البطوالتِ فُّ الذِ ما الصَّ  1

؟  لَ علَى ٣ بطوالتٍ فُّ الذيِ حصَ ما الصَّ  2

؟  فِّ السادسِ فِّ الخامسِ على الصَّ كمْ تزيدُ بطوالتُ الصَّ  3

)؟  فانِ (الثالثُ والرابعُ ا الصَّ كمْ بطولةً حصلَ عليهَ  4

 . ا التمثيلِ فُ البياناتِ في هذَ تُبْ جملةً تصِ اُكْ  5

ابعِ ؟ الِ الرَّ ؤَ ن السُّ كيفَ أجبْتَ عَ  6

لِ التَّمثيلَ باألعمدةِ المجاورَ لإلجابةِ عنِ األسئلةِ منْ ١ إلَى ٦: مثال ١ اِستعمِ

ها؟ تي حصلْنَ علَى الدرجةِ نفسِ نِ الطالباتِ الالَّ مَ  7

؟ رَ مَ يَا علَى درجةِ سَ كمْ تزيدُ درجةُ هَ  8

؟ كمْ تنقصُ درجةُ ريمَ عنْ درجةِ مشاعلَ  9

ي  ا يساوِ مَ نِ الطالبتانِ اللتانِ مجموعُ درجاتِهِ مَ  10

. ؟ وضحْ كيفَ وجدتَ اإلجابةَ ٢٢٠ درجةً

: مثال ١ يَّاتِ اضِ يَ ن الطالباتِ في مسابقةِ الرِّ بَيَّنُ التَّمثيلُ المجاورُ درجاتِ سبعةٍ مِ يُ

 

 



 







     

  













  



 








   
  



ا ذلكَ  هَ ضُ رِ عْ تِي يَ فِ البياناتِ الَّ ؟ صِ فِّ رفةِ الصَّ تَ تمثِيالً باألعمدةِ خارجَ غُ : هلْ شاهدْ lá nMƒà rØ ne lánd
n
CÉ r°ù ne 11 

؟ التَّمثيلُ

ها التَّمثيلُ باألعمدةِ؟  ضُ تي يعرِ ا أحيانًا عندَ قراءةِ البياناتِ الَّ ا يكونُ التَّقديرُ ضروريًّ : لماذَ t… pOó©dG t¢ù pëdG 12

صَ لألسئلةِ منْ ٧ إلَى ١٠  صَّ خَ ل ستُصبِحُ قِراءةٌ البياناتِ فِي التَّمثيلِ المُ هَ    13 

 . رْ إِجابَتكَ ةٍ؟ فسِّ يِّ بزيادةِ ١٠٠ كلَّ مرَّ أْسِ رِ الرَّ وَ حْ ا للمِ نَا تدريجً أسهلَ إذا اخترْ
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p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 náæµ pªªdG  nè`̀ pJGƒ`̀ sæ`̀dG  o∞°ûµà°SCG

.Ée máHôéàd

oäG nO nô rØ oªrdG

ةُ نَ كِ مْ اتِجُ المُ النَّوَ

www.obeikaneducation.com

النَّشاطِ  ا  هذَ وفِي  ا.  مَ تجربةٍ  عنْ  تُجَ  نْ يَ أنْ  نُ  يُمكِ ما  لُّ  كُ هيَ  ةُ  نَ كِ مْ المُ اتِجُ  النَّوَ
ا. فُ النَّواتجَ الممكنةَ لتجربةٍ مَ ستكتشِ

. يْنِ علَى األقلِّ نْ رقمَ ا مِ نَ أعدادً ارِ لتكوِّ وَّ ا المؤشرِ الدَّ صَ ذَ لِ القُرْ   اِستعمِ
 

:1  oIƒ£ oîdG. يْنِ تَ رصِ مرَّ رَ القُ أدِرْ مؤشِّ

:2  oIƒ£ oîdG. يْنِ نْ رقمَ ا مِ نْ أعدادً كوِّ
لْ  ثمَّ سجِّ  ، رقميْنِ منْ  ا  أعدادً نَ  لتكوِّ واحدةً  ةً  مرَّ رقْمٍ  كلَّ  لْ  اِستعمِ

. تلكَ األعدادَ

:3  oIƒ£ oîdG. ن ٣ أرقامٍ ا مِ نْ أعدادً كوِّ
ا توقَّفَ علَى رقمٍ كانَ قدْ توقَّفَ عليهِ  ، فإِذَ ةِ الثَّالثةِ رَ للمرَّ أَدِرِ المؤشِّ
ا  مَ صلْتَ عليهِ يْنِ حَ اللّذَ يْنِ  قمَ الرَّ استَعملِ   . أُخرَ ةً  مرَّ هُ  فأدِرْ ا  سابقً
طوةِ الثَّالثةِ  لْتَ عليهِ من الخُ صُ ي حَ قمِ الَّذِ طوةِ األُولَى مع الرَّ ن الخُ مِ
 ، ةً واحدةً رْ أنَّ كلَّ رقمٍ يُستعملُ مرَّ كَّ . وتَذَ ن ٣ أرقامٍ لتتكونَ أعدادٌ مِ

تَها. نْ تِي كوَّ لِ األعدادَ الَّ ثمَّ سجِّ

:4  oIƒ£ oîdG. ا منْ ٤ أرقامٍ ن أعدادً كوِّ
األرقامِ  معَ  تَّسقُ  تَ أرقامٍ  علَى  لَ  صُ لِتَحْ ابعةِ  الرَّ ةِ  للمرَّ رَ  المؤشِّ أَدِرِ 
رُ علَى رقمٍ كنتَ قدْ حصلتَ عليهِ  . فإِذا توقَّفَ المؤشِّ ابقةِ الثَّالثةِ السَّ
ينِ أعدادٍ  ابعَ لتكوِ قمَ الرَّ لِ الرَّ ةً أُخر. اِستعمِ رَ مرَّ ا فأَدِرِ المؤشِّ سابقً

. ارِ األرقامِ رَ ن أربعةِ أرقامٍ دُونَ تَكْ مِ

1



 



(5-3)  p¢SQ só∏d l•É n°ûnf

oá næ pµ rª oªrdG oè pJG nƒ sædG 

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

النَّشاطِ  ا  هذَ وفِي  ا.  مَ تجربةٍ  عنْ  تُجَ  نْ يَ أنْ  نُ  يُمكِ ما  لُّ  كُ هيَ  ةُ  نَ نَةُكِ كِ مْ المُ اتِجُ  مْالنَّوَ المُ اتِجُ  ةُالنَّوَ نَ كِ مْ المُ اتِجُ  ةُالنَّوَ نَ نَةُكِ كِ مْ المُ اتِجُ  ةُالنَّوَ نَ كِ
ا. فُ النَّواتجَ الممكنةَ لتجربةٍ مَ ستكتشِ

(5-3)  p¢SQ só∏d l•É n°ûnf

oá næ pµ rª oªrdG oè pJG nƒ sædG oá næ pµ rª oªrdG oè pJG nƒ sædG 

87 áæµªªdG èJGƒædG :5-3 ±É°ûµà°SG



rô uµa

؟ رارٍ يْنِ دُونَ تَكْ نْ رقمَ نْ منزلتينِ يُمكنُ تكوينُهُ مِ ا مِ كمْ عددً  1

؟ رارٍ نْ ٣ أرقامٍ دُونَ تَكْ نْ ٣ منازلَ يُمكنُ تكوينُهُ مِ ا مِ كمْ عددً  2

؟ رارٍ نْ ٤ أرقامٍ دُونَ تَكْ نْ ٤ منازلَ يُمكنُ تكوينُه مِ ا مِ كمْ عددً  3

تَها. نْ وَّ تي كَ تَها في إيجادِ األعدادِ الَّ لْ مَ تِي استعْ طَّةَ الَّ فِ الخُ صِ  4

: كِنَةَ لكلِّ موقفٍ مْ اتِجَ المُ دِ النَّوَ حدِّ

رُ  المؤشِّ أُدِيرَ  ا  إذَ مكِنَةُ  المُ النَّواتِجُ  ا  مَ  5

؟ يْنِ تَ مرَّ
بَيْنِ  كعَّ مُ الختيارِ  مكِنَةِ  المُ غيرَ  اتِجَ  النَّوَ فِ  صِ  6

من  يكونانِ  بحيثُ   ، واحدةً ةً  مرَّ الكِيسِ  نَ  مِ
ه. اللَّونِ نفسِ

قطعةٍ  ميِ  رَ عندَ  مكِنةُ  المُ اتجُ  النَّوَ ا  مَ  7

؟  يْنِ تَ نقديةٍ مرَّ
دٍّ األُولىَ بلونينِ  يِ قطعتَي عَ مِ مكِنةُ عندَ رَ اتجُ المُ ا النَّوَ مَ  8

؟  ةً واحدةً رَّ أحمر وأصفر، والثانية أحمر وأخضر، مَ

ارةِ.  ا اثنينِ منَ األقراصِ الدوَّ لُ فِيهَ 9  النواتجَ الممكنةَ لتجربةٍ تَستعمَ

ا؟ تِي حصلتَ علَيهَ ا التوقُّعاتُ الَّ ا. ومَ هَ ا كيفَ وجدتَ موضحً



 

G4-C03-12A

ارةِ.  ا اثنينِ منَ األقراصِ الدوَّ لُ فِيهَ ارةِ.  النواتجَ الممكنةَ لتجربةٍ تَستعمَ ا اثنينِ منَ األقراصِ الدوَّ لُ فِيهَ ارةِ.  النواتجَ الممكنةَ لتجربةٍ تَستعمَ ا اثنينِ منَ األقراصِ الدوَّ لُ فِيهَ  النواتجَ الممكنةَ لتجربةٍ تَستعمَ

rô uµa

äÉjhój
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 páæ pµª oªdG pè pJG nƒ sædG oój pó rë nJ  5 - 3

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 ná``̀ næ``̀ pµ``̀ª``̀ oª``̀dG nè````̀ pJG nƒ````̀ sæ````̀ dG oó`````````̀ pLnCG

 . máHôéàd

oäG nO nô rØ oªrdG

اتِجُ النَّ

يُّ رِ جَ مُ الشَّ سْ الرَّ

www.obeikaneducation.com

خالدٌ  بَ  صوَّ ا  إذَ ةٍ،  لَّ سَّ كرةِ  مباراةِ  في 
ا  فمَ  ، ةِ لَّ السَّ اتِّجاهِ  في  يْنِ  تَ رَّ حُ يْنِ  رميتَ

؟  نةُ مكِ اتِجُ المُ النَّوَ

p∫hóédG p∫Éª©à°SÉH páæµª oªdG pèJGƒ sædG oójóëJ

ى  فِي تجربةٍ تسمَّ ثَ  أنْ تحدُ نتيجةٍ يمكنُ  أنَّ كلَّ  ابقِ  السَّ النشاطِ  تعلمتَ في 
مكنةِ لتجربةٍ. اتجِ المُ ا. ويمكنُ إنشاءُ جدولٍ لمعرفةِ جميعِ النَّوَ ناتِجً

؟ الدٍ تَيْ خَ يَ مْ مكنةِ لرَ ا عددُ النَّواتجِ المُ : مَ lá°VÉj pQ

 . ةِ لَّ يْنِ في اتِّجاهِ السَّ بَ خالدٌ رميتَ لقدْ صوَّ
عَ كلِّ  دُ تقاطُ ، حيثُ يُحدِّ قِ معرفةِ النَّواتجِ الممكنةِ هيَ إنشاءُ جدولٍ رُ إِحد طُ

ا ممكنًا. ا الجدولِ ناتجً صفٍّ وعمودٍ في هذَ
oá«fÉ sãdG oá«e sôdG                                               

pás∏ s°ùdG »apás∏ s°ùdG oêQÉN

pás∏ s°ùdG »a
pás∏ s°ùdG »a

pás∏ s°ùdG »a

pás∏ s°ùdG »a

pás∏ s°ùdG nêQÉN

pás∏ s°ùdG oêQÉN
pás∏ s°ùdG nêQÉN

pás∏ s°ùdG »a

pás∏ s°ùdG nêQÉN

pás∏ s°ùdG nêQÉN

 . يْنِ تَ ةِ مرَّ لَّ ي الحرِّ لكرةِ السَّ مْ مكنةَ لتجربةِ الرَّ رُ الجدولُ النَّواتِجَ المُ يُظهِ
. اتِجَ وَ ٤ نَوَ تَيْ خالدٍ هُ يَ مْ مكنةِ لرِ اتجِ المُ نْ عددُ النَّوَ إِذَ

1

≈
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 . يِّ رِ جَ مِ الشَّ سْ مكنةِ لتجربةٍ، وهيَ استعمالُ الرَّ هناكَ طريقةٌ أُخر لمعرفةِ النَّواتجِ المُ

رينِ علَى  يرِ المؤشِّ  يقومُ طالبٌ بتدوِ
مكنةِ لتلكَ  ا عددُ النَّواتجِ المُ . مَ يْنِ القُرصَ

؟ التَّجربةِ
لتجربةِ  مكنةِ  المُ النَّواتجِ  لمعرفةِ  يِّ  جرِ الشَّ مِ  سْ الرَّ استعمالُ  يمكنُ 

. يْنِ صَ رْ يِ القُ رَ يرِ مؤشِّ وِ تَدْ
 oô°TDƒªdG

o∫hC’G

 oô°TDƒªdG

»pfÉãdG

oèJGƒædG

w»dÉ≤JôH
oôªMCGoôªMCG , w»dÉ≤JôH

o¥QRCGo¥QRCG , w»dÉ≤JôH

w»é°ùØæH
oôªMCGoôªMCG , w»é°ùØæH

o¥QRCGo¥QRCG , t»é°ùØæH

oôØ°UCG
oôªMCGoôªMCG , oôØ°UCG

o¥QRCGo¥QRCG , oôØ°UCG

2

 u… pôé s°ûdG pº°S sôdG p∫Éª©à°SÉH pá næ pµ rª oªdGp èJGƒ sædG oójóëJ

 . اتِجَ ممكنةٍ لتلكَ التَّجربةِ نْ يُوجدُ ٦ نَوَ إِذَ

لْ طريقةَ الجدولِ إليجادِ عددِ النَّواتجِ  اِستعمِ  1

. مثال ١ يْنِ تَ رِ مرَّ ؤشِّ يرِ المُ وِ مكنةِ لتجربةِ تَدْ المُ
يِّ إليجادِ عددِ  رِ جَ مِ الشَّ سْ لْ طريقةَ الرَّ اِستعمِ  2

ةِ  يِ القطعةِ النَّقديَّ مْ مكنةِ لتجربةِ رَ النَّواتجِ المُ
. مثال ٢ رِ شِّ ؤَ يرِ المُ وِ وتدْ

؟ مكنةِ لتجربةٍ ددِ النَّواتِجِ المُ لُ إليهِ حولَ تحديدِ عَ صُّ ي يمكنُكَ التَّوَ ا الَّذِ فِي السؤالِ ٢، مَ  3
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: مثال ١ يْنِ تَ يْنِ اآلتِيَ تَ بَ مكنةِ لكلٍّ مِنَ التَّجرِ لْ طريقةَ الجدولِ إليجادِ عددِ النَّواتجِ المُ اِستعمِ

ما عددُ النّواتجِ الممكنةِ لتجربةِ تدويرِ   4

؟ تَينِ اهُ مرّ رصِ أَدنَ مؤشرِ القُ

ي  رَ مؤشِّ يرِ  وِ تدْ لتجربةِ  مكنةِ  المُ النَّواتجِ  عددُ  ا  مَ  6

؟  يْنِ صَ رْ القُ

هِ  تبتِ األرقامُ منْ ٥ إلَى ١٠ علَى أوجُ كُ  5

. ما عددُ النّواتجِ الممكنةِ  اهُ بِ أدنَ المكعَّ
؟ تينِ بِ مرّ لتجربةِ رميِ المكعّ

 . بِ كعَّ هِ المُ جُ نْ ٠ إلَى ٥ علَى أَوْ تِبَتِ األرقامُ مِ كُ  7

بِ  يِ المكعَّ مكنةِ لتجربةِ رمْ ا عددُ النَّواتجِ المُ مَ
؟  رِ يرِ المؤشِّ وِ وتدْ

: مثال ٢ يْنِ تَ يْنِ اآلتِيَ تَ بَ رِ مكنةِ لكلٍّ مِن التَّجْ يِّ إليجادِ عددِ النَّواتجِ المُ رِ جَ مِ الشَّ سْ لْ طريقةَ الرَّ اِستعمِ

 









 


رَ أنواعِ األسماكِ في  هَ جاورُ أَشْ رُ الجدولُ المُ  Éª°SCG∑:  يُظهِ

 . الخليجِ العربيِّ
مكنةِ  المُ النَّواتجِ  لمعرفةِ  جريِّ  الشَّ سمِ  الرَّ طريقةَ  لْ  اِستعمِ  
، بحيثُ يتمُّ اختيارُ  لتجربةِ اختيارِ نوعينِ منْ تلكَ األسماكِ

 . ةً واحدةً كلِّ نوعٍ مرَّ

؟              يَةِ ا عددُ النَّواتجِ المتبقِّ ، فمَ تشابهةُ تِ النَّواتجُ المُ إِذا استُبعِدَ  

مكنةِ  المُ النَّواتجِ  لمعرفةِ  جريِّ  الشَّ سمِ  الرَّ طريقةَ  لْ  اِستعمِ  8

؟              يَةِ ا عددُ النَّواتجِ المتبقِّ ، فمَ تشابهةُ تِ النَّواتجُ المُ إِذا استُبعِدَ  9

u»Hô©dG pè«∏ÿG p∑Éª°SCG ṕ GƒfCG oô n¡ r°TnCG

oó©ræµdG

Gô rª n◊G

oQƒ oeÉ n¡dG

t…ô©°ûdG

oQƒ oeÉ n¡dG

t…ô©°ûdG
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استعملِ التمثيلَ أدناهُ لتجيبَ عنِ األسئلةِ ١٤ – ١٧ (الدرس ٣ – ٤)
كمْ تبلغُ سرعةُ الظَّبي؟    14

؟ ا فِي الساعةِ عنْ سرعةِ الفيلِ أيُّ الحيواناتِ تزيدُ سرعتُهُ ٦٠ كيلُومترً  15

؟  كمْ تزيدُ سرعةُ الفهدِ علَى سرعةِ األسدِ  16

؟  ي مثلَي سرعةِ الفيلِ أيُّ الحيواناتِ يسيرُ بسرعةٍ تُساوِ  17

ستعمالً ( > ، < ، = ): (الدرس ١- ٤) ا يأتِي، مُ قارنْ بينَ العددينِ في كلٍّ ممَّ
    ٧٨٩٦٠٤    ٧٨٩٦٠٤  20  ٥٣٢٦٤    ٥٣٦٢٤  19   ٢٥٣٦    ٢٥٦٣  18

   

  
 

  







 






 ، األقلِّ ألوانٍ على  بثالثةِ  ا  مَ منهُ نْ كالًّ  ولوِّ ارينِ  دوّ بمؤشرينِ  يْنِ  قُرصَ مْ  : صمِّ láMƒàØe ládCÉ°ùe  10

يْنِ  صَ رْ ي القُ رَ مكنةِ لتجربةِ تدويرِ مؤشِّ نَ النَّواتجِ المُ مْ هِ ضِ نْ غيرِ نُ األحمرُ أكثرَ مِ رُ اللَّوْ بحيثُ يَظهَ
. ةً واحدةً مرَّ

؟ كِنةِ لتجربةٍ مْ 11    كيفَ يُمكِنُكَ تحديدُ جميعِ النَّواتجِ المُ

التمثيلُ باألعمدةِ التالِي يبينُ عددَ أقمارِ بعضِ  التمثيلُ باألعمدةِ التالِي يبينُ عددَ أقمارِ بعضِ   التمثيلُ باألعمدةِ التالِي يبينُ عددَ أقمارِ بعضِ   التمثيلُ باألعمدةِ التالِي يبينُ عددَ أقمارِ بعضِ    12 

يزيدُ  كمْ  لتحديدِ  التمثيلَ  استعملِ   . الكواكبِ
حلَ  زُ أقمارِ  عددِ  علَى  ي  المشترِ أقمارِ  عددُ 

(الدرس ٣ – ٤) 





 

  

      









١٦ (`L   ١٠ (CG  

٢٠ (O   ١٢ (Ü  

، فأيٌّ  اهُ مرتينِ رصِ أدنَ ا تمَّ تدويرُ مؤشرِ القُ إذَ ، فأيٌّ   اهُ مرتينِ رصِ أدنَ ا تمَّ تدويرُ مؤشرِ القُ إذَ ، فأيٌّ   اهُ مرتينِ رصِ أدنَ ا تمَّ تدويرُ مؤشرِ القُ إذَ ، فأيٌّ   اهُ مرتينِ رصِ أدنَ ا تمَّ تدويرُ مؤشرِ القُ إذَ  13 

؟  ا يأتِي ليستْ منَ النواتجِ الممكنةِ ممَّ
(الدرس ٣ – ٥) 

CG) أزرقُ ، أزرقُ  

Ü) أحمرُ ، أرجوانيٌّ  

L`) أصفرُ ، أحمرُ  

O) أخضرُ ، أزرقُ  

التمثيلُ باألعمدةِ التالِي يبينُ عددَ أقمارِ بعضِ  التمثيلُ باألعمدةِ التالِي يبينُ عددَ أقمارِ بعضِ   التمثيلُ باألعمدةِ التالِي يبينُ عددَ أقمارِ بعضِ    

Égô«°ùØJh É¡°VôYh äÉfÉ«ÑdG º«¶æJ :ådÉãdG π°üØdG 92



o∫ÉªàM’G  6 - 3

 . نةِ ةِ الملوَّ جاجيَّ راتِ الزُّ يسٌ على عددٍ مِنَ الكُ ي كِ تَوِ يَحْ
ونَ أنْ تنظرَ إلى  يسِ دُ رةً مِن داخلِ الكِ بَتْ عائشةُ كُ حَ ا سَ إذَ

ا؟ تْهَ بَ د أنَّ عائشةَ قدْ سحَ تِي تعتقُ رةِ الَّ ا لونُ الكُ لونِها. فمَ

 . نةِ ةِ الملوَّ جاجيَّ راتِ الزُّ يسٌ على عددٍ مِنَ الكُ ي كِ تَوِ يَحْ

بالكلماتِ  االحتمالُ  فُ  ويُوصَ  . االحتمالَ ناتجٍ  على  صولِ  الحُ ةُ  صَ رْ فُ ى  تُسمَّ
. يلٌ ستحِ ، ومُ ي اإلمكانيةِ، وأقلُّ احتماالً ، ومتساوِ ، وأكثرُ احتماالً دٌ .اآلتيةِ: مؤكَّ يلٌ ستحِ ، ومُ ي اإلمكانيةِ، وأقلُّ احتماالً ، ومتساوِ ، وأكثرُ احتماالً دٌ اآلتيةِ: مؤكَّ

ناتجٍ  على  صولِ  الحُ ةُ  صَ رْ فُ ى  تُسمَّ
. يلٌ ستحِ ، ومُ ي اإلمكانيةِ، وأقلُّ احتماالً ، ومتساوِ ، وأكثرُ احتماالً دٌ اآلتيةِ: مؤكَّ

ناتجٍ  على  صولِ  الحُ ةُ  صَ رْ فُ ى  تُسمَّ
. يلٌ ستحِ ، ومُ ي اإلمكانيةِ، وأقلُّ احتماالً ، ومتساوِ ، وأكثرُ احتماالً دٌ اآلتيةِ: مؤكَّ

ناتجٍ  على  صولِ  الحُ ةُ  صَ رْ فُ ى  تُسمَّ

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 päÉ`̀ª`̀∏`̀µ`̀dÉ`̀H n∫É``̀ nª``̀ pà``̀M’G o∞```̀ p°```̀UnCG

 . pOGóYC’Gh

oäG nO nô rØ oªrdG

 . الُ االحتِمَ

www.obeikaneducation.com

ló scDƒe nAGôªM mIôc oQÉ«àNG nAGôªM mIôc oQÉ«àNG

k’ÉªàMG oôãcCG

 nAGôªM mIôc oQÉ«àNG

k’ÉªàMG tπbCG

 nAGôªM mIôc oQÉ«àNG

lπ«ëà°ùe

 nAÉbQR hCG nAGôªM mIôc oQÉ«àNG

pás« pfÉµeE’G … phÉ°ùàe

päÉª∏µdÉH p∫ÉªàM’G o∞ r°U nh

 . ةَ أنْ تسحبَ عائشةُ  كرةً صفراءَ فْ إِمكانِيَّ صِ
ا  راتٍ زجاجيةٍ ملونةٍ، اثنتانِ منهَ يسٌ علَى ٨ كُ ي كِ يحتوِ

 . انِ اوَ رَ صفْ
راتِ  الكُ عددِ  نِصفِ  مِنْ  أقلُّ  فراءِ  الصَّ راتِ  الكُ عددُ 

 . يسِ الموجودةِ في الكِ
. ةٍ صفراءَ هوَ األقلُّ احتماالً رَ نْ سحبُ كُ إِذَ

1

päÉª∏µdÉH p∫ÉªàM’G o∞ r°U nh
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لِ األعدادَ لوصفِ  » على بطاقةٍ. اِستعمِ لُّ حرفٍ مِن حروفِ كلمةِ «الرياضياتِ تِبَ كُ كُ
 . ونَ النَّظرِ إلى البِطاقاتِ ا الحرفُ (ي) دُ تِبَ عليهَ احتمالِ اختيارِ بطاقةٍ كُ

. لِ ٩ بطاقاتٍ ا الحرفُ (ي) مِنْ أصْ مَ تِبَ عليهِ هنالِكَ بطاقتانِ كُ
: ٢ منْ ٩ وَ ا الحرفُ (ي) هُ تِبَ عليْهَ نِ احتمالُ اختيارِ بطاقةٍ كُ  إِذَ

3

pOGóYC’ÉH p∫ÉªàM’G o∞°Uh

قودِ الموجودةِ  جاورُ فئاتِ النُّ رُ الجدولُ المُ lOƒ≤f : يُظهِ

ا  ، فمَ ا أنَّهُ فقدَ ورقةً نقديّةً نَ ا افترضْ . إذَ في محفظةِ راشدٍ
. احتمالُ أنْ تكونَ مِن فئةِ ١٠ رياالتٍ

نالِكَ ٥ أوراقٍ منْ فئةِ ١٠ رياالتٍ مِنْ بينِ ٨  أوراقٍ  هُ
١٠ رياالتٍ  فئةِ  منْ  ودةِ  المفقُ الورقةِ  كونُ  نْ  إِذَ  ، ةٍ نقديَّ

. هوَ األكثرُ احتماالً

2

 päÉª∏µdÉH p∫ÉªàM’G o∞°Uh

 ، ي اإلمكانيَّةِ تساوِ ، مُ ، أكثرُ احتِماالً دٌ ؤكَّ ( مُ لْ ؛ اِستعمِ فِ احتمالَ النَّواتِجِ ، فَصِ رِ إِذا تمَّ تدويرُ المؤشِّ
، مستحيلٌ ). المثاالن ١، ٢ أقلُّ احتماالً

عددٌ زوجيٌّ     2 عددٌ فرديٌّ      1

األعدادُ ٥ أوْ ١١ أوْ ١٣  4 عددٌ أقلُّ من ٣     3

: مثال ٣ جاورَ كلَ المُ في المسألتينِ ٥، ٦ استعملِ الشَّ

 . بِ كعَّ بٍ غيرِ األصفرِ دُونَ النَّظرِ إلى المُ فِ احتمالِ اختيارِ مكعَّ لِ األعدادَ لوصْ اِستعمِ  5

بِ  المكعَّ ا  ا لونُ هذَ ، فمَ إليهِ ينظرَ  أنْ  دُونَ  الكِيسِ  نَ  مِ بًا  إِذا اختارَ عمرُ مكعَّ   6

 . رْ إِجابتَكَ هِ؟ فسِّ نْ غيرِ هِ أكثرُ مِ ي احتمالُ اختيارِ الَّذِ

 ، ي اإلمكانيَّةِ تساوِ ، مُ ، أكثرُ احتِماالً دٌ ؤكَّ ( مُ لْ ؛ اِستعمِ فِ احتمالَ النَّواتِجِ ، فَصِ رِ إِذا تمَّ تدويرُ المؤشِّ

 






بِ  المكعَّ ا  ا لونُ هذَ ، فمَ إليهِ ينظرَ  أنْ  دُونَ  الكِيسِ  نَ  مِ بًا  إِذا اختارَ عمرُ مكعَّ  

G∫
QG¢V

…
G

ä
…

oáÄØdGoOó©dG

k’ÉjQ 501

mä’ÉjQ 105

lóMGh l∫ÉjQ2

ó ƒªéŸG8
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  : التاليةَ الكلماتِ  ستعمالً  ، مُ النَّواتجِ اآلتيةِ نَ  مِ فِ احتمالَ كلٍّ  ا. صِ إِليْهَ النَّظرِ  ونَ  دُ يسِ  الكِ ةً منَ  جاجيَّ رةً زُ تَرْ كُ اِخْ
. المثاالن١، ٢ ، أو أقلُّ احتماالً ، أو مستحيلٌ ي اإلمكانيَّةِ تساوِ ، أو أكثرُ احتماالً ، أو مُ دٌ مؤكَّ

صفراءُ    8 خضراءُ    7

زرقاءُ   10 حمراءُ أو صفراءُ أو خضراءُ    9

حمراءُ أو خضراءُ   12 غيرُ خضراءَ    11

: مثال ٣ ن النَّواتجِ اآلتيةِ فِ احتمالِ كلٍّ مِ لِ األعدادَ لوصْ ، اِستعمِ رِ يرُ المؤشِّ إِذا تمَّ تدوِ

غيرُ  د  14 س   13

ب أو ت  16 حرفُ مدٍّ (و، ا، ي)   15

أحدُ أحرفِ كلمةِ (زهرةٍ)   18 غيرُ  س أو د    17

ا  ، وكانتِ النَّتائجُ كمَ ةً رٍ قرص ٢١مرَّ تمَّ تدويرُ مؤشِّ  19

يأتِي:
ا بالستيكيًّا. والجدولُ  أوقعتْ علياءُ ٣٢ كوبً  20

علَى  األكــوابُ  تِ  استقرَّ كيفَ  بيِّنُ  يُ اآلتِي 
: األرضِ

päG sôŸG oOóY ¿ƒs∏dG

o¥QRCG

oô°†NCG

w‹É≤JôoH

oOó©dG ? oÜƒµdG sô≤à°SG n∞«c

10

18

4

فِ  صِ  . إضافيَّةً ةً  مرَّ القرصِ  رَ  مؤشِّ ــا  نَ أدرْ إذا   
. هِ علَى اللَّونِ البُرتُقالِيِّ احتمالَ استقرارِ

فِ  فَصِ  ، آخرَ ا  كوبً أوقعتْ  علياءَ  أنَّ  ضْ  تَرِ افْ  

احتمالَ أنْ يأخذَ الوضعَ  .
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رصِ بألوانٍ  نْ أجزاءَ القُ ، ثمَّ لوِّ ا إلى ٨ أجزاءٍ متساويةٍ مً قسَّ ا مُ ارً ا دوَّ صً رْ مْ قُ : صمِّ lá nMƒà rØ ne lánd
n
CÉ r°ù ne  : lá nMƒà rØ ne lánd
n
CÉ r°ù ne  : lá nMƒà rØ ne lánd
n
CÉ r°ù ne  21 

نِ األحمرِ أوِ  هُ علَى اللَّوْ فُ رِ على اللَّونِ األخضرِ أكثرَ احتماالً ، وتوقُّ ؤشِّ قُّفُ المُ ، بحيثُ يكونُ تَوَ مختلفةٍ
 . نِ األزرقِ أقلَّ احتماالً اللَّوْ

. دوثِ دَ الحُ ها مؤكَّ ا لتجربةٍ يكونُ أحدُ نواتِجِ وصفً     22 

فِ  ا. صِ بتْ بطاقةٌ منَ الصندوقِ دونَ النظرِ إليهَ حِ ي علَى عشرِ بطاقاتٍ مرقمةٍ منْ ١ – ١٠ ، سُ صندوقٌ يحتوِ
احتمالَ كلٍّ منَ النواتجِ اآلتيةِ. (الدرس ٣-٦)

ا عددٌ فرديٌّ أوْ عددٌ زوجيٌّ سحبُ بطاقةٍ عليهَ ا عددٌ فرديٌّ أوْ عددٌ زوجيٌّ  سحبُ بطاقةٍ عليهَ ا عددٌ فرديٌّ أوْ عددٌ زوجيٌّ  سحبُ بطاقةٍ عليهَ ا عددٌ فرديٌّ أوْ عددٌ زوجيٌّ  سحبُ بطاقةٍ عليهَ  23 

ي اإلمكانيةِ متساوِ  (`L مؤكدٌ   (CG  

مستحيلٌ  (O أكثرُ احتماالً   (Ü  

ا عددٌ أكبر من ١٠ سحبُ بطاقةٍ عليهَ ا عددٌ أكبر من   سحبُ بطاقةٍ عليهَ ا عددٌ أكبر من   سحبُ بطاقةٍ عليهَ  24 

أقلُّ احتماالً  (`L مؤكدٌ   (CG  

مستحيلٌ  (O أكثرُ احتماالً   (Ü  

) وثالثةُ أنواعٍ منَ  ، بالعسلِ هُ نوعانِ منَ الفطائرِ (بالجبنِ ا كانَ أمامَ . إذَ أرادَ أحمدُ شراءَ فطيرةٍ وعلبةِ عصيرٍ ) وثالثةُ أنواعٍ منَ   ، بالعسلِ هُ نوعانِ منَ الفطائرِ (بالجبنِ ا كانَ أمامَ . إذَ أرادَ أحمدُ شراءَ فطيرةٍ وعلبةِ عصيرٍ ) وثالثةُ أنواعٍ منَ   ، بالعسلِ هُ نوعانِ منَ الفطائرِ (بالجبنِ ا كانَ أمامَ . إذَ أرادَ أحمدُ شراءَ فطيرةٍ وعلبةِ عصيرٍ ) وثالثةُ أنواعٍ منَ   ، بالعسلِ هُ نوعانِ منَ الفطائرِ (بالجبنِ ا كانَ أمامَ . إذَ أرادَ أحمدُ شراءَ فطيرةٍ وعلبةِ عصيرٍ  25 

لتجربةِ  الممكنةِ  النواتجِ  عددِ  يجادِ  إلِ الشجريِّ  الرسمِ  طريقةَ  استعملْ   .( تفاحٌ  ، أناناسٌ  ، (برتقالٌ العصيرِ 
.  (الدرس ٣ – ٥)   اختيارِ نوعِ الفطيرةِ والعصيرِ

ا كانَ عددُ  إذَ  ، ، وَ ٢٧٤٥ وجبةً يومَ األربعاءِ ثنينِ  الجامعاتِ ٢٣٦٧ وجبةَ غداءٍ يومَ اإلِ مَ مطعمُ إحدَ قدّ  الجامعاتِ   مَ مطعمُ إحدَ قدّ  الجامعاتِ   مَ مطعمُ إحدَ قدّ  الجامعاتِ   مَ مطعمُ إحدَ قدّ  26 

ا عددُ وجباتِ  . فمَ ا يومَ اإلثنينِ مهَ تِي قدَّ ا المطعمُ يومَ الثالثاءِ يزيدُ ٤٥ وجبةً عنْ تلكَ الَّ هَ مَ تِي قدَّ الوجباتِ الَّ
؟ (الدرس ٢ – ٤)  ها المطعمُ خاللَ األيامِ الثالثةِ مَ تِي قدَّ الغداءِ الَّ
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 pπ r°ü nØrdG oQÉÑ pà rNG 3

يَعرضُ التَّمثيلُ باألعمدةِ مجموعةً مترابطةً منَ   1

. لُ أعمدةً مختلفةَ الطُّولِ مِ ، ويَستَعْ البَياناتِ

: ئْ جدوالً لحلِّ المسألةِ اآلتيةِ أَنْشِ

حيحةِ و عالمةَ  ) أمامَ العِبارةِ الصَّ ضعْ عالمةَ (
حيحةِ: ) أمامَ العبارةِ غيرِ الصَّ )

رُ في  ا، فكمْ رياالً تُوفِّ رُ دانةُ ٣٥ رياالً شهريًّ توفِّ  7

نةِ الواحدةِ؟ السَّ

، وحددْ كمْ يزيدُ عددُ األهدافِ  التَّمثيلَ ا  استعملْ هذَ
ولَى؟ ا في المباراةِ األُ هَ ابعةِ علَى عددِ في المباراةِ الرَّ

    ٢  (CG      ٤  (`L 

    ٣  (Ü      ٥  (O  

البَيانِيِّ  ا للتمثيلِ  8  وصفً

. يْنِ تَ فِي السؤالِ ٦ بِعبَارَ

ا،  إليهَ النَّظرِ  ونَ  دُ اآلتيةِ  اكهةِ  الفَ مِنَ  نَا واحدةً  اخترْ إِذا 
يْنِ  اتِجَ النَّ بالكلماتِ واألعدادِ احتمالَ كلٍّ منَ  فْ  فَصِ

: يْنِ اآلتِيَ

. برتقالٌ  4

. خٌ وْ احٌ أو خَ فَّ تُ  5









      

   

 

 
 



    ٢  (CG  

    ٦  (`L 

    ٤  (Ü  

    ٨  (O  

كِنةِ  الممْ النَّواتِجِ  عددُ  ما   : mO uó©àe  rø pe  lQÉ«àNG  3

صِ أدنَاهُ؟ رْ رِ القُ شِّ ؤَ ديةٍ وتدويرِ مُ نْدَ رمي قطعةٍ نقْ عِ

إلظهارِ  يِّ  رِ جَ الشَّ سمِ  الرَّ استعمالُ  يُمكنُ   2

. مكنةِ لموقفٍ احتِماليٍّ النَّواتجِ المُ

رُ التَّمثيلُ اآلتِي عددَ  : يُظهِ mO uó©àe ø pe lQÉ«àNG  6

بُ المدرسةِ لكرةِ  نتَخَ لَها مُ تِي سجَّ األهدافِ الَّ
: القدمِ في أربعِ مبارياتٍ مختلفةٍ
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t»ªcGôàdG oQÉÑàN’G
3-1 o∫ƒ°üØdG 3

المدرسيَّةِ  حلةِ  الرِّ عنِ  هِ  صفِّ بَ  طُالَّ مهندٌ  سألَ   1

بتمثيلِ  النَّتائجَ  عرضَ  ثمَّ  م.  هِ لديْ لةِ  المفضَّ
األعمدةِ التَّالِي:

Oó©àe øe QÉ«àNG 1 AõédG

هابَ  الذّ لُونَ  يفضِّ ينَ  الذِ بِ  الطُّالَّ عددُ  يزيدُ  كمْ 
لُونَ  إلى حديقةِ الحيواناتِ علَى عددِ الذينَ يفضّ

؟ هابَ إلى متحفِ العلومِ الذّ

    ٣  (CG      ٧  (`L  

    ٦  (Ü      ٩  (O  

    ١٥٧٩٣  (CG      ٣٢٧٧   (`L  

    ١٥٢٦٧  (Ü      ٣١٨٣   (O  

نهُ  مِ سعدٌ  قطعَ  ا  إذَ ا.  مترً  ٩٤٨٥ طولُه  طريقٌ   3

؟ يَ ا بَقِ اجتِه، فكم مترً ا بدرَّ مسافةَ ٦٢٠٨ مترً

قمِ ٩ في العددِ ١٦٩٣٢٨٤٥٧؟ يمةُ المنزليةُ للرَّ ما القِ  5

       

    

   

 

    

    

 

 



    ٨٢٨٥٣  (CG      ٩٢٧٣٥  (`L  

    ٨٣٧٥٣  (Ü      ٩٢٧٥٣  (O  

٥ من ٦٦      (CG ٥ من ١٤       (`L  

١ من ٦٦      (Ü ١ من ١٤       (O  

٩٠٠٠٠٠  (CG  ٩٠٠٠٠٠٠٠  (`L  

٩٠٠٠٠٠٠  (Ü  ٩٠٠٠٠٠٠٠٠  (O علَى    ١٠٠٠٠ قدارِ  بمِ يزيدُ  الَّذي  العددُ  ا  مَ  2

العددِ ٨٢٧٥٣؟

ا اختارتْ  ، إِذَ  هندٍ األوراقُ النقديةُ اآلتيةُ لدَ  4

أنْ  احتمالُ  ا  فمَ نقديةً واحدةً عشوائيًّا،  ورقةً 
ا؟ تكونَ رياالً واحدً

٥ أوراقٍ    ٤ أوراقٍ    ورقتانِ      ٣ أوراقٍ

: حيحةَ اخترِ اإلجابةَ الصَّ

؟ بِ العددَ ٧٣٦٢٤٩ إلى أقربِ مئةٍ قرِّ  6

    ٧٣٦٠٠٠  (CG      ٧٣٦٢٥٠   (`L  

    ٧٣٦٢٠٠  (Ü      ٧٤٠٠٠٠   (O  
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ه في  لتكونَ  ي يجبُ وضعُ ما الرمزُ الذِ  7

؟ الجملةُ اآلتيةُ صحيحةً
١٢٩٣٥٣٧٤     ١٢٩٥٣٧٤٨

قطعَ أحمدُ بسيارتهِ يومَ األربعاءِ ١٤٦كلم، ويومَ   8

رْ  الخميسِ ٢٠٦ كلم، ويومَ الجمعةِ ١٧٥ كلم. قدِّ
. ها في األيامِ الثالثةِ عددَ الكيلومتراتِ التي قطعَ

CG)  السبتُ واألربعاءُ األحدُ والثالثاءُ   (`L  

Ü)  اإلثنينِ واألربعاءُ الثالثاءُ واألربعاءُ    (O  

CG)  ٤٠٠ كلم ٥٠٠ كلم   (`L   

Ü)  ٦٠٠ كلم ٧٠٠ كلم    (O  

<  (CG  =   (`L  

>  (Ü  +   (O  

رُ األوضاعَ  ا يُظهِ يًّ ا شجرِ تعملْ رسمً اسْ  (CG  

. ةَ لمظهرِ فاطمةَ ختلِفَ المُ

تي يمكنُ  Ü)  ما عددُ الطُّرقِ المختلِفةِ الَّ  

؟     رَ بها فاطمةُ أنْ تَظْهَ

ا  هَ اهُ عددَ السياراتِ التِي باعَ تبينُ لوحةُ اإلشاراتِ أدنَ  9

أحدُ معارضِ السياراتِ

ا أقلَّ عددٍ منَ السياراتِ ؟ مَ ما اليومانِ اللَّذانِ باعَ فيهِ  

.  فاطمةَ ٣ أزواجٍ منَ األحذيةِ وفُستانَانِ لدَ  11

Iô«°ü≤dG áHÉLE’G   2 Aõ``é`dG

ádƒ£ªdG áHÉLE’G   3 Aõ``é`dG

náªWÉa oô¡¶e

q…hÉª°S , oôªMCG , w…ôgR oájòMC’G

q…hÉª°S , w…ôgR o¿Éà°ù oØdG

ا أقلَّ عددٍ منَ السياراتِ ؟ مَ ما اليومانِ اللَّذانِ باعَ فيهِ  

pá©«ÑŸG oäGQÉ«°ùdG

oäGQÉ°TE’G oΩƒ«dG

oâÑ°ùdG

oóMC’G

pÚæKE’G

oAÉKÓãdG

oAÉ©HQC’G

أكمـلِ الفـراغَ واكتـبِ اسـمَ الخاصيـةِ التي   10

استعملتَها. 

..........................................   = ١٣٦ + ٠  (CG  

................... (٢+٧) + (٤+  ) + ٧ = ٤  (Ü  

.............................. ٥٨ + ٩٨ =   + ٥٨  (`L  

أجبْ عنِ السؤالِ التالِي:

: ا خطواتِ الحلِّ أجبْ عنِ السؤالِ التالِي موضحً

99 »ªcGôàdG  QÉÑàN’G

?á«aÉ°VEG IóYÉ°ùe ≈dEG êÉàëJ πg

...øY áHÉLE’G ™£à°ùJ ºd GPEG١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١
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ôÑédGh •ÉªfC’G :™HGôdG π°üØdG 100ôÑédGh •ÉªfC’G :™HGôdG π°üØdG 100

oôÑédGh o•ÉªfC’G 4

? t∫Gh sódG Éeh ? o•ÉªfC’G Ée  

. دةً معينةً بَعُ قاعِ تْ : هو سلسلةٌ منَ األعدادِ أوِ األشكالِ التي تَ النمطُ
نَا علَى فهمِ األنماطِ  ، وتساعدُ ا كميةٌ علَى كميةٍ أخرَ : عالقةٌ تعتمدُ فيهَ الدالةُ

. ا باستعمالِ الجداولِ هَ ، ويمكنُ توضيحُ لحلِّ المسائلِ

? pπ°üØdG G nòg » pa oºs∏©JCG GPÉe

ا. � ةِ وكتابتَهَ لِ العدديَّ مَ باراتِ و الجُ تمثيلَ العِ
� . والِّ إنشاءَ جداولَ لتوضيحِ الدَّ
ا. � هَ فَ تحديدَ األنماطِ في جداولَ ووصْ
�  . حلَّ المسائلِ باستعمالِ خطةِ االستداللِ المنطقيِّ

منَ  أرجلِ مجموعةٍ  التالِي عددَ  الجدولُ  ويبيِّنُ   ، أرجلٍ للنملةِ ٦   : l∫Éã pe

: النَّملِ

pπªsædG päÉYƒªée pπLQCG oOóY

pπLQC’G oOóY mπLQCG 6 É n¡d má∏ªnf tπ oc pπªsædG oOóY

12 6 × 2 2

18 6 × 3 3

24 6 × 4 4

30 6 × 5 5

ôÑédGh •ÉªfC’G :™HGôdG π°üØdG 100

oäGOôØªdG

الجملةُ العدديةُ الدالةُ   
القاعدةُ العبارةُ العدديةُ  



    . كَ علَى تنظيمِ معلوماتِكَ عنِ األنماطِ والجبرِ دَ لْ هذهِ المطويةَ لتساعِ اِعمَ
.  اِبدأْ بورقةٍ واحدةٍ A4 منَ الورقِ المقوَّ

وِ الورقةَ طوليًّا  اِطْ  1

. كلِ ا فِي الشَّ كمَ
وِ الورقةَ عرضيًّا  اِطْ  2

. ا فِي الشكلِ كمَ
، وقُصَّ  اِفتحِ اِفتحِ الورقةَ 3

طَّي الطَّيِّ  على طولِ خَ
، حتَّى  منَ الجانبينِ

. حدِّ الطيِّ الطوليِّ

اُكتبْ عنوانًا لكلِّ   4

لْ  ، ثمَّ سجِّ قِسمٍ
مالحظاتِكَ داخلَ 

المطويةِ .

Two-Digit
Addition

Add 
Money

Estimate
Sums

Three-Digit
Addition
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oá``````` nÄ p« r¡ sàdG

: pán« pJB’G pá∏Ä°SC’G pø nY rÖLnCG

oá``````` nÄ p« r¡ sàdG

ستعمالً (> ، < ، =): (مهارة سابقة) ا يأتي مُ قارنْ بينَ العددينِ فِي كلِّ ممَّ

: (مهارة سابقة) حْ رَ عْ أوِ اطْ مَ اِجْ

٩ + ٣  9 ١٢ + ٧  10١٦ + ٥  11٣٢ + ٤٣  12

١١ - ٤  13٢٠ - ٦  14٢٥ - ٨  15٣٨ - ٢٢  16

 ٥ × ٦  17٣ × ٨  18١٨ ÷ ٢  19٢٨ ÷ ٤  20

 ٥   ٨  1٦٢    ٢٦  2٢٩٨    ١٩٩  3٨٢٤    ٨٤٢  4

٣ + ٧   ١٠  5٢ + ٩    ١٠  6١٧ - ٩   ٨  7١٤ - ٢   ١٦  8

هُ  باعَ ا  ممَّ أكثرَ  تبِ  الكُ نَ  مِ ا  عددً محمدٌ  باعَ   21

ما  مجموعُ  كانَ  إذا   . واحدٍ بكتابٍ  جعفرٌ 
مْ صورةً تمثِّلُ ما باعهُ  ا، فَارسُ اهُ ١٥ كتابً باعَ

ا. مَ لٌّ منهُ كُ

المجاورةِ  والدباسةِ  األقالمِ  نَ  مِ كلٍّ  ثمنُ   23

إيجادُ  يمكنُكَ  كيفَ  ــحْ  وضِّ  . ٢٠ ريــاالً
. عٍ ملةَ جمْ ستعمالً جُ ا مُ مجموعِ ثَمنيْهِ

في  مصروفِها  نْ  مِ رياالً   ٢٠   دَ هُ وفَّرتْ   22

في  ريــاالً   ١٥ ــرتْ  ووفَّ  ، لِ األوَّ األُسبوعِ 
د؟  هُ هُ ا وفَّرتْ األُسبوعِ الثَّانِي. ما مجموعُ مَ

. ستعمالً األعدادَ حْ إجابَتكَ مُ وضِّ

: (مهارة سابقة) مْ سِ اضرِبْ أوِ اقْ
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p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 pìô£dGh p™ªédG päGQÉÑY oπuã ne
oCG

 päÉª∏µdGh pΩƒ°SôdG p∫Éª©à°SÉH

. pOGóYC’Gh

oäG nO nô rØ oªrdG

بارةُ العِ

www.obeikaneducation.com

. ةً يَّ ياضِ ةً رِ يَّ مِّ مثِّلُ كَ ، وتُ ا وعملِيَّاتٍ بارةُ أعدادً نُ العِ تَتضمَّ

سومِ  بارةَ باستعمالِ الرُّ هِ العِ ثِّلْ هذِ ا خالدٌ ثالثةً مِنْ أصدقائِهِ إلَى منزلِهِ. مَ دعَ  1

والكلماتِ واألعدادِ.
 

 :1  oIƒ£ oîdG. سمَ استعمالِ الرَّ

:2  oIƒ£ oîdG . استعملِ الكلماتِ

ائِدُ ثالثةٍ دٌ زَ احِ وَ

 :3  oIƒ£ oîdG . استعملِ األعدادَ

١       +       ٣

+

+

p™ªédG päGQÉÑY oπ«ãªJ

(1 - 4)  p¢SQ só∏d l•É n°ûnf

pá sj pOó©dG päGQÉÑ p©dG oπ«ãª nJ 
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ثِّلْ هذهِ العبارةَ باستعمالِ الرسومِ  مَ ا، فَ . إِذا شربَتْ غادةُ واحدةً منهَ لَبِ حليبٍ 2  في الثَّالَّجةِ ٧ عُ  
والكلماتِ واألعدادِ.

:1  oIƒ£ oîdG . سمَ استعملِ الرَّ

:2  oIƒ£ oîdG. استعملِ الكلماتِ
سبعةٌ ناقصُ واحدٍ

:3  oIƒ£ oîdGَلِ األعداد استعمِ

pì rô s£dG päGQÉÑ pY oπ« pãª nJ

rô uµa

؟ ا وضعت إشارة × على إحد قطع العدِّ في النَّشاطِ ٢؛ لماذَ  1

؟ ا منْ  مزيدً ، أوِ اشترَ بَ سَ : كَ تي تُمثِّلُ الكلمتينِ ما العمليَّةُ الَّ  2

؟ دَ قَ ، أو فَ رَ سِ : خَ تي تُمثِّلُ الكلمتينِ ما العمليَّةُ الَّ  3

أختَها  فأَهدتْ   ، لعبةً  ١٢ ا  مهَ عندَ  كانَ   4

ا. ٥ منهَ
 ، لِ طِ األوَّ وْ ا في الشَّ رةِ قدمِ هدفً لَ فريقُ كُ سجَّ  5

طِ الثَّانِي. وْ  في الشَّ لَ ٤ أهدافٍ أُخرَ ثُمَّ سجَّ

 ٨   اشترَ ثُمَّ   ، قصصٍ  ٦ محمدٍ    لدَ  6

 .قصصٍ أُخر
بائنُ  الزَّ أَكلَ  ثمَّ   ، شطائرَ  ١٠ المطعمُ  أعدَّ   7

ا. ٦ شطائرَ منْهَ

سمِ والكلماتِ واألعدادِ. ا بالرَّ ، ثُمَّ مثِّلْهَ ةً بارةً عدديَّ 8   عِ

 : باراتِ التاليةَ باستعمالِ الرسومِ والكلماتِ واألعدادِ ثِّلِ العِ مَ

oIOÉZ É n¡ ràHô°T mIóMGh máÑ∏Y - mÖ«∏M mÖ∏Y o™Ñ°S

 -

22  في الثَّالَّجةِ 

äÉjhój
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oá sj pOó©dG oπª oédGh oäGQÉÑ p©dG  1 - 4

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 ká sj pOóY kÓªLh mäGQÉÑY oÖàcCG

.É n¡o∏uãeCGh

oäG nO nô rØ oªrdG

ةُ يَّ بارةُ العددِ العِ
ةُ يَّ الجملةُ العددِ

www.obeikaneducation.com

ا هندُ  منهَ أَكلتْ   . احةً فَّ تُ ةِ ١٦  لَّ السَّ في 
مثِّلُ عددَ  بارةُ ١٦ – ٣ تُ . العِ فاحاتٍ ٣ تُ

يَةِ. قِّ بَ تَ احاتِ المُ فَّ التُّ

١٦ - ٣

ا: ، ومِنْ أمثلتِهَ ةً ياضيَّ ةً رِ يَّ مِّ ، وتمثِّلُ كَ ا وعملِيَّاتٍ ةُ أعدادً يَّ بارةُ العددِ نُ العِ تَتضمَّ
١٢ – ٨   ٣ + ٢ + ٥   ٥ + ٧  

اتِ (= أوْ < أوْ >)،   اإلشارَ ا وإِحدَ نُ أعدادً مَّ بارةٌ تتضَ ةُ فهيَ عِ يَّ ا الجملةُ العددِ أمَّ
ا: ومِن أمثلتِهَ

 ١٢ – ٨ = ٤  ٣ + ٢ + ٥ = ١٠  ٥ + ٧ = ١٢  

حةَ  ضَّ وَ لِ المعلُوماتِ المُ : اِستعمِ lìÉØJ

نِ  تُبْ عبارةً عدديةً عَ اكْ ، وَ سمِ علَى الرَّ
، ثُمَّ  اِحِ األخضرِ احِ األحمرِ و التُّفَّ التُّفَّ

احِ في  ةً تُمثِّلُ عددَ التُّفَّ اُكتبْ جملةً عددِيَّ
 . ةِ لَّ السَّ

 . ةَ العدديةَ بارَ لْ قِطعَ العدِّ لتُمثِّلَ العِ اِستعمِ

٥ + ٤ = ٩ : ةُ فهيَ ملةُ العددِيَّ ا الجُ : ٥ + ٤ أمَّ بارةُ العدديةُ هيَ نِ العِ إِذَ

1

احٌ أحمرُ فَّ تُ

٥

احٌ أخضرُ فَّ تُ

٤ +










má sj pOóY má∏ª oL oáHÉà pc

É¡q∏c äÉMÉØàdG oOóYoádƒcCÉªdG oäÉMÉØàdG
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: مثال ١ مَ األمرُ ا لَزِ لِ النماذجَ إذَ ، واستعمِ يْنِ يْنِ اآلتِيتَ لتَ سأَ ةً تُمثِّلُ كالًّ منَ المَ يَّ بارةً وجملةً عددِ تُبْ عِ اُكْ

: مثال ٢ مَ األمرُ ا لَزِ لِ النماذجَ إذَ ؟ استعمِ ةَ اآلتيةَ صحيحةً يَّ ملَ العددِ تِي تجعلُ الجُ ةَ (+ أوْ –) الَّ تُبِ العمليَّ اُكْ

؟ ةِ ملةِ العددِيَّ ةِ والجُ بارةِ العددِيَّ ا الفرقُ بينَ العِ مَ  9

؟ يْنِ (+ أمْ –) تجعلُ الجملةَ العدديةَ  ٤ ٣ = ٧ صحيحةً تَ أيٌّ منَ العملِيَّ

: لْ قطعَ العدِّ اِستعمِ

. ةَ ٤  ٣ = ٧   صحيحةً يَّ نْْ إشارةُ + تجعلُ الجملةَ العددِ إِذَ

2

má sj pOóY má∏ª oL oáHÉà pc

٤   ٣  = ٧
٤   -   ٣  = ٧
١  = ٧
خطأٌ

٤   ٣  = ٧
  ٤   +   ٣  = ٧
٧  = ٧

صحيحٌ

يومَ  ورسالتينِ   ، رسائلَ  ٣ اليومَ  مانةُ  جُ كتبتْ   1

؟  مانةُ في اليومينِ ا جُ . فكمْ رسالةً كتبتْهَ أمسِ
ا ٣، فكمْ بقرةً  . إذا باعَ منهَ راتٍ قَ عٍ ٦ بَ زارِ  مُ لدَ  2

ى لديهِ؟ تتبقَّ

٩  ٢ = ١١  3١٨ =  ٢٨  ١٠  4١٤  ٧   = ١٠ +١١  5

١٨  ٩ = ٩  6١٨  ٢٠ = ٣٨  7٤٥  ٤٠ = ٥  8

: مثال ١ مَ األمرُ بارةً وجملةً عدديةً تُمثِّلُ كالًّ مِنَ المسائلِ اآلتيةِ، واستعملِ النماذجَ إذا لَزِ تُبْ عِ اُكْ

 ، رةِ القدمِ في المدرسةِ بـِ ١١ مباراةً فازَ فريقُ كُ  10

. فكمْ  بـِ ١٤ مباراةً رةِ الطَّائرةِ  ا فازَ فريقُ كُ بينَمَ
؟ ا فِرقُ المدرسةِ مباراةً فازتْ بِهَ

، و١٦ رابطةً  عرٍ صفراءَ  هيفاءَ ٤ رابطاتِ شَ لدَ  11

. فكمْ رابطةَ  ، و١٤ خضراءَ انِ ، و٢ بيضاوَ حمراءَ
ا؟ عرٍ لديهَ شَ

؟  هُ ى معَ ا. فكمْ سمكةً تتبقَّ ا ٩ منهَ ا. إذا أعطى فقيرً طَادَ صيَّادٌ ٣٧ سمكةً فِي يومٍ مَ اِصْ  12
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: مثال ٢ مَ األمرُ لِ النماذِجَ إذا لَزِ ؟ استعمِ ةَ اآلتيةَ صحيحةً يَّ ملَ العددِ تِي تجعلُ الجُ ةَ (+ أوْ –) الَّ تُبِ العملِيَّ اُكْ

٤٤٤  ٦ = ٤٦٠ – ١٠  13

١٢٥ – ٢٧ =  ٢٣  ٧٥  15

٥٢٠  ٣١٧ <  ٤٠٠ + ١٥٠  17

٧٤  ٤٧ = ١٧ + ١٠  14

٣٤٥ – ١٢٦ > ٢١٧  ٤  16

٧١٥ – ٦١٧ <   ٢٥  ٧٥  18

يبَ عنِ األسئلةِ ١٩ – ٢٢  رَ لتُجِ جاوِ äÉé∏ãe: استعملِ التمثيلَ المُ

عنِ  تُعبِّرُ  ةً  عددِيَّ جملةً  اُكتُبْ  ؟  تَفْضيالً  األكثرُ  المذاقانِ  ا    مَ
ا. مَ لُونَهُ ينَ يُفضِّ ذِ دَي الَّ دَ الفرقِ بينَ عَ

لُونَ مذاقَ  ينَ يُفضِّ ذِ وعِ الَّ بِّرُ عنْ مجمُ عَ تُ ةً    اُكتبْ جملةً عددِيَّ
. لونَ مذاقَ التُّوتِ ضِّ فَ ينَ يُ ذِ انِيليا والَّ الفَ

لُونَ  ينَ يُفضِّ ذِ بِّرُ عنِ الفرقِ بينَ عددِ الَّ عَ ةً تُ   اُكتبْ جملةً عددِيَّ
. لةَ لُونَ الفراوِ ينَ يُفضِّ ذِ انِيليا وعددِ الَّ الفَ

في  المشاركِينَ  كلِّ  مجموعِ  عنْ  بِّرُ  عَ تُ ةً  عددِيَّ جملةً    اُكتبْ 
. يتِ التَّصوِ

19

20

21

22

       











  

  











 





بارتينِ مستعمالً  نْ بينَ العِ ، ثُمَّ قارِ لِ األعدادَ ١٣ وَ ١٦ وَ ٢٩ في كتابةِ عبارتينِ عدديتينِ : اِستعمِ xó në nJ  23 

.(= ، > ، <)
. رحْ إجابَتكَ ؟ اِشْ ا يأتِي ليستْ عبارةً عدديةً : أيٌّ ممَّ n∞∏àîªdG p∞°ûàcG  24 

6+2+12 19=9-28 3 + 17 66 + 41

. ياةِ تمثلُ جملةً عدديةً مستعمالً الطرحَ نْ واقعِ الحَ سألةً مِ مَ    25 
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 É¡ oàHÉàch pá sjOó n©dG pπª oédG oπ« pãª nJ  2 - 4

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 pìô s£dGh  p™ªédG  nπª oL  oπuã ne
oCG

 .É n¡oÑoàcCGh , ná sj pOó©dG

oäG nO nô rØ oªrdG

ةُ  يَّ ملةُ العددِ الجُ
www.obeikaneducation.com

بينَما  ا،  وجرامً كيلُ  ١٢ صغيرٌ  خروفٌ  يزنُ 
تُبْ  ا. اُكْ وجرامً هِ حوالَيْ ٥٠ كيلُ مِّ يصل وزنُ أُ

. بيِّنُ الفرقَ بينَ الوزنينِ ةً تُ يَّ ملةً عددِ جُ

 اإلشاراتِ التاليةِ  ا وإِحدَ نُ أعدادً بارةٌ تتضمَّ ةُ هي عِ يَّ ملةُ العددِ الجُ
. سمِ أوْ بالكلماتِ ها بالرَّ (> أو < أو =). ويمكنُ تمثيلُ

نِ الخروفِ  زْ بيِّنُ الفرقَ بينَ وَ ةً تُ ملةً عدديَّ تُبْْ جُ :   مثِّلْ واكْ oäÉfGƒ« nëdG

هِ. مِّ غيرِ ووزنِ أُ الصَّ

  :º°SôdG

ى ٣٨ حِ ١٢ مكعبًا مِن ٥٠، سيبقَ رْ :    بعدَ طَ oäÉª∏µdG

ي ٣٨ : ٥٠ ناقِصُ ١٢ يساوِ أيْ

٥٠ – ١٢ = ٣٨  : oá sj pOó©dG oá∏ª oédG

. رقَ بينَ الوزنَينِ بيِّنُ الفَ لذلكَ فإنَّ  ٥٠ – ١٢ = ٣٨   تُ

1

É¡ oàHÉà pch pá sj pOó©dG pπª oédG oπ«ãªJ

 sº oK ,ÉkÑ©µe 50 Énær∏ sãe

.ÉkÑ©µe 12 É¡æe Énæ rMôW
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 É¡ oàHÉàch pá sjOó n©dG pπª oédG oπ« pãª nJ  2 - 4

: األمثلة ١-٣ ةً يَّ ملةً عددِ مَّ اكتُبْ جُ ، ثُ يْنِ يْنِ اآلتيتَ ثِّلْ كالًّ منَ المسألتَ مَ

: األمثلة ١-٣ سمِ و بالكلماتِ ةَ بالرَّ يَّ ملَ العددِ ثِّلِ الجُ مَ

: مَّ بالكلماتِ سمِ ثُ ملةَ العدديةَ  ٨ + ١٣ = ٢١  بِالرَّ ثِّلِ الجُ مَ

 ٨  : oº r°S sôdG

١٣   

ين. ا وعشرِ ي واحدً : ثمانيةٌ زائِدُ ثالثةَ عشرَ يُساوِ oäÉª∏µdG

 ٨ + ١٣ = ٢١  : oá sj pOó©dG oá∏ª oédG

2

É¡ oàHÉàch pá sjOó©dG pπª oédG oπ«ãª nJ

، السبتِ يــومَ  حليبٍ  علبةَ   ١٢ متجرٌ  بــاعَ   1

في  بِيعتْ  علبةً  فكمْ   . األحدِ يومَ  علبٍ  وَ ٩ 
؟ اليومينِ

تُبْْ  اكْ ثُمَّ   ، سمِ بالرَّ ثِّلْ  مَ  . عبةً لُ  ٢٥ خالدٍ    لدَ  6

ها  عُ زِّ تِي سيُوَ بيِّنُ عددَ األلعابِ الَّ ةً تُ ملةً عددِيَّ جُ
 . بٍ عَ هِ ٤ لُ ى لديْ ا أبْقَ خالدٌ علَى أصدقائِهِ إذَ

ا عصيرً اشترتْ   ، ريــاالً  ٢٠ ساميةَ    ــدَ ل  2

وأعطتْ   ، رياالتٍ  ٥ بـِ وفطيرةً   ، رياالتٍ  ٩ بـِ 
ا؟ هَ يَ معَ . كمْ رياالً بقِ ا ٣ رياالتٍ فقيرً

الحياةِ  ــعِ  واقِ نْ  مِ مسألةً  فْ  7  صِ

ةِ  دَّ عِ نْ  مِ ةً  عددِيَّ ملةً  جُ نُ  مَّ تتضَ
أعدادٍ.

 = ١٤ + ٧  3٣٠ -  = ١٨  4 = ١٢ + ٣ + ٤  5

21 ´ƒªéªdG

ويلعبُ  ، يحِ باألراجِ يلعبُونَ  منهمْ   ٣ الحديقةِ؛  في  األطفالِ  مِنَ  عددٌ  يوجدُ    
ثِّلُ  مَ ةً تُ يَّ ثِّلْ واكتُبْ جملةً عددِ . مَ ا يجرِي ٢ حولَ الملعبِ مْ بالكرةِ، بينمَ نهُ ٤ مِ

ديقةِ. مجموعَ األطفالِ فِي الحَ
: oº r°S sôdG

. ي تسعةَ أطفالٍ ينِ يُساوِ : ثالثةُ أطفالٍ زائدُ أربعةِ أطفالٍ زائدُ طفلَ oäÉª∏µdG

٣ + ٤ + ٢ = ٩ : oá sj pOó©dG oá∏ª oédG

3

É¡ oàHÉàch pá sjOó©dG pπª oédG oπ«ãª nJ

109 É¡àHÉàch ájOó©dG πªédG π«ãªJ :2-4 ¢SQódG
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: األمثلة ١-٣ ةً يَّ ملةً عددِ مَّ اكتُبْ جُ ، ثُ يْنِ يْنِ اآلتيتَ ثِّلْ كالًّ مِن المسألتَ مَ

لِ الجدولَ أدناه لحلِّ األسئلةِ ١٦ – ١٨:  اِستعمِ

، ثُمَّ قادَها مسافةَ ١٦٣ كلم في اليومِ التَّالِي. فكمْ تزيدُ المسافةُ  نَتَهُ مسافةَ ٥٤٨ كلم ذاتَ يومٍ قادَ سائقٌ شاحِ  8

ا قطَعهُ في اليومِ الثَّانِي؟  لِ علَى مَ ها السائقُ في اليومِ األوَّ تِي قطَعَ الَّ

. ستعمالً الطَّرحَ ةً مُ اُكتبْ جملةً عددِيَّ  16

. معَ ستعمالً الجَ ةً مُ اُكتبْ جملةً عددِيَّ  17

٢٠٢ – ٨٣ = ١١٩  : ةَ ملةَ العددِيَّ ستعمالً الجُ اُكتبْ مسألةً مُ  18

ا  ، بينَمَ بنِ طلبَ ثالثةُ أشخاصٍ آخرينَ فطائرَ الجُ ، وَ جاجِ ا فطائرَ الدَّ في أحدِ المطاعمِ طلبَ عشرونَ شخصً  9

؟ ينَ طلبُوا الفطائرَ ذِ . ما عددُ األشخاصِ الَّ بنةِ ا فطائرَ اللَّ طلبَ ثالثةَ عشرَ شخصً

: األمثلة ١-٣ مِ و بالكلماتِ سْ ةَ بالرَّ يَّ ملَ العددِ ثِّلِ الجُ مَ

 =  ١٤ - ٨  10 = ٢٤ + ٩  11

٣٢ +  = ٣٦  12 = ٦ + ٤ + ١١  13

 ١٢ + ٣ +  = ١٧  14

páµ∏ªªdG p¿ó oe p¢†©H nø«H oäÉaÉ°ùªdG

(º∏c) oáaÉ°ùªdG ≈ndEG  røe

870 oáµe o¢VÉj uôdG

83 oπ«ÑédG oΩÉ se sódG

679 o∑ƒÑJ  oáæjóªdG

202 o¿GRÉL É n¡ rHCG

٧ - ٦  = ٢٢ -   15



 : ا يأتِي يمثلُ حالًّ للجملةِ العدديةِ أيٌّ ممَّ   : ا يأتِي يمثلُ حالًّ للجملةِ العدديةِ أيٌّ ممَّ   : ا يأتِي يمثلُ حالًّ للجملةِ العدديةِ أيٌّ ممَّ   : ا يأتِي يمثلُ حالًّ للجملةِ العدديةِ أيٌّ ممَّ  22 

٣٥٢ – ١٩٩ =   (الدرس ٤-١) 
١٥٧ (`L    ١٤٧ (CG  

١١٥٣ (O   ١٥٣ (Ü  

 : أيُّ العملياتِ التاليةِ تجعلُ الجملةَ العدديةَ   : أيُّ العملياتِ التاليةِ تجعلُ الجملةَ العدديةَ   : أيُّ العملياتِ التاليةِ تجعلُ الجملةَ العدديةَ   : أيُّ العملياتِ التاليةِ تجعلُ الجملةَ العدديةَ  23 

؟  (الدرس ٤-٢) ٧٩  ٢٦ = ١٠٥ صحيحةً
- (`L   + (CG  

÷ (O   × (Ü  

، واشترتْ سميرةُ جهازَ حاسوبٍ آخرَ  اشترتْ ليلَى جهازَ حاسوبٍ محموالً بـِ ٢٧٣٥ رياالً اشترتْ ليلَى جهازَ حاسوبٍ محموالً بـِ   اشترتْ ليلَى جهازَ حاسوبٍ محموالً بـِ   اشترتْ ليلَى جهازَ حاسوبٍ محموالً بـِ    24 

؟ (الدرس ٢-٥) تهُ سميرةُ . كمْ دفعتْ ليلَى زيادةً علَى ما دفعْ بـِ ٢٦٩٠ رياالً

استعملِ التمثيلَ المجاور لتجيبَ عنِ األسئلةِ ٢٥ – ٢٧ (الدرس ٣ – ٤) 

؟  ا وليدٌ تِي حصلَ عليهَ ما عددُ الميدالياتِ الَّ ؟   ا وليدٌ تِي حصلَ عليهَ ما عددُ الميدالياتِ الَّ ؟   ا وليدٌ تِي حصلَ عليهَ ما عددُ الميدالياتِ الَّ ؟   ا وليدٌ تِي حصلَ عليهَ ما عددُ الميدالياتِ الَّ  25 

؟  ؛ أحمدُ أمْ خالدٌ ا حصلَ علَى عددِ ميدالياتٍ أقلَّ أيُّهمَ ؟   ؛ أحمدُ أمْ خالدٌ ا حصلَ علَى عددِ ميدالياتٍ أقلَّ أيُّهمَ ؟   ؛ أحمدُ أمْ خالدٌ ا حصلَ علَى عددِ ميدالياتٍ أقلَّ أيُّهمَ ؟   ؛ أحمدُ أمْ خالدٌ ا حصلَ علَى عددِ ميدالياتٍ أقلَّ أيُّهمَ  26 

؟  عبُونَ األَربعةُ ا الالَّ تِي حصلَ عليهَ ما مجموعُ المدالياتِ الَّ ؟   عبُونَ األَربعةُ ا الالَّ تِي حصلَ عليهَ ما مجموعُ المدالياتِ الَّ ؟   عبُونَ األَربعةُ ا الالَّ تِي حصلَ عليهَ ما مجموعُ المدالياتِ الَّ ؟   عبُونَ األَربعةُ ا الالَّ تِي حصلَ عليهَ ما مجموعُ المدالياتِ الَّ  27 

بْ كالًّ منَ األعدادِ التاليةِ إلَى أقربِ مئةٍ. (الدرس ١-٦) قرِّ

٩٠٣  31  ٥٤٢  30  ٧٥٠  29  ٧٢٩  28 

      

  






      









ا. لَّهَ : ٤٨ +  =  ٥٥. ثُمَّ حُ ةَ ملةَ العددِيَّ نُ الجُ 21   مسألةً تَتضمَّ

: يحةً ملةً صحِ نَ جُ وِّ يْنِ لِتُكَ ختلِفَ يْنِ مُ ةَ بعددَ لِ الجملةَ العددِيَّ مِ :أَكْ láMƒ oàØe ládCÉ°ùe  19

 - ٨٧٤ -  =  ٤٤٤

؟ يحةٌ . أيُّهما جملتُهُ صحِ ةً ملةً عددِيَّ حمنِ جُ ن عبدِ اللهِ وعبدِ الرَّ ∞nCÉ£îdG p? كتبَ كلٌّ مِ p°ûàcpG  20

. ببَ رِ السَّ فسِّ

p¬∏dG oóÑY

8 = 8 – 40 – 56

pøªMôdG oóÑY

8 = 48 – 56
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ةِ  سلَّ في  الــورقِ  صاصاتِ  قُ الفصلِ  بِ  ــالَّ طُ منْ  خمسةٌ  يضعُ 
 . مْ خلفَ بعضٍ مبتدئِينَ باألطولِ هِ وا بعضُ فُّ طَ ، وقدْ اصْ التِ همَ المُ
محمدٌ  وكانَ   . فهدٍ مِن  وأقصرَ   ، بدرٍ مِن  أطولَ  اللهِ  عبدُ كان  ا  فإذَ
وا بهِ؟ ي اصطفُّ ا التَّرتِيبُ الَّذِ . فمَ ، وأطولَ مِن فهدٍ عودٍ أقصرَ مِن سُ

ا معطياتُ المسألةِ؟ مَ
. اللهِ أطولُ مِن بدرٍ •  عبدُ
. اللهِ أقصرُ مِن فهدٍ • عبدُ

. عودٍ •  محمدٌ أقصرُ مِن سُ
. حمدٌ أطولُ مِن فهدٍ • مُ

. همْ خلفَ بعضٍ مبتدئِينَ باألطولِ • اصطفَّ األصدقاءُ بعضُ
؟ ا المطلوبُ مَ

. ي اصطفَّ بهِ األصدقاءُ الخمسةُ • تحديدُ التَّرتيبِ الَّذِ

. لَ إلى الترتيبِ المطلوبِ ابدأْ باستعمالِ المعلوماتِ المنطقيةِ المعطاةِ لتتوصّ

. ا مع معطياتِ المسألةِ يًّ قِ هُ يتَّفِقُ منطِ دُ تَجِ ، سَ عِ الحلَّ راجِ

ةِ. يَّ قِ نطِ ، حيثُ تبدأُ باستعمالِ المعلوماتِ المَ تِّبَ األصدقاءَ رَ عطياتِ المسألةِ لتُ لْ مُ اِستعمِ

o∫ƒWC’Goô°übC’G

mQóH ø pe o∫ƒWCG p̂ G oóÑY´Ü

mó¡a øe oô°übCG p̂ G oóÑY±´Ü

mó¡a øe o∫ƒWCG lóªëeΩ±´Ü

mOƒ© o°S øe oô°übCG lóªëe¢SΩ±´Ü

. ، بدرٌ اللهِ ، عبدُ ، فهدٌ ، محمدٌ عودٌ : سُ نِ التَّرتيبُ هوَ إِذَ

. nádCÉ°ùªdG sπMC’ u»≤£æªdG p∫’óà°S’G ná s£N oπª©à°SnCG : p¢SQ sódG oIôµ pa
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الِيَةِ: ةَ االستداللِ المنطقيِّ لحلِّ المسائلِ التَّ طَّ لْ خُ اِستعمِ

 . مترٍ يِ ٤٠٠  رْ الجَ ضمارِ  مِ يبلغُ طولُ   : o¢SÉ n« p≤dG  6

األُولى،  ةِ  المرَّ فِي  ا  مترً أسامةُ مسافةَ ٨٠  ركضَ 
. فإذا كانَ قدْ  ةِ الثَّانيةِ ا في المرَّ ثُمَّ ركضَ ٦٠ مترً
ا  ، فكمْ مترً ن مسافةِ ٦ أمتارٍ بعدَ خطِّ البِدايةِ بدأَ مِ

؟  يَ ليصلَ إلى خطِّ النِّهايةِ بقِ
 ، القدمِ رةِ  كُ لعبَ  وعمرَ  عليٍّ  ن  مِ لٌّ  كُ   وَ هْ يَ  9

ترتِيبًا  فكمْ   . باحةِ والسِّ  ، لةِ الطَّاوِ تنسِ  رةِ  وكُ
؟ لتِلْكَ األلعابِ يمكنُهما القيامُ بهِ

حـلُّ  كَ  يمكنـُ كيـفَ    11

طَّـةِ االسـتداللِ  قْـمِ ١٠ باسـتعمالِ خُ المسـألةِ رَ
. المنطقيِّ

بْ عنِ األسئلةِ ١ – ٤: مَّ أَجِ ارجعْ إلى المسألةِ السابقةِ، ثُ

عطياتِ  مُ   إحدَ نقصتْ  لو  النتيجةُ  ستتغيَّرُ  هلْ   1

 . ؟ اِشرحْ إجابَتكَ المسألةِ

طَّةُ مناسبةً لحلِّ هذهِ  حْ لماذا كانتْ هذهِ الخُ ضِّ وَ  2

 . المسألةِ

منْ  وأقصرَ  ودٍ  عُ سُ منْ  أطــولَ  فهدٌ  كانَ  ا  إذَ  3

محمدٌ  واصطفَّ   ، مْ هُ أطولَ بدرٌ  وكانَ   ، اللَّهِ عبدِ
ي اصطُّفوا بِهِ؟ ا الترتيبُ الذِ خلفَ سعودٍ، فمَ

هذهِ  لحلِّ    أُخرَ طَّةً  خُ لَ  تَستعمِ أنْ  يُمكِنُ  هلْ   4

. حْ إجابَتكَ رَ ؟ اِشْ المسألةِ

ها أمسِ ٤  ا والدُ . أعطاهَ عادَ اآلنَ ٨ رياالتٍ معَ سُ  5

. فكمْ رياالً كانَ  ا ريالينِ ، وأعطتْ أخاهَ رياالتٍ
؟   ا في البِدايةِ معهَ

كِبَ ٥ أشخاصٍ الحافلة في المحطَّةِ األُولى. وفِي  رَ  7

 . المحطَّةِ الثَّانيةِ ركِبَ ٤ أشخاصٍ ونزلَ شخصانِ
وفي   . أشخاصٍ  ٥ كِــبَ  رَ الثَّالثةِ  المحطَّةِ  وفي 
كِبَ شخصٌ واحدٌ ونزلَ ٤  المحطَّةِ قبل األخيرةِ رَ

ا أصبحَ في الحافلةِ؟ ، فكم شخصً أشخاصٍ

هِ  جُ أَوْ أحدَ  اهُ  أدنَ كلُ  الشَّ حُ  ضِّ يُوَ  : oá°S nó ræ n¡dG  8

فما   ، متشابهةً تَّةُ  السِّ هُ  األوجُ كانتِ  ا  إذَ  . بٍ عَّ كَ مُ
؟ هِ يعِ األوجُ رقاءِ في جمِ ربَّعاتِ الزَّ عددُ المُ

سمكاتٍ   ١٠ الزينةِ  أسماكِ  لبيعِ  محلٍّ   لد  10

 ، . إذا باعَ منها ٤ سمكاتٍ موزعةً على ٣ أحواضٍ
 ، وبقيَ في كلِّ حوضٍ عددٌ مختلفٌ منَ السمكِ

؟ فكمْ سمكةً بقيتْ في كلِّ حوضٍ
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p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 m∫hóL rø pe mIóYÉb røY oåëHCG

. kádCÉ°ùe sπ oM
nC’ É¡ o≤uÑWoCG sº oK

oäGO nô rØ oªrdG

النمطُ 
ةُ  دَ اعِ القَ
المدخلةُ

المخرجةُ

www.obeikaneducation.com

 . ثاتٍ منفصلةٍ باستعمالِ األقالمِ نُ يَزيدُ ٥ مثلَّ وِّ يكَ
أقالمٍ   ٣ وَ  لِ  األوَّ ثلثِ  للمُ أقالمٍ   ٣ استعملَ  ا  إذَ

ا  قلمً فكمْ  انِي،  الثَّ ثلَّثِ  للمُ  أُخر
؟ ثاتٍ ثلَّ ينِ ٥ مُ وِ يحتاجُ لِتَكْ

. ثاتٍ ثلَّ نَ ٥ مُ وِّ ا يزيدُ لِيُكَ تِي يحتاجُ إليهَ دْ عددَ األقالمِ الَّ جِ : أَوْ oá n°S nó ræ n¡dG

ا. هَ مَّ طبِّقْ ، ثُ دةَ اعِ ئْ جدوالً لتكتشفَ القَ أَنْشِ

:1 oIƒ£ oîdGَف القاعدة اِكتشِ
. ثلثٍ = ٣ أقالمٍ تعلمُ أنَّ عددَ األقالمِ لمُ

٣ = 3 × ١

. ثلثينِ = ٦ أقالمٍ عددُ األقالمِ لمُ

٦ = 3 × ٢

. عددُ األقالمِ لـ ٣ مثلثاتٍ = ٩ أقالمٍ

٩ = 3 × ٣

ا، يزداد كل عدد فيه عن  الحظ من الجدول أن عدد األقالم يشكل نمطً
سابقه بمقدار ٣ ، وحيث أن الضرب هو جمع مكرر تكون القاعدةُ 

ثاتِ في ٣ أو " ∆× ٣" ثلَّ : اضربْ عددَ المُ هيَ

1

É¡ o≤« pÑ£Jh mIóYÉb o±É n°û pà rcpG
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 ، هُ وتوسعتُ قاعدتِهِ  اكتشافُ  يمكن  ا  نمطً يتبعُ  يزيدُ  ا  هَ لَ استعمَ تِي  الَّ األقالمِ  عددُ 
؛ للحصولِ  ى مدخلةً سمَّ كَ قاعدةُ النمطِ ماذا تفعلُ في العددِ األولِ المُ حيثُ تخبرُ

. ى مخرجةً سمَّ ى العددِ الجديدِ والمُ علَ
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. أوجدْ  ا معَ ميسونَ بـِ ٥ رياالتٍ ى مَ :يزيدُ ما معَ جمانةَ منْ نقودٍ علَ lOƒ≤f  
ا معَ ميسونَ ٦، ٧، ٨، ٩ رياالتٍ ا يكونُ مَ مَ ا معَ جمانةَ منْ نقودٍ، عندَ مقدارَ مَ

:1 oIƒ£ oîdGَفِ القاعدة تَشِ اِكْ
يتَّضحُ من الجدولِ أنَّ 

القاعدةُ هي: أضفْ 
ا معَ  ٥ رياالتٍ لمَ

، أو " ∆ + ٥" ميسونَ

:2 oIƒ£ oîdGَبِّقِ القاعدة طَ
١١ = 5 + ٦

١٢ = 5 + ٧

١٣ = 5 + ٨

١٤ = 5 + ٩
ا يزداد كل عدد فيه  نالحظ من الجدول أن النقود مع جمانة تشكل نمطً

عن سابقه بمقدار ٥
. ا معَ جمانةَ يصبحُ ١١، ١٢، ١٣، ١٤ رياالً نْ مَ إِذَ

2
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 ≈∏Y m∫hó```̀L oAÉ`̀°`̀û`̀fEG n∑ oó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀j

. p§ªsædG IóYÉb p±É°ûàcG

 ≈∏Y m∫hó```̀L oAÉ`̀°`̀û`̀fEG n∑ oó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀j

:2 oIƒ£ oîdGَبِّقِ القاعدة طَ
 ، ثاتٍ ثلَّ ينِ ٥ مُ ا يزيدُ لتكوِ إليجادِ عددِ األقالمِ الَّتي يحتاجُ إليهَ

ها: بَعِ القاعدةَ نفسَ اِتْ

ا.      ثاتٍ =  ٤ × 3 = ١٢  قلمً ثلَّ عددُ األقالمِ لـ ٤ مُ

ا. ثاتٍ =  ٥ × 3 = ١٥ قلمً ثلَّ عددُ األقالمِ ٥لـ  مُ

. ثاتٍ ثلَّ نَ ٥ مُ وِّ كَ ا لِيُ نْْ يحتاجُ يزيدُ إلى ١٥ قلمً إِذَ
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: المثاالن ١، ٢ لَ الجدولَ مِ ا لِتُكْ هَ بِّقْ مَّ طَ فِ القاعدةَ ثُ تَشِ اِكْ

: لَّ المسألةَ ا لِتَحُ هَ بِّقْ مَّ طَ ، ثُ نْ جدوالً لتكتشفَ القاعدةَ وِّ يْنِ ٦ ، ٧ كَ الَ ؤَ في السُّ

عةِ لعددٍ منَ  رِ رُ عددَ األشْ جاوِ المُ بَيِّنُ الجدولُ  يُ  4

هُ نفسُ العددُ  لهُ  بٍ  قارِ كلَّ  أنَّ  باعتبارِ   . بِ ارِ وَ القَ
. منَ األشرعةِ





 








ا ليلَى ٥ صفحاتٍ  هَ يزيدُ عددُ الصفحاتِ التي قرأتْ  5

أوجدْ   . سمرُ ا  قرأتْهَ التي  الصفحات  عددِ  علَى 
قرأتْ  ا  عندمَ ليلَى،  ا  هَ قرأتْ التِي  الصفحاتِ  عددَ 

؟ سمرُ ٢ ، ٥ ، ٩ ، ١٣ صفحةً

 

 
  

 
�

  
 
�





. إذا كانَ ثمنُ ٢٠ بطاقةً ١٠٠  بِيعُ مدينةُ األلعابِ البطاقاتِ في مجموعاتٍ  (٧ ، ٥ ، ١٠، ١٥ ، ٢٠) بطاقةً تَ  6

؟ ، فما ثمنُ ٥ بطاقاتٍ ريالٍ

الثَّانِي، و ١٥  فِّ  ا، وزرعتْ ١٠ زهراتٍ في الصَّ فِّ األماميِّ من حديقتِهَ زرعتْ سعادُ ٥ زهراتٍ في الصَّ  7

؟ ابعِ فِّ السَّ فِّ الثَّالثِ وهكذا. فما عددُ األزهارِ في الصَّ زهرةً في الصَّ

ا. ةِ نمطٍ مَ عَ سِ كَ على تَوْ ربِ أنْ تُساعدَ حْ كيفَ يمكنُ لعمليةِ الضَّ رَ 3  اِشْ

  : لَ الجدولَ مِ ا لِتُكْ هَ بِّقْ اعدةَ ثُمَّ طَ فِ القَ تَشِ اِكْ  1

المثاالن ١، ٢

 
 






وأربعةَ   ، لِ األوَّ فِّ  الرَّ علَى  كتابينِ  أحمدُ  ضعَ  وَ  2

فِّ  الرَّ علَى  تبٍ  كُ تَّةَ  وسِ الثَّانِي،  فِّ  الرَّ علَى  تبٍ  كُ
ه  ه، فكمْ كتابًا سيضعُ نفسَ النَّمطَ  بَعَ  اتَّ إذا   . الثَّالثِ
جدوالً  ئْ  أَنْشِ ؟  امسِ الخَ فِّ  ــرَّ ال علَى  أحمدُ 

. المثاالن ١، ٢ لَّ المسألةَ لتكتشفَ القاعدةَ وتَحُ
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تِي  يبينُ الجدولُ أدناهُ عددَ األقالمِ الملونةِ الَّ تِي   يبينُ الجدولُ أدناهُ عددَ األقالمِ الملونةِ الَّ تِي   يبينُ الجدولُ أدناهُ عددَ األقالمِ الملونةِ الَّ تِي   يبينُ الجدولُ أدناهُ عددَ األقالمِ الملونةِ الَّ تِي   يبينُ الجدولُ أدناهُ عددَ األقالمِ الملونةِ الَّ  11 

 . بِ ا مدرسُ التربيةِ الفنيةِ على الطالَّ عهَ وزَّ
هِ  لُ علَى العددِ نفسِ إذا كانَ كلُّ طالبٍ يحصُ

ا يحتاجُ المدرسُ  . فكمْ قلمً منَ األقالمِ
؟ (الدرس ٤-٤) ا علَى ٨ طالبٍ هَ لتوزيعِ

áYRƒªdG áfƒ∏ªdG pΩÓbC’G oOóY

pÜÓ£dG oOóYpΩÓbC’G oOóY

315

420

630

٣٥  (`L  ٢٠  (CG  

٤٠  (O  ٣٠  (Ü  

، وثمنُ  ا كانَ ثمنُ قلمِ الحبرِ الواحدِ ٤ رياالتٍ إذَ ا كانَ ثمنُ قلمِ الحبرِ الواحدِ   إذَ ا كانَ ثمنُ قلمِ الحبرِ الواحدِ   إذَ ا كانَ ثمنُ قلمِ الحبرِ الواحدِ   إذَ  12 

، فما  ، وثمنُ ثالثةِ أقالمٍ ١٢ رياالً قلمينِ ٨ رياالتٍ
؟ (الدرس ٤-٤) ثمنُ أربعةِ أقالمٍ

١٦ رياالً  (`L ١٢ رياالً   (CG  

٢٠ رياالً  (O ١٤ رياالً   (Ü  

ي ١٢٨سم، وأصبحَ  كانَ طولُ فاطمةَ العامَ الماضِ ي   كانَ طولُ فاطمةَ العامَ الماضِ ي   كانَ طولُ فاطمةَ العامَ الماضِ ي   كانَ طولُ فاطمةَ العامَ الماضِ  13 

ا العامَ ١٣٥سم. اكتُبْ جملةً عدديةً تعبِّرُ  ا هذَ هَ طولُ
ي؟   عنْ مقدارِ زيادة طولِ فاطمةَ عنِ العامِ الماضِ

(الدرس ٤-٢)

١٣٥-١٢٨= ١٧  (`L  ١٢٨+١٣٥=٢٦٣  (CG   

١٣٥+١٢٨=٧  (O    ١٣٥-١٢٨=٧  (Ü  

:  (الدرس ٤-٣) استعمل خطة االستداللِ المنطقيِّ لحلِّ المسألةِ التاليةِ
كانتْ مواعيدُ دخولِ أربعةِ أشخاصٍ إحد عياداتِ األسنانِ هيَ الساعةَ : ١:٠٠ ، ٢:٠٠ ، ٣:٠٠ ، ٤:٠٠  كانتْ مواعيدُ دخولِ أربعةِ أشخاصٍ إحد عياداتِ األسنانِ هيَ الساعةَ :   كانتْ مواعيدُ دخولِ أربعةِ أشخاصٍ إحد عياداتِ األسنانِ هيَ الساعةَ :   كانتْ مواعيدُ دخولِ أربعةِ أشخاصٍ إحد عياداتِ األسنانِ هيَ الساعةَ :    14 

نِ  ا عليٌّ فلمْ يكُ ، أمَّ هِ بعدَ سميرٍ ا تأَّخرَ سالمٌ فِي الوصولِ إلَى ما بعدَ الساعةِ ٢:٣٠، ووصلَ فيصلٌ في موعدِ إذَ
؟ مُ إلى عيادةِ األسنانِ بِ وقتِ دخولِ كلٍّ منهُ . رتِّبْ هؤالءِ األشخاصَ بحسَ األولَ وال األخيرَ

. (الدرس ٤-٢) ملِ العدديةِ التاليةِ صحيحةً أيٌّ منَ العمليَّتينِ ( + ، - ) تجعلُ كالًّ منَ الجُ
 ٢٨    ٥ = ٢٣  17   ٣٦    ٦ = ٣٠  16     ١٤    ٨ = ٢٢  15 
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. جاتِ خرَ التِ والمُ دخَ تُبْ أزواجَ المُ ، ثمَّ اكْ بٍ رْ نْ جدوالً يستعملُ قاعدةَ ضَ وِّ : كَ xó në nJ  8

بْ في ٦ »،  رِ ي ال يُمكنُ أن تراهُ في جدولٍ قاعدتُه «اضْ يِّنْ زوجَ األعدادِ الَّذِ عَ  : n∞∏àîªdG ∞°ûàcG  9

. ببَ ثمَّ اذكرِ السَّ

. ن جدولٍ 10     كيفَ تكتشفُ القاعدةَ مِ

30 nh  524 nh  860 nh 1042 nh 7



pìô s£dGh p™ªédG o∫hGóL : u∫Gh sódG o∫hGóL  5 - 4

ةٍ  الَّ دَ جدولَ  ئْ  نْشِ أَ  : lOƒ≤of

كلِّ  مع  قودِ  النُّ مِقدارَ  دَ  لِتجِ
على  صلَتْ  حَ أنْ  بعدَ  فتاةٍ 

ةٍ.  ٥ رياالتٍ إضافِيَّ

1

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 p™`̀ª`̀é`̀dG p»`̀ nà`̀ s«`̀ p∏`̀ª`̀Y oπ`̀ª`̀©`̀à`̀°`̀SCG

 rhCG k’hó``̀L nÅ`̀ p°`̀û`̀foC’ pìô``̀ s£``̀dGh

 . o¬o∏ pªcoCG

oäGO nô rØ oªrdG

ةُ الَّ الدَّ

www.obeikaneducation.com

الَّتي  المبالغَ  رُ  جاوِ المُ الجدولُ  يِّنُ  بَ يُ
صلَتْ كلُّ فتاةٍ  . فإذا حَ يَاتٍ تَ ا أربعُ فَ تْهَ رَ فَّ وَ
فكمْ  ها،  معَ لما  إضافةً  رياالتٍ   ٥ على 

؟ يُصبحُ المبلغُ معَ كلٍّ منهنَّ

másdGO p∫hóL oAÉ°ûfEG

ي تحصلُ عليهِ . ى المبلغِ الَّذِ ي يصبحُ معَ كلٍّ منهنَّ علَ  يعتمدُ المبلغُ الَّذِ
. ويمكنُكَ استعمالُ  ةً الَّ ى دَ  تُسمَّ ةٌ على كميةٍ أُخرَ يَّ مِّ القةُ الَّتي تعتمدُ فيها كَ والعَ

 . جاتِ خرَ التِ والمُ دخَ القةَ بينَ المُ فَ العَ ةٍ لِتَصِ قاعدةِ دالَّ

لتمثيلِ  مزِ   الرَّ استعمالُ  ويمكنُ   ، معلومٍ غيرَ  ا  عددً أوْ   مزُ   الرَّ مثِّلُ  يُ  
 . جةِ خرَ مزِ  للمُ ، والرَّ لةِ دخَ المُ

pô«aƒàdG oäÉHÉ°ùM

(∫ÉjQ) o≠∏ÑªdG oº°S’G

25 oájRƒa
23 oá∏FÉf
22 oájOÉ°T
21 oô°VÉªoJ

 ≈ sª°ùoj mOó©H rCGóHpG

  ná∏ nNó oªdG

nôãcCG rhCG ká«∏ªY pô rL
n
CG

pá∏ nNó oªdG ≈∏Y

oèàæj … pòsdG oójóédG oOó©dG

  náL nôî oªdG ≈ sª°ùoj

لةٌ دخَ جةٌقاعدةُ الدالةِمُ خرَ مُ
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يهِ  أخِ رِ  مْ عُ على  ناصرٍ  رُ  مْ عُ يزيدُ   : oôª o©dG  
ا يكونُ  رَ ناصرٍ عندمَ مْ دْ عُ جِ . أَوْ بـ٣ سنواتٍ

. يه  ٢، ٣، ٤، ٥ سنواتٍ مرُ أخِ عُ

 ٣ + � : يَ القاعدةُ هِ
فْ ٣». أوْ « أَضِ

لةٍ.  دخَ اِبدأْ بكلِّ مُ
. جةٍ خرَ لِ القاعدةَ لتجدَ كلَّ مُ تعمِ اسْ وَ

2

فِ الصفِّ  رَ : يُوجدُ في كلِّ غرفةٍ مِنْ غُ oóYÉ≤e 
بِ  الَّ الطُّ عددَ  دْ  جِ أَوْ  . إضافِيَّانِ مقعدانِ  ابعِ  الرَّ
بِّقِ  طَ ثمَّ   ، المقاعدِ عددِ  على  بناءً  غرفةٍ  كلِّ  في 

ةِ. الَّ لَ جدولَ الدَّ مِ القاعدةَ لِتُكْ

٢ – � : القاعدةُ هيَ
حْ ٢» رَ أوْ « اطْ

.(�لةٍ ( دخَ اِبدأْ بكلِّ مُ
.( جةٍ ( خرَ دَ كلَّ مُ لِ القاعدةَ لِتَجِ تعمِ اسْ وَ

3

( + ) pásdG nO p∫hóL o∫ÉªcEG

( - ) másdG nO p∫hóL o∫ÉªcEG






 
     

















 

   






 
    

















 
    

 páë°U røe n≥≤ëàJ »nµd

 ná«∏ª©dG pπª©à°SG , n∂pàHÉLEG

: nèFÉàædG pßM’h ná«°ùµ©dG

2 = 3 ``` 5

3 = 3 ``` 6

4 = 3 ``` 7

5 = 3 ``` 8

ةٍ. الَّ لَ جدولَ دَ مِ كْ رحِ لِتُ ا استعمالُ الطَّ يُمكنُكَ أيضً
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ةِ  وائِيَّ الهَ اجتِهِ  بدرَّ ماجدٌ  ها  قطعَ الَّتي  المسافةُ  5  تزيدُ 

اجتِهِ  بِدرَّ يْلٌ  هَ سُ ها  قطعَ الَّتي  المسافةِ  ى  علَ كلم   ٦
الجدولِ  في  الدالةِ  قاعدةَ  استعملْ  ةِ.  الهوائِيَّ
ا  عندمَ  ، ماجدٌ ها  قطعَ تِي  الَّ المسافةَ  لتجدَ  ؛  المجاورِ

يْلٌ ١، ٣، ٥، ٧ كلم.  هَ قطعَ سُ

يْنِ ٢ ، ٣: األمثلة ١-٣ الَ ؤَ بْ عنِ السُّ . أَجِ ـِ ٤ سنواتٍ فاةِ ب لحَ رِ السُّ مْ ا أكبرُ مِنْ عُ هَ في الحديقةِ نعامةٌ عمرُ

أكملْ كلَّ جدولٍ فيما يلي: األمثلة ١-٣

 7  6

فَ النَّمطَ ؟  تَشِ ةِ لِتَكْ الَّ كَ جدولُ الدَّ 4  كيفَ يُساعدُ

. حْ إِجابَتكَ ضِّ وَ

أُختِها  رِ  مْ عُ على  يزيدُ  فاطمةَ  رَ  مْ عُ أنَّ  علِمتَ  إذا   1

ةِ في الجدولِ  الَّ لْ قاعدةَ الدَّ تعمِ ، فَاسْ بـ ٥ سنواتٍ
رُ  مْ عُ يكونُ  ا  عندمَ  ، فاطمةَ رَ  مْ عُ لتجدَ  جاورِ  المُ

. األمثلة ١-٣ أختِها ١، ٢، ٣، ٤ سنواتٍ

يكونُ  ا  عندمَ لَحفاةِ  السُّ رَ  مْ عُ دَ  لِتَجِ ةٍ  الَّ دَ جدولَ  ئْ  أَنْشِ  2

. ةِ ١٣، ١٤، ١٥، ١٦ سنةً امَ رُ النَّعَ مْ عُ
. ةِ الَّ تُبْ قاعدةَ الدَّ اُكْ  3
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ةِ:  الَّ تُبْ قاعدةَ الدَّ ا يلِي، ثمَّ اكْ ةٍ لكلِّ سؤالٍ ممَّ الَّ ئْ جدولَ دَ نْشِ أَ

العددَ  إذا قرأتْ عائشةُ في كلِّ يومٍ   . ن ٤٤ صفحةً نُ كتابٌ مِ تكوَّ يَ  8

حُ عددَ  يُوضِّ جاورُ  المُ ، والجدولُ  تْهُ أَنْهَ فحاتِ حتَّى  ن الصَّ هُ مِ نفسَ
تي  الَّ ةِ  الَّ الدَّ دْ قاعدةَ  جِ فأَوْ ها،  اليَوميَّةِ وبعدَ راءةِ  القِ فحاتِ قبلَ  الصَّ

مثِّلُها الجدولُ المجاور. يُ

ياالتٍ علَى  هُ ٥ رَ دارُ قْ ا مِ مً صْ رِ خَ دُ المتَاجِ مَ أَحَ دّ قَ  9

ما   . المشترياتِ نَ  مِ أَكثَر  أوْ  رياالً   ٤٠ قيمتُهُ  ا  مَ
ثمنُ  يَكونُ  ا  عندمَ المشتِري  هُ  يدفعُ ي  الَّذِ بلغُ  المَ

؟ االً يَ مشترياتِهِ ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣ رِ

، تنفقُ منها ٢٥ رياالً   مشاعلَ ١٢٢ رياالً لدَ  11

 ، (يـومٍ بعـدَ  ا  لديهَ ى  يتبقَّ رياالً  كم  يوميًّا. 
)؟ امٍ ، ٤ أيَّ امٍ ، ٣ أيَّ يـومينِ

بقالةٍ  في  احِ  التُّفَّ صناديقِ  عــددُ  كــانَ  إذا   10

البُرتقالِ  صناديقِ  عــددِ  على  ا  دائمً يزيدُ 
كانَ  ا  إذَ البُرتقالِ  صنادِيقِ  عددَ  دْ  جِ أَوْ فَ  ،٣ بـِ 
.(١١  ،١٠  ،٩  ،٨)  : احِ التُّفَّ صناديقِ  عددُ 

ا علَى  هَ تْ توزيعَ ، وقدْ قررَّ  نورةَ ٧٥ رياالً لدَ  12

الواحدَ  تعطِي  بحيثُ   ، ينَ المحتاجِ منَ  عددٍ 
ها بعدَ  ى معَ . فكمْ رياالً سيتبقَّ مُ ١٥ رياالً منهُ

؟ التوزيعِ علَى ٣ أشخاصٍ











 
    

فْ ٥». ةٍ للقاعدةِ « أَضِ الَّ ئْ جدولَ دَ : أَنْشِ láMƒ oàØ ne ládCÉ°ù ne  13 

؟  ةِ  =   + ٩، أيُّهما إجابتُهُ صحيحةٌ الَّ نْ سلطانَ وأحمدَ جدوالً للدَّ £nCÉ: أَنشأَ كلٌّ مِ nîdG p∞ p°ûà rcG  14 

. اشرحِ السببَ

























o¿É£∏°SoóªMCG

ةِ  الَّ ياةِ لقاعدةِ الدَّ ن واقعِ الحَ سألةً مِ  15    مَ

. جاورِ ةِ بالجدولِ المُ ثَّلَ مَ المُ
. ةِ الَّ دْ قاعدةَ الدَّ جِ  ثمَّ أَوْ
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 : ةً ملةً عدديَّ ، ثمَّ اكتبْ جُ مثِّلْ كالًّ منَ المسألتينِ اآلتيتينِ
(الدرس٤-٢)

في  برِ  الخُ مدينةِ  إلَى  سياحيةٍ  برحلةٍ  اللهِ  عبدُ قامَ  في   برِ  الخُ مدينةِ  إلَى  سياحيةٍ  برحلةٍ  اللهِ  عبدُ قامَ  في   برِ  الخُ مدينةِ  إلَى  سياحيةٍ  برحلةٍ  اللهِ  عبدُ قامَ  في   برِ  الخُ مدينةِ  إلَى  سياحيةٍ  برحلةٍ  اللهِ  عبدُ قامَ   1 

ا  عددً ا  خاللهَ التقطَ   . يومينِ مدةَ  المملكةِ  شرقِ 
إذا   . الجميلةِ المدينةِ  معالمِ  لبعضِ  الصورِ  منَ 
األولِ  اليومِ  في  ا  التقطهَ التِي  الصورِ  عددُ  كانَ 
 . صورةً  ٣٢ الثانِي  اليومِ  وفي   ، صــورةً   ٤٧
؟ اليومينِ فِي  ا  التقطهَ التِي  الصورِ  عددُ  ا  فمَ

 . ا ٣٥ رياالً ا أَعطتْ أختَهَ ، إذَ  هيفاءَ ٨٧ رياالً لدَ  هيفاءَ   لدَ  هيفاءَ   لدَ  2 

ا؟   هَ ي معَ فكم رياالً يتبَقَّ
 : مثِّلِ كلٌ جملةٍ عدديةٍ مما يلي بالرسمِ وبالكلماتِ

(الدرس٤-٢)

    = ٣٢ – ١٤  3 

    = ٦٠ – ٢٦  4 

أيٌّ منَ العمليتينِ ( + ، - ) تجعلُ كالًّ منَ الجملِ العدديةِ 
. (الدرس ٤-١) التاليةِ صحيحةً

 ٥٣٨  + ١١٢ = ٥٦٩    ٨١  5 

 ٨٢٤  -  ٧١٩ = ٢٦١    ١٥٦  6 

التالِي  الجدولُ  يبينُ   : mOó©àe  rø`̀e  lQÉ«àNG  7 

منَ  مختَلفةٍ  كمياتٍ  لعملِ  زمةَ  الالَّ الماءِ  كميةَ 
أكوابٍ منَ  لعملِ ٤  الماءِ  نحتاجُ منَ  . كمْ  األرزِ

؟ (الدرس ٤-٤)  األرزِ
oRQC’G2468

oAÉªdG4    1216  
٦  (`L  ٢  (CG  

٨  (O  ٤  (Ü  

. إذا كانَ  ا لمْ تفرقَعْ نفخَ وليدٌ ١٢ بالونًا، سبعةُ منهَ نفخَ وليدٌ   نفخَ وليدٌ   نفخَ وليدٌ    8 

تِي تفرقَعتْ أحمرَ اللونِ والباقِي  أحدُ البالوناتِ الَّ
؟  ا عددُ البالوناتِ الزرقاءِ التِي تفرقَعتْ ، فمَ أزرقُ

(الدرس ٤-٣) 

لَ  ا لتكمِ ، ثمَّ طبِّقهَ : اكتشفِ القاعدةَ oôÑédG  9 

: (الدرس ٤-٤) الجدولَ
.................... :oIóYÉ≤dG

(�) oá∏NóªdG٢٥  ٣٦
( ) oáLôîªdG٧١٠١٦     

ا لتحلَّ  هَ ، ثمَّ طبقْ نْ جدوالً لتكتشفَ القاعدةَ كوِّ
: (الدرس ٤-٤) المسألةَ

 معاذٌ ٢٠ تذكرةً ألصدقائِهِ لدخولِ مبارةِ  اشتَرَ  10 

 . ا كانَ ثمنُ خمسِ تذاكرَ ١٠ رياالتٍ . إذَ كرةِ قدمٍ
ا؟ هَ فكمْ رياالً دفعَ ثمنًا للتذاكرِ جميعِ

: (الدرس ٤-٥) أكملِ الجدولَ التالِيَ   : أكملِ الجدولَ التالِيَ   : أكملِ الجدولَ التالِيَ   : أكملِ الجدولَ التالِيَ  11 

5 + � :oIóYÉ≤dG

( ) áLôîªdG (�) á∏NóªdG

٤
٦
٨

١٠  
باعُ نوعيةٌ منَ األقالمِ في  : تُ mOó©àe røe lQÉ«àNG  12 

التاليةِ  األعدادِ  أيُّ   . أقالمٍ  ٣ ا  منْهَ كلٍّ  في  علبٍ 
شتراةِ؟ (الدرس ٤-٥)   ال يمثِّلُ عددَ األقالمِ المُ

١٣  (`L  ٦  (CG  

١٥  (O  ٩  (Ü  

 13  كيفَ يمكنُك إيجادُ 

 . ؟ وضحْ إجابتَكَ قاعدةِ الدالةِ باستعمالِ الجدولِ
(الدرس ٤-٥)
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ا معطياتُ المسألة: مَ
ةَ طماطم.•  زرعَ فالحٌ ٣٠ بذرَ
طْ•  نبتَتْ منْ كلِّ ٥ بذورٍ ٣ فقَ

؟  ما المطلوبُ
؟•  ما عددُ البذورِ التِي أنبتتْ شتالتٍ

 . لَّ المسألةَ سمُ » لِتَحُ ةَ « الرَّ طَّ استعملْ خُ
. ثِيلِ البُذورِ لْ إِشاراتٍ لِتَمْ تعمِ اسْ وَ

ا يلِي: نها كمَ لَ على ٣٠ مِ صُ وعاتٍ منْ ٥ لتَحْ عِ اإلشاراتِ في مجمُ ضَ

. تالتٍ نْبَتَتْ شَ ثالثٌ فقطْ منْ كلِّ مجموعةٍ أَ

تالتٍ هوَ ٦ × ٣ = ١٨ نْبَتَتْ شَ لذلكَ فإنَّ عددَ البُذورِ الَّتي أَ

 . ةِ الحلِّ حَّ قَ منْ صِ تَحقَّ رَ لتَ تَكرِّ لِ الجمعَ المُ تعمِ اسْ لَّ وَ عِ الحَ اجِ رَ
٣ + ٣ + ٣ + ٣ + ٣ + ٣ = ١٨

. نِ الحلُّ صحيحٌ إِذَ

دَ أنَّه من  جَ . وبعدَ فترةٍ وَ حٌ ٣٠ بَذرةَ طماطمَ في البُستانِ الَّ : زرعَ فَ lôgÉe

؟ تالتٍ .ما عددُ البُذورِ الَّتي أنبتَتْ شَ تٍ تَالَ نْبَتَتْ شَ بينِ كلِّ ٥ بُذورٍ ٣ فقطْ أَ
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ا يلي لحلِّ كلٍّ منَ المسائلِ  ةَ المناسبةَ ممَّ لِ الخطَّ مِ تَعْ اِسْ
اليةِ:  التَّ

هم  الدِ وَ ةِ  كَ رِ تَ في  ا  مَ وأخوهُ بنتانِ  تْ  اشتركَ     2

أنَّ  تَ  لِمْ عَ إذا   . ــالٍ ري آالفِ   ٨ ها  ومقدارُ
 . ــاثِ اإلن مــنَ  اثنَتيْنِ  يبِ  نَصِ مثلُ  رِ  كَ للذَّ
؟  ةِ كَ التَّرِ منَ  م  منهُ ــدٍ  واح ــلِّ  كُ نصيبُ  فما 

ةِ  نبغِي أنْ تُضافَ إلى كِفَّ تي يَ بْنِ الَّ الِبِ الجُ وَ ما عددُ قَ     3

؟  ييْنِ تَساوِ نَينِ مُ زْ صولِ على وَ يزانِ اليُمنَى للحُ المِ

 . ، وأزرقَ ، وأخضـرَ : أحمرَ ـاتٍ لَفَّ نى٣ مِ  مُ لـدَ     4

؟  ـاتِ لفَّ بكـمْ طريقـةٍ يمكنُهـا ترتيـبُ هـذهِ المِ

حولَ  ا  يَاجً سِ لَ  يعمَ أنْ  سعيدٌ  يريدُ   : o¢SÉ n« p≤dG       7

؟ ياجِ ا السِّ ا يكونُ طولُ هذَ . فكمْ مترً يتِهِ حديقةِ بَ

بيتِه  ن  مِ م   ٢٠٠ مسافةَ  ماجدٌ  يقطعُ   : o¢SÉ n« p≤dG       8

إلى  م   ٣٠ مسافةَ  يقطعُ  ثمَّ   . جاورٍ مُ رٍ  تْجَ مَ إلى 
جعَ إلى بيتِه مستعمالً الطريق  ا رَ هِ. إذَ بيتِ جارِ

؟ ا يقطعَ ، فكمْ مترً هُ نفسَ

ا  إذَ ي  ـــذِ ال ــددَ  ــع ال        9

 ، المجموعِ منَ   ١٠ تَ  وطرحْ  ،٨ إليهِ  أضفتَ 
حْ  ضِّ صلْتَ علَى ٤٤، وَ رقَ فَحَ ثمَّ ضاعفتَ الفَ

. إِجابَتكَ

أنْ  وتريدُ   ، احةً فَّ تُ  ١٧ ا  فيهَ سلةٌ  سارةَ    لدَ     1

ي. فما عددُ  ديقاتِها بالتَّساوِ ن صَ ا ٣ مِ تشاركَ فيهَ
احةً  فَّ ؟ وكمْ تُ نَّ ها كلٌّ منهُ احاتِ الَّتي ستأخذُ التُّفَّ

؟ ى دونَ توزيعٍ تبقَ سَ

ا  هُ راشدً . إِذا أعطَى أصدقاءَ رةً  باللٍ ٢٥ كُ لدَ     5

 . راتٍ كُ  ٤  ،١  ،٦  ،٣ ا:  وسعدً ا  وفارسً وأحمدَ 
؟  رةً ستبقى معهُ فكمْ كُ

تِهِ  وقِ كانَ في محفظَ ا ذهبَ حامدٌ إلى السُّ 6     عندمَ

  اشترَ إذا   . رياالتٍ  ٨ يْبِهِ  جَ وفي   ، رياالً  ٥٢
؟  يَ معهُ . فكمْ رياالً يبَقَ ا بـ ٢٣ رياالً كتابً

 •o≥≤ëàdGh oø«ªîàdG

 •n§°ùHCG mádCÉ°ùe tπM

 •máª¶æe máªFÉb oAÉ°ûfEG

 •mIQƒ°U oº°SQ

 •pádCÉ°ùªdG oπ«ãªJ
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 . تراتِ نتمِ ولَ القارِبِ بالسَّ دَ طُ ةٍ لِتَجِ الَّ ئْ جدولَ دَ نْشِ : أَ o¢SÉ n« p≤dG

. وعندَ  تـرٍ يوجـدُ ١٠٠ سـم فـي كلِّ مِ
 ، تراتٍ ـنتمِ التَّحويـلِ مِن أمتـارٍ إلى سَ

رِبْ في ١٠٠ اضْ
 . يوجدُ ٥٠٠ سم في ٥ أمتارٍ

ـنتِمتراتِ  بالسَّ القـارِبِ  طـولُ  نْ  إِذَ
ي ٥٠٠ سم. يُساوِ

1

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 pÜô`̀ s°`̀†`̀dG  »`̀nà`̀ s«`̀ p∏`̀ nª`̀ nY  oπª©à°SCG

 rhCG  k’hó`̀L  nÅ p°û rfoC’  páª°ù p≤dGh

 . o¬n∏ pª rcoCG

www.obeikaneducation.com

 ، هُ ٥ أمتارٍ ا طولُ  سعيدٌ قاربَ صيدٍ جديدً اشتَرَ
فأنْشأَ  بالسنتمتراتِ  هُ  طولَ يعرفَ  أن  وأرادَ 
هُ فِي  ي تالحظَ ا النمطُ الذِ . مَ الجدولَ المجاورَ

؟ خرجاتِ دخالتِ والمُ المُ

másdGO p∫hóL oAÉ°ûfpEG

، كذلكَ يمكنُ أنْ  ةِ قدْ تتضمنُ عمليةَ جمعٍ أوْ طرحٍ الَّ ا أنَّ قاعدةَ الدَّ تعلمتُ سابقً
ربٍ أو قِسمةٍ.  نَ عمليةَ ضَ تَتضمَّ













×
×
×
×
×

    
   ×













    
 


   
  

125 áª°ù≤dGh Üô°†dG ∫hGóL :∫GhódG ∫hGóL :7-4 ¢SQódG



  األرباعِ  عددَ  الجدولُ  حُ  ضِّ يُوَ  : lOƒ≤of  
 . ياالتِ الرِّ من  مختلفةٍ  أعدادٍ  في  الموجودةِ 

. دَ القاعدةَ ةِ لتُحدِّ الَّ لْ جدولَ الدَّ اِستعمِ

دِ  دِّ لةِ  . وحَ دخَ اِبدأْ بكلِّ عددٍ في المُ
. جة خرَ ي العددَ في المُ القاعدةَ الَّتي تُعطِ

2

اجاتِ  رَّ دَ الدَّ دَ حُ الجدولُ عَ يُوضِّ  : läÉLG sQO 
ها  صنعُ يمكنُ  الَّتي    العجالتِ  الثالثيةِ 

 . العجالتِ  من  أعدادٍ مختلفةٍ  باستعمالِ 
. القاعدةَ لتصفَ  الدالةِ  جدولَ  استعملْ 

لةِ  دخَ اِبدأْ بكلِّ عددٍ في المُ
ةَ لتجدَ العددَ في  استعملِ القاعدَ

.  ِجة خرَ المُ

تِ  صَ ا نقُ مَ حُ النَّمطُ أنَّهُ كلّ يوضِّ
جةُ  خرَ لةُ  بمقدارِ ٣، تنقصُ المُ دخَ المُ

 بمقدارِ ١

3

(  ÷  )  pá`̀dGO  p∫hó`̀L  p∫Éª©à°SÉH  pIóYÉ≤dG  o∞°Uh
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ةِ. ا في جدولِ الدالّ طً فَ قاعدةً أو نمَ دَ أوْ أصِ يُمكنُ أنْ أُحدِّ

(×)  pá`̀ sdG nO  p∫hóL  p∫Éª©à°SÉH  pIóYÉ≤dG  oOÉéjEG
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. ببَ يِّنِ السَّ ؟ بَ التِ فقطْ دخَ دِ النَّظرِ إلى المُ رَّ جَ ةِ بِمُ الَّ دَ قاعدةَ الدَّ 3  هلُ تستطيعُ أنْ تُحدِّ

تي  واربِ  الَّ حُ الجدولُ المجاورُ عددَ أزواجِ الجَ يُوضِّ  1

واربِ   ختلِفةٍ من الجَ ذِ أعدادٍ مُ ها عندَ أَخْ يمكنُ إِيجادُ
. مثال ١ . أكملِ الجدولَ البسِ ةِ المَ ن مغسلَ مِ

، ثمَّ  : ٤، ٥، ٦، ٧ فراشاتٍ لِّيِّ ألجنحةِ الكُ العددِ  يحِ  ضِ لتَوْ ةٍ  ئْ جدولَ دالَّ أَنْشِ  . ناحانِ لكلِّ فراشةٍ جَ  2

. المثاالن ٢، ٣ فِ النَّمطَ ، وصِ تُبِ القاعدةَ اكْ
 : لِّيِّ ألجنحةِ الكُ العددِ  يحِ  ضِ لتَوْ ةٍ  ئْ جدولَ دالَّ أَنْشِ  . ناحانِ لكلِّ فراشةٍ جَ  






÷ 
    

جاورَ  المُ الجدولَ  لِ  فاستعمِ راتٍ  كُ  ٦ كِيسٍ  كلِّ  فِي  أنَّ  تَ  لِمْ عَ إذا   4

. مثال ١ ختلِفةٍ من األكياسِ راتِ في أعدادٍ مُ لِّيَّ لِلكُ دَ العددَ الكُ لِتَجِ

ي بينَ  فيفةِ كلَّ أُسبوعٍ بِالتَّساوِ باتِ الخَ جَ لِّيِّ لِلوَ يتمُّ توزيعُ العددِ الكُ  5

. يٍّ فِ شْ يَّمٍ كَ خَ كينَ في مُ شترِ افةِ المُ شَّ ٩ من الكَ
يفةِ الَّتي  فِ باتِ الخَ جَ دَ عددَ الوَ جاورَ لِتَجِ لِ الجدولَ المُ اِستعمِ  

افةٍ عندَ تَقديمِ أعدادٍ مختلِفةٍ مِن هذهِ  وِ كشَّ ضْ ا كلُّ عُ لُ عليهَ يحصُ
. مثال ١ باتِ جَ الوَ


 × 

  

  


 ÷ 

  

  

ةِ: مثال ٢ الَّ تُبْ قاعدةَ الدَّ ا يلِي، ثمَّ اكْ ةٍ لكلِّ سؤالٍ ممَّ الَّ ئْ جدولَ دَ نْشِ أَ

ا يلِي: مثال ٣ ةٍ ممَّ فِ النَّمطَ لكلِّ جدولِ دالَّ صِ

بـِ    لوَ الحَ ن  مِ صغيرةٍ  لبٍ  عُ  ٦ خديجةُ  اشترتْ   6

يمكنُها   لو الحَ ن  مِ لبةً صغيرةً  عُ . فكمْ  رياالً  ١٢
؟ ديْها ١٤، ١٦، ١٨، ٢٠ رياالً ا كانَ لَ ها إذَ شراؤُ

8

 ، هاتِ تَنَزَّ رٌ مع أصدقائِه إلى أحدِ المُ ذهبَ عامِ  7

 . خولِ للفردِ ٥ رياالتٍ إذا كانَ ثمنُ تَذكرةِ الدُّ
عددُ  كانَ  ا  إذَ للتَّذاكرِ  لِّيُّ  الكُ الثَّمنُ  ا  فمَ

٢، ٣، ٤، ٥ : األصدقاءِ

9




 ÷ 
  

  


 × 
  

  

 äÓNóªdG

(≈ª∏°S ôª oY)

 äÉLôîªdG

( ióg ôª oY)
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37

48
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؟ (الدرس ٤ – ٢) ملَ العدديةَ اآلتيةَ صحيحةً اكتُبِ العمليةَ ( + ، - ) التِي تجعلُ الجُ
 ١٣٠  ١٩ < ٥١٢ - ٣٩٦  18   ٣٦٩ + ١٢٣  >  ٤٩٥    ١٢  17   ٥٧٣  ٨ = ٥٩٢ – ١١  16 

حَ  ما القاعدةُ التِي تصفُ النمطَ الموضَّ حَ   ما القاعدةُ التِي تصفُ النمطَ الموضَّ حَ   ما القاعدةُ التِي تصفُ النمطَ الموضَّ حَ   ما القاعدةُ التِي تصفُ النمطَ الموضَّ  19 

في الجدولِ المجاور: (الدرس٤-٤)

بالكلماتِ  فْ  ا. صِ منْهَ واحدٍ  اختيارَ شيءٍ  وأرادتِ   ، ومبراةٌ  ، ، ومسطرةٌ أقالمِ حبرٍ ثالثةُ  العنودِ  مقلمةِ  في  بالكلماتِ   فْ  ا. صِ منْهَ واحدٍ  اختيارَ شيءٍ  وأرادتِ   ، ومبراةٌ  ، ، ومسطرةٌ أقالمِ حبرٍ ثالثةُ  العنودِ  مقلمةِ  في  بالكلماتِ   فْ  ا. صِ منْهَ واحدٍ  اختيارَ شيءٍ  وأرادتِ   ، ومبراةٌ  ، ، ومسطرةٌ أقالمِ حبرٍ ثالثةُ  العنودِ  مقلمةِ  في  بالكلماتِ   فْ  ا. صِ منْهَ واحدٍ  اختيارَ شيءٍ  وأرادتِ   ، ومبراةٌ  ، ، ومسطرةٌ أقالمِ حبرٍ ثالثةُ  العنودِ  مقلمةِ  في   20 

. (الدرس ٣-٦) هُ قلمَ رصاصٍ تْ احتمالَ أنْ يكونَ ما اختارَ

.......................... oIóYÉ≤dG

( ) áLôîªdG (�) á∏NóªdG

8 11

10 13

12 15

14 17

.  =  × ة ٢ الَّ جاتِ لقاعدةِ الدَّ خرَ التِ والمُ دخَ يْنِ من المُ جَ وْ رْ زَ كُ : اُذْ láMƒ oàØ ne ládCÉ°ù ne  10 
















  

  
     . ةِ في الجدولِ المجاورِ الَّ دْ قاعدةَ الدَّ جِ : أَوْ xóëJ  11 

دُ قيمةَ  ؟ ةِ  + ٣ هيَ ٨ فكيفَ تجِ الَّ دةِ الدَّ جةِ في قاعِ خرَ :  إذا كانتْ قِيمةُ المُ t… pO nó n©dG t¢ù pëdG  12 

ربِ أو  والِّ (جداولِ الضَّ ا باستعمالِ جدولِ الدَّ ياةِ يُمكنُكَ حلُّهَ ن واقعِ الحَ سألةً مِ  13         مَ

.( ).القِسمةِ )القِسمةِ القِسمةِ

. فأيُّ   بـِ ٤ سنواتٍ دَ مرِ هُ ى يزيدُ علَى عُ رُ سلْمَ مْ إذَا كانَ عُ  بـِ   دَ مرِ هُ ى يزيدُ علَى عُ رُ سلْمَ مْ إذَا كانَ عُ  بـِ   دَ مرِ هُ ى يزيدُ علَى عُ رُ سلْمَ مْ إذَا كانَ عُ  بـِ   دَ مرِ هُ ى يزيدُ علَى عُ رُ سلْمَ مْ إذَا كانَ عُ  بـِ   دَ مرِ هُ ى يزيدُ علَى عُ رُ سلْمَ مْ إذَا كانَ عُ  بـِ   دَ مرِ هُ ى يزيدُ علَى عُ رُ سلْمَ مْ إذَا كانَ عُ  14 

ا؟ (الدرس ٤-٥) مَ يهِ الجداولِ التاليةِ يوضحُ العالقةَ بينَ عمرَ
  á∏NóªdG

(i nóg oôª oY)

 áLôîªdG

( ≈ nªr∏°S ôª oY)

26

37

48

59

(`L  á∏NóªdG

(i nóg oôª oY)

 áLôîªdG

( ≈ nªr∏°S ôª oY)

28

312

416

520

(CG

  á∏NóªdG

(≈ nªr∏°S ôª oY)

 áLôîªdG

( i nóg oôª oY)

26

37

48

59

(O   á∏NóªdG

(≈ nªr∏°S ôª oY)

 áLôîªdG

( i nóg oôª oY)

28

312

416

520

(Ü

 

أوجدْ قاعدةَ الدالةِ فِي الجدولِ التالِي:  أوجدْ قاعدةَ الدالةِ فِي الجدولِ التالِي:   أوجدْ قاعدةَ الدالةِ فِي الجدولِ التالِي:   أوجدْ قاعدةَ الدالةِ فِي الجدولِ التالِي:    15 

(الدرس ٤-٧)

( ) áLôîªdG (�) á∏NóªdG

3 9

5 15

6 18

7 21    

٦ + �  (CG  

٦ × �  (Ü  

٣ × �  (`L  

٣  ÷ �  (O  
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. يةً ى عبارةً عددَّ ٤ + ٨ + ٩ = ٢١ تسمَّ  1

٣٦ + ١١٤ = ١٥٦    ٦  3

. لِ الجدولَ مِ : أَكْ oô rÑ nédG  6

حيحةِ و عالمةَ  ) أمامَ العِبارةِ الصَّ  ضعْ عالمةَ (
: حيحةِ ) أمامَ العبارةِ غيرِ الصَّ )

. ةِ الَّ جةِ باستعمالِ عكسِ قاعدةِ الدَّ خرَ دُ قِيمةَ المُ نَجِ  2

٥٣٨ + ١١٢ = ٥٦٩  ٨١  4

٨٢٤ - ٧١٩ > ٢٦١  ١٨٧  5

تْ سميرةُ باقةَ أزهارٍ باستعمالِ ٢٠ زهرةَ  نرجسٍ  دَّ أَعَ  8

؟ ا عددُ أزهارِ الباقةِ . فمَ ينَ مِ اسَ وَ ١٦ زهرة يَ

  : ةَ يَّ ملةَ العددِ تُبِ الجُ مَّ اكْ ، ثُ اليةَ ثِّلِ المسألةَ التَّ مَ

  : ملةُ صحيحةٌ عْ إشارةَ (+ أوْ –) ؛ لتكونَ الجُ ضَ

تُبْ  مَّ اكْ اليةِ، ثُ سألةِ التَّ ناسبًا للمَ ةٍ مُ الَّ ئْ جدولَ دَ نْشِ أَ
ةِ: الَّ اعدةَ الدَّ قَ

١٢، ١٨، ٢٤  (CG٦، ١٢، ١٦  (`L

٦، ١٨، ٢١  (Ü١٢، ٢٤، ٤٦  (O

قاعدةَ  دُ  تَجِ كيفَ    12

. حْ رَ ؟ اِشْ ن جدولٍ ةٍ مِ دالَّ

؟  كةِ ياجِ حول البَرْ ا طُولُ السِّ : كمْ مترً oô rÑ nédG  9

. إذا  و سلطانُ مسافةَ ٣ كلم في ٢١ دقيقةً 10  يعدُ

ها، فما عددُ  نفسِ رعةِ  بِالسُّ وِ  دْ العَ استمرَّ في 
 : ا ليقطعَ المسافاتِ تي يحتاجُ إليهَ الدقائقِ الَّ

٦، ٩، ١٢ كلم؟

طِفالنِ  نالَ  مَ  لَد  : mO uó n©à oe  ø pe  lQÉ«àNpG  11

قطِع   ٣ ما  منهُ واحدٍ  كلَّ  تُعطِي   . يرانِ صغِ
قطِع  عدُّ  ــمَّ  تَ ا  إذَ  . يــومٍ كلِّ  في  يتٍ  بسكوِ
وائمِ  وعاتٍ من ٦، فأيُّ القَ يتِ في مجمُ البسكوِ

؟ وعاتِ حُ أعدادًا من هذهِ المجمُ ضِّ التَّالِيةِ تُوَ

ن  يَّةً مِ لمِ ةً عِ مَ محمدٌ مجلَّ مَّ : صَ mO uó n©à oe ø pe lQÉ«àNG  7

مَ ١٢ صفحةً  . حيثُ صمَّ اللَ ٣ أيامٍ ٢٣ صفحةً خِ
لِ وَ ٦ صفحاتٍ في اليومِ الثَّانِي. فأيُّ  في اليومِ األوَّ
إليجادِ  استِعمالُها  يُمكِنُ  التَّالِيَةِ  ةِ  العددِيَّ لِ  مَ الجُ

؟ ها في اليومِ الثَّالثِ مَ فحاتِ الَّتي صمَّ عددِ الصَّ





   =    ٢٣ – ٦ + ٣  (CG  

 = ٢٣ × ١٢ ÷ ٣  (Ü  

  = ٢٣ – ١٢ – ٦  (`L 

 = ٢٣ + ٦ + ١٢  (O  
. حْ رَ ؟ اِشْ ن جدولٍ ةٍ مِ دالَّ

حيحةِ و عالمةَ  ) أمامَ العِبارةِ الصَّ :   ضعْ عالمةَ ( ةَ يَّ ملةَ العددِ تُبِ الجُ مَّ اكْ ، ثُ اليةَ ثِّلِ المسألةَ التَّ مَ
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t»ªcGôàdG oQÉÑàN’G
4-1 o∫ƒ°üØdG 4

: اخترِ اإلجابةَ الصحيحةَ
حَ في  ما القاعدةُ التِي تصفُ النمطَ الموضَّ حَ في   ما القاعدةُ التِي تصفُ النمطَ الموضَّ حَ في   ما القاعدةُ التِي تصفُ النمطَ الموضَّ حَ في   ما القاعدةُ التِي تصفُ النمطَ الموضَّ  1 

الجدولِ التالِي: 

........... :oIóYÉ≤dG

( ) á∏NóªdG (�) á∏NóªdG

١ ٥
٦ ١٠

١١ ١٥
١٦ ٢٠  

٣ - �  (`L  ٣ + �  (CG    

٤ - �  (O  ٤ + �  (Ü  

ا   أحمدُ قطعةَ أرضٍ مساحتُهَ اشترَ ا    أحمدُ قطعةَ أرضٍ مساحتُهَ اشترَ ا    أحمدُ قطعةَ أرضٍ مساحتُهَ اشترَ ا    أحمدُ قطعةَ أرضٍ مساحتُهَ اشترَ  2 

، بنَى علَى جزءٍ منها بيتًا  ٤٠٠٥ أمتارٍ مربعةٍ
ا منَ  ا مربعً ا. كمْ مترً ا مربعً مساحتُهُ ٢٩٣ مترً

ىَ دونَ أنْ يبنى عليهِ؟ األرضِ بقِ
٣٨١٢  (`L  ٣٧٠٠  (CG  

٤٢٩٨  (O  ٣٧١٢  (Ü  

ي يجعل الجملةَ العدديةَ التاليةَ  ما الرمزُ الذِ ي يجعل الجملةَ العدديةَ التاليةَ   ما الرمزُ الذِ ي يجعل الجملةَ العدديةَ التاليةَ   ما الرمزُ الذِ ي يجعل الجملةَ العدديةَ التاليةَ   ما الرمزُ الذِ  3 

صحيحةً ٥١٣٩٧٤٥٦    ٥١٣٩٧٦٥٤ ؟ 
=  (`L  >  (CG  

+  (O  <  (Ü  

ي يجعلُ الجملةَ العدديةَ التاليةَ  ما العددُ الذِ ي يجعلُ الجملةَ العدديةَ التاليةَ   ما العددُ الذِ ي يجعلُ الجملةَ العدديةَ التاليةَ   ما العددُ الذِ ي يجعلُ الجملةَ العدديةَ التاليةَ   ما العددُ الذِ ي يجعلُ الجملةَ العدديةَ التاليةَ   ما العددُ الذِ ي يجعلُ الجملةَ العدديةَ التاليةَ   ما العددُ الذِ  4 

؟    صحيحةً
  (٧ +    ) + (١٨ +  ٣٤  ) + ٧ = ١٨

٣٤  (`L  ٧  (CG  

٥٢  (O  ١٨  (Ü  

ا  كتبتْ عبيرُ خمسةَ أعدادٍ علَى السبورةِ. أيٌّ ممَّ ا   كتبتْ عبيرُ خمسةَ أعدادٍ علَى السبورةِ. أيٌّ ممَّ ا   كتبتْ عبيرُ خمسةَ أعدادٍ علَى السبورةِ. أيٌّ ممَّ ا   كتبتْ عبيرُ خمسةَ أعدادٍ علَى السبورةِ. أيٌّ ممَّ  5 

؟  ا األعدادَ يأتِي يصفُ القاعدةَ التِي كتبتْ بهَ

١٥ ، ١٢ ، ٩ ، ٦ ، ٣

طرحُ ٣  (`L إضافةُ ٣   (CG  

طرحُ ٢  (O إضافةُ ٢   (Ü  

 . ا إلى أقربِ ألفٍ رْ ٥٦٧ + ٤٨١ مقربً قدِّ رْ   قدِّ رْ   قدِّ  6 

١٠٥٠  (`L  ٩٠٠  (CG  

٢٠٠٠  (O  ١٠٠٠  (Ü  

دهمْ   عَ معلمُ طالبِ الصفِّ الرابعِ وعدَ وزَّ دهمْ    عَ معلمُ طالبِ الصفِّ الرابعِ وعدَ وزَّ دهمْ    عَ معلمُ طالبِ الصفِّ الرابعِ وعدَ وزَّ دهمْ    عَ معلمُ طالبِ الصفِّ الرابعِ وعدَ وزَّ  7 

. أيُّ العباراتِ  ٢٥ طالبًا علَى ٥ فرقٍ متساويةٍ
؟  الجبريةِ التاليةِ يمثلُ عددَ عناصرِ الفريقِ

٢٥ ÷ ٥  (`L  ٢٥ + ٥  (CG   

٢٥ × ٥  (O  ٢٥ – ٥  (Ü  

Oó©àe øe QÉ«àNG  1 AõédG
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ا ثالثَ مجموعاتٍ  عهَ ا إذا وزَّ  فؤادٍ ٢١ طابعً لدَ  فؤادٍ   لدَ  فؤادٍ   لدَ  8 

؟  ا يكونُ في كلِّ مجموعةٍ ، فكم طابعً متساويةٍ
٦ (`L    ٤ (CG   

٧ (O     ٥ (Ü  

اللهِ الماءَ في قواريرَ صغيرةٍ.  يشتري عبدُ اللهِ الماءَ في قواريرَ صغيرةٍ.   يشتري عبدُ اللهِ الماءَ في قواريرَ صغيرةٍ.   يشتري عبدُ اللهِ الماءَ في قواريرَ صغيرةٍ.   يشتري عبدُ  9 

استعملِ الجدولَ التالِيَ في إيجادِ عددِ القواريرِ 
؟  ؟ في الصندوقِ الواحدِ في الصندوقِ الواحدِ

pAÉªdG pôjQGƒb oOóY

p≥jOÉæ°üdG oOóY pôjQGƒ≤dG oOóY

220

440

660

880

٢٠ (`L    ١٠ (CG   

٢٥ (O     ١٥ (Ü  

اتِ عشرِ طالباتٍ فِي  يوضحُ التمثيلُ التالِي درجَ اتِ عشرِ طالباتٍ فِي   يوضحُ التمثيلُ التالِي درجَ اتِ عشرِ طالباتٍ فِي   يوضحُ التمثيلُ التالِي درجَ اتِ عشرِ طالباتٍ فِي   يوضحُ التمثيلُ التالِي درجَ  10 

. ما عددُ الطالباتِ  اختبارٍ قصيرٍ لمادةِ الرياضياتِ
لْنَ علَى درجةٍ أكبرَ منْ ٧؟  تِي حصَ الالَّ

٨٤ ٥ ٦ ٧ ٩ ١٠٣

      

 
٩  (`L  ٣  (CG  

١٠  (O  ٦  (Ü  

: أجبْ عنِ السؤالينِ التاليينِ
منَ  هُ  نفسَ الــعــددَ  تحملُ  ســيــاراتٍ  ثماني  منَ   هُ  نفسَ الــعــددَ  تحملُ  ســيــاراتٍ  ثماني  منَ   هُ  نفسَ الــعــددَ  تحملُ  ســيــاراتٍ  ثماني  منَ   هُ  نفسَ الــعــددَ  تحملُ  ســيــاراتٍ  ثماني   11 

الكليِّ  األشخاصِ  عددُ  كانَ  ا  إذَ  . األشخاصِ
سيارةٍ؟ كلِّ  في  ا  شخصً فكمْ  ا.  شخصً  ٣٢ هوَ 

ا ٢٤؟ هَ اكتُبْ جملةً عدديةً يكونُ ناتجُ ا   هَ اكتُبْ جملةً عدديةً يكونُ ناتجُ ا   هَ اكتُبْ جملةً عدديةً يكونُ ناتجُ  12 

: ا خطواتِ الحلِّ أجبْ عنِ السؤالينِ التاليينِ موضحً
والجملةِ  العدديةِ  العبارةِ  بينَ  الفرقَ  وضحِ  والجملةِ   العدديةِ  العبارةِ  بينَ  الفرقَ  وضحِ  والجملةِ   العدديةِ  العبارةِ  بينَ  الفرقَ  وضحِ  والجملةِ   العدديةِ  العبارةِ  بينَ  الفرقَ  وضحِ   13 

ا؟  مَ . أعطِ مثاالً لكلٍّ منْهُ العدديةِ

ا  هَ عَ لتوزِّ ا  الهدايَ منَ  مجموعةً  ةٌ  سَ رَ مدْ تْ  اشترَ ا   هَ عَ لتوزِّ ا  الهدايَ منَ  مجموعةً  ةٌ  سَ رَ مدْ تْ  اشترَ ا   هَ عَ لتوزِّ ا  الهدايَ منَ  مجموعةً  ةٌ  سَ رَ مدْ تْ  اشترَ  14 

العامِ الدراسيِّ علَى مجموعةٍ  في احتفالِ نهايةِ 
مجموعةٍ  كلُّ  كانتْ  ا  إذَ  . المتفوقينَ ا  طالبِهَ منْ 
ا  إذَ ا  الهدايَ عددُ  فما  ا،  هدايَ  ٤ علَى  ي  تحتوِ
ا؟  اشترتْ ٩،٨،٧، أوْ ١٠ مجموعاتٍ منَ الهدايَ
. أنشئْ جدوالً لتكتشفَ القاعدةَ وتحلَّ المسألةَ

Iô«°ü≤dG áHÉLE’G  2 AõédG

ádƒ£ªdG áHÉLE’G  3 AõédG

? má«aÉ°VEG mIóYÉ°ùe ≈ndEG oêÉàëJ nπg

... røY náHÉLE’G p™£à°ùJ rºd G nPEG١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤
... p¢SQódG ≈ndEG ró o©a٤-٤٤-٤٢-٤٢-٣٦-٤٣-٤٤-٤٧-٢٢-٤٢-٢٥-١١-٢٤-٤٥-٥
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móMGh º rbQ ø pe mOóY »a oÜô s°†dG
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5

? móMGh mº rb nQ ø pe mOóY »a oÜô°†J n∞«c  

دِ  أَعِ مَّ  ثُ  ، ئًا باآلحادِ تَدِ بْ مُ مِ الواحدِ  قْ الرَّ رِبْ كلَّ رقمٍ من أرقامِ العددِ في  الضْ
ا. ريًّ يعَ إنْ كانَ ذلكَ ضرُ مِ التَّجْ

? pπ°üØdG G nòg » pa oºs∏©JCG GPÉe

بَ في مضاعفاتِ األعدادِ ١٠٠٠،١٠٠،١٠. � رْ الضَّ
� . ربِ باستعمال التَّقريبِ تقديرَ نواتجِ الضَّ
� . مٍ واحدٍ ب عددٍ مِن عدةٍ أرقامٍ في عددٍ من رقْ رْ ضَ
حلَّ المسائلِ باستعمالِ مهارةِ تحديدِ معقوليةِ اإلجابة.  �

: يصلُ طول فمِ بعضٍ أنواعٍ سمكِ القرشِ إلى ٥ أقدامٍ l∫Éã pe

عددُ  فما  ا.  سنًّ  ٥٨٠ حواليْ  منْها  قدمٍ  كلِّ  في  تقريبًا)،  سم   ٣٠ (القدم= 
األسنانِ في فمِ السمكةِ الواحدةِ ؟

oäGOôØªdG

الضربُ 
التقديرُ 

الناتجُ

 
٥٨٠

٥ ×  
٤٠٠

٢٥٠٠ +
٢٩٠٠

٨٠ × 5 rÜô°†dG

٥٠٠ × 5 rÜô°†dG

ná«FõédG pÜô°†dG nèJGƒf r™ªédG

móMGh º rbQ ø pe mOóY »a oÜô s°†dG
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móMGh mº rbQ ø pe mOóY »a oÜô s°†dG 5

? móMGh mº rb nQ ø pe mOóY »a oÜô°†J n∞«c  

دِ  أَعِ مَّ  ثُ  ، باآلحادِ ئًا  تَدِ بْ مُ الواحدِ  مِ  قْ الرَّ في  العددِ  أرقامِ  رِبْ كلَّ رقمٍ من  اضْ
يًّا. ورِ يعَ إنْ كانَ ذلكَ ضرُ مِ التَّجْ

? pπ r°ü nØrdG G nòg »a oºs∏ n© nJnCG G nPÉ ne

بَ في مضاعفاتِ األعدادِ ١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠ � رْ الضَّ

� . يبِ رِ ربِ باستعمالِ التَّقْ تقديرَ نواتجِ الضَّ

� . دٍ ن عدةِ أرقامٍ في عددٍ من رقْمٍ واحِ بَ عددٍ مِ رْ ضَ

� . حلَّ المسائلِ باستعمال مهارةِ تحديدِ معقوليةِ اإلجابةِ

:يصلُ طولُ فمِ بعضِ أنواعِ سمكِ القرشِ إلى ٥ أقدامٍ l∫Éã pe

ا. فما عددُ  (القدم = ٣٠ سم تقريبًا) ، في كلِّ قدمٍ منْها حواليْ ٥٨٠ سنًّ
األسنانِ في فمِ السمكةِ الواحدةِ؟

٥٨٠
٥ ×

٤٠٠
٢٥٠٠+
٢٩٠٠

80 × 5 rÜô°VG

500 × 5 rÜô°VG

ná«FõédG pÜô°†dG nèJGƒf r™ªLG

óMGh ºbQ øe OóY »a Üô°†dG :¢ùeÉîdG π°üØdG      

oäGOôØªdG

الضربُ
التقديرُ

الناتجُ
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    . بِ في عدد من رقمٍ واحدٍ لْ هذهِ المطويةَ لتنظيمِ معلوماتِكَ عن الضرَّ اِعمَ
.  اِبدأْ بورقةٍ واحدةٍ A4 منَ الورقِ المقوَّ

وِ الورقةَ طوليًّا  اِطْ  1

. كلِ ا فِي الشَّ كمَ
وِ الورقةَ عرضيًّا  اِطْ  2

. ا فِي الشكلِ كمَ
، وقُصَّ  اِفتحِ اِفتحِ الورقةَ 3

طَّي الطَّيِّ  على طولِ خَ
، حتَّى  منَ الجانبينِ

. حدِّ الطيِّ الطوليِّ

اُكتبْ عنوانًا لكلِّ   4

لْ  ، ثمَّ سجِّ قِسمٍ
مالحظاتِكَ داخلَ 

المطويةِ .

Two-Digit
Addition

Add 
Money

Estimate
Sums

Three-Digit
Addition
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oá``````` nÄ p« r¡ sàdG
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ربِ لكلٍّ منَ الترتيباتِ اآلتيةِ: (مهارة سابقة) ملةَ الضَّ تُبْ جُ اُكْ

٢ × ٣  4٢ × ٤  5٥ × ٦  6٧ × ٨  7

٩
٤ ×

 
8٨

٣ ×
 

9٧
٥ ×

 
10٩

٩ ×
 
11

٢٦  17٢٥١  18٤٤٩٩  19٣٣١٠٣  20

١٦٣٠  13٥٣٦٧  14٢٠٤٩٥  15٨٩١٩٦  16

؟ بِ هذه المدرسةِ ا العددُ التَّقريبِيُّ لطُالَّ في مدرسةٍ ابتدائيةٍ ١٣٦٦ طالبًا. مَ  21

بْ كلَّ عددٍ منَ األعدادِ اآلتيةِ إلى أكبرِ منزلةٍ فيهِ: (الدرس ١-٦) قرِّ

: (مهارة سابقة) مَ األمرُ ا لَزِ ، استعملِ النماذجَ إذَ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

: (الدرس ١-١) قمِ الَّذي تحتَهُ خطٌّ ةَ للرَّ ليَّ دِ القيمةَ المنزِ جِ أَوْ

 . رِ وَ الصُّ اتٍ من  أنسٍ علَى ٨ صفحَ ألبُومُ  ي  يحتوِ  12

إذا كانتْ كلُّ صفحةٍ   ، األلبُومِ رِ في  وَ الصُّ ما عددُ 
؟ رِ وَ ه منَ الصُّ ي على العددِ نفسِ تحتوِ

123
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 1000 , 100 , 10 päÉØ nYÉ°† oe »a oÜô°†dG  1 - 5

p¢SrQ sódG oI nô rµ pa

 päÉ``̀ nØ``̀YÉ``̀°``̀†``̀ oe »```̀a oÜ pô``````̀ r°``````̀VnCG

 kÓ pª©à°ù oe  1000  ,100  ,10

 ná````̀ s«````̀°````̀SÉ````̀°````̀SC’G n≥````̀FÉ````̀≤````̀ë````̀dG

 n•ÉªfC’Gh

oäG nO nô rØ oªrdG

ضاعفُ  المُ

www.obeikaneducation.com

: طَ األصفارِ ظْ نَمَ . الحِ بٍ رْ ملِ ضَ ا يأتِي تمثيلٌ ألربعِ جُ فِيمَ
mOÉMBG 4  

Fourth pass Fourth pass Fourth pass Fourth pass

٤ × ١ = ٤

 

Fourth pass Fourth pass Fourth pass Fourth pass

٤ × ١٠ = ٤٠
 

٤ × ١٠٠ = ٤٠٠   

 

Fourth passFourth passFourth passFourth pass

٤ × ١٠٠٠ = ٤٠٠٠   

بِ  رْ كَ على ضَ دَ ؛ لِتُساعِ ربِ األساسيَّة واألنماطِ يُمكنكَ استعمالُ حقائقِ الضَّ
ا. هنيًّ : (١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠) ذِ أيِّ عددٍ في األعدادِ

رزةٍ. كمْ خرزةً  لبةٍ ١٠٠ خَ ، في كلِّ عُ رزِ لَبٍ منَ الخَ ى ٧ عُ : اشترتْ سلمَ lR nô nN

ى؟  اشترتْ سلمَ
. ةَ وأنماطَ األصفارِ لِ الحقائقَ األساسيَّ إليجادِ ٧ × ١٠٠استعمِ

٧ × ١ = ٧mOÉMBG 7 = OÉMBG 1 × 7

٧ × ١٠ = ٧٠mäGô°ûY 7 = Iô°ûY 1 × 7

٧ × ١٠٠ = ٧٠٠mäÉÄe 7 = áÄe 1 × 7

رزةٍ. ى ٧٠٠ خَ نِ اشترتْ سلمَ إذَ

1

mäGô°ûY 4

mäÉÄe 4

m±ƒdCG 4

100 pOó©dG oäÉØYÉ°†e
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دْ ٣ × ٧٠٠٠ جِ أَوْ

٣ × ٧ = ٢١21 = G kOÉMBG 21 =     mOÉMBG 7 × 3

٣ × ٧٠ = ٢١٠210 = kIô°ûY 21 = mäGô°ûY 7 × 3

٣ × ٧٠٠ = ٢١٠٠2100 = káÄe 21 =     mäÉÄe 7 × 3

٣ × ٧٠٠٠ = ٢١٠٠٠21000 = É kØdCG 21 =     m±’BG 7 × 3

إضافةِ  مع   ٧  ×  ٣ هوَ  الجوابَ  أنَّ  ظْ  الحِ  ،  ٢١٠٠٠ هوَ   ٧٠٠٠  ×  ٣ نْ  إِذَ
. ٣  أصفارٍ عنِ اليمينِ

2

 päÉØYÉ°† oe  »`̀ pa  mOó``̀Y  pÜ rô`̀ n°`̀†`̀ pd

 pÜ rô`̀ n°`̀V nè`̀JÉ`̀f ró```̀ pL rh
nCG ,10 pOó`̀©`̀dG

 p∞ p°VnCG  sºK  , pás«°SÉ°SC’G  p≥FÉ≤ nëdG

 .ø«ª«dG ≈dEG nQÉØ°UC’G

ا . نِيًّ هْ ا في مضاعفاتِ ١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠ ذِ ا أنْ تَضرِبَ عددً يُمكنُكَ أيضً
. بِ عددٍ ما في أيِّ عددٍ آخرَ رْ فُ هوَ ناتجُ ضَ ضاعَ والمُ

١٠ فٌ للعددِ  ضاعَ مُ   ٢٠   
١٠٠ فٌ للعددِ  ضاعَ مُ   ٢٠٠   

١٠٠٠ ٢٠٠٠ مضاعفٌ للعددِ    

وزنُها  فما   ، وجرامٍ كيلُ  ٢٠٠٠  ×  ٨ اإلطفاءِ  سيَّارةِ  وزنُ  كانَ  :إذا  o¢SÉ n« p≤dG

؟ وجراماتِ بالكيلُ
، نحتاجُ إلى إيجادِ ٨  ×  ٢٠٠٠ وجراماتِ إليجادِ وزنِها بالكيلُ

٨ × ٢٠٠٠   

 

١٦٠٠٠   
. وجرامٍ نَ سيَّارةِ اإلطفاءِ ١٦٠٠٠ كيلُ زْ :َ ٨ × ٢٠٠٠ = ١٦٠٠٠ ، فإنَّ وَ بما أنّ

3

t» pæ rg uòdG oÜô s°†dG

 16 =2 × 8 s¿CG oºn∏ r©nJ nâfCG : rô uµ na

mQÉØ°UCG oáKÓK n∑Éægh

1000 pOó©dG oäÉØYÉ°†e



. ن ثالثةِ أصفارٍ  الناتجُ على أكثرَ مِ ا احتوَ حْ لماذَ رَ 8  ما ناتجُ ٤×٥٠٠٠؟ اِشْ

؟ ، فكمْ يبيعُ في ٦ أيامٍ يبيعُ مطعمٌ ٣٠٠ فطيرةٍ كلَّ يومٍ  7

؟ لِّيُّ للنوافذِ . ما العددُ الكُ افذَ ، ولكلِّ بيتٍ ١٠ نَوَ يوجدُ في أحدِ األحياءِ ١٠٠ بيتٍ  17

 ، ا. إذا كانَ ثمنُ الكيلُوجرامِ الواحدِ ٤ رياالتٍ ، في كلِّ صندوقٍ ٢٠ كيلُوجرامً الٍ ٣ صناديقَ برتقالٍ  بقَّ لدَ  18

لِّهِ؟ ا ثمنُ البرتقالِ كُ فمَ

؟ تِ الناتجَ ناتجُ ١ × ١٠٠٠٠؟ وضحْ كيفَ أوجدْ     20

ي ١٨٠٠٠ ا يُساوِ مَ بٍ الناتجُ فيهِ رْ تَيْ ضَ لَ مْ تُبْ جُ :اُكْ láMƒ oàØe ládCÉ°ùe  19

: مثال ٣ هنيَّ ، مستعمالً الحسابَ الذِّ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

: المثاالن ١، ٢ ةَ واألنماطَ الً الحقائقَ األساسيَّ ستعمِ ، مُ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

: مثال ٣ نِيَّ هْ ابَ الذِّ سَ الً الحِ ستعمِ ، مُ أوجدْ ناتجَ الضربِ

تُبِ العددَ المناسبَ في  : : اُكْ oô rÑ nédG

  ٣ × ٢٠  
 : هنيَّ ، مستعمالً الحسابَ الذِّ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

4٨ × ٦٠٠  
 : هنيَّ ، مستعمالً الحسابَ الذِّ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

5٩ × ٩٠٠٠  6

 ٤ × ٣٠  
 : نِيَّ هْ ابَ الذِّ سَ الً الحِ ستعمِ ، مُ أوجدْ ناتجَ الضربِ

12٣ × ٩٠٠  
 : نِيَّ هْ ابَ الذِّ سَ الً الحِ ستعمِ ، مُ أوجدْ ناتجَ الضربِ

13٧ × ٦٠٠٠  14

: المثاالن ١، ٢ ةَ واألنماطَ ، مستعمالً الحقائقَ األساسيَّ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

٣ × ١  1

٣ × ١٠  
٣ × ١٠٠  

٣ × ١٠٠٠  

٧ × ٤  2

٧ × ٤٠  
٧ × ٤٠٠  

٧ × ٤٠٠٠  

٥ × ٦  3

٥ × ٦٠  
٥ × ٦٠٠  

٥ × ٦٠٠٠  

٢ × ١  
 : ةَ واألنماطَ الً الحقائقَ األساسيَّ ستعمِ ، مُ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

9

٢ × ١٠  
٢ × ١٠٠  

٢ × ١٠٠٠  

٦ × ٤  
 : ةَ واألنماطَ الً الحقائقَ األساسيَّ ستعمِ ، مُ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

10

٦ × ٤٠  
٦ × ٤٠٠  

٦ × ٤٠٠٠  

٧ × ٨  11

٧ × ٨٠  
٧ × ٨٠٠  

٧ × ٨٠٠٠  

إذا كانَ ٦ ×  = ٤٢،   فإنَّ ٦٠ ×  = ٤٢٠٠ إذا كانَ ٥ ×  ٧ =  ،  فإنَّ ٥٠ ×  = 15٣٥٠٠   16
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2 - 5
. nádCÉ°ùªdG sπMC’ páHÉLE’G pá«dƒ≤©e pójóëJ nIQÉ¡e oπª©à°SCG : p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

صندوقٍ  كلُّ  مدرستهِ،  بِ  لطالَّ األقالمِ  مِن  صناديقَ  ثالثةَ  سعدٌ    دَ أَهْ
بُ المدرسةِ يحتاجونَ إلى  . وقد كان طالَّ ي علَى ٩٠٠ قلمٍ ا يحتوِ منهَ

. ٢٥٠٠ قلمٍ كلَّ شهرٍ
بَ المدرسةِ أكثرَ من شهرٍ. الَّ : إنَّ األقالمَ تكفِي طُ قالَ سعدٌ

؟  فهلْ هذا معقولٌ

٣ × ٩٠٠    

 

٢٧٠٠    
بما أنَّ ٢٧٠٠ > ٢٥٠٠، فإنَّه من المعقولِ القولُ بأنَّ ٣ صناديقَ من األقالمِ تكفِي أكثرَ من 

 . شهرٍ واحدٍ

ا معطياتُ المسألةِ؟ مَ
. ي للمدرسةِ ثالثةَ صناديقَ • أهدَ

. • كلُّ صندوق يحتوي على ٩٠٠ قلمٍ
بُ إلى ٢٥٠٠ قلمٍ شهريًّا. الَّ • يحتاجُ الطُّ

؟ ما المطلوبُ
بَ أكثرَ من شهرٍ؟ الَّ • هلْ من المعقولِ القولُ بأنَّ ٣ صناديقَ من األقالمِ تكفِي الطُّ

رْ إنْ كانَ الناتجُ معقوالً أم ال. رِّ دْ ناتجَ ٣ × ٩٠٠، ثمَّ قَ جِ أَوْ

. ربِ قِ مِن الضَّ يمكنُكَ استعمالُ الجمعِ للتَّحقُّ
٩٠٠ + ٩٠٠ + ٩٠٠ = ٢٧٠٠

. نِ اإلجابةُ صحيحةٌ إِذَ

  27 = 9 × 3 rô uµ na

. pè pJÉsædG ≈dEG pø rjôØ p°U r∞°V
n
CG

صندوقٍ  كلُّ  مدرستهِ،  بِ  لطالَّ األقالمِ  مِن  صناديقَ  ثالثةَ  سعدٌ    دَ أَهْ
بُ المدرسةِ يحتاجونَ إلى  . وقد كان طالَّ  قلمٍ
صندوقٍ  كلُّ  مدرستهِ،  بِ  لطالَّ األقالمِ  مِن  صناديقَ  ثالثةَ  سعدٌ    دَ أَهْ
بُ المدرسةِ يحتاجونَ إلى  . وقد كان طالَّ  قلمٍ
صندوقٍ  كلُّ  مدرستهِ،  بِ  لطالَّ األقالمِ  مِن  صناديقَ  ثالثةَ  سعدٌ    دَ أَهْ



: بَبَ رِ السَّ كُ اذْ ا كانتِ اإلجابةُ معقولةً أمْ ال، وَ رْ إذَ رِّ قَ

امِ  األيَّ أرقامَ  رُ  تُظْهِ اآلتيةُ  رةُ  فكِّ المُ  : o¢SÉ n« p≤dG  5

: اجتَهُ في كلِّ شهرٍ ا طارقٌ درَّ تي يستعملُ فيهَ الَّ




 
































 

اجتَهُ مسافةَ ١٠ كيلومتراتٍ في  يقودُ طارقٌ درَّ  
بأنِّ  القولُ  المعقولِ  من  فهلْ  الواحدةِ.  ةِ  المرَّ
في  كيلُومترٍ   ٥٠٠ من  أكثرَ  اجتهُ  درَّ قادَ  ا  طارقً

؟ رٍ ٦ أشهُ

تي  الَّ ياالتِ  الرِّ مجموعَ  اآلتيةُ  القائمةُ  رُ  تُظْهِ  9

االتِهم: ها مجموعةٌ من األطفالِ في حصَّ يوفِّرُ
وفِّرهُ  يُ فهلْ من المعقولِ القولُ بأنَّ مجموعَ ما   

ا هوَ ٢٠٠ ريالٍ تقريبًا؟ األطفالُ جميعً

ونُ ١٨٠ رياالً  10  مسألةً يَكُ

ا. إجابةً معقولةً لهَ

بْ عن األسئلةِ ١-٤: ابقةِ ثمَّ أجِ ارجعْ إلى المسألةِ السَّ
، لماذا ضربتَ  1  للحكمِ على معقوليةِ كالمِ سعدٍ

٣ في العددِ ٩٠٠؟

ربِ           الضَّ ناتجِ  في  فرانِ  صِ يوجدُ  ا  لماذَ وضحْ   2

٣ × ٩٠٠

ي يمكنُ أنْ يجعلَ كالمَ  ، ما الَّذِ راجعِ المسألةَ  3

؟ سعدٍ غيرَ معقولٍ

 المدرسةَ خمسةَ صناديقَ  ا أهدَ ضْ أنَّ سعدً تَرِ اِفْ  4

، فهلْ من المعقولِ القولُ بأنَّ األقالمَ  منَ األقالمِ
. حْ ذلكَ رَ ؟ اِشْ ةَ شهرينِ بَ مدَّ ي الطُّالَّ تكفِ

فهلْ  يوميًّا.  صحيفةً   ٤٠ بتوزيعِ  باسمٌ  يقومُ   6

ها  عُ تي يوزِّ فِ الَّ حُ ٤٠٠ تقديرٌ معقولٌ لعددِ الصُّ
باسمٌ أُسبوعيًّا؟

وبٍ  حاسُ لشراءِ  أُسبوعيًّا  رياالً   ٨٠ ريمُ  رُ  تُوفِّ  7

 ، ا ١٥٠٠ ريالٍ هَ . إذا كانَ لديْ ثمنُه ٢٠٠٠ ريالٍ
هازِ  هُ يمكنُها شراءُ جَ ن المعقولِ القولُ بإنَّ فهلْ مِ

ا؟ هَ ن توفيرِ وبِ بعدَ ٦ أسابيعَ مِ الحاسُ

داخلَ  مشيًا  أسبوعيًّا  دقيقةً   ٦٠ العنودُ  ي  تُمضِ  8

، فهلْ من المعقولِ القولُ بأنِّ  أحدِ المتنزهاتِ
المتنزهِ  داخلَ  مشيًَا  دقيقةً  ي ٢٤٠  تُمضِ العنودَ 

؟ خاللَ ٤ أسابيعَ

oá∏Ø£dGpä’ÉjôdG oOóY

oógÉf48

≈n¡of52

oOƒ∏N47

oAÉah53

 كيلومتراتٍ في 
بأنِّ  القولُ  المعقولِ  من  فهلْ  الواحدةِ.  ةِ  المرَّ
في  كيلُومترٍ   

فهلْ  يوميًّا.  صحيفةً   
ها  عُ تي يوزِّ فِ الَّ حُ  تقديرٌ معقولٌ لعددِ الصُّ

oá∏Ø£dG

oógÉf

≈ n¡of

oOƒ∏N

oAÉah
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pÜô s°†dG pèJGƒf oôjó≤J  3 - 5

p¢SrQ sódG oI nô rµ pa

 pÜô```̀ s°```̀†```̀dG nè`````̀JGƒ`````̀f oQ uó``````````````̀ nboCG

. pÖjô≤sàdG p∫Éª©à°SÉH

oäGO nô rØ oªrdG

التَّقديرُ

www.obeikaneducation.com

شاركتْ ٢٦ مدرسةً في مسابقةٍ 
ها إدارةُ التربيةِ  ثقافيةٍ تعقدُ

، إذا كانت كلُّ مدرسةٍ  والتعليمِ
قدْ أرسلتْ ٦ طالبٍ للمشاركةِ،

سابقةِ؟  وا في هذهِ المُ ين شاركُ البِ الَّذِ فما العددُ التَّقريبيُّ للطُّ

ا ال تحتاجُ إلى إجابةٍ دقيقةٍ. يمكنُكَ استعمالُ التَّقديرِ عندمَ

سابقةِ الثَّقافيَّةِ؟ وا في المُ ين شاركُ بِ الَّذِ الَّ يبيُّ للطُّ : ما العددُ التَّقرِ lá n°S nQ ró ne

بِ العددَ األكبرَ ٢٦ إلى أقربِ عشرةٍ. رِّ oI 1: قَ nƒ r£ oîdG

٦ × ٢٦

٦ × ٣٠
رِبْ ذِهنيًّا. oI 2: اِضْ nƒ r£ oîdG

٦ × ٣٠ = ١٨٠
سابقةِ ١٨٠ طالبًا تقريبًا. نْ قد شاركَ في هذهِ المُ إِذَ

، ولكلِّ طالبٍ الحقُّ في أنْ   المدارسِ ١٠٤ طالبٍ : في إحدَ w» p°S nQ ró ne lπ rØ nM

؟ ينَ وِّ رْ عددَ المدعُ دِّ . قَ درسيِّ بَائِهِ للحفلِ المَ رِ قْ وَ ٣ مِن أَ يدعُ
بُ العددَ األكبرَ ١٠٤ إلى أقربِ مئةٍ. رِّ قَ ربِ ٣ × ١٠٤، نُ لتقديرِ ناتجِ ضَ

٣ × ١٠٤ 

 ٣× ١٠٠ = ٣٠٠

1

ا ال تحتاجُ إلى إجابةٍ دقيقةٍ. التَّقديرِ عندمَ

2

pÖjô≤sàdG p∫Éª©à°SÉH oôjó≤àdG

    

 




 

 
  

30 ≈dEG oÜ sô n≤oJ 26

100 ≈dEG oÜ sô n≤oJ 104

 104 nÜ uô≤àd pOGóYC’G s§N πª©à°SG

100 pÜôbCG n≈dEG

 Ü qôb  pÜô°†dG  pèJGƒf  pÖjô≤J  nóæY

10 røe nôÑcCG o¿ƒµj ÉeóæY nπeÉ©dG

. الَيْ ٣٠٠ شخصٍ وَ ينَ حَ عددُ المدعوِّ



: األمثلة ١-٣ ربِ رْ إِذا كانَ التَّقديرُ أكبرَ منْ أمْ أقلَّ منَ اإلجابةِ الدقيقةِ لناتجِ الضَّ كُ ، ثمَّ اذْ اتِجَ رِ النَّ دِّ قَ

٩ × ٨٧٠  4  ٦ × ٥٥٠٠  5٩ × ٧٤٢٠  6

ةَ  مدَّ ا  شهريًّ رياالً   ١١٢٥ وا  يوفِّرُ أنْ  وعائلتُه  عليٌّ  رَ  قرَّ  7

حلةِ إلى مصايِفِ عسيرٍ تبلغُ  . إذا كانَتْ تكاليفُ الرِّ ٨ أشهرٍ
؟  حلةِ الرِّ تكاليفَ  يغطِّي  سيوفِّرونَه  ما  فهلْ   ، رياالً  ٩٨٣٠

. حْ ذلكَ رَ اِشْ

ا يُعطِي التَّقريبُ  . لماذَ ةَ ٨ أشهرٍ رُ مبلغَ ١٤٩٩ رياالً في كلِّ شهرٍ مدَّ ضْ أنََّ عائلةَ عليٍّ ستوفِّ تَرِ 8  اِفْ

؟  ا خاطئًا عنْ مبلغِ التَّوفيرِ رً إلى أقربِ ألفٍ مؤشِّ

رْ ناتجَ  ٨ × ١٩٩٣. دِّ قَ

. ةَ واألنماطَ ربِ األساسيَّ ستعمالً حقائقَ الضَّ رِبْ مُ مَّ اِضْ ، ثُ الً بْ أوَّ رِّ قَ
٨ × ١٩٩٣

٨ × ٢٠٠٠ = ١٦٠٠٠
ي ١٦٠٠٠ تقريبًا. بِ ٨ × ١٩٩٣ يُساوِ رْ نْ ناتجُ ضَ إِذَ

ربِ يكونُ  ا فإِنَّ تقديرَ ناتجِ الضَّ نَا العددَ ١٩٩٣ إلى قِيمةٍ أكبَر؛ لِذَ بْ رَّ ظْ أنَّنا قَ الحِ
أكبرَ مِنَ اإلجابةِ الدقيقةِ.

3

2000 ≈dEG oÜ sô≤oJ 1993 : rô uµ na
 ≈`̀∏`̀ rY

nCG  máª« pb  ≈``dEG  oÜ uô`̀ n≤`̀ oJ  É neóæY •
 nøe nôÑcCG o¿ƒµj pÜô s°†dG nôjó≤J s¿EÉa

. pÜô s°†dG pèJÉæd á≤«bódG páHÉLE’G

 sπbCG  máª«b  ≈dEG   oÜ uô n≤oJ   É neóæYh •
 o¿ƒµj pÜô`̀ s°`̀†`̀dG pè`̀JÉ`̀f nô`̀jó`̀≤`̀J s¿EÉ``̀a

 pèJÉæd  pá≤«bódG  pá`̀HÉ`̀LE’G  nø`̀ pe  sπ``bCG

. pÜô s°†dG

٤٤٩
 ٥  ×

1٤٧
 ٤  ×

2٣٢٩٣
 ٤  ×

3

pIô«ÑµdG pèJG nƒ sædG oôjó≤ nJ
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: األمثلة ١-٣ ربِ رْ إذا كانََ التَّقديرُ أكبرَ منْ أمْ أقلَّ مِنَ اإلجابةِ الدقيقةِ لناتجِ الضَّ كُ ، ثمَّ اذْ ربِِ رْ  ناتجَ الضَّ دِّ قَ

٨ × ٦٤٧  14٥ × ٣٥٥  15٧ × ٤٥٠  16 ٥ × ٢٨  13

٧ × ٩٣١٠  20   ٩ × ٣٥٠٠  17    ٦ × ٨٨١٦  18٩ × ٩٤٩٨  19

بنِ  انَ  حسَّ مدرسةِ  فصولِ  منْ  فصلٍ  كلِّ  في   21

عددُ  يبلغُ  كمْ  طالبًا.   ٢٤ االبتدائيَّةِ  ثابتٍ 
فُصولِ  كانَ عددُ  ا  إذَ تقريبًا،  المدرسةِ  طالَّبِ 

؟ المدرسةِ ٨ فصولٍ

ا  وإِيابً ا  ذهابً ةَ  وجدَّ ةَ  مكَّ مدينتي  بينَ  المسافةُ  تبلغُ   22

المسافةَ  هذهِ  يقطعُ  فهدٌ  كانَ  ا  إذَ ا،  ١٥٨ كيلومترً
تقريبًا يكونُ  ا  ، فكمْ كيلُومترً فِي األُسبوعِ اتٍ  ٦ مرَّ
؟ ها فهدٌ في األُسبوعِ مجموعُ المسافاتِ التي يقطعُ

٣٢
 ٥  ×

9٥٦٢
 ٦  ×

10٧٢٩
 ٨  ×

11٩٤٩
 ٤  ×

12

. صولِ على جوائزَ ا من أجلِ الحُ ، وتجمعانِ نقاطً ٌ: تذهبُ كلٌّ منْ نوفَ وسميرةَ إلى مدينةِ األلعابِ ll¬« pa
r

ô nJ

، وحصلَتْ على  تينِ ذهبت سمرُ مرَّ
ا أكبرُ جائزةٍ  ةٍ. مَ ٥١٥٠ نقطةً في كلِّ مرَّ

ا؟ ا أنْ تحصلَ عليْهَ يمكنُهَ

ا  عليْهَ تحصلَ  أنْ  يمكنُ  سيَّارةٍ  لعبةَ  كمْ 
تها؟ سمرُ بالنِّقاطِ الَّتي جمعَ

مدينةِ  إلى  اتٍ  مرَّ  ٧ سميرة  ذهبتْ  إذا 
ا؟ مَ ا الحصولُ عليهِ ، فما أكبرُ جائزتينِ يمكنُهَ ةٍ ٩٠٥٠ نقطةً تْ فِي كلِّ مرَّ ، وجمعَ األلعابِ

23

24

25

ا  عليْهَ تحصلَ  أنْ  يمكنُ  سيَّارةٍ  لعبةَ  كمْ 



الدقيقةِ  اإلجابةِ  نَ  مِ أقلَّ  أمْ  أكبرَ  كَ  تقديرُ كانَ  ا  إذَ تعرفَ  أنْ  يُمكنكَ  كيفَ  حْ  رَ اِشْ  : t… pOó©dG  t¢ù pëdG  26 

. بٍ رْ ضَ لمسألةِ 

لحاصلِ  الدقيقةِ  اإلجابةِ  معقوليةِ  ن  مِ دِ  للتَّأكُّ التَّقريبِ  استعمالُ  يمكنُكَ  كيفَ     27 

ضربِ ٤ × ١٨٩؟

 28  أيُّ أزواجِ األعدادِ اآلتيةِ هوَ األنسبُ إلكمالِ 

:؟    × ١٠٠ =    جملةِ الضربِ التاليةِ
(الدرس ٥-١)  

٧٣٠ ، ٧٠٣٠  (`L  ٧٣ ،  ٧٣٠  (CG  

٧٣ ، ٧٣٠٠  (O  ٧٣ ، ٧٣٠٠٠  (Ü  

رْ ناتجَ ضربِ ٦٤٩ × ٧: (الدرس٥-٣) قدِّ رْ ناتجَ ضربِ   قدِّ رْ ناتجَ ضربِ   قدِّ رْ ناتجَ ضربِ   قدِّ  29 

٤٥٥٠  (`L  ٤٢٠٠  (CG  

٤٤٨٠  (O  ٤٩٠٠  (Ü  

. (الدرس ١-١) ا وواحدٍ اكتبْ الصيغةَ القياسيةَ للعددِ ثالثةِ ماليين وخمس مائةِ وسبعٍ وأربعينَ ألفً   . ا وواحدٍ اكتبْ الصيغةَ القياسيةَ للعددِ ثالثةِ ماليين وخمس مائةِ وسبعٍ وأربعينَ ألفً   . ا وواحدٍ اكتبْ الصيغةَ القياسيةَ للعددِ ثالثةِ ماليين وخمس مائةِ وسبعٍ وأربعينَ ألفً   . ا وواحدٍ اكتبْ الصيغةَ القياسيةَ للعددِ ثالثةِ ماليين وخمس مائةِ وسبعٍ وأربعينَ ألفً  30 

رِ  ا. قدِّ ا مربعً ا، وتبلغُ مساحةُ دولةِ قطرَ ١١٤٣٧ كيلومترً ا مربعً تبلغُ مساحةُ دولةِ الكويتِ ١٧٨٢٠ كيلومترً تبلغُ مساحةُ دولةِ الكويتِ   تبلغُ مساحةُ دولةِ الكويتِ   تبلغُ مساحةُ دولةِ الكويتِ    31 

.  (الدرس ٢-٢) الفرقَ بينَ مساحتَي هاتينِ الدولتينِ بالتقريبِ إلَى أقربِ ألفٍ

. مثِّلِ الجملةَ العدديةَ ٣ + ٩ = ١٢ بالكلماتِ مثِّلِ الجملةَ العدديةَ   مثِّلِ الجملةَ العدديةَ   مثِّلِ الجملةَ العدديةَ    32 

: (الدرس ٥-١) أوجدْ ناتجَ الضربِ مستعمالً الحسابَ الذهنيَّ

٤ × ٨٠٠  34  ٣ × ٤٠  33 

٧ × ٩٠٠٠  36  ٩ × ٦٠٠  35 
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øe mOóY »a pø«ªbQ øe mOóY oÜ rô n°V  4 - 5
p™«ªéàdG pIOÉYEG n¿hO móMGh mºbQ 

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 pø`̀«`̀ª`̀bQ ø``̀ pe G kOó````̀Y oÜ pô```̀ r°```̀VnCG

 n¿hO móMGh mºbQ ø pe mOóY »a

. p™« pªéàdG pIOÉYEG

oäGO nô rØ oªrdG

ةُ زئيَّ ربِ الجُ اتجُ الضَّ نَوَ

www.obeikaneducation.com

. ما  يهِ ١٣ كرةً رَ وأخوَ مَ معَ كلٍّ من عُ
ا؟ مُ جميعً اتِ لديهِ رَ عددُ الكُ

بِ ٣ × ١٣ رْ ربِ إليجادِ ناتجِ ضَ هُ عن حقائقِ الضَّ يمكنُكَ استعمالُ ما تعرفُ
نٍ منْ أحدِ العددينِ  ةِ ؛ أيْ ضربُ كلِّ مكوّ ربِ الجزئيَّ منْ خاللِ إيجادِ نواتجِ الضَّ
الجزئيةِ  الضربِ  نواتجِ  وجمعُ   ، منفصلٍ بشكلٍ  اآلخرِ  العددِ  مكوناتِ  في 

. ى ناتجِ الضربِ النهائيِّ للحصولِ علَ

رَ وأَخويْهِ؟ مَ  عُ : ما عددُ الكراتِ الَّتي لدَ läGôc

٣ ×١٣ : اليةُ بكةُ التَّ بيِّنُ الشَّ تُ

 
٣

١٣

٣

٣١٠ +

ها. ةَ ثم اجمعْ ربِ الجزئيَّ دْ نواتجَ الضَّ جِ أَوْ
٣ × ٣    = ٩

٣ × ١٠ = ٣٠
٩ + ٣٠ = ٣٩
 ٣ × ١٣ = ٣٩

. رَ وأَخويْهِ ٣٩ كرةً مَ نْ معَ عُ إِذَ

1

pê pPÉªædG o∫Éª©à°SG

بِ  رْ ربِ إليجادِ ناتجِ ضَ هُ عن حقائقِ الضَّ يمكنُكَ استعمالُ ما تعرفُ

3 × 3 oπuãªj p¥QRC’G p¿ƒs∏dÉH oπs∏¶ªdG oAõédG

10 × 3 oπuãªj u»dÉ≤oJôÑdG p¿ƒs∏dÉH oπs∏¶ªdG oAõédG

. زأينِ بكةَ جُ ئِ الشَّ زِّ جَ



. بِ عددينِ يالتِ إليجادِ ناتجِ ضرْ ستطِ ا استعمالُ نماذجِ المُ يمكنُكَ أيضً

. ويمكنُكَ أنْ تضربَ في عددٍ مِن رقمٍ واحدٍ دونَ استعمالِ النَّماذجِ

pê pPÉªædG o∫Éª©à°SG

 pêPÉ`̀ª`̀f o∫É`̀ª`̀©`̀à`̀°`̀SG É`̀ k°`̀†`̀jCG n∂`̀ oæ`̀µ`̀ª`̀ oj

 pÜô s°†dG ≈n∏Y n∑ nóYÉ°ùàd päÉÑ©µªdG

. móMGh mºbQ røe mOóY »a

٢٣ كتابًا. ا لـِ مَ عُ كلٌّ منهُ تَّسِ ، يَ تبِ انِ منَ الكُ :في مكتبةٍ رفَّ lÖà oc  

؟ ينِ فَّ ا على الرَّ هَ عُ ضْ ما عددُ الكتبِ الَّتي يمكنُ وَ

 ٢ × ٢٣   ٢ × ٢٠ = ٤٠ :rQ uó nb

مُ أنَّ : ٢٣ = ٣ + ٢٠ لَ تَعْ

٢

٢٠ ٣+

٢ × ٢٠ = ٤٠ ٢ × ٣ = ٦

. يْنِ فَّ عُ ٤٦ كتابًا على الرَّ نْ يمكنُكَ وضَ إِذَ

2

pê pPÉªædG o∫Éª©à°SG

٤

٢٠ ١+

٤× ٢٠= ٨٠ ٤ × ١ = ٤

رِبْ  في اآلحادِِ oI 1: اِضْ nƒ r£ oîdGِِرِبْ في العشرات oI 2: اِضْ nƒ r£ oîdG

٢١
 ٤  ×
٤

٢١
 ٤ ×
٤

 ٨٠ +
٨٤

٢١
 ٤  ×

٨٤

4 =   1 × 4

80 = 20 × 4

٤ × ٢١ : دْ ناتجَ جِ أَوْ
رِبْ في العشراتِِ ، ثمَّ اضْ رِبْ في اآلحادِِ اضْ

3

pábQƒdGh pº∏≤dG o∫Éª©à°SG

äGô°ûY 8 = äGô°ûY 2 × 4 mOÉMBG 4 = OÉMBG 1 × 4

: يبيِّنُ النَّموذجُ أنَّ ٤ × ٢١ = ٨٤ r≥ s≤ në nJ
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ةِ اإلجابةِ: األمثلة ١-٣ دَ مِن معقولِيَّ أَكَّ لِ التَّقريبَ لتتَ ، ثمَّ استعمِ ربِِ دْ  ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

ةِ اإلجابةِ: األمثلة ١-٣ دَ مِن معقولِيَّ أَكَّ لِ التَّقريبَ لتتَ ، ثمَّ استعمِ ربِِ دْ  ناتجَ الضَّ جِ ةِ اإلجابةِ: أَوْ دَ مِن معقولِيَّ أَكَّ لِ التَّقريبَ لتتَ ، ثمَّ استعمِ ربِِ دْ  ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

 ، الفطائرِ ا من  كيسً افةِ ٢١  الكشَّ فريقِ   لَد  15

. إذا أكلَ الفريقُ  في كلِّ كيسٍ منها ٤ فطائرَ
دا ٩ منها، فما عددُ الفطائرِ  كلَّ الفطائرِ ما عَ

؟ تي أكلَها الفريقُ الَّ

وفِ ، طُولُ  : قطَّعتْ منالُ ٤ قطعٍ من الصُّ l¢SÉ n« p≤dG  16

قِطَعِ  أطوالِ  مجموعُ  ما  ا.  سنتمترً  ١١ ا  منهَ كلٍّ 
؟ وفِ الصُّ

. ن ١٠٠ بواحدٍ ا يكونُ ناتجُ ضربِه في ٣ أقلَّ مِ تُبْ عددً : اُكْ láMƒ oàØe ládCÉ°ùe  20

. حْ ذلكَ رَ بِ ٣٢ في ٣؟ اشْ رْ ه ناتجُ ضَ بِ ٣ فِي ٣٢ هوَ نفسُ رْ 21     هلْ ناتجُ ضَ

ةِ اإلجابةِ:  دَ مِن معقولِيَّ أَكَّ لِ التَّقريبَ لتتَ ، ثمَّ استعمِ ربِِ دْ  ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

٢ × ٢٤  11٣ × ٢٢  13 ١ × ٩٧  12٢ × ١٤  14

٤ × ٢٢  1٥ × ١١  2١٢
٤  ×  

3٤٢
٢  ×  

4

٤٤
٢  ×  

9 ٢٠
٤  ×  

7٣٠
٣  ×  

10 ١٢
٣  ×  

8

. إذا كانَ  فِّ ٢٤ طاولةً رفةِ الصَّ في غُ  5

على كلِّ طاولةٍ كتابان. فما عددُ 
الكتبِ على الطاوالتِ جميعها؟

كَ نموذجُ مساحةِ المستطيلِ  6  كيفَ يُساعدُ

؟ بِ عددينِ رْ سابِ ناتجِ ضَ على حِ

فوفِ  الصُّ في  بِ  الَّ الطُّ أعدادَ  يِّنُ  بَ يُ رُ  جاوِ المُ الجدولُ   : llá°SQó ne

.( ابعِ والخامسِ في مدرسةِ البيانِ (الثَّالثِ والرَّ
؟ ابعِ فِّ الرَّ بِ في الصَّ ما عددُ الطُّالَّ

؟ فِّ الثَّالثِ بِ الصَّ ابعِ على عددِ طالَّ فِّ الرَّ بِ الصَّ كمْ يزيدُ عددُ طالَّ
ا؟ هَ فوفِ جميعِ بِ في الصُّ ما عددُ الطُّالَّ

17

18

19
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 : أوجدِ الناتجَ مستعمالً حقائقَ الضربِ واألنماطَ
(الدرس ٥ – ١)

٣ × ٤  1 

٣ × ٤٠  
٣ × ٤٠٠  

٣ × ٤٠٠٠  

١٢ × ٥  2 

 ١٢ × ٥٠  
١٢ × ٥٠٠  

١٢ × ٥٠٠٠  

 ، ا كانَ وزنُ سيارتينِ هوَ ٢ × ٣٠٠٠ كيلوجرامٍ إذَ ا كانَ وزنُ سيارتينِ هوَ   إذَ ا كانَ وزنُ سيارتينِ هوَ   إذَ ا كانَ وزنُ سيارتينِ هوَ   إذَ  3 

؟ (الدرس ٥ – ١) ا وزنُ السيارتينِ فمَ
ى إلى ٢٩٢ عود سواكٍ لعملِ  تحتاجُ سلْمَ ى إلى   تحتاجُ سلْمَ ى إلى   تحتاجُ سلْمَ ى إلى   تحتاجُ سلْمَ  4 

ي  ، إذا كانتِ العلبةُ الواحدةُ تحتوِ مشروعٍ
يَ  ا، فهلْ منَ المناسبِ أن تشترِ علَى ١٥٠ عودً

 . لبتينِ منْ علبِ السواكِ ؟ وضحْ إجابتَكَ عُ
(الدرس ٥ – ٢)

ا  منْهَ كلٍّ  في   ، البالوناتِ منَ  علبٍ   ٦ منيرةَ    لدَ منيرةَ     لدَ منيرةَ     لدَ  5 

ا لديهَ بأنَّ  القولُ  المناسبِ  منَ  هلْ  بالونًا،   ١٢
٧٥ بالونًا؟ (الدرس ٥ – ٢)

ا يأتِي: (الدرس ٥ – ٣) قدرْ ناتجَ الضربِ في كلٍّ ممَّ
٥ × ٧٤٩٣  7  ٣ × ٢٥٢  6 

ا لالنتهاءِ  رتْ فاطمةُ قراءةَ  ٢٦٣ صفحةً شهريًّ قرَّ رتْ فاطمةُ قراءةَ    قرَّ رتْ فاطمةُ قراءةَ    قرَّ  8 

رْ عدد صفحاتِ  . قدِّ ا خاللَ ٤ شهورٍ منْ كتابِهَ
؟ (الدرس ٥ – ٣) الكتابِ

اللهِ أجهزةً   عبدُ : اشترَ mOó©àe røe lQÉ«àNG  9 

طًا على  قسَّ كهربائيةً جديدةٌ علَى أنْ يدفعَ ثمنَها مُ
، قيمةُ القسطِ الشهريِّ الواحدِ  خمسةِ شهورٍ

رْ كمْ سيدفعُ في نهايةِ المدةِ.  . قدِّ ١٨٧٥ رياالً
(الدرس ٥ – ٣)

. L`) ٩٣٧٥ رياالً   .    CG) ٥٠٠٠ ريالٍ

. .    O) ١٠٠٠٠ ريالٍ Ü) ٧٥٠٠ ريالٍ  

SÉ«≤dG¢: يغطِّي الجالونُ الواحدُ منَ الدهانِ   10 

رَ سعدٌ أنَّ  ا، قدَّ ا مربعً ا مساحتُهُ ٣٥ مترً سطحً
ا  ي لتغطِّيَ سطحً ٣ جالوناتٍ من الدهانِ تكفِ

 سعدٍ ما يكفيهٍ  ا. هلْ لدَ ا مربعً مساحتُهُ ١٤٠ مترً
. (الدرس ٥ – ٣) ؟ وضحْ إجابتَكَ منَ الدهانِ

، ثمَّ استعملِ التقريبَ لتتأكدَ منْ  أوجدْ ناتجَ الضربِ
معقوليةِ اإلجابةِ: (الدرس ٥ – ٤)

٥١
٣ ×

 12  ٤٣
٢ ×

 11 

البقاالتِ    إحــدَ فِي  يوجدُ   : mOó`̀©`̀à`̀e  rø`̀ e  lQÉ`̀«`̀à`̀NG  13 

ي علَى ٢٢ علبة،  . كلُّ صندوقٍ يحتوِ ٤ صناديق عصيرٍ
لبِ العصيرِ فِي البقالةِ؟ (الدرس ٥ – ٤)   ا عددُ عُ فمَ

٨٨ (`L    ٢٦ (CG  

١٨٨ (O    ٢٨ (Ü  

 14  كيفَ تستعملُ نواتجَ 

الضربِ الجزئيةَ فِي إيجادِ ناتجِ ١٣ × ٣؟ 
(الدرس ٥ – ٤)
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p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 n∞°ûµà°SC’  nêPÉªsædG  oπ pª©à°SnCG

 ø``̀ pe mOó`````̀Y pÜ rô````̀ n°````̀V nπ``̀°``̀UÉ``̀M

 mº``̀bQ ø``̀ pe mOó```̀Y »``̀a pø`̀«`̀ª`̀bQ

. p™«ªésàdG pIOÉYEG n™e móMGh

www.obeikaneducation.com

نحتاجُ  وهكذا   ، نجمعُ عندما  التجميعِ  إعادةِ  إلى  أحيانًا  نحتاجُ  فإننا  تعلمُ  كما 
. ربِ أحيانًا إلى إعادةِ التجميعِ عندَ الضَّ

:1  oIƒ£ oîdG  ا لـ : ٢ × ١٦ لْ نموذجً مَ اِعْ
ثِّلْ مجموعتينِ في كلٍّ منها ١٦  مَ

مكعبًا .
لْ عشرةً واحدةً و ٦ آحادٍ  استعمِ

لِّ مجموعةٍ. في كُ

:2  oIƒ£ oîdG ا مِجِ اآلحادَ معً ادْ
ا . والعشراتِ معً

:3  oIƒ£ oîdG َيع مِ دِ التَّجْ أَعِ
كعشرةٍ   ١٢ تجميعَ  ــدْ  أَعِ

واحدةٍ  و  ٢ آحاد.

:4  oIƒ£ oîdG. ةَ زئِيَّ ربِ الجُ عْ نَواتجَ الضَّ مَ اِجْ

. ربِ أحيانًا إلى إعادةِ التجميعِ عندَ الضَّ











١٦
 ٢  ×

٣٠
 ٢  +

٣٢

16 øe p¿ÉàYƒªée

10 øe p¿ÉàYƒªée    6 øe p¿ÉàYƒªée

äGô°ûY 1 h OÉMBG 2 = G kOÉMBG 12

نْ ٢ × ١٦ = ٣٢ إِذَ

دِ النَّاتجَ : ٢ × ١٦  جِ أَوْ

(5 - 5)  p¢SQ só∏d l•É n°ûnf

øe mOóY »a pø«ªbQ øe mOóY oÜô n°V 
p™«ªéqàdG pIOÉYEG n™e móMGh mºbQ



ا لـِ ٢ × ١٦. لْتَ نموذجً حْ كيفَ عمِ رَ اِشْ  1

: ربِِ دْ  ناتجَ الضَّ جِ ، ثمَّ أَوْ ربِ لكلِّ نموذجٍ تُبْ جملةَ الضَّ اُكْ

: باتِ الً المكعَّ ستعمِ ، مُ ربِِ دْ  ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

 6 7

 8 9

 ١٧ × ٣  13                                  ٤ × ٢٤  12                                 ١٢ × ٦  11                         ٥ × ٨  10

. بُ رِ ا تضْ 14     متَى تَحتاجُ إلى إعادةِ التَّجميعِ عندمَ

؟ ربِ ا ناتِجُ الضَّ ن ١٦، فمَ نُ مِ ، وكلُّ مجموعةٍ تَتكوَّ إذا كانََ لديكَ ٤ مجموعاتٍ  5

. حْ ذلكَ رَ ؟ اِشْ ربِ ا إلى إعادةِ التَّجميعِ عندَ الضَّ هلْ تحتاجُ دائمً  4

؟ يَّرَ عددُ كلٍّ منَ اآلحادِ والعشراتِ بعدَ إعادةِ التَّجميعِ غَ كيفَ تَ  3

؟ تَ التَّجميعَ دْ لماذا أَعَ  2

rô uµa
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äÉjhój
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øe mOóY »a pø«ªbQ øe mOóY oÜ rô n°V  5 - 5
p™«ªésàdG pIOÉYEG n™e móMGh mºbQ

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 »a pø«ªbQ røe G kOóY oÜ pô r°VnCG

 pIOÉYEG n™e móMGh mºbQ ø pe mOóY

. p™«ªésàdG

www.obeikaneducation.com
p™«ªésàdG pIOÉYEG ™e oÜô s°†dG

؟  ةً ، في كلِّ طابقٍ ١٣ شقَّ ابِقَ وَ نةٍ مِن خمسةِ طَ ةً في بنايةٍ مكوَّ : كمْ شقَّ m¿É nÑ ne

لَ النَّماذجَ إليجادِ ناتِجِ ٥ × ١٣ يمكنُكَ أنْ تستعمِ

1

p™«ªésàdG pIOÉYEG ™e oÜô s°†dG

oá≤jô 1:  استعملِ النماذجَ s£dGَلِ الورقةَ والقلم oá≤jô 2:   اِستعمِ s£dG

، في كلِّ طابقٍ  ابِقَ وَ بِنَايةٌ من خمسةِ طَ
ةً في هذهِ البِنايةِ؟ . كمْ شقَّ ةً ١٣ شقَّ

13 øe mäÉYƒªée 5

G kOÉMBG 15 = mOÉMBG 3 × 5

äGô°ûY 1 h mOÉMBG 5 = G kOÉMBG 15

mäGô°ûY 5 = äGô°ûY 1 × 5

mäGô°ûY 6 = äGô°ûY 1 + mäGô°ûY 5
äGô°ûY 1 h mOÉMBG 5 = G kOÉMBG 15

65 =   60  + 5

. نْ فِي البِنايةِ ٦٥ شقةً إِذَ

13

 5  ×
65

1

13

 5  ×
5

1

13 × 5 rπ uãe  : 1 oI nƒ r£ oîdGnnOÉMB’G p rÜ pô r°VpG : 1 oI nƒ r£ oîdG

ppäGô°û©dG rÜ pô r°VpG :2 oI nƒ r£ oîdG

n™«ªéàdG póYCGh r r
è pe rO pG  : 2 oI nƒ r£ oîdG

13 × 5 nèJÉ sædG p ró pL
r

hnCG : 3 oI nƒ r£ oîdG



ةِ الواحدةِ. كمْ  ةِ ٨ بيضاتٍ في المرَّ حراويَّ لحفاةِ الصَّ نثَى السُّ : تضعُ أُ o∞ pMG nh nR

لحفاةً؟ عُ ١٢ سُ بيضةً تضَ
80 = 10 × 8    12 × 8   :rQ uó nb

رِبِ اآلحادََ oI 1 :  اِضْ nƒ r£ oîdG

رِبِ العشراتِِ oI 2 :  اِضْ nƒ r£ oîdG

الِي أنَّ ٨ × ١٢ = ٩٦ بيِّنُ النموذجُ التَّ يُ

. عْ ١٢ سلحفاةً ٩٦ بيضةً نْ تضَ إِذَ
: n∂à pHÉLpEG pá s«dƒ o≤ r© ne rø pe r≥ s≤ në nJ

. ا فإنَّ اإلجابةَ معقولةٌ ظْ أنَّ ٨٠ قريبةٌ منَ النَّاتجِ الدقيقِ ٩٦؛ لذَ الحِ

2

äGô°ûY 1 nh mOÉMBG 6 = G kOÉMBG 16 = OÉMBG 2 × 8

mäGô°ûY 8 = äGô°ûY 1 × 8

mäGô°ûY 9 = äGô°ûY 1 + mäGô°ûY 8

 ppäGô°û©dG »a rÜ pô r°VpG

nás«Fõ oédG pÜô s°†dG nèJGƒf rr™ nª rL
pG

١٢
 ٨  ×
٦

١٢
 ٨  ×

٩٦

p™«ªésàdG pIOÉYEG ™e oÜô s°†dG

١٢
 ٨ ×

١٦
 ٨٠ +
٩٦

: المثاالن ١، ٢ مَ األمرُ لِ النَّماذجَ إذا لَزِ ، واستعمِ ربِِ دْ  ناتجَ الضَّ جِ : أَوْ مَ األمرُ لِ النَّماذجَ إذا لَزِ ، واستعمِ ربِِ دْ  ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

١٣
 ٤  ×

 1٢٧
 ٣  ×

 2١٣
 ٨  ×

 3

ن طريقٍ  : تقومُ شركةٌ بصيانةِ جزءٍ طولِهِ ١٤ كلم مِ o¢SÉ n« p≤dG  4

ا ستقومُ الشركةُ بصيانتِه  . فكمْ كيلُومترً لَ أُسبوعٍ طويلةٍ خالَ
ه؟ ، إذا استمرَّ العملُ بالنمطِ نفسِ في ٤ أسابيعَ

تجدُ  كيفَ  حْ  ـــرَ اِشْ  5

ناتجَ ٦ × ٣٧ 

 näóYCG »àsdG päGô°û©dG »a rÜô°†J ’

 É¡ r© nª rLG  πH  ,i nô``̀NoCG  kIô`̀e  É n¡ n©«ªéJ

 . pÜô s°†dG pèJÉf n™e

١

OnÉMB’G »a rÜ pô r°VpG ٨

١٠ ٢+

٨ × ١٠ = ٨٠ ٨ × ٢ = ١٦
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: المثاالن ١، ٢ مَ األمرُ ربِ ، واستعمل النّماذجَ إذا لزِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ
١٥

٤  ×
 7  ٤٦

٢  ×
 6 

٩٢
٣  ×

 9  ٥٣
٢  ×

 8 

١٤ × ٩  11  ١٨ × ٨  10 

٣١ × ٨  13  ٢٨ × ٤  12 

ةِ إلى ٤٥ سم.  يَّ وِ صَ : يصلُ طولُ أحدِ أنواعِ الحشراتِ العَ o¢SÉ n« p≤dG  14 

؟ ا النَّوعِ ما طُولُ ٣ حشراتٍ من هذَ

الواحدةِ. ما  الفطيرةِ  الفطائرِ ٢٥ قطعةَ زيتونٍ في  عُ صانعُ  يضَ الفطائرِ   عُ صانعُ  يضَ الفطائرِ   عُ صانعُ  يضَ الفطائرِ   عُ صانعُ  يضَ  15 

؟ ها في ٦ فطائرَ عُ تي يضَ يتونِ الَّ عددُ قِطَعِ الزَّ

 سم. 

. لُ منطادٍ قبلَ أكثرَ منْ ٨٠ سنةً نِعَ أوّ ó«WÉæe: صُ

؟ ا إلَى أقرب مئةٍ بً انِ وقودِ المنطادِ مقرّ ما سعةُ خزَّ

 ، ا المنطادُ في ٣ ساعاتٍ هَ تي يقطعُ ما المسافةُ الَّ
إذا طارَ بسرعةِ ٥٩ كلم/ ساعةٍ ؟

ما أعلى ارتفاعٍ يصلُ إليهِ المنطادُ إذا كانَ ذلكَ 
طِ ارتفاعِ طيرانِه؟ ي ٥ أمثالِ متوسِّ االرتفاعُ يُساوِ

16

17

18

  
    –    •
       

         •

        •

 



٤٥ سم



ا ١٢٠. بٍ يكونُ ناتجُ كلٍّ منهمَ رْ تَيْ ضَ لَ مْ تُبْ جُ : اُكْ láMƒ oàØe ládCÉ°ùe  19 

؟ ربِ : كيفَ تعرفُ أنَّ ٢١ × ٣ أكبرُ من ٦٠ دونَ إجراءِ عمليَّةِ الضَّ t… pOó©dG t¢ù pëdG  20 

؟ ربِ التَّاليةِ تختلفُ عن المسائلِ الثَّالثِ األُخرَ : أيُّ مسائِل الضَّ n∞∏àîªdG p∞°ûàcG  21 

33 × 323 × 415 × 518 × 7

ا لتجدَ ناتجَ ٤ × ٧٦ هَ تِي تتَّبعُ طواتِ الَّ ا للخُ وصفً    22 

: (الدرس ٥- ١) ستعمالً الحسابَ الذهنيَّ ، مُ أوجدْ ناتجَ الضربِ
٦٠٠٠ × ٥  27  ٣ × ٨٠٠  26  ٤ × ٢٠  25 

ا يأتِي: (الدرس ٥- ٣) رْ ناتجَ الضربِ في كلٍّ ممَّ قدّ
٧ × ٥٥١٣  30  ٣ × ٨٤٩  29  ٢ × ٢٦٥  28 

هُ  أمامَ وكانَ   . الرياضِ بمدينةِ  ا  مرورً الدمامِ  مدينةِ  في  لهُ  قريبٍ  زيارةَ  رَ  قرَّ وقدْ   . جدةَ مدينةَ  تركِي  يسكنُ  هُ   أمامَ وكانَ   . الرياضِ بمدينةِ  ا  مرورً الدمامِ  مدينةِ  في  لهُ  قريبٍ  زيارةَ  رَ  قرَّ وقدْ   . جدةَ مدينةَ  تركِي  يسكنُ  هُ   أمامَ وكانَ   . الرياضِ بمدينةِ  ا  مرورً الدمامِ  مدينةِ  في  لهُ  قريبٍ  زيارةَ  رَ  قرَّ وقدْ   . جدةَ مدينةَ  تركِي  يسكنُ  هُ   أمامَ وكانَ   . الرياضِ بمدينةِ  ا  مرورً الدمامِ  مدينةِ  في  لهُ  قريبٍ  زيارةَ  رَ  قرَّ وقدْ   . جدةَ مدينةَ  تركِي  يسكنُ   31 

). وثالثُ وسائلَ نقلٍ منْ الرياضِ إلَى الدمامِ هي:  ، الطائرةُ وسيلتَا نقلٍ منْ جدةَ إلَى الرياضِ هما: (السيارةُ
الممكنةِ لتجربةِ اختيارِ  النواتجِ  الرسمِ الشجريِّ إليجادِ عدد  ). استعملْ طريقةَ  القطارُ  ، الطائرةُ  ، (السيارةُ

.  (الدرس ٣ – ٥)   نوعِ وسيلةِ النقلِ
 . ؟ وضحْ إجابتَكَ توفرُ ريمُ ٤٠ رياالً أسبوعيًّا فهلْ منَ المعقولُ القولُ بأنَّها ستوفرُ ٣٠٠ ريالٍ في ٦ أسابيعَ توفرُ ريمُ   توفرُ ريمُ   توفرُ ريمُ    32 

(الدرس ٥ – ٢)

عَ طالبُ الصفِّ الرابعِ فِي مدرسةٍ ما علَى  زِّ وُ عَ طالبُ الصفِّ الرابعِ فِي مدرسةٍ ما علَى   زِّ وُ عَ طالبُ الصفِّ الرابعِ فِي مدرسةٍ ما علَى   زِّ وُ عَ طالبُ الصفِّ الرابعِ فِي مدرسةٍ ما علَى   زِّ وُ  23 

ما  ا ٢١ طالبًا،  منْهَ ، في كلٍّ  ٣ فصولٍ دراسيةٍ
؟  بِ الصفِّ الرابعِ في هذهِ المدرسةِ عددُ طالَّ

(الدرس ٥- ٤) 

L`) ٦١ طالبًا. CG) ٣٦ طالبًا.   

O) ٦٣ طالبًا. Ü) ٦٠ طالبًا.   

؟ (الدرس ٥- ٥) ما طولُ ٢٤ عربةَ قطارٍ ما طولُ   ما طولُ    24 

  

ا L`) ١٩٢ مترً ا   CG) ١٦٠ مترً  

ا O) ٢٤٠ مترً ا   Ü) ١٦٢ مترً  

عَ طالبُ الصفِّ الرابعِ فِي مدرسةٍ ما علَى  زِّ وُ عَ طالبُ الصفِّ الرابعِ فِي مدرسةٍ ما علَى   زِّ وُ عَ طالبُ الصفِّ الرابعِ فِي مدرسةٍ ما علَى   زِّ وُ  

٨ متراتٍ
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 . قَ من إجابتِكَ رِ لتتحقَّ يمكنُكَ استعمالُ الجمعِ المتكرِّ
١٥+ ١٥+ ١٥+ ١٥ = ٦٠

. لِذا فاإلجابةُ صحيحةٌ

 . nádCÉ°ùªdG sπMC’ náÑ°SÉæªdG ná s£ oîdG oQÉàNCG : p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

ي  ي، وعندِ نجاحِ لحفلِ  ا  تكفِي ١٥ مدعوًّ الواحدةُ    الحلوَ لبةُ  عُ  : pó«éªdG  oóÑY

؟ لبُ األربعُ ا تكفِيهم العُ دْ كمْ مدعوًّ جِ . أَوْ لبٍ ٤ عُ

6 - 5

. ةً تُبْ جملةً عدديَّ اكْ ، وَ طواتِ األربعَ لِ الخُ اِستعمِ
الَّتي  لبِ  العُ الواحدةُ في عددِ  لبةُ  العُ مُ  يهِ ينَ تكفِ الَّذِ ينَ  رِبْ عددَ المدعوِّ اِضْ

. عندَ عبدِ المجيدِ
تحتاجُ إلى إيجادِ ١٥× ٤ =    

5 × 4 rÜ pô r°VpG

10 × 4 rÜ pô r°VpG

r™ nª rLpG

    

١٥
 ٤ ×

٢٠
 ٤٠ +
٦٠

ا. لبٍ تكفِي ٦٠ مدعوًّ لِذا فإنَّ ٤ عُ  



 

 



ما معطياتُ المسألةِ؟
. وَ المجيدِ ٤ علبِ حلْ  عبدِ • لدَ
ا. • العلبةُ الواحدةُ تكفِي ١٥ مدعوًّ

: وبُ لُ ا المطْ مَ
؟ لبُ األربعُ مُ العُ يهِ ين تكفِ ينَ الَّذِ • ما عددُ المدعوِّ

ي  ي، وعندِ نجاحِ لحفلِ  ا   مدعوًّ

الَّتي  لبِ  العُ الواحدةُ في عددِ  لبةُ  العُ مُ  يهِ ينَ تكفِ الَّذِ ينَ  رِبْ عددَ المدعوِّ اِضْ



 . nádCÉ°ùªdG sπMC’ náÑ°SÉæªdG ná s£ oîdG oQÉàNCG : p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

أحذيةٍ   ٣ وَ  وبنطاالنِ   ، قمصانٍ  ٣ حسنٍ  أمامَ    2

ا  مختلفً ا  مظهرً كمْ  رياضيًّا.  ا  يًّ زِ منها  ليختارَ 
نها؟ يمكنُه االختيارُ مِ

ا،  ولةُ مركبةٍ ١٢ شخصً : إذا كانَتْ حمُ oô rÑ nédG  1

فاعملْ جدوالً لتجدَ بوساطتِهِ عددَ األشخاصِ 
 ، ، ١١ مركبةً مْ (١٠ مركباتٍ هُ عُ ينَ تَسَ ذِ الَّ

.( ، ١٣ مركبةً ١٢ مركبةً

 . إذا علمتَ أنَّ ٤ دببةٍ تأكلُ ٢٠٠٠ نملةٍ في اليومِ  3

ي يأكلهُ دبّانِ في اليومِ؟ ا عددُ النملِ الذِ فمَ

كلِّ  فِي   ، أوراقٍ  ٥ منْ  ملصقاتٍ  دفترُ  يتكونُ   4

؟  ا فِي الدفترِ ا. فكم ملصقً لصقً ورقةٍ ١٨ مُ

: هُ فْ ، ثمّ صِ : أكملِ النّمطَ oôÑédG  5

 ١٦٠٠،  ، ٦٤٠٠ ،  ،١٠٠ ، ٢٠٠، ٤٠٠

كلُ  ا الشَّ رَ النَّمطُ التَّالي، فمَ : إذا تكرَّ oá°Sóæ n¡dG  6

هُ ١٨؟ ي سيكونُ رقمُ الَّذِ

صورةُ  اآلتِي:  النَّحوِ  علَى  صورٍ  أربعُ  تِّبتْ  رُ  8

وجاءتْ   ، الجملِ صورةِ  يسارِ  عنْ  الحصانِ 
صورةُ  يمينِها  وعنْ  ا  أخيرً السيارةِ  صــورةُ 

؟ ورِ . فما ترتيبُ هذهِ الصُّ الحافلةِ

 جمانةَ وروانَ إلحد عتْ كلٌّ منْ نجالءَ وَ تبرَّ  7

عتْ  ، إذا كانتْ نجالءُ قدْ تبرَّ الجمعيَّاتِ الخيريةِ
 ، بـِ ٥٠ رياالً روانُ  عتْ  وتبرَّ  ، رياالً  ١٢٠ بـِ 
 ، ا ٣٢٠ رياالً ن بهِ جميعً عْ ا تبرَّ وكانَ مجموعُ مَ

؟  عتْ جمانةُ فبكمْ ريالٍ تبرَّ

تَها، في  بعْ تِي اتَّ طَّةَ الَّ 9  الخُ

حْ كيفَ استعملتَها. رَ ؤالِ رقمِ ٧ ؟ اِشْ حلِّ السُّ

ا يلِي لحلِّ كلٍّ من  ةَ المناسبةَ ممَّ طَّ اخترِ الخُ
اليةِ: المسائلِ التَّ

 •m∫hóL oAÉ°ûfEG

 •májOóY má∏ªL oáHÉàc

 •pádCÉ°ùªdG oπ«ãªJ

 •m§ªf ْøY oåëÑdG
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móMGh mºbQ øe mOóY »a mΩÉbQCG páKÓK øe mOóY oÜô°V  7 - 5

أقالمِ  نعِ  صُ آلةِ  عن  كتابًا  صالحٌ  قرأَ 
أنََّ هذهِ اآللةَ  إذا علِمَ صالحٌ   . صاصِ الرَّ
الواحدةِ،  قيقةِ  الدَّ في  ا  قلمً  ١٣٢ تنتجُ 

؟ ا تنتجُ في ٥ دقائقَ فكمْ قلمً

؟ هُ اآللةُ في ٥ دقائقَ نتجُ صاصٍ تُ : كمْ قلمَ رَ lΩÓbCG

 : rQ uó nb  أوجدْ ٥ × ١٣٢
رِبْ في اآلحادَ oI 1: اِضْ nƒ r£ oîdG

رِبْ في العشراتِِ oI 2: اِضْ nƒ r£ oîdG

ئاتِ رِبْ في المِ oI 3: اِضْ nƒ r£ oîdG

. تِجُ اآللةُ ٦٦٠ قلمَ رصاصٍ في ٥ دقائقَ نْ نْ تُ إِذَ

: páHÉLE’G pás«dƒ≤©e ø pe r≥ s≤ në nJ

 . نْ اإلجابةُ معقولةٌ ربِ ٦٦٠ قريبٌ من التَّقديرِ ٥٠٠؛ إِذَ ناتجُ الضَّ

1

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 »a mΩÉbQCG 3 rø pe G kOóY oÜ pô r°VnCG

. móMGh mºbQ røe mOóY

www.obeikaneducation.com

500 = 100 × 5    132 × 5

١٣٢
 ٥  ×
٠

mOÉMBG 10 = OÉMBG 2 × 5

١

kIô°ûY 15 = mäGô°ûY 3 × 5

kIô°ûY 16 = äGô°ûY 1 + kIô°ûY 15   : r™ nª rLpG

١٣٢
 ٥  ×

٦٠

١ ١

١٣٢
 ٥  ×

٦٦٠

mäÉÄe 5 = äÉÄe 1 × 5

mäÉÄe 6 = äÉÄe 1 + mäÉÄe 5   : r™ nª rLpG

١ ١

pá«FõédG pÜô°†dG pèJGƒf o∫Éª©à°SG



،  ٦ خواتمَ إلى قريباتِها. إذا كانَ ثمنُ الخاتمِ ١٠٨ رياالتٍ وَ تْ أَرْ : أهدَ lOƒ≤f

فكمْ رياالً دفعتْ لشراءِ الخواتمِ الستةِ؟
: ٦ × ١٠٨ رياالت دْ ناتجَ جِ ةَ الخاتمِ الواحدِ في ٦؛ أيْ أَوْ لِفَ رِبْ تَكْ اِضْ

mä’ÉjQ 600 = 100 × 6     mä’ÉjQ 108 × 6  : rQ uó nb

: pÜGƒédG pás«dƒ≤©e øe r≥ s≤ëJ

. بما أنَّ ٦٤٨ قريبٌ منَ التَّقديرِ ٦٠٠ ، فإنَّ اإلجابةَ معقولةٌ

2

lQÉØ°UCG É¡ peÉbQCG o¢†©H mOGóYCG »a oÜô s°†dG

.  ٦٤٨ رياالًً في ٦ أشهرٍ تْ أروَ نْ دفعَ إِذَ



 

 ×  ×



 »a oóLƒj ’ n∂dòd 0 = 0 × 6

. pèJÉsædG G nò¡d l¿Éµe pπ«£à°ùªdG

في  مرتين  كلم   ٩٠٥ دُ  تبعُ التي  جدةَ  إلى  نجرانَ  منْ  أحمدُ  يسافرُ   : lôØ°S

عها  يقطُ التي  المسافةُ  فما  وإيابًا.  ذهابًا  ه  نفسَ الطريقَ  يسلكُ  كانَ  ا  إذَ  ، الشهرِ
أحمدُ في سفرهِ شهريًّا؟

º∏c 3600 = 900 × 4        905 × 4  : rQ uó nb

رِبْ في اآلحادِ oI ١: اِضْ nƒ r£ oîdG

3

. ربِ العموديِّ إليجادِ الناتجِ ا استعمالُ الضَّ يمكنُكَ أيضً

lQÉØ°UCG É¡ peÉbQCG o¢†©H mOGóYCG »a oÜô s°†dG

G kOÉMBG 20 = mOÉMBG 5 × 4

äGô°ûY 2 ≈dEG G kOÉMBG 20 n™«ªéJ ró pY
n
CG

٩٠٥
٤  ×
٠

٢

8 × 6

0 × 6

100 × 6

ná s«FõédG pÜô s°†dG nèJG nƒnf r™ nª rLpG

١٠٨
 ٦  ×

٤٨
٠

٦٠٠ +
٦٤٨
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رِبْ في العشراتِ oI 2: اِضْ nƒ r£ oîdG

ئاتِ رِبْ في المِ oI 3: اِضْ nƒ r£ oîdG

. ا في الشهرِ نْ يقطعُ أحمدُ ٣٦٢٠ كيلو مترً إِذَ

: pÜGƒédG pás«dƒ≤©e øe r≥ s≤ëJ

. ٣٦٢٠ قريبٌ منَ التّقديرِ ٣٦٠٠، إذنِ اإلجابةُ معقولةٌ

äGô°ûY ôØ°U = äGô°ûY 0 × 4

p™«ªésàdG ppIOÉYEG røY náéJÉsædG nIô°û©dG ™ nª rLpG

äGô°ûY 2 = äGô°ûY 2 + äGô°ûY 0

 áÄe 36 = mäÉÄe 9 × 4

٩٠٥
٤  ×

٢٠

٢

٩٠٥
٤  ×

٣٦٢٠

٢

ا يلِي: األمثلة ١-٣ ربِِ في كلٍّ ممَّ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ
١٢٥

٥  ×
 2  ٢٤٨

٣  ×
 1 

٥٠٧
٦  ×

 4  ٣٠٣
٢  ×

 3 

٨٣٢
٧  ×

 6  ٢٧٦
٤  ×

 5 

٦٤٠ × ٩  8  ٩٠٨ × ٨  7 

حلةِ لـ  ةُ هذهِ الرِّ لِفَ . فما تَكْ خصِ الواحدِ حلةُ منَ الرياضِ إلى الدمامِ ٣٨٩ رياالً للشَّ تُكلِّفُ الرِّ حلةُ منَ الرياضِ إلى الدمامِ   تُكلِّفُ الرِّ حلةُ منَ الرياضِ إلى الدمامِ   تُكلِّفُ الرِّ حلةُ منَ الرياضِ إلى الدمامِ   تُكلِّفُ الرِّ  9 

؟ ٤ أشخاصٍ

 . ربِ حْ لماذا يكونُ منَ األفضلِ تقديرُ اإلجابةِ لمسائلِ الضَّ رَ اِشْ  10 



ا يلِي: األمثلة ١-٣ ربِِ في كلٍّ ممَّ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ
٢٥٢

٢  ×
 12  ١٦٨

٢  ×
 11 

٢٣٨
٤  ×

 14  ٣٨٣
٣  ×

 13 

٣٤٠
٦  ×

 16  ٨١٩
٥  ×

 15 

٤٠٧
٤  ×

 18  ٢٠١
٢  ×

 17 

٧ × ١٦٠  20  ٧٠٩ × ٥  19 

٩ × ٩٧٩  22  ٧ × ٦١١  21 

٩ × ٩٢٧  24  ٨ × ٣٣٨  23 

٩ × ٩٠٢  26  ٧ × ٩٠٧  25 

اليينِ : : أكملِ الجدوليْنِ التَّ oô rÑ nédG

املخرجة (□)

(�املدخلة (

٤ ×�

٣٨٤١٧ ٢٩

 27 

املخرجة (□)

(�املدخلة (

...×�

٦٠

١٢٠

٧٥ ١٧

 28 

رِ  وَ فحةٍ من صفحاتِ أَلبُومِ الصُّ ا كانتْ كلُّ صَّ إذَ رِ   وَ فحةٍ من صفحاتِ أَلبُومِ الصُّ ا كانتْ كلُّ صَّ إذَ رِ   وَ فحةٍ من صفحاتِ أَلبُومِ الصُّ ا كانتْ كلُّ صَّ إذَ رِ   وَ فحةٍ من صفحاتِ أَلبُومِ الصُّ ا كانتْ كلُّ صَّ إذَ  29 

تي يمكنُ  ورِ الَّ . فما عددُ الصُّ عُ إلى ٦ صورٍ تَّسِ تَ
؟ ا في أَلبومٍ عددُ صفحاتِه ١٢٥ صفحةً هَ عُ وضَ

: طُولُ سيَّارةٍ ٣٤٢ سم. ما طولُ  o¢SÉ n« p≤dG  30 

ه؟ ن النَّوعِ نفسِ ٧  سيَّاراتٍ مِ

159 óMGh ºbQ øe OóY »a ΩÉbQCG áKÓK øe OóY Üô°V :7-5 ¢SQódG
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ن  ، بحيثُ يكونُ ناتجُ ضربِهما أكبرَ مِ ن رقمٍ واحدٍ ، وآخرَ مِ ن ٣ أرقامٍ ا مِ تُبْ عددً : اُكْ láMƒ oàØe ládCÉ°ùe  31

ن ٤٢٠٠ ٤٠٠٠ وأقلَّ مِ

؟ . فأيُّهما إجابتُه صحيحةٌ حٌ ا هوَ موضَّ : ٣٦٢ × ٢ كمَ ∞nCÉ£îdG p: حلَّ خالدٌ وفهدٌ المسألةَ p°û nà rcpG  32

362

 2  ×
624

ló¡a

362

 2  ×
724

lódÉN

ن رقمٍ واحدٍ  نُ ضربَ عددٍ من ثالثةِ أرقامٍ في عددٍ مِ ياةِ تتضمَّ ن واقعِ الحَ سألةً مِ 33    مَ

. .مع إعادةِ التَّجميعِ .مع إعادةِ التَّجميعِ مع إعادةِ التَّجميعِ

ي  عددُ الساعاتِ فِي الشهرِ الواحدِ يُساوِ ي   عددُ الساعاتِ فِي الشهرِ الواحدِ يُساوِ ي   عددُ الساعاتِ فِي الشهرِ الواحدِ يُساوِ ي   عددُ الساعاتِ فِي الشهرِ الواحدِ يُساوِ  34 

. كم ساعة في ٩ أشهر؟ ٧٢٠ ساعةً
(الدرس ٥- ٧)

. ٦٣٨٠ ساعةً  (`L  . ٨٠ ساعةً  (CG  

. ٦٤٨٠ ساعةً  (O  . ٧٢٩ ساعةً  (Ü  

التَّالِي: ٧، ١٢، ١٧،  األعدادِ  نمطُ  ر  استمَّ ا  إذَ التَّالِي:   األعدادِ  نمطُ  ر  استمَّ ا  إذَ التَّالِي:   األعدادِ  نمطُ  ر  استمَّ ا  إذَ التَّالِي:   األعدادِ  نمطُ  ر  استمَّ ا  إذَ  35 

ا، أوجدْ مجموعَ  ... حتَّى ١٢ عددً  ،٢٢، ٢٧
. (الدرس ٥- ٦) آخر عددينِ

٤٩  (`L  ٦٢  (CG  

١١٩  (O  ٦٩  (Ü  

: (الدرسان ٥ - ٤ ، ٥ - ٥) . وتحققْ منْ معقوليةِ إجابتِكَ أوجدْ ناتجَ الضربِ
٨ × ٧٢  38  ٥ × ٣٤  37  ٣ × ٢١  36 

. (الدرس ٥- ٣) رْ ناتجَ الضربِ قدِّ
٩ × ٦٥٣٢  41  ٧ × ٦٣٩  40  ٣ × ٤٦٥  39 

تتسعُ  الواحدةُ  السيارةُ  كانتِ  ا  إذَ  . ميدانيةٍ رحلةٍ  في  الخروجَ  أمورٍ  أولياءِ   ٧ وَ طالبًا   ٢٣ وَ معلمٌ  رَ  قرَّ وَ  معلمٌ  رَ  قرَّ وَ  معلمٌ  رَ  قرَّ وَ  معلمٌ  رَ  قرَّ  42 

 . حْ إجابتَكَ ؟ وضِّ ا للذهابِ في الرحلةِ مْ جميعً . فهلْ منَ المعقولِ القولُ بأنَّ ٧ سياراتٍ تكفيهِ لـ ٤ أشخاصٍ
(الدرس ٥- ٢)



 pπ r°ü nØrdG oQÉÑ pà rNG 5

للطَّالبِ  ريالٍ   ٢٠٠ المدرسةِ  ستلزماتُ  مُ تُكلِّفُ  المدرسةِ    ستلزماتُ  مُ تُكلِّفُ    7

مستلزماتِ  بأنَّ  القولُ  المعقولِ  منَ  فهلْ   . الواحدِ
حْ  رَ ؟ اِشْ همْ ٢٠٠٠ريالٍ المدرسةِ لـ ٩ طالبٍ  تُكلِّفُ

. ذلكَ

العناية بحديقةِ منزلِه  9  يدفعُ عليٌّ ٢٥٠ رياالً مقابلَ 

ةِ الواحدةِ. هلْ منَ المعقولِ القولُ بأن عليًّا  في المرَّ
؟ اتٍ يدفعُ ١٥٠٠ ريالٍ مقابلَ العنايةِ بالحديقةِ ٨ مرَّ

اآلتيةِ  األعدادِ  أزواجِ  أيُّ   : mO uó©àe  ø pe  lQÉ«àNG  8

طائرةٌ أنسبُ إلكمالِ الفراغِ ؟  × ١٠٠=  تحملُ   : mO uó`̀©`̀ à`̀e  ø`̀e  lQÉ`̀«`̀à`̀NG  19

بأربعِ  تقومُ  الطَّائرةُ  كانتِ  إذا  راكبًا.   ٢٣٤
ين  ذِ الَّ المسافرينَ  عددُ  فما  يوميًّا،  رحالتٍ 

م الطَّائرةُ في اليومِ؟ لُّهُ قِ تُ

٥ × ٤  1

٥× ٤٠  
٥× ٤٠٠  

٥ × ٤٠٠٠  

 ٩ × ٦  2

٩× ٦٠  
٩ × ٦٠٠  

٩× ٦٠٠٠  

٢× ٦٠  3٦× ٨٠٠  4

٤ × ٥٠  5٨ × ٩٠٠٠  6

: ربِ واألنماطَ ستعمالً حقائقَ الضَّ دِ الناتجَ مُ جِ أَوْ

: هنيَّ سابَ الذِّ دِ الناتجَ مستعمالً الحِ جِ أَوْ

: ربِ رْ ناتجَ الضَّ دِّ قَ

: ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

: نَاسبِ لْ بالعددِ المُ مِ : أَكْ oô rÑ nédG

٨٢٦  (CG  ٩٣٦  (`L 

٩٢٦  (Ü  ٩٨١  (O  

٦٥ ، ٦٥٠  (CG  ٦٠٥ ، ٦٥٠٠  (`L 

٦٥ ، ٦٥٠٠  (Ü  ٦٥٠ ، ٦٥٠٠  (O  

20                             لماذا لمْ تفهمْ ليلَى 

بِ  رْ ا معقوالً لناتجِ ضَ أن ٤٢٠٠ ليسَ تقديرً
 . حْ ذلكَ رَ ٦٨١ × ٧ اشْ

إذا كانََ ٣×  = ٢١،  17

فإنَّ ٣٠ ×   = ٢١٠٠  

إذا كانََ ٨×  = ٤٨،  18

فإنَّ ٨٠ ×   = ٤٨٠٠  

 ٤ × ٦٥٧  10٧ × ٩٤٣١  11

 ٤× ٢٢٦  13٨× ٥٩١  14

 ٥× ٦٠٤  15٩× ٧٠٧  16

في  تينِ  مرَّ للخياطةِ  مركزٍ  فِي  سارةُ  تتدربُ   12

يستغرقُ  الواحدُ  التَّدريبُ  كانَ  إذا   . األُسبوعِ
في  ســارةُ  بُ  تتدرَّ دقيقةً  فكمْ   . دقيقةً  ٦٠

؟ ٤ أسابيعَ

161 (5)  π°üØdG  QÉÑàNG
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t»ªcGôàdG oQÉÑàN’G
5-1 o∫ƒ°üØdG 5

: اخترِ االجابةَ الصحيحةَ
 أحمدَ ٩ أوراقٍ نقديةٍ من فئةِ  لدَ  أحمدَ   لدَ  أحمدَ   لدَ  1 

؟  ، كم رياالً لديهِ الـ  ٥٠٠ ريالٍ
. ٤٠٠٠ ريالٍ  (`L  . ٣٦٠٠ ريالٍ  (CG  

. ٥٠٠٠ ريالٍ  (O  . ٤٥٠٠ ريالٍ  (Ü  

أيُّ العملياتِ التاليةِ تجعلُ هذهِ الجملةَ العدديةَ أيُّ العملياتِ التاليةِ تجعلُ هذهِ الجملةَ العدديةَ  أيُّ العملياتِ التاليةِ تجعلُ هذهِ الجملةَ العدديةَ  أيُّ العملياتِ التاليةِ تجعلُ هذهِ الجملةَ العدديةَ   2 

؟   ٦٣    ٨١ = ١٤٤ صحيحةً
-  (`L  +  (CG  

÷  (O  ×  (Ü  

ا سارةُ  هَ يبيِّنُ التمثيلُ التالِي المبالغَ التِي ادخرتْ ا سارةُ   هَ يبيِّنُ التمثيلُ التالِي المبالغَ التِي ادخرتْ ا سارةُ   هَ يبيِّنُ التمثيلُ التالِي المبالغَ التِي ادخرتْ ا سارةُ   هَ يبيِّنُ التمثيلُ التالِي المبالغَ التِي ادخرتْ  3 

 . خاللَ شهرِ المحرمِ











     

   





 



 



 
منْ  أكثرَ  سارةُ  فيهِ  وفرتْ  ي  الذِ األُسبوعُ  ما   

؟ ٣٠ رياالً
األسبوع الثالث.  (`L األسبوع األول.   (CG  

األسبوع الرابع.  (O األسبوع الثاني.   (Ü  

؟    لبٍ ما عددُ األوراقِ فِي ٦ عُ ما عددُ األوراقِ فِي   ما عددُ األوراقِ فِي   ما عددُ األوراقِ فِي   ما عددُ األوراقِ فِي   ما عددُ األوراقِ فِي    4 


500


500


500


500


500


500

 
٣٥٠٠  (`L  ٣٠٠٠  (CG  

٤٠٠٠  (O  ٣٢٠٠  (Ü  

ما القيمةُ المنزليةُ للرقمِ ٣ في العددِ ٥٦٤٣٢٧؟  5 

  ٣٠٠٠  (`L  ٣٠  (CG  

٣٠٠٠٠  (O  ٣٠٠  (Ü  

اإلنجليزيةِ  الكلماتِ  حفظِ  علَى  سعدٌ  بُ  يتدرَّ اإلنجليزيةِ   الكلماتِ  حفظِ  علَى  سعدٌ  بُ  يتدرَّ اإلنجليزيةِ   الكلماتِ  حفظِ  علَى  سعدٌ  بُ  يتدرَّ  6 

األولِ  اليومِ  فِي  ظَ  حفِ إذا   ، يوميٍّ بشكلٍ 
.فأيُّ  ظَ فِي اليومِ الثانِي ١٥ كلمةً ، وحفِ ١٢ كلمةً
الكلماتِ  عددَ  تمثلُ  التاليةِ  العدديةِ  العباراتِ 

؟ ا سعدٌ فِي اليومينِ التِي حفظَهَ
١٢ + ١٥  (`L  ١٥ - ١٢  (CG  

١٥ ÷ ١٢  (O  ١٥ × ١٢  (Ü  

ا  ا، فكمْ شخصً تتسعُ عربةُ القطارِ إلَى ٤٦ شخصً تتسعُ عربةُ القطارِ إلَى   تتسعُ عربةُ القطارِ إلَى   تتسعُ عربةُ القطارِ إلَى    7 

هِ؟ تسعُ ٦ عرباتٍ منَ النوعِ نفسِ
ا. ٢٧٦ شخصً  (`L ا.  ٢٤ شخصً  (CG  

ا. ٣٠٠ شخصً  (O ا.  ٢٤٦ شخصً  (Ü  

Oó©àe øe QÉ«àNG  1 AõédG



وقلمانِ   ، حمراءَ رسمٍ  أقــالمِ   ٣   ــدَ هُ   لدَ    ــدَ هُ   لدَ    ــدَ هُ   لدَ  8 

ا  ، إذا سحبَتْ قلمً ، وأربعةُ أقالمٍ خضراءُ أزرقانِ
ا  هذَ يكونَ  أنْ  احتمالَ  فصفِ   . عشوائيٍّ بشكلٍ 

؟ القلمُ أزرقَ
. مستحيلٌ  (`L  . مؤكدٌ  (CG  

. أقلُّ احتماالً  (O  . أكثرُ احتماالً  (Ü  

يكسبُ ناصرٌ ٢٢ رياالً في الساعةِ كم رياالً  يكسبُ ناصرٌ   يكسبُ ناصرٌ    9 

؟  يكسبُ فِي ٤ ساعاتٍ
. ٨٨ رياالً  (`L  . ٧٥ رياالً  (CG  

. ١٢٥ رياالً  (O  . ٨٠ رياالً  (Ü  

ا  هَ يبيِّنُ الجدولُ التالِي المسافةَ التِي قطعَ ا   هَ يبيِّنُ الجدولُ التالِي المسافةَ التِي قطعَ ا   هَ يبيِّنُ الجدولُ التالِي المسافةَ التِي قطعَ ا   هَ يبيِّنُ الجدولُ التالِي المسافةَ التِي قطعَ  10 

 . أبُو طاللٍ بسيارتِهِ في ثالثةِ أيامٍ

áYƒ£≤ªdG áaÉ°ùªdG

oΩƒ«dG(º∏c) oáaÉ°ùªdG

oAÉ©HQC’G176

o¢ù«ªîdG228

oá©ªédG132

 
في  بسيارتِهِ  طاللٍ  أبُو  قطعَ  ا  كيلُومترً كمْ  رْ  قدِّ  

؟ األيامِ الثالثةِ
٦٠٠ كلم  (`L ٤٠٠ كلم   (CG  

٧٠٠ كلم  (O ٥٠٠ كلم   (Ü  

: أجبْ عن السؤالينِ التاليينِ

؟ ا عددُ األقراصِ المدمجةِ في ٨ علبٍ مَ ا عددُ األقراصِ المدمجةِ في   مَ ا عددُ األقراصِ المدمجةِ في   مَ ا عددُ األقراصِ المدمجةِ في   مَ  11 


50 

50 
50 

50


50 

50 
50 

50
 

ثمنُ  يصبحُ  بحيثُ  للرجال  عرضاً  مسبحٌ  م  قدَّ ثمنُ   يصبحُ  بحيثُ  للرجال  عرضاً  مسبحٌ  م  قدَّ ثمنُ   يصبحُ  بحيثُ  للرجال  عرضاً  مسبحٌ  م  قدَّ ثمنُ   يصبحُ  بحيثُ  للرجال  عرضاً  مسبحٌ  م  قدَّ  12 

تذكرةِ الدخولِ يوم الثالثاء ٩ رياالتٍ للشخصِ 
، إذا دخلَ المسبحَ في ذلكَ اليومِ ٣٤٥  الواحدِ
في  المسبح  إيرادُ  سيكونُ  رياالً  فكم  شخصاً، 

ذلكَ اليومِ؟

: ا خطواتِ الحلِّ أجبْ عنِ السؤالينِ التاليينِ موضحً
، وفي   المدارسِ ٨ فصولٍ دراسيةٌ تضمُ إحدَ  المدارسِ   تضمُ إحدَ  المدارسِ   تضمُ إحدَ  المدارسِ   تضمُ إحدَ  13 

ا. فما عددُ المقاعدِ في  كلِّ فصلٍ منها ٢٢ مقعدً
 . حْ إجابتَكَ ؟ وضِّ هذهِ المدرسةِ

يمكنُ أنْ يصلَ وزنُ السلحفاةِ الخضراءِ البالغةِ  يمكنُ أنْ يصلَ وزنُ السلحفاةِ الخضراءِ البالغةِ   يمكنُ أنْ يصلَ وزنُ السلحفاةِ الخضراءِ البالغةِ   يمكنُ أنْ يصلَ وزنُ السلحفاةِ الخضراءِ البالغةِ    14 

ن ممكنٍ لسبعِ  إلى ٣٢٠ كجم. ما أكبرُ وزٍ
 . حْ اجابتَكَ ؟ وضِّ سالحفَ خضراءَ بالغةٍ

Iô«°ü≤dG áHÉLE’G  2 AõédG

ádƒ£ªdG áHÉLE’G  3 AõédG

? má«aÉ°VEG mIóYÉ°ùe ≈dEG oêÉàëJ πg

...øY náHÉLE’G p™£à°ùJ rºd GPEG١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤
... p¢SQódG ≈ndEG ró o©a٥-٥٧-٥٤-٥٧-٢١-٥٢-٣٤-٥٦-٤٤-١٢-٥١-٣١-٤٤-٥٢-١
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pø«ªbQ øe mOóY »a oÜô s°†dG 6

? pø« pªbQ øe mOóY »a oÜô°†J n∞«c  

? pπ r°ü nØrdG G nòg »a oºs∏ n© nJnCG G nPÉ ne

ضاعفاتِ العشرةِ. � ربَ في مُ الضَّ
� . ربِ باستعمالِ التَّقريبِ تقديرَ نواتجِ الضَّ
� . ربَ في عددٍ من رقمينِ الضَّ
� . قِيقةَ دُ اإلجابةَ الدَّ رُ ومتَى أَجِ دِّ قَ تحديدَ متَى أُ
� . حلَّ المسائلَ باستعمالِ خطةِ التمثيلِ

. استعملْ نماذجَ المساحاتِ ونواتجَ الضربِ الجزئيةَ إليجادِ ناتجِ الضربِ

ةِ القابلةِ  ستعملَ اتِ المُ وَّ بُ ا من العُ وجرامً : إذا جمعَ كلُّ طالبٍ ١٢ كيلُ l∫Éã pe

حُ  ضِّ وَ بِ ١٥ طالبًا، فإنَّ النَّموذجَ التَّالي يُ الَّ . وكانَ عددُ الطُّ إلعادةِ التَّدويرِ
قِبَلِ  مِن  ها  جمعُ تمَّ  قدْ  اتِ  بوَّ العُ منَ  ا  وجرامً كيلُ  ١٥ × ١٢ = ١٨٠ أنَّ 

. مْ هِ بِ جميعِ الَّ الطُّ


 











×
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äGOôØªdG

التقديرُ الضربُ      
الناتجُ ى الجمعِ   خاصيةُ توزيعِ الضربِ علَ



منْ  عددٍ  في  ربِ  الضَّ عنِ  معلوماتِكَ  تنظيمِ  علَى  كَ  لتساعدَ ةَ  المطويَّ هذهِ  اعملْ 
 . . ابدأْ بستِّ أوراقِ مالحظاتٍ رقمينِ

األوراقَ   pƒ````̀WG  1

من  ــا  ــيًّ ــرض ع
الــمــنــتــصــفِ 
. لَ مطويةً لتشكِّ

qn¢ü منْ كلِّ ورقةٍ  ob  2

هُ ٢٫٥سم  شريطًا عرضُ
علَى طولِ الحافةِ 

يِ  فَ اليُمنَى منْ أحدِ نِصْ
. ةِ المطويّ

rÖ عنوانَ الفصلِ  oàcG  3

على الجزءِ الخارجيِّ 
لْ  ، وسجّ للورقةِ

مالحظاتكَ علَى 
. الجزءِ الداخليِّ

تَينِ  طوَ pQ الخُ qôc  4

٢ وَ ٣ لألوراقِ 
صْ  ، وخصِّ األُخرَ

ا لدرسٍ وثبّتِ  كالًّ منهَ
. األشرطةَ الجانبيةَ
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oá``````` nÄ p« r¡ sàdG

: pán« pJB’G pá∏Ä°SC’G pø nY rÖLnCG

عطاةِ في كلٍّ منَ المسائلِ اآلتيةِ: (الدرس ١-٦) لةِ المُ نزِ بْ إلى المَ رِّ قَ

٦٠٤، إلى أقربِ ١٠ ٢١٨٨، إلى أقربِ ألفٍ 1   2

٨٥٨٨٨، إلى أقربِ عشرةِ آالفٍ ٦٨١٠٠٢، إلى أقربِ مئةِ ألفٍ 3   4

 12 13

. وا بهِ إلى أقربِ ألفِ ريالٍ عُ بْ ما تبرَّ . قَرِّ نينَ بـِ ٦٧٨٤ رياالًً حسِ عَ عددٌ منَ المُ تبرَّ  5

٧٥٩
٣٠٧ +

 6٥١٣٨
٥٠٧ +

 7٩٢٩٠
٨١٢ +

 8

٣٦ × ٧  14٤٠ × ٩  15٨٦ × ٥       16

٦٠٠٥
٨٢٠٤ +

 9٣٤٠٦٨
٦٠٥٥ +

 10٢٤٢٦٠٠٧
٤٨٠١٩٦ +

 11

: (الدرسان ٥-٤، ٥-٥) ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ ، ثمَّ أَوْ كلَ تُبْ جملةَ ضربٍ تمثِّلُ الشَّ اُكْ

: (الدرس ٥-٥) ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

ا يأتِي: (الدرسان ٥-٤، ٥-٥) دْ ناتجَ جمعِ كلٍّ ممَّ جِ أَوْ
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 pIô°û©dG päÉØYÉ°† oe »a oÜô s°†dG  1 - 6

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 päÉØYÉ°† oe »a G kOGóYCG oÜ pô r°VnCG

  . pIô°û©dG

www.obeikaneducation.com

عالِمِ  مَ لبعضِ  صــورةً   ٢٠ حــازمٌ  طَ  تَقَ اِلْ
صورةٍ  كلِّ  من  طبعَ  ثمَّ  ها،  وآثارِ ملكةِ  المَ

ها؟ رِ الَّتي طبَعَ وَ . ما عددُ الصُّ ٢٥ نسخةً

ضاعفاتِ العشرةِ، مثل: ٢٠، ٣٠، ٤٠، ...  ا من رقمينِ في مُ ا تضربُ عددً عندمَ
ا. ا دائمً فرً فإنَّ منزلةَ اآلحادِ في النَّاتجِ تكونُ صِ

pIô°û©dG päÉØYÉ°† oe »a oÜô s°†dG

؟ ها حازمٌ رِ الَّتي طبعَ وَ : ما عددُ الصُّ lQ nƒ o°U

رِ تحتاجُ إلى إيجادِ ناتِج: ٢٥ × ٢٠ وَ لِمعرفةِ عددِ الصُّ

ورةٍ. نْ طبعَ حازمٌ ٥٠٠ صُ إِذَ

1

pIô°û©dG päÉØYÉ°† oe »a oÜô s°†dG

٢٥ × ٢٠
( ١٠ × ٢ ) × ٢٥
( ٢ × ١٠ ) × ٢٥
( ٢٥ × ٢ ) × ١٠

٥٠ × ١٠
٥٠٠

ربِ لْ خصائصَ الضَّ استعمِ  :1 oá≤jô s£dG

لِ الورقةَ والقلمَ اِستعمِ  :2 oá≤jô s£dG

nádCÉ°ùªdG pÖoà rcoG

 2 × 10: IQƒ°üdG »a 20 rÖoà rcoG

pÜô s°†∏d nás«dGóHE’G nás« u°UÉîdG pπª©à r°SpG

pÜô s°†∏d nás«©«ªésàdG nás« u°UÉîdG pπª©à r°SpG

50 = 2 × 25 rÜ pô r°VpG

É v«æg pP rÖ°ù rMpG

رِبِ العشراتِ oI 2 : اِضْ nƒ r£ oîdG             َرِبِ اآلحاد oI 1 :  اِضْ nƒ r£ oîdG

٢٥
٢٠ ×

٠

٢٥
٢٠ ×

٥٠٠ 0=25×OÉMBG ô rØ p°UkIô°ûY 50=25×äGô°ûY 2
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 päÉØYÉ°† oe »a G kOóY oÜô°†J É neóæY

 »a pOÉ````̀MB’G ná`̀dõ`̀æ`̀e s¿EÉ```̀a pIô`̀°`̀û`̀©`̀dG

.G kôØ p°U É kªFGO o¿ƒµà°S pèJÉsædG

pIô°û©dG päÉØYÉ°† oe »a oÜô s°†dG

 . ا ١٢٥ رياالًً ا كانَ ثمنُ الواحدِ منهَ ، إذَ : لَد متجرٍ ٣٠ جهازَ تسجيلٍ lI nQÉ né pJ

ا ثمنُ هذهِ األجهزةِ؟ فمَ
رِبِ اآلحادَ oI 1:  اِضْ nƒ r£ oîdG

G kôØ°U = 125 × mOÉMBG oôØ°U  

١٢٥
١١٣٠ ×

٠  
. رِبِ العشراتِ oI 2:   اِضْ nƒ r£ oîdG

kIô°ûY 375 = 125 × mäGô°ûY 3  

١٢٥
١١٣٠ ×
٣٧٥٠  

. نْ ثمنُ جميعِ األجهزةِ = ٣٧٥٠ رياالًً إِذَ
: r≥ s≤ në nJ

125 × 10 × 3  É¡nsfCG ≈∏Y   125 × 30 ≈dEG rô o¶rfoG

nádCÉ°ùªdG pÖoà rcoG  ٣٠ × ١٢٥
10 × 3  pIQƒ°U »a  30 rÖoà rcoG  ( ٣ × ١٠ ) × ١٢٥

∫GóHE’G oá«°UÉN  ( ١٠ × ٣ ) × ١٢٥
p™«ªéàdG oá«°UÉN  ( ٣ × ١٢٥ ) × ١٠

375 = 125 × 3 rÜ pô r°VpG  ١٠ × ٣٧٥
w»æg pP lÜÉ°ùM  ٣٧٥٠

 . láë«ë°U oáHÉLE’G p¿nPpEG

2

pIô°û©dG päÉØYÉ°† oe »a oÜô s°†dG

: المثاالن ١، ٢ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

٣٦
١٠ ×

 1 ٥٣
٣٠ ×

 2 ٧٩
٨٠ ×

 3 

٢٥٥ × ٢٠  4 ٣٨٩ × ٤٠  5 ٥١٨ × ٧٠  6 
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ا  ا تقريبًا، فكمْ كيلُومترً نةِ ٥٢ أُسبوعً ا كانَ في السَّ . إذَ اجتِهِ ا أسبوعيًّا بدرَّ : يقطعُ سعيدٌ ٢٠ كيلومترً o¢SÉ n« p≤dG  7

؟ نةِ يقطعُ في السَّ

رْ كيفَ يمكنُكَ أنْ تستفيدَ من حسابِ ٤× ٦٧، لتحسبَ ٤٠× ٦٧ فَسِّ  8

: المثاالن ١، ٢ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ
١٥
٢٠ ×

 9 ٢٧
٣٠ ×

 10 

٤٦
٤٠ ×

 11 ٥٣
٦٠ ×

 12 

٨٠ × ٨٠  13 ٩٤ × ٩٠  14 

٢٧٥ × ١٠  15 ٣١٢ × ٣٠  16 

٣٨١ × ٥٠  17 ٤٥٧ × ٥٠  18 

٥٦٤ × ٧٠  19 ٦٩٨ × ٨٠  20 

إذا كانَ ٧ × ٢٩ = ٢٠٣ ،  فما ناتجُ ٧٠ × ٢٩؟ إذا كانَ   إذا كانَ    21 

إذا كانَ ٣ × ٥٢ = ١٥٦ فما ناتجُ ٣٠ × ٥٢؟ إذا كانَ   إذا كانَ    22 

ا؟ ودةً يأكلُ في ٢٠ يومً . فكمْ دُ يأكلُ طائرٌ صغيرٌ ١٤ دُودةً كلَّ يومٍ يأكلُ طائرٌ صغيرٌ   يأكلُ طائرٌ صغيرٌ   يأكلُ طائرٌ صغيرٌ    23 
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حْ ذلكَ رَ ربِ ٥٠ ×٦٠ ؟ اِشْ ا في ناتجِ الضَّ فرً كمْ صِ     29

، وناتجُ ضربِ العددينِ  نٌ من رقمينِ ا مكوَّ مَ ةً فيها عددانِ كلٌّ منهُ تُبْ مسألةً عدديَّ :اُكْ láMƒ oàØe ládCÉ°ùe  27

. ي على ٣ أصفارٍ يحتوِ

:تي تختلفُ عنِ المسائلِ الثَّالثِ األُخر ربِ الَّ : عيِّنْ مسألةَ الضَّ n∞∏àîªdG p∞°ûàcG  28

ا  ومترً ، ويطيرُ ٤٠ كيلُ نَّانِ كلَّ ١٠ دقائقَ  طائرُ الطَّ : يتغذَّ l lQƒ« oW

ةً كلَّ ثانيةٍ. استفدْ  يْهِ منْ ٦٠ إلَى ٨٠ مرَّ اعةِ، ويَخفقُ بجناحَ في السَّ
اليةِ: وماتِ في اإلجابةِ عن األسئلةِ التَّ منْ هذهِ المعلُ

؟ ائرِ في ١٥ ثانيةً ما أكبرُ عددٍ من خفقاتِ األجنحةِ للطَّ

؟ ةً ائرُ  ٤٥ مرَّ ا أكلَ الطَّ كمْ دقيقةً تكونُ قدِ انقضتْ إذَ

؟ ا يكونُ قدْ قطعَ ومترً ، فكمْ كيلُ ةَ ٢٠ ساعةً ائرُ مدَّ إذا طارَ الطَّ

24

25

26

30 × 1520 × 2821 × 4140 × 67
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p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

  pÜô````̀ s°````̀†````̀dG nè`````̀JÉ`````̀f oQ uó`````````````````̀ nboCG

. pÖjô≤sàdG p∫Éª©à°SÉH

www.obeikaneducation.com

 pÜô s°†dG pèJGƒf oôjó≤J  2 - 6

ساعةً   ١٢ ينامُ  القطُّ  كانَ  إذا 
ينامُ  ا  تقريبً ساعةً  فكمْ  ا،  يوميًّ

؟ في ٣ أسابيعَ

بِ عددينِ مِن  رْ رُ ناتجَ ضَ دِّ قَ . وحينَما تُ رَ دِّ قَ فيدُ كلمةُ «تقريبًا» أنَّ عليكَ أنْ تُ تُ
ما. بَ كالًّ منهُ قرِّ فيدِ أنْ تُ نَ المُ رقمينِ فمِ

pÜô s°†dG pèJÉf oôj pó≤ nJ

؟  : ينامُ القطُّ ١٢ ساعةً يوميًّا، فكمْ ساعةً تقريبًا ينامُ في ٣ أسابيعَ läÉfGƒ«M

رْ ناتجَ ٢١ × ١٢  دِّ نْ قَ . إِذَ ا في ٣ أسابيعَ هناكَ ٢١ يومً

 . ا أو فِي ٣ أسابيعَ نْ ينامُ القطُّ ٢٠٠ ساعةٍ تقريبًا في ٢١ يومً إِذَ
ا، فإنَّ ناتجَ التَّقديرِ  مَ وبما أنََّه قدْ تمَّ تقريبُ كلٍّ منَ العددينِ إلى أعدادٍ أقلَّ منهُ

أقلُّ من اإلجابةِ الدقيقةِ.

1

pÜô s°†dG pèJÉf oôj pó≤ nJ

بْ كلَّ عددٍ إلى أقربِ عشرةٍ  رِّ oI 1 : قَ nƒ r£ oîdG

. رِبِ العشراتِ oI 2 : اِضْ nƒ r£ oîdG

٢١
١٢ ×

٢٠
١٠ ×

20 ≈dEG oÜ sô n≤oJ 21

10 ≈dEG oÜ sô n≤oJ 12

٢٠
١٠ ×

٢٠٠

G kôØ°U = 20 × mOÉMBG oô rØ p°U

kIô°ûY 20 = 20 × äGô°ûY 1
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pÜô s°†dG pèJÉf oôj pó≤ nJ

رِي فِي سنةٍ كاملةٍ،  رِي عاصمٌ ٣٥ دقيقةً يوميًّا. فكمْ دقيقةً يَجْ : يَجْ o¢SÉ n« p≤dG

ا تقريبًا؟ ي ٣٥٤ يومً ا بأن عددَ أيامِ السنةِ الهجرية يُساوِ علمً
تحتاجُ إلى تقديرِ ناتجِ ٣٥٤ × ٣٥

ا. نْ يجرِي عاصمٌ ١٦٠٠٠ دقيقةً تقريبًا في ٣٥٤ يومً إِذَ
ا إلى أعلَى، فإنَّ ناتجَ التَّقديرِ أكبرُ  مَ هُ ربِ تمَّ تقريبُ يِ الضَّ لَ ا أنَّ كالًّ مِنْ عامِ وبمَ

مِن اإلجابةِ الدقيقةِ.

2

pÜô s°†dG pèJÉf oôj pó≤ nJ

لةٍ فيهِ بْ كلَّ عددٍ إلى أكبرِ منزِ رِّ oI 1 : قَ nƒ r£ oîdG

بْ رِ oI 2 : اِضْ nƒ r£ oîdG

٣٥٤
٣٥ ×

٤٠٠
٤٠ ×

400 níÑ°UCÉa 100 pÜôbCG ≈dEG 354 oÖjô≤J sºJ

40 níÑ°UCÉa  10 pÜôbCG ≈dEG  35 oÖjô≤J sºJ

٤٠٠
١١١٤٠ ×
١٦٠٠٠



 




   

 

 ، أسبوعٍ كلَّ  هاتفيَّةً  مكالمةً   ٢٥ خالدٌ  ي  يُجرِ  5

ا؟ ي في ٥٢ أُسبوعً فكمْ مكالمةً تقريبًا يُجرِ
رْ كيفَ تعرفُ إذا كانَ تقديرُ  6  فَسِّ

نْ  مِ أقلَّ  أم  أكبرَ  ربِ  الضَّ ناتجِ 
. اإلجابةِ الدقيقةِ

٣٤
١٢ ×

 1٥٧
٢٥ ×

 2٣٧٦ × ١٧  3٥٢٥ × ٤٣  4

 pπ``̀eGƒ``̀Y  pó`````̀MCG  oÖ``̀jô``̀≤``̀J  sº````J  GPEG

 pø«M »a , nôÑcCG mOóY ≈dEG pÜô s°†dG

 ≈`̀dEG pô```̀NB’G pπ`̀eÉ`̀©`̀dG oÖ`̀jô`̀≤`̀J sº``J

 rπg É k≤nÑ r°ù oe nº∏©f rø∏a , nô¨°UCG mOóY

 pè pJÉf  ø`̀ pe  tπ``bCG  rΩCG  oô`̀Ñ`̀cCG  oôjó≤sàdG

. pá≤«bódG páHÉLE’G

، ثمَّ بيِّنْ إذا كانَ التَّقديرُ أكبرَ منْ أمْ أقلَّ منْ اإلجابةِ الدقيقةِ: المثاالن ١، ٢ رِ الناتجَ دِّ قَ
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٢٣٤ × ١١  11٣٥٢ × ٣٧  12

٤٨٩ × ٨٦  13٥٣٥ × ٤٢  14

، ثمَّ بيِّنْ إذا كانَ التَّقديرُ أكبرَ منْ أم أقلَّ مِن اإلجابةِ الدقيقةِ: المثاالن ١، ٢ رِ النَّاتجَ دِّ قَ

ةَ  ا ركضَ مدَّ ا تقريبًا يستطيعُ الظَّبيُ أنْ يقطعَ إذَ . كم كيلُومترً اعةِ ا في السَّ يستطيعُ الظَّبْيُ أنْ يَركُضَ ٨٨ كيلومترً  15

؟ ١٢ ساعةً

لُ في ١٤ مباراةً؟ . كمْ نقطةً تقريبًا يُسجِّ لَّةِ ١٦ نقطةً رةِ السَّ لُه إبراهيمُ في مباراةِ كُ لُ ما يُسجِّ يبلغُ معدَّ  16

؟ ن ذلكِ النَّوعِ  ١٢ دودةً مِ جالً تقريبًا لدَ ، كمْ رِ الً جْ يدانِ له ٧٥٠ رِ نوعٌ من الدِّ  17

ا تقريبًا منَ الفواكهِ الطازجةِ يستهلكُ  : كمْ كيلُوجرامً o¢SÉ n« p≤dG  18

؟ الفردُ السعوديُّ خاللَ ١٢ سنةً

؟ ن ذلكِ النَّوعِ  دودةً مِ

u…Oƒ©°ùdG pOôØ∏d u…ƒæ°ùdG p∑Ó¡à°S’G o∫ó©e

pΩÉ©£dG nøe

pΩÉ©£dG ó ƒf(ºéc) oá«ªµdG

oáLRÉ£dG o¬cGƒØdG113

oáLRÉ£dG oäGhô°†îdG72

oÖ«∏ëdG47

٢٨
٢٥ ×

 7٤٣
١٤ ×

 8

٥٦
٣٧ ×

 9٧٩
٥٥ ×

 10
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ا؟  ونْدَ األناكُ نوعِ  منْ  ى  أفعَ يبلغُ طولُ ٣٥  كمْ  يبلغُ طولُ   كمْ  يبلغُ طولُ   كمْ  يبلغُ طولُ   كمْ   22 

(الدرس ٦-١) 

  
٢٤٠٠٠ سم  (`L ١٨٠٠٠ سم   (CG  

٣٠٠٠٠ سم  (O ٢١٠٠٠ سم   (Ü  

ا  يومً  ٣٥٤ ي  يُساوِ الهجريةِ  السنةِ  أيامِ  عددُ  ي   يُساوِ الهجريةِ  السنةِ  أيامِ  عددُ  ي   يُساوِ الهجريةِ  السنةِ  أيامِ  عددُ  ي   يُساوِ الهجريةِ  السنةِ  أيامِ  عددُ   23 

؟     سنةً  ١٢ أيامِ  لعددِ  تقديرٍ  أفضلُ  ما  تقريبًا، 
(الدرس ٦-٢) 

٦٠٠٠  (`L  ٤٠٠٠  (CG  

٧٠٠٠  (O  ٥٠٠٠  (Ü  

ا يلِي: (الدرس ٦-١) أوجدْ ناتَج الضربِ فِي كلٍّ ممَّ
٩٦
٧٠ ×

 26  ٤٣
٥٠ ×

 25  ٢٧
١٠ ×

 24 

، وتحققْ منْ معقوليةِ اإلجابةِ. (الدرس ٥-٧) أوجدْ ناتجَ الضربِ
٧٠٤٠ × ٩  29  ٤٠٦٥ × ٦  28  ١٠٠٦ × ٣  27 

 
: (الدرس ٤-٤) لَ الجدولَ ها لتكمِ اكتشفِ القاعدةَ ثمَّ طبِّقْ  30 

  ١١ ٩ ٧ ٥ ٣ ١ (�) á∏NóªdG

٢٠ ١٢ ٤ ( ) áLôîªdG

 

ى  يتبقَّ رياالً  ، كمْ  لشقتِهِ ا  إيجارً رياالً  مبلغَ ٢٤٤٩  منه  يدفع  الشهريُّ لموظفٍ ١٠٤٠٢ ريال،  الراتبُ  يبلغُ   31 

. (الدرس ٢-٦)  ؟ تحققْ منْ صحةِ الحلِّ لديهِ

ا يلِي: (الدرس١-٢) ي تحتَهُ خطٌّ فيمَ اكتُبِ القِيمةَ المنزليةَ للرقمِ الذِ
٣٤٧٩١٠٢٨  34  ٢٦٧٠٨٣٠  

ا يلِي:  ي تحتَهُ خطٌّ فيمَ ا يلِي: اكتُبِ القِيمةَ المنزليةَ للرقمِ الذِ ي تحتَهُ خطٌّ فيمَ ا يلِي: اكتُبِ القِيمةَ المنزليةَ للرقمِ الذِ ي تحتَهُ خطٌّ فيمَ اكتُبِ القِيمةَ المنزليةَ للرقمِ الذِ
33  ١٨٩٣٩٧  

ا يلِي:  ي تحتَهُ خطٌّ فيمَ ا يلِي: اكتُبِ القِيمةَ المنزليةَ للرقمِ الذِ ي تحتَهُ خطٌّ فيمَ اكتُبِ القِيمةَ المنزليةَ للرقمِ الذِ
32 
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تُبْ عددينِ يكونُ تقديرُ ناتجِ ضربِهما ٢٠٠٠   : اُكْ lá nMƒà rØ ne lánd
n
CÉ r°ù ne  19

؟ ا أقربُ إلى اإلجابةِ الدقيقةِ رْ ٥١ × ٣٩    و  ٨٤ × ٤٥ ، أيُّهمَ دِّ : قَ t… pOó©dG t¢ù pëdG  20

، بِ عددينِ رْ ا تقديرَ ناتجِ ضَ لُ فيهَ مِ نْ واقعِ الحياةِ تَستعْ 21     مسألةً مِ

. ن رقمينِ نُ مِ ا يتكوَّ مَ كلٌّ منهُ



3 - 6
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، ها ٥٧ رياالًً ةٍ قيمتُ طيفِ ٩ أوراقٍ نقديَّ معَ عبدِ اللَّ
ةٍ.  ا المبلغِ بتسعِ أوراقٍ نقديَّ هاتِ طريقةً واحدةً من طرقِ تمثيلِ هذَ

ما معطياتُ المسألةِ؟
ةٍ. طيفِ ٩ أوراقٍ نقديَّ • معَ عبدِ اللَّ
 . • قيمةُ األوراقِ النَّقديَّةِ ٥٧ رياالًً

؟ ا المطلوبُ مَ
ةٍ. • تمثيلُ ٥٧ رياالًً بتسعِ أوراقٍ نقديَّ

. ها ٥٧ رياالًً مثِّلِ المسألةَ بتسعِ أوراقٍ نقديةٍ قيمتُ

: يَ ا ٥٧ رياالًً هِ رقِ الَّتي تستطيعُ أنْ تمثِّلَ بهَ  الطُّ إِحدَ

    

ا  رقِ الَّتي تستطيعُ أنْ تمثِّلَ بهَ  الطُّ إِحدَ

 . ها ٩ أوراقٍ لكنَّ عددَ األوراقِ ٤، وأنتَ تحتاجُ إلى أنْ يكونَ عددُ

لْ ورقةَ الـ ٥٠ رياالًً بـِ   : بدِّ لذلِكَ

  : فيصبحَ لديكَ األوراقُ التاليةُ

 طرقِ تمثلِ ٥٧ رياالً بتسعِ أوراقٍ نقديةٍ. ا يمثلُ إحدَ وهذَ

 +  +  + 

١ + ١  +   ٥ + ٥ + ٥  +  ١٠ + ١٠ + ١٠ + ١٠ =
+  ٢           =        ٥٧ رياالًً    ١٥  +    ٤٠        =

. نِ اإلجابةُ صحيحةٌ إِذَ
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pπ r°ü nØdG p∞ n°ü nà ræ oe oQÉÑ pà rNG

ثْلَيْ  رُ والدِ محمودٍ ١٠ سنواتٍ علَى مِ مْ يزيدُ عُ  5

محمودٍ  والدِ  رُ  مْ عُ كانَ  ا  فإذَ محمودٍ.  رِ  مْ عُ
رُ محمودٍ؟   مْ ا عُ ، فمَ ٣٠ سنةً

مْ  ، وكلُّ واحدٍ منهُ يوجدُ ٣ أشخاصٍ في احتفالٍ  6

عددُ  ما   . اآلخرينِ خصينِ  الشَّ يصافحَ  أنْ  يريدُ 
؟  اتِ الَّتي ستتمُّ في هذا االحتفالِ صافَحَ المُ

ن  رٍ مختلفةٍ مِ وَ مثِّلِ المبلغَ ٣١ رياالًً بخمسِ صُ  10

. ةِ فِئَاتِ األوراقِ النَّقديَّ

التٍ  رتِّبَ مجموعةَ طاوِ يُ أنْ  إلى  ارٌ  يحتاجُ عمَّ  11

هِ  صفَّ نْ  مِ بٍ  طالَّ  ٩ رهُ  يحضُ الجتماعٍ  ربَّعةٍ  مُ
، بحيثُ يجلسُ طالبٌ واحدٌ فقطْ  باإلضافةِ إليهِ
يمكنُهُ  كيفَ  رْ  فَسِّ  . الطَّاولةِ من  ةٍ  هَ جِ كلِّ  على 
ستطيلٍ  مُ شكلِ  على  التٍ  طاوِ ستَّ  رتِّبَ  يُ أنْ 
ى  هِ ال تبقَ ، وفِي الوقتِ نفسِ ليجلسَ كلُّ طالبٍ

مقاعدُ زائدةٌ؟
ــنَ  مِ يــكــونُ  متَى    12

لحلِّ  التَّمثيلِ  طَّةَ  خُ تستعملَ  أنْ  األفضلِ 
. رْ إِجابَتكَ ؟ فَسِّ المسألةِ

pπ r°ü nØdG p∞ n°ü nà ræ oe oQÉÑ pà rNG
3-6 ≈dEG 1-6 øe ¢ShQódG 6

ابقةِ، ثمَّ أجبْ عنِ األسئلةِ ١-٤: عْ إلى المسألةِ السَّ جِ اِرْ

ةَ التمثيلِ لحلِّ كلٍّ من المسائلِ التاليةِ: طَّ تعملْ خُ اِسْ

يَّةٍ  ، فما أقلُّ كمِّ إذا كانَ معَ عبدِ اللَّطيفِ ٥٥ رياالًً  1

ةِ يمكنُ أنْ تكونَ معهُ؟ منَ األوراقِ النَّقديَّ

رياالًً   ٨٠ اللَّطيفِ  عبدِ  معَ  كانَ  أنَّهُ  ضْ  تَرِ اِفْ اللَّطيفِ   عبدِ  معَ  كانَ  أنَّهُ  ضْ  تَرِ اِفْ  2

نْ  ، فكمْ يكونُ لديهِ مِ ةٍ نْ ٥ أوراقٍ نقديَّ نُ مِ تَتكوَّ
؟ ةِ نَ األوراقِ النَّقديَّ كلِّ نوعٍ مِ

ةٍ  ضْ أنَّ معَ عبدِ اللَّطيفِ ثالثَ أوراقٍ نقديَّ تَرِ اِفْ  3

ا عددُ األوراقِ منْ  ، فمَ قيمتُها مجتمعةً ٦٠ رياالًً
كلِّ نوعٍ ؟

لحلِّ  ها  استعمالُ يمكنُكَ    أُخرَ طَّةً  خُ فْ  صِ  4

. ابقةِ فحةِ السَّ المسألةِ في الصَّ

مربَّعاتٍ   ٤ عمل  يمكنُ  هلْ   : oá°S nó ræ n¡dG  7

؟ ا متُماثالً تطابقةٍ باستعمال ١٢عودً مُ

 في صفوف مختلفة من  تقفُ ليلَى ونوالُ وهدَ  8

الطَّالباتِ  عددُ  ويزيدُ   ، المدرسيِّ طِفافِ  االصْ
 ٣ بـ  نوالَ  أمامَ  الالَّتِي  على  ليلَى  أمامَ  الالَّتِي 
أمامَ  الالَّتِي  الطَّالباتِ  عددُ  ويبلغُ   ، طالباتٍ
 ، نوالَ أمامَ  الالَّتِي  الطَّالباتِ  عْفَ عددِ   ضِ هدَ
نَّ  هُ أمامَ نَ  فْ قِ يَ الالَّتِي  الطَّالباتِ  عددِ  ومجموعُ 
كلٍّ  أمامَ  الالَّتِي  الطَّالباتِ  عددُ  ما   . طالبةً  ١١

؟ نَّ منهُ

أنْ  يمكنُك  ا  مختلِفً ستطِيالً  مَ كمْ   : oá°S nó ræ n¡dG  9

: ربَّعاتِ التَّاليةِ تصنعَ باستعمالِ جميعِ المُ
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: (الدرس ٦-١) أوجدْ ناتجَ الضربِ
٥٢
٢٠ ×

 2  ٣٨
٣٠ ×

 1 

: يمارسُ سلطانُ رياضةَ الجري  o¢SÉ«≤dG  3 

ا كانَ عددُ أسابيعِ السنةِ  ٣٠ كلم أسبوعيًّا، إذَ
ا  ا تقريبًا. فكمْ كيلُومترً الهجرية ٥١ أسبوعً

ي في السنة؟ (الدرس ٦-١)  يجرِ
: أوجدْ مجموعَ أطوالِ  mOó©àe røe lQÉ«àNG  4 

ا حديثي الوالدةِ؟ (الدرس ٦-١)  ٣٠ تمساحً

  
٥٠٠  (`L  ٣٠٠  (CG  

٦٠٠  (O  ٤٠٠  (Ü  

ا كانَ التقديرُ أكبرَ منْ أمْ أقلَّ منْ  ، ثمَّ بينْ إذَ رِ الناتجَ قدِّ
اإلجابةِ الدقيقةِ: (الدرس ٦-٢)

٣٧
٢١ ×

 6  ٢٤
١٤ ×

 5 

الهجريةِ  السنةِ  أيامِ  عددُ   : mOó©àe  røe  lQÉ«àNG  7 

لعددِ  تقديرٍ  أفضلُ  ما  تقريبًا.  ا  يومً  ٣٥٤ ي  يُساوِ
؟ (الدرس ٦-٢) أيامِ ٢٣ سنةً

٧٠٠٠  (`L  ٤٠٠٠  (CG  

٨٠٠٠  (O  ٥٠٠٠  (Ü  

التِي  اإللكترونيِّ  البريدِ  رسائلِ  عددُ  كانَ  ا  إذَ التِي   اإللكترونيِّ  البريدِ  رسائلِ  عددُ  كانَ  ا  إذَ التِي   اإللكترونيِّ  البريدِ  رسائلِ  عددُ  كانَ  ا  إذَ التِي   اإللكترونيِّ  البريدِ  رسائلِ  عددُ  كانَ  ا  إذَ  8 

 . ٢٥ رسالةَ هوَ  ا  شهريًّ الواحدُ  الشخصُ  ا  يرسلُهَ
رْ كمْ رسالةً تقريبًا يرسلُ فِي السنةِ الواحدةِ. فقدِّ

(الدرس ٦-٢)

استعملْ خطةَ التمثيلِ لحلِّ األسئلةِ ٩ ، ١٠: 
(الدرس ٦-٣)

ا يزيدُ علَى ثالثةِ  . وهذَ مرُ والدةِ نورةَ ٤٠ سنةً عُ مرُ والدةِ نورةَ   عُ مرُ والدةِ نورةَ   عُ  9 

مرُ نورةَ؟ . كمْ عُ مرِ نورةَ بـِ ١٣ سنةً أضعافِ عُ

ا  في جيبِ أحمدَ أربعُ أوراقٍ نقديةٍ قيمتُهَ ا   في جيبِ أحمدَ أربعُ أوراقٍ نقديةٍ قيمتُهَ ا   في جيبِ أحمدَ أربعُ أوراقٍ نقديةٍ قيمتُهَ ا   في جيبِ أحمدَ أربعُ أوراقٍ نقديةٍ قيمتُهَ  10 

تِي  . ما قيمةُ كلٍّ منَ األوراقِ األربعةِ الَّ ٣١ رياالً
؟  في جيبِهِ

 11  عددَ األصفار فِي ناتجِ 

. . وضحْ إجابتَكَ الضربِ الموضحِ أدناهُ
(الدرس ٦-١)
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خاصية توزيع الضرب 
على الجمع 

www.obeikaneducation.com.دْ ناتجَ ١٢ × ١٥ جِ أَوْ

 . ربِ  يمكنُكَ أنْ تَستعملَ نموذجَ المستطيلِ لتجدَ ناتجَ الضَّ

. ستطيالً مْ مُ سُ £oIƒ  1:  اُرْ oîdG

يالً في ورقةِ  ستطِ مْ مُ سُ اُرْ
. حدةً ها: ١٢، ١٥ وَ ، أبعادُ رسمٍ





£oIƒ  2:  فصلُ العشراتِ واآلحادِ. oîdG

ئْ ١٥ إلى ٥ وَ ١٠ زِّ جَ
ئْ ١٢ إلى ٢ وَ ١٠ زِّ ثمَّ جَ









:3  oIƒ£ oîdG .ها عْ مَ ، ثمَّ اجْ ربِ اتجَ الضَّ دْ نَوَ جِ أَوْ

١٠ × ١٠   =     ١٠٠
١٠ × ٥      =     ٥٠
٢ × ١٠      =     ٢٠

 =         ٢١٠ × ٥ +
١٨٠









 ×  ×


 ×  ×


. ئَ عواملَ الضربِ إليجادِ الناتجِ يمكنُ استعمالُ خاصيةِ توزيعِ الضربِ على الجمعِ لتجزِّ

(4 - 6)  p¢SQ só∏d l•É n°ûnf

pø r«ªbQ øe mOóY »a pø r«ªbQ øe mOóY oÜ rô n°V 

p™jRƒàdG oá«°UÉN

 ، ا فِي ذلكَ العددِ مَ ، اضربْ كالًّ منهُ لضربِ مجموعِ عددينِ في عددٍ ثالثٍ
. ي الضربِ ثم اجمعْ ناتِجَ





 ×    ×



××






 ×

 ، ا فِي ذلكَ العددِ مَ ، اضربْ كالًّ منهُ لضربِ مجموعِ عددينِ في عددٍ ثالثٍ

w»°SÉ°SCG lΩƒ¡Øe
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دَ ناتجَ ١٢ × ١٨؟ كيفَ تستعملُ خاصيةَ التوزيعِ لِتَجِ  1

ا يأتِي: ربِ لكلِّ نموذجٍ ممَّ تُبْ جملةَ الضَّ اُكْ

23 















 : ربِ دَ ناتجَ الضَّ استعملْ نموذجَ المستطيلِ وخاصيةَ التوزيعِ لِتَجِ

كيفَ تجدُ ناتجَ ١٦ × ١٩   10

: rô uµ na

١٢ × ١٠  4١٤ × ١٨  5٢٥ × ٢٨  6

١٦ × ١٣  7١٧ × ١٥  8١٩ × ٢٠  9

  : ةُ ربِ الجزئيَّ نَواتِجُ الضَّ
١٥

١١٢ ×
١٠
٢٠
٥٠

١٠٠ +
١٨٠

. £oIƒ  4: حلَّ بشكلٍ متواصلٍ oîdG

  : خاصيةُ التوزيعِ

(١٠ × ١٥)+(٢ × ١٥)=١٢ × ١٥
=(٢ × ١٠) + (٢ × ٥)+(١٠ × ١٠) + (١٠ × ٥)
=١٠٠+٥٠+٢٠+١٠
=١٨٠

5×2

 10×2

5×10

10×10

. nás«FõédG pÜô s°†dG nèJGƒf r™ªLG
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رِبِ اآلحادَ oI 1:  اِضْ nƒ r£ oîdG

رِبِ العشراتِ oI 2: اِضْ nƒ r£ oîdG

ربِ اتجَ الضَّ عْ نَوَ مَ oI 3 : اِجْ nƒ r£ oîdG

 pø r«ªbQ øe mOóY »a pø r«ªbQ øe mOóY oÜ rô n°V  4 - 6

يقطعُ  ــبُ  ئ ــذِّ ال ــانَ  ك إذا 
 ، اعةِ السَّ فِي  ا  ومترً ٤٣ كيلُ

؟ فكمْ يقطعُ في ١٢ ساعةً

. ربِ في عددٍ مِن رقميْنِ هناكَ أكثرُ من طريقةٍ إليجادِ ناتجِ الضَّ

 ١٢  ×  ٤٣ ناتجَ  دْ  جِ أَوْ اعةِ.  السَّ في  ا  ومترً كيلُ  ٤٣ ئبُ  الذِّ يقطعُ   : o¢SÉ n« p≤dG

. ئبُ في ١٢ ساعةً لتعرفَ كمْ يقطعُ الذِّ

1

. ربِ في عددٍ مِن رقميْنِ هناكَ أكثرُ من طريقةٍ إليجادِ ناتجِ الضَّ

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 ø pe mOó``̀Y pÜ rô`̀ n°`̀V nè`̀JÉ`̀f oó``̀LCG

pør«ªbQ ø pe mOóY »a pør«ªbQ

www.obeikaneducation.com

ةُ ربِ الجزئيَّ الورقةُ والقلمُنواتجُ الضَّ

43

12 ×
06

80

30

400 +

516

3 × 2

40 × 2

3 × 10

40 × 10

nás«FõédG pÜô s°†dG nèJGƒf r™ªLG

:1 oá≤jô s£dG:2 oá≤jô s£dG

٤٣
١٢ ×
٨٦43  ×2

٤٣
١٢ ×
٨٦

٤٣٠ +
٥١٦430 + 86

43  ×2

43  ×10

٤٣
١٢ ×
٨٦

٤٣٠

. ا في ١٢ ساعةً ومترً ئبُ ٥١٦ كيلُ نْ يقطعُ الذِّ إِذَ











 



pø«ªbQ røe mOóY » pa oÜô s°†dG
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 pø r«ªbQ øe mOóY »a pø r«ªbQ øe mOóY oÜ rô n°V ا هوَ مبيَّنٌ 6 - 4  ، كمَ ةَ هريَّ هُ الشَّ دٌ فواتيرَ دُ محمَّ دِّ يُسَ
؟ دُ لفاتورة الماء في سنتيْنِ دِّ .كمْ رياالً يُسَ في الجدولِ

ا، دٍ ٣٨ رياالًً شهريًّ تبلغُ فاتُورةُ الماءِ لمنزلِ محمَّ
نْ  ، إِذَ نتيْنِ ا في السَّ وهناكَ ٢٤ شهرً

. دٌ في سنتيْنِ رِبْ ٣٨ في ٢٤ لتجدَ كمْ يدفعُ محمَّ اِضْ

٤٠ × ٢٠ = ٨٠٠  :rQ uó nb 

رِبِ اآلحادَ oI 1: اِضْ nƒ r£ oîdG

اتجَ عِ النَوَ مَ oI 3 : اِجْ nƒ r£ oîdG

ةَ استهالكهِ منَ المياهِ. لِفَ دٌ ٩١٢ رياالًً في سنتيْنِ تَكْ يدفعُ محمَّ

 : r≥ s≤ në nJ

 . ِ اإلجابةُ معقولةٌ نْ العددُ ٩١٢ قريبٌ مِنَ التَّقديرِ ٨٠٠؛ إِذَ

2

٣٨
١٢٤ ×
١٥٢38 × 4

٣٨
١٢٤ ×
١٥٢
٧٦٠ +

٣٨
١٢٤ ×
١٥٢
٧٦٠ +
٩١٢

38 × 20

r™ nª rLpG

: المثاالن ١، ٢ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

٣٥
٢٤ ×

 1٥٧
٤٢ ×

 2٩٢ × ٨١  3

. إذا كانَ  نْ نبتةِ الطَّماطمِ ا مِ حٌ ٣٥ صفًّ زرعَ فالَّ  4

ها؟ ، فكمْ نبتةً قدْ زرعَ في كلِّ صفٍّ ٢٥ نبتةً
ها إليجادِ ناتجِ  تَّبِعُ تي تَ طواتُ الَّ 5  ما الخُ

. حْ ذلكَ رَ بِ ٢٣ × ٥٦ ؟ اِشْ رْ ضَ

 pQÉ``̀Ñ``̀à``̀N’ nô``̀jó``̀≤``̀ sà``̀ dG pπ``̀ pª``̀©``̀à``̀°``̀SG

. pÜGƒédG pás«dƒ≤©e

رِبِ العشراتِ oI 2: اِضْ nƒ r£ oîdG

oájô¡°ûdG oô«JGƒØdG

oAÉªdGk’ÉjQ 38

oAÉHô¡µdGk’ÉjQ 93
o∞JÉ¡dGk’ÉjQ 153
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٤٧ × ٢٤  10٦٤ × ٤٦  11٨٣ × ٦٧  12٩١ × ٧٨  13

: المثاالن ١، ٢ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

١٩
١٥ ×

 6٤٢
٣٨ ×

 7٥٢
٤٧ ×

 8٦٨
٤٦ ×

 9

بُو ) أسرعَ النباتاتِ  يعدُّ نباتُ الخيزرانِ ( البامْ  14

هِ ٩١ سم يوميًّا .فكمْ  ا ، فيبلغُ معدلُ نموِّ نموًّ
و نبتةٌ في ٣ أسابيعَ ؟ ا تنمُ سنتمترً

سةٌ إلعادةِ تدويرِ الورقِ  : تجمعُ مؤسَّ o¢SÉ n« p≤dG  15

ن الورقِ يوميًّا، كمْ حاويةً تجمعُ  ٢٨ حاويةً مِ
ا؟ في ١٥ يومً

يَّاراتِ يرةِ والسَّ غِ يَّاراتِ الصَّ بيِّنُ الجدولُ المجاورُ عددَ السَّ : يُ l läGQÉ s«°S

: ها في ورشةٍ خاللَ شهرٍ تِي يتمُّ فحصُ  الكبيرةِ الَّ

ا؟ ها في ١١ شهرً كمْ سيَّارةً صغيرةً يتمُّ فحصُ

ا؟ ها في ١٢ شهرً كمْ سيارةً كبيرةً يتمُّ فحصُ

ها في ١٥ سنةً على  غيرةِ الَّتي يتمُّ فحصُ يَّاراتِ الصَّ كمْ يزيدُ عددُ السَّ
يَّاراتِ الكبيرةِ؟ عددِ السَّ

16

17

18

tá sjQhódG oáfÉ«°üdG

oäGQÉ s« s°ùdGoOó©dG

oIô«¨°üdG60

oIô«ÑµdG46

؟ ربِ اآلتيةِ تختلفُ عنِ العمليَّاتِ الثَّالثِ الباقيةِ : أيُّ عمليَّاتِ الضَّ n∞∏àîªdG p∞°ûàcG  20

ربِ لنْ  ، فإنَّ ناتجَ الضَّ نْ رقميْنِ نُ مِ ما يتكوَّ بْتَ عدديْنِ كلٌّ منهُ رَ إذا ضَ     21

. رْ إِجابَتكَ . فَسِّ نْ رقميْنِ يكونَ مِ

 : ربِ صحيحةً ونَ جملةُ الضَّ ودَ في كلِّ  ، لتكُ تُبِ الرقمَ المفقُ : اُكْ lá nMƒà rØ ne lánd nCÉ r°ù ne  19

٠    ٢
   ×

   ٠    ٠

45

28 ×
37

18 ×
66

25 ×
22

15 ×
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pø r«ªbQ øe mOóY »a mΩÉbQCG páKÓK øe mOóY oÜ rô n°V  5 - 6

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 mΩÉbQCG páKÓK ø pe G kOóY oÜ pô r°VnCG

. pør«ªbQ øe mOóY »a

www.obeikaneducation.com

هُ المحمولَ ٢٧٥ دقيقةً  يستعملُ والدُ راشدٍ هاتِفَ
هُ  ا. كمْ دقيقةً يستعملُ والدُ راشدٍ هاتفَ شهريًّ

المحمولَ في سنةٍ؟

. ا مِنْ ثالثةِ أرقامٍ في أعدادٍ مِنْ رقميْنِ تستطيعُ أنْ تضربَ أعدادً

هُ المحمولَ في سنةٍ؟ : كمْ دقيقةً يستعملُ والدُ راشدٍ هاتِفَ l∞JÉg

ةِ في ١٢ هريَّ قائقِ الشَّ رِبْ عددَ الدَّ نِ اِضْ ا، إِذَ نةِ ١٢ شهرً في السَّ
دْ ناتجَ ٢٧٥ × ١٢ جِ أَوْ

٣٠٠ × ١٠ = ٣٠٠٠ rQ uó nb

رِبْ ٢٧٥ فِي ٢ oI 1: اِضْ nƒ r£ oîdG

275 × 2

  

٢٧٥
١٢  ×

٥٥٠

رِبْ ٢٧٥ في عشرةٍ واحدةٍ oI 2:  اِضْ nƒ r£ oîdG

275 × 10   

٢٧٥
١٢  ×

٥٥٠
٢٧٥٠

ربِ الجزئيَّةَ اتجَ الضَّ عْ نَوَ مَ oI 3: اِجْ nƒ r£ oîdG

  r™ nª rLpG

٢٧٥
١٢  ×

٥٥٠
٢٧٥٠  +
٣٣٠٠

نةِ. هُ المحمولَ ٣٣٠٠ دقيقةً في السَّ نْ يستعملُ والدُ راشدٍ هاتفَ إِذَ

  : r≥ s≤ në nJ

 . بما أنَّ العددَ ٣٣٠٠ قريبٌ مِن التَّقديرِ ٣٠٠٠، فإنَّ اإلجابةَ معقولةٌ

1

 ١٠

٢

٢٠٠٠

١٤٠

٧٠٠

٢٠٠ ٥٧٠

١٠

٥٠

٤٠٠

1

1

1 1

1

1
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 . ، ثمنُ كلِّ واحدةٍ منها ٨٠٩ رياالتٍ : عندَ بائعٍ ٢٥ ساعةً lOƒ≤f

ها؟ اعاتِ جميعِ ما ثمنُ السَّ
دْ ناتجَ ٨٠٩ × ٢٥ جِ ، أَوْ اعاتِ نِ السَّ لمعرفةِ ثَمَ

٨٠٠× ٣٠=  = ٢٤٠٠٠ :rQ uó nb

رِبْ ٨٤٩ في ٥ oI 1: اِضْ nƒ r£ oîdG

809 × 5  

٨٠٩
٢٥  ×

٤٠٤٥   
رِبْ ٨٠٩ في ٢٠ oI 2: اِضْ nƒ r£ oîdG

809 × 20  

٨٠٩
٢٥  ×

٤٠٤٥
١٦١٨٠   

ةَ ربِ الجزئيَّ اتجَ الضَّ عْ نَوَ مَ oI 3: اِجْ nƒ r£ oîdG

r™ nª rLpG  

٨٠٩
٢٥  ×

٤٠٤٥
١٦١٨٠  +
٢٠٢٢٥   

. ا ٢٠٢٢٥ رياالًً هَ اعاتِ جميعِ نُ السَّ نْ ثَمَ إِذَ
: r≥ s≤ në nJ

.  بما أنَّ العددَ ٢٠٢٢٥ قريبٌ مِنَ التَّقديرِ ٢٤٠٠٠، فإنَّ اإلجابةَ صحيحةٌ

2

: المثاالن ١، ٢ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ
1١٣٥

١٨  ×
2٣٤٠

٣٢  ×

٧٠٣ × ٨٩  3٩٠٦ × ٥٣  4

 nóæY p™«ªésàdG pIOÉYEG ≈dEG oêÉàëJ rób

 päGô`̀°`̀û`̀©`̀dGh pOÉ`````̀MB’G »``a pÜô`` s°``†``dG

. päÉÄ pªdGh

٤

٤
١
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: المثاالن ١، ٢ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ
7١٠٦

١٢  ×

11٤٨٩
٥٣  ×

9٦٣٢
٦٦  ×

12٧٧٠
٧١  ×

10٣٦٢
٣٥  ×

ها في دقيقةٍ واحدةٍ؟  عادُ تصنيعُ لبةً يُ . كمْ عُ عادُ تصنيعُ ٦٣٠ علبةً كلَّ ثانيةٍ يُ  16

امِ الشديدةِ الحرارةِ في هذهِ المدينةِ  ا عددُ األيَّ . فمَ نةِ امِ الشديدةِ الحرارةِ في مدينةٍ ٢٠٦ أيامٍ في السَّ لُ األيَّ عدَّ مُ  17

في ١٢ سنةً ؟

. ربِ ٥٦×٩٤٥؟ اِشرحْ ذلكَ كيفَ تجدُ ناتجَ الضَّ  6

ا بأنَّ السنةَ الهجرية = ٣٥٤  ؟ علمً ا تقطعُ في سنةٍ ا يوميًّا. كمْ كيلُومترً تقطعُ مجموعةٌ منَ الفيلَةِ ٨٠ كيلُومترً  5

ا تقريبًا. يومً

٩٠١ × ٩٦  13٨٦٢ × ٨٧  14٩٣٤ × ٩٧  15

بعضِ  في  لةِ  ستعمَ المُ راتِ  الكُ معلوماتٍ عن  رُ  جاوِ المُ الجدولُ  يِّنُ  بَ يُ  : lá°VÉjQ

ةِ: ياضيَّ األلعابِ الرِّ

؟  كمْ نقطةً توجدُ على ١٢ كرةِ جولفٍ

؟  كم غرزةً توجدُ على ٧٥ كرةَ بِيسبُولَ

. زِ على ٢٥ كرةِ بِيسبُولَ رَ ولف وعددِ الغُ رةِ جُ قطِ على ٢٥ كُ قَ بينَ عددِ النُّ رْ دِ الفَ جِ  أَوْ

18

19

20

IôµdGáeƒ∏©ªdG

p∞dƒ oédGká£≤f 450

p∫ƒ oÑ°ù« pÑdGmäGRôZ 108

pΩó≤dGkIôFGO 32

p∫ƒ oÑ°ù« pÑdG

pΩó≤dG

٥٠٨
٥٩  ×

185 ø«ªbQ øe OóY »a ø«ªbQ øe OóY Üô°V :4-6 ¢SQódG

8



ى  علَ ا  والدهَ معَ  السيارةَ  ا  ركوبِهَ أثناءَ  رزانُ  أحصتْ  ى   علَ ا  والدهَ معَ  السيارةَ  ا  ركوبِهَ أثناءَ  رزانُ  أحصتْ  ى   علَ ا  والدهَ معَ  السيارةَ  ا  ركوبِهَ أثناءَ  رزانُ  أحصتْ  ى   علَ ا  والدهَ معَ  السيارةَ  ا  ركوبِهَ أثناءَ  رزانُ  أحصتْ  ى   علَ ا  والدهَ معَ  السيارةَ  ا  ركوبِهَ أثناءَ  رزانُ  أحصتْ  ى   علَ ا  والدهَ معَ  السيارةَ  ا  ركوبِهَ أثناءَ  رزانُ  أحصتْ   23

ا  الخطِّ السريعِ ١٧ سيارةً زرقاءَ في دقيقةٍ واحدةٍ. إذَ
التِي  الزرقاءِ  السياراتِ  عددُ  فما   ، النمطُ ا  هذَ استمرَّ 

؟ (الدرس ٦-٤)  ا خاللَ ٤٥ دقيقةً هَ يمكنُ إحصاؤُ
٧٦٥  (`L  ٣٦٠  (CG  

٧٧٥  (O  ٤٠٠  (Ü  

ا علِمتَ أنَّ عددَ عظامِ الهيكلِ العظميِّ  إذَ ا علِمتَ أنَّ عددَ عظامِ الهيكلِ العظميِّ   إذَ ا علِمتَ أنَّ عددَ عظامِ الهيكلِ العظميِّ   إذَ ا علِمتَ أنَّ عددَ عظامِ الهيكلِ العظميِّ   إذَ  24

ا  ، فمَ ي ٢٠٦ عظماتٍ لإلنسانِ البالغِ يُساوِ
ا؟  ا بالغً عددُ العظامِ في أجسامِ ٣٧ شخصً

(الدرس ٦-٥) 
٧٦٢٢  (`L  ٦٠٠٠  (CG  

٨٠٠٠  (O  ٦١٨٠  (Ü  

: (الدرس ٦-٤) أوجدْ ناتجَ الضربِ

= ٦٦ × ٧٢  27  = ٤٩ × ٥٥  26  = ١٠ × ٣٤  25

؛  ، بحيثُ يجلسُ ٢٠ طالبًا في اجتماعِ مجلسِ الطالبِ أعدْ ترتيبَ الطاوالتِ المجاورةَ ، بحيثُ يجلسُ   أعدْ ترتيبَ الطاوالتِ المجاورةَ ، بحيثُ يجلسُ   أعدْ ترتيبَ الطاوالتِ المجاورةَ  28

ا؟  (الدرس ٦-٣)  كلُّ طالبَينِ معً

ي.  ا للمشتَرِ عادُ رياالنِ منْ ثمنِهَ ا يُ هَ لكلِّ ٤ مجالتٍ يتمُّ بيعُ لكلِّ   لكلِّ   لكلِّ    29

ا  هَ استعملِ الجدولَ المجاورَ إليجادِ كمْ رياالً سيتمُّ إرجاعُ
؟ (الدرس ٣-٣)    ٢٠ مجلةً ا اشتَرَ ي إذَ للمشترِ

pá©«ÑªdG päÓéªdG oOóY٤٨١٢١٦٢٠
 oIOÉ©ªdG o≠dÉÑªdG

( p∫ÉjôdÉH)… pôà°ûª∏d
٢٤٦        

؟ بِ ٣٥١ × ٢٦ ، فأيُّهما إجابتُه صحيحةٌ ن حمدٍ وعبدِ الكريمِ ناتجَ ضرْ بَ كلٌّ مِ سَ n: حَ
CÉ£îdG p∞ p°ûnà rc pG  21

رْ إجابتك. فسّ

351

26  ×

9126

351

26  ×

2808

رْ إجابتك. فسّ

. ن رقميْنِ بَ عددٍ من ثالثةِ أرقامٍ في عددٍ مِ رْ ا ضَ ياةِ تستعملُ فيهَ اقعِ الحَ ن وَ 22   مسألةً مِ

ٌóªMpºjôµdG oóÑY

ø«ªbQ øe OóY »a Üô°†dG :¢SOÉ°ùdG π°üØdG 186



: ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ :أَوْ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

: ربِ رْ ناتجَ الضَّ دِّ قَ

18  عددُ أرقامِ أكبرِ ناتجٍ 

ن ٣  بِ عددٍ مِ رْ لَ عليهِ من ضَ صُ يمكنُ أنْ تَحْ
. رْ إِجابَتكَ قَمين ؟ فَسِّ أرقامٍ فِي عددٍ من رَ

1٢٦
١٠  ×

2٤٣
٣٠  ×

13٣٢٤
٣٥  ×

14٨٣١
٢٤  ×

٨٩ × ٣٣  3٨٢ × ٩١  4

١٠٧ × ١٢  11٢٥٨ × ٢٧  12

١٥٢ × ٤٧  6٤٣٩ × ٨١  7

٤٠٠٠٠ ريالٍ  (CG ٤٥٠٠٠ ريالٍ   (`L  

٤٠٣٧٥ رياالًً  (Ü ٥٣١٥٠ رياالًً   (O  

ةٍ  : يركضُ سالمٌ ٣٠ دقيقةً في كلِّ مرَّ o¢SÉ n« p≤dG  5

، فكمْ  هرِ ةً في الشَّ بَ ١٨ مرَّ ا. إذا تدرَّ ب فيهَ يتدرَّ
؟  هرِ دقيقةً يركضُ في الشَّ

 . رتقالِ ا مِن البُ وقً ندُ ي مخزنٌ على ٢٧٥ صُ يحتوِ  16

أنَّ  تَ  لِمْ عَ إذا  ها،  كلِّ رتقالِ  البُ صناديقِ  ثمنُ  ما 
؟ ندوقِ الواحدِ ٣٢ رياالًً ثمنَ الصُّ

اليومِ  في  أنَّ  تَ  لِمْ عَ إذا   : mO qó©àe  øe lQÉ«àNG  17

فما  تقريبًا،  ا  يومً  ٣٥٤ نةِ  السَّ وفي   ، ساعةً  ٢٤
نةِ؟ اعاتِ في السَّ عددُ السَّ

٨٤٦٩  (`L  ٨٩٤٦  (CG  

٨٠٠٠  (O   ٨٤٩٦  (Ü  

 ، فصالً  ١٢ من  نُ  يتكوَّ ا  كتابً فــرحُ  ــرأتْ  ق  8

ا  مَ  . صفحةً  ١٨ علَى  ا  منهَ فصلٍ  كلُّ  ي  ويحتوِ
؟ العددُ التقريبيُّ لصفحاتِ الكتابِ

في   ، يتِ كوِ البسْ منَ  أكياسٍ   ٦ فاطمةُ  تْ  اشترَ  10

كلِّ كيسٍ ١٢ قطعةً إذا تناولتْ كلُّ واحدةٍ منْ 
صديقاتِها ٣ قطعٍ ولمْ يبقَ شيءٌ منها. فما عددُ 

. رْ إِجابَتكَ ؟ فَسِّ صديقاتِ فاطمةَ

: في محلٍّ لبيعِ المالبسِ  mO uó©àe øe lQÉ«àNG  9

ا. إذا كانَ ثمنُ الثوبِ الواحدِ  جاليةِ ٤٧٥ ثوبً الرِّ
ا ثمنُ األثوابِ جميعِها؟ ، فمَ ٨٥ رياالً

عـددَ  ي  اآلتـِ الجـدولُ  ـحُ  : يوضِّ o¢SÉ n« p≤dG  15

اجتهِ  ـا أحمدُ علَى درَّ هَ ومتراتِ الَّتي يقطعُ الكيلُ
. ما  ةَ شـهرٍ ا مدَّ أسـبوعيًّ
تِي  الَّ الكيلومتراتِ  عددُ 
نةِ  ا أحمدُ في السَّ هَ يقطعُ
يقطـعُ  أنَّـهُ  ـتَ  علِمْ إذا 
كلَّ  ـها  نفسَ المسـافةَ 

؟ شهرٍ

oáYƒ£≤ªdG oáaÉ°ùªdG

ó ƒÑ°SC’GpäGôàeƒo∏«µdG

112

214

38

410

. رْ إِجابَتكَ قَمين ؟ فَسِّ أرقامٍ فِي عددٍ من رَ
 قطعٍ ولمْ يبقَ شيءٌ منها. فما عددُ 
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t»ªcGôàdG oQÉÑàN’G
6-1 ∫ƒ°üØdG 6

 ١٩ طالبًا؟ ما النَّوعانِ األكثرُ تفضيالً لدَ

هيئةِ  على  األزهــارِ  منَ  شتَالتٍ  وفاءُ  غرستْ   1

. ما عددُ شتْالتِ  ا، في كلِّ صفٍّ ١٥ نبتةً ١٢ صفًّ
ا؟ تِي غرستْهَ األزهارِ الَّ

١٧٠  (CG  ٢٢٥  (`L  

٢٠  (CG  ٢٢  (`L  

 ١٢٤٢  (CG  ١٢٣٢  (`L  

  ١٨٠  (Ü  ٢٤٠  (O  

  ٢١  (Ü  ٢٣  (O  

١١٣٢  (Ü  ١٢٤  (O  

ا فِي النَّمطِ التالي: ي يأتِي الحقً ذِ ما العددُ الَّ  2

٤، ٧، ١٠، ١٣، ١٦، ١٩،  ؟  

 : لودُ المالبسَ التَّاليةَ اشترتْ خُ   3

ها تلكَ المالبسُ تقريبًا؟ كمْ رياالً ستكلِّفُ

لةِ  المفضَّ الكتبِ  أنواعِ  عن  هُ  زمالءَ محمدٌ  سألَ   4

الجدولِ  في  ا  كمَ م  إجاباتُهُ فجاءتْ   ، مُ لديهِ
التَّالِي:

ا.  يفِ مدةَ ٥٤ يومً هِ في الصَّ لَ فيصلٌ معَ والدِ عمِ  5

، فكمْ رياالً  هُ ٢٣ رياالً عنْ كلِّ يومٍ ا أعطاهُ والدُ إذَ
ه؟ أعطاهُ والدُ

. التَّاريخُ والقصصُ  (CG  

. المسابقاتُ والتَّاريخُ  (Ü  

. المسابقاتُ القصصُ وَ  (`L  

. الشعرُ والمسابقاتُ  (O  

لةِ أنواعُ الكتبِ املُفضَّ
اإلشاراتُ النَّوعُ

قصصٌ
مسابقاتٌ

تاريخٌ

عرٌ  شِ

 


 

 











 

٣٧٠  (CG  ٣٩٠  (`L  

  ٣٨٠  (Ü  ٤١٠  (O  

Oó©àe øe QÉ«àN’G   1 Aõ``é`dG

: حيحةَ اخترِ اإلجابةَ الصَّ
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١٦٧٢٣٠٤٣  (CG  ١٦٣٢٧٤٠٣  (`L  

٦ فطائرَ  (CG ١٥ فطيرةً   (`L  

٥  (CG  ٨  (`L  

١٦٣٧٢٤٣٠  (Ü  ١٦٢٣٧٣٤٠  (O  

٢١ فطيرةً  (Ü ٩٠ فطيرةً   (O  

٦  (Ü  ٩  (O  

ا  مليونً عشرَ  «ستةَ  للعددِ  القياسيةُ  الصيغةُ   6

مئةٍ  وأربعِ  ا  ألفً وعشرينَ  وسبعٍ  مئةٍ  وثالثِ 
: يَ » هِ وثالثةٍ

تقرأُ رقيَّةُ ٣٨ صفحةً من القرآنِ الكريمِ كلَّ    13

ا؟ . كمْ صفحةً تقرأُ في ١١ يومً يومٍ

: ا خطواتِ الحلِّ أجبْ عنِ السؤالينِ التاليينِ موضحً

: أجبْ عنِ السؤالينِ التاليينِ

العدديةَ  الجملةَ  يجعلُ  ي  الذِ العددَ  اكتبِ    11

؟   اآلتيةَ صحيحةً
 = ٥× ٨٠٠٠  

التنسِ  كراتِ  الرياضيةِ  األدواتِ  محلُّ  يبيعُ    12

ا علَى  ي كلُّ صندوقٍ منْهَ ، يحتوِ في صناديقَ
. ما عددُ الكراتِ فِي ٧، ٨، ٩، ١٠  ٤كراتٍ
 ، المسألةَ يمثلُ  دالةٍ  أنشئْ جدولَ  ؟  صناديقَ

ثمَّ اكتبِ القاعدةَ.

اليومِ  في  كتابٍ  منْ  يقرأُ عثمانُ ٤٥ صفحةً    10

؟ ، كمْ صفحةً يقرأُ في ٨ أيامٍ الواحدِ

العدديةِ   الجملةِ  هُ  في  ثلُ يمِّ ي  ذِ الَّ العددُ  ما   8

١٢ ×  = ١٠٨؟

القةِ بينَ أ وَ ب؟ تي تعبِّرُ عنِ العَ ملةُ الَّ ما الجُ  9



٢٣٤

٣٦٩

٥ ١

١٢١٥

ب تزيدُ علَى أ بـ ٣  (CG  

ب هيَ ٣ أمثال أ   (Ü  

ب أقلُّ من أ بـِ ٣  (`L  

ثْال أ ب هيَ مِ  (O  

Iô«°ü≤dG áHÉLE’G   2 Aõ``é`dG

ádƒ£ªdG áHÉLE’G   3 Aõ``é`dG

، فِي كلِّ  الفطائرِ ا من  تْ أمُّ سعيدٍ ١٥ طبقً أعدَّ   7

ا؟ تْهَ تِي أعدَّ . ما عددُ الفطائرِ الَّ طبقٍ ٦ فطائرَ

?á«aÉ°VEG IóYÉ°ùe ≈dEG êÉàëJ πg
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