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أربعة وستون الصیغة اللفظیة:   

60+ 4الصیغة التحلیلیة:    

 الصیغة اللفظیة: تسعمئة وخمسة وتسعون 

900+ 90+ 5الصیغة التحلیلیة:    

 اللفظیة: تسعة وسبعون 

70+9التحلیلیة:  

 اللفظیة: ثالثون 

30+ 0التحلیلیة:    

 اللفظیة: تسعون 

90+0القیاسیة:   

 اللفظیة: مئة وخمسة وستون 

100+ 60+ 5التحلیلیة:   

 اللفظیة: ثالثمئة وسبعة وأربعون 
7 +40+300  

 ستمئة واثنان وتسعون 

 ألف وثمانمئة وأربعون 

 أربعة آالف وخمسمئة وأربعة 

600+90+2 

1000+800+40+0 

4000+500+0+4 

321القیاسیة:    اللفظیة: ثالثمئة وواحد وعشرون  

< = > > 

375>425نعم، ما معھ یكفي لشرا الھاتف وذلك ألن ثمن الھاتف أقل من المبلغ الذي معھ.                    
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70إلى أقرب عشرة یساوي   65نعم، ألن تقریب   
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 500000 عشرات األلوف  300 80

100256القیاسیة:  100000+200+50+ 6التحلیلیة:     

 اللفظیة: تسعمئة وتسعة وثمانون ألفاً وسبعمئة وثمان وتسعون 

 ال، ألن القیمة المنزلیة لألرقام مختلفة

 اللفظیة: مئتان وسبعون ألفا وستة 

200000+ 70000+ 6التحلیلیة:    

 اللفظیة: تسعة وأربعون ألفاً وتسع مئة وتسع 

40000+9000+ 900+ 9التحلیلیة:    

 اللفظیة: ثمانیة عشر ألفاً وستة وأربعون 

10000+ 8000+40+ 6التحلیلیة:    

5000+ 700+ 80+ 9التحلیلیة:  الصیغة اللفظیة: خمسة آالف وسبع مئة وتسعة وثمانون   
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اللفظیة: خمسة   70000 900000 2000 800
 آالف وخمسون 

التحلیلیة:  
50+5000  اللفظیة: ثالثة آالف وسبعمئة وواحد وتسعون  

3000+700+90+ 1التحلیلیة:    

وأربعمئة واثناناللفظیة: سبعة وخمسون ألفاً    

50000+7000+ 400+ 2التحلیلیة:   80000+ 9000+70+ 4التحلیلیة:     

اللفظیة: تسعة وثمانون  
 ألفاً وأربعة وسبعون 

25408القیاسیة:   20000+ 5000+400+8التحلیلیة:   

760356القیاسیة:   700000+ 60000+ 300+ 50+6التحلیلیة:   

7635القیاسیة:    
اللفظیة: سبعة  
آالف وستمئة  

وخمسة  
 وثالثون

20976القیاسیة:    

 اللفظیة: عشرون ألفاً وتسعمئة وستة وسبعون 

60084القیاسیة:    

 اللفظیة: ستون ألفاً وأربعة وثمانون

10000 

3 +40+200+8000 +10000  

كجم  13243= 5000- 18243وزن الحمولة=   وزن الحمولة بالصیغة اللفظیة: ثالثة عشر ألفاً   
 ومئتان وثالثة وأربعون 

600900 

4000= 4القیمة المنزلیة للعدد   694213  

40= 4القیمة المنزلیة للعدد   692143  
692143> 694213نالحظ أن   
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1000قم بإلصاق مكعبات من تلك التي تمثل العدد   

نماذج من تلك   10أو   1000مكعب من تلك التي تمثل العدد   1000ھو عبارة عن  
100000التي تمثل   

النماذج ھي طریقة لتمثیل األعداد باستخدام األرقام  
الموجودة في اآلحاد والعشرات والمئات. مكعب األلوف  
یشبھ مكعب الوحدة، نموذج عشرات األلوف یشبھ عمود  

 العشرات، نموذج مئات األلوف یشبھ لوحة المئة. 

نعم، مكعب األلوف  
  1000یتكون من 

مكعب وحدة،  
ونموذج عشرات  
األلوف یتكون من  

عمود عشرة،   1000
ونموذج مئات  

األلوف یتكون من  
لوحة  1000  

7000=1000× 7یمثل النموذج العدد:    

10000= 1000×10یمثل النموذج العدد:    

یوجد في العدد  
1000  :100  

 عشرة

ألف   1000:  1000000یوجد في العدد   

أقوم بتقدیر الوقت الذي أحتاجھ في العد 
ثم أقدر الوقت الالزم للعد   100إلى  1من 

باستعمال القیمة المنزلیة  0010000حتى 
مرة قدر الوقت الالزم   10000فأجد أنھ  

100للعد حتى    
مئة   100و    1000مئات في العدد  10حیث یوجد    1000000مئة في العدد  10000یوجد  

مئة في العدد   10000وبالتالي توجد   100000مئة في العدد  100و  10000في العدد 
1000000 
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90 1000000 90000 80000000 
 اللفظیة: ألفان وسبع

2000+ 7التحلیلیة:    
وتسع مئة وثمانوناللفظیة: ثالثة وأربعون ألفا   

40000+ 3000+900+80التحلیلیة:    

 اللفظیة: ثالث مئة واثنا ألف وثماني مئة وستة 

300000+2000+ 800+ 6التحلیلیة:    

اللفظیة: ثمانیة وثالثون  
ملیوناً وثماني مئة وخمس  

 وسبعون

30000000+8000000+ 800+ 70+ 5التحلیلة:    

900552القیاسیة:   900000+500+50+ 2التحلیلیة:     

246900018القیاسیة:   200000000+ 40000000+6000000+ 900000+10+ 8التحلیلیة:     

5500000القیاسیة:    

 ً 5000000+500000التحلیلیة:   اللفظیة: خمسة مالیین وخمس مئة ألفا  

آحاد 
8 

عشرات
2 

مئات
9 

آحاد
7 

عشرات
5 

مئات
0 

آحاد     
6 

عشرات
2 

 أوالً: نقوم بكتابة العدد في جدول المنازل
5ثانیاً: أضع أصفاراً بدالً من األرقام الواقعة على یمین الرقم    

5000ثالثاً:   
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600 300000 200 10 

 اللفظیة: اثنان وثمانون ألفاً وتسع

80000+ 2000+9التحلیلیة: اللفظیة: تسع   
مئة وواحد  

ألف وأربع مئة  
واثنان 

 وخمسون 

900000+ 1000+400+50+ 2التحلیلیة:    

اللفظیة:  
ثالثون 
ملیوناً 

وثمان مئة  
واثنان 

وأربعون  
ألفاً وخمسة  

 وثمانون

 اللفظیة: تسعة وعشرون ألفاً ومئتان وخمسة 

20000+9000+ 200+ 5التحلیلیة:    

200000+10+ 3التحلیلیة:   اللفظیة: مائتان ألف وثالث عشر   

30000000+ 800000+40000+ 2000+80+ 5التحلیلیة:    

1 +300 +3000+90000+400000+800000000  

 

+ 3ة وخمسون ملیوناً وتسع مئة وثالثون ألفاً وثالث ثالثة وستون   

 

3 +50+30000+900000 +3000000+60000000  

وثالث مئة   ثمان مئة ملیون وأربع مئة وثالثة وتسعون ألفا
 وواحد 

   

90+900+9000 +90000 +900000 +9000000 +10000000 +300000000  

وتسعون ألفاً وتسع مئة وتسعون ثالث مئة وتسعة عشر ملیوناً وتسع مئة وتسعة  .  

     

238370 70+300+8000 +3000+30000 +200000  

4094215 5 +10+200+4000 +90000 +4000000  

ألفاً ومئتان وثالثة وسبعونمئتان وثالثة وستون  263270 . 

ملیون وتسع مئة وستة وخمسون ألفاً  1956225
وعشرون ومئتان وخمسة    

13057804ال، ھذه القراءة لیست صحیحة ألن ھذه القراءة تمثل العدد    

ھي ثالثة عشر ملیوناً وخمس مئة 13507804بینما القراءة الصحیة للعدد    

 وسبعة ألفاً وثمان مئة وأربع 
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78652431 

123456789 

900منزلة المئات فالعدد یقع في  3947في   9ألن القیمة المنزلیة للرقم   

   

900 

60000 4 100000 

4007 7 +4000  

6430000 30000 +400000+6000000  

213101903 

3 +900 +1000+100000 +3000000+10000000 +200000000  
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ألن عملیة الضرب یعني تكرار عدد معین في عدد من المرات، لذا  
أشخاص عندما تكون ثمن   6تذاكر دخول عدد أجمالي ثمن  إلیجاد

مرات   6تكرر   12ریاالً یعنى أن العدد  12التذكرة  

 

 

تذكرة  ثمن
  20=8+12=الكبار

 لایر

ثمن تذاكر الدخول   
لثالثة 

لایر   60=20× 3كبار=
للتحقق  

20+20 +20=60  

                     20وبذلك سیكون تذكرة الكبار= 12نفرض ثمن التذكرة لألطفال 
60)= 8+ 12×( 3فاإلجابة صحیحة ألن    60=20× 3  

 

لایر  132=60+ 72تذاكرھم جمیعا =إجمالي ثمن   

الفریق األول  
=11 ×5 =55         

الفریق  
        60= 5× 12الثاني=

إجابات الفریق الثاني  
 الصحیحة كانت أكثر

دقیقة  50ھدایا =  10التي تستغرقھا مریم لتغلیف   من الشكل تبین أن المدة  

لایر  5= 10÷ 50ثمن السوار الواحد=  

عدد العقود التي تنظمھا ھیفاء وأختھا في  
عقد  16=8×2ساعتین=  

عدد السنوات  
التي مضت  

على صنع أول  
سیارة تعمل  

143بالبنزین=
5 -

3061=129  
أي تساوي  

130تقریبا   

أوالً: قم بفھم معطیات المسألة؛ وھي أن سعاد دفعت  : 7تفسیر المسألة 
أساور  10ریاالً ثمناً ل  50  

ثانیاً: حدد ما المطلوب؛ وھو ثمن السوار الواحد    

ثالثاً: قم بالتخطیط للحل  . 

المسألة باستخدام القسمة، ثم التحقق من الناتج.. رابعاً: قم بحل   
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< > > 

عراً من الخاتم الذي اشترتھ نورة الخاتم الذي اشترتھ سارة أكثر س  

` 1286>1843ذلك ألن    

ألن القیمة المنزلیة الكبرى في العدد المكون من ستة أرقام  
مئات األلوف بینما في العدد المكون من   تكون من فئة 

الكبرى تكون من فئة عشرات   خمسة أرقام القیمة المنزلیة
أرقام   5وعلى خط األعداد یكون الرقم المكون من  األلوف 

أرقام 6المكون من   یقع إلى یسار العدد   
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= < > 

> < = 

7 2 

بالتالي فھد قد استقبل رسائل أكثر من علي  1132<1127بما أن   

 انكلیزیة

 اللغة اإلسبانیة

4858952 

  ا                                       اآلخر وھكذ آحاد: اكتب العددین بشكل رأسي، بحیث یكون آحاد أحدھما تحت 1الخطوة  
                                                                                          االمنزلة الكبرى، وقارن بین رقمیھ: ابدأ من 2الخطوة  
المنزلة التالیة  : إذا كان رقمي المنزلة الكبرى متساویین نقارن بین رقمي3الخطوة    
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4000 50 100000 

60370 70+300+60000 

316524001 
1 +4000+20000+500000 +6000000+10000000 +300000000  

< > 

 الریاض

 الدمام أقل سكانا من المدینة المنورة 
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6+20+500+3000 

 .ثالثة آالف وخمس مئة وستة وعشرون

وثالثونتسع مئة وخمسة وثمانون ألفاً وأربعة   . 

4 +30+5000 +80000 +900000  

9 +200 +8000+10000  

18209 

2 +60+700  762 

عدد الطالب  
8= 297× 3الثالث

91 
ثماني مئة وواحد  

 وتسعون

600 50000 

309065037 

 ً   الصیغة اللفظیة: ثالث مئة وتسعة مالیین وخمسة وستون ألفا

 وسبعة وثالثون

< 

> 

6 
400 

قطع كل من خالد وعلي نفس المسافة ألن  
2643=2643  

0 
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6543  ،4356 ،3465  ،3456  159023   ،154032 ،145099 ،145004  

 تركیا، الیمن، العراق، األردن، قطر 

 عندما أجد الرقمین الموجودین في نفس المنزلة متساویان أنتقل إلى 

 المنزلة التي الواقعة على یمینھا وأقارن الرقمین الموجودین فیھا
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183487 ،139006  ،138032  ،138023  

79920   ، 82234   ، 90125  ، 97902 

248034  ، 248934   ، 258103   ، 285091 
12378   ، 12783   ، 12873 

123456  ، 1234567  ، 123456789 6025264   ، 6052264   ، 6052462 

12500   ، 3500  ، 1600  ، 800 

المنورة، الریاض، القصیم مكة المكرمة، المدینة   

757000  ، 755000   ، 752000 

2439  ،9234 ،4923  ،3294  

2439، 3294،  4923، 9234الترتیب   

 یوضح الجدول المقابل عدد سكان مدینة الریاض لثالث 

 أعوام، استعمل القیمة المنزلیة لترتیب األعداد الواردة 

 في الجدول من األصغر إلى األكبر 
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37000 
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930 900 

4000 40000 

600000 2000000 

حیث أن الرقم الذي عن یمین 8000یقرب إلى  7500ألن العدد     7500العدد ھو    

7499وھو  7500، بینما العدد السابق للعدد  5المنزلة التي سیتم التقریب إلیھا ھو    

4التقریب إلیھا ھو  ألن الرقم الذي عن یمین المنزلة التي سیتم 7000یقرب إلى العدد    

. 
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570 
148200 

494000 

800000 100000 3000000 

2190نعم،  ≈ 2200  

إلى أقرب مئة  2190ھو تقریب للعدد   2200ألن العدد    

 تم التقریب إلى أقرب مئة 

   مئة،   إلى أقرب  999953إلى أقرب عشرة ،   999995

إلى أقرب عشرة آالف،   995427إلى أقرب ألف، 999612
مئة ألف  إلى أقرب 963208  

83300000 ≈ 83275925 

 .إذن إجابة سعود ھي اإلجابة الصحیحة

مالیین ألن فیصل قرب إلى منزلة عشرة   

24صندوقاً یومیاً، فإذا كان الصندوق بھ    27848مصنع میاه غازیة ینتج   

 زجاجة فكم زجاجة ینتجھا المصنع شھریاً مقرباً الناتج ألقرب عشرة آالف 
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3060500 

 ثالثة مالیین وستون ألفاً وخمس مئة 

801  ، 456  ، 399 2800  ، 2634  ، 2599 

18900   ، 18090   ، 18009 73921   ، 39271   ، 29371 

> < 

= > 

3000 
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وزن الدب  
األسود= وزن  

= 11الغوریال+
181 +11        =

كجم  192  

یعید البائع  
50-40 =10  

 لایر

عدد 
6× 3الملصقات= 

ملصق  18=  

لایر ثمن  77لایر أكبر من  80=  10× 8لعب مستعملة ألن   8یجب أن تبیع 
 اللعبة الجدیدة حتى تتمكن من شرائھا

بالتالي عامر مارس الریاضة أكثر من ثالث ساعات  1200>1400  

                                               120×كم ساعة= 20
ساعات   6= 20÷ 120عدد الساعات =   

لیس لدیھا     72= 12+30+ 30ما معھا 
72>>82المبلغ الكافي لشراء الحقیبة ألن    

1× 2 + 5 × 3 + 10 × 2 = 37 

ریاالت، 10ورقتان نقدیتان من فئة إذن من المحتمل أن یكون مع سارة    

ریاالت، وورقتان نقدیتان فئة اللایر الواحد  5وثالث ورقات نقدیة فئة   
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 خطأ 

 صح

فانیلیا، 
مانجو،  

شوكوالتھ،  
 فراولة 

8000 
300000 

1002  ، 1037  ، 1102  ، 1200 

7499  ، 7613  ، 7702  ، 8045 

1300 

< 

> 

الُمراد التقریب إلیھا  أوالً: تقوم منى بوضع خط تحت الرقم الذي یحمل القیمة المنزلیة  

 ثانیا: تقوم بفحص الرقم الذي یسبقھ في القیمة المنزلیة 

إذن إجابة منى غیر صحیحة   600000تساوي تقریبا364796  

5من و ھو أقل  4یوجد الرقم  6ألن عن یمین الرقم   600000لى  إیقرب   
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5000000 

مئة وخمسة وعشرون ألفا وأربع سبع 
 مئة واثنان وستون 

 جـ

9000 

درجة الوحدات            دورة األلوف             دورة المالیین                     
آحاد  عشرات   مئات    آحاد   عشرات    مئات    آحاد   عشرات   مئالت     

5       6      8         9        4       3                                     

 * ضع خط تحت الرقم التي سیتم التقریب إلیھا 3876342

 * انظر إلى الرقم الذي على یمین المنزلة التي سیتم التقریب إلیھا

3876342 

فال یتغیر شیئاً، أما إذا كان أكبر من أو  4إذا كان ھذا الرقم أقل أو یساوي    * 

 یساوي  5، فأضف  1 إلى الرقم الذي تحتھ خط  3876342

4000000كل رقم على یمین الرقم الذي تحتھ خط ضع صفراً مكان * 
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70+20 =90  
60+30 =90  60-20 =40  

100 -20=80  60+30 =90  90-30 =60  

67 = 54 + 13 

49 = 18 – 67 

كرسي إضافیا تقریبا  50إذن نحتاج    

71 93 91 

81 124 142 

151= 82+69معا=عدد الصفحات التي قرأتھا من الكتابین   

17 24 28 

23 37 28 

71عدد الصور التي التقطھا یوم الثالثاء = +34  

71عدد الصور التي التقطھا یوم الثالثاء =  – 34  

صورة = 37  
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0 

 .طرح الصفر عدد
9 

ة الجمعخاصیة التجمیع لعملی  . 

68 

خاصیة اإلبدال لعملیة  
ال  

53=13 + 40 = 13 + 28 + 12 =56 16 + 40 = 16 + 19 + 21 77=17 + 60 = 17 + 36 + 24 

خاصیة قاعدة طرح أي عدد من نفسھ و تكون النتیجة صفرا ، وھي عكس   

 العنصر المحاید الجمعي التي تنص على أن مجموع أي عدد والعدد صفر

      5= 0+ 5،  0=5-5مثال:   یساوي العدد نفسھ 
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خاصیة   9
 

4 

 .خاصیة التبدیل

 .العنصر المحاید الجمعي 9

طرح عدد من   1 5
ھ نف  

 خاصیة التجمیع

0 
طرح العدد صفر من أي  

 عدد

17+13 +24=30
+24 =54  

35+15 +22
=50 +22=7

2 

13+27 +11=40 +11
=51  

14+26 +33=40 +33=73  31+29 +22=60 +22=82  

22+28 +16=50
+16 =66  

دقیقة  114=45+ 45+24بقیت لخروجھم:   

شكل ھندسي                      12= 5+ 3+ 4لدى نور   
شكل ھندسي                   12= 3+ 4+ 5لدى محمود  

 لدیھما العدد نفسھ من األشكال ، خاصیة اإلبدال     

1 1 

 نعم، نستطیع أن نكتب أي عدد ألن األعداد في الطرف األیمن تساوي 

 األعداد في الطرف األیسر، وألن عملیة الجمع عملیة تبادلیة

عدد والعدد صفر یساوي العدد  المحاید الجمعي: مجموع أي 
إذن حسن ھو من أعطى المثال الصحیح نفسھ  

أي                                   1639=639+1000= 639)+ 225+ 775نقوم بعملیة تجمیع (
ثم اجمع  1000فیكون الناتج یساوي  225و  775اجمع العددین   

    1639لنحصل على المجموع النھائي وھو 639العدد 
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تقریبا 190 = 70 + 120 
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20+70 =90  310 +30=340  
400 +100 =500  

1600-300=1300  2750-1530 =1220  37000 -7000=30000  

یساوي تقریبا  3998+1795
لایر  6000= 4000+2000 1213اإلجابة الدقیقة:   + 1510 = 2723   

1200التقریب ألقرب مئة:   + 1500 = 2700  

1000التقریب ألقرب ألف:  + 2000 = 3000  

ناتج التقریب إلى  بمقارنة 
أقرب مئة وناتج التقریب إلى  

الدقیقة   أقرب ألف باإلجابة 
نجد أن ناتج التقریب إلى  
أقرب مئة أقرب إلى اإلجابة  
 الدقیقة 

30+2=50  600 +0 =600  700 +300 =1000  

460 -230 =230  1600-500=1100  1000-1000 =0  

27630 -5360=22270  49000 +8000=57000  47200 -20400 =26800  
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143000 ≈ 142953 

121000 ≈ 120511 

كیلو متر تقریبا 22000 = 121000 – 143000 

85000 ≈ 84600 

58000 ≈ 57880 

لایر  27000= 58000- 85000  

متر تقریبا 18000= 9000+9000        9000 ≈ 8850 

800 ≈ 828 

500 ≈ 509 

متر تقریبا  300= 500- 800  

600 ≈ 609 

500 ≈ 492 

600 -500 =100  
 متر تقریبا 

600 ≈ 601 

500 ≈ 492 

متر تقریبا  100= 500- 600  
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1400 850،العددین ھما:     

  20،  10ینقصا عند تقریبھما إلى الحد األدنى ویصبحوا  23،  11العددین  أقل فمثال 
30= 10+ 20وبعد التقریب   34=11+ 23فیكون المجموع قبل التقریب   

تقدیر عمر اإلنسان، أو تقدیر الثمن الكلي لألشیاء التي  
األسواق للتحقق من معقولیة المبلغ   تشتریھا من أحد

 الدقیق الذي ستدفعھ 

0 
من   0طرح ال 

أي عدد یساوي  
 .خاصیة التجمیع لعملیة الجمع 17 العدد نفسھ 

250 3000 
74000000 

> > < 

              58+عدد نقط باقي الفریق= 30          58+عدد نقط باقي الفریق=12+18
نقطة  280=30- 58عدد نقط باقي الفریق=  

       2 ×30=60 30 ≈ 232 

https://hulul.online/


https://hulul.online/


 بما أن كلمة )تقریبا ( وردت في المسألة، فإننا نقدر اإلجابة 

لایر تقریبا  1100إذا یلزم               1100 = 600 + 400 + 100 

 المطلوب اإلجابة الدقیقة 

96 = 33 + 42 +21 

110إذن اإلجابة ال، ألن  < 96  

ما لدى سامي وخالد وناصر أقل  
110من  

المطلوب نقدر  
اإلجابة، حیث وردت  

كلمة تقریبا في  
 السؤال 

40 ≈ 36 

10 = 40 – 50 

إذن شارك في الرحلة  
طالبات تقریبا من   10

 الصف الخامس 

 .المطلوب اإلجابة الدقیقة

200<199یمكن ذلك ألن نعم  199=92+107  

 المطلوب اإلجابة الدقیقة 

74 = 17 + 34 + 23 

 المطلوب إجابة تقدیریة 

350 ≈ 354 

ساعة   700= 2× 350  

  المطلوب اإلجابة
  88=4×22  الدقیقة

 متر

 

 تقدیري، ألنھ من الصعب إیجاد العدد الدقیق للسكان عندما یكون كبیرا

السعودیة ، ففي كل یوم یكون ھناك زیادة أو كما في المملكة العربیة   

 .)نقصان في عدد السكان؛ )والدة/ وفاة
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100 +100 =200  

ألن مجموعھم  نعم، یجب تجمیع اآلحاد 
5 +7 <9  

وھذا یعني أن بھم مجموعة عشرات  
آحاد 2ویتبقي  واحدة   

عشرات  10ال یجب تجمیع العشرات       ألن بعد الجمع مجموعھم أقل من   
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400 +80=480  1600+400=2000  3000+900=3900  29000+8000=37000 

178 +236 =414  
 زجاجة 

 ألنك تحتاج إلى جمع األرقام الموجودة في المنزلة نفسھا، أي تجمع 

  اآلحاد معا ، والعشرات معا ، والمئات معا

360 +60=420  300 +700 =1000  700 +1000=8000  

800 +7000 =
15000 

6000+3000 =9000  

422 983 7717 

24000 +7000=31000  

31170 
9237 

1554 

83000 +5000=88000  

87617 

37000 +82000 =119000  

119548 

694000+48000=742000  

741598 

عدد السیارات التي عبرت الجسر في ذلك الیوم  
15904=7123+8778ھي   

لایر          ثمن    185=  15-200ما بقي مع بكر=
  180=30+ 150المالبس الریاضیة وكرة القدم =

مع بكر یكفي لشراء  لایر     بالتالي ماتبقى 
185< 180المالبس الریاضیة وكرة القدم ألن    
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60000ویساوي تقریبا     59999= 12345+ 47654  

یساوي عشرة عندما یكون منزلة آحاد األلوف أكبر من أو   

380 
4000ویساوي تقریبا  4498  

53=18 + 35 = 18 + 25 + 10 43=3 + 40 = 3 + 14 + 26 

57=12 + 45 = 12 + 30 + 15 75=25 + 50 = 25 + 31 + 19 

990 2200 

78000 4000 
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136 

2 

خاصیة المحاید  
 الجمعي

خاصیة التجمیع في عملیة  
 الجمع

9
 

اإلبدال في عملیة الجمعخاصیة  . 

عدد األقالم في  
مقلمة  

1+2+3سلمى=
=6    

عدد األقالم في   
مقلمة  

3+ 1+ 2فاطمة= 
مقلمة  كل    6=

من سلمى  
وفاطمة تحوي  
العدد نفسھ من  
األقالم (خاصیة  
 اإلبدال) 

90 ≈ 85 

400 ≈ 364 

5300 ≈ 5274 

             المطلوب اإلجابة الدقیقة 
عدد األمتار التي  

متر 80=20× 4تحتاجھا=  

 

35413 28000 +7000
=35000  

100881 63000 +37000
=100000  

225 ،  175  أوال : نقوم بجمع      

139ثانیا : نقوم بجمع ناتجھما على    

 539 =139 + 400 = 139 + 225 + 175 
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باستعمال   421أوال : أقوم بتمثیل العدد 
 النماذج

1ثانیا : نطرح اآلحاد   - 1 = 0  

ثالثا : عند طرح العشرات یجب إعادة  
عشرات  10تجمیع مئة واحدة إلى   

عشرات من   4ألنھ ال یمكن طرح  
 عشرتین، ثم أعد تجمیعھا مع

عشرة 12العشرات فیصبح لدینا  . 

  3رابعا : نطرح المئات حیث یتبقى لنا 
لیكون الناتج  مئات لنطرح منھم مئتین

421 -241 =180  

عشرات 10قمنا بفك التجمیع لمئة واحدة إلى   . 

259 259 +98=357  334 334 +345 =679  

92 

92+195=287  

384 

384 +248 =632  

384 384 +248 =632  

258 258 +469 =727  268 268 +593 =861  
219 219 +729 =948  

 ألننا نقوم بطرح اآلحاد من اآلحاد والعشرات من العشرات والمئات من 

  المئات وھكذا، كما أننا نحتاج إلى الفك والتجمیع أحیانا
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3719-957=2762 
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123 

500التقدیر:  – 400 = 100            
123الجمع:   + 403 = 526  

208 

     090التقدیر:  – 700 = 200
20الجمع:   + 729 = 937  

2117 

3000التقدیر:   – 800 = 2200  
2117الجمع:  + 845 = 2962  

2492 

500التقدیر:  – 2000 = 3000  
2492الجمع:   + 2293 = 4785  

لایر  70= 25-95بقي مع عائشة   المطروح = الفرق  –المطروح منھ    

 للتحقق من صحة الطرح: الفرق + المطروح = المطروح منھ 
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187 

500التقدیر:  – 300 = 200  
18الجمع:   + 292 = 479  

087 

009التقدیر:  – 800 = 100  
873الجمع:  + 78 = 924  

278 

005التقدیر:  – 200 = 300  

278الجمع:   + 246 = 524   

647 

1000التقدیر:  – 300 = 700    986 
647الجمع:   + 339 =  

3908 

8218+627=8845  
9000-600=8400  

365 +3908=4273  
4300-400=3900  

8218 927 

927 +4824=5751  
6000-5000 =1000  

2618 

2618+5709 =8327  
8000-6000 =2000  

20838 
20838 +18698 =39536   40000-19000=21000  

21991 

21991 +42788 =64779   65000+43000=22000  

+ عدد األطفال       17+ 12=36
أطفال  7= 29-36األطفال= عدد   

الباقي        6065=701+ 5364المنطقة التي وصل إلیھا:
متر 2785=6065- 8850على القمة    

126شجرة من البرتقال و   123شجرة من الزیتون و   333زرع مزارع    

شجرة، فھل مجموع الشجر  600التین فإذا كان لدیھ مسبقا  شجرة من   

 الذي زرعھ أكبر أو أقل من عدد الشجر الذي كان یمتلكھ مسبقا ؟ 
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طن   2670=3100-430  
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57+252=309  

252 

172 +535 =707  

172 

1470+536=2006  

1470 3582 

3582+4423 =8005  

 عدد حضور الیوم األول یزید عن عدد حضور الیوم الثاني

شخص  650= 350- 1000: بمقدار آالف وأعید 6أبدأ من منزلة األلوف حیث نأخذ آالف واحدة من     

42525آحاد فسیكون الناتج  10عشرات و  9مئات و   9تجمیعھا إلى  : 
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372 

372 +36=408  

112 

112 +492 =604  

1532 

1532+7474 =9006  

3171 

3171+4836 =8007  

3708 

3708+5295 =9003  

16049 

16049 +14021 =30070  

كرة 35 100الفرق بین تخمین آمنة والعدد الصحیح =   – 972 =  

متر 80= 3050-2970  

811430-663653 =147777  

894000-172615 =721385  
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111=35475-35586=عدد من ثالثة أرقام               35475-عدد  

إذن إجابة عبد الرحیم ھي  
 اإلجابة الصحیحة 

ألن خالد أخطأ في إعادة التجمیع  
في منزلة عشرات األلوف، لذا    3

زیادة في إجابتھ عشرة   ھناك
 آالف 

آحاد 10و  عشرات  9مئات و   9آالف ونعید تجمیعھا إلى  5نأخذ ألف واحدة من    

 5000-3406=1594  

328 

328 +6
24=95

2 
7703 

7703+1258 =8961  

17417 

17417 +1617=19034  

3128
 7000+24000=31000  

10991 

9000+2000 =11000  50895 
37000 +14000 =51000  

65147 -5487=59660  

الباحة،  
 بیشة

 ال، ألن مجموع المسافرین من مطاري الھفوف وبیشة 

55438>65147مسافر           55438= 46285 + 9153 = 
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 صح

 خطأ 

6
 

 .خاصیة اإلبدال

389 
 طرح العدد من نفسھ  

 خاصیة التجمیع 3

اإلجابة الدقیقةالمطلوب  . 

لایر  56= 36-92ثمن الساعة=   

5400+500=5900  

89330 -80240 =9090  

182 

182 +430 =612    
600 -400 =200  

3732 

3732+273=4005  
4000-300=3700  

سورة   67=47- 114  

كلم  720= 6690-5970  

عشرات  9مئات و   9آالف ونعید تجمیعھا إلى  4واحدة من نأخذ ألف   

1683فیكون الناتج  آحاد  10و      
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300 

كلم 22728= 142984-120256  

12235012 

إلیجاد العدد الذي یزید بمقدار  
بعملیة   نقوم 456987عن  1000

457987= 1000+456987   الجمع  

دورة األلوف            
آحاد  عشرات  مئات      

5      3            2  

دورة الوحدات       
آحاد  عشرات  مئات 

2       1       0  

دورة المالیین        
آحاد  عشرات  مئات  

2     1      
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 أحمر                 

 أزرق  

 أخضر    

 أصفر      

 وردي  

10 

9     

11 

 األصفر  األحمر  األخضر 

طالب  4=10-6  

وبما    11= 6+ 5عدد الطالب الذین یفضلون اإلنجلیزیة والتربیة البدنیة= 
بالتالي عدد الطالب الذین یفضلون اإلنجلیزیة والتربیة   10>11أن 

 البدنیة أكبر من عدد الطالب الذین یفضلون التربیة الفنیة 
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 السیارة

 المشي

اللون      التكرار    
   3حمراء           
  3زرقاء           
   2صفراء           
2بیضاء           

 ما ھو لونك المفضل؟ 

 ما ھو شرابك المفضل؟ 

تقضیھا في حل واجباتك المنزلیة؟ ما عدد الساعات التي   

 الجبن          

 الزعتر    

 اللحم 

 علوم

 ریاضیات

 لغتي
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2 

3 

1 

1 

النشاط  التكرار   
    4القدم         
   3الرسم      
  5السباحة       
3القراءة        

8قلم الرصاص بیع منھ   

 المقص

16 

        5ممحاة        
        2صمغ         
  8قلم رصاص   
1مقص           

 أوجھ االختالف: لوحات اإلشارات تستعمل اإلشارات، والجدول التكراري أوجھ التشابھ: أن كالھما یستخدم لتنظیم البیانات

 یستعمل األعداد 

 األفضل في جدول تكراري ألن عدد السكان كبیر، اإلشارات تحتاج إلى 

حالة األعداد الكبیرة مثل عدد السكان مساحة كبیرة في   
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المعلمین و ما یقابلھم من أعداد الطلبة استعمل الجدول إلیجاد نمط یبین عدد   

طالب 9، وكل مجموعة تزید على المجموعة السابقة لھا ب  8عدد المجموعات   

طالب   72=9×8عدد الطالب الكلي=  

فإن عدد الطالب یزداد بمقدار  2كلما زاد عدد المعلمین بمقدار  .  

24عدد المعلمین المرافقین لتلك الرحلة:    

طالب   3طالب ومعلم واحد یصطحب   72عدد الطالب    

إذن اإلجابة صحیحة  24= 3÷ 72عدد المعلمین المرافقین=  

180 240 300 360 

شطائر  8  

كتب  8  

محاولة  12ناجحة =  عدد المحاوالت ال  

محاولة  60= 5× 12عدد محاوالت التسدید=  

أسبوع  14  

    14    12       10      8       6       4       2عدد األسابیع     

         1050  900        750  600    450    300    150یكسب        

لایر كان    1200= 200× 6        6=5÷ 30
 معھا

160 

200 

الواردة في المسألة كبیرة، وتظھر بترتیب معین مما یجعل ألن األعداد   

 استعمال الجدول طریقة مناسبة إلیجاد النمط الذي یحل المسألة 

عندھا   تصدقت   
5        200  10      

400      15        
600    20       
800  25     

1000 30     
1200 
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10 11 12 
1 2 3 

دقیقة  20 لایر  6   

ریاالت  10ال، ألن معظم الطالب مصروفھم أقل من    
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كلم2= المسافة التي یبعدھا أكثر عدد من الطالبات  = 

أطفال  4  

طفل  13  

60  ، 59  ، 57 ،53األطوال التي یتساوى عندھا أعداد األطفال الرضع ھي     
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قم بسؤال أصدقاءك عن عدد الساعات التي یقضیھا كل  
التلیفزیونیة یومیاً، وكانت   منھم في متابعة البرامج

 عدد ساعات متابعة البرامج التلفزیونیة یومیا  اإلجابات كالتالي 
1                 3                    2                    
1                 1                    1                    
2                1                      2  

 1 2 3 

أكثر مدة زمنیة تكررت في ممارسة عمر لریاضة  
دقیقة   27الجري ھي  

دقیقة ھي مرتین 20الجري لمدةعدد المرات التي قضى فیھا عمر ممارسة ریاضة    

9 

7 

2 

4 

1261 580 
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 األربعاء

 الخمیس 

سیارة  21  

سیارات         6= 4+ 2مبیعات یومي الخمیس والجمعة معا=
سیارات ،   6مبیعات یوم األربعاء =  

 المبیعات متساویة 

ھـ 1430  

معلمات  5= 42-37  

أكثر سنة دراسیة كان فیھا عدد من المعلمات  
3143/  2143ھي السنة الدراسیة   

أقل سنة دراسیة كان فیھا عدد من المعلمات  
1143/ 0143ھي   

 

         100  80  60    40    20عدد األیام       
10     8     6      4     2عدد األجزاء      

من الجدول یتبین أنھ  
یوم  100یحتاج   

تمثیل البیانات بالنقاط ھي طریقة سھلة وبسیطة تمكننا من تمثیل عدد 
نقاط خط األعداد إلظھار كل واحدة من × البیانات وذلك  فوق  من

 بوضع إشارة البیانات
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سم  145  
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 الخامس 

 الرابع

أي   2= 6- 8
 تزید بطولتین

5 +3 =8  
 بطوالت 

 حصل الصف الخامس على أكبر عدد من البطوالت 

 باستخدام عملیة الجمع، حیث قمت بجمع عدد بطوالت الصف الثالث 

 مع عدد بطوالت الصف الرابع

 منى ومشاعل، ریم و رھف و ھدى 

درجة 60=80- 140  

درجة 40=60- 100  

ھیا وسمر  
140 +80
=220  

 وجدت اإلجابة باستخدام الجمع حیث قمت بجمع كل درجة من

220حتى توافق الناتج مع  140درجات الطالبات مع   .  

 نعم، ارتفاع وانخفاض أسھم البورصة 

الفترة   كان ارتفاع أحد األعمدة یقع فيعندما یكون إیجاد القیمة الدقیقة صعباً، فمثالً لو 
فإنھ یصعب في بعض األحیان تحدید القیمة الدقیقة  ) 100+ 80(  ال، ألن قراءة البیانات ستصبح صعبة حیث ستبدو األعمدة متقاربة جداً  
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 عددین 
،  12فیكون العددین  2،  1نفرض العددین 

21 

أعداد  6 فتكون األعداد    3،  2، 1نفرض األعداد 
321 ،231 ،312 ،132 ،213 ،123  

عدد  24  

اختر أحد األرقام ثم اكتب جمیع الترتیبات الممكنة من  
لتكوین األعداد المطلوبة، ثم اختر الرقم   األعداد األخرى

الممكنة من األعداد األخرى   الثاني واكتب جمیع الترتیبات
 وھكذا

 أحمر أحمر، برتقالي برتقالي م م، م ت، م ح، ت م، ت ت، ت ح، ح م، ح ت، ح ح  

شعار شعار    
شعار كتابة  
كتابة شعار   

 كتابة كتابة

 أحمر أحمر، أحمر أخضر، أصفر أحمر، أصفر أخضر 
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 عدد نواتج تجربة = حاصل ضرب عدد نواتج كل تجربة على حدة 

) شعار، كتابة(  2فمثالً: عدد نواتج رمي قطعة نقدیة =    

) احمر، أزرق(2عدد نواتج تدویر المؤشر =    

2عدد نواتج التجربة =   × 2 = 4  
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نتیجة  24= 4× 6النواتج الممكنة= عدد نواتج رمي المكعب× عدد نواتج تدویر المؤشر=  عدد  

نتیجة 12النواتج الممكنة = عدد   

إذا استبعدت النواتج المتشابھة عدد النواتج المتبقیة 
  =6  
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: یمكنك تحدید النواتج الممكنة لتجربة ما بإحدى الطرق التالیة   

الرسم الشجري -2، الجدول-1  

 - 3:المبدأ التالي

 عدد النواتج الممكنة=عدد نواتج الخطوة األولى× عدد نواتج الخطوة الثانیة

كلم/ساعة 100  

 الظبي

كلم/ساعة 30=80- 110  

كلم/ ساعة  40سرعة الفیل =    

كلم/ساعة  80مثلي سرعة الفیل =    

 إذن الحیوان الذي تبلغ سرعتھ مثلي سرعة الفیل ھو األسد 

> > = 
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الكرة أحمر أو أزرق احتمال أكبر أن یكون لون   
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 مستحیل مؤكد

 مستحیل

 متساوي اإلمكانیة 
10عدد المكعبات =   

2عدد المكعبات الصفراء =    

من   8احتمال اختیار مكعب غیر األصفر: 
01  

  6المكعب الذي احتمال اختیاره أكثر من غیره ھو األزرق؛ حیث احتمالھ  
01من   
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 أكثر احتماال أقل احتماال 

 مستحیل مؤكد

 أقل احتماال  أكثر احتماال

5من   1 5من   4   

5من   2 5من   0   

5من   3 5من   0   

21من   2  

32من  18  
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 إذا تم تدویر المؤشر فإن احتمال النواتج تكون أعداد 

 زوجة احتمال مؤكد 

6النواتج الممكنة =    

2367عدد وجبات یوم الثالثاء =   + 45 = 2412  

2367عدد الوجبات خالل األیام الثالثة =   + 2412 + 2745 =  

  7524وجبة 
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 صح

 صح

وھو اقل احتماال 4من  1احتمال البرتقال    

وھو األكثر  4من  2احتمال أن یكون الناتج تفاح أو خوخ ھو   

 احتماالً 

الرابعة أكبر عدد لألھداف سجلھ منتخب المدرسة لكرة القدم كان في المباراة   

الثالثة المدرسة لكرة القدم كان في المباراة أقل عدد لألھداف سجلھ منتخب   

لایر للتحقق   420توفر دانة  
لایر  420= 35×12  
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0 

2 

98 

عدد الطرق  
  6= 3× 2الممكنة=

 طرق 
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> < < = 

= < = > 

12 19 21 75 

7 
14 17 16 

30 24 9 7 

كتب  7كتب وباع جعفر   8باع محمد    

لایر  35= 15+20مجموع ما وفرتھ ھدى=   

لایر  40=20+ 20األقالم+ ثمن الدباسة=مجموع ثمنیھما= ثمن   
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 لتوضیح أنھ تم طرح واحد 

 .الجمع

 .الطرح

اثني عشر ناقص  
خمسة            

12-5  

4+1واحد زائد أربعة         

8+ 6ستة زائد ثمانیة          عشرة ناقص ستة       
10-6  

     واحد زائد واحد                 
1 +1  
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  2+3العبارة العددیة
5=2+3الجملة العددیة  

               3-6العبارة العددیة
2= 3- 6الجملة العددیة    

+ - + 

- + - 

 العبارة العددیة: تتضمن أعداد وعملیات علیھا تمثل كمیة ما 

أوالجملة العددیة: تتضمن أعداد وعملیات علیھا وإشارة = أو إشارة <   
> 

الجملة   14+ 11العبارة العددیة
  25=  14+ 11دیة العدد

 مباراة

         14+2+16+ 4العبارة العددیة  

رابطة شعر  36= 14+2+16+ 4الجملة العددیة    

                   9- 37العبارة العددیة
سمكة   28=9-37الجملة العددیة    

https://hulul.online/


+  

+ - 

- + 

 التوت والشیكوالتھ 

36= 97- 133الجملة العددیة    

88+133=221  

88+133=37  

97+88 +133 +65+51 =434  

13+29                 16 +29             13+29 >16+29  

راكباً،   55توجھت حافلة معتمرین من الریاض إلى مكة المكرمة وعلى متنھا   

األطفال، فكم طفال في الحافلة؟ منھم من الكبار والباقي من  48إذا علمت أن   
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50-12 =38  
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12+9  

ریاالت  3أي بقي لدیھا    3= 17-20           17= 3+ 5+ 9الجملة العددیة    

سبعة  أربعة عشر زائد 
 تساوي واحد وعشرین 

اثنا عشر زائد ثالثة  
زائد أربعة یساوي  

 تسعة عشر 

ثالثون ناقص اثنا  
عشر یساوي  
 ثمانیة عشر

 الجملة العددیة 

أي   21=25-4
لعبة  21سیوزع خالد    

كلم یوم األحد   4السبت و كلم یوم  3مشي خالد 
كیلو متراً مشي خالد   كلم یوم اإلثنین. كم 5و 

 في االیام الثالثة؟ 
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كلم  385= 163- 548  
كلم  548 كلم  163   

شخص  36= 20+3+12  

 أربعة عشر ناقص ثمانیة یساوي ستة 

أربعة وعشرون زائد تسعة  
 یساوي ثالثة وثالثون

 ستة زائد أربعة زائد احدى عشر یساوي واحد وعشرون  اثنان وثالثون زائد اربعة یساوي ستة وثالثون

وعشرون خمسة وثالثون ناقص سبعة ناقص ستة یساوي اثنا   اثنا عشر زائد ثالثة زائد اثنان یساوي سبعة عشر   

870 -679  

83+679=762  

 كم كیلومتراً تزید المسافة بین أبھا وجازان على المسافة بین الدمام والجبیل

https://hulul.online/


500 
70 

 كالھما إجابتھ صحیحة 

علي؟  ریاالً فكم ریاالً مع  55ریاالً فإذا كان مجموع ما مع أحمد وعلي  48مع أحمد    

لایر  7إذن ما مع علي =   7 = 48 – 55 

لایر  45= 2735-2690  

میدالیات  3  

 أحمد

میدالیة 14= 1+ 6+ 3+ 4  

700 800 500 900 
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نعم، ألنھ ال یمكن تحدید كافة العالقات بین األطوال وبالتالي ال یمكن  
الترتیب الذي اصطفوا بھ  تحدید  

 ألنھا سھلة التمثیل، كما أن االعداد صغیرة

الترتیب ھو: بدر، عبدهللا، فھد، سعود، محمد إذن   

 نعم، التخمین مع التمثیل 

  6= 4-2+8ما كان معھا  من البدایة=
 ریاالت 

  254=60- 80-6-400ما بي لھ لیصل إلى خط النھایة =
 متر

أشخاص  9= 4- 1+ 5+ 2-4+5عدد من بقي في الحافلة=  

عدد المربعات الزرقاء  
مربع أزرق  48= 6× 8=  

 كرة القدم، تنس الطاولة، السباحة 

 كرة القدم، السباحة، تنس الطاولة 

 السباحة، كرة القدم، تنس الطاولة 

 السباحة، تنس الطاولة، كرة القدم 

 تنس الطاولة، كرة القدم، السباحة 

الطاولة، السباحة، كرة القدم تنس   

سمكات في  6بقي 
 األحواض الثالثة 
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إذا   1= 3الحوض     4=  2الحوض      5=1الحوض 
سمكات                                          4باع 

        1= 3الحوض     2=2الحوض     3= 1الحوض 
احتمال آخر                                            

    2= 3الحوض      5=2الحوض       3= 1الحوض 
                  سمكات                    4إذا باع 

    1= 3الحوض     3= 2الحوض     2= 1الحوض 

 

15=5×3عدد األقالم=  
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6 

 2 

كتب  10سیضع أحمد على الرف الخامس    

 عند اكتشاف القاعدة أو النمط نضرب كل مدخلة وفق القاعدة بتوسعة النمط

2 

27 

×9  

10 18 

+5  

  5ثمن 
25بطاقات=  
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 نبحث عن عالقة بین قیم المدخالت بالمخرجات 

 األول سمیر   الثاني: فیصل  الثالث: علي  الرابع: سالم 

+ - - 
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25+5=30  
23+5=28  
22+5=27  

21+5=26  
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6 
7 
8 
9 

-4  

 جدول الدالة یبین األنماط بإجراء العملیة نفسھا على جمیع المدخالت 

7 
9 

11 
13 

11        
8         
5          
2 

8           
9              

10          
11 
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-11  

مدخالت 
40      
41      
42     
43 

مخرجات 
35      
36       

37     38  

-5   

   مدخالت
8            
9         

10          
11 

        مخرجات
5           
6           
7           
8 

-3  

13ولیس  14= 9+ 5أخطأ أحمد ألن    

لایر، أوجد دخل كندة عندما   10یزید دخل كندة على دخل شروق ب 
لایر  250، 251، 252ن دخل شروق یكو  

10القاعدة:     +  
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47+32 =79  
 صورة 

لایر  52= 87-35  

اثنین وثالثون ناقص أربعة عشر یساوي  
 ثماني عشر

ستون ناقص ستة وعشرون یساوي أربعة  
 وثالثون

+ 

- 

بالونات   4= 1- 5عدد البالونات الزرقاء التي فرقعت=  

12 

29 

+4  

مدخالت  
5      

10     
15     
20 

مخرجة    
10     
20      
30    
40 

2القاعدة:   ×  

لایر  40ثمن التذاكر جمیعھا  

9                     
11                   
13                    
15 

وذلك بمقارنة قیم المدخالت والمخرجات للحصول على  
   الدالة
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تفاحات   4كل واحدة ستأخذ 
 وتبقى تفاحة بدون توزیع

4000+4000
كل   8000=

صل  بنت تح
على 

وأخوھم  2000
4000 

قوالب  3نحتاج   

  6یمكن ترتیبھم ب 
 طرق 

 عدد الكرات المتبقیة=

25- )3 +6 +1 +4 =(11  
 كرة

)52 +8( -23 =37  
 لایر

3 ×2 +8 ×2 =22  
 متر

متر 230=30+ 200  

= المجموع         8+
= الفرق     10- المجموع

          44×الفرق= 2
         22الفرق= 

= المجموع      10الفرق+ 
       32= 10+22المجموع= 

24= 8 32العدد المطلوب=  
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010النمط ھو أن جمیع المدخالت تم تحویلھا من متر إلى سم بالضرب في    
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4          
5            
6             
7 

مدخلة   
4        
5        
6          
7 

مخرجة   
8         

10          
12         
14 

×2  

2القاعدة:  × 2زاد المخرجة  1كلما زاد المدخلة    

 ال، ألن القاعدة تصف العالقة بین المدخالت و المخرجات 

30 36 42 48 

2 3 4 5 

مدخلة  
14     
16   
18     
20 

مخرجة   
7        
8        
9         

10 

2القاعدة:    ÷  

مدخلة  
2        
3             
4           
5 

مخرجة        
10            
15          
20          
25 

5القاعدة:      ×   

أو   2قلت المخرجة بمقدار   6كلما قلت المدخلة بمقدار 
3المخرجة= المدخلة÷   

4زادت المخرجة بمقدار   1كلما زادت المدخلة بمقدار    
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2 ×3 =6     )6،3               (
2 ×4 =8        )8،4 (  

1+ 5المخرجة= المدخلة÷   +3 =8   
=8 -3     

=5  

قطع من الكعك؟   10، 8،  4ـ ریاالت. فما الثمن الكلي ل 10عك إذا عملت أن ثمن قطعتین من الك  

+ -  

3  -المخرجة= المدخلة    

5من  0احتمال أن یكون ما اختارتھ قلم رصاص =    
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 خطأ 

 خطأ 

- 

+ 

- 

9 

22 

20+16 =36  

متر  36=10× 2+ 8× 2  

مدخلة  
3    6      

9     
12 

مخرجة  
21     
42     
63      
84 

7القاعدة:      ×  

بالنظر على الجدول وتحدید النمط أو ما الذي نعملھ على العدد  
للحصول على العدد الثاني األول في المدخلة  
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           32×عدد األشخاص= 8
عدد األشخاص في كل  

أشخاص 4سیارة=  

4 +20=24  

5+7العددیة تتضمن أعداد وعملیات وتمثل كمیة ریاضیة مثال العبارة   

12=7+5الجملة العددیة ھي عبارة تتضمن أعداد وإحدى اإلشارات(= > <) مثال  

4القاعدة:      ×   

مدخلة    
10     
9       
8       
7 

مخرجة     
40        
36        
32        
28 
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3 ×4 =12  

5 ×3 =15  

4 ×8 =32  

6 8 30 56 

36 24 35 81 

صورة   32=8×4عدد الصور في األلبوم=  

600 5000 
90 80000 

30 300 4000 30000 

طالب  1400  
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3 

30 

300 

3000 

28 

280 

2800 

28000 

30 

300 

3000 

30000 

60 4800 81000 

فطیرة  1800= 300× 6أیام=  6عدد الفطائر المباعة في   

یحتوي على صفر فإن عدد   20= 5× 4احتوى الناتج أكثر من ثالثة أصفار ألن    20000=5000× 4
أصفار  4األصفار في الناتج سیكون    

2 

20 

200 

2000 

24 
240 

2400 

24000 

56 

560 

5600 

56000 

120 2700 42000 

7 
70 35 

العدد الكلي   70
10× 100للنوافذ= 

نافذة  1000=  

لایر  240=60× 4كیلو جرام              ثمن البرتقال كلھ=  60=20× 3وزن البرتقال كلھ=   

60×300=18000                
20×900=18000  

باستعمال خاصیة العنصر المحاید في الضرب  10000= 10000× 1  
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قلم 900صنادیق وكل صندوق یحتوي على    3ألن ھناك  . 

األقالم یمثل عدد  900یمثل عدد الصنادیق والعدد  3أي العدد   

 في كل صندوق 

  900ألن العدد  
یحتوي على  

صفرین وھو أحد  
 العددین

المضروبین أي  
 أحد العوامل 

 .إذا أھدى المدرسة صندوقین فقط

قلم                                4500= 5× 900صنادیق =  5عدد األقالم في 
                 قلم        5000= 2× 2500مایكفي الطالب أكثر من شھرین= 

صنادیق ال تكفي 5إذن  5000<4500  

عدد الكیلومترات في  
الشھر  

كم             100= 10×10الواحد= 
  6عدد الكیلومترات في  

كم  600= 6× 100أشھر=
إذن من   500> 600

المعقول أن طارق یقود  
كم  500دراجتھ أكثر من 

أشھر  6في    

40×7=280     
  400إذن  400< 280

 تقدیر غیر معقول 

80×6=480       
480 +0015=1980  

لایر          
إذن   20000<1980

لیس من المعقول القول  
بأنھ یمكن ریم شراء  
  6جھاز الحاسوب بعد  
 أسابیع من توفیرھا

إذن من المعقول بأن العنود   240=4×60
اخل المنتزه خالل  دقیقة مشي د 240تمضي 

أسابیع 4  

إذن من   200= 47+53+ 48+52
المعقول القول بأنھ مجموع ما یوفره  

لایر تقریبا 200األطفال جمیعا ھو   

20صنادیق كل صندوق یحتوي على    9في محل للعب األطفال یوجد    

 قطعة من المكعبات التي تستخدم لتنمیة ذكاء األطفال، فھل من المعقول 

قطعة؟  180القول بأن عدد كل قطع المكعبات   
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طالب  156=26× 6  
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2245 

400 ×5 =2000  
أقل من اإلجابة  

 الدقیقة 
188 

أكبر   200=4×50
 من اإلجابة الدقیقة 

13172 

أقل   12000=4×3000
 من القیمة الفعلیة 

7830 

أكبر من القیمة الفعلیة 8100= 900× 9  

33000 

أكبر من القیمة   36000=6000× 6
 الفعلیة

66780 

أقل من القیمة الفعلیة 63000=7000× 9  

تكالیف الرحلة إذن ما سیوفرونھ لن یغطي   9830< 9000لایر      9000=8×1125  

               8000=8×1000تقدیر ما توفره عائلة علي للرحلة = 
       11992= 8× 1499توفیر=المبلغ الدقیق لقیمة ال

أكبر بكثیر من تكالیف الرحلة  11992نالحظ أن   
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160 

30×5
=150  

أقل من  
القیمة  
 الفعلیة

3372 

600 ×6
=3600  

أكبر من 
القیمة  
 5832 الفعلة

700 ×8
=5600  

أقل من  
القیمة  
 الفعلیة

3796 

900 ×4 =36
أقل من   00

 القیمة الفعلیة 

140 

أكبر من الفعلیة  150=30× 5  

5176 

أفل من الفعلیة  4800= 600× 8  

1775 

أكبر 2000= 400× 5  

3150 

أكبر من القیمة الفعلیة 3500= 500× 7  

31500 
أكبر من الفعلیة  36000=9×4000  

52896 

أكبر من الفعلیة  54000=9000× 6  

85482 

أقل  81000=9000× 9  
65170 

أقل من الفعلیة  63000=9000× 7  

طالب تقریبا 160=8×20عدد طالب المدرسة تقریبا= كلم  1200=200× 6مجموع المسافات =    

نقطة    إذن تستطیع سمر الحصول على   10300= 5150×2مجموع نقاط سمر=
حمر الدب األ   

من لعبة   5إذن یمكن الحصول على   5= 2000÷ 10000     10000تساوي تقریبا  10300
 السیارة

إذن الحصول على كل من الغوریال والدب  63350=9050× 7  
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 إذا كان التقریب ألعلى فإن ناتج التقدیر سیكون أكبر من اإلجابة الدقیقة،

 وأما إذا كان التقریب لألدنى فإن ناتج الضرب سیكون أقل 

التقدیریة قریبة أجد اإلجابة الدقیقة، ثم أجد اإلجابة التقدیریة فإذا كانت اإلجابة   

 من اإلجابة الدقیقة فھذا یعني أن اإلجابة الدقیقة منطقیة 

3547001 

كیلومتر مربع  7000= 11000- 18000  

 ثالثة زائد تسعة یساوي اثني عشر 

120 3200 

5400 63000 
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كرة  39=13× 3  
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88 

20×4=80  

55 

5 ×10=50  
48 

10×4
=40  

84 

40×2=80  

كتاب  48=24× 2  

ألن مساحة المستطیل= الطول × العرض                   
لذا یمكن استخدامھا لتمثیل وحساب حاصل ضرب  

 عددین 

80 

20×40
=80  

36 

10×3
=30  

88 

2 ×40
=80  

90 

30×3 =
90 

48 
2 ×20=40  

97 

1 ×100 =100  
66 

3 ×20=60  
28 

2 ×10=20  

فطیرة    84= 4× 21عدد الفطائر كلھا=
-84عدد الفطائر التي أكلھا الفریق = 

فطیرة  75= 9  

سم  44=11× 4مجموع أطوال قطع الصوف =   

طالب   88=22× 4  

طالب       69= 23×3عدد طالب الصف الثالث=
طالب الصف   طالب   إذن یزید عدد  19= 88-69

  19الرابع عن طالب الصف الثالث بمقدار 
 طالب                

طالب                 62=31× 2عدد طالب الصف الخامس= 
طالب   219= 88+69+ 62عدد طالب الصفوف جمیعھا=  

33×3=99  

إبدالیة     نعم ألن عملیة الضرب عملیة 
3 ×32=32 ×3 =96  
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12 

120 

1200 

12000 

60 

600 

6000 

60000 

كجم 6000  

2 ×150 =300       
نعم من   292> 300

المناسب شراء علبتین 
 من علب السواك 

ال لیس   72=12× 6
من المناسب القول بأن  

بالون 75لدیھا   

3 ×250 =750  
5 ×7000=35000  

4 ×300 =1200  

ال  سعد لدیھ ما یكفي من الدھان  120=40× 3  

86 
40×2=80  153 

50×3=150  

أوجد نواتج الضرب الجزئیة ثم أجمعھا                               
3 ×3 =9        3 ×10=30          9 +30=39          3×13 =39  
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) آحاد 6عشرة واحدة و (قطعة من قطع دینز   16مجموعتین ي كل منھما   

أحاد، فنعید تجمیعھ  12آحاد نحصل على  6آحاد +   6ألن عند جمع    

آحاد   2كعشرة واحدة و    

آحاد بینما كان لدینا قبل إعادة  2عشرات و   ) 3  (أصبحت لدینا   

آحاد  12عشرات و   2التجمیع   

 ً  ال، نحتاج إلى إعادة التجمیع أحیانا عندما نجمع ولكن لیس دائما

4 ×16=64  

26×3=78  

14×5=70  

41×2=82  
19×4=76  

40 72 96 51 

 نحتاج إلى إعادة التجمیع عندما نجمع
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شقة  65=5×13  
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52 
81 104 

كلم  56= 41×4ستقوم الشركة بصیانة   

آحاد        42= 7×6آلحاد    الخطوة األولى أضرب ا
عشرات       18= 3× 6الخطوة الثانیة  نضرب العشرات      

آحاد  2كـ  42الخطوة الثالثة إعادة التجمیع   نعید تجمیع 
عشرات                                         4و 

عشرات                      22عشرات= 4عشرات+ 18
37×6=222  
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92 60 

106 

248 

276 

144 
126 

112 

سم  135=45× 3حشرات من ھذا النوع=  3طول    

قطعة  150=25× 6فطائر=  6عدد قطع الزیتون في    

لتر 1900  

كلم  177=59× 3  

متر  3000=600×5أعلى ارتفاع=  
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3 ×40=120    
2 ×60=12  

  60=30× 20أن اإلجابة التقدیریة بما 
كان ألدنى فاإلجابة الدقیقة ستكون  

 أكبر من التقدیریة

في   4أضع     24=6×4أضرب اآلحاد 
إلى العشرات   ثم أضرب   2اآلحاد ونرفع  

عشرات   2+28    28=7×4العشرات 
عشرات  30=  

80 2400 30000 

500 ≈ 530 2500 ≈ 2547 38591 

6عدد النواتج الممكتة =   

40×6=240     
لیس من  إذن  300< 240

لایر   300المعقول توفیر  
أسابیع 6في    
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عدد 
المركبات  

10     
11   12     

13 

عدد 
األشخاص 

120   
132   
144   
156 

12القاعدة:    ×  

مظھرا  18= 3× 2× 3  

نملة  4000=2×2000  

ملصق  90=18× 5  

800
 

3200 

2اضرب في الرقم    

 الشكل الذي سیكون رقمھ ھو  

- 320ما تبرعت بھ جمانة= 
لایر  150)=120+ 50(  

الحافلة       الرابع:السیارةاألول: الجمل         الثاني: الحصان      الثالث:   

                           ي استعملتھا ھي كتابة جملة عددیة الخطة الت 
320 -)50 +120=(150  
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660= 132× 5دقائق=  5عدد األقالم في   
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744 
625 

606 3042 

1104 5824 

7264 5760 

لایر  1556= 4× 386  

 للتحقق من معقولیة اإلجابة الفعلیة 
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336 504 

1149 952 

4095 2040 

402 
1628 

3545 1120 

4277 
8811 

2704 8343 

6349 
8118 

152 116 1668 

34 150 

6 ×125 =750  

سم  2394=342× 7سیارات=   7طول    
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5 ×820 =4100  

إجابة خالد ھي اإلجابة الصحیحة، أما فھد  
 فھو لم یستعمل إعادة التجمیع

 وھو ضروري في ھذه المسألة 

ً  365السنة =  ، سنوات.  3كم یوماً عمر كندة إذا كان عمرھا   یوما  

63 
3 ×20=60  

170 
5 ×30=150  

576 

8 ×70=560  

3 ×500 =1500  7 ×600 =4200  9 ×7000=63000  

شخص                                                  28= 7× 4سیارات تكفي لذھاب   7
                                    31= 7+ 23+1المیدانیة=عدد من قرر الخروج للرحلة 

سیارات تكفیھم جمیعا للذھاب في رحلة   7إذن لیس من المعقول القول بأن 28>31  
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20 

200 

2000 

20000 

54 

540 

5400 

54000 

120 

200 

4800 

72000 

نعم من     1800= 200× 9
القول مستلزمات  المعقول 

طالل تكلفھم    9المدرسة لـ  
لایر  2000  

لایر   2000= 8× 250  

ذن لیس من المعقول القول  إ
لایر   1500بأن علیاً یدفع 

  8العنایة بالحدیقة  مقابل
  

4 ×700 =2800  7 ×9000=63000  

  480= 2× 60×4أسابیع= 4عدد دقائق التدریب في 
 دقیقة 

904 4728 

3020 6363 

7 

70 

6 

60 

ولیس لألدنى    4900=7×700ھو لألعلى  7× 681ألن تقدیر ناتج 
600 ×7 =4200  
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  400=50× 8علب=  8عدد األقراص في  
 قرص 

إیراد المسبح في ذلك الیوم  
لایر  3105=345× 9=  

مقعد 176=22× 8  

كجم  2240=320× 7أكبر وزن ممكن لسبع سالحف خضراء بالغة=   
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600 
2000 

90000 700000 

7000 

1066 5645 10102 

14209 40123 2906203 

14×3=42  

11×5=55  

252 360 430 
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20×25 =500  
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360 1590 6320 

5100 15560 36260 
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كلم   1040= 52×20  

إذن یمكن أن نكتب :   40=10× 4بما أن 
40×67 =10×4×67  

300 810 

1840 3180 

6400 8460 

2750 9360 

19050 22850 

39480 55840 

70×29 =2030  

30×52 =1560  

دودة  280=20× 14یوم = 20عدد الدود الذي یأكلھ الطائر في    
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خفقة  1200=15× 80=أكبر عدد من خفقان األجنحة للطائر    

دقیقة  450= 45×10  

كلم  800= 20×40  

25×40 =1000  

  60و   50أصفار وذلك ألن كال من  3الناتج یحتوي على  3000= 60×50
30= 6× 5رقم آحاده صفر وناتج   
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ساعة  12ینمھا القط یومیا =  عدد الساعات التي   

یوم  21=7×3أسابیع =3  

ساعة  252=12× 21=  عدد الساعات التي ینمھا القط في   

ساعة  250یساوي تقریبا   
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30×10 =300  
60×30 =1

أكبر   800
من اإلجابة  

 الدقیقة 

أكبر من   8000=20× 400
 اإلجابة الدقیقة 

500 ×40=20000  
 أقل من اإلجابة الدقیقة  

مكالمة تقریبا  1500= 50×30 أقل من اإلجابة الدقیقة إذا تم تقریب كل من العددین إلى أعداد أقل منھما، فإن ناتج التقدیر  . 

منھما، فإن ناتجإذا تم تقریب كل من العددین إلى أعداد أعلى   

 التقدیر أكبر من اإلجابة الدقیقة 
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أكبر من   900= 30×30
 اإلجابة الدقیقة 

أقل من اإلجابة الدقیقة  400= 10×40  

60×40 =2400 أكبر من   4800= 60×80 
 اإلجابة الدقیقة 

أقل   2000=10× 200
 من اإلجابة الدقیقة 

أكبر من اإلجابة الدقیقة  16000=40× 400  

أكبر من   45000=90× 500
 اإلجابة الدقیقة 

أقل من اإلجابة الدقیقة  20000=40× 500  

كلم تقریبا900= 10×90  

نقطة  200= 10×20  

رجل  8000=10× 800  

كجم  1000=100×10  
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2000=50× 40          52،  38العددین ھما   

والعدد    40× 50ألنھا تقرب إلى  39×51
قریب    40والعدد  51من  قریب جدا  50

دد  ن ال 39جدا   

صفحة من قصة یحبھا كل یوم ، فكم صفحة یقرأ  16یقرأ محمد في الیوم   

یوم؟  23في    

270 

2150 

6720 

3018 
اإلجابة معقولة  3000=3×1000بالتقریب   

24390 

اإلجابة معقولة  24000=6×4000بالتقریب   

63360 

اإلجابة معقولة  63000=9×7000بالتقریب   

28 

36 

44 

4القاعدة:    ×   

فاإلجابة صحیحة  8000= 2000- 10000لایر      التحقق   7953=2449-10402یتبقى لدیھ:   

90 2000000 90000 
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ریاال ،  50أٌقل كمیة من األوراق النقدیة ھي: ورقة من فئة    

ریاالت  5وأخرى من فئة    

یكون لدى  
عبداالطیف:  
ورقة واحدة  
من فئة ال  

ریاال ،  50  

وورقتان من  
  5فئة ال  

ریاالت،  
وورقتان من  

  10فئة ال  
 ریاالت 

كوین جملة عددیة لحل المسألة یمكن استخدام خطة ت   

ورقتین من فئة اللایر الواحد،  فیكون تمثیلھم كالتالي:     1× 2+ 5× 2+ 10×5=57
ریاالت  10ورقات من فئة ال   5ریاالت، و   5من فئة ال  وورقتین  

ورقة واحدة من ال  
لایر، وورقتین   50

ریاالت   5من ال    

فیكون   30= 10×عمر محمود+ 2
سنوات   10عمر محمود   

سالمات    3عدد السالمات=    

األول مع الثاني     
األول مع الثالث     

 الثاني مع الثالث

ال، ألن عمل  
مربعات   4

متطابقة یحتاج  
عودا   16

 متطابقا

طالبات  5أمام لیلى:   . 

 .أمام نوال: طالبتین

طالبات   4أمام ھدى:   

  4یمكن أن نصنع 
 مستطیالت مختلفة 

یشكلھا على  
شكل  
  3×2مستطیل

وذلك لیجلس  
طالب   10

 تماما 

 خطة التمثیل لحل المسألة یفضل استعمالھا في المواقف التي 

 تتطلب التخمین والتحقیق ویكون من الممكن استعمال مواد 

 ووسائل محسوسة 

https://hulul.online/


1140 1040 

إذن   1530= 30×51
كلم   1530یجري سلطان 

 في السنة 

أقل من اإلجابة الدقیقة  200= 10×20 أكبر من اإلجابة   8000= 20×40 
 الدقیقة 

رسالة في السنة تقریبا 250 = 10 × 25 ≈ 12 × 25 

             27=13- 40+؟          ؟= 13=40
سنوات   9= 3÷ 27ثالثة أضعاف عمر نورة =  

في جیب أحمد ورقة نقدیة واحدة من فئة ال  
 لایر، وثالثة أوراق 

ریاالت  10نقدیة من فئة ال   

األصفار= صفرین               عدد 
  70العدد    2800= 70×40حیث  

یحتوي صفر 40یحوي صفر والعدد    
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)2 +10 ×(18 )=2 ×18 )+(10×18)=(2 )×10+8 )+((10 )×10+8 ((
)=2×10 )+(2 ×8 )+(10×10 )+(10×8 =(20+16 +100 +80  =216  

204 = 17 × 12 322 =23 × 14 

02×10 )+(10×10 (
=20 +100 =120  

)4 ×18 ))+(10×18 )=(4 ×8 )+(4 ×10 )+(
10×8 )+(10 ×10 =(32+40 +80+100 =

252 

)5 ×28)+(20 ×28 )=(5 ×8 +(
)5 ×20)+(20 ×8 )+(20 ×20 (
=40 +100 +160 +400 =700  

)6 ×13)+(10 ×13 )=(6 ×3)+(6×10 )+(
10×3 )+(10 ×10 =(18+60 +30+100 =

208 

)7 ×15)+(10 ×15 (
)=7×5)+(7×10 +(
)10 ×5)+(10 ×10 (
=35 +70+50 +100

=255  

)9 ×20)+(10 ×20 =(1
80+200=380 نستخدم خاصیة التوزیع    

)6 ×19)+(10 ×19 )=(6 ×9 +(
)6 ×10)+(10 ×9 )+(10 ×10 (

=54 +60+90 +100 =304  
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ساعة  12ما یقطعھ في   = كیلو متر 516= 43× 12  
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840 
2394 

7452 

نبتة  875= 25×35  
وأستعمل إعادة التجمیع         138=23× 6أوال أضرب اآلحاد  

وأستعمل إعادة    1150=  23× 50ثانیا أضرب اعشرات 
1288التجمیع   ثالثا أجمع النواتج فیكون الناتج  
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285 
1596 

2444 3128 

1128 2944 5561 7098 

یوم       21= 3×7أسابیع =3أیام          7األسبوع= 
سم   1911أسابیع ینمو نبات الخیزران  3في  1911= 91×21  

حاویة   420= 15×28  

سیارة صغیرة   660= 11×60  

سیارة كبیرة  552= 46×12  

شھر  12السنة =    

=10800 سیارة صغیرة   .15  ×12    ×60  

=8280 سیارة كبیرة   = .15  ×12  ×46  

  تزید عدد السیارت الصغیرة عن الكبیرة ب

سیارة   2520=8280- 10800  

20×30 =600  

، وحاصل ضرب  10ألن أصغر عدد یتكون من رقمین ھو   

100 = 10 × 10 
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دقیقة  3300=12× 275ما یستعملھ في السنة=   
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2430 
10880 

62567 48018 
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354 ×80=28320  
  و أعد التجمیع ان كان ضروري  6في   945اضرب 

و أعد التجمیع ان    50في  645اضرب  5670فیكون الناتج 
ثم أجمع نواتج الضرب الجزئیة فیكون الناتج  كان ضروري

52920 

1272 29972 41712 

12670 
25917 53900 

86496 74994 90598 

37800= 60× 630ثانیة      60الدقیقة=   

206 ×12=2472  

نقطة  5400=12× 450  

غرزة  8100=108×75  

8550=2700- 11250الفرق=          2700= 25×108        11250=25× 450  

https://hulul.online/


 إجابة حمد ھي اإلجابة الصحیحة. عبد الكریم لم یكتب الصر في ناتج الضرب 

9126=26× 351ألن    الثاني عند الضرب في العشراتالجزئي   

صفحة. كم صفحة في الكتب جمیعھا؟ 123كتاب في كل كتاب  13اشترت كندة   

340 2695 4752 

8 10 
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260 1290 

2937 7462 

دقیقة  540= 18×30  

200 ×50=10000  
400 ×80 =

32000 

صفحة تقریبا  200= 20×10  

قطعة          72=12× 6عدد قطع البسكویت=  
صدیقة   24= 3÷ 72عدد صدیقات فاطمة=  

1284 
6966 

11340 19944 

كلم        یقطع في  44=10+8+14+ 12یقطع في الشھر= 
كلم  528= 12×44السنة=   

لایر  8800=32× 275  

عدد   99 ، أكبر عدد من رقمین ھو   999أرقام ھو  3أكبر عدد من 
أرقام  5أرقام أكبر ناتج   

https://hulul.online/
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صفحة  360=45× 8  

40000 

صفحة   418= 11×38  

عدد الصنادیق   
7                    
8                
9                   

10 

عدد الكرات       
28              
32               
36                   
40 

4القاعدة:           ×  
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