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�حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني، وبعد:

ُعليا من  �كت�صاب م�صتويات  تهيِّئ للطالب فر�ص  �لتي  �لأ�صا�صية  �لدر��صية  �ملو�د  �لريا�صيات من  تعد مادة 
�لكفايات �لتعليمية، مما يتيح له تنمية قدرته على �لتفكري وحل �مل�صكالت، وي�صاعده على �لتعامل مع مو�قف 

�حلياة وتلبية متطلباتها.

ومن منطلـق �لهتمام �لذي توليه حكومة خادم �حلرمني �ل�صريفني بتنمية �ملو�رد �لب�صرية، وعًيا باأهمية 
�لدر��صية ويف مقدمتها مناهج  �ملناهج  �لتعليم نحو تطوير  ه وز�رة  �ل�صاملة، كان توجُّ �لتنمية  دورها يف حتقيق 
�إىل  بهم  و�لو�صول  �لطالب،  لدى  �لتعليم  مُبخرجات  لالرتقاء  �صعًيا  �لبتد�ئية،  �ملرحلة  من  بدًء�  �لريا�صيات، 

م�صاف �أقر�نهم يف �لدول �ملتقدمة.

  وتتميز هذه �لكتب باأنها تتناول �ملادة باأ�صاليب حديثة، تتو�فر فيها عنا�صر �جلذب و�لت�صويق، �لتي جتعل 
توؤكد هذه  كما  و�أن�صطة متنوعة،  تدريبات  تقدمه من  ما  ويتفاعل معها، من خالل  تعلمها  يقبل على  �لطالب 

�لكتب على جو�نب مهمة يف تعليم �لريا�صيات وتعلمها، تتمثل فيما ياأتي: 

�لرت�بط �لوثيق بني حمتوى �لريا�صيات وبني �ملو�قف و�مل�صكالت �حلياتية. 	

تنوع طر�ئق عر�ص �ملحتوى ب�صورة جذ�بة م�صوقة. 	

�إبر�ز دور �ملتعلم يف عمليات �لتعليم و�لتعلم. 	

متكاماًل،  	 كالًّ  منه  وجتعل  �لريا�صي  �ملحتوى  تر�بط  على  تعمل  و�لتي  �لريا�صية،  باملهار�ت  �لهتمام 
ومن بينها: مهار�ت �لتو��صل �لريا�صي، ومهار�ت �حل�ص �لريا�صي، ومهار�ت جمع �لبيانات وتنظيمها 

وتف�صريها، ومهار�ت �لتفكري �لعليا. 

�لهتمام بتنفيذ خطو�ت �أ�صلوب حل �مل�صكالت، وتوظيف �إ�صرت�تيجياته �ملختلفة يف كيفية �لتفكري يف  	
�مل�صكالت �لريا�صية و�حلياتية وحلها.

�لهتمام بتوظيف �لتقنية يف �ملو�قف �لريا�صية �ملختلفة. 	

�لهتمام بتوظيف �أ�صاليب متنوعة يف تقومي �لطالب مبا يتنا�صب مع �لفروق �لفردية بينهم. 	

وهذه �لكتب توفر للمعلم جمموعة متكاملة من �ملو�د �لتعليمية �ملتنوعة �لتي تر�عي �لفروق �لفردية بني 
�حلديثة  �لتقنيات  توظيف  فر�صة  للطالب  توفر  �لتي  �لتعليمية،  و�ملو�قع  �لربجميات  �إىل  بالإ�صافة  �لطالب، 

و�لتو��صل �ملبني على �ملمار�صة، مما يوؤكد دوره يف عملية �لتعليم و�لتعلم.

ونحن �إذ نقّدم هذه �لكتب لأعز�ئنا �لطالب، لناأمل �أن ت�صتحوذ على �هتمامهم، وتلبي متطلباتهم وجتعل 
تعلُّمهم لهذه �ملادة �أكرث متعة وفائدة.

واهلل ويل التوفيق     
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اإليَك عِزيِزي الطالباإليَك عِزيِزي الطالب

٨٨  اإليك عزيزي الطالباإليك عزيزي الطالب

ستركُز فِي دراستَِك هَذا العاَم عَلى المجاالِت الرياضيِة اآلتيِة: 

الأعداِد والعملياِت عليَها: تقديُر وإيجاُد نواتِج العملياِت الحسابيِة )الجمِع والطرِح   •
والضرِب والقسمِة(.

الأعداِد والعملياِت عليَها: فهُم الكسوِر العشريِة وعالقُتها بالكسوِر االعتياديِة.  •

القيا�ِس: فهُم المساحِة وإيجاُد مساحاِت أشكاٍل مستويٍة.  •

وِف أثناِء دراستَك، ستتعلُم ُطرًقا جديدًة حللِّ املسألِة، وتفهُم لغَة الرياضياِت وتستعمُل 
. ي قدراتَِك الذهنيَة وتفكرَيَك الريايضَّ أدواِتَا، وتنمِّ



كيَف ت�ضتعمُل كتاَب الريا�ضياِت؟كيَف ت�ضتعمُل كتاَب الريا�ضياِت؟

كيف ت�ضتعمل كتاب الريا�ضيات؟ كيف ت�ضتعمل كتاب الريا�ضيات؟ ٩٩

فكرُة الدر�ِس فِي بدايِة الدرِس. اقراأْ     •

المفرداِت المظللِة باللوِن األصفِر، واقرْأ تعريَف كلٍّ منَْها. ابحْث عِن    •

راجِع المسائَل الواردَة فِي  والمحلولَة بخطواٍت تفصيليٍة؛ لتذّكرَك   •
بالفكرِة الرئيسِة فِي الدرِس.

ارجْع إلَى   حيُث تجُد معلوماٍت تساعُدَك عَلى متابعِة   •
األمثلِة المحلولِة وعَلى حلِّ المسائِل والتدريباِت.

راجْع مالحظاتَِك التِي دّوْنَتَها فِي مطويتَِك   •



 القيمة المنزلية  القيمة المنزلية10 الف�صل الأول: 10 الف�صل الأول:

ُة اْلِقيَمُة اْلَمْنِزِليَّ 1
َما اْلِقيَمُة اْلَمْنِزِليَُّة؟  

قُم حسَب موقِعِه ِفي العدِد. ُة: هَي الِقيمُة التِي يتَِّخُذها الرَّ اْلِقيَمُة اْلَمْنِزلِيَّ

ا مْن أجِل االرتقاِء بهَذا  ِمثاٌل: ُتقاُم فعالياُت مهرجاِن الورِد الطائِفيِّ سنويًّ
المنتِج وتشجيِع السياحِة الداخليِة.

الورُد الطائفيُّ

إحدى  خالَل  الطائفيِّ  الورِد  تقطيِر  معامُل  استقبلْت 
يقارُب  ما  أنتجْت  وردٍة،  مليوَن   230 حواَلْي  السنوات 

. 19500 تولٍة مْن عطِر الورِد الطائفيِّ

 

ِل؟ َماَذا اأََتَعلَُّم في هَذا اْلَف�صْ
قراءَة األعداِد ِضْمَن الماَلييِن وِكتابَتها. 	
ُمقارْنَة األعداِد وترتيَبها. 	
َتقريَب األعداِد. 	
استعماَل الُخطواِت األربِع لحلِّ المسائِل. 	

المفرداُت
الصيغُة القياسيُة القيمُة المنزليُة   

الصيغُة التحليليُة الصيغُة اللفظيُة   

أصغُر مْن )>( أكبُر مْن )<(   



    .ِة َة لِتساعَدَك على تنظيِم معلوماتَِك عِن الِقيمِة المنِزليَّ اعمْل هذِه المطويَّ
ى كَما يْأتِي: مبتدًئا بورقٍة A4 مَن الورِق المقوَّ

1 اِْطِو الورقَة َعْرِضيًّا، 

واترْك شريًطا 
عرُضُه 5سم، كَما 

كِل. فِي الشَّ

2 اِْطِو الورقَة ُطوليًّا 

لتقِسيِمَها إَلى 3 
أجزاٍء ُمتساويٍة.

3 اِفتِح الورقَة، وُقصَّ 

على طوِل خطَّي 
، كَما هَو  الطَّيِّ

ٌح. ُموضَّ

4 ُاكتْب عنواَن الفصِل، 

َواكتْب عنواًنا عَلى 
ْل  كلِّ جزٍء، ُثمَّ َسجِّ

مالحظاتَِك.


























































































































































 القيمة المنزلية �ضمن مئات الألوف 11 الدر�س 1-1:



اأَجْب َعِن الأ�ضئلِة الآِتَيِة:

ِة: )مهارة سابقة(  فظيِة والتَّحليِليَّ يغتيِن اللَّ ا يأتِي بالصِّ ُاكتْب كلَّ عدٍد 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 

165  6   90  5   30  4   79  3 

4505  10   1840  9   692  8   347  7 

يغتيِن الِقياسيَِّة واللَّفظيِة.   ُاكتْب 1 + 20 + 300 بالصِّ  11 

ا يأتِي، مستعمًل )< ، > ، =(: )مهارة سابقة(  قارْن بيَن العدَدْيِن ِفي كلٍّ ممَّ

700    682  15   898    888  14   59    59  13   4   40  12 

ْر إجابَتَك. مَع خالٍد 425 ريااًل، إِذا َأراَد شراَء جهاِز هاتٍف ثمنُُه 375 ريااًل. فهْل ما معُه يكِفي لشراِئِه؟ فسِّ  16 

ا يِلي إَلى أقرِب عشرٍة: )مهارة سابقة(  ْب كلًّ ممَّ قرِّ

75  20   18  19   4  18   26  17 

508  24   347  23   175  22   152  21 

مِة 65 كلم، فهْل ُيعدُّ التقريُب إَِلى العدِد  َة المكرَّ َة ومكَّ ُة بيَن جدَّ يَّ الِقيا�ُس: إَذا كانِت المسافُة الجوِّ  25 
ْر إِجابَتَك. 70 كلم مناسًبا لَها؟ فسِّ

 القيمة المنزلية 12 الف�صل الأول:

ْهِيَئـــــــُة التَّ



مَن مئاِت الألوِف  ُة �صِ مَن مئاِت الألوِف الِقيمُة المنِزليَّ ُة �صِ الِقيمُة المنِزليَّ  1 - 1
َيكِفي قلَما َرصاٍص لرسِم خطٍّ طوُله 

َة   112630 متًرا. هْل َتعرُف الِقيمَة المنِزليَّ
لكلِّ رْقٍم في العدِد 112630؟

ُح  ُتستعمُل األرقاُم 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 لِكتابِة األعداِد. وُيوضِّ
َة لكلِّ رْقٍم ِفي العدِد. جدوُل المنازِل الِقيمَة المنِزليَّ

ُئ أرقاَمُه ِمن اليميِن إلى اليساِر، َونجعُل  َل قراءَة العدِد، فإِنَّنا ُنجزِّ وحتَّى ُنسهِّ
ى دورَة األعداِد. َل ما ُيسمَّ كلَّ ثالثِة أرقاٍم مًعا لتشكِّ

دورُة الألوِفدورُة الواحداِت
مئاٌتع�ضراٌتاآحاٌدمئاٌتع�ضراٌتاآحاٌد

036211

قِم الَّذي تحَتُه خطٌّ في العدِد 112630  َة للرَّ ُاْكُتِب الِقيمَة المنِزليَّ
اْلُخْطَوُة 1:ُاْكُتِب العدَد في جدوِل المنازِل.

دورُة الألوِفدورُة الواحداِت
مئاٌتع�ضراٌتاآحاٌدمئاٌتع�ضراٌتاآحاٌد

036211

قُم 2، ُثمَّ ارسْم  حوَلُه. ِد الَعموَد الَّذي يقُع فيِه الرَّ اْلُخْطَوُة 2: حدِّ
اْلُخْطَوُة 3: ضْع أصفاًرا بداًل مَن األرقاِم الواقعِة عن يميِن الرْقِم 2.فتكوُن الِقيمُة 

قِم 2 هَي 2000؛ وذلَك ألنََُّه يقُع في منزلِة آحاِد اأُلُلوِف. ُة للرَّ المنِزليَّ

ِة لرقٍم في عدٍد  تحديُد الِقيمِة المنِزليَّ

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
��م��َن ِم��ئ��اِت  اأق����راأُ الأع�����داَد ���ضِ

الأُلوِف واأَكتُبها. 
اْلُمْفَرَداُت

قُم  الرَّ
ُة الِقيمُة المنِزليَّ

دورُة األعداِد
ُة  يغُة الِقياسيَّ الصِّ
ُة  فِظيَّ يغُة اللَّ الصِّ

ُة  يغُة التَّحليليَّ الصِّ

1 

 القيمة المنزلية �ضمن مئات الألوف 13 الدر�س 1-1:



ا الطَّريقُة  يغَة الِقياسيََّة. أمَّ ى الطَّريقُة المألوفُة لكتابِة العدِد باستعماِل أرقاِمه الصِّ ُتسمَّ
يغَة اللَّفظِيََّة. ويمكنُنا كتابُة العدِد بطريقٍة  ى الصِّ تي نكتُب بها العدَد بالكلماِت َفُتسمَّ الَّ

يغَة التَّحليليََّة، حيُث يتمُّ تمثيُل العدِد في صورِة مجموٍع ُيظهُر قيمَة  ى الصِّ ُأخرى تسمَّ
كلِّ رقٍم.

ِة: ِة والتَّحليليَّ فِظيَّ يغتيِن اللَّ ُاكتِب العدَد 371 628 بالصِّ
دورُة الألوِفدورُة الواحداِت

مئاٌتع�ضراٌتاآحاٌدمئاٌتع�ضراٌتاآحاٌد
173826

ستُّ مئٍة وثمانيٌة وِعشروَن ألًفا وثالُث مئٍة وواحٌد وسبُعوَن. ُة:  فِظيَّ يغُة اللَّ الصِّ

ُة: 1+ 70 + 300 + 000 8 + 000 20 + 000 600  يغُة التَّحليليَّ الصِّ

القياسيِة  يغتيِن:  بالصِّ وعشرين«  وستًة  آالٍف  وخمسَة  »مئًة  العدَد  ُاكتِب 
والتحليليِة.

105026 يغُة القياسيُة:  الصِّ

100000 + 5000 + 20 + 6 ُة:  يغُة التَّحليليَّ الصِّ

2

3

قراءُة الأعداِد وكتابُتها

: مثال 1 قِم الَِّذي تحَتُه خطٌّ ُاكتِب الِقيمَة المنزليَة للرَّ

590320  4   109378  3   78387  2   32086  1 

ِة: المثاالن 2، 3  ِة والتَّحليليَّ فِظيَّ يغتيِن: اللَّ ا يِلي بالصِّ ُاكتْب كلَّ عدٍد ممَّ

270006  8   49909  7   18046  6   5789  5 

يغتيِن: القياسيِة والتحليليِة. المثاالن 2، 3 ُاكتِب العدَد »ِمَئَة ألٍف وِمئتيِن وستًة وخمسيَن« بالصِّ  9 

ا. اكُتِب العدَد  600108 بالصيغِة  بلَغ عدُد الحجاِج مْن داخِل المملكِة عاَم 1438هـ  600108 حاجًّ  10 
اللفظيِة.

ْر إجابَتَك. َهْل لِلعدَدْيِن 800600 َو 860000 الِقيمُة نفُسها ؟ فسِّ  11 

��ُة  ��ُة وال��لَّ��ف��ِظ��يَّ ��ي��ُغ ال��ق��ي��ا���ض��يَّ ال�����ضِّ
مختلفٌة  ُط��رٌق  ه��َي  والتَّحليليَُّة 

لكتابِة الأعداِد. 

 القيمة المنزلية 14 الف�صل الأول:



 
: مثال 1 قِم الَّذي تحَتُه خطٌّ ُاكتِب الِقيمَة المنزليَة للرَّ

 174305  15    926794  14    72134  13    59833  12 

ِة: المثاالن 2، 3  يغتيِن اللفظيِة والتَّحليليَّ ُاكتْب كلَّ عدٍد فيَما يِلي بالصِّ

 89074  19    57402  18    3791  17    5050  16 

ِة: المثاالن 2، 3 ِة والتَّحليليَّ يغتيِن القياِسيَّ ُاكتْب كلَّ عدٍد فيَما يِلي بالصِّ

خمسًة وِعشريَن ألًفا وأربَع مئٍة وثَمانيًة.   20 

سبَع مئٍة وستِّيَن ألًفا وثالَث مئٍة وِستًة وخمسيَن.   21 

ِة: فِظيَّ ِة واللَّ يغتيِن القياِسيَّ ُاكتْب كلَّ عدٍد فيَما يِلي بالصِّ

60000 + 80 + 4  24    20000 + 900 + 70 + 6  23    7000 + 600 + 30 + 5  22 

لٌة :  شاحنٌة لنقِل السياراِت يبلُغ وزُنها وِهَي ُمحمَّ نَقْلٌٌ
 18243 كجم.

؟ ُة للرقِم الِذي تحتُه خطٌّ  َما الِقيمُة المنِزليَّ

يغِة التحليليِة.  ُاكتِب العدَد 18243 بالصِّ

 إذا كاَن وزُن الشاحنِة وهَي فارغٌة 5000 كجم. فاكتْب وزَن 
ِة. فِظيَّ يغِة اللَّ الُحمولِة بالصِّ

25 

26 

27 

قُم 6  قُم 9 في منزلِة المئاِت، والرَّ م�صاألٌة مفُتوحٌة:ُاكتْب عدًدا من ستِّ منازَل، بحيُث يكوُن الرَّ  28 
في منزلِة مئاِت األُلوِف.

كَتُه  قِم 4 في العدِد 694213، إَذا حرَّ كيَف تتغيَُّر الِقيمُة المنِزليَُّة للرَّ    29 
إلى منزلِة العشَراِت؟

 القيمة المنزلية �ضمن مئات الألوف 15 الدر�س 1-1:



اعمْل نموذًجا للعدِد 1000الُخطوُة  1:

باِت، كلُّ  اِصنْع عدًدا ِمن المكعَّ
واحٍد منَها ُيمثُِّل العدَد 1000 
َة  ًبا، ُقصَّ ستَّ وحتَّى َتصنَع مكعَّ

مربَّعاٍت متماثلٍة مْن ِقطعِة الكرُتوِن، 
ُطوُل كلِّ مربٍَّع منها 10سم، ثمَّ ُقْم 

َها ِمن أطراِفها، وإلصاِقها بحيُث  بَِطيِّ
ًبا. كلُّ واحٍد من هِذه  ُل ُمكعَّ ُتشكِّ

النَّماذِج يمثُِّل العدَد 1000

اعمْل نموذًجا للعدِد 10000 الُخطوُة  2:
باٍت ِمن تلَك الَّتي َصنعَتها في الُخطوِة  1  ُقْم بإلصاِق عشرِة مكعَّ

لتمثِيِل العدِد     10000 

اعمْل نموذًجا للعدِد 100000 الُخطوُة  3:
باِت لتمثيِل العدِد  اصنْع مَع زمالئَِك مزيًدا ِمن المكعَّ

100000. ثمَّ ُقْم بإلصاِقَها مًعا لتكِويِن نموذٍج للعدِد 
 100000

اعمْل نموذًجا للعدِد 000 000 1 الُخطوُة  4:
إذا أرْدَنا أن نمثَِّل العدَد 1000000 باستعماِل نماذَج من العدِد 

100000، فكْم نموذًجا منَها سوَف نحتاُج؟ 
)إرشاٌد: العدُد 1000000 يساِوي عشرَة أمثاِل العدِد 100000(

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
اأ�ضتك�ضُف العدَد )المليوَن(.

)2-1( ر�ِس  َن�َصاٌط للدَّ
 مًدى يكوُن المليوُن كبيًرا؟  مًدى يكوُن المليوُن كبيًرا؟اإلى اأيِّ  اإلى اأيِّ

استعمِل النماذَج لتدرَك قيمَة العدِد 000 000 1

اِعمْل نموذًجا للعدِد 000 000 1

 القيمة المنزلية 16 الف�صل الأول:



ْر فكِّ

كيَف صنعَت نموذًجا للعدِد 000 10؟  1 

ِصْف كيَف يبُدو نموذُج العدِد 000 000 1؟  2 

ما َعالقُة النَّماذِج الَّتي صنعَتها بتمثيِل اآلحاِد والعشراِت والمئاِت؟   3 

ًة ِخالَل ُصنِعَك تلَك النَّماذِج؟ ُاذكْرَها. هل الحظَت أنماًطا عدديَّ  4 

ُاكُتِب العدَد الَِّذي يمثُِّله كلُّ نموذٍج:

 5 

 6 

ُيمثُِّل النَّموذُج المجاوُر العدَد 1000 كْم عشرًة ُتوجُد في العدِد 1000؟   7 

كْم ألًفا ُيوجُد في العدِد 000 000 1؟  8 

ْر إِجابَتَك. كيَف تعرُف مقداَر الوقِت الَِّذي تحتاُج إليِه لتعدَّ مْن 1 إلى ِمليوٍن؟ فسِّ  9 

ْر إِجابَتَك. كْم مئًة ُتوجُد في العدِد 000 000 1؟ فسِّ     10 

يدويات

 اإلى اأي مدى يكون المليون كبيًرا؟ 17 ا�صتك�صاف 2-1:



ْمَن الَمالِييِن ُة �صِ ْمَن الَمالِييِنالِقيمُة المنِزليَّ ُة �صِ الِقيمُة المنِزليَّ  2 - 1

ُتعدُّ المملكُة العربيُة السعوديُة
أكبَر دولٍة ِفي الشرِق األوسِط من 
حيُث الِمساحُة، والرسُم البيانيُّ  

الُمجاوُر ُيبيُِّن مساحاِت ثالِث 
ُدوٍل شرِق أوسطيٍة.

ُيستعمُل جدوُل المنازِل لقراءِة األعداِد ِضمَن الماليِيِن وكتابتِها. 

َة لكلِّ رقٍم في العدد 2000000،  الِي الِقيمَة المنِزليَّ ُح جدوُل المنازِل التَّ يوضِّ
والَّذي يمثُِّل مساحَة المملكِة العربيِة السعوديِة.

َدْوَرُة المالييِنَدْوَرُة الأُُلوِفَدْوَرُة الواحداِت

ِمئاٌتَع�َصراٌتاآحاٌدِمئاٌتَع�َصراٌتاآحاٌدِمئاٌتَع�َصراٌتاآحاٌد

0000002

حِف  �صحٌف: بِيَع 2617000 صحيفٍة خلَل ُأسبوٍع. ُاكتْب عدَد الصُّ
ِة.  ِة والتَّحليِليَّ فِظيَّ يَغتْيِن اللَّ الَمبِيَعِة بالصِّ

مليوناِن وستُّ مئٍة وسبعَة عشَر ألًفا.  ُة:   فِظيَّ يغُة اللَّ الصِّ

2000000 + 600000 + 10000 + 7000 يغُة التَّحليلّيُة:  الصِّ

1

قراءُة الأعداِد وكتابُتها

2000000

1002000
780580
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ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
مَن المالِييِن  اأقراأُ اأعداًدا �ضِ

واأكتُبها.

الرسُم البيانيُّ  الُمجاوُر ُيبيُِّن 
المساحاِت التقريبية لثالِث 

ُدوٍل َأْكَبُرَها ِمَساَحًة ِهَي 
ُة. ُعوِديَّ ُة السُّ الَمْمَلَكُة الَعَربِيَّ

 القيمة المنزلية 1٨ الف�صل الأول:



قراءُة الأعداِد وكتابُتها

ً

اٌن:بلَغ عدُد السكاِن في المملكِة العربيِة السعوديِة  �ُصكَّ
عاَم 1438هـ اثنين وثلثيَن مليونًا وخمس مئة واثنين وخمسين ألًفا وثلث مئة 

ِة. ِة والتَّحليِليَّ يغتيِن القياسيَّ وستة وثلثين نسمًة. ُاكتِب العدَد بالصِّ
ُنمثُِّل العدَد اثنين وثالثين مليونًا وخمَس مئٍة واثنين وخمسيَن ألفًا وثالث مئٍة وستة 

وثالثيَن في جدوِل المنازِل كَما يِلي:

َدْوَرُة المالييِنَدْوَرُة الأُُلوِفَدْوَرُة الواحداِت

ِمئاٌتَع�َصراٌتاآحاٌدِمئاٌتَع�َصراٌتاآحاٌدِمئاٌتَع�َصراٌتاآحاٌد

63325523

32552336   : يغُة الِقياسيَّةُ  الصِّ
30000000+2000000+500000+50000+2000+300+30+6 ُة :   يغُة التَّحليليَّ الصِّ

2

ا يِلي: المثاالن 1، 2 قِم الَّذي تحَتُه خطٌّ ممَّ َة للرَّ ُاكتِب الِقيمَة المنِزليَّ

83023215  4   35098098  3   1040710  2   469999  1 

ِة: مثال 1 ِة والتَّحليليَّ فِظيَّ يغتيِن اللَّ ا يِلي بالصِّ ُاكتْب كلَّ عدٍد ممَّ

38000875  8   302806  7   43980  6   2007  5 

ِة: مثال 2 ِة والتَّحليِليَّ يغتيِن القياِسيَّ ُاكتِب العدَد بالصِّ

تسَع مئِة ألٍف وخمَس مئٍة واثنيِن وخمسيَن.  9 

مئتين وسًتا وأربعين مليوًنا وتسَع مئِة ألٍف وثمانيَة عشَر.  10 

نِة. ُاكتِب العدَد بثالِث ِصَيٍغ مختلفٍة. ٍة في السَّ َتْطِرُف عيُن اإلنساِن العاديِّ حواَلْي 5500000 مرَّ  11 

قِم الِذي تحَتُه خطٌّ في العدِد 928 057 26 ؟ اِشرْح ذلَك. َة للرَّ كيَف تجُد الِقيمَة المنِزليَّ  12 

 القيمة المنزلية �ضمن الماليين 19 الدر�س 2-1:



قِم الَّذي تحَتُه خطٌّ فيَما يِلي: المثاالن 1، 2 َة للرَّ ُاكتِب الِقيمَة المنِزليَّ

7824015  16   73581209  15   309573  14   132685  13 

ِة: مثال 1 ِة والتَّحليليَّ فِظيَّ يغتيِن اللَّ ا يِلي بالصِّ ُاكتْب كلَّ عدٍد ممَّ

 82009  18   29205  17 

200013  20   901452  19 

 63930053  22   30842085  21 

800493301  24   319999990  23 

ِة: مثال 2 ِة والتَّحليليَّ يغتيِن الِقياسيَّ ُاكتِب العدَد  بالصِّ

مئتيِن وثمانيًة وثالثيَن ألًفا وثالَث مئٍة وسبِعيَن.  25 

أربعَة مالييٍن وأربعًة وتسعيَن ألًفا ومئتيِن وخمسَة عشَر.  26 

ِة: ِة والِقياسيَّ فِظيَّ يغتيِن اللَّ ُاكتِب العدَد بالصِّ

200000 + 60000 + 3000 + 200 + 70 + 3  27 

1000000 + 900000 + 50000 + 6000 + 200 + 20 + 5  28 

الفضاِء  رّواِد  مْن  قَضاَها عدٌد  التي  األزمنِة  كاَن مجموُع  إذا   : الخارجيُّ الف�صاُء 
حيحُة لهَذا العدِد  في الفضاِء الخارجيِّ هَو: 804 507 13 دقائَق، فهِل القراءُة الصَّ

ْر إِجاَبَتَك. هي: ثالثَة عشَر مليوًنا وسبعٌة وخمُسوَن ألًفا وثماني مئٍة وأربٌع؟ فسِّ

29 

 القيمة المنزلية 20 الف�صل الأول:



قُم 7 في منزلِة عشراِت  ًنا من ثمانِيِة أرقاٍم، بحيُث يكوُن الرَّ َلٌة َمْفتوَحٌة: ُاكتْب عدًدا مكوَّ َم�ْضاأَ  30 
المالييِن، ورقٌم آخُر في منزلِة األلوِف قيمُته المنِزليَُّة 2000

ٍن من تسعِة أرقاٍم. : استعمِل األرقاَم من 1 إلى 9 ُدوَن َتكراٍر لَتكُتَب أصغَر عدٍد ُمكوَّ َتَحدٍّ  31 

ْر ذلَك. العدُد المفقوُد في: 3947 = 7 + 40 +  + 3000 ؟ فسِّ     32 

ا يِلي يمثُل الصيغَة اللفظيَة للعدِد  أيٌّ ممَّ  33 
57302؟ )الدرس 1-1(

سبعٌة وخمسوَن ألًفا وثالُث مئٍة واثناِن. اأ(   
ب(  سبعٌة وخمسوَن ألًفا وثالُث مئٍة   

وعشروَن.

جـ(  خمسٌة وسبعوَن ألًفا وثالُث مئٍة واثناِن.   
سبعٌة وخمسوَن ألًفا ومئَتاِن وثالَثٌة. د(   

بلَغ عدُد السكاِن في دوِل مجلِس التعاوِن   34 
الخليجّي في أحد األعوام ثالثًة وأربعيَن 

مليوًنا وثالَث مئٍة وثمانيًة وسبعَين ألًفا 
وثماني مئٍة وستَة وعشريَن نسمًة. اكتْب هَذا 

العدَد بالصيغِة القياسيِة؟ )الدرس 2-1(

433007826 جـ(   43078826 اأ(   

43378826 د(   43178826 ب(   

اكُتِب القيمَة المنزليَة للرقِم الِذي تحَتُه خطٌّ فيَما يِلي: )الدرس 1-1(

100625  37   320004  36   265341  35 

اكُتْب كلًّ مَن األعداِد التاليِة بالصيغتيِن القياسيِة والتحليليِة: )الدرس 2-1(

أربعَة آالٍف وسبعًة.  38 

ستَة مالييٍن وأربع مئٍة وثالثيَن ألًفا.  39 

مئتين وثالثَة عشَر مليوًنا ومئًة وواحًدا ألًفا وتسع مئٍة وثالثًة.  40 

 القيمة المنزلية �ضمن الماليين 21 الدر�س 2-1:



3 - 1
ْر�ِس : اأ�ضتعِمُل الُخطواِت الأربِع لأحلَّ الم�ضاأئَل. ِفْكَرُة الدَّ

ِة. فإَذا  قاَمت رغُد وصديقاُتها الخمُس بزيارِة مدينِة األلعاِب التَّرفيهيَّ
خوِل 8 رياالت، فَما إِجماليُّ ثمِن تذاكِر ُدخولِهنَّ  كاَن ثمُن تذكرِة الدُّ

جميًعا إلى مدينِة األلعاِب؟

َما معطياُت المسألِة؟
. هاَب إلى مدينِة األلعاِب ِستٌّ • عدُد الالتي ُيرْدَن الذَّ

خوِل لكلِّ واحدٍة هَو 8 رياالت.  • ثمُن تذكرِة الدُّ

َما المطلوُب؟
. تِّ خوِل للصديقاِت السِّ • إجماليُّ ثمِن تذاكِر الدُّ

إليجاِد إِجمالِيِّ ثمِن التَّذاكِر نستعمُل الَجمَع. 
نحتاُج إلى 6 تذاكَر، ثمُن الواحدِة 8 رياالت. 

اٍت. إذْن نجمُع 8 ستَّ مرَّ

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 48 ريااًل.
َأْو    6 × 8 = 48 ريااًل.

خوِل إلى مدينِة األلعاِب هَو 48 ريااًل. إذْن إِجمالِّي َتْكِلَفِة الدُّ

سِم. ِة اإلجابِة ِهَي استعماُل الرَّ ِد ِمن ِصحَّ إحَدى ُطرِق التأكُّ

٦

٨   

6 × 8 = 48 ُمربًَّعا، إذِن اإلجابُة صحيحٌة.

 القيمة المنزلية 22 الف�صل الأول:



ابقِة، ثمَّ أِجْب عِن األسئلِة 1 - 4: اِرِجْع إِلى المسألِة السَّ
ْر. لماَذا استعمْلنَا الضرَب لحلِّ المسألِة. فسِّ ِد  1  ؤاِل 2، ثمَّ ارُسْم نموذًجا للتأكُّ اِرِجْع إلى السُّ  3 

َة  ْر كيَف يبيُِّن النموذُج صحَّ ِمَن اإلجابِة، وفسِّ
إجابتَِك.

خوِل  َلْم ُتِشِر المسألُة إلى ثمِن تذكرِة الدُّ  2 
للكبيراِت؟ افترْض أنََّ ِسعَرها يزيُد 4 رياالٍت 

عَلى ِسعِر تذكرِة ُدخوِل الصغيراِت، أوجْد 
خوِل لثالٍث ِمن  إجمالِيَّ ثمِن تذاكِر الدُّ

ْر إِجابتَك. الكبيرات. وفسِّ

هاَب مَع  إَذا أراَدت ثالٌث ِمَن الكبيراِت الذَّ  4 
رغد وصديقاتِها الَخْمِس إلى مِدينِة األلعاِب، 
ْر كيَف  فَما إجمالِيُّ ثمِن تذاِكِرِهنَّ جميًعا؟ فسِّ

لَت إلى الَجَواِب. توصَّ

اِستعمِل الُخطواِت األربَع لَحلِّ المسائِل اآلتيِة:

في ُمسابقِة األَلغاِز، يحُصُل الفريُق على  5 
5 نِقاٍط عندَما ُيجيُب إجابًة صحيحًة، فإِذا 
حصَل الفريُق األوُل عَلى 55 نقطًة، بينَما 

أجاَب الفريُق الثانِي 12 إجابًة صحيحًة، فأيُّ 
الفريقيِن كانْت إجاباُتُه الصحيحُة أكثَر؟  

اعِة. وإَذا َساعدْتها  َتنْظُِم هيفاُء 4 ُعقوٍد فِي السَّ  8 
اعٍة  ُأخُتها فإنَُّهما َتنظِماِن هذا العدَد ومثَلُه في سَّ
واحدٍة. فكْم ِعقًدا تنظُم هيفاُء وُأخُتها إَذا َعِملتا 

ساعَتْيِن؟

الِقَيا�ُس: َتْستغِرُق مريُم 5 دقائَق لِتغليِف   6 
ٍة. كْم دقيقًة تستغرُقها لِتغليِف 10 َهدايا ؟  هديَّ

ُل سيَّارٍة تعمُل بالبنِزيِن عاَم 1885م  ُصنَِعْت أوَّ  9 
ْر َكْم سنًة َمَضْت على ُصنِْع  )1306هـ(. َقدِّ
ِل سيَّارٍة ِمن هَذا النَّوِع حتى هذه السنة؟. أوَّ

وفَّـر أحمـد 5 ريـاالٍت في األسبـوِع األوِل،  7 
و 10 رياالٍت في األسبوِع الثاني، و15 ريااًل 
في األسبوِع الثالث، فإذا استمـر في التوفيـِر 

بهذا النمِط مدَة 6 أسابيٍع، فَما مقدار ما يوفره 
في نهاية المدة؟

اختْر إحَدى    10 
ْر كيَف حَللَتها. ابِقِة 5 - 9، وفسِّ الَمسائِل السَّ

 مهارة حل الم�ضاألة 23 الدر�س 3-1:



الُمقاَرنُة َبْيَن الأعداِدالُمقاَرنُة َبْيَن الأعداِد  4 - 1

رْت إدارَتا المصائِد البحريِة والمزارِع السمكيِة  قدَّ
إنتاِج  كمياِت  الزراعِة  و  والمياه  البيئة  بوزارِة 
المزارِع السمكيِة في المياِه العذبِة عاَم 1427هـ 
1430هـ  عاِم  في  بلغْت  بينما  ا،  ـ 3456 طنًّ بِ

ا. في أيِّ العامينِ كانَ اإلنتاجُ أكبرَ؟   3759 طنًّ

موُز التاليُة لِبياِن الَعالقِة  َيستعمُل خطُّ األعداِد للمقارَنِة بيَن األعداِد، وُتستعمُل الرُّ
ُيساِوي أصغُر ِمن  أكبُر ِمن   بيَن أيِّ عدديِن:   

=   <   >    
مَن الطرِق المستخدمِة فِي المقارنِة بيَن األعداِد استعماُل خطِّ األعداِد، حيُث تمثَُّل 
األعداُد عليِه مَن اليساِر إَلى اليميِن. فيكتُب العدُد األصغُر فِي جهِة اليساِر واألكبُر 

ا اتجهنَا مَن اليساِر إَلى اليميِن. منُه مباشرًة عْن يمينِه وهكَذا تكبُر األعداُد كلمَّ

مزارُع �صمكيٌة: ِفي أيِّ عاٍم كاَن إنتاُج األسماِك أكبَر؟ 
األعداُد على الِجهِة الُيمَنى من خطِّ األعداِد أكبُر ِمَن األعداِد على الِجهِة 

الُيسَرى.

ُانظْر إلى خطِّ األعداِد، َسُتالحُظ أنَّ العدَد 3759 يقُع عن يميِن العدِد 
الِي فإنََّ  3456؛ إذْن 3759 أكبُر من 3456 أْي: 3759 < 3456 وبِالتَّ

كميَة اإلنتاِج الُكبَرى كانْت ِفي عاِم 1430هـ.

1

اع����ت����دَت ع���ن���َد ت���رت���ي���ِب الأع��������داِد 
اإَلى الأكبِر  ا مَن الأ�ضغِر  ت�ضاعديًّ
علَى كتابِة العدِد الأ�ضغِر اأوًل بدًءا 
الأك��ب��َر م��ْن��ُه عْن  ث��مَّ  اليميِن  م��َن 
ي�ضاِرِه وهكَذا. وهَذا عك�ُس ترتيِب 

الأعداِد علَى خطِّ الأعداِد.

 الأعداِد المقارنُة با�صتعماِل خطِّ



    
ت�ضغُر الأعداُد تكبُر الأعداُد

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
��ْم��َن  اأُق�������ارُن ب��ي��َن اأع������داٍد ���ضِ

الَمالِييِن.
اْلُمْفَرداُت

خطُّ األعداِد 
أكبُر ِمن )<( 

أصغُر ِمن )>( 
ُيساوي )=( 

 القيمة المنزلية 24 الف�صل الأول:



ويمكُن استعماُل الِقيمِة المنزلِيَِّة للمقارَنِة بيَن األعداِد. 

ِة المقارنُة با�صتعماِل الِقيمِة المنِزليَّ

حجاٌج: ُيظهُر الجدوُل المجاوُر أعداَد 
اِج ِمن خارِج المملكِة العربيِة السعوديِة  الُحجَّ

ـ ، و 1438هـ: في أيِّ  في العاَمْيِن 1437ه
اِج أكبَر؟ العاَمْيِن كاَن عدُد الُحجَّ

، بحيُث يكوُن آحاُد الُخطوُة  1 : ُاكتِب العدَدْيِن بشكٍل رأِسيٍّ
أحِدِهما تحَت آحاِد اآلخِر وهَكذا. 

1325372
1752014

ابدْأ ِمَن المنِزلِة الُكبَرى، وقاِرْن بيَن رقَمْيَها. الُخطوُة  2 :
1 325372
1 752014

اليِة. بَما أنََّ 1 = 1، إذِن انتقْل إلى المنِزلِة التَّ

الَِيِة: الُخطوُة  3 : قارْن بيَن رَقَمِي المنِزلِة التَّ
1 325372
1 752014

7 < 3
إذِن العدُد 1752014 هَو األكبُر، وعليِه فإنَّ عدَد الحجاِج ِمن خارِج 

ِة عاَم 1438هـ هَو األكبُر. عوِديَّ ِة السُّ المملكِة العربيَّ

اِجالعاُم2 عدُد الُحجَّ
14371325372ه�
14381752014ه�

ا يأتِي ُمستعِمًل ) <، > ، = (: المثاالن 1، 2 قارْن بيَن العدَدْيِن في كلٍّ ممَّ

10 207 301  10 027 301  3   5 0406    50402  2   1 789    1 798  1 

 4  اشترت سارُة خاتًما بِـ 1834 ريااًل ، واشترت 
نورُة خاتًما آخَر بِـ 1286 ريااًل. أي الخاتميِن 

أكثُر سعًرا؟

ُن ِمن  ْر لماَذا يكوُن العدُد المكوَّ  5   فسِّ
خمسِة أرقاٍم أصغَر ِمن العدِد 
ِن من ِستِة أرقاٍم دائًما. الُمكوَّ

َق���ب���َل ال���ُم���ق���ارن���ِة، اُك���ت���ِب الأع�����داَد 
الآح��اُد  تكوُن  بحيُث   ، راأ�ضيٍّ ب�ضكٍل 

ها تحَت بع�ٍس وهكَذا ... بع�ضُ

 المقارنة بين الأعداد 25 الدر�س 4-1:

اأرقاِم عدديِن فاإنَّ  اإَذا اختلَف عدُد 
ال���ع���دَد ال����ِذي ع���دُد اأرق���ام���ِه اأك��ث��ُر 

يكوُن هَو الأكبَر.
مثال: 615 < 99



 
ا يأتِي مستعمًل )  < ، > ، = (: المثاالن 1، 2 قارْن بيَن العدَدْيِن ِفي كلٍّ ممَّ

  305049     304999  8   5 090     5 980  7   3 030     3 030  6 

 2999214    2999214  11   12638     12683  10   77000    76101  9 

 ُاكتْب رقًما مناسًبا في  ، لتصبَح الجملُة التاليُة صحيحًة: 

  1   89 035 > 1 342 646  13     00000 < 658 431  12 

استقبَل عليٌّ 1127 رسالًة على بريِدِه اإللكترونيِّ ِخالَل عاٍم، بينََما استقبَل فهٌد 1132 رسالًة خالَل العاِم   14 
ُهما َقِد استقبَل رسائَل أكثَر؟  نفِسه، فأيُّ

ُح الجدوُل المجاوُر أكثَر 4 لغاٍت ُكتَِبْت  تقنيٌة: يوضِّ
.) بَها صفحاٌت عَلى الشبكِة العنكبوتيِة )اإلنترنتِّ

 ما اللغُة التي ُكتبْت بَها صفحاٌت أكثُر؟

 :  أُي اللغتيِن كتبْت بها صفحاٌت أقلٌّ
اإلسبانيُة أِم اليابانيُة؟

15 

16 

م�صاألٌة مفُتوحٌة: ُاكتْب عدًدا من سبعِة أرقاٍم أكبَر ِمن العدِد 942 458 8  17 

ْح إجاَبَتَك: ِد العدَد المختلَف فيَما يِلي، ثمَّ َوضِّ اكت�صِف المختلَف: حدِّ  18 

100 مئٍةع�شرُة �آالٍف10مئاٍت10000

 19     كيَف ُتقارُن بيَن األعداِد باستعماِل الِقيمِة المنِزليَِّة؟

عدُد ال�صفحاِتاللغة
105736236ال�صينيُة
286642757الإنجليزيُة
66763838اليابانيُة
55887063الإ�صبانيُة

 القيمة المنزلية 26 الف�صل الأول:



وسبعًة  ومئتيِن  مالييَن  تسعَة  العدَد:  اكُتِب   20 
وأربعيَن ألًفا وثماني مئٍة وستَة عشَر بالصيغِة 

القياسيِة: )الدرس 2-1(

92247816 جـ(   9274816 اأ(   

900247816 د(   9247816 ب(   

َما الرقُم الِذي يجعُل الجملَة العدديَة   21 
 صحيحًة؟ )الدرس 4-1(
  82 59 > 82359

4 جـ(   2 اأ(   

5 د(   3 ب(   

اكُتب القيمَة المنزليَة للرقِم الِذي تحَتُه خطٌّ ِفيَما يِلي: )الدرس 1-1(

    100914  24   201056  23   64542  22 

اكتْب كلًّ مَن األعداِد التاليِة بالصيغتيِن القياسيِة والتحليليِة: )الدرس 2-1(  

ستيَن ألًفا وثالث مئٍة وسبعيَن.  25 

ثالث مئٍة وستَة عشَر مليوًنا وخمس مئٍة وأربعًة وعشريَن ألًفا وواحًدا.  26 

ا يأتِي، ُمستعمًل ) < ، > ، = (: )الدرس 1- 4(  قارْن بيَن العدديِن ِفي كلٍّ ممَّ

    700 + 9    500 + 80 + 9  28     8099    8402  27 

يوضُح الجدوُل المجاوُر أعداَد سكاِن بعِض مُدِن المملكِة العربيِة 
 السعوديِة في أحد األعوام. استعمِل الجدوَل ِفي اإلجابِة عِن السؤاليِن 

29، 30: )الدرس 4-1( 

ما المدينُة التِي تضمُّ أكبَر عدٍد مَن السكاِن؟   29 

أيُّ المُدِن أقلُّ سكاًنا؛ الدماُم أِم المدينُة المنورُة؟  30 

عدُد �صكاِن بع�ِس مدِن المملكِة
عدُد ال�ضكاِنالمدينُة
5254560الريا�ُس
614093بريدُة
3456259ُجدُة

1675368مكُة المكرمة
903597الدماُم

1180770المدينُة المنورُة

27   المقارنة بين الأعداد الدر�س 4-1:



ِل  ِف الَف�صْ اْخِتباُر ُمْنَت�صَ
الدرو�س من 1-1 اإلى 4-1 1

اكُتْب كلًّ مَن األعداِد التاليِة بالصيغتيِن اللفظيِة 
والتحليليِة: )الدرس 1-1(

985034  2    3526  1 

القياسيِة  بالصيغتيِن  التاليِة  األعداِد  مَن  كلًّ  اكُتْب 
والتحليليِة: )الدرس 2-1(  

ثمانيَة عشَر ألًفا ومئتيَن وتسعًة.  3 
سبع مئٍة واثنيَن وستيَن.  4 

ثالُث مدارَس، كلٌّ منَها تضمُّ 297 طالًبا، ما   5 
عدُد طالِب المدارِس الثالِث؟ اكُتْب هَذا العدَد 

بالصيغتيِن القياسيِة واللفظيِة. )الدرس 1-1(

اختياٌر مْن متعدٍد: أيُّ األعداد التالية يمثُل   6 

الصيغَة القياسييَة للعدِد خمٍس وعشرين ألًفا 
ومئٍة وثالثٍة؟ )الدرس 1-1(

103025 جـ(   25103 اأ(   
10325 د(   25130 ب(   

اكُتِب القيمَة المنزليَة للرقِم الِذي تحَتُه خطٌّ ِفيَما يِلي: 
)الدرس 1- 2(

   7650061  8   258631  7 

اكُتِب الصيغتيِن القياسيِة واللفظية ِللعدِد    9 
+ 60000 + 5000 + 30 +  7 

 9000000 + 300000000  )الدرس 1- 2(

ا يِلي يمثُل الصيغَة  اختياٌر مْن متعدٍد: أيُّ ممَّ  10 

اللفظيَة للعدِد 8603755؟ )الدرس 1- 2(

اأ(  ثمانيِة مالييَن وثالٍث وستيَن الًفا   
وسبعمائٍة وخمٍس وخمسيَن.

ب(  ثمانيِة مالييَن وستمائِة ألٍف وسبعمائٍة.  

جـ(  ثمانيِة مالييَن وثالثمائٍة وستيَن ألًفا   
وخمسمائٍة وسبٍع وخمسيَن.

د(  ثمانيِة مالييَن وستمائٍة وثالثِة آآلٍف   
وسبعمائٍة وخمٍس وخمسيَن.

ا يْأتِي ُمستعمًل   قارْن بيَن العدديِن ِفي كلٍّ ممَّ
) < ، > ، = (: )الدرس 1- 4( 

  3427    3472  11 

    700 + 80 + 2    200 + 70 + 8  12 

اكُتِب الرقَم المناسَب ِفي الفراِغ؛ لتصبَح كلٌّ مَن 
الجمِل التاليِة صحيحًة: )الدرس 1- 4(

    00000 < 524682  13 

50437 =  50000 +    + 30 + 7  14 

اِج مسافَة 2643 كلم بالطَّائرِة  َقطَع َأحُد الُحجَّ  15 
، وَقطَع  قاِدًما إلى مكَة المكرمِة ألداِء فريضِة الَحجِّ
يارِة. أيُّهما َقطَع  َحاجٌّ آَخٌر َمسافَة 2643 كلم بالسَّ

ْح إِجابَتَك. )الدرس 1- 4( مسافًة َأكَبر؟ َوضِّ

 16  كيَف يمكنَُك تحديُد 
 الرقِم المفُقوِد فِي الصيغِة التحليليِة التاليِة: 

8 05093 = 8000000 + 5000 + 90 + 3 
)الدرس 1- 2(

 القيمة المنزلية 2٨ الف�صل الأول:



ِل  ِف الَف�صْ اْخِتباُر ُمْنَت�صَ
الدرو�س من 1-1 اإلى 4-1 َتْرتيُب الأَْعداِدَتْرتيُب الأَْعداِد1  5 - 1

يتزايُد االهتماُم بزراعِة النَِّخيِل
ِة،  عوديَّ ِة السُّ في المملكِة العربيَّ

َة  يَّ ُح َكمِّ والجدوُل الُمقابُل يوضِّ
إنتاِج إحَدى المزاِرع بالكيُلو 

موِر  جَرام لثالثِة أصناٍف من التُّ
 ِخالَل عاٍم.

أيُّ األصناِف كاَن إِنتاُجُه أكثَر، 
؟ ها كاَن أقلَّ وأيُّ

ْنُف ُة بالكيُلوجراِمال�صِّ يَّ الَكمِّ
47238خال�س
42592�صلج
ِري 45868�صكَّ

ِة.   لترتيِب األعداِد، يمكُنَك استعماُل خطِّ األعداِد أْو القيمِة المنزليَّ

إلى  ِمَن األكبِر  الجدوِل أعَلُه  الواردَة في  موِر  التُّ َرتِّْب أصناَف  َنِخيٌل: 
ُة اإلنتاِج.  يَّ األصغِر ِمْن حيُث َكمِّ

  

    

ُانظْر إَلى خطِّ األعداِد، سُتالحُظ أنَّ العدَد 47238 هَو األبعُد إلى جهِة 
اليميِن، وأنَّ العدَد 45868 يقُع بيَن العدَدْيِن 42592 َو 47238، وأنَّ 

العدَد 42592 هَو األبعُد إلى جهِة اليساِر، وعليِه فإنَّ الترتيَب المطلوَب 
ِري، سلٌج. موِر هَو: خالٌص، سكَّ ألصناِف التُّ

1

 الأعداِد الترتيُب با�صتعماِل خطِّ

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
���ْم���َن  �����������ُب اأع�����������داًدا ����ضِ اأُرتِّ

الَمالِييِن. 

 َتْرتيُب الأَْعداِد 29 الدر�س 5-1:



المجاوُر  الجدوُل  يوضُح  نفٌط:   
النفِط  مَن  اليوِميِّ  اإلنتاِج  َة  يَّ َكمِّ
بالبِرميِل ألربِع ُدوٍل مختلفٍة. اِستعمِل 
َة لترتِيِب األعداِد الواردِة  الِقيمَة المنِزليَّ

في الجدوِل مَن األكبِر إلى األصغِر.

2

لترِتيِب الأعداِد، ُيمِكُنَك ا�ضتعماُل 
خطِّ الأعداِد اأِو الِقيمِة المنِزليَِّة. 

ِة الترتيُب با�صتعمال الِقيمِة الَمنزِليَّ

الُخطوُة 1 
 ، اُكُتِب الأعداَد ب�ضكٍل راأ�ِضيٍّ

وَقارْن بيَن الأرقاِم الموُجودِة 

في المناِزِل الُكبَرى.

الُخطوُة 2 
قارْن بيَن الأرقاِم في المنِزلِة 

التَّاليِة للمنزلِة الُكبَرى.

الُخطوُة 3 
قارْن بيَن الأرقاِم في 

المنزلِة التَّاليِة.

اإِنتاُج الّنفِط اليوميُّ

عدُد الَبراميِلالّدولة
000 413 10المملكُة العربيُة ال�صعوديُة
000 915 2الإمارات العربية المتحدة

000 613 2فنزويالَّ
000 626 2الكويُت

000 413 10  األكبُر

2 915 000

2 613 000

2 626 000

2 915 000

2 613 000

2 626 000

2 626 000

000 613 2  األصغُر

وعليِه فإنَّ ترتيَب األعداِد ِمَن األكبِر إلى األصغِر هَو: 
 2 613 000  ،   2 626 000  ،   2 915 000  ،  10 413 000

اليَة ِمن األكبِر إَلى األصغِر: المثاالن 1، 2 رتِِّب األعداَد التَّ

159023 ،145004 ،154032 ، 145099  2   6 543  ،   3 465  ،  4 356  ،   3 456  1 

حَة في الجدوِل  َوَل الُمَوضَّ الِقيا�ُس: َرتِِّب الدُّ  3 
 المجاوِر من األكبِر 
 مساحًة إلى األصغِر 

مساحًة.

 4  َما اإلجراُء الِذي َتتَّبُِعُه عندَما ُتقارُن 
الرقميِن  أنَّ  وتجــُد  عددْيــِن  بيَن 
نفِســها  المنِزلِة  الموجوديــِن في 

متساِوياِن؟

الم�صاحُة )كلم2(الّدولُة
765البحرين
437072العراُق
527970اليمُن
780580ترَكيا
92300الأردُن

 القيمة المنزلية 30 الف�صل الأول:



 
اليَة ِمن األكبِر إلى األصغِر: المثاالن 1، 2 رتِِّب األعداَد التَّ

90125 ، 97902 ، 82234 ، 79920  6   183 487 ، 139 006 ، 138 032 ، 138 023  5 

12873 ، 12783 ، 12378  8    248934 ، 285091 ، 248034 ، 258103  7 

6052462 ، 6025264 ، 6052264  10    123456789 ، 123456 ، 1234567  9 

تِي تقطُعها أربعُة أنواٍع  ُيبيُِّن الجدوُل المجاوُر المسافاِت الَّ  11 
مَن الحيتاِن. َرتْب هذِه المسافاِت مَن األصغِر إلى األكبِر.

 نخيٌل: تعدُّ المملكُة العربيُة السعوديُة موطَن النخيِل، وُتولِي 
زراعَتُه اهتماًما كبيًرا.

ُح الجدوُل المجاِوُر تقديراِت أعداِد النخيِل   يوضِّ
ْبها ِمَن   في بعِض مناطِِق المملكِة في أحد األعوام َرتِّ

األصغِر إلى األكبِر.

تقديراُت اأعداِد النخيِل عاَم 1430هـ

عدُد النخيِلالمنطقُة
2983793المدينُة المنورُة

5370855الق�صيُم
5280922الريا�ُس

1942274مكُة المكرمُة

12 

م�صاألٌة مفتوحٌة: ُاكتْب ثالثَة أعداٍد أكبَر ِمن 000 750، وأقلَّ ِمن 000 760  13 

ٌن ِمْن أربعِة  ْن أربعَة أعداٍد مختلفٍة، كلٌّ منَها ُمكوَّ : اِْستعِمِل األرقاَم 2، 3، 4، 9 وَكوِّ  الَعدِديُّ  14  الِح�سُّ
ْبَها ِمَن األكبِر إلى األصغِر. أرقاٍم، ثمَّ رتِّ

مسألًة ِمن َواِقِع الحياِة يحتاُج حلُّها إلى ترتِيِب ثالثِة أعداٍد ِمَن األصغِر    15 
إلى األكبِر. 

 َتْرتيُب الأَْعداِد 31 الدر�س 5-1:



 اأََدَواُت اللُّْعَبِة:40 بطاقًة
أو ورقًة صغيرًة.

ِعِبيَن: 2 َعَدُد �للَّ

:
ْ
ِ�ْبَد�أْ

يخلُط كلُّ العٍب مجموعَتْي بطاقاتِه. 	
يضُع كلُّ العٍب بطاقاتِِه مقلوبًة أماَمُه، ثمَّ  	

يسحُب كلٌّ منُهَما بطاقًة مْن أمامِه في الوقِت 
نفِسِه.

عُب الِذي يحصُل عَلى العدِد األكبِر  	 الالَّ
يأخُذ البطاقتيِن، وإذا كاَن العدداِن عَلى 
البطاقتيِن متساوييِن، يحتفُظ كلٌّ منُهما 

اِن في السحِب. ببطاقتِه، ويستمرَّ
عباِن ذلَك، حتَّى تنتهَي البطاقاُت  	 ُر الالَّ يكرِّ

عُب الِذي  الموضوعُة أمامُهَما، ويفوُز الالَّ
معُه بطاقاٌت أكثَر.

: َتِعدَّ ِ��شْ
عباِن البطاقاِت بينُهما بالتساِوي.  	 يوّزُع الالَّ

حيُث يقسُم كلُّ العٍب بطاقاتِه مجموعَتيِن 
في كلٍّ منُهما 10 بطاقاٍت. ويكتُب على كلِّ 
بطاقٍة في المجموعِة األُوَلى عدًدا مْن أربعِة 

أرقاٍم بالصيغِة القياسيِة. ثم يكتُب األرقاَم 
نفَسها على بطاقاِت المجموعِة األُخَرى 

بالصيغِة التحليليِة.

لعبُة العدِد الأكرِب
مقارنُة الأعداِد

 القيمة المنزلية 32 الف�صل الأول:



َتقريُب الأعداِدَتقريُب الأعداِد  6 - 1

َتِزُن َشاحنٌة وهَي محملٌة 
36554 كجم، فَما وزُنها 

؟ ْقِريبِيُّ التَّ

عندَما ال تحتاُج إلى إجابٍة دقيقٍة، فإنََّك تقوُم بِتقِديِرها باستعماِل التقريِب، 
ويمكُنَك استعماُل خطِّ األعداِد للتقريِب.

احنِة إلى أقرِب أْلٍف. ْب َوْزَن الشَّ الِقَيا�ُس: قرِّ

ُانظْر إلى خطِّ األعداِد، َسُتالِحُظ أنَّ العدَد 554 36 أقرُب إلى العدِد  37000 
ُب إَلى العدِد 37000  ِمْنُه إلى العدِد 36000؛ لَِذا َفإِنَّ العدَد 36554 ُيقرَّ

1

تقريُب الأعداِد



     

يمِكُنَك استعماُل الِقيمِة المنزليِة لتقِريِب األعداِد أيًضا.

َتْقريُب الأَْعداِد

ْقِم في المنزلِة الَّتي سيتمُّ  التقريُب إليَها. ا تحَت الرَّ ضْع خطًّ  :1  الُخطوُةُ
قِم الِذي عْن يميِن المنزلِة التِي سيتمُّ التقريُب إليَها. ُانظْر إلى الرَّ  :2  الُخطوُةُ

ا إذا كاَن أكبَر ِمْن  ْقُم أقلَّ مْن أْو ُيساِوي 4 فال ُتَغيِّْر شيًئا، أمَّ  3:  إذا كاَن هَذا الرَّ الُخطوُةُ
 . ْقِم الِذي تحَتُه خطٌّ أْو ُيساِوي 5، فَأِضْف 1 إلى الرَّ

 . ْقِم الِذي تحتُه خطٌّ ضْع ِصفًرا مكاَن كلِّ رْقٍم عن يميِن الرَّ الُخطوُة 4: 

مفهوٌم اأ�صا�صٌي

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
���ْم���َن  ُب اأع��������������داًدا ����ضِ اأُق��������������رِّ

اْلمالِييِن.
اْلُمْفَرَداُت

التَّقديُر
التَّقريُب

 َتقريُب الأعداِد 33 الدر�س 6-1:



إلى  العدَد  ْب هذا  قرِّ ُزَحَل 120536 كلم.  ُقطُر كوكِب  يبلُغ  الِقيا�ُس: 
أقرِب أْلٍف.

ا تحَت المنزلِة التِي ُتريُد التقِريَب إليَها.   ضْع خطًّ الُخطوُة 1: 
120536 فِر.  ا تحَت الصِّ في هذِه المسألِة، نضُع خطًّ   

؛  ْقِم الواِقِع عن َيميِن ما تحَتُه خطٌّ ُانظْر إلى الرَّ الُخطوُة 2: 
120536 ْقِم 5     أْي إلى الرَّ   

ْقِم ْقَم ُيساِوي 5، َفُقْم بِإَِضاَفِة 1 إلى الرَّ بَما أنَّ هَذا الرَّ الُخطوُة 3: 
121536     . الِذي تحَتُه خطٌّ   

 الُخطوُة 4:  َضْع أصفاًرا بداًل من َجِميِع األرقاِم الواِقعِة عن يميِن 
121000     . ما تحتُه خطٌّ

ُب العدُد 536 120 إَلى 121000 لَذا ُيقرَّ   

يبيُِّن خطُّ األعداِد أنَّ الجواَب صحيٌح.  ق:   َتحقَّ

2

تقريُب الأعداِد



  

ٍة ُمعطاٍة: المثاالن 1، 2 ْب كلَّ عدٍد إَلى أقرِب قيمٍة منزلِيَّ َقرِّ

 2  934 ؛   مئٍة 927 ؛   عشرٍة    1 

43032 ؛   عشرِة آالٍف  4  4282 ؛   ألٍف   3 

 6  385 709 1 ؛   مليوٍن  5  593205 ؛   مئِة ألٍف 

ْر إجابَتَك. ْبنَاُه إلى أقرِب أْلٍف نحُصُل عَلى 000 8؟ فسِّ َما أصغُر عدٍد إذا َقرَّ  7 

ِة اإجابِتَك.  ْق دائًما ِمْن معُقوِليَّ َتحقَّ

 القيمة المنزلية 34 الف�صل الأول:



 
ٍة ُمعطاٍة: المثاالن 1، 2 ْب كّل عدٍد إلى أقرِب ِقيمٍة منزلِيَّ قرِّ

493580  ؛   ألٍف  10  148245  ؛   مئةٍ   9  568  ؛   عشرةٍ     8 

3190236  ؛   مليوٍن  13  95230  ؛   عشرِة آالٍف   12  791275  ؛   مئِة ألٍف     11 

القيا�ُس: ُتعدُّ محميُة محازِة الصيِد ُقرَب الطائِف، ثاني أكبَر محمّيٍة  14 
في العالِم؛ إْذ تبُلُغ مساحُتها 2553 كلم2. فهْل يعدُّ 2600 كلم2 تقريًبا 

مناسًبا لهذِه المساحِة؟ فسْر إجابتَك.

َب إليها؟ ِب العدَد 14156074 إلى العدِد 14156100، ما القيمُة المنزليُة التي ُقرِّ ُقرِّ  15 

م�صاألٌة مفتوحٌة:  ُاكتْب خمسَة أعداٍد ُتساِوي الِمليوَن تقريًبا.  16 

ِاكت�صِف الخطاأَ: قاَم سعوٌد وفيصٌل بتقريِب العدِد 925 275 83 إلى أقرِب مئِة أْلٍف كَما هَو مبيٌَّن   17 
ْر إجابَتَك.  أدناُه. فأيُّهما كاَن تقريُبُه صحيًحا؟ فسِّ

�شعوٌد
83300000

في�شٌل
80000000

َب إلى 000 670 مسألًة ِمْن َواِقِع الحياِة حوَل عدٍد ُقرِّ   18 

 َتقريُب الأعداِد 35 الدر�س 6-1:



ا يِلي يمثُل ترتيًبا صحيًحا مَن األصغِر  أيٌّ ممَّ  19 
إَلى األكبِر: )الدرس 1 - 5( 

5137 ، 7531  ، 3157 ، 1357 اأ(   

7513 ، 5731 ، 3517 ، 1375 ب(   

7513 ، 7531 ، 3517 ، 1375 جـ(   

1357 ، 3751 ، 5731 ، 7513 د(   

العدُد 5864936 مقرًبا إَلى أقرِب عشرِة آالٍف   20 
هَو: )الدرس 1 - 6( 

 5870000 اأ(   

10000000 ب(   

5860000 جـ(   

5865000 د(   

يَغتيِن الِقَياِسيَِّة واللَّفظِيَِّة للَعدِد  500 + 60000 + 3000000 )الدرسان 1 - 1 ، 2-1( اكُتب الصِّ  21 

رتِِّب األعداَد التاليَة مَن األصغِر إَلى األكبِر: )الدرس 1 - 5(

 2599 ، 2800 ، 2634  23   399 ، 801 ، 456  22 

 73921 ، 29371 ، 39271  25   18900 ، 18009 ، 18090  24 

ا يأتِي ُمستعمًل ) < ، > ، = (: )الدرس 1- 4( قارْن بيَن العدديِن ِفي كلٍّ ممَّ

  24009    24090  27   185    182  26 

 34270    34207  29    5677    5677  28 

أعَلى قّمٍة فِي المملكِة العربيِة السعوديِة هَي قمُة جبِل السودِة الواقِع فِي الشماِل الغربيِّ مْن مدينِة أْبَها، حيُث   30 
يبلُغ ارتفاُعُه 3015 متًرا عْن مسَتَوى سطِح البحِر. قرْب هَذا العدَد إَلى أقرِب مئٍة. )الدرس 1- 3(  

ّ

ِّ

 القيمة المنزلية 36 الف�صل الأول:



َة الُمنا�ضبَة لحلِّ الم�ضاألِة.  ْر�ِس :  اأَختاُر الُخطَّ ِفْكَرُة الدَّ

7 - 1

 طارٌق: اشتَرى والِِدي 8 ُعلٍب مْن أقالِم الرصاِص، فإَذا كاَن ثمُن العلبِة 
الواحدِة 11 ريااًل، فكْم ريااًل دفَع للبائِع؟ 

َما معطياُت المسألِة؟
• ثمَن العلبِة الواحدِة 11 ريااًل.

• عدُد الُعلِب التِي اشتراَها والُد طارٍق هَو 8
َما المطلوُب؟

• إيجاُد كم ريااًل دفَع والُد طارٍق للبائِع؟

َأْنِشْئ جدواًل إليجاد ثمن 8 ُعلٍب

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

12345678عدُد الُعلِب
1122334455667788الثمُن 

رِب لحلِّ المسألِة: النَّمُط هَو إضافُة 11. َكما يمكنُك أيًضا استعماُل الضَّ
88 = 11 × 8

ـِ 8 ُعلٍب. إَِذْن لقْد دفَع والُد طارٍق 88 ريااًل، ثمًنا ل

ٌن من منزلَتْيِن،  هنالَك نمٌط آخُر ظاهٌر في الجدوِل، وهَو أنَّ عدَد الرياالِت مكوَّ
رقماُهَما متماثالِن ومساِوياِن لعدِد الُعلِب الُمقابلِة. فعَلى سبيِل المثاِل 5 ُعلٍب 

يقابُلها 55 ريااًل.
 اإلجابُة: 8 ُعلٍب يقابُلها 88 ريااًل.

لَِذا فإنَّ اإلجابَة صحيحٌة.

 ا�ضتق�ضاء حل الم�ضاألة 37 الدر�س 7-1:



اليِة: َة المناسبَة لحلِّ كلٍّ من المسائِل التَّ اِْسَتْعِمِل الخطَّ

َوْزِن  على  األسوِد  بِّ  الدُّ َوْزُن  يزيُد  القَيا�ُس:   1 
الُغوريالَّ 11كجم. استعمِل الَبياناِت في الجدوِل 

بِّ األسوِد. أدناُه إليجاِد َوْزِن الدُّ

خمِة  اأوزاُن الحيواناِت ال�ضّ
الوزُن )كجم(الحيواُن
181الغوريالَّ

بُّ الأ�ضوُد الدُّ
200الأ�ضُد

 2  إذا كاَن ثمُن قميٍص 34 ريااًل، وثمُن الَجْورِب 6 
إليَك  ُيِعيُد  فكْم  مًعا،  االثنيِن  رياالٍت. واشترْيَت 

البائُع إَذا أعطيَتُه 50 ريااًل ؟

فِي  الملصقاِت،  مَن  مجموعاٍت   3 سميرَة  لدَى   3 
لدَى  الملصقاِت  عدُد  ما  ملصقاٍت.   6 منَْها  كلٍّ 

سميرَة؟

المستعملَة  اللعبَة  فيديو  ألعاِب  محلُّ  يشتري   4 
بِـ 10 رياالٍت، وترغُب نواُل فِي شراِء  الواحدَة 
لَدْيها يجُب  ا  لعبًة مستعملًة ممَّ لعبٍة جديدٍة. كْم 

أْن َتبيَعَها لتشترَي لعبًة جديدًة ثمنَُها 77 ريااًل؟

يحرُق  ُه  فإنَّ ساعًة  الرياضَة  عامٌر  مــارَس  إذا   5 
 1200 أحرَق  َفإَِذا  ا  حراِريًّ ُسْعًرا   350 حواَلْي 
ياضَة،  الرِّ فيَها  مارَس  مرٍة  آخِر  في  ُسْعٍر حراِريٍّ 
ثالِث  من  أكثَر  الرياضَة  مارَس  قْد  يكوُن  فهْل 

ْر إِجابَتَك. ساعاٍت؟ َفسِّ

في  ريااًل   20 يتقاَضى  عامٌل  كاَن  إذا  الَجْبُر:   6 
الساعِة، فكْم ساعًة عليِه أْن يعمَل ليتقاَضى 120 

ريااًل؟

لَدى سارَة 3 أوراٍق نقديٍة من فئِة 10  رياالٍت،   7 
و6 أوراٍق من فئِة 5 رياالٍت، و 12 ورقًة من فئِة 
لشراِء  الكافِي  المبلُغ  لديَها  هْل  الواحِد.  الرياِل 

الحقيبِة الموضحِة أدَناُه؟

82 ريااًل

 8   بالرجوِع إَلى المسألِة 7، 
فئاِت  لمعرفِة  زمِة  الالَّ للخطواِت  شرًحا  اكتْب 
األوراِق النقديِة المحتملِة مَع سارَة، إَذا كاَن معَها 

7 أوراٍق نقديٍة مجموُعُها 37 ريااًل.

 القيمة المنزلية 3٨ الف�صل الأول:



ِل 1 اْخِتباُر اْلَف�صْ

( أماَم العبارِة الصحيحِة، وعلمَة  ضْع علمَة )
( أماَم العبارِة غيِر الصحيحِة: (

الترتيُب الصحيُح للُخطواِت األربِع لحلِّ   1 
ْق. ، َتَحقَّ المسألِة هَو: َخطِّْط، اِْفَهْم، ُحلَّ

يغُة القياِسيَُّة لـ تسِع مئٍة وسبعيَن هَي 970 الصِّ  2 

ُسِئَل مجموعٌة مَن الطُّالِب عْن مذاِق الحليِب   3 
ِل لديِهُم، فكانِت النتائُج كَما فِي الجدوِل  المفضَّ

أدَناُه.

عدُد الطالِبالمذاُق

410فانيليا
240�صوكولتُة
99فراولُة
401مانُجو

  رتِِّب الحليَب بحسِب المذاِق المفضِل لدَى 
الطالِب مَن األكثِر إلى األقلِّ تفضياًل.

يغُة  ا يِلي هَو الصِّ ٍد: أيٌّ ممَّ اختياٌر ِمن ُمتَعدِّ  4 
اللَّفظِيَُّة للعدِد 446 201 7؟

  اأ(  سبعُة آالٍف ومئتاِن وواحٌد وأربُع مئٍة   
وستٌة وأربعوَن. 

ب(  سبعُة مالييَن ومئَتا ألٍف وواحٌد وأربُع   
مئٍة وستٌة وأربعوَن. 

جـ(  سبُع مئِة ألٍف واثناِن ومئٌة وستٌة   
وأربعوَن. 

  د(  سبعُة مالييَن ومئتاِن وعشرُة آالٍف   
وأربُع مئٍة وستٌة وأربعوَن. 

ْقِم الَِّذي تحَتُه خطٌّ فيَما يِلي:  َة للرَّ ُاكتِب الِقيمَة المنِزليَّ

301 639  6    18 765  5 

اليَة ِمَن األكبِر إَلى األصغِر: َرتِِّب األعداَد التَّ

 1102  ، 1200  ، 1037  ، 1002  7 

 7499  ، 8045  ، 7702  ، 7613  8 

ِب العدَد إلى   9  َثَمُن حاسوٍب 1295 ريااًل. َقرِّ
أقرِب مئٍة.

َقارْن بيَن كلِّ عدديِن، ُمستعِمًل ) <، >، = (:

6702    6782  10 

2784    2487  11 

ًبا  ٍد: العدُد 7620113 ُمقرَّ ِاختياٌر ِمن ُمتَعدِّ  12 
إلى أقرِب مئِة ألٍف هَو:

7700000 جـ(   7600000 اأ(   

8000000 د(   7620000 ب(   

َبْت ُمنَى العدَد   13  كيَف َقرَّ
963 647 إلى أقرِب مئِة ألٍف إلى:

700000
 

ْر ذلَك. وهْل إجابُتها صحيحٌة؟ فسِّ  

39 )1( الف�صل  اختبار 



الختباُر التراكمي11ٌّ
الف�صُل 1

اختِر اإلجابَة الصحيحَة:

ا إلى أقرِب مئِة ألٍف  العدُد 54678491 مقربًّ  1 
هَو: 

54700000 جـ(   54000000 اأ(   

54678500 د(   54600000 ب(   

ا يِلي يمثُِّل الصيغَة القياسيَة للعدِد ستَة  أيٌّ ممَّ  2 
عشَر مليوًنا وثالِث مئٍة وسبٍع وعشريَن ألًفا 

وأربِع مئٍة وثالثٍة. 

16372430 جـ(   16723043 اأ(   

16237340 د(   16327403 ب(   

اختيار من متعدد الجزء 1 

ا يِلي يمثُِّل الصيغَة القياسيَة للعدِد أربِع مئٍة وواحٍد وستيَن ألًفا وثماني مئٍة وخمسٍة. أيٌّ ممَّ

461805 جـ(   416805 اأ(   

461850 د(   461580 ب(   
اقرأ السؤاَل

أنَت في حاجٍة إَلى إيجاِد الصيغِة القياسيِة للعدِد.
ُحلَّ سؤاَل االختباِر

اعمْل جدوَل المنازِل ليساعَدَك عَلى إيجاِد الصيغِة القياسيِة للعدِد.

دورُة الأُلوِف دورُة الواحداِت

مئاٌت ع�صراٌت اآحاٌد مئاٌت ع�صراٌت اآحاٌد

4 6 1 8 0 5

عنَدما تقرُأ األعداَد، الحِظ القيمَة المنزليَة 

اإلجابُة ِهَي جـ

 القيمة المنزلية 40 الف�صل الأول:



يوضُح الجدوُل أدناُه أعداَد سكاِن عدٍد مْن مَدِن   3 
 المملكِة العربيِة السعوديِة خالَل أحِد األعواِم.

َما المدينُة التِي تضمُّ أكبَر عدٍد مَن السكاِن؟ 

عدُد �صكاِن بع�ِس مدِن المملكِة

عدُد ال�صكاِنالمدينُة
378949الجبيُل

389993حفُر الباطِن
366551اأبَها
376325الخرُج

أبها جـ(  الجبيل  اأ(   

الخرج د(  حفر الباطن  ب(   

أيُّ الرموِز التاليِة يجعُل الجملَة  4 
34501619    34510619 صحيحًة: 

= جـ(   < اأ(   

+ د(   > ب(   

ما القيمُة المنزليُة للرقِم 7 فِي العدِد 273158؟   5 

7000 جـ(   70 اأ(   

70000 د(   700 ب(   

أجْب عِن األسئلِة التاليِة:

قرْب العدَد 4775000 إلى أقرِب مليوٍن.  6 

اكُتِب الصيغَة اللفظيَة للعدِد 725462  7 

أيُّ النقاِط الممثلِة عَلى خطِّ األعداِد أدَناُه تمثُل   8 
العدَد 22 ؟ 



   

: أجْب عِن السؤاليِن التالييِن موضًحا خطواِت الحلِّ

اكُتِب القيمَة المنزليَة للرقِم 9 فِي العدِد   9 
ْح إجابَتَك مستعماًل جدوَل  349865 ؟ وضِّ

المنازِل. 

وضْح كيَف يمكنَُك تقريُب العدِد 3876342   10 
إَلى أقرِب مليوٍن.

الإجابة الق�صيرة الجزء 2 

الإجابة المطولة الجزء 3 

هَل تحتاُج اإَلى م�صاعدٍة اإ�صافيٍة؟
12345678910اإَذا لْم ت�صتطِع الإجابَة عْن...

1-16-11-14-11-16-11-14-15-12-6فُعْد اإَلى الدر�ِس...

ِّ

41  الختباُر التراكميُّ



1

 القيمة المنزلية 42 الف�صل الأول:

اخـــتـبــر نـفـ�صـك

ْقِم ٤ فِيه ِهي ٤٠٠٠٠؟ ِذي ِقيَمُة الرَّ  1 َما اْلَعدُد الَّ

اأ(   ٤٥٦١٧٣                      ب(   ٨٠٦١٢٤

جـ(   ٦١٤٠٠٠                    د(    ٥٤٦١٨٣

ِذين   2  َيْعِرُض الَجدوُل اْلُمَجاِوُر َأْعَداَد األَْشَخاِص الَّ
ُأِصيُبوا بَِفيُروِس ُكوُرونا َعالِميًّا، َحتَّى األْسُبوِع 

ِل ِمْن َشهِر َأبِريَل ِمن اْلَعاِم ٢٠٢١م. فِي َأيِّ  اأْلوَّ
َيوٍم َكاَن َعدُد الُمَصابِين َأْكَبر؟

عدد المصابينأيام األسبوع
١٣١٤٥٩٣٩٠األحد
١٣٣١٢٣٠٠٣االثنين
١٣٣٧٥٨٣١٤الثالثاء
١٣٢٥٩٦٦٧٧األربعاء

اأ(   اأْلََحد                              ب(  ااِلْثنَين 

جـ(  الثُّاَلَثاء                          د(  األَْربَِعاء

 3   َأيُّ َعَدٍد ُيَساِوي ٥َعَشَرات +٤ِمَئات + ٣ 
َوْحَدات +٦٠ َألفا.

 اأ(   ٦٠٤٥٣٠                       ب(   ٦٠٤٥٣

جـ( ٦٤٥٣٠                          د(  ٣٥٤٠٦٠

ِذي َيْجَعُل الُجْمَلَة  ْقَم الَّ  4   َضْع فِي اْلَفَراِغ الرَّ
َياِضيََّة َصِحيَحًة الرِّ

٥٢٧٦ <٦....٥٢  

    اأ(   ٩                              ب(   ٨
٧                               د(    ٦ جـ( 

 5    َأيٌّ ِمَن اأْلَْعَداِد التَّالَِيِة ُهو اْلَعَدُد األَْكَبر:

اأ(   ٧٨٥٤٩٦                ب(   ٧٥٨٤٦٩

٧٨٥٤٦٩            د(    ٧٥٨٤٩٦   جـ( 



�9   أيٌّ من األعداِد التَّاليِة أصغُر من العدِد 
.4380057

�أ(   4380052             ب(   4835003

جـ(  4380059            د(    4880051  

�10   اكتْب 4 أعداٍد تقُع بين العدديِن 300000، 
.500000

ُن ِمْن 4 َأْرَقام، َرْقُم َمنِْزلِة اْلِمَئاِت ُهو 6  �6   ما اْلَعَدُد الُمَكوَّ
َوَرْقُم َمنِْزَلِة اأْلُُلوِف َأْكَبُر ِمْن َمنِْزَلِة الِمَئاِت بـ2، َوَرْقُم 

َمنِْزَلِة الَعَشراِت ِصْفر، َوَرقُم َمنِْزَلِة اآلَحاِد َأَقلُّ ِمْن 
َمنِْزلِة األُلوِف بـ5؟ 

حيحِة:    قَم ذا القيمِة المنزليَِّة الصَّ �7   ضْع في الفراِغ الرَّ

412  ............ 85007  

�أ(   500                   ب(   4000

جـ( 90000            د(    100000  

�8   ضْع في الفراِغ عدًدا مناسًبا:

���أ(   6589 > ............ > 6593

ب(    165267  > ............ > 165279

جـ( 32984021  > ............ > 32984028      

43� �ختبر�نف�سك

رُب �أتدَّ

َز ما  م��ن خ��اِل �لإجاب��ِة عل��ى �لأ�س��ئلة؛ حت��ى �أع��زِّ
تعلمُتُه من مفاهيَم وما �كت�سبُتُه من مهار�ت.

رُب �أتدَّ

�لأ�س��ئلة؛ حت��ى  ع��ن  �لإجاب��ِة  خ��اِل  م��ن 
َز م��ا تعلمُت��ُه م��ن مفاهيَم وما �كت�س��بُتُه  �أع��زِّ

م��ن مه��ار�ت.

ا. �للحياِة،�ومناف�ٌس�عالميًّ �أنا�طالٌب�معدٌّ



 الجمع والطرح 44 الف�صل الثاني:

رُح الجمُع والَطّ 2
رُح؟ َما الجمُع؟ وَما الَطّ  

ا  أمَّ  ، الكلِّيَّ المجُموَع  ُتعطِي  أكثَر  أْو  عدَدْيِن  عَلى  ُتْجَرى  عمليٌَّة  الجمُع: 
ى إذا ُأِخَذ عدٌد ِمَن العدِد   الطَّرُح فعمليٌَّة ُتْجَرى عَلى عددْيِن وُتعطِي َما يتبقَّ

المطُروِح منُه.

عَلى  ُد  المغرِّ الطائُر  يقطُعها  تي  الَّ المسافُة  َتزيُد  تقريًبا  كيُلومتًرا  كْم  ِمثاٌل: 
نُوُنو أثناَء َمْوِسِم الهجرِة؟ تي يقطُعها طائُر السُّ المسافِة الَّ

يوِر م�صافاُت ِهجرِة الطُّ

ائِر الم�صافُة )كلم(ا�صُم الطَّ
ُد 16291الطائُر المغرِّ

ُنوُنو 14870طائُر ال�ُسّ

5 12                   
16291     
14870 -

1421    
 

المسافُة 1421 كلم.

ِل؟ َماَذا اأََتَعلَُّم في هَذا اْلَف�صْ
رِح. 	 استعماَل خصائِص الجمِع وقواعِد الطَّ
تقديَر المجموِع والَفرِق. 	
َنِة ِمْن َرْقمْيِن أْو أكثَر، وطرَحَها. 	 جمَع األعداِد المكوَّ
حلَّ المسائَل باستعماِل مهارِة التقديِر َأِو اإلجابِة الدقيقِة. 	

المفرداُت
خاصيُة التجميِع لعمليِة الجمِع خاصيُة اإلبداِل لعمليِة الجمِع  

التقديُر خاصيُة العنصِر الُمحايِد الجمعيِّ  

 الجمع والطرح 44 الف�صل الثاني:



    
َة لُِتساِعَدَك عَلى تنظيِم معلوماتَِك عِن الَجمِع والطَّرِح. اِعمْل هذِه المطويَّ

ى كَما يأتِي:  مبتدًئا بورقِة A4 مَن الورِق المقوَّ

عرُضُه  َشريًطا  اِْطِو   1
طوِل  عَلى  سم   6

الورقِة .

َمها  2 اِْطِو الورقَة لُتَقسِّ
ــزاٍء  أجـ  3 ــى  إَلـ

متطابقٍة.

3 اِفتِح الورقَة 
بَّاسَة  واْستعِمِل الدَّ

لعمِل 3 ُجُيوٍب 
وَتثبِيتِها.

4 ُاْكُتْب على الُجُيوِب 
روِس،  الدُّ عنَاويَن 
بِطاَقتْيِن  ضْع  ثمَّ 

في كلِّ َجْيٍب.

   





   





   



    





 الجمع والطرح 45 الف�صل الثاني:



 الجمع والطرح 46 الف�صل الثاني:

ْهِيَئـــــــُة التَّ

اأَِجْب َعْن اأَ�ْسِئلَِة التَّْهِيَئِة الآِتَيِة:

ا يأتِي بالتَّقريِب إِلى َأقرِب عشرٍة: )الدرس 6-1( ْر ناتَج كلٍّ ممَّ َقدِّ

64
-21

 3   58
+31

 2   65
+23
1 

26-88  6   29 + 60  5   22-98  4 

ترغُب إدارُة إحَدى المدارِس في عقِد اجتماٍع   7 
يضمُّ 13 معلًما و54 طالًبا. إَذا َكاَن في قاعِة 
كرسيًّا  كم  ْر  فقدِّ كرسيًّا.   18 االجتماعاِت 

إضافيًّا تحتاُج ليجلَس الجميُع.

ا يأتِي : )مهارة سابقة( َأْوِجْد ناتَج الجمِع لكلٍّ ممَّ
67

+24
 10   36

+57
 9   24

+47
 8 

53+89  13   78+46  12   25+56  11 

قرأْت زينُة 82 صفحًة ِمن كتاٍب َو69 صفحًة ِمن كتاٍب آخَر. َفكْم صفحًة قرأْت ِمَن الكتابْيِن مًعا؟  14 

ا يأتِي: )مهارة سابقة( رِح لكلٍّ ممَّ َأْوِجْد ناتَج الطَّ
47

-19
 17   31

-7
 16   26

-9
 15 

45-73  20   27-64  19   19-42  18 
وِر يوَم الثُّالثاِء. إِذا كاَن مجموُع ما اْلَتَقَطُه عمُر  الَجْبُر: التقَط عمُر 34 صورًة يوَم اإلثنيِن ومزيًدا من الصُّ  21 

71  صورًة، فكْم صورًة التقَط يوَم الثُّالثاِء؟



رِح رِحلَجْبُر: خ�صائ�ُص الجمِع وقواعُد الطَّ االَجْبُر: خ�صائ�ُص الجمِع وقواعُد الطَّ  1 - 2

يريُد أحمُد أْن يشتِرَي كلَّ األصناِف
ورِة. إذا تغيََّر ترتيُب   الظَّاهرِة في الصُّ
؟  األصناِف، فهْل يتغيَُّر ثمنُها الُكلِّيُّ

20 ريااًل
10 رياالتٍ

15 ريااًل

مفهوٌم اأ�صا�صٌي

ا: خاصيُة اإِلبداِل لعمليَِّة الجمِع: ال يتغيَُّر مجموُع عدديِن بتبديِل ترتِيبِهَما.   لفظيًّ
اأمثلٌة: 4 + 1 = 5               1 + 4 = 5

يَُّة التَّجميِع لعمليَِّة الجمِع: مجموُع ثالثِة أعداٍد ال يتغيَُّر بتغييِر العددْيِن  ا:  خاصِّ لفظيًّ
َذْيِن نبدُأ بهما عمليََّة الجمِع.   اللَّ

5        + 5 3 +        7

10 10

)3  +  2( + 5 العدديِن اأمثلٌة: )5  +  2( + 3    )  ( القوساِن  يبيُِّن 
اللذيِن نبدُأ جمَعُهَما أواًل.

:مجموُع أيِّ عدٍد والعدُد )0( ُيساِوي العدَد  يَُّة العنصِر الُمحايِد الجمِعيِّ ا:  خاصِّ لفظيًّ
نفَسُه.

اأمثلٌة: 8 + 0 = 8         0 + 8 = 8

خ�صائ�ُص الجمِع

تِي يريُد أحمُد أْن يشترَيها،  فهْل  الَّ َر ترتيُب األصناِف  إَذا تغيَّ ُنُقوٌد: 
يُّ ؟ ُر ثمُنها الُكلِّ يتغيَّ

لْن  أثماِن األصناِف  أنَّ مجموَع  الجمِع  لِعمليَِّة  التَّجِميعيَُّة  يَُّة  الخاصِّ ُتفيُد 
نفْيِن اللَّذيِن نبدُأ بجمِع ثمنَْيِهما. يتغيََّر بتغيُِّر الصِّ

)10+15( + 20 = 10 + )15 + 20(   
25 + 20 = 10 + 35  

45 = 45  

1

ا�صتعماُل  خ�صائ�ِص الجمِع

ْر�ِص ِفْكَرُة الدَّ
الجمِع  خ�سائ�َص  اأَ�ستعمُل 
�����رِح لأج���م���َع  وق�����واع�����َد ال�����طَّ

الأعداَد واأطرَحَها.
اْلُمْفَرَداُت

خاصيُة اإلبداِل لعمليِة 
الجمِع

خاصيُة التجميِع لعمليِة 
الجمِع

خاصيُة الُعنصِر الُمحايِد 
الجمعيِّ

 الجبر: خ�سائ�ص الجمع وقواعد الطرح 47 الدر�ص 1-2:

لتو�سَح   )  ( القو�سيِن  ِا�ستعمِل 
ال����ع����دَدْي����ِن ال����لَّ����ذْي����ِن ���س��ت��ب��داأُ 

ًل. جمَعُهَما اأَوّ



 الجمع والطرح 48 الف�صل الثاني:

َتها.  تِي استعَمْلْ َة الَّ يَّ ُاكتِب العدَد المفقوَد: 0 +  = 6. واذكِر الخاصِّ

فُر إلى عدٍد َفكاَن المجموُع 6 وعليِه، ُجِمَع الصِّ
فإنَّ العدَد المفقوَد هَو 6،    0 + 6= 6

. يَُّة العنصِر الُمحايِد الجمِعيِّ تي استعَمْلَتها هَي خاصِّ يَُّة الَّ الخاصِّ

2

ا�صتعماُل  خ�صائ�ِص الجمِع

رِح مفهوٌم اأ�صا�صٌيقواعُد الطَّ

ا:  عندَما أطرُح )0( من أيِّ عدٍد فإنَّ النَّتيجَة تكوُن العدَد نفَسُه. لفظيًّ
4 = 0 - 4         ،            6 = 0 - 6 اأمثلٌة:  

عندَما أطرُح أيَّ عدٍد من نفِسه فإنَّ النَّتيجَة تكوُن )0(. ا:  لفظيًّ
0 = 5 - 5           ،           0 = 6 - 6 اأمثلٌة:  

ُاكتِب العدَد المفُقوَد : 10 -   = 10

عندَما َتْطَرُح )0( من 10 فإنَّ النتيجَة تكوُن 10.
10 - 0 = 10 وعليِه فالعدُد المفقوُد هَو )0(.

3

رِح ا�صتعماُل  قواعِد الطَّ

َة أِو القاعدَة الَّتي استعمْلَتها: األمثلة 3-1 يَّ ُاكتِب العدَد المفقوَد ، واذكِر الخاصِّ

74+  =68 + 74  3   )2+9(+5 = 2 + )  + 5(  2   19 =  -19  1 

اِجمْع ِذْهنِيًّا: مثال 1

36 + 17 + 24  6    19 + 16 + 21  5   28 + 13 + 12  4 

إجابَتَك. ْر  فسِّ ؟  الجمعيِّ المحايِد  الُعنصِر  يَِّة  خاصِّ عكَس  تبُدو  تي  الَّ الطَّرِح  قاعدُة  َما   7 



 
يََّة أِو القاعدَة الَّتي استعمْلَتها: األمثلة 3-1 ُاكتِب العدَد المفقوَد ، ثمَّ اذكِر الخاصِّ

9 =  0  +    10      +1+3 = 1+3+4  9   )7+8( + 9 = 7 + )8+ ( 8 

15 =   - 15  13    8+ )   +7( = )8+1(+7  12   0 =   - 5 11 

اِجمْع ِذْهنِيًّا: مثال 1

27 + 11 + 13  16    15 + 22 + 35  15   13 + 24 + 17  14 

29 + 22 + 31  19    26 + 33 + 14  18   28 + 16 + 22  17 

ُب في استراحٍة قصيرٍة بعَدها بحصتيِن.  ياِت بعَد 24 دقيقًة، وسيخرُج الطُّالَّ ياضَّ ُة الرِّ الِقيا�ُص: تنتهي حصَّ  20 
فإِذا كانْت ُمدُة كلِّ حصٍة 45 دقيقًة، فكْم دقيقًة بِقَيْت لُخروِجهْم؟

َة أْو القاعدَة الَّتي استعَمْلَتها : يَّ ا يِلي موضًحا الخاصِّ أجْب عمَّ

ُتهما لديَها  أيُّ لَدى نورَة 4 مثلَّثاٍت َو3 مربَّعاٍت َو5 دوائَر، ولَدى شيماَء 3 دوائَر َو4 مربَّعاٍت َو5 مثلَّثاٍت.   21 
أشكاٌل هندسيٌَّة أكثُر ِمَن األُخَرى؟

م�صاألٌة مفُتوحٌة:ُاكتْب عدًدا مناسًبا ِفي    :  22 

ْر إجابَتَك.    )23+  ( + 19 = 23+ )  +19(. هْل تستطيُع أْن تكتَب أيَّ عدٍد في  ؟ فسِّ

هَما  . َفأيُّ يَِّة الُعنُصِر المحايِد الَجْمِعيِّ ِاكت�سِف الخطاأَ: ُطِلَب إلى ماجٍد وحسٍن إعطاُء مثاٍل عَلى خاصِّ  23 

ْر إجابَتَك. أعَطى مثااًل صحيًحا؟ فسِّ

ماجٌدٌ
 0 = 2 - 2   

َح�َسٌنٌ
3 = 3 + 0

يَِّة التَّجميِع لعمليَِّة الجمِع في إيجاِد ناتِج  24  كيَف تستفيُد ِمْن خاصِّ
775  + 639 + 225 ِذْهنِيًّا؟

 الجبر: خ�سائ�ص الجمع وقواعد الطرح 49 الدر�ص 1-2:



 الجمع والطرح 50 الف�صل الثاني:

تقديُر المجُموِع والفرِقتقديُر المجُموِع والفرِق  2 - 2

ْر�ِص ِفْكَرُة الدَّ
ُر المجموَع والَفرَق. اأَُقِدّ

اْلُمْفَرَداُت
ْقِديُر التَّ

ليَلى جزًءا مْن مصروفَِها لشراِء  تدخُر 
الخاتِم والساعِة الموضحْيِن في الصورِة 
تحتاُج  تقريًبا  ريااًل  فكْم  المجاورِة، 

لشراِئها؟

نا نفهُم أنَّ المطلوَب هَو تقديُر اإلجابِة؛  عندَما َتِرُد كلمُة )تقريًبا( في المسألِة، فإنَّ
أْي: إعطاُء إجابٍة قريبٍة ِمن اإلجابِة الدقيقِة.

ْر ناتَج العمليِة 2342 + 637 بتقريِب األعداِد إلى أقرِب مئٍة. َقدِّ

قرْب كلًّ مَن العدديِن إَلى أقرِب مئٍة، ثمَّ اجَمْع.

2342
+637

2300
+600

2900

ُب اإلى ُيَقَرّ
ُب اإلى ُيَقَرّ

إَِذْن 2342 + 637 ُتساِوي 2900 تقريًبا.

2

َتقديُر المجموِع

اعِة مقرًبا إَلى أقرِب عشرة؟ ُنُقوٌد: َكْم رياًل تحتاُج ليَلى لِشراِء الخاَتِم والسَّ
َقرِّب َثَمن ُكلٍّ ِمنَها إلى َأقَرب 10، ُثمَّ اجَمع.

119
+67

120
+70

190

ُب اإلى ُيَقَرّ
ُب اإلى ُيَقَرّ

إذْن تحتاُج ليَلى إلى 190 ريااًل تقريًبا.

1

َتقديُر المجموِع

في بعِض المسائِل نستعمُل التَّقريَب إَلى أقرِب مئٍة أْو إلى أقرِب ألٍف لتقديِر اإلجابِة.

119ريااًل

67ريااًل



ِا�ستعِمِل الِقيمة المنِزليَّة 
لم�ساعدتك في تقريب 

الأعداد.

ا يأتِي: األمثلة 3-1 ٍة ُمعطاٍة في كلٍّ ممَّ ِر الناتَج بتقريِب األعداِد إلى أقرِب قيمٍة منزليَّ َقدِّ

21 + 73 ؛ عشرٍة 3  383 + 122 ؛ مئٍة2  312 + 27 ؛ عشرٍة1 

1561-305 ؛ مئٍة 6  37215-6972 ؛ ألٍف5  2746 - 1529 ؛ عشرٍة4 

ا يأتِي: األمثلة 3-1 ٍة ُمعطاٍة في كلٍّ ممَّ ِر الناتَج بتقِريِب األعداِد إلى أقرِب قيمٍة منزليَّ َقدِّ

34+23؛ عشرٍة   11  687+331؛ مئٍة10  636+27؛ مئةٍ 9 

455-229؛ عشرٍة   12

27629-5364؛ عشرٍة    15

13  1624-534؛ مئٍة 

16  48986+7664؛ ألٍف

14  772-593؛ ألٍف

17  47236-20425؛ مئٍة

ْر ناتَج العمليِة: 7542 - 3225 بتقريِب األعداِد إلى أقرِب عشرٍة. َقدِّ

قرْب كلًّ مَن العدديِن إَلى أقرِب عشرٍة، ثمَّ اطرْح.

7542
-3225

7540
-3230

4310

ُب اإلى ُيَقَرّ
ُب اإلى ُيَقَرّ

إَِذْن 7542 - 3225 تساِوي 4310 تقريًبا.

3

َتقديُر الَفرِق

 تقدير المجموع والفرق 51 الدر�ص 2-2:

المبلَغ  ُر  ُتقدِّ اشتَرى عثماُن ثالجًة ومكيًفا. كْم   7
الِذي سيدفُعُه؟

 1510  +  1213 ناتَج  ْر  ــدِّ 8  َق
وإَلى  مئٍة  أقرِب  إلى  بالتَّقريِب 
التَّقِديريِن مَع  أقرِب أْلٍف.قاِرِن 

اإلجابِة الدقيقِة. ماَذا ُتالحُظ؟

اأجهزٌة  كهربائّيٌة
ال�ّصعر الجهاُز

3998 رياًل ثالجٌة

1795 رياًل مكيٌف



 الجمع والطرح 52 الف�صل الثاني:

ًبا األعداَد إلى أقرِب ألٍف: اليِة ُمَقرِّ ُحلَّ كلًّ ِمَن المسائِل التَّ

إِذا كاَن ُقُطر كوكِب الُمشتِري 142953 كيُلومتًرا، وُقُطر كوكِب ُزَحَل 120511 كيُلومتًرا. فكْم كيُلومتًرا   18
ُر الفرَق بيَن ُقطَري هَذيِن الَكْوكَبْيِن؟ تقريًبا ُتَقدِّ

ُر  يارة الُمستعَملِة 57880 ريااًل، فكْم ريااًل تقريًبا سيوفِّ يَّارِة الجديدِة 84600 ريااًل، وَثمُن السَّ إِذا كاَن ثمُن السَّ  19
خالٌِد إَذا اشتَرى سيَّارًة ُمستعَملًة؟

تي يبلُغ ارتفاُعها 8850 متًرا. فإِذا صعَد إلى القمِة ثم نزَل، فكْم  َة جبِل إفِرْسَت الَّ الِقيا�ُص: صعَد ُمتسلٌق قمَّ  20
متًرا تقريًبا قْد قطَع؟

أبراٍج  خمسِة  ارتفاعات  المجاوُر  الجدوُل  ُيَبيُِّن   : ِبَناَياٌتٌ
الِيِة  التَّ المسائِل  ِمن  كلًّ  ُحلَّ  بالجدوِل،  مستعيًنا  الَعاَلِم.  في 

بالتَّقريِب إلى أقرِب مئٍة: 

كْم متًرا تقريًبا َيزيُد ارتفاُع ُبرِج خليفَة على 
ُبرِج تايبيِه؟

ْر كْم متًرا يكوُن الفرُق بيَن ُبرِج  َقدِّ
شيكاغوسبايَر وُبرِج َمرَكز َشنَْغهاي اْلَمالِي الَعاَلِمي.

كْم متًرا تقريًبا َيزيُد ارتفاُع برِج الساعِة 
بِمكَة على ُبرِج َمرَكز َشنَْغهاي اْلَمالِي

 الَعاَلِمي؟

21

22

23
ولُةالُبرُج الرتفاع )م(الدَّ

خليفُة/ دبي
الإماراُت 
العربيُة 
المتحدُة

828

609اأمريكا�صيكاُغو �صبايَر
)برُج ال�صاعِة(

وقُف الملِك عبِد العزيِز 
مكة

601ال�صعوديُة

509تايواُنتايبيه
َمركز �َصْنَغهاي اْلَماِلي 

الَعاَلِمي
492ال�صيُن



 تقدير المجموع والفرق 53 الدر�ص 2-2:

َبا إلى أقرِب ألٍف يكوُن مجموُعهما 10000. َلٌة َمْفتوَحٌة: ُاكتْب عدَدْيِن بحيُث إِذا ُقرِّ َم�ْساأَ  24 
َب عدداِن إلى العدِد األدَنى، فهْل يكوُن مجموُعُهَما بعَد التَّقريِب أقلَّ أْم أكبَر  : إِذا ُقرِّ اْلِح�صُّ الَعَدِديُّ  25 

ْر إجاَبتَك. ِمن مجُموِعهما قبَل التَّقريِب؟ فسِّ

في كثيٍر ِمن األحياِن َنستعمُل التَّقريَب لتقديِر المجموِع أو الَفرِق بداًل مْن    26 
ٍة. بِط. َأْعِط مثااًل يكوُن فيِه التَّقديُر أفضَل ِمن الحساِب بِِدقَّ ِحسابِه بالضَّ

ما العدُد الِذي يجعُل الجملة التاليَة صحيحًة؟   27 
)الدرس 1-2( 

  )15 + 26( + 32 = 15 + )  + 32(    

15 جـ(   32 اأ(   

47 د(   26 ب(   

ذهَب خالُد إلى السوِق فاشتَرى ثوًبا بـِ 128 ريااًل،   28 
وشماًغا بـِ 85 ريااًل، وحقيبًة لجهاِز المحموِل 

بـِ 167 ريااًل. قدْر كْم ريااًل دفَع ثمنًا لجميِع 
مشترياتِِه؟ )الدرس 2-2( 

400 رياٍل جـ(  200 ريالٍ  اأ(   
350 رياٍل د(  300 ريالٍ  ب(   

اكُتِب العدَد المفقوَد، واذكِر الخاصيَة أِو القاعدَة التِي استعمَلتَها: )الدرس 1-2(
)29 + 17 ( + 38 = 29 + )  + 38 (  30     42 =  - 42  29 

ْب كلَّ عدٍد إلى أقرِب قيمٍة منزليٍة ُمعطاٍة: )الدرس 6-1( قرِّ

74339281 ؛ مليونٍ   33  3289 ؛ ألٍف     32  247 ؛ عشرٍة    31 

ا يأتِي مستعمًل ) < ، > ، = (: )الدرس 1- 4(  قارْن بيَن العدديِن فِي كلٍّ ممَّ
268341  286341  36    46043  46034  35    9642  9624  34 

استعمِل الخطواِت األربِع لحّل المسألتيِن التاليتيِن: )الدرس 1 - 3(
سجَل فريٌق لكرِة السلِة 58 نقطًة فِي إحَدى المبارياِت. اَذا سجَل منَها َأحمُد 18 نقطًة، وعليٌّ 12 نقطًة،   37 

َل باِقي الفريِق.  فكْم نقطًة سجَّ
ْر ما ستدفُعُه صفيَُّة بدَل اشتراِكَها مدَة َشهريِن.  اِل صفيََّة 32 ريااًل. فقدِّ قيمُة االشتراِك الشهريِّ لجوَّ  38 



 الجمع والطرح 54 الف�صل الثاني:

3 - 2
ْر�ِص : اأَ�ستعمُل مهارَة التقديِر اأِو الإجابَة الدقيقَة لأحلَّ الم�ساألَة. ِفْكَرُة الدَّ

بقيمِة  عصائَر  ِشــراُء  يلزُم  َمدرِسيٍّ  حفٍل  إلقامِة 
252 ريااًل، وأدواِت ِزينٍة وأْكواٍب بقيمِة 646 ريااًل، 
تكوُن  تقريًبا  ريااًل  فكْم  895  ريااًل.  بقيمِة  وفطائَر 

َتكِلفُة هذِه الحفلِة؟

َما ُمعطياُت المسألِة؟
• ثمُن العصائِر 252 ريااًل.

• ثمُن األدواِت واألْكواِب 646 ريااًل. 
• ثمُن الفطائِر 895 ريااًل. 

َما المطلوُب؟
. • إيجاُد كْم ريااًل تقريًبا يلزُم إلقامِة الحفِل الَمدرِسيِّ

ُر اإلجابَة. نا ُنقدِّ بَما أنَّ كلمَة )تقريًبا( ورَدْت في المسألِة، فإِنَّ

. افتِرْض أنَّ المطلوَب ُهَو اإلجابُة الدقيقُة. راجِع الَحلَّ
اجمِع األعداَد: 252 َو646 َو895

بما أنَّ 1793 قريبٌة ِمْن 1800، فإنَّ اإلجابَة صحيحٌة.

ْب كلَّ عدٍد إلى أقرِب مئٍة، ثمَّ اجمْع َقرِّ

. إذْن يلزُم 1800 رياٍل تقريًبا إلقامِة الحفِل الَمدرِسيِّ

قّرْب كلَّ عدٍد اإَلى 
اأكبِر منزلٍة فيِه.

300
600

+900
1800

1  1
252
646

+895
1793

252
646

+895



55  

ها: قيقَة، ُثمَّ ُحلَّ ِفي المسائِل اآلتيِة: َبيِّْن إَذا كاَن المطلوُب هَو التَّقديَر أِو اإلجابَة الدَّ

ِمن  أكثُر  مًعا  وناصٍر  وخالٍد  ساِمي  لَدى  هْل   3
110 أقراٍص ُمْدَمجٍة؟

يِن )الرابِع والخامِس(  شاركْت 50 طالبًة مَن الصفَّ  4
. إَذا  ــعوديُّ فِي رحلٍة إَلى المتحِف الوطنِّي السُّ
كاَن مْن بينِهــنَّ 36 طالبًة مَن الصفِّ الرابِع، فَما 
تِي شاركَن فِي  عدُد طالباِت الصفِّ الخامِس الالَّ

الرحلِة تقريًبا؟

إَذا كانْت سعاُد تقرُأ َساعَتْيِن يوميًّا. َفكْم ساعًة   7
السنِة  أياِم  عدَد  بأنَّ  علًما  ا  سنِويًّ تقرُأ  تقريًبا 

الهجرية 354 يوًما تقريًبا؟

هل العدد    9
)2714000 نسمٍة( والذي ُنِشَر في إحَدى 

حِف يمثُل العدَد التقريبيَّ أم الدقيَق  الصُّ
ْر  ِة؟ فسِّ عوديَّ اِن المملكِة العربيَِّة السُّ لعدد سكَّ

إجاَبَتَك.

ابقِة، ثمَّ َأِجْب عِن السؤاليِن 1، 2: اِرجْع إلى المسألِة السَّ

وليَس  التَّقديُر  هَو  المطلوَب  أنَّ  عرفَت  كيَف   1
إيجاَد اإلجابِة الدقيقِة؟

نفترُض َأنَّ ثمَن العصائِر 96 ريااًل، واألدواِت   2
ريااًل.   649 والفطائِر  ريااًل،   425 واألْكواِب 

ْر إجاَبتَك. ُر تكِلفَة إقامِة الحفِل؟ فسِّ فكْم ُتَقدِّ

األُوَلى  أفراِد  عدُد  ِب:  الطالَّ ِمن  مجموَعتاِن   5
ٍب.  طالَّ  107 الثَّانيِة  أفراِد  وعدُد  طالًبا،   92
ٍج  إذا أراُدوا حُضوَر الحْفِل المدرسيِّ في مدرَّ
ذلَِك؟  ُيمكنُُهْم  فهْل  شخٍص،   200 لـِ  يتَسُع 

ْر إجاَبَتَك. فسِّ

فِي إحَدى االختباراِت، كاَن أحُد األسئلِة:   6
اأوجْد ناتَج الجمِع

17 + 34 + 23

22 م22 م

22 م

22 م

القيا�ص: يقيُس ماجٌد المسافَة حوَل حديقتِِه   8
ياِج  لعمِل سياٍج حوَلها. فكْم متًرا ِمن السِّ

يحتاُج إلحاطِة الحديقِة كاملًة؟

 مهارة حل الم�ساألة  الدر�ص 3-2:

عدُدال�صُم
الأقرا�ِص الُمدمجِة

21�صامي 
42خالٌد
33نا�صٌر



 الجمع والطرح 56 الف�صل الثاني:

ْر أْوِجْد ناتَِج 6824+349       َقدِّ

الَجمُعالَجمُع  4 - 2

ْر�ِص ِفْكَرُة الدَّ
ُن ِم��ن  اأج���م���ُع اأع������داًدا ت��ت��ك��وَّ

ِة اأرقاٍم. ِعدَّ

ِة الإجابِة تحّقق ِمن معقوِليَّ
ْرَت المجموَع بـِ 7100. بَما أنَّ اإلجابَة الدقيقَة 7173 قريبٌة من هَذا التَّقديِر، لقْد َقدَّ

فإنَّ اإلجابَة معقولٌة.   ✓

: :َن�صاٌط عمِليٌّ                 َن�صاٌط عمِليٌّ
النَّموذُج الُمجاوُر  ُيمثُِّل 135 + 127

ْر 135 + 127 1 َقدِّ
2 لحساِب قيمِة 135 + 127،

تجميِع  ــادُة  إع ــروريِّ  الــضَّ ِمــَن  هْل 
اآلحاِد؟ كيَف تعرُف ذلَك؟

تجميِع  إعادُة  روريِّ  الضَّ ِمَن  هْل   3
العشراِت؟ كيَف تعرُف ذلَك؟ 

الجمُع مع اإعادِة التجميِع

13=9+4   
اأَِعْد َتجميَع 13 كع�سرٍة 

و3 اآحاٍد.

7=4+2+17=1+6

11=3+8
اأَِعْد َتْجميَع 11 مئًة كاألٍف 

ومئٍة واحدٍة.

الخطوة 1 : اِجمِع اآلحاَد

الُخطوُة 2: اِجمِع الَعشراِت

الخطوة 3 : اِجمِع المئاِت

الخطوة 4 : اِجمِع األلوَف

أحياًنا تكوُن إعادُة التجميِع ضرورًة عنَد الجمِع.

1

1           
6824    

349 +
3   

 1      1           
6824    

349 +
173   

      1            
6824   

349  +
73   

 1     1           
6824    

349 +
7173   

  

  

  

  

6824
+349

6800
+300

7100



 الجمع 57 الدر�ص 4-2:

تذاكُر: يمثُل الجدوُل الُمجاوُر عدَد التذاِكِر 
الَمبيعِة يوَمي األربعاِء والخميِس لُحضوِر 

مباراَتي ُكرِة قدٍم . فَما مجموُع التذاِكِر 
الَمبيعِة؟

2

ْر َقدِّ

ِة اأرقاٍم نٍة من ِعدَّ َجْمُع اأَعداٍد ُمكوَّ

َمبيعاُت التذاِكِر
العدُداليوُم
5713الأربعاُء
4827الخمي�ُص

 5713 
4827 +

6000    
5000 +

11000    

10 = 7+3

اأَعْد تجميَع 10 اآحاٍد كع�سرٍة 
و)0( اآحاد.

15 = 8+7
 اأَِعْد تجميَع 15 مئًة كاألٍف 

و)5( مئاٍت.

4=2+1+1

10=4+5+1

إذْن مجموُع التذاِكر المبيعِة 10540تذكرًة.
ِة الإجابِة: تحّقق ِمن معقوِليَّ

رَت المجموَع بـ 11000 بَما أنَّ اإلجابَة الدقيقَة )10540( قريبٌة ِمْن  لقْد َقدَّ
هذا التَّقديِر؛ فإنَّها معُقولٌة.  ✓

1           
5713    
4827  +

0    

1             
5713     
4827  +

540    

1      1           
5713    
4827  +

540    

1      1           
5713    
4827  +

10540    

الخطوة 1 : اِجمِع اآلحاَد

الخطوة 2 : اِجمِع العشراِت

الخطوة 3 : اِجمِع المئاِت

الخطوة 4 : اِجمِع األلوَف



 الجمع والطرح 58 الف�صل الثاني:

ِة اإلجابِة بالتَّقديِر: المثالن 1، 2 ْق ِمن معقوليَّ أوِجْد ناتَج الجمِع، ثمَّ تحقَّ

ِة اإلجابِة بالتَّقديِر: المثالن 1، 2 ْق مْن معقوليَّ َأْوِجْد ناتَج الجمِع، ثمَّ َتَحقَّ

1234 394     
84  +

1592    
429 +

2971    
864 +

29380    
8253 +

جاجاِت الفارغَة ِمن أجِل إعادِة َتْدِويِرها. فإذا جمَع الفريُق 178  يجمُع فريُق أصدقاِء البيئِة في المدرسِة الزُّ  5
هرْيِن مًعا؟ هِر الثَّانِي، فكْم زجاجًة جمَع الفريُق فِي الشَّ ِل و236 زجاجًة في الشَّ هِر األوَّ زجاجًة في الشَّ

كشفْت إحصائياٌت مروريٌة على ِجسِر الملِك فهٍد في أحِد األياِم َعْن ُعبوِر 8778 َسيَّارًة في اتجاِه البحرْيِن،   16
ِة. ما مجموُع السياراِت التي َقد عبرِت الِجسَر في ذلَك اليوِم؟ عوديَّ َو 7126 سيارًة في اتِّجاِه السُّ

يََّة ترتيِب المنازِل في األعداِد بعِضها تحَت بعٍض عنَد َجْمِعها. ْح أهمِّ َوضِّ  6

يرغُب بكٌر في ِشراِء مالبَس رياضيٍة ثمنُها 150 ريااًل، وكرِة قدٍم ثمنُها 30 ريااًل. فإِذا كاَن َمعه 200 رياٍل،   17
وقد اشتَرى منَها كتاًبا ثمنُه 15 ريااًل، فهْل يكِفي ما بِقَي معُه لِشراِء المالبِس الرياضيَِّة وُكرِة القدِم؟

6742     
975  +

 9  290     
693  +

 8  364     
58  +

 7

23824     
7346  +

 12  6481     
2756  +

 11  8346     
7208  +

 10

693782     
47816  +

 15  37178    
82370 +

 14  82828     
4789  +

 13



 الجمع 59 الدر�ص 4-2:

ُن من خمسِة أرقاٍم، ويبُلُغ مجموُعهَما 60000 تقريًبا. َلٌة َمْفتوَحٌة: ُاكتْب عدَدْيِن كلٌّ منُهَما يتكوَّ َم�ْساأَ  18 
ُن ِمن أربعِة أرقاٍم، ومجموُعهما   19     كيَف يمكُن أْن نجمَع عدَدْيِن كلٌّ منُهما يتكوَّ

ُن من خمسِة أرقاٍم؟ يتكوَّ

أطفاٍل  لعبِة  لشراِء  السوِق  إَِلى  َمَها  ذهبْت   20 
اللعبِة  ثمُن  كــاَن  إَذا  الصغيرِة.   ألختَِها 
َتاِن مْن فئِة  26 ريااًل. وكاَن لدْيَها ورقتاِن نقِديَّ
10رياالٍت، وورقٌة واحدٌة مْن فئِة 5 رياالٍت. 

فأيُّ العباراِت التاليِة صحيحٌة؟ )الدرس 2 - 3(
ى لديها مبلٌغ أقلُّ مْن 5 رياالٍت. سيتبقَّ اأ(   

تْمِلُك  ال  َها  ألنَّ اللعبِة  شَراَء  تستطيُع  ب(  ال   
الماَل الكافَِي لشراِئَها.

لديها المبلُغ المطلوُب بالضبِط.  جـ( 
سُيعيُد لَها البائُع أكثَر مْن 5 رياالٍت. د(   

وفي  إضافيًّا،  كرسيًّا   17 المدرسِة  مكتبِة  فِي   21 
يأتِي  ا  ممَّ أيٌّ  إضافيًّا.  كرسيًّا   45 المطعِم 
للكراِسي  الكليِّ  العدِد  إيجاِد  كيفيَة  يوضُح 

اإلضافيِة؟ )الدرس: 2 - 4(

45 + 17 اأ(   

45 - 17 ب(   

45 × 17  جـ( 

45 ÷ 17 د(   

ا يأتِي: )الدرس 2 - 2( قدِر الناتَج بتقريِب األعداِد إَلى أقرِب قيمٍة منزليٍة معطاٍة ممَّ
536 + 3962 ؛ مئٍة  23  196 + 184 ؛ عشرةٍ   22 

اجمْع ذهنيًّا: )الدرس 2 - 1(
               3 + 14 + 26  25               18 + 25 + 10  24 
            31 + 25 + 19  27                30 + 12 + 15  26 

قرْب كلَّ عدٍد إَلى أقرِب قيمٍة منزليٍة ُمعطاٍة: )الدرس 2 - 1(
2159 ؛ مئٍة                 29  987 ؛ عشرٍة                 28 
4019 ؛ مئٍة                 31  78368 ؛ ألٍف                30 



اختباُر منت�صِف الف�صِل 
الدرو�ص من 2-1 اإلى 4-2 2

 الجمع والطرح 60 الف�صل الثاني:

الجبُر: اكُتِب العدَد المفُقوَد، واذُكِر الخاصيَة أِو 
القاعدَة التِي استعمْلَتها: )الدرس 1-2(

    =   0   +  136  1 
)7 + 2 ( + 4 = 7 + )    + 4 (  2 

58 +    = 98 + 58  3 

الجبُر: اكُتِب الخاصيَة أِو القاعدَة التِي استعملَتَها: 
)الدرس 1-2(

في مقلمة سْلَمى ثالثُة أقالِم رصاٍص، وقلما   4 
حبٍر أحمراِن، وقلُم حبٍر أزرُق. وفي مقلمِة 

فاطمَة قَلَما رصاٍص، وقلُم حبٍر أحمُر، وثالثُة 
أقالِم حبٍر زْرٍق. أيُّ مقلمٍة تحوي عدًدا أكبَر مَن 

األقالِم؟ وضْح اجابَتَك.

اختياٌر مْن متعدٍد: ما العدُد الِذي يجعُل   5 
الجملة العدديَة التاليَة صحيحًة؟

)12 + 17( + 21 = 12 + )    + 21(   
)الدرس 1-2( 

17 جـ(   11 اأ(   
21 د(   12 ب(   

 قدِر الناتَج بالتقريِب إَلى أقرِب منزلٍة معطاٍة: 
)الدرس 2-2(

22 + 63  ؛ عشرٍة    6 

567 - 203 ؛ مئٍة   7 

5825 - 551 ؛ مئٍة  8 

اختياٌر مْن متعدٍد: يظهُر الجدوُل التالِي   9 
أعداَد السياراِت المتوافرِة لَدى أحِد المعارِض 

بحسِب دولِة الصنِع. )الدرس 2-2(

اأعداُد ال�سيارات في اأحِد المعار�ِص 
بح�سِب دولِة ال�سنِع

عدُد ال�سياراِتالدولُة الم�سنعُة
146األمانيا
175اليابان
206اأمريكا  

ْر مجموَع السياراِت الموجودِة فِي المعرِض. قدِّ  

600 جـ(   400 اأ(   
700 د(   500 ب(   

ثمَّ  الدقيقُة،  اإلجابُة  أِم  التقديُر  هَو  المطلوُب  هْل  حدْد 
حلَّ المسألَة: )الدرس 3-2(

 10  لَدى أحمَد مزرعٌة مربعُة الشكِل، أراَد عمَل سياٍج 
لَها، إَذا كاَن طوُل ضلِع المزرعِة 20 متًرا، فكْم متًرا 

يحتاُج لعمِل السياِج؟ 

أوجْد ناتَج الجمِع، ثمَّ تحقْق مْن معقوليِة اإلجابِة 
بالتقديِر: )الدرس 2 - 4(

63456
37425 +

    12     28180
7233 +

 11 

 13  كيَف يمكُن جمُع 
األعداِد 175 + 139 + 225 ذهنيًّا. )الدرس 1-2(



اختباُر منت�صِف الف�صِل 
الدرو�ص من 2-1 اإلى 4-2 2

 اْلُخْطَوُة 1: مّثِل العدَد 421 
باستعماِل النَّماذِج.

اْلُخْطَوُة 2:  اِطرِح اآلحاَد. 

اْلُخْطَوُة 3:  اِطرِح العشراِت. 
ألنََّك  التَّجميِع؛  إعادِة  إلى  تحتاُج 
ال تستطيُع أْن َتطرَح 4 عشراٍت مْن 

عشرتيِن.

إَلى ــدٍة  واح لمئٍة  التجميَع   ُفكَّ 
10 عشراٍت، ثمَّ أعْد تجميَعَها مع 
العشراِت ليصبَح لديَك 12 عشرًة.

ْر�ِص ِفْكَرُة الدَّ
اأَ�ْسَتْك�ِسُف َطْرَح الأَْعَداِد. 

اْلُمْفَرَداُت
الَمْطُروُح ِمْنه

الَمْطُروُح
الَفْرُق

421     
241  -

0     

3 12              
421     
241  -

80    

استعِمِل النماذَج لِتِجَد ناتَج 241-421

قْد تحتاُج إلى إعادِة تجميٍع عنَد إجراِء عمليِة الطرِح.

 

 

)5 - 2( ر�ِص           َن�َساٌط للدَّ

ْرُح ْرُحالطَّ      الطَّ

 ا�ستك�ساف: الطرح 61 الدر�ص 5-2:



 الجمع والطرح 62 الف�صل الثاني:

رِح ُمستعِمًل الجمَع: ِة الطَّ ْق ِمْن ِصحَّ اِطرْح ثمَّ َتَحقَّ

98 - 357  3

195 - 287  5

469 - 727  8

385 - 525  6

593 - 861  9

248 - 632  7

729 - 948  10

345 - 679  4

يََّة ترتيِب أرقاِم األعداِد بعِضها فوَق بعٍض عنَد إجراِء عمليَِّة الطَّرِح؟ 11     أهمِّ

ْر: َفكِّ
1    كيَف استعمْلَت النماذَج لطرِح 241 ِمن 421؟

2   ِصْف كيَف ُقْمَت بإعادِة التَّجميِع في منزلِة العشراِت.

 

اِطرِح المئاِتاْلُخْطَوُة 4:

اِطرْح 2 مئات ِمن 3 مئاٍت

 الَمْطُروُح ِمنه
  الَمْطُروُح 

الَفْرُق

3 12          
421    
241 -
180   

ْق: َتَحقَّ
ِة الطَّرِح. ِق من صحَّ اِستعِمِل الجمَع للتَّحقُّ

421    
241 -
180   

180    
241 +
421   

إَِذِن اإلجابُة صِحيحٌة. 

يدويات



3719    
957 -

2   

رُح رُحالطَّ الطَّ  5 - 2

ْر�ِص ِفْكَرُة الدَّ
ُن  اأَطرُح اأعداًدا كلٌّ منَها يتكوَّ

ِة اأرقاٍم. ِمْن ِعدَّ

عنَد طرِح األعداِد َنحتاُج أحياًنا إلى إعادِة التْجميِع، كَما في حالِة الجمِع.                                     

َيُة هي 2762 كلم. إَِذِن المسافُة الُمتبقِّ

ِة الطَّرِح. ِق من صحَّ تحّقق : اِستعِمِل الجمَع للتَّحقُّ

أقلعْت طائرٌة مْن مطاِر الملِك خالٍد الدوليِّ 
بالرياِض متوجهًة إَلى مدينِة توُنَس. فإَذا 
قطعْت مسافَة 957 كلم، فكْم كيلومتًرا 

بِقي لتصَل إلى توُنَس علًما بأنَّ المسافَة بيَن 
ُر بِـ 3719 كلم؟ المدينتيِن تقدَّ

اأَِعْد تجميَع المئِة
 كع�سِر ع�سراٍت

اأَِعْد تجميَع الألِف
 ك�ع�سِر مئاٍت.

الخطوُة 1 : اِطرِح اآلحاَد

الُخطوُة 2: اِطرِح العشراِت

الخطوة 3 : اِطرِح المئاِت

الخطوة 4 : اِطرِح األُلوَف

َيِة، َأْوِجْد َناتَِج 3719 - 957  اْلِقيا�ُص: لِمعرفِة المسافِة الُمتبقِّ 1

ْر :     3719 َقدِّ
957  -

3700     
  1000  -
2700     

3719    
0957 -
2762   

2762    
0957 +
3719   

رُح مع اإعادِة التجميِع الطَّ

16                   
2   6 11            
3719    

957 -
762   

16                   
2   6 11            
3719    
0957 -
2762   

اإلجابُة صحيحٌة والتقديُر قِريٌب مْنَها.

6 11             
3719    

957 -
62   

 الطرح 63 الدر�ص 5-2:

عندَما َل ت�ستطيُع اأن تطرَح 
الأعداَد في المنازِل المت�سابهِة.

اإذن فكَّ التجميَع للمنزلِة 
التاليِة، ثمَّ خْذ منَها وحدًة 

واحدًة وفكَّ تجميَعَها اإلى ع�سِر 
وحداٍت، ثمَّ اأعْد تجميَعَها مَع 

وحداِت المنزلِة ال�سابقِة.



 الجمع والطرح 64 الف�صل الثاني:

ى 2930 ريااًل. إَِذْن سيتبقَّ

اإلجابُة صِحيحٌة، والتَّقديُر قِريٌب منَها.  

ِة الطَّرِح ِق ِمْن ِصحَّ تحّقق : اْستعِمِل الجمَع للتَّحقُّ

 اأَِعْد تجميَع الألِف
 ك�ع�سِر مئاٍت.

الخطوُة 1 : اِطرِح اآلحاَد

الُخطوُة 2: اِطرِح العشراِت

الخطوُة 3 : اِطرِح المئاِت

الخطوُة 4 : اِطرِح األُلوَف

ُة لتطِويِر ُمْخَتَبِر المدرسِة 4275 رياًل. إِذا  ْكِلفُة اإلجمالِيَّ ُنُقوٌد: تبلُغ التَّ
ى لستكماِل التطويِر؟ دفعْت إدارُة المدرسِة 1345 رياًل مْنَها، فكْم يتبقَّ

ْر : َقدِّ

2

قوِد َطرُح النُّ

4275    
1345 -
2930   

2930   
1345 +

4275    

4275     
1345  -

4300     
1300  -
3000     

رِح ُمستعِمًل الجمَع والتَّقِديَر: المثالن 1، 2 ِة الطَّ ْق ِمن ِصحَّ اِطرْح ثمَّ َتَحقَّ
1234 526    

403 -
937    
729 -

2962    
845 -

4785    
2293 -

ها  ألُمِّ ًة  هديَّ اشترْت  إَذا  ريااًل.   95 عائشَة  مَع   5
ى مَعها؟ بـِ 25 ريااًل، فكْم ريااًل يتبقَّ

ِة 6  ِصحَّ ِمْن  ُق  َتَتحقَّ كيَف  اِشرْح 
الطَّرِح ُمستْعِماًل الجمَع.

4275    
1345 -

0   

3 12          
4275    
1345 -
930    

4275    
1345 -

30   

3 12          
4275    
1345 -
2930   



اكت�صِف المختلَف: أيُّ مسائِل الطَّرِح اآلتيِة ال يتطلَُّب حلُّها إعادَة َتْجِميٍع؟ فّسر إجابتك  19

تتكوُن  بحيُث  تجِميٍع،  إعادَة  حلُّها  يتطلَُّب  الطَّرِح  حوَل  الحياِة  واقِع  ِمن  مسألًة     20
. األعداُد الواردُة فيَها مْن ثالثِة أرقاٍم عَلى األقلِّ

رِح ُمستعِمًل الجمَع والتَّقِديَر: المثالن 1، 2 ِة الطَّ ْق ِمْن ِصحَّ اِطرْح ثمَّ َتَحقَّ

7

11

8

12

9

13

10

14

479      
292  -

4273     
365  -

924     
837  -

8845     
627  -

524     
246  -

5751     
4824  -

986     
339  -

8327    
5709  -

47457     
40724 -

70639      
39607 -

89584     
57372 -

95947     
26377 -

بلَغ عدُد المراجعيَن إلحَدى عياداِت األسناِن خالَل يوٍم واحٍد 36 مراجًعا؛ منُهْم 17 رجاًل، و12 امرأًة،   17
والباِقي مَن األطفاِل. كم طفاًل راجَع العيادَة في ذلَك اليوِم؟

18698 - 39536  15

َق  ِة إِفِرْسَت ِمْن ِمنَطَقٍة ارتفاُعها 5364 متًرا، وتسلَّ َقُه ِقمَّ بدَأ ُمتسِلٌق تسلُّ  18
ِة إِفِرْست 8850 متًرا، فكْم  مسافَة 701 متًرا. إِذا َعِلْمَت أنَّ ارتفاَع ِقمَّ

ِة؟ متًرا َبِقَي ليصَل إلى الِقمَّ

42788 - 64779  16

 الطرح 65 الدر�ص 5-2:



 الجمع والطرح 66 الف�صل الثاني:

ِعِبيَن: 2 َعَدُد الالَّ
اأدواُت اللُّعبِة:

ٌم مْن 0 إَلى 9. 	 ٌر مقسَّ مؤشِّ
ورقٌة وقلٌم. 	

: َتِعدَّ ِا�سْ
يعدُّ كلُّ العٍب ورقًة كما في الشكِل. 	

:
ْ
ِاْبَداأْ

عُب األوُل المؤشَر، ويكتُب كلٌّ  	 ُك الالَّ يحرِّ
مَن الالِعَبيِن الرقَم الظاهَر فِي إحَدى 

المنازِل عَلى ورقتِه.
عُب في ذلَك حتَّى يتمَّ ملُء  	 يستمرُّ الالَّ

المنازِل الثمانيِة، ثمَّ يجُد ناتَج الطرِح.
يجُب أْن يكوَن العدُد المطروُح أصغَر مَن  	

المطروِح منُه.
عُب  	 عباِن الناتَِجْيِن، ويحصُل الالَّ يقارُن الالَّ

الِذي لديِه الناتُج األكبُر عَلى نقطٍة واحدٍة.
إذا تساَوى ناتَِجا الطرِح يحصُل كلُّ العٍب  	

على نقطٍة واحدٍة.
عُب  	  يستمرُّ اللَّعُب، ويفوُز الالَّ

الِذي يحصُل عَلى 5 نقاٍط.

تكويُن اأكرِب فرٍق
طرُح الأعداِد



َفاٍر رُح مَع وجوِد اأَ�صْ َفاٍرالَطّ رُح مَع وجوِد اأَ�صْ الَطّ  6 - 2

ْر�ِص ِفْكَرُة الدَّ
ن��ًة ِم��ن  اأَط�����رُح اأع������داًدا ُم��ك��وَّ

ها اأ�سفاٌر. ِة اأرقاٍم بع�سُ ِعدَّ

تِي بعُض أرقاِمها أصفاٌر تماًما كَما ُتْطَرُح األعداُد األُخَرى. ُتْطَرُح األعداُد الَّ

ا ُتنتُج المنطقُة  َمَحا�صيُل ِزراِعيٌَّة: ارجْع إلى التَّمثيِل باألعمدِةِ. كْم ُطنًّ
الشرقيُة زيادًة على َما ُتنتُِجُه منطقُة تبوَك؟

1

ُيبيُِّن  المجاوُر  باألعمدِةِ  التمثيُل 
اإلنتاَج الَمحلِّيَّ لمحصوِل الَباْمَيا فِي 
بعِض مناطِق المملكِة. َما الفرُق بيَن 

أكبِر إنتاٍج وأقلِّ إنتاٍج؟

ْرُح مَع وجوِد اأ�صفاٍر الطَّ

ا ُتنتُِج تبوُك. إَِذْن ُتنتُج المنطقُة الشرقيُة 2670 ُطنًّا أكثَر ممَّ

ْق : 2670 + 430 = 3100 وبالتَّالِي فإنَّ اإلجابَة صِحيحٌة. ✓ تحقَّ

0 = 0 - 0

2 = 0 - 2
اأَِعْد تجميَع مئٍة واحدٍة

 ك�ع�سِر ع�سراٍت
7 = 3 - 10 

اأَِعْد تجميَع األٍف واحدٍة 
ك�ع�سِر مئاٍت .

6 = 4 - 10

3100    
430 -

0   

10        
2  0 10       

3100    
430 -
670   

10      
2  0 10       

3100    
430 -

2670   

الخطوة 1 : اِطرِح اآلحاَد

الُخطوُة 2: اِطرِح العشراِت

الخطوة 3 : اِطرِح المئاِت

الخطوة 4 : اِطرِح األُلوَف

010
3100    

430 -
70    












         



 


 









 







 الطرح مع وجود الأ�سفار 67 الدر�ص 6-2:



 الجمع والطرح 68 الف�صل الثاني:

ِعندَما َتْطَرُح، ابداأْ ِمْن 
منزلِة الآحاِد.

رُح مع ُوجوِد الأ�صفاِر الطَّ

ى لَدى سّلَوى 189 مللًترا مَن الزيِت. إَِذْن تبقَّ

0 = 2 - 2 8 = 1 - 9

1 = 8 - 9

اأَِعْد تجميَع األٍف واحدٍة 
ك�ع�سِر مئاٍت، ومئٍة 

واحدٍة ك�ع�سِر ع�سراٍت.
اأَِعْد تجميَع ع�سرٍة 
واحدٍة ك�ع�سِر اآحاٍد 

9 = 5 - 14

رِح ُمستعِمًل الجمَع: المثالن 1، 2 ِة الطَّ ْق ِمن ِصحَّ اِطرْح ثمَّ َتَحقَّ
1234 309    

57 -

66000    
23475  -

707    
535 -

2006    
536 -

8005   
4423 -

ِل  األوَّ اليوِم  في  الكتاِب  َمــْعــِرَض  حضَر   5
الثَّانِي  اليوِم  في  وحضَرُه  1000 شخٍص، 
اليوِم  حضوِر  عدُد  يزيُد  فكم  350 شخًصا. 

ِل على عدِد ُحضوِر اليوِم الثَّانِي؟ األوَّ

ِمْن أيَن تبدُأ إعادَة  التَّجميِع 6 
إليجاِد النَّاتِج في المسألِة 

ْر إجاَبتَك. اآلتيِة؟ فسِّ

زيُت الزيتوِن: لَدى سْلَوى 2004 مللتراٍت مْن زيِت 
الزيتوِن. إَذا مألْت علبًة سعُتَها 1815 مللتًرا. فكْم مللتًرا 

ى لديَها؟ مَن الزيِت يتبقَّ

2

الخطوُة 1 : اِطرِح اآلحاَد

الُخطوُة 2: اِطرِح العشراِت

الخطوُة 3 : اِطرِح المئاِت

الخطوُة 4 : اِطرِح األُلوَف

9   9                  
1 10 10 14         
2004    
1815 -

9   

9    9                 
1 10 10 14         
2004    
1815 -

89    

9    9                 
1 10 10 14         
2004    
1815 -
189    

9    9                 
1 10 10 14         
2004    
1815 -

0189    



رِح ُمستعِمًل الجمَع: المثالن 1، 2 ِة الطَّ ْد ِمن صحَّ اِطرْح ثمَّ تأكَّ

78

9

408    
36 -

604    
492 -

9006    
7474 -

8007    
4836 -

حيُح هَو  جاجيَِّة 1007 ُكراٍت. إِذا كاَن عدُد الُكراِت الصَّ نْت آمنُة أّن عدَد الُكراِت الزُّ في مسابقٍة مدرسيٍَّة خمَّ  13
حيِح؟  972، فكْم ُكرًة يكوُن الفرُق بيَن تخِميِن آمنَة والعدِد الصَّ

ا مشاُه  حمِن أكثَر ممَّ حمِن 3050 متًرا. فكْم متًرا مَشى عبُدالرَّ إَذا مَشى عثماُن 2970 متًرا، ومَشى عبُدالرَّ  14
عثماُن؟ 

 10

5295 - 9003  1114021 - 30070  12

 الطرح مع وجود الأ�سفار 69 الدر�ص 6-2:

رِق في   طرٌق:  ُيْظِهُر الجدوُل أطواَل الطُّ
أربِع ُدوٍل. 

      كْم كيُلومـتًرا تـزيـُد أطواُل الطُّرِق فِي 
ُأسُتراْلَيا على أطوالِها في إِْسباْنَيا؟

ما     ما الفرُق بيَن أطواِل الطُّرِق فـي َفَرْنَسـا 
ِة؟ عوِديَّ وأطوالِها في اْلَمْمَلكِة العربيَِّة السُّ

15

16

رِق اأطواُل الُطّ

الّطوُل )كلم(الّدولُة

951200فرن�سا

823217اأ�ستراليا

681298اإ�سبانيا

221372ال�سعودية

)حسب إحصائية سابقة(



 الجمع والطرح 70 الف�صل الثاني:

لوزارِة  السنويُّ  اإلحصائيُّ  الكتاُب  يشيُر   19 
الصحِة لعاِم 2020م إلى أنَّ عدَد األطباِء فِي 
منطقِة الرياِض مَن الذكوِر بلَغ 7126 طبيًبا، 
عدُد  يزيُد  كْم  طبيبة.   3951 اإلنــاِث  ومَن 

األطباِء الذكوِر عِن اإلناِث؟ )الدرس 2 - 5(  
3892 جـ(   2982 اأ(   
6104 د(   3175 ب(   

اِر أحِد المتنزهاِت خالَل األُسبوِع  بلَغ عدُد زوَّ  20 
اِر  الماِضي 34007 زاِئِريَن، بينَما بلَغ عدُد الزوَّ
اِر هَذا  هَذا األُسُبوِع 21829. كم قلَّ عدُد الزوَّ

األُسُبوِع؟ )الدرس 2 - 6( 
13108 جـ(   12178 اأ(   
13112 د(   12912 ب(   

اطرْح ثمَّ تحقْق مْن صحِة الطرِح مستعمًل الجمَع أِو التقديَر: )الدرس 2 - 5(
1617 - 19034  23   1258 - 8961  22   624 - 952  21 

أوجْد ناتَج الجمِع، ثمَّ تحقْق مْن معقوليِة اإلجابِة بالتقديِر: )الدرس 2 - 4(

14255 + 36640  26                  2253 + 8738  25   24367 + 6922  24 
الِقيا�ُص: استعمِل الجدوَل المجاوَر لإلجابِة عِن 

األسئلِة 28 -  30 )الدرس 3-1(
َما الفرُق بيَن أكبِر عدٍد وَأَقلِّ عدٍد مَن المسافريَن؟   27 

سمِّ مطاَرْيِن الفرُق بيَن أعداِد المسافريَن منُْهَما أقلُّ َما ُيمِكُن؟   28 
هْل مجموُع أعداِد المسافِريَن مْن مطاَري الهفوِف وبيشَة أكبُر مْن عدِد   29 

المسافريَن مْن مطاِر نجراَن؟  

الركاُب الم�سافروَن اإلى جدَة مْن 
بع�ِص مطاراِت المملكِة عاَم 1430 ه�

عدُد الم�سافِريَنالمطاُر
45556الباحُة

9153الهفوُف
5487الطائُف

46285بي�سُة
65147نجراُن

ًنا من ثالثِة أرقاٍم. م�ساألٌة َمفُتوحٌة: َأْوِجْد عدًدا إَِذا ُطِرَح ِمنُه العدُد 35475 تكوُن اإلجابُة عدًدا مكوَّ  17 
ْر إجاَبتَك. حيِم وخالٌد مسألَة الطَّرِح اآلتيَة؛ فأيُّهما كانْت إجابُته صِحيحًة. فسِّ  18  ِاكت�سِف الخطاأَ: حلَّ عبُدالرَّ

خالٌدعبُدالرحيِم
530000      
304547  -

235453      

530000      
304547  -

225453      



ِل  اْخِتباُر اْلَف�صْ 2

عندَما تطرُح، تبدُأ دائًما بمنزلِة اآلحاِد.  1
إعادُة التَّجميِع تعنِي إعادَة الجمِع.  2

عدُد سوِر القرآِن الكريِم 114 سورًة، حفظْت   13
تحفَظ  أْن  عَليها  سورًة  كْم  سورًة،   47 فاطمُة 

لُتتمَّ حفَظ القرآِن الكريِم كاماًل؟

أنهاِر  أطوَل  اآلتِي  الجدوُل  ُيَبيُِّن  الِقيا�ُص:   14
الَعالِم وأطواَلها. َأْوِجِد الفرَق بيَن ُطوَلْي نهَري 

النِّيِل واليانغتسي.

ْر بالتَّقريِب إلى أقرِب قيمٍة منزليٍَّة ُمعطاٍة: َقدِّ

ْد هِل المطلوُب هَو التَّقديُر أِم اإلجابُة الدقيقُة،  َحدِّ
ثمَّ ُحلَّ المسألَة:

 ) ( و علمَة  حيحِة  الصَّ الِعبارِة  أماَم   ) ( ضْع علمَة 
حيحِة: 5364 + 482؛ مئٍة.أماَم العبارِة غيِر الصَّ  8

89325 - 80236؛ عشرٍة.  9

مَع والدِة أمَل 92 ريااًل. إِذا اشترْت ساعًة وبِقَي   7
اعِة؟ معَها 36 ريااًل، فكْم ريااًل ثمُن السَّ

يجعُل  الَّذي  العدُد  َما  ٍد:  ُمَتَعدِّ ِمْن  اْخِتياٌر   6
َة التَّاليَة صحيحًة؟ الجملَة العدديَّ

23 + 17 =   + 23       

    17 اأ(        36 جـ(    

    23 ب(        38 د(    

15  كيَف ُتعيُد التَّجميَع 
لَِتطرَح 2317 ِمن 4000

 65 + 79 + 73 = 79 + 73 +   3
0 = 389 -   4

 9 + )  +2( = )9+3( + 2  5

 212048 مجموُع  َما  ٍد:  ُمَتَعدِّ ِمْن  اْخِتياٌر   10
َو37251؟

    249299 جـ(         289399 اأ(    

    289299 د(         299289 ب(    

رِح ُمستعِمًل الجمَع  ِة الطَّ ْق ِمن ِصحَّ اِطرْح ثمَّ َتحقَّ
أِو التَّقديَر: 

1112 612     
430  -

4005    
273  -

اأطوُل اأنهاِر العالِم
الّطوُل )كلم(الَنّهُر
6690الّنيُل

6296الأماُزوُن
6300اليانغت�سي

َة  يَّ الَجْبُر: أكمْل باألعداِد المناسبِة، واذكِر الخاصِّ
أِو القاعدَة الَّتي استعمْلَتها:

71  اختبار الف�صل )2(



الختباُر التراكميُّ
الف�صوُل 2-1 2

اختِر اإلجابَة الصحيحَة:
بلَغ عدُد زبائِن أحِد المتاجِر يوَم السبِت 218   1 

زبوًنا، ويوَم األحِد كاَن عدُدُهم أقلَّ بـِ 24 
زبوًنا، فَما عدُد زبائِن المتجِر يوَم األحِد؟ 

236 جـ(   188 اأ(   
242 د(   194 ب(   

أيُّ النقاِط الممثلِة عَلى خطِّ األعداِد أدَناُه تمثُل   2 
العدَد 8 ؟ 

   



هـ جـ(  م  اأ(   
و د(  ن  ب(   

أيُّ األعداِد التاليِة يزيُد عِن العدِد 83456   3 
بمقداِر 100 

93556 جـ(   84456 اأ(   
183456 د(   83556 ب(   
أيُّ الرموِز التاليِة يجعُل الجملَة العددية  4 

76153    76149  صحيحة؟ 
= جـ(   < اأ(   
+ د(   > ب(   

اكُتِب القيمَة المنزليَة للرقِم 5 في العدِد   5 
 1853742

50000 جـ(   50 اأ(   
500000 د(   500 ب(   

يقوُل سامٌر إنَّ عنواَن شارِعِه يحتِوي عَلى الرقِم   6 
ا يأتِي يمثُل عنواَن  3 في منزلِة المئاِت. أيٌّ ممَّ

الشاِرع؟ 
1483 جـ(   1368 اأ(   
3865 د(   2437 ب(   

يستخدُم راكاُن دليَل التسوِق لتحديِد قائمِة   7 
تِي يريُد شراَءَها. كَما هَو موضٌح فِي  المالبِس الَّ

الجدوِل التالِي: 

قائمُة المالب�ِص المف�صلِة لَدى راكاُن
ال�صعر )ريال(القطعُة
120�صماٌغ
245ثوٌب
93قمي�ص

218حذاٌء ريا�صيٌّ

فكْم  القطِع،  تلَك  كلِّ  شراَء  راكاُن  طلَب  إَذا 
سيدفُع ثمنًا لَها تقريًبا؟ 

680 جـ(   455 اأ(   
670 د(   600 ب(   

ا يِلي يمثُل صيغًة ُأخَرى لكتابِة العدِد  أيٌّ ممَّ  8 
تسعِة مالييَن وثالث مئٍة وواحٍد وثالثين ألًفا 

ومئٍة وثمانيٍة؟ 
9331108 جـ(   9313180 اأ(   

90331108 د(   9331180 ب(   

اختيار من متعدد الجزء 1 

 الجمع والطرح 72 الف�صل الثاني:



يبيُن الجدوُل التالِي بعًضا مْن جباِل المملكِة   9 
تِي يزيُد ارتفاُعَها عْن  العربيِة السعوديِة الَّ

2500 م عْن مسَتَوى سطِح البحِر. استعمْل 
هذِه البياناِت إليجاِد الفرِق بيَن ارتفاِع جبَلي 

السودَة والمجاِز. 

اأعلى الجباِل في المملكِة العربيِة ال�صعوديِة

الرتفاُع عْن �صطِح الجبُل
البحِر )متر(

3015ال�صودُة
3004فرواُع
2902المجاُز
2837ال�صهالُء

113 م جـ(  100 م  اأ(   
17 م د(  120 م  ب(   

خالَل  التجاريِة  المحالِّ  أحِد  مبيعاُت  بلغْت   10 
ْب هَذا العدَد إَلى أقرِب  أسبوٍع 36345 ريااًل. قرِّ

ألٍف. 
36300 جـ(   36000 اأ(   
36400 د(   37000 ب(   

ِب العدَد 7959 إلى أقرِب مئٍة. قرِّ  11 
7900 جـ(   700 اأ(   
9000 د(   8000 ب(   

أجْب عِن السؤاليِن التالييِن:
ما قيمُة الرقِم 3 في العدِد 805312 ؟    12 

يبيُِّن الجدوَل التالِي أطواَل أقطار بعِض كواكِب   13 
المجموعِة الشمسيِة.  

اأطواُل اأقطاِر بع�ِص كواكِب المجموعِة ال�صم�صيِة

طوُل القطِر ) الكيلومتر(الكوكُب
142984الم�صتِري
120256زحُل

 ما الفرق بين طولي قطري كوكبي زحل 
والمشتري؟ 

: أجْب عِن السؤاليِن التالييِن موضًحا خطواِت الحلِّ
ما العدُد الِذي يزيُد بمقداِر 1000 عْن   14 

 456987 ؟ وضْح إجابَتَك. 

اكُتِب الصيغَة القياسيَة للعدِد اثني عشَر مليوًنا   15 
ومئتيِن وخمٍس وثالثيَن ألًفا ومئٍة واثنتي 

عشرَة؟ وضْح إجابَتَك.

الإجابة الق�صيرة الجزء 2 

الإجابة المطولة الجزء 3 

هْل تحتاُج اإلى م�صاعدٍة اإ�صافيٍة؟
123456789101112131415اإذا لم ت�صتطِع الإجابَة عْن...

1-22-25-15-11-16-16-12-22-14-21-15-24-14-24-5فعْد اإلى الدر�ِص...

73  الختبار التراكمي
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 الجمع والطرح 74 الف�صل الثاني:

اٍت  َمرَّ َثَمانَِي   4 ْقَم  الرَّ َتْستخِدَم  َأْن  ُيمِكنَُك  1 َكيَف 

َعَمِليَِّة  بِاْستخَداِم   500 الَعَدِد  َعَلى  لِلُحُصوِل 
الَجْمِع َفَقط؟

500 =        +        +        +        +  4    

َباَحِة ُثمَّ  َباِق الثُّاَلثِي، َيبَدُأ الُمَتَسابُِقوَن بِالسِّ 2  فِي السِّ
اْلَجْري.  وأِخيًرا  اَجاِت،  الدرَّ ِسَباِق  إِلى  َينَتِقُلوَن 
ِمن  لُِكلٍّ  الُمنَاَفَسِة  َنَتائِج  إَِلى  َأْدَناُه  الَجْدوُل  ُيِشيُر 
َهاِدْي َوَمْمُدوٍح َوَناِصٍر. َلقْد َتمَّ ِحَساُب َمْجُموُع 
إَذا  الُمنَاَفَسِة،  في  َهاِدي  اْسَتْغَرَقَها  تي  الَّ َقاِئِق  الدَّ
َقاِئِق؛  الدَّ ِمْن  َعَدٍد  َأَقَل  َق  َحقَّ َمْن  ُهو  الَفاِئُز  كاَن 

َباِق الثُّالثِي؟ َفَمْن الَّذي َفاَز بالسِّ

اأ(   َهاِدي                          ب( َمْمُدوح

جـ(  َناِصر                          د(  َلْم َيُفْز َأَحٌد

لَِجمِع  الَحاِسَبَة  اآلَلَة  َيْسَتْخِدَم  َأْن  َجِميٌل  3 ّأَراَد 

1463 َو 319 َوَأْدَخَل َخطًأ 1263 + 319 
ُب َعليِه فِْعُلُه لَِتْصِحيِح َخَطئه؟ ِذي َيَتَوجَّ َما الَّ

           اأ(    ُيِضيف 200                 ب(   ُيِضيف 2

         جـ(   َيْطَرح2                           د(   َيْطَرح 200

ُمَضاًفا  َعَشَراٍت  َثَمانَِي  ُيَساِوي  ِذي  الَّ َقُم  الرَّ 4 َما 

إِليَها تِسُع َعَشَرات؟

         اأ(     17                                 ب(    170

      جـ( 1700                                د( 17000

5 الَقاِعَدُة فِي الَجْدوِل َأْدَناُه ِهي: َمجُموُع األَْعَداِد 
فِي ُكلِّ َصفٍّ َوُكلِّ َعُموٍد َلَها َنْفُس النَاتِِج، َما 
َوَسَط  الَفَراِغ  فِي  َوضُعه  َيِجُب  ِذي  الَّ ْقُم  الرَّ

الَجْدَول؟

نتائج ال�صباق الثالثي بالدقائق
نا�سرممدوحهادي

352550ال�سباحة
809085�سباق الدراجات

135130120الجري
250المجموع:

اخـــتـبــر نـفـ�صـك

6114
59

1038



٦ ِعنَد َطرِح  275 ِمَن األَْعَداِد التَّالَِيِة، أيٌّ منها َيُكوُن 

َناتُِجه َأكَبَر ِمن 400؟

 �أ(  655                      ب(  666

جـ(  620                     د(680

َرُجًل  اِم 75٣  األَيَّ َأَحِد  فِي  الِكَتاب  َمعِرَض  َزاَر     7

الَمعِرَض  َزاَر  التَّالِي  اْلَيوِم  َوفِي  َسيَِّدًة،  َو6١4 
١550 َشْخًصا، ِمنُْهم 802 من الرجال. َكْم َزاَد 

ابِق؟ اِئَراِت فِي َذلَك اْلَيوِم َعن اْلَيوِم السَّ َعَدُد الزَّ

8    ما العدُد الَّذي إذا ُأضيَف إلى العدِد 7٩82 أصبَح 

النَّاتُج 25000.

ِة في الخليِج العربيِّ  عوديَّ 9 يبلُغ مجموُع الجزِر السُّ

مختلفَة  جزيرًة   ١285 نحَو  األحمِر  والبحِر 
نحو  يضمُّ  العربيُّ  الخليُج  كاَن  إذا  المساحِة. 
١٣5 جزيرًة. فكْم عدُد الجزِر في البحِر األحمِر 

تقريًبا ؟

 �أ(  ١١50                     ب(  ١285

جـ(  ١٣20                   د(١420

رُب �أتدَّ

َز ما  م��ن خ��اِل �لإجاب��ِة عل��ى �لأ�س��ئلة؛ حت��ى �أع��زِّ
تعلمُتُه من مفاهيَم وما �كت�سبُتُه من مهار�ت.

رُب �أتدَّ

�لأ�س��ئلة؛ حت��ى  ع��ن  �لإجاب��ِة  خ��اِل  م��ن 
َز م��ا تعلمُت��ُه م��ن مفاهيَم وما �كت�س��بُتُه  �أع��زِّ

م��ن مه��ار�ت.

ا. �أنا طالٌب معدٌّ للحياِة، ومناف�ٌس عالميًّ

10 في عمليَِّة الجمِع التَّاليِة قيمُة  = 6، و = 2

أوجْد قيمَة باقي األشكاِل. 

=؟

�

=؟         =؟         

�

�ختبر نف�سك 75



 تنظيم البيانات وعر�سها وتف�سيرها 76 الف�صل الثالث:  

ها  تنظيُم الَبياناِت وعر�صُ
وتف�صيُرها 3

ُلها؟ َما الَبياناُت؟ وكيَف ُنمثِّ  

ِل؟ َماَذا اأََتَعلَُّم في هَذا اْلَف�صْ
ِة والجداوِل.  	 سوِم البيانيَّ َجْمَع الَبياناِت وتمثيَلها بالرُّ
قراءَة البياناِت وتفسيَرها.  	
وصف االحتمال بالكلمات واألعداد. 	
َحلَّ المسائِِل باستعماِل خطِة إنشاِء جدوٍل.  	

المملكِة  اِن  لسكَّ َة  التَّقِريبِيَّ األعداَد  ُيْظهُر  اآلتِي  الَبيانيُّ  سُم  الرَّ ِمثاٌل: 
ِة إحصائيَّ وفَق  عاًما   20 ِمن  أقلَّ  أعماُرُهم  تبلُغ  الذيَن  ِة  عوديَّ السُّ ِة   العربيَّ
عاِم 2020 م. الِحْظ أنَّ عدَد السكاِن الَّذيَن أعماُرهم من 5 سنواٍت إلى 

14 سنًة يبلُغ ٦ ماليِيَن.

الَبياناُت هَي مجموعٌة مَن المعلوماِت أْو الُمشاَهداِت التي يمكُن تمثِيُلها 
ا بطرٍق ُمختلفٍة لتسهيِل قراَءتِها وتفسيِرها.  َبيانيًّ

١

   

٠
٥-١٤٥ ١٥-١٩






 






٢

٣

٤

٥

٦

 تنظيم البيانات وعر�صها وتف�صيرها 76 الف�صل الثالث:

المفرداُت
التمثيُل بالُخطوِط التمثيُل باالعمدةِ  المسُح  
االحتماُل ائرية           البياناُت   التمثيُل بالِقطاعاِت الدَّ



     َة لتساعَدَك على تنظيِم معلوماتَِك عْن تنظيِم الَبياناِت وعرِضَها اِعمْل هذِه المطويَّ
.A4 وتفسيِرَها. اِبدْأ بثالِث أوراٍق

كما  أوراٍق   3 َضْع   1

كِل. في الشَّ
من  األوراَق  ــِو  اِْط  2

في  كَما  األسفِل 
كِل. الشَّ

على  األوراَق  َثبِِّت   3

. ُطوِل خطِّ الطَّيِّ
عناويَن  ــْب  ــت ُاك  4

ْل  وسجِّ روِس،  الدُّ
ُمالحظاتَِك.

∫ÉªàM’G

p•ƒ£ÿÉH oπ«ãª qnàdG

ájôFG sódG päÉYÉ£ p≤dÉH oπ«ãª qnàdG

ppIóªYC’ÉH oπ«ãª qnàdG
É¡ª«¶æJh äÉfÉ«ÑdG ™ªL

É¡°VôYh päÉfÉ«ÑdG oº«¶æJ 

ÉgÒ°ùØJh

Make a Line Graph
Bar Graphs & 

Double Bar Graphs
Line Plots

Find Mode, Median, 
and Outliers

Data and 
Graphs

Make a Line Graph
Bar Graphs & 

Double Bar Graphs
Line Plots

Find Mode, Median, 
and Outliers

Data and 
Graphs

Make a Line Graph
Bar Graphs & 

Double Bar Graphs
Line Plots

Find Mode, Median, 
and Outliers

Data and 
Graphs

 تنظيم البيانات وعر�سها وتف�سيرها 77 الف�صل الثالث:



ْهِيَئـــــــُة التَّ

اأَِجْب َعْن اأَ�ْسِئلَِة التَّْهِيَئِة الآِتَيِة:

َأْنِشْئ َلْوَحَة إشاراٍت لُِكلٍّ ِمَن الَمْسَأَلَتْيِن اآلتَِيَتْيِن : )مهارة سابقة( 
عِن  صديَقاتَِها  مْن  مجموعًة  فاطمُة  َسَأَلْت    1
ْلنََها، فكانِت النتائُج كَما َيِلي: تِي يفضِّ األلواِن الَّ

ِة  لَّ السَّ ُكَرِة  َفريِق  َأْعماِر  بَِتْسجيِل  ُب  الُمَدرِّ قاَم   2
لِلنّاِشئيَن، َفكاَنْت َكما َيْأتِي: 

ؤالْيِن اآلتَِيْيِن: )مهارة سابقة(  اِستعِمِل التمثيَل البيانِيَّ لإلجابِة َعِن السُّ

لَِّة ِللّنا�ِصئيَن  اأَْعماُر َفريِق ُكَرِة ال�صَّ

10119
91011
10910
101010

ُل  اللَّْوُن الُمَف�صَّ
َفُراأَْحَمُر ُراأَ�سْ اأَْخ�سَ

اأَْحَمُرَوْرِديٌّاأَْزَرُق

ُر َوْرِديٌّاأَْزَرُقاأَْخ�سَ

اأَْزرُقاأَْزَرُقاأَْحَمُر







   

          




 














على  اْلَفنِّيَِّة  التربيِة  حصَة  ُلوَن  يفضِّ الَّذيَن  ِب  الطُّالَّ عدُد  ما   6
حصِة البدنِيَِّة؟

َة  اللُّغَة اإلنجليِزيَّ ُلوَن  ُيفضِّ الَّذيَن  ِب  الطُّالَّ هَما أكبُر؛ عدُد  أيُّ  7
ُلوَن التربيَة الفنِّيََّة؟ والتربيَة البدنِيََّة أْم الَّذيَن ُيفضِّ

ُر في ُكلٍّ ِمَن اأَلْشَكاِل اآلتَِيِة: )مهارة سابقة(  َف ِعْنَدُه اْلُمَؤشِّ ْوَن اأَلْكَثَر احتمااًل َأْن َيَتَوقَّ ِد اللَّ َحدِّ

345

 تنظيم البيانات وعر�سها وتف�سيرها 78 الف�صل الثالث:



َجْمُع الَبياناِت وتنِظيُمهاَجْمُع الَبياناِت وتنِظيُمها  1 - 3

مُة بعَض  سألِت المعلِّ
 ، الباِت َعْن ِهَواَياتِِهنَّ الطَّ

فكانِت النَّتيجُة كَما هَو 
ٌح في الشكِل المجاوِر. موضَّ

َلْوَحِة  ْمَها في  مُة، ثمَّ َنظِّ الَّتِي جمَعْتها المعلِّ الَبياناِت  ُانظْر إلى  ِهَواَياٌت: 
. إشاراٍت وِفي جدوٍل َتكراريٍّ

ُن مْن عُموَدْيِن، ثمَّ اكتْب ُعنواًنا لُه. الُخطوُة 1: َأْنِشْئ جدواًل يتكوَّ

ِل.  الُخطوُة 2: ُاكتْب كلَّ ِهوايٍة في الُعموِد األوَّ

الُخطوُة 3: اِستعِمْل إشاراٍت أْو أعداًدا لتسجيِل النتائِج في العموِد الثانِي.

1

مُة هَو إجراُء َمْسٍح. وهَو إحَدى ُطرِق َجْمِع الَبياناِت. وُيمكُن  َما قامْت به المعلِّ
. تنظيُم الَبياناِت ِفي َلْوَحِة إِشاراٍت أْو ِفي جدوٍل َتْكَراِريٍّ

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
ُمها.  اأَْجَمُع الَبياناِت واأُنظِّ

 اْلُمْفَرَداُت
الَمْسُح

الَبياناُت
َلْوحُة اإِلشاراِت

تنظيُم الَبياناِتالجْدوُل التَّكراِريُّ   




 



 




 
 







ُت�ستعمُل الأعداُد لت�سِجيِل النَّتائِج ُتمثُِّل كلُّ اإ�سارٍة طالبًة واحدًة

   

 

 





لوحُة اإِلشاراِت

اِلباِت ِهواياُت الطَّ

التَّكراُرالِهوايُة

5القراءُة

4الخياطُة

3الر�سُم

ْكَراِريُّ الجدوُل التَّ

ب��الإِ���س��اَراِت   5 العدُد  ُيمثَُّل 
ولي�َس 

 جمع البيانات وتنظيمها 79 الدر�س 1-3:



تي  ُيبيُِّن الجدوُل اآلتِي الَوسائَل الُمختِلفَة الَّ  1
ِب للوصوِل إلى  تستعِمُلها مجموعٌة ِمن الطُّالَّ

المدرسِة. 

حوِض  في  ينِة  الزِّ سمِك  ألــواَن  َمريُم  لْت  سجَّ  3
مِك، فكانْت عَلى النَّحِو التَّالِي:  السَّ

 

تي يستعمُلها أكبُر عدٍد  في المسألِة 1: ما الوسيلُة الَّ  2
تي يستعمُلها أقلُّ عدٍد  من الطُّالَِّب؟ وما الوسيلُة الَّ

ِمن الطُّالَِّب؟ مثال 1

ُلها أصدقاُؤه،  تي يفضِّ َل أحمُد أنواَع الَفطائِر الَّ َسجَّ  5
فكانْت على النحِو التالي: 

فاكُتْب  مسٍح،  إجراَء  أردَت  إذا    4
استعماُلَها  يمكنَُك  أسئلٍة  ثالثَة 

إلجراِئِه. 

راِسيَِّة  الدِّ ِة  المادَّ لمعرفِة  مسًحا  سلَمى  أجرْت   6
النحِو  على  فكانْت  صديقاتِها  لَدى  لِة  المفضَّ

التالِي:

َؤاَلْيِن اآلتَِيْيِن في لوحِة إشاراٍت: مثال 1 ِم الَبياناِت ِفي السُّ َنظِّ

ينِة األواُن �صمِك الزِّ
زرقاُءحمراُء
زرقاُءحمراُء
زرقاُءحمراُء
بي�صاُء�صفراُء
بي�صاُء�صفراُء

لُة الفطائُر الُمف�صَّ
اللَّحِمالجبِنالجبِن
اللَّحِمالزعتِرالجبِن
الزعتِرالجبِن
الزعتِرالجبِن

لُة ُة المف�صَّ را�ِصيَّ ُة الدِّ المادَّ
ُلَغِتيعلوٌم
ُلَغِتيعلوٌم
ُلَغِتيعلوٌم
ُلَغِتيريا�صياٌت
ريا�صياٌت

كيَف ت�صُل اإَلى المدر�صِة؟
التَّكراُرالو�صيلُة
8الحافلُة
12ال�سيارُة
6الم�سي

َنظِِّم الَبياناِت في َلْوحِة إشاراٍت. مثال 1 . مثال 1  َنظِِّم الَبياناِت السابقَة في جدوٍل َتْكَراِريٍّ  

 تنظيم البيانات وعر�سها وتف�سيرها 80 الف�صل الثالث:



ُأْجِرَي َمْسُح حوَل نشاطاِت الطُّالَِّب في أوقاِت   ٨
فراِغهْم، فكانْت على النحِو التالي:

13 م�ساألٌة مفُتوحٌة: َما أوُجُه التشاُبِه واالختالِف بيَن الجدوِل التَّكراِريِّ ولوحِة اإلشاراِت؟ 

اِن مدينتَِك، في جدوٍل تكراريٍّ  َها أفضُل؛ َتنظيُم بياناٍت َجَمْعَتَها عْن ُسكَّ أيُّ    14
ْر إجاَبتَك. أْم في لوحِة إشاراٍت؟ فسِّ

ب ِفي اأوقاِت الفراِغ لَّ ن�صاطاُت الطُّ
�سُمكرُة القدِم باحُةالرَّ ال�سِّ
�سُمكرُة القدِم باحُةالرَّ ال�سِّ
باحُةكرُة القدِم القراءُةال�سِّ
باحُةكرُة القدِم القراءُةال�سِّ

�سُم باحُةالرَّ القراءُةال�سِّ

الحرارِة  درجاِت  عادٌل  َل  سجَّ الِقيا�ُس:   7
خالَل ُأسبوٍع َعَلى النَّْحِو التَّالِي:

. َنظِِّم الَبياناِت في جدوٍل َتكراريٍّ  12

ًة ؟ ما مجموُع ما بيَع مَن األدواِت كافَّ  11

ما األداُة التي بِيَع منُها ِقطعٌة واحدٌة فقْط؟   10

أيُّ األدواِت بِيَع منُها أكثُر ؟ وَما عدُد ما بيَع منَْها؟  9

تِي ُتْظِهُر عدَد ما بِيَع ِمْن أدواٍت مدرسيٍَّة خالَل ساعٍة في  في األسئلِة )9 - 12(، اِستعِمْل لوحَة اإلشاراِت أدناُه الَّ
ِة: مكتبٍة للقرطاِسيَّ


 



 




    

  

�    

٢٠ - ٢٤

٢٥ - ٢٩

٣٠ - ٣٤

٣٥ - ٣٩

: مثال 1 َؤاَلْيِن اآلتَِيْيِن في جدوٍل َتْكَراريٍّ ِم الَبياناِت ِفي السُّ َنظِّ

81   جمع البيانات وتنظيمها الدر�س 1-3:



ُمعلِِّميِهم،  بُِرْفَقِة  ِعْلميٍَّة  ابِع في رحلٍة  الرَّ فِّ  ُب الصَّ ذهَب ُطالَّ
ٍب. فإِذا كاَن عدُد  َمْيِن مجموعًة مْن 9 ُطالَّ َفاْصَطَحَب ُكلُّ ُمعلِّ
تِْلَك  في  ِب  الطُّالَّ عدُد  فَما  1٦ ُمعلًِّما،  الُمرافِِقيَن  ِميَن  المعلِّ

حلِة؟ الرِّ

َما معطياُت المسألِة؟
ٍب. َماِن ُمراِفَقاِن لكلِّ مجموعٍة مْن 9 ُطالَّ • هناَك معلِّ

ًما. ِميَن 1٦  ُمعلِّ يُّ للمعلِّ •العدُد الُكلِّ
َما المطلوُب؟

حلِة. ِب ِفي تلَك الرِّ الَّ • عدُد الطُّ

ُيمِكُنَك إنشاُء جدوٍل لحلِّ المسألِة.

الُمرافِقيَن لكلِّ  ِميَن  المعلِّ الرحلِة عَلى عدِد  المشاركيَن في  ميَن  يَّ للمعلِّ الُكلِّ العدَد  مِ  َقسِّ
مجموعٍة مَن الطالِب لَِتِجَد عدَد مجُموعاِت الطالِب ، 1٦ ÷ 2 = 8 

ٍب.  عدُد مجموعاِت الطالِب 8 ، ِفي كلِّ مجموعٍة 9 ُطالَّ
يُّ هَو: 8 × 9 = 72 طالًبا.  ِب الُكلِّ الَّ إَِذْن عدُد الطُّ

. اإلجابُة صِحيحٌة  

ٍب. َمْيِن لكلِّ 9 ُطالَّ َأْنِشْئ جدواًل ُيْظِهُر أنَّ هناَك ُمَعلِّ
 

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

246810121416عدُد املُعلِِّمنَي 
ِب  لَّ 918273645546372عدُد الطُّ

9+9+9+9+9+9+9+
حلِة هو 72 طالًبا. ِب في تلَك الرِّ الَّ إَِذْن عدُد الطُّ

َة اإن�ساِء جدوٍل لأحلَّ الم�ساألَة. ر�ِس : اأ�ستعِمُل خطَّ ِفكرُة الدَّ

2 - 3

 تنظيم البيانات وعر�سها وتف�سيرها 82 الف�صل الثالث:



ابقِة ثمَّ َأِجْب عِن األسئلِة 4-1: اِْرِجْع إلى المسألِة السَّ

ٍب،  3 إِذا افترْضنَا أنَّ معلًِّما واحًدا يصطحُب كلَّ 3 ُطالَّ
حلِة؟  ِميَن الُمرافِِقيَن في تلَك الرِّ فَما عدُد المعلِّ

عدِد  إليجاِد  الجدوُل  اْسُتْعِمَل  كيَف  ــْح  وضِّ  1
حلِة. الطُّالَِّب في الرِّ

ِة إنشاِء جدوٍل:  ُحلَّ ُكالًّ من المسائِِل اآلتيِة باستعماِل ُخطَّ

آِمنَة  مدرسِة  في  راِسيِّ  الدِّ اليوِم  ُطوُل  الجبُر:   5
هِل  لتعرَف  اآلتِي  الجدوَل  َأْكِمِل  ٦ساعاٍت. 
أْم أقصُر  راِسيُّ في مدرسِة آمنَة أطوُل  الدِّ اليوُم 

من 300 دقيقٍة. 

إذا كاَن مَع رزاَن 17 ريااًل، وأراَدْت أْن تشترَي   6
فكْم  رياالِن،  الواحدِة  طيرِة  الشَّ ثمُن  َشَطاِئَر، 

َشطيرًة يمكنَُها أْن تشترَي؟

ٍة، وكاَن  لَّ َل وليٌد 24 نقطًة في مباراِة كرِة سَّ سجَّ  ٨
محاوالٍت   5 كلِّ  مْن  محاولَتْيِن  في  نجَح  قْد 
في أثناِء المباراِة. إِذا كانْت كلُّ محاولٍة ناجحٍة 
َد خالَل  ًة حاوَل أْن يسدِّ ُتكسُبُه نقطَتْيِن، فكْم مرَّ

الُمباراِة؟

يتقاَضَى عامٌل 150 ريااًل كلَّ ُأسبوعْيِن مقابَل   9
. فكْم ُأسبوًعا يجُب عليِه أْن يعمَل  عمٍل إضافيٍّ

إِضافيًّا ليكِسَب أكثَر مْن 1000 رياٍل؟ 

تتصدُق فاطمُة بـ 5 رياالٍت عْن كلِّ 200 رياٍل   10
فكْم  ريااًل،   30 بـ  تصدقت  فإِذا  عنَدَها،  ا  ممَّ

ريااًل كاَن َمعها؟ 
في  يوميًّا  دقيقًة   40 محمٌد  يقِضي  الجبُر:   11
لتجَد  التالَي  الجدوَل  أكمِل  المشِي.  ممارسِة 

تِي يمِشيَها فِي 5 أياٍم؟ عدَد الدقائِق الَّ

إنشاِء  ُة  ُخطَّ ُتَعدُّ  لماَذا     12
جدوٍل هَي األنسَب لحلِّ المسألِة 10؟ 

إجابَتَك  أنَّ  تعرُف  كيَف   ،3 الَمسأَلِة  إلى  اِْرِجْع   4
صِحيحٌة؟ 

إِذا كانْت تكلفُة شحِن الكتاِب الواحِد 4 رياالٍت،    7
فكْم كتاًبا يمكُن شحنُه بِـ 32 ريااًل؟

ِذي ُيْظِهُرُه الجدوُل؟  2 َما النَّمُط الَّ

اعاِت 123456عدُد ال�سَّ
قائِق 60120عدُد الدَّ

الوقُت )دقيقة( اليوُم
40 الأوُل
٨0 الثاِن
120 الثالُث

الرابُع
اخلام�ُس

 خطة حل الم�ساألة 83 الدر�س 2-3:



   التَّمثيُل بالأعمدِةِ التَّمثيُل بالأعمدِةِ  3 - 3

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
ُر التَّمِثيَل بالأعمدِةِ اأُف�سِّ

 اْلُمْفَرَداُت
التَّمثيُل باألعمدِةِ

ابِع  الرَّ فِّ  الصَّ ُب  ُطالَّ قاَس 
هَي  كَما  َوكانْت  أطواَلُهْم، 

نٌة في التَّمثيِل الُمجاوِر. ُمبيَّ
وُل األكثُر تكراًرا؟ َما الطُّ

التَّمثيُل باألعمدِةِ للمقارَنِة بيَن البياناِت باستعماِل أعمدٍة ذاِت أطواٍل  ُيستعمُل 
مختلفٍة لتمثيِل الِقَيِم الُمْعَطاِة. ُيمِكُنَك تفسيُر البياناِت الُمَمثَّّلِة باألعمدِةِ.

تف�صيُر التَّمثيِل بالأعمدِة

وُل األكثُر تكراًرا؟    الِقيا�ُس: ما الطُّ
وَل األكثَر تكراًرا. ُيمثُِّل العموُد األطوُل الطُّ

وَل األكثَر تكراًرا هَو: 145 سنتمتًرا. لَِذا فإنَّ الطُّ
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 تنظيم البيانات وعر�سها وتف�سيرها 84 الف�صل الثالث:



فُّ الِذي حصَل عَلى أكبِر عدٍد مَن البطوالِت؟  ما الصَّ  1

فُّ الذِي حَصَل عَلى 3 بطوالٍت؟  ما الصَّ  2

فِّ السادِس؟  فِّ الخامِس على الصَّ كْم تزيُد بطوالُت الصَّ  3

فاِن )الثالُث والرابُع مًعا(؟  كْم بطولًة حصَل عليَها الصَّ  4

ُاْكُتْب جملًة تِصُف البياناِت في هَذا التمثيِل.   5

ابِع ؟ َؤاِل الرَّ كيَف أجْبَت َعن السُّ  6

اِستعِمِل التَّمثيَل باألعمدِة المجاوَر لإلجابِة عِن األسئلِة مْن 1 إَلى 6: مثال 1

تي حصْلَن عَلى الدرجِة نفِسها؟ َمِن الطالباِت الالَّ  7

كْم تزيُد درجُة َهَيا عَلى درجِة َسَمَر؟  ٨

كْم تنقُص درجُة ريَم عْن درجِة مشاعَل؟  9

َمِن الطالبتاِن اللتاِن مجموُع درجاتِِهَما يساِوي   10

220 درجًة؟ وضْح كيَف وجدَت اإلجابَة.

َياِضيَّاِت: مثال 1 ُيَبيَُّن التَّمثيُل المجاوُر درجاِت سبعٍة ِمن الطالباِت في مسابقِة الرِّ

 

 



 







     

  













  



 








   
  



تِي َيْعِرُضَها ذلَك  ؟ ِصِف البياناِت الَّ فِّ َلٌة َمْفتوَحٌة: هْل شاهْدَت تمثِياًل باألعمدِة خارَج ُغرفِة الصَّ  11 َم�ْساأَ
التَّمثيُل؟

تي يعِرُضها التَّمثيُل باألعمدِة؟  ا أحياًنا عنَد قراءِة البياناِت الَّ : لماَذا يكوُن التَّقديُر ضروريًّ 12 الِح�سُّ العدِديُّ
َص لألسئلِة مْن 7 إَلى 10  َهل سُتصبُِح ِقراءُة البياناِت فِي التَّمثيِل الُمَخصَّ    13 

ْر إِجاَبتَك.  ٍة؟ فسِّ ْأِسيِّ بزيادِة 100 كلَّ مرَّ أسهَل إذا اختْرَنا تدريًجا للِمْحَوِر الرَّ

 التمثيل بالأعمدة 85 الدر�س 3-3:



ِل  ِف الَف�صْ اْخِتباُر ُمْنَت�صَ
الدرو�س من 3-1 اإلى 3-3 3

ُأجِرَي مسٌح عَلى عدٍد مَن الطالِب حوَل الفاكهِة   1 
المفضلِة لديِهُم فكانْت عَلى النحِو التالِي:

الفاكهُة المف�سلُة لعدٍد مَن الطالِب
التفاح الموز  التفاح 
الكيوي التفاح  البرتقال 

البرتقال التفاح  التفاح 
التفاح الموز  الموز 

البرتقال التفاح  الموز 
الكيوي البرتقال  البرتقال 

وجدوٍل  إشاراٍت  لوحِة  في  البياناِت  هذِه  نظِّْم   
. ) الدرس 3 - 1( تكراريٍّ

استعمِل التمثيَل أدناُه لتجيَب عِن األسئلِة )2 - ٥(. 
) الدرس 3 - 3(

كْم تبلُغ سرعُة الظَّبي؟    2 
فِي  كيُلومتًرا   ٦0 سرعُتُه  تزيُد  الحيواناِت  أيُّ   3 

الساعِة عْن سرعِة الفيِل؟
كْم تزيُد سرعُة الفهِد عَلى سرعِة األسِد؟   4 

مثَلي سرعِة  ُتساِوي  بسرعٍة  يسيُر  الحيواناِت  أيُّ   5 
الفيِل؟

يبيُن الجدوُل أدَناُه عدَد معلماِت إحَدى المدارِس خالَل 
أربِع سنواٍت متتاليٍة. استعمْل هذِه البياناِت في اإلجابِة 

عِن األسئلِة )6 - 8(  ) الدرس 3 - 1(

عدُد المعلماِت في اإحدى المدار�ِس
عدُد المعلماِتال�سنُة الدرا�سيُة
1431/143035ه�
1432/143137ه�
1433/143242ه�
1434/143339ه�

في أيِّ سنٍة دراسيٍة كاَن عدُد المعلماِت أقلَّ َما   6 
ُيمكُن؟

ما الفرُق بيَن عدِد المعلماِت خالَل   7 
السنتيِن الدراسيتيِن 1432/1431هـ ، 

1433/1432هـ ؟ 

ِصِف البياناِت في جملتيِن؟   ٨ 

إذا كاَن أحمُد يحفُظ جزَأيِن مَن القرآِن الكريِم   9 
كلَّ 20 يوًما، كْم يوًما يحتاُج ليحفَظ 10 َأجزاٍء؟ 

)الدرس 2-3( 

تمثيِل  ــْن  م الــفــائــدَة    10 
البياناِت بِاألْعِمدِة. )الدرس 3-3(

   

  
 

  







 






 تنظيم البيانات وعر�صها وتف�صيرها 86 الف�صل الثالث:



ِل  ِف الَف�صْ اْخِتباُر ُمْنَت�صَ
الدرو�س من 3-1 اإلى 3-3 التَّمثيُل ِبالُخطوِطالتَّمثيُل ِبالُخطوِط3  4 - 3

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
ُر التَّمِثيَل ِبالُخطوِط اأُف�سِّ

 اْلُمْفَرَداُت
التَّمثيُل بِالُخطوِط

َدرجاِت  الَبيانيُّ  سُم  الرَّ ُح  ُيوضِّ
َيوِم  إَِلى  بِت  السَّ َيوِم  ِمن  الَحرارِة 
ياِض. ِصْف  الُجْمعِة ِفي َمدينِة الرِّ
الَحرارِة  َدرجاُت  َتغيَّرْت  َكيَف 

ِخالَل َهذا اأُلسُبوِع.

مِن.  َمَع ُمروِر الزَّ الَبياناِت  ُر َمجموَعٌة ِمن  َتَتغيَّ بِالُخطوِط  َكيَف  التَّمثيُل  ُح   ُيوضِّ
َقط، ُيْمِكن َوَصف اتَِّجاه  وِمْن ِخالِل ُماَلَحظِة الِقَطع الُمسَتِقيَمة الَواِصَلة َبيَن النُّ

الَبَياَنات ُصُعوًدا َأو ُهُبوًطا.
َتف�صيُر التَّمثيِل ِبالُخطوِط

  الِقيا�ُس: َما الَيوُم الَِّذي َكانْت َدرجُة الَحرارِة ِفيِه األقلَّ ارتَفاًعا؟
تِي َكانْت َدرجُة الَحرارُة ِفيَها اأَلْكثُر اِرتَفاًعا؟ اُم الَّ وَما اأَليَّ

َكانْت درجُة الحرارة  الَِّذي  الْيوِم  لِمعرَفِة 
فيه األقلَّ ارتَفاًعا، ُأوِجُد َأْدَنى ُنقطٍة َعلى 
ُد  ُك لأِلسفِل وُأَحدِّ ، ُثمَّ َأَتحرَّ سِم الَبيانيِّ الرَّ
قطِة َفيتَِّضُح لي أنَّه  الَيوَم الُمقابَِل لِهِذه النُّ

َيوُم الَخميس.
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تِي َكانْت َدرجُة الَحرارِة  اِم الَّ و لِمعرَفِة اأَليَّ
ُنقطٍة  َأعَلى  ُأوِجُد  ارتِفاًعا،  اأَلْكثُر  ِفيَها 
لأَِلسفِل  ُك  َأَتحرَّ ُثمَّ   ، الَبيانيِّ سِم  الرَّ َعلى 
قطِة َفيتَِّضُح  ُد الَيوَم الُمقابَِل لِهذه النُّ وُأَحدِّ

ُه يوُم االثنيِن، وَيوُم الثَّالَثاء. لِي أنَّ




 

 
 







 




















       




 

 
 







 




















       

 التمثيل بالخطوط 87 الدر�س 4-3:



الَّذيَن استقلُّوا الَحافلَة الَمدرسيَّة َعام  َكْم َعدُد الطُّالِب     1

1437؟

استقلُّوا  الَّذيَن  الطُّالِب  َعدُد  فِيه  َكاَن  ِذي  الَّ الَعام  َما   2

الَحافلَة الَمدرسيَّة َأكَبر؟

الَحافلَة  استقلُّوا  الَّذيَن  الطُّالِب  َعدِد  َبيَن  الَفرُق  َما   3

الَمدرسيَّة في َعاِمي 1438، َو 1439؟

ِذي ُوِجَد فِيه َأكبُر َعدٍد ِمن الطُّالِب الَّذيَن اْستقلُّوا الَحافِلَة الَمدرسيَّة، والَعاَم الَّذي فِيه َأقلُّ َعدٍد  َحدْد الَعاَم الَّ  4

ِمن الطُّالِب الَّذيَن اْستقلُّوا الَحافِلَة الَمدرسيَّة؟ ثم أوجد الفرق بينهما من حيث عدد الطالب.

َما َمجموُع َعدِد الطُّالِب الَّذيَن استقلُّوا الَحافلَة الَمدرسيََّة ِمن َعاِم 1437 إلى َعاِم 1440؟  5

ؤاِل الَخامِس؟ َكيَف َأجْبَت َعِن السُّ  6

كِل الُمجاوِر لإِلجابِة َعن اأَلسئلِة من 1 إلى 6: َأْستعِمُل التَّمثيَل بِالُخطوِط ِفي الشَّ

ُهَو  الَمعرِض  اِر  ُزوَّ َعدُد  فِيِه  َكاَن  ِذي  الَّ األُسبوُع  َما   7

؟ األََقلُّ

اِر الَمعرِض في األسبوع الرابع  َيادُة فِي َعدِد ُزوَّ َكم الزِّ  8

واِر فِي األُسبوِع الثالث؟ مقارنًة بعدِد الزُّ

كِل الُمجاوِر لإِلجابِة َعن األَسئلِة من 7 إلى 10: َأْستعِمُل التَّمثيَل بِالُخطوِط فِي الشَّ

          

   












 
 
 
 

 

 
 
 
 




  














           

وا الَحافلَة  الِب الَّذيَن استقلُّ ُح التَّمثيُل بِالُخطوِط َعدُد الطُّ ُيوضِّ
الَمدرسيَّة َعلى َمَداِر بِضَعِة َأعَوام.

الَملك  َمرَكز  َمعرض  اِر  ُزوَّ َعدَد  بِالُخطوِط  التَّمثيُل  ُح  ُيوضِّ
َقاِفي الَعالِمي ِخالَل َشهٍر َواَحد. َعبِدالعزيِز الثَّ

 تنظيم البيانات وعر�سها وتف�سيرها 88 الف�صل الثالث:



َلٌة َمْفتوَحٌة: ُاكتْب َمسألًة ِمن َواقِع الَحياِة ُتعبُِّر ِعن   11 َم�ْساأَ
كِل الُمجاوِر، َوضْع ُعنواًنا َله  التَّمثيِل بِالُخطوِط فِي الشَّ

وَأْكمْل َبياناتِه.

بِاْستخَداِم التَّمثِيل بالُخُطوِط     12
الُمَجاوِر اكُتب ُجْمَلَتين َتِصُف َهِذه الَبَياَنات، َفّسر إَِجاَبتَك.

 التمثيل بالخطوط 89 الدر�س 4-3:

ل؟ اِر الَمعرِض في األُسبوِع الثَّانِي ُمَقارَنة باألُْسُبوِع األَوَّ كم االْنخفاُض في َعدِد ُزوَّ  9

اًرا؟   اًرا، واألَقل ُزوَّ واِر فِي األسبوعين األَعَلى ُزوَّ َما الَفرُق بين َعدِد الزٌّ  10


   

















 


  



       

 ِعنَد َتف�سيِر التَّمِثيِل ِبالِقطاَعاِت 
ائريَّة:  الدَّ












 تنظيم البيانات وعر�سها وتف�سيرها 90 الف�صل الثالث:

ائريَّة ةالتَّمثيُل ِبالِقطاعاِت الدَّ ائريَّ التَّمثيُل ِبالِقطاعاِت الدَّ  5 - 3

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
ِب��ال��ِق��ط��اع��اِت  التَّمثيَل  ��ُر  اأَُف�����سِّ

ِة. ائريَّ الدَّ

 اْلُمْفَرَداُت
التَّمثِيُل بِالِقطاَعاِت 

ائريَّة. الدَّ

ويُّ لأِلرِض  ُن الِغالُف الجَّ َيَتكوَّ
ويمثُِّل   الَغازاِت.  ِمن  َعدٍد  ِمن 
النيُتروِجيُن واأُلكسِجيُن النِّسبَة 

اأَلْعلى ِمن َهذه الَغاَزاِت.

الُكلِّ  ِمن  َكجزٍء  الَبياَناِت  َبيَن  ِللمَقارَنِة  ِة   ائريَّ الدَّ بِالِقطاَعاِت  التَّمثيُل  ُيستعمُل 
ائِرة. بِاستعماِل َأجزاٍء ِمن الدَّ

ِة ائريَّ تف�صيُر التَّمثيِل ِبالِقطاَعاِت الدَّ

نَة  ُح الَغازاِت الُمكوِّ ائريَّة الَّذي ُيوضِّ   علوم: َأستخِدُم التَّمثيَل بِالِقطاعاِت الدَّ
يِّ لأَِلرِض.  للِغالِف الَجوِّ

َما الَغاُز اأَلكثُر اِنتَشاًرا ِفي الِغالِف الَجويِّ لألَرِض؟
نة  الُمكوِّ الَغازاِت  الُمجاِوُر  ائريُّ  الدَّ الِقطاُع  ُيمثُِّل 
اأَلكبُر  الُجزُء  ُيمثُِّل  لِــأَلرِض.  يِّ  الَجوِّ لِلغالِف 
الِغالِف  ُمعظُم  ِمنه  ُن  َيتكوَّ الَّذي  الَغاَز  الِقطاِع  ِمن 

، َوُهَو النيُتروِجين. الَجويِّ
َما َأكثُر الَغازاِت اِنتَشاًرا ِفي الِغالِف الَجويِّ َبعَد النيُتروِجين؟

ِفي  اِنتَشاًرا  الَغازاِت  َأكَثر  َثانِي  َفهو  انيِة  الثَّ الَمرتبِة  ِفي  اأُلكسِجيُن  َيأتِي 
 . يِّ الِغالِف الَجوِّ

؟  يِّ َما الُجزُء الَّذي ُيمثِّلُه َهذاِن الَغازاِن ِفي الِغالِف الَجوِّ

َحوالِي  واأُلكسجيُن  ائرِة،  الدَّ  ) 3
4 ( َأرباِع  َثالَثة  َحوالِي  ُيَمثُِّل  النيُتروِجين 

ُن ِمن  ائَرِة؛ لِذلَك تقريًبا َفإِنَّ َثالَثَة َأرَباِع الِغالِف الَجويِّ َيتكوَّ ( الدَّ 1
4 ُربَع )

ُن ِمن اأُلكسِجين. النيُتروِجيِن، َو ُربَع الِغالِف الَجويِّ َيتكوَّ



1

2

3



ابِع؟   ف الرَّ ِب الصَّ لُة ِعنَد َأكثِر ُطالَّ حلُة الَميدانيَُّة الُمفضَّ َما الرِّ  1 

ِف  الصَّ ِب  ُطالَّ َأكثِر  َلدى  لَة  الُمفضَّ الميدانية  الرحلة  يمثل  الذي  الجزء  َما   2 

ابِع؟  الرَّ

ح إَِجاَبتك.   َهاب إِلى الُخبر؟ وضِّ ف الذَّ ( الصَّ 1
4 ل َأكَثر ِمن ُربع ) َهْل ُيفضِّ  3 

ابع؟  ف الرَّ ب الصَّ ( ُطالَّ 3
4 ُلَها َثالَثُة َأرَباِع ) ْد َثالث َرحالٍت َميدانيٍَّة ُيفضِّ  4   َحدِّ

كِل الُمجاوِر لإِلَجابِة َعن اأَلسئِلِة من 1إلى 4:  ِة ِفي الشَّ ائريَّ اِستعمِل التَّمثيَل بِالقطاَعاِت الدَّ

لُة َلدى 110 من طالِب الَمدَرسة؟ َما الَفاِكهُة الُمفضَّ  5 

لوَن الَبطِّيَخ؟ َكْم َعدُد الطُّالِب الَّذيَن ُيفضِّ  6 

لَة لُِربع الطُّالب؟ أي نوعين من الَفاِكَهة مًعا َكانت الُمَفضَّ  7 

َما الَفاِكهُة األكَثُر َتفِضياًل لَدى الطُّالِب ؟ َكْم َعدُد الطُّالِب   ٨ 

الَّذيَن اِخَتاُروا تِلَك الَفاِكهَة؟

َما الَفاِكهُة األَقل َتفِضياًل لَدى الطُّالِب ؟ َكْم َعدُد الطُّالِب   9 

الَّذيَن اِخَتاُروا تِلَك الَفاِكهَة؟

؟   اًل َأْكثر ِمن الَموِز َوالُكمْثَرى َمًعا، َأْم َأَقلَّ َهْل كاَن التُّفاُح ُمفضَّ  10 

ِب الَمْدرَسِة؟ َكْم َعدُد ُطالَّ  11 

ِب الَمدرَسِة: لَة ِعنَد ُطالَّ كِل الُمجاوِر الَفاكِهَة الُمَفضَّ ة فِي الشَّ ائريَّ ُيبيُِّن التَّمثيُل بِالِقطاعاِت الدَّ

 
  

 
 

     
     







  

  

  

 
 

        

 التمثيل بالقطاعات الدائرية 91 الدر�س 5-3:



ِل َلدْيِهم.   12 اكت�سِف الَخطاأ: َمثََّل ُكٌل ِمْن َأحمَد وَسعٍد َنتائَج اِستطاَلِع َرأي ٦ ُطالٍب َحوَل اللَّوِن الُمَفضَّ
بَب. هَما َكاَن َتْمثيُلُه َصحْيًحا؟ ُاذكِرالسَّ َأيُّ

�أحمُد












�َسعد












 تنظيم البيانات وعر�سها وتف�سيرها 92 الف�صل الثالث:



الحتماُلالحتماُل  6 - 3

نِة.  ِة الملوَّ جاجيَّ َيْحَتِوي ِكيٌس على عدٍد ِمَن الُكراِت الزُّ
إَذا َسَحَبْت عائشُة ُكرًة ِمن داخِل الِكيِس ُدوَن أْن تنظَر إلى 

تِي تعتُقد أنَّ عائشَة قْد سَحَبْتَها؟ لونِها. فَما لوُن الُكرِة الَّ

بالكلماِت  االحتماُل  وُيوَصُف  االحتماَل.  ناتٍج  على  الُحصوِل  ُفْرَصُة  ى  ُتسمَّ
ٌد، وأكثُر احتمااًل، ومتساِوي اإلمكانيِة، وأقلُّ احتمااًل، وُمستِحيٌل. اآلتيِة: مؤكَّ

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
����ُف الح���ِت���َم���اَل ب��ال��ك��ل��م��اِت  اأَ�����سِ

والأعداِد. 

اْلُمْفَرَداُت
االحتَِماُل. 

ٌد اختياُر كرٍة حمراَء اختياُر كرٍة حمراَء موؤكَّ
اأكثُر احتماًل

اختياُر كرٍة حمراَء 
اأقلُّ احتماًل

اختياُر كرٍة حمراَء 
م�ستحيٌل

اختياُر كرٍة حمراَء اأو زرقاَء 
مت�ساِوي الإمكاِنيَِّة

ُف الحتماِل بالكلماِت َو�صْ

َة أْن تسحَب عائشُة كرًة صفراَء.  ِصْف إِمكانِيَّ
يحتِوي ِكيٌس عَلى 8 ُكراٍت زجاجيٍة ملونٍة، اثنتاِن منَها 

صْفَراَواِن. 
الُكراِت  عدِد  نِصِف  ِمْن  أقلُّ  فراِء  الصَّ الُكراِت  عدُد 

الموجودِة في الِكيِس. 
إَِذْن سحُب ُكَرٍة صفراَء هَو األقلُّ احتمااًل.

1

 الحتمال 93 الدر�س 6-3:



ُكتَِب ُكلُّ حرٍف ِمن حروِف كلمِة »الرياضياِت« على بطاقٍة. اِستعِمِل األعداَد لوصِف 
احتماِل اختياِر بطاقٍة ُكتَِب عليَها الحرُف )ي( ُدوَن النَّظِر إلى البِطاقاِت. 

هنالَِك بطاقتاِن ُكتَِب عليِهَما الحرُف )ي( ِمْن أْصِل 9 بطاقاٍت.
 إَِذِن احتماُل اختياِر بطاقٍة ُكتَِب علْيَها الحرُف )ي( ُهَو: 2 مْن 9

3

و�صُف الحتماِل بالأعداِد

قوِد الموجودِة  نقوٌد : ُيظِهُر الجدوُل الُمجاوُر فئاِت النُّ
ُه فقَد ورقًة نقدّيًة، فَما  في محفظِة راشٍد. إَذا افترْضَنا أنَّ

احتماُل أْن تكوَن ِمن فئِة 10 رياالٍت.
ُهنالَِك 5 أوراٍق مْن فئِة 10 رياالٍت ِمْن بيِن ٦ أوراٍق 
10 رياالٍت  فئِة  مْن  المفُقودِة  الورقِة  كوُن  إَِذْن  ٍة،  نقديَّ

هَو األكثُر احتمااًل.

2

و�صُف الحتماِل بالكلماِت 

ٌد، أكثُر احتِمااًل، ُمتساِوي اإلمكانيَِّة،  ِر، َفِصِف احتماَل النَّواتِِج؛ اِستعِمْل) ُمؤكَّ إِذا تمَّ تدويُر المؤشِّ
أقلُّ احتمااًل، مستحيٌل(. المثاالن 1، 2

عدٌد زوجيٌّ     2 عدٌد فرديٌّ      1

األعداُد 5 أْو 11 أْو 13  4 عدٌد أقلُّ من 3     3

كَل الُمجاوَر: مثال 3 في المسألتيِن ٥، 6 استعمِل الشَّ

ِب.  ٍب غيِر األصفِر ُدوَن النَّظِر إلى الُمكعَّ اِستعِمِل األعداَد لوْصِف احتماِل اختياِر مكعَّ  5

ِب  المكعَّ فَما لوُن هَذا  إليِه،  ينظَر  أْن  ُدوَن  الِكيِس  ِمَن  ًبا  إِذا اختاَر عمُر مكعَّ   6
ْر إِجابَتَك.  الَِّذي احتماُل اختياِرِه أكثُر ِمْن غيِرِه؟ فسِّ
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العدُدالفئُة
501 رياًل

105 ريالٍت
2رياٌل واحٌد
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 تنظيم البيانات وعر�سها وتف�سيرها 94 الف�صل الثالث:



التاليَة:   الكلماِت  النَّواتِج اآلتيِة، ُمستعمًل  ِمَن  إِلْيَها. ِصِف احتماَل كلٍّ  النَّظِر  ُدوَن  الِكيِس  ًة مَن  ُكرًة ُزجاجيَّ اِْخَتْر 
ٌد، أو أكثُر احتمااًل ، أو ُمتساِوي اإلمكانيَِّة، أو أقلُّ احتمااًل ، أو مستحيٌل. المثاالن1، 2 مؤكَّ

صفراُء		 	 8 خضراُء		 	 ٧

زرقاُء	 	10 حمراُء	أو	صفراُء	أو	خضراُء		 	 9

حمراُء	أو	خضراُء	 	12 غيُر	خضراَء		 	11

ِر، اِستعِمِل األعداَد لوْصِف احتماِل كلٍّ ِمن النَّواتِج اآلتيِة: مثال 3 إِذا تمَّ تدِويُر المؤشِّ

غيُر		د 	14 س	  13

ب	أو	ت 	16 	)و،	ا،	ي(	 حرُف	مدٍّ 	15

أحُد	أحرِف	كلمِة	)زهرٍة(	 	18 غيُر		س	أو	د		 	1٧

ًة،	وكانِت	النَّتائُج	كَما	 ٍر	قرص	21مرَّ 	تدويُر	مؤشِّ تمَّ  19

يأتِي:
أوقعْت	علياُء	32	كوًبا	بالستيكيًّا.	والجدوُل	  20

عَلى	 األكــواُب	 ِت	 استقرَّ كيَف	 ُيبيُِّن	 اآلتِي	
األرِض:

اِت عدُد املرَّ اللَّون

�أزرُق

�أخ�ضُر

ُبرتقايلٌّ

العدُد كيَف ا�ستقرَّ الكوُب؟

10

18

4

ِصِف		 إضافيًَّة.	 ًة	 مرَّ القرِص	 َر	 مؤشِّ أدْرَنــا	 إذا	 	
عَلى	 استقراِرِه	 احتماَل	 ــَداِد	 واألَْع بالَكِلَماِت	

. اللَّوِن	الُبرُتقالِيِّ

	علياَء	أوقعْت	كوًبا	آخَر،	َفِصِف	 اْفَتِرْض	أنَّ 	
												بالَكِلَماِت	واألَْعَداِد	احتماَل	أْن	يأخَذ	

.	 الوضَع	
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ْن أجزاَء الُقرِص بألواٍن  ًما إلى 8 أجزاٍء متساويٍة، ثمَّ لوِّ اًرا ُمقسَّ ْم ُقْرًصا دوَّ َلٌة َمْفتوَحٌة: صمِّ َم�ْساأَ  21 
ُفُه عَلى اللَّْوِن األحمِر أِو  ِر على اللَّوِن األخضِر أكثَر احتمااًل ، وتوقُّ مختلفٍة، بحيُث يكوُن َتَوقُُّف الُمؤشِّ

اللَّْوِن األزرِق أقلَّ احتمااًل. 

َد الُحدوِث. وصًفا لتجربٍة يكوُن أحُد نواتِِجها مؤكَّ     22 

صندوٌق يحتِوي عَلى عشِر بطاقاٍت مرقمٍة مْن 1 - 10 ، ُسِحبْت بطاقٌة مَن الصندوِق دوَن النظِر إليَها. ِصِف 
احتماَل كلٍّ مَن النواتِج اآلتيِة. )الدرس 6-3(

سحُب بطاقٍة عليَها عدٌد فرديٌّ أْو عدٌد زوجيٌّ  23 
متساِوي اإلمكانيِة جـ(  مؤكدٌ  اأ(   

مستحيٌل د(  أكثُر احتمااًل  ب(   

سحُب بطاقٍة عليَها عدٌد أكبر من 10  24 
أقلُّ احتمااًل جـ(  مؤكدٌ  اأ(   

مستحيٌل د(  أكثُر احتمااًل  ب(   

التي تم استعارتها؟ وماهي موضوعاتها؟.   ما عدد الكتب   25 
)الدرس 3 - 3(  

الكتب  وما عدد  استعارته؟  تمت  لكتاب  أكثر موضوع  ما   26 
التي تم استعارتها لهذا الموضوع؟.  )الدرس 3 - 3(  

إَذا كاَن عدُد  اإِلثنيِن، َو 2745 وجبًة يوَم األربعاِء،  قّدَم مطعُم إحَدى الجامعاِت 23٦7 وجبَة غداٍء يوَم   27 
مَها يوَم اإلثنيِن. فَما عدُد وجباِت  تِي قدَّ َمَها المطعُم يوَم الثالثاِء يزيُد 45 وجبًة عْن تلَك الَّ تِي قدَّ الوجباِت الَّ

َمها المطعُم خالَل األياِم الثالثِة؟ )الدرس 2 - 4(  تِي قدَّ الغداِء الَّ
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ِل  اْخِتباُر اْلَف�صْ 3
اْستعِمل التَّمثِياَلت َأْدَناه لإِلَجاَبِة َعْن األْسئِلة.

َأْنِشْئ جدواًل لحلِّ المسألِة اآلتيِة:

ُر في  ا، فكْم ريااًل ُتوفِّ ُر دانُة 35 ريااًل شهريًّ توفِّ  6
نِة الواحدِة؟ السَّ

التَّمثيَل، وحدْد كْم يزيُد عدُد األهداِف  استعمْل هَذا 
ابعِة عَلى عدِدَها في المباراِة اأُلوَلى؟ في المباراِة الرَّ

اأ(  2          4  جـ( 

ب(  3          5 د(   

الَبيانِيِّ  7  وصًفا للتمثيِل 
فِي السؤاِل 5 بِعَباَرَتْيِن.

إليَها،  النَّظِر  ُدوَن  اآلتيِة  الَفاكهِة  ِمَن  اختْرَنا واحدًة  إِذا 
اتَِجْيِن  النَّ بالكلماِت واألعداِد احتماَل كلٍّ مَن  َفِصْف 

اآلتَِيْيِن:

برتقاٌل.  3

اٌح أو َخْوٌخ. ُتفَّ  4









      

   

 

 
 



الطَّْقس:  1

َهْل َيزَداد ارتَِفاع َمنُْسوب الِمَياه ِمن األَمَطار في 
ر إَِجاَبتك.  األُْسُبوِع الَخاِمس َأم َينَخِفض؟ َفسِّ




  

 

 
 














    

َوجَبُة اإِلْفَطار:  2

َما المشُروُبان األَكَثر َتفِضياًل َلَدى الطُّالِب في 
َوجَبِة اإِلْفَطار؟

 
 


  

 
 



ٍد: ُيظِهُر التَّمثيُل اآلتِي عدَد  اختياٌر ِمن متعدِّ  5
َلها ُمنَتَخُب المدرسِة لكرِة  تِي سجَّ األهداِف الَّ

القدِم في أربِع مبارياٍت مختلفٍة:

97  )3( الف�صِل  اختباُر 



الختباُر التراكميُّ
الف�صوُل 3-1 3

المدرسيَِّة  حلِة  الرِّ عِن  ِه  صفِّ َب  ُطالَّ مهنٌد  سأَل   1
بتمثيِل  النَّتائَج  عرَض  ثمَّ  لدْيِهم.  لِة  المفضَّ

األعمدِة التَّالِي:

 اختيار من متعدد الجزء 1

الّذهاَب  ُلوَن  يفضِّ الِذيَن  ِب  الطُّالَّ عدُد  يزيُد  كْم 
إلى حديقِة الحيواناِت عَلى عدِد الذيَن يفّضُلوَن 

الّذهاَب إلى متحِف العلوِم؟

    3 اأ(       7 جـ(   

    ٦ ب(       9 د(   

اأ(  15793          3277 جـ(    

ب(  152٦7          3183 د(    

ِمنُه  سعٌد  قطَع  إَذا  متًرا.   9485 طوُله  طريٌق   3
اجتِه، فكم متًرا َبِقَي؟ مسافَة ٦208 متًرا بدرَّ

قـِم 9 فـي الـعـدِد  مـا الِقـيمـُة المنزليُة للـرَّ  5
1٦9328457؟

       

    

   

 

    

    

 

 



    82853 اأ(       92735 جـ(   

    83753 ب(       92753 د(   

5 من ٦٦     اأ(  5 من 14      جـ(   

1 من ٦٦     ب(  1 من 14      د(   

900000 اأ(   90000000 جـ(   

9000000 ب(   900000000 د(    عَلى   10000 بِمقداِر  يزيُد  الَّذي  العدُد  َما   2
العدِد 82753؟

لَدى هنٍد العمالت النقديُة اآلتيُة، إَِذا اختارْت   4
أْن  فَما احتماُل  عملة نقديًة واحدًة عشوائيًّا، 

تكوَن خمسة رياالت واحدة؟

5 عمالت   4 عمالت       عملتان         3 عمالت

حيحَة: اختِر اإلجابَة الصَّ

ِب العدَد 73٦249 إلى أقرِب مئٍة؟ قرِّ  6

اأ(  73٦000          73٦250 جـ(    

ب(  73٦200          740000 د(    
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ما الرمُز الِذي يجُب وضُعه في  لتكوَن   7
 الجملُة اآلتيُة صحيحًة؟

12953748     12935374

قطَع أحمُد بسيارتِه يوَم األربعاِء 146كلم، ويوَم   8
ْر  الخميِس 206 كلم، ويوَم الجمعِة 175 كلم. قدِّ

عدَد الكيلومتراِت التي قطَعها في األياِم الثالثِة.

�أ(  السبُت واألربعاُء األحُد والثالثاُء	 جـ(  	

ب(  اإلثنيِن واألربعاُء الثالثاُء واألربعاُء	 د(   	

�أ(  400 كلم 500 كلم	 جـ(  		

ب(  600 كلم 700 كلم	 د(   	

�أ(  < 	= جـ(   	

ب(  > 	+ د(   	

أيُّ يوٍم يقِضي خالــٌد وقًتا أطوَل في  �أ(  	
مشاهدِة التِّلفاز؟ 

ب(  أيُّ يوٍم يقِضي خالٌد وقًتا أقصَر في  	
مشاهدِة التِّلفاز؟

تبيُن لوحُة اإلشاراِت أدَناُه عدَد السياراِت التِي باَعَها   9
أحُد معارِض السياراِت

ما اليوماِن اللَّذاِن باَع فيِهَما أقلَّ عدٍد مَن السياراِت ؟  

تي يقضيَها خالٌد  قائِق الَّ كُل يمثُِّل عدَد الدَّ الشَّ  11
أماَم التِّلفاز يومًيا.

�لإجابة	�لق�صيرة �لـجــزء	2		

�لإجابة	�لمطولة �لـجــزء	3		

�ل�صيار�ُت	�ملبيعِة
الإ�شاراُت اليوُم

ال�شبُت

الأحُد

الإثننِي

الثالثاُء

الأربعاُء

أكمِل الفــراَغ واكتِب اســَم الخاصيِة التي   10
استعملَتها. 

..........................................   = 0 + 136 �أ(  	

................... )7+2( + 4 = 7 + )  +4( ب(  	

.............................. 58 +   = 98 + 58 جـ(  	

أجْب عِن السؤاِل التالِي:
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هل	تحتاج	�إلى	م�صاعدة	�إ�صافية؟
1234567891011�إذ�	لم	ت�صتطع	�لإجابة	عن...

3-24-31-26-14-14-16-32-26-25-34-3فعد	�إلى	�لدر�س...
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١ فِي َأيِّ ُعُمٍر )َبيَن َأيِّ َسنََتْيِن( َزاَد ُطوُل أْيَمَن َبَأكَبِر 

ِمْقَدار؟

اأ( 10 و 11               ب(   11 و 12
جـ( 12 و 13             د(   13 و14

ِذي َتسَتعِمُله األُْسَرُة ُكلَّ َيوٍم؟ 2 َما ِمْقَداُر الَماِء الَّ

اأ( ٩0                          ب(   185

جـ( 200                     د(  210
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َياَراِت لِـَموِقِع  ْسُم الَبَيانِيُّ إِلى َعَدِد الزِّ 4 ُيِشيُر الرَّ

َياَراِت  »اْبحث َعن اإِلَجاَبِة« َكْم َكاَن َعدُد الزِّ
َيْوَم اأْلَربَِعاء؟
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َأشَخاص،   4 َأْعَماِر  إِلى  الَبَيانِيُّ  سُم  الرَّ ٣ ُيِشيُر 

بَِكم َسنٍَة َيِزيُد ُعُمُر ُحَسيٍن َعلى ُعُمر َمْرَوى؟

10 5                    ب(  اأ( 

20 15                 د(  جـ( 
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101  نف�سك اختبر 

لـ  َصفٍّ  بُِكلِّ  َمَقاِعُد  ُهنالك  النََّجاِح  َمْدَرَسِة  ِفي   6
ا ُيمِكُن َأْن َتْسَتوِعَبُه  30 تِْلِميًذا، َكم تِلميًذا إَِضاِفيًّ

الَمدَرَسُة؟




















     

اأ(   20                     ب(   25
جـ( 30                     د(   35

َلَدى  ِل  الُمَفضَّ لوِن  الَّ َحْوَل  بِاْستْطَلٍع  َأْحَمُد  ٥ َقاَم 

التََّلِميِذ فِي 4 ُصُفوٍف، فِي َأيِّ َصفٍّ اْخَتاَر َأَقلُّ 
لوَن األَزَرَق؟ َعَدٍد ِمَن التََّلِميِذ الَّ
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ف2 ف1              ب( الصَّ اأ( الصَّ

ف4 ف3            د( الصَّ جـ( الصَّ

7 ُاْكُتْب َوْصًفا لِتْجِرَبِة َسْحِب ُكَرٍة ِمْن َهذا الِكيِس 
َيُكوُن َناتُِجها:     

ًدا ُمَؤكَّ اأ( 

..................................................................................

َأكَثُر اْحتَِماًل  ب( 

..................................................................................

ُمسَتِحيًل جـ( 

..................................................................................

أقل احتماًل د( 

..................................................................................

رُب �أتدَّ

َز ما  م��ن خ��اِل �لإجاب��ِة عل��ى �لأ�س��ئلة؛ حت��ى �أع��زِّ
تعلمُتُه من مفاهيَم وما �كت�سبُتُه من مهار�ت.

رُب �أتدَّ

�لأ�س��ئلة؛ حت��ى  ع��ن  �لإجاب��ِة  خ��اِل  م��ن 
َز م��ا تعلمُت��ُه م��ن مفاهيَم وما �كت�س��بُتُه  �أع��زِّ

م��ن مه��ار�ت.

ا.  للحياِة، ومناف�ٌس عالميًّ اأنا طالٌب معدٌّ
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الأنماُط والجبُر 4
؟ والُّ ما الأنماُط؟ وما الدَّ  

النمُط: هو سلسلٌة مَن األعداِد أِو األشكاِل التي َتْتَبُع قاِعدًة معينًة.
الدالُة: عالقٌة تعتمُد فيَها كميٌة عَلى كميٍة أخَرى، وتساعُدَنا عَلى فهِم األنماِط 

لحلِّ المسائِل، ويمكُن توضيُحَها باستعماِل الجداوِل.

ماذا اأتعلَُّم ِفي هَذا الف�صِل؟
ِة وكتابَتَها. 	 تمثيَل الِعباراِت و الُجَمِل العدديَّ
	 . والِّ إنشاَء جداوَل لتوضيِح الدَّ
تحديَد األنماِط في جداوَل ووْصَفَها. 	
	  . حلَّ المسائِل باستعماِل خطِة االستدالِل المنطقيِّ

مَن  أرجِل مجموعٍة  التالِي عدَد  الجدوُل  ويبيُِّن  أرجٍل،  للنملِة 6  ِمثاٌل: 
النَّمِل:

عدُد اأرجِل مجموعاِت النَّمِل

عدُد الأرجِل ُكلُّ َنملٍة لَها 6 اأرجٍل عدُد النَّمِل
12 6 × 2 2
18 6 × 3 3
24 6 × 4 4
30 6 × 5 5
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المفرداُت
الجملُة العدديُة الدالُة   

القاعدُة العبارُة العدديُة  



    .اِعَمْل هذِه المطويَة لتساِعَدَك عَلى تنظيِم معلوماتَِك عِن األنماِط والجبِر
ى . اِبدْأ بورقٍة واحدٍة A4 مَن الورِق المقوَّ

اِْطِو الورقَة طوليًّا   1

كِل. كَما فِي الشَّ
اِْطِو الورقَة عرضيًّا   2

كَما فِي الشكِل.
اِفتِح الورقَة، وُقصَّ  3

على طوِل َخطَّي الطَّيِّ 
مَن الجانبيِن، حتَّى 

. حدِّ الطيِّ الطوليِّ

ُاكتْب عنواًنا لكلِّ   4

ْل  ِقسٍم، ثمَّ سجِّ
مالحظاتَِك داخَل 

المطويِة .

Two-Digit
Addition

Add 
Money

Estimate
Sums

Three-Digit
Addition
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ْهِيَئـــــــُة التَّ

اأَجْب َعِن الأ�سئلِة الآِتَيِة:

ا يأتي ُمستعمًل )< ، > ، =(: )مهارة سابقة( قارْن بيَن العدديِن ِفي كلِّ ممَّ

اِْجَمْع أِو اْطَرْح: )مهارة سابقة(

3 + 9  9 7 + 12  105 + 16  1143 + 32  12

4 - 11  136 - 20  148 - 25  1522 - 38  16

 6 × 5  178 × 3  182 ÷ 18  194 ÷ 28  20

 8   5  126    62  2199    298  3842    824  4

10   7 + 3  510    9 + 2  68   9 - 17  716   2 - 14  8

باَعُه  ا  ممَّ أكثَر  الُكتِب  ِمَن  عدًدا  محمٌد  باَع   21

ما  مجموُع  كاَن  إذا  واحٍد.  بكتاٍب  جعفٌر 
باَعاُه 15 كتاًبا، َفارُسْم صورًة تمثُِّل ما باعُه 

ُكلٌّ منُهَما.

المجاورِة  والدباسِة  األقالِم  ِمَن  كلٍّ  ثمُن   23

إيجاُد  يمكنَُك  كيَف  ــْح  وضِّ 20 ريــااًل. 
مجموِع َثمنْيِها ُمستعماًل ُجملَة جْمٍع.

في  مصروفِها  ِمْن  ريااًل   20 ُهَدى  وفَّرْت   22

في  ريــااًل   15 ــرْت  ووفَّ ِل،  األوَّ األُسبوِع 
األُسبوِع الثَّانِي. ما مجموُع َما وفَّرْتُه ُهدى؟ 

ْح إجاَبتَك ُمستعماًل األعداَد. وضِّ

اضِرْب أِو اْقِسْم: )مهارة سابقة(
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20
ريااًل 20

ريااًل



ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
اأَُمثُِّل عباراِت الجمِع والطرِح 
با�ستعماِل الر�سوِم والكلماِت 

والأعداِد.

اْلُمْفَرَداُت
الِعبارُة

ًة. ًة ِرياِضيَّ يَّ ُن الِعبارُة أعداًدا وعمِليَّاٍت، وُتمثُِّل َكمِّ َتتضمَّ

سوِم  دَعا خالٌد ثلثًة ِمْن أصدقائِِه إَلى منزلِِه. َمثِّْل هِذِه الِعبارَة باستعماِل الرُّ  1

والكلماِت واألعداِد.
 

سَم.الُخطوُة  1:  استعمِل الرَّ

استعمِل الكلماِت. الُخطوُة  2:

َواِحٌد َزاِئُد ثالثٍة

استعمِل األعداَد. الُخطوُة  3: 

3       +       1

+

+

تمثيُل عباراِت الجمِع

)1 - 4( ر�ِس  َن�َصاٌط للدَّ
ِة ِةَتمثيُل الِعباراِت العدِديَّ  َتمثيُل الِعباراِت العدِديَّ

ثالثُة اأ�سدقاء خالٌد

+

استكشاف 4-1: تمثيل العبارات العددية 105 



2  في الثَّلَّجِة 7 ُعَلِب حليٍب. إِذا شرَبْت غادُة واحدًة منَها، َفَمثِّْل هذِه العبارَة باستعماِل الرسوِم   
والكلماِت واألعداِد.

سَم. الُخطوُة  1: استعمِل الرَّ

استعمِل الكلماِت.الُخطوُة  2:
سبعٌة ناقُص واحٍد

استعِمِل األعداَدالُخطوُة  3:

ْرِح َتمِثيُل ِعباراِت الطَّ

ْر فكِّ
؟ في النَّشاِط 2؛ لماَذا وضعت إشارة × على إحدى قطع العدِّ  1

تي ُتمثُِّل الكلمتيِن: َكَسَب، أِو اشتَرى مزيًدا مْن؟ ما العمليَُّة الَّ  2

تي ُتمثُِّل الكلمتيِن: َخِسَر، أو َفَقَد؟ ما العمليَُّة الَّ  3

أخَتها  فَأهدْت  لعبًة،   12 مَها  عنَد  كاَن   4

5 منَها.
ِل،  ْوِط األوَّ َل فريُق ُكرِة قدِم هدًفا في الشَّ سجَّ  5

ْوِط الثَّانِي. َل 4 أهداٍف ُأخَرى في الشَّ ُثمَّ سجَّ

 8 اشتَرى  ُثمَّ  قصٍص،   6 محمٍد  لَدى   6

قصٍص ُأخرى. 
بائُن  الزَّ َأكَل  ثمَّ  شطائَر،   10 المطعُم  أعدَّ   7

6 شطائَر منَْها.

سِم والكلماِت واألعداِد. ًة، ُثمَّ مثِّْلَها بالرَّ 8   ِعبارًة عدديَّ

َمثِِّل الِعباراِت التاليَة باستعماِل الرسوِم والكلماِت واألعداِد: 

�سبُع علٍب حليٍب - علبٍة واحدٍة �سربْتَها غادُة

 -

يدويات
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ُة ُةالِعباراُت والُجمُل العدِديَّ الِعباراُت والُجمُل العدِديَّ  1 - 4

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
ًة  اأكتُب عباراٍت وجماًل عدِديَّ

واأمثُِّلَها.
اْلُمْفَرَداُت

ُة الِعبارُة العدِديَّ
ُة الجملُة العدِديَّ

منَها هنُد  َأكلْت  احًة.  ُتفَّ ِة 16  لَّ السَّ في 
3 ُتفاحاٍت. الِعبارُة 16 - 3 ُتمثُِّل عدَد 

َيِة. احاِت الُمَتَبقِّ فَّ التُّ

3 - 16

ًة، وِمْن أمثلتَِها: ًة ِرياضيَّ يَّ ُة أعداًدا وعمِليَّاٍت، وتمثُِّل َكمِّ ُن الِعبارُة العدِديَّ َتتضمَّ
8 - 12   5 + 2 + 3   7 + 5  

ُن أعداًدا وإِحَدى اإلشاَراِت )= أْو > أْو <(،  ُة فهَي ِعبارٌة تتَضمَّ ا الجملُة العدِديَّ أمَّ
وِمن أمثلتَِها:

 4 = 8 - 12  10 < 5 + 2  12 = 7 + 5  

حَة  تفاٌح: اِستعِمِل المعُلوماِت الُمَوضَّ
سِم، َواْكُتْب عبارًة عدديًة َعِن  عَلى الرَّ
اِِح األخضِر، ُثمَّ  اِح األحمِر و التُّفَّ التُّفَّ

اِح في  ًة ُتمثُِّل عدَد التُّفَّ ُاكتْب جملًة عدِديَّ
ِة.  لَّ السَّ

اِستعِمْل ِقطَع العدِّ لُتمثَِّل الِعباَرَة العدديَة. 

ُة فهَي: 5 + 4 = 9 ا الُجملُة العدِديَّ إَِذِن الِعبارُة العدديُة هَي: 5 + 4 أمَّ

1

اٌح أحمُر ُتفَّ

5

اٌح أخضُر ُتفَّ

4 +










ٍة ِكتابُة ُجملٍة عدِديَّ

التفاحاُت الماأكولُةعدُد التفاحات كّلها

ُة 107 الدرس 4-1: الِعباراُت والُجمُل العدِديَّ



ًة ُتمثُِّل كلًّ مَن الَمسَألَتْيِن اآلتِيَتْيِن، واستعِمِل النماذَج إَذا َلِزَم األمُر: مثال 1 ُاْكُتْب ِعبارًة وجملًة عدِديَّ

َة اآلتيَة صحيحًة؟ استعِمِل النماذَج إَذا َلِزَم األمُر: مثال 2 تِي تجعُل الُجمَل العدِديَّ َة )+ أْو -( الَّ ُاْكُتِب العمليَّ

ِة؟ ِة والُجملِة العدِديَّ َما الفرُق بيَن الِعبارِة العدِديَّ  9

َتْيِن )+ أْم -( تجعُل الجملَة العدديَة  4 3 = 7 صحيحًة؟ أيٌّ مَن العمِليَّ

: اِستعِمْل قطَع العدِّ

َة 4  3 = 7   صحيحًة. إَِذْنْ إشارُة + تجعُل الجملَة العدِديَّ

2

ٍة ِكتابُة ُجملٍة عدِديَّ

7 =  3   4
7 =  3   -   4
7 =  1
خطٌأ

7 =  3   4
  7 =  3   +   4
7 =  7
صحيٌح

يوَم  ورسالتيِن  رسائَل،   3 اليوَم  ُجمانُة  كتبْت   1

أمِس. فكْم رسالًة كتبْتَها ُجمانُة في اليوميِن؟ 
لَدى ُمزاِرٍع 6 َبَقراٍت. إذا باَع منَها 3، فكْم بقرًة   2

ى لديِه؟ تتبقَّ

11 < 2  9  310  28  = 18  411+ 10 <   7  14  5

9 = 9  18  638 > 20  19  75 = 40  45  8

ُاْكُتْب ِعبارًة وجملًة عدديًة ُتمثُِّل كلًّ ِمَن المسائِل اآلتيِة، واستعمِل النماذَج إذا َلِزَم األمُر: مثال 1

فاَز فريُق ُكرِة القدِم في المدرسِة بِـ 11 مباراًة،   10

بينََما فاَز فريُق ُكرِة الطَّائرِة بِـ 14 مباراًة. فكْم 
مباراًة فازْت بَِها فِرُق المدرسِة؟

لَدى هيفاَء 4 رابطاِت َشعٍر صفراَء، و16 رابطًة   11

حمراَء، و2 بيضاَواِن، و14 خضراَء. فكْم رابطَة 
َشعٍر لديَها؟

ى مَعُه؟  اِْصَطاَد صيَّاٌد 37 سمكًة فِي يوٍم َما. إذا أعطى فقيًرا 9 منَها. فكْم سمكًة تتبقَّ  12
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َة اآلتيَة صحيحًة؟ استعِمِل النماِذَج إذا َلِزَم األمُر: مثال 2 تِي تجعُل الُجمَل العدِديَّ َة )+ أْو -( الَّ ُاْكُتِب العمِليَّ

10 - 460 = 6  444  13

75  23  = 27 - 125  15

150 + 400  < 317  520  17

10 + 17 = 47  74  14

4  217 > 126 - 345  16

75  25   < 617 - 715  18

مثلجات: استعمِل التمثيَل الُمجاِوَر لُتِجيَب عِن األسئلِة 19 - 22 
عِن  ُتعبُِّر  ًة  عدِديَّ ُاكُتْب جملًة  ؟  َتْفضياًل  األكثُر  المذاقاِن    َما 

ُلوَنُهَما. ِذيَن ُيفضِّ الفرِق بيَن َعَدَدي الَّ

ُلوَن مذاَق  ِذيَن ُيفضِّ ُتَعبُِّر عْن مجُموِع الَّ ًة    ُاكتْب جملًة عدِديَّ
لوَن مذاَق التُّوِت. ِذيَن ُيَفضِّ الَفانِيليا والَّ

ُلوَن  ِذيَن ُيفضِّ ًة ُتَعبُِّر عِن الفرِق بيَن عدِد الَّ   ُاكتْب جملًة عدِديَّ
ُلوَن الفراِولَة. ِذيَن ُيفضِّ الَفانِيليا وعدِد الَّ

في  المشارِكيَن  كلِّ  مجموِع  عْن  ُتَعبُِّر  ًة  عدِديَّ جملًة    ُاكتْب 
التَّصِويِت.
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: اِستعِمِل األعداَد 13 َو 16 َو 29 في كتابِة عبارتيِن عدديتيِن، ُثمَّ قاِرْن بيَن الِعبارتيِن مستعماًل  َتَحدٍّ  23 

.)= ، < ، >(
ا يأتِي ليسْت عبارًة عدديًة؟ اِْشرْح إجاَبتَك. اكت�صِف المختلَف: أيٌّ ممَّ  24 

6+2+12 19=9-28 3 + 17 66 + 41

َمسألًة ِمْن واقِع الَحياِة تمثُل جملًة عدديًة مستعماًل الطرَح.    25 

ُة 109 الدرس 4-1: الِعباراُت والُجمُل العدِديَّ



ِة وكتابُتها  ِة وكتابُتها َتمِثيُل الُجمِل الَعدديَّ َتمِثيُل الُجمِل الَعدديَّ  2 - 4

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
رِح  والطَّ الجمِع  ُجمَل  اأَُمثُِّل 

َة، واأكُتُبَها.  العدِديَّ

اْلُمْفَرَداُت
ُة  الُجملُة العدِديَّ

بيَنما  كيُلوجراًما،   12 صغيٌر  خروٌف  يزُن 
ِه حواَلْي 50 كيُلوجراًما. ُاْكُتْب  يصل وزُن ُأمِّ

ًة ُتبيُِّن الفرَق بيَن الوزنيِن. ُجملًة عدِديَّ

ُن أعداًدا وإِحَدى اإلشاراِت التاليِة  ُة هي ِعبارٌة تتضمَّ  الُجملُة العدِديَّ
سِم أْو بالكلماِت. )< أو > أو =(. ويمكُن تمثيُلها بالرَّ

ًة ُتبيُِّن الفرَق بيَن َوْزِن الخروِف  الَحيواناُت:   مثِّْل واْكُتْبْ ُجملًة عدديَّ

ِه. غيِر ووزِن ُأمِّ الصَّ

الر�صم:  

 الكلماُت:    بعَد َطْرِح 12 مكعًبا ِمن 50، سيبَقى 38
أْي: 50 ناِقُص 12 يساِوي 38

ُة:  50 - 12 = 38  الُجملُة العدِديَّ
لذلَك فإنَّ  50 - 12 = 38   ُتبيُِّن الَفرَق بيَن الوزَنيِن.

1

ِة وِكتابُتها تمثيُل الُجمِل العدِديَّ

ْلَنا 50 مكعًبا، ُثمَّ  مثَّ
طرْحَنا منها 12 مكعًبا.
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ِة وكتابُتها  ِة وكتابُتها َتمِثيُل الُجمِل الَعدديَّ َتمِثيُل الُجمِل الَعدديَّ  2 - 4

ًة: األمثلة 3-1 َمثِّْل كلًّ مَن المسألَتْيِن اآلتيَتْيِن، ُثمَّ اكُتْب ُجملًة عدِديَّ

سِم و بالكلماِت: األمثلة 3-1 َة بالرَّ َمثِِّل الُجمَل العدِديَّ

سِم ُثمَّ بالكلماِت: َمثِِّل الُجملَة العدديَة  8 + 13 = 21  بِالرَّ

�ْصُم:  8  الرَّ
13   

الكلماُت: ثمانيٌة زائُِد ثالثَة عشَر ُيساِوي واحًدا وعشِرين.
ُة:  8 + 13 = 21  الُجملُة العدِديَّ

2

ِة وكتابُتها َتمثيُل الُجمِل العدديَّ

السبِت، يــوَم  حليٍب  علبَة   12 متجٌر  بــاَع   1

في  بِيعْت  علبًة  فكْم  األحِد.  يوَم  علٍب  َو 9 
اليوميِن؟

اْكُتْبْ  ُثمَّ  سِم،  بالرَّ َمثِّْل  ُلعبًة.   25 خالٍد  لَدى   6

ُعها  تِي سُيَوزِّ ًة ُتبيُِّن عدَد األلعاِب الَّ ُجملًة عدِديَّ
خالٌد عَلى أصدقاِئِه إَذا أْبَقى لدْيِه 4 ُلَعٍب. 

عصيًرا اشترْت  ريــااًل،   20 ساميَة  ــَدى  ل  2

وأعطْت  رياالٍت،  بِـ5  وفطيرًة  رياالٍت،   9 بِـ 
فقيًرا 3 رياالٍت. كْم ريااًل بِقَي مَعَها؟

الحياِة  واِقــِع  ِمْن  مسألًة  7  ِصْف 

ِة  ِعدَّ ِمْن  ًة  عدِديَّ ُجملًة  ُن  تتَضمَّ
أعداٍد.

 = 7 + 14  318 =  - 30  4 = 4 + 3 + 12  5

المجموع 21

ويلعُب باألراِجيِح،  يلعُبوَن  منهْم   3 الحديقِة؛  في  األطفاِل  ِمَن  عدٌد  يوجُد    
ًة ُتَمثُِّل  4 ِمنُهْم بالكرِة، بينَما يجِري 2 حوَل الملعِب. َمثِّْل واكُتْب جملًة عدِديَّ

مجموَع األطفاِل ِفي الَحديقِة.
�ْصُم: الرَّ

الكلماُت: ثالثُة أطفاٍل زائُد أربعِة أطفاٍل زائُد طفَليِن ُيساِوي تسعَة أطفاٍل.
ُة: 3 + 4 + 2 = 9 الُجملُة العدِديَّ

3

ِة وكتابُتها َتمثيُل الُجمِل العدديَّ
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 الأنماط والجبر 112 الفصل الرابع:

ًة: األمثلة 3-1 َمثِّْل كلًّ ِمن المسألَتْيِن اآلتيَتْيِن، ُثمَّ اكُتْب ُجملًة عدِديَّ

اِستعِمِل الجدوَل أدناه لحلِّ األسئلِة 16 - 18: 

قاَد سائٌق شاِحنََتُه مسافَة 548 كلم ذاَت يوٍم، ُثمَّ قاَدها مسافَة 163 كلم في اليوِم التَّالِي. فكْم تزيُد المسافُة   8
ِل عَلى َما قَطعُه في اليوِم الثَّانِي؟  تِي قَطَعها السائُق في اليوِم األوَّ الَّ

ًة ُمستعماًل الطَّرَح. ُاكتْب جملًة عدِديَّ  16

ًة ُمستعماًل الَجمَع. ُاكتْب جملًة عدِديَّ  17

َة:  202 - 83 = 119 ُاكتْب مسألًة ُمستعماًل الُجملَة العدِديَّ  18

جاِج، َوطلَب ثالثُة أشخاٍص آخريَن فطائَر الُجبِن، بينََما  في أحِد المطاعِم طلَب عشروَن شخًصا فطائَر الدَّ  9
ِذيَن طلُبوا الفطائَر؟ بنِة. ما عدُد األشخاِص الَّ طلَب ثالثَة عشَر شخًصا فطائَر اللَّ

ْسِم و بالكلماِت: األمثلة 3-1 َة بالرَّ َمثِِّل الُجمَل العدِديَّ

 =  8 - 14  10 = 9 + 24  11

36 =  + 32  12 = 11 + 4 + 6  13

 17 =  + 3 + 12  14

الم�صافاُت بيَن بع�ِس ُمدِن المملكِة
الم�صافُة )كلم( اإَلى مْن 

870 مكُة يا�ُس الرِّ

83 الجبيُل اُم مَّ الدَّ

679 تبوُك المدينُة 

202 جازاُن اأْبَها

22 =  6 - 7 -   15



ا يأتِي يمثُل حالًّ للجملِة العدديِة:  أيٌّ ممَّ  22 

352 - 199 =   )الدرس 1-4( 
جـ( 157 اأ( 147     
د( 1153 ب( 153    

أيُّ العملياِت التاليِة تجعُل الجملَة العدديَة:   23 

79  26 = 105 صحيحًة؟  )الدرس 2-4(
جـ( - اأ( +    

د( ÷ ب( ×    

اشترْت ليَلى جهاَز حاسوٍب محمواًل بِـ 2735 ريااًل، واشترْت سميرُة جهاَز حاسوٍب آخَر   24 

بِـ 2690 ريااًل. كْم دفعْت ليَلى زيادًة عَلى ما دفْعتُه سميرُة؟ )الدرس 5-2(

استعملِ التمثيلَ المجاور لتجيبَ عنِ األسئلةِ 25 - 27 )الدرس 3 - 3( 

تِي حصَل عليَها وليٌد؟  ما عدُد الميدالياِت الَّ  25 

؛ أحمُد أْم خالٌد؟  أيُّهَما حصَل عَلى عدِد ميدالياٍت أقلَّ  26 

عُبوَن األَربعُة؟  تِي حصَل عليَها الالَّ ما مجموُع المدالياِت الَّ  27 

ْب كلًّ مَن األعداِد التاليِة إَلى أقرِب مئٍة. )الدرس 6-1( قرِّ

903  31  542  30  750  29  729  28 

      

  






      









َة: 48 +  =  55. ُثمَّ ُحلََّها. ُن الُجملَة العدِديَّ 21   مسألًة َتتضمَّ

َن ُجملًة صِحيحًة: َة بعدَدْيِن ُمختِلَفْيِن لُِتَكوِّ 19  م�صاألٌة مفُتوحٌة:َأْكِمِل الجملَة العدِديَّ

 - 444  =  - 874

ًة. أيُّهما جملُتُه صِحيحٌة؟ حمِن ُجملًة عدِديَّ 20  ِاكت�ِصِف الخطاأَ؟ كتَب كلٌّ ِمن عبِد اللِه وعبِد الرَّ

بَب. ِر السَّ فسِّ

عبُداللِه
8 = 8 - 40 - 56

عبُدالرحمِن
8 = 48 - 56
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3 - 4

ِة  سلَّ في  الــورِق  ُقصاصاِت  الفصِل  ِب  ُطــالَّ مْن  خمسٌة  يضُع 
وا بعُضِهْم خلَف بعٍض مبتدئِيَن باألطوِل.  الُمهَمالِت، وقْد اْصَطفُّ
محمٌد  وكاَن  فهٍد.  ِمن  وأقصَر  بدٍر،  ِمن  أطوَل  عبُداللِه  كان  فإَذا 
وا بِه؟ أقصَر ِمن ُسعوٍد، وأطوَل ِمن فهٍد. فَما التَّرتِيُب الَِّذي اصطفُّ

َما معطياُت المسألِة؟
•  عبُداللِه أطوُل ِمن بدٍر.
• عبُداللِه أقصُر ِمن فهٍد.

•  محمٌد أقصُر ِمن ُسعوٍد.
• ُمحمٌد أطوُل ِمن فهٍد.

• اصطفَّ األصدقاُء بعُضهْم خلَف بعٍض مبتدئِيَن باألطوِل.
َما المطلوُب؟

• تحديُد التَّرتيِب الَِّذي اصطفَّ بِه األصدقاُء الخمسُة.

ابدْأ باستعماِل المعلوماِت المنطقيِة المعطاِة لتتوّصَل إلى الترتيِب المطلوِب.

ا مع معطياِت المسألِة. ِفُق منِطِقيًّ ، َسَتِجُدُه يتَّ راِجِع الحلَّ

ِة. اِستعِمْل ُمعطياِت المسألِة لُتَرتَِّب األصدقاَء، حيُث تبدُأ باستعماِل المعلوماِت الَمنِطِقيَّ

الأق�صُرالأطوُل
بععبُداهلِل اأطوُل ِمن بدٍر
بعفعبُداهلِل اأق�صُر من فهٍد

بعفممحمٌد اأطوُل من فهٍد
بعفم�سمحمٌد اأق�صُر من �ُصعوٍد

إَِذِن التَّرتيُب هَو: ُسعوٌد، محمٌد، فهٌد، عبُداللِه، بدٌر.

َة ال�ستدلِل المنطقيِّ لأحلَّ الم�ساألَة. ر�ِس: اأَ�ستعمُل خطَّ ِفكرُة الدَّ
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َة ال�ستدلِل المنطقيِّ لأحلَّ الم�ساألَة. ر�ِس: اأَ�ستعمُل خطَّ ِفكرُة الدَّ

الَِيِة: َة االستدالِل المنطقيِّ لحلِّ المسائِل التَّ اِستعِمْل ُخطَّ

متٍر.  الَجْرِي 400  يبلُغ طوُل ِمضماِر  الِقَيا�ُس:   6

األُولى،  ِة  المرَّ فِي  متًرا  أسامُة مسافَة 80  ركَض 
ِة الثَّانيِة. فإذا كاَن قْد  ُثمَّ ركَض 60 متًرا في المرَّ
بدَأ ِمن مسافِة 6 أمتاٍر بعَد خطِّ البِدايِة، فكْم متًرا 

بِقَي ليصَل إلى خطِّ النِّهايِة؟ 
القدِم،  ُكرِة  لعَب  وعمَر  عليٍّ  ِمن  ُكلٌّ  َيْهَوى   9

ترتِيًبا  فكْم  باحِة.  والسِّ الطَّاِولِة،  تنِس  وُكرِة 
لتِْلَك األلعاِب يمكنُهما القياُم بِه؟

كيــَف يمكنُــَك حلُّ    11

المســألِة َرْقِم 10 باســتعماِل ُخطَِّة االســتدالِل 
. المنطقيِّ

ارجْع إلى المسألِة السابقِة، ُثمَّ َأِجْب عِن األسئلِة 1 - 4:

ُمعطياِت  إحَدى  نقصْت  لو  النتيجُة  ستتغيَُّر  هْل   1

المسألِة؟ اِشرْح إجاَبتَك. 

ْح لماذا كانْت هذِه الُخطَُّة مناسبًة لحلِّ هذِه  َوضِّ  2

المسألِة. 

مْن  وأقصَر  ُسُعوٍد  مْن  أطــوَل  فهٌد  كاَن  إَذا   3

محمٌد  واصطفَّ  أطوَلُهْم،  بدٌر  وكاَن  ِه،  عبِداللَّ
خلَف سعوٍد، فَما الترتيُب الِذي اصطُّفوا بِِه؟

هذِه  لحلِّ  ُأخَرى  ُخطًَّة  َتستعِمَل  أْن  ُيمِكُن  هْل   4

المسألِة؟ اِْشَرْح إجاَبتَك.

مَع ُسعاَد اآلَن 8 رياالٍت. أعطاَها والُدها أمِس 4   5

رياالٍت، وأعطْت أخاَها رياليِن. فكْم ريااًل كاَن 
معَها في البِدايِة؟  

األُولى.  المحطَِّة  في  الحافلة  أشخاٍص   5 ِركَب   7

ونزَل  أشخاٍص   4 رِكَب  الثَّانيِة  ِة  المحطَّ وفِي 
ِة الثَّالثِة َرِكَب 5 أشخاٍص.  شخصاِن. وفي المحطَّ
واحٌد  شخٌص  َرِكَب  األخيرِة  قبل  المحطَِّة  وفي 
ونزَل 4 أشخاٍص، فكم شخًصا أصبَح في الحافلِة؟

َأْوُجِه  أحَد  أدَناُه  كُل  الشَّ ُح  ُيَوضِّ الَهْنَد�صُة:   8

فما  متشابهًة،  تَُّة  السِّ األوُجُه  كانِت  إَذا  ٍب.  ُمَكعَّ
رقاِء في جِميِع األوُجِه؟ عدُد الُمربَّعاِت الزَّ

سمكاٍت   10 الزينِة  أسماِك  لبيِع  محلٍّ  لدى   10

موزعًة على 3 أحواٍض. إذا باَع منها 4 سمكاٍت، 
وبقَي في كلِّ حوٍض عدٌد مختلٌف مَن السمِك، 

فكْم سمكًة بقيْت في كلِّ حوٍض؟
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ِاْكِت�صاُف َقاِعدٍة ِمن جدوٍلِاْكِت�صاُف َقاِعدٍة ِمن جدوٍل  4 - 4

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
اأبحُث عْن قاعدٍة ِمْن جدوٍل 

ُثمَّ اأُطبُِّقها لأَُحلَّ م�ساألًة.

اْلُمْفَرداُت
النمُط 

الَقاِعَدُة 
المدخلُة

المخرجُة

ثاٍت منفصلٍة باستعماِل األقالِم.  ُن َيزيُد 5 مثلَّ يَكوِّ
أقالٍم   3 َو  ِل  األوَّ للُمثلِث  أقالٍم   3 استعمَل  إَذا 

قلًما  فكْم  انِي،  الثَّ ِث  للُمثلَّ ُأخرى 
ثاٍت؟ يحتاُج لَِتْكِويِن 5 ُمثلَّ

ثاٍت. َن 5 ُمثلَّ تِي يحتاُج إليَها يزيُد لُِيَكوِّ الَهْنَد�َصُة: َأْوِجْد عدَد األقلِم الَّ
ْقَها. َأْنِشْئ جدواًل لتكتشَف الَقاِعدَة، ُثمَّ طبِّ

اِكتِشف القاعدَةالُخطوُة 1:
تعلُم أنَّ عدَد األقالِم لُمثلٍث = 3 أقالٍم.

3 = 3 × 1

عدُد األقالِم لُمثلثيِن = 6 أقالٍم.

6 = 3 × 2

عدُد األقالِم لـ 3 مثلثاٍت = 9 أقالٍم.

9 = 3 × 3

الحظ من الجدول أن عدد األقالم يشكل نمًطا، يزداد كل عدد فيه عن 
سابقه بمقدار 3 ، وحيث أن الضرب هو جمع مكرر تكون القاعدُة 

ثاِت في 3 أو " ∆× 3" هَي: اضرْب عدَد الُمثلَّ

1

ِاْكِت�َصاُف قاعدٍة وتطِبيُقها
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وتوسعُتُه،  قاعدتِِه  اكتشاُف  يمكن  نمًطا  يتبُع  يزيُد  استعَمَلَها  تِي  الَّ األقالِم  عدُد 
ى مدخلًة؛ للحصوِل  حيُث تخبُرَك قاعدُة النمِط ماذا تفعُل في العدِد األوِل الُمسمَّ

ى مخرجًة. عَلى العدِد الجديِد والُمسمَّ

 الأنماط والجبر 116 الفصل الرابع:



ِاْكِت�صاُف َقاِعدٍة ِمن جدوٍلِاْكِت�صاُف َقاِعدٍة ِمن جدوٍل  4 - 4

ِاكِت�صاُف قاعدٍة وتطِبيُقها

  نقوٌد:يزيُد ما مَع جمانَة مْن نقوٍد عَلى َما مَع ميسوَن بِـ 5 رياالٍت. أوجْد 
مقداَر َما مَع جمانَة مْن نقوٍد، عنَدَما يكوُن َما مَع ميسوَن 6، 7، 8، 9 رياالٍت

اِْكَتِشِف القاعدَةالُخطوُة 1:
يتَّضُح من الجدوِل أنَّ 

القاعدُة هي: أضْف 
5 رياالٍت لَما مَع 

ميسوَن، أو " ∆ + 5"

َطبِِّق القاعدَةالُخطوُة 2:
11 = 5 + 6

12 = 5 + 7

13 = 5 + 8

14 = 5 + 9
نالحظ من الجدول أن النقود مع جمانة تشكل نمًطا يزداد كل عدد فيه 

عن سابقه بمقدار 5
إَِذْن َما مَع جمانَة يصبُح 11، 12، 13، 14 ريااًل.

2
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ي�����س��اع��ُدَك اإن�����س��اُء ج����دوٍل على 
اكت�ساِف قاعدة النَّمِط.

َطبِِّق القاعدَةالُخطوُة 2:
ثاٍت،  إليجاِد عدِد األقالِم الَّتي يحتاُج إليَها يزيُد لتكِويِن 5 ُمثلَّ

اِْتَبِع القاعدَة نفَسها:

ثاٍت =  4 × 3 = 12  قلًما.      عدُد األقالِم لـ 4 ُمثلَّ

ثاٍت =  5 × 3 = 15 قلًما. عدُد األقالِم 5لـ  ُمثلَّ

ثاٍت. َن 5 ُمثلَّ إَِذْنْ يحتاُج يزيُد إلى 15 قلًما لُِيَكوِّ

الدرس 4-4: اكت�ساف قاعدة من جدول 117



ْقَها لُِتْكِمَل الجدوَل: المثاالن 1، 2 اِْكَتِشِف القاعدَة ُثمَّ َطبِّ

ْقَها لَِتُحلَّ المسألَة: ْن جدواًل لتكتشَف القاعدَة، ُثمَّ َطبِّ َؤاَلْيِن 6 ، 7 َكوِّ في السُّ

الُمجاِوُر عدَد األْشِرعِة لعدٍد مَن  ُيَبيُِّن الجدوُل   4

نفُسُه العدُد  لُه  قاِرٍب  كلَّ  أنَّ  باعتباِر   الَقَواِرِب. 
مَن األشرعِة.





 








يزيُد عدُد الصفحاِت التي قرأْتَها ليَلى 5 صفحاٍت   5
أوجْد  سمُر.  قرأْتَها  التي  الصفحات  عدِد  عَلى 
قرأْت  عندَما  ليَلى،  قرأْتَها  التِي  الصفحاِت  عدَد 

سمُر 2 ، 5 ، 9 ، 13 صفحًة؟

 

 
  

 
�

  
 
�





َتبِيُع مدينُة األلعاِب البطاقاِت في مجموعاٍت  )7 ، 5 ، 10، 15 ، 20( بطاقًة. إذا كاَن ثمُن 20 بطاقًة 100   6

رياٍل، فما ثمُن 5 بطاقاٍت؟

الثَّانِي، و 15  فِّ  فِّ األماميِّ من حديقتَِها، وزرعْت 10 زهراٍت في الصَّ زرعْت سعاُد 5 زهراٍت في الصَّ  7

ابِع؟ فِّ السَّ فِّ الثَّالِث وهكذا. فما عدُد األزهاِر في الصَّ زهرًة في الصَّ

رِب أْن ُتساعَدَك على َتْوِسَعِة نمٍط َما. 3  اِْشَرْح كيَف يمكُن لعمليِة الضَّ

اِْكَتِشِف الَقاعدَة ُثمَّ َطبِّْقَها لُِتْكِمَل الجدوَل:    1

المثاالن 1، 2

 
 






وأربعَة  ِل،  األوَّ فِّ  الرَّ عَلى  كتابيِن  أحمُد  َوضَع   2

فِّ  الرَّ عَلى  ُكتٍب  وِستََّة  الثَّانِي،  فِّ  الرَّ عَلى  ُكتٍب 
نفَسه، فكْم كتاًبا سيضُعه  النَّمَط  َبَع  اتَّ إذا  الثَّالِث. 
جدواًل  َأْنِشْئ  الَخامِس؟  فِّ  ــرَّ ال عَلى  أحمُد 

لتكتشَف القاعدَة وَتُحلَّ المسألَة. المثاالن 1، 2
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تِي  يبيُن الجدوُل أدناُه عدَد األقالِم الملونِة الَّ  11 

ِب.  عَها مدرُس التربيِة الفنيِة على الطالَّ وزَّ
إذا كاَن كلُّ طالٍب يحُصُل عَلى العدِد نفِسِه 

مَن األقالِم. فكْم قلًما يحتاُج المدرُس 
لتوزيِعَها عَلى 8 طالٍب؟ )الدرس 4-4(

عدُد الأقالِم الملونة الموزعة
عدُد الأقالِمعدُد الطالِب

315
420
630

35 جـ(   20 اأ(   
40 د(   30 ب(   

إَذا كاَن ثمُن قلِم الحبِر الواحِد 4 رياالٍت، وثمُن   12 

قلميِن 8 رياالٍت، وثمُن ثالثِة أقالٍم 12 ريااًل، فما 
ثمُن أربعِة أقالٍم؟ )الدرس 4-4(

16 ريااًل جـ(  12 ريااًل  اأ(   
20 ريااًل د(  14 ريااًل  ب(   

كاَن طوُل فاطمَة العاَم الماِضي 128سم، وأصبَح   13 
طوُلَها هَذا العاَم 135سم. اكُتْب جملًة عدديًة تعبُِّر 

عْن مقداِر زيادة طوِل فاطمَة عِن العاِم الماِضي؟  
)الدرس 2-4(

17 =128-135 جـ(   263=135+128    اأ( 
7=128+135 135-128=7    د(  ب(   

استعمل خطة االستدالِل المنطقيِّ لحلِّ المسألِة التاليِة:  )الدرس 3-4(
كانْت مواعيُد دخوِل أربعِة أشخاٍص إحدى عياداِت األسناِن هَي الساعَة : 1:00 ، 2:00 ، 3:00 ، 4:00   14 

ا عليٌّ فلْم يُكِن  إَذا تأَّخَر سالٌم فِي الوصوِل إَلى ما بعَد الساعِة 2:30، ووصَل فيصٌل في موعِدِه بعَد سميٍر، أمَّ
األوَل وال األخيَر. رتِّْب هؤالِء األشخاَص بحَسِب وقِت دخوِل كلٍّ منُهُم إلى عيادِة األسناِن؟

تيِن ) + ، - ( تجعُل كلًّ مَن الُجمِل العدديِة التاليِة صحيحًة. )الدرس 2-4( أيٌّ مَن العمليَّ
 23 = 5    28  17   30 = 6    36  16     22 = 8    14  15 

الدرس 4-4: اكت�ساف قاعدة من جدول 119

ْن جدواًل يستعمُل قاعدَة َضْرٍب، ثمَّ اْكُتْب أزواَج الُمدَخالِت والُمخَرجاِت. : َكوِّ َتَحدٍّ  8

َعيِّْن زوَج األعداِد الَِّذي ال ُيمكُن أن تراُه في جدوٍل قاعدُته »اْضِرْب في 6 «،  اكت�صف المختلَف:   9

بَب. ثمَّ اذكِر السَّ

10     كيَف تكتشُف القاعدَة ِمن جدوٍل.

7 َو 1042 َو 860  َو 524  َو 30



رِح : جداوُل الجمِع والطَّ والِّ رِحجداوُل الدَّ : جداوُل الجمِع والطَّ والِّ جداوُل الدَّ  5 - 4

ٍة  َدالَّ جدوَل  َأْنِشْئ  ُنقوٌد: 
كلِّ  مع  قوِد  النُّ ِمقداَر  لِتِجَد 
على  َحصَلْت  أْن  بعَد   فتاٍة 

ٍة.  5 رياالٍت إضاِفيَّ

1

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
��َت��ِي ال��ج��م��ِع  اأ���س��ت��ع��م��ُل ع��م��ِل��يَّ
���رِح لأُن�����ِس��َئ ج���دوًل اأْو  وال���طَّ

اأُكِمُلُه. 

اْلُمْفَرداُت
ُة الَّ الدَّ

الَّتي  المبالَغ  الُمجاِوُر  الجدوُل  ُيَبيُِّن 
َرْتَها أربُع َفَتَياٍت. فإذا َحصَلْت كلُّ فتاٍة  َوفَّ
فكْم  مَعها،  لما  إضافًة  رياالٍت   5 على 

؟ ُيصبُح المبلُغ مَع كلٍّ منهنَّ

اإن�صاُء جدوِل دالٍَّة

 يعتمُد المبلُغ الَِّذي يصبُح مَع كلٍّ منهنَّ عَلى المبلِغ الَِّذي تحصُل عليِه .
ًة. ويمكُنَك استعماُل  ى َدالَّ ٌة على كميٍة ُأخَرى ُتسمَّ يَّ والَعالقُة الَّتي تعتمُد فيها َكمِّ

ٍة لَِتِصَف الَعالقَة بيَن الُمدَخالِت والُمخَرجاِت.  قاعدِة دالَّ

لتمثيِل  مِز   الرَّ استعماُل  ويمكُن  معلوٍم،  غيَر  عدًدا  أْو   مُز   الرَّ ُيمثُِّل   
مِز  للُمخَرجِة.  الُمدَخلِة، والرَّ

ح�صاباُت التوفيِر
المبلُغ )ريال( ال�صُم

25 فوزيُة
23 نائلُة
22 �صاديُة
21 ُتما�صُر

ى  ِابداأْ بعدٍد ُي�سمَّ
الُمدَخلَة  

اأَْجِر عمليًة اأْو اأكثَر
على الُمدَخلِة

العدُد الجديُد الَِّذي ينتُج
ى الُمخَرجَة   ُي�سمَّ

ُمخَرجٌةقاعدُة الدالِةُمدَخلٌة
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أِخيِه  ُعْمِر  على  ناصٍر  ُعْمُر  يزيُد  الُعمُر:   
بـ3 سنواٍت. َأْوِجْد ُعْمَر ناصٍر عندَما يكوُن 

ُعمُر أِخيه  2، 3، 4، 5 سنواٍت.

القاعدُة ِهَي: △ + 3 
أْو » َأِضْف 3«.

اِبدْأ بكلِّ ُمدَخلٍة. 
َواْستعِمِل القاعدَة لتجَد كلَّ ُمخَرجٍة.

2

 مقاعُد: ُيوجُد في كلِّ غرفٍة ِمْن ُغَرِف الصفِّ 
ِب  لَّ الطُّ عدَد  َأْوِجْد  اِن.  إضاِفيَّ مقعداِن  ابِع  الرَّ
َطبِِّق  ثمَّ  المقاعِد،  عدِد  على  بناًء  غرفٍة  كلِّ  في 

ِة. الَّ القاعدَة لُِتْكِمَل جدوَل الدَّ

القاعدُة هَي: △ - 2
أْو » اْطَرْح 2«

اِبدْأ بكلِّ ُمدَخلٍة )△(.
.) َواْستعِمِل القاعدَة لَِتِجَد كلَّ ُمخَرجٍة )

3

اإكماُل جدوِل َدالَِّة ) + (

اإكماُل جدوِل َدالٍَّة ) - (






 
     

















 

   






 
    

















 
    

لَكي تتحقَق مْن �سحِة 
اإجابِتَك، ا�ستعمِل العمليَة 
العك�سيَة ولحِظ النتائَج:

2 = 3 ��� 5
3 = 3 ��� 6
4 = 3 ��� 7
5 = 3 ��� 8

ٍة. رِح لُِتْكِمَل جدوَل َدالَّ ُيمكُنَك أيًضا استعماُل الطَّ

الدرس 4-5: جداول الدوال: جداول الجمع والطرح 121



ِة  الَهوائِيَّ اجتِِه  بدرَّ ماجٌد  قطَعها  الَّتي  المسافُة  5  تزيُد 
اجتِِه  بِدرَّ ُسَهْيٌل  قطَعها  الَّتي  المسافِة  عَلى  كلم   6
الجدوِل  في  الدالِة  قاعدَة  استعمْل  ِة.  الهوائِيَّ
عندَما  ماجٌد،  قطَعها  تِي  الَّ المسافَة  لتجَد  المجاوِر؛ 

قطَع ُسَهْيٌل 1، 3، 5، 7 كلم. 

َؤاَلْيِن 2 ، 3: األمثلة 3-1 ـِ 4 سنواٍت. َأِجْب عِن السُّ لَحفاِة ب في الحديقِة نعامٌة عمُرَها أكبُر ِمْن ُعْمِر السُّ

أكمْل كلَّ جدوٍل فيما يلي: األمثلة 3-1

 7  6

ِة لَِتْكَتِشَف النَّمَط ؟  الَّ 4  كيَف ُيساعُدَك جدوُل الدَّ

ْح إِجاَبتَك. َوضِّ

ُأختِها  ُعْمِر  على  يزيُد  فاطمَة  ُعْمَر  أنَّ  عِلمَت  إذا   1

ِة في الجدوِل  الَّ بـ 5 سنواٍت، َفاْستعِمْل قاعدَة الدَّ
ُعْمُر  يكوُن  عندَما  فاطمَة،  ُعْمَر  لتجَد  الُمجاوِر 

أختِها 1، 2، 3، 4 سنواٍت. األمثلة 3-1

يكوُن  عندَما  َلحفاِة  السُّ ُعْمَر  لَِتِجَد  ٍة  َدالَّ جدوَل  َأْنِشْئ   2

ُعْمُر النََّعاَمِة 13، 14، 15، 16 سنًة.
ِة. الَّ ُاْكُتْب قاعدَة الدَّ  3






 
    






 
    






 
    






 
   

 الأنماط والجبر 122 الفصل الرابع:



ِة:  الَّ ا يِلي، ثمَّ اْكُتْب قاعدَة الدَّ ٍة لكلِّ سؤاٍل ممَّ َأْنِشْئ جدوَل َدالَّ

العدَد  إذا قرأْت عائشُة في كلِّ يوٍم  ُن كتاٌب ِمن 44 صفحًة.  َيتكوَّ  8

ُح عدَد  الُمجاوُر ُيوضِّ َأْنَهْتُه، والجدوُل  فحاِت حتَّى  نفَسُه ِمن الصَّ
تي  الَّ ِة  الَّ الدَّ فَأْوِجْد قاعدَة  الَيوميَِّة وبعَدها،  الِقراءِة  قبَل  فحاِت  الصَّ

ُيمثُِّلها الجدوُل المجاور.

َقّدَم َأَحُد المَتاِجِر َخْصًما ِمْقداُرُه 5 َرياالٍت عَلى   9

ما  المشترياِت.  ِمَن  َأكَثر  أْو  ريااًل   40 قيمُتُه  َما 
ثمُن  َيكوُن  عندَما  المشتِري  يدفُعُه  ِذي  الَّ الَمبلُغ 

مشترياتِِه 40، 41، 42، 43 ِرَيااًل؟

لَدى مشاعَل 122 ريااًل، تنفُق منها 25 ريااًل   11

)يـوٍم،  بعـَد  لديَها  ى  يتبقَّ ريااًل  كم  يوميًّا. 
اٍم(؟ اٍم، 4 أيَّ يـوميِن، 3 أيَّ

بقالٍة  في  اِح  التُّفَّ صناديِق  عــدُد  كــاَن  إذا   10

الُبرتقاِل  صناديِق  عــدِد  على  دائًما   يزيُد 
كاَن  إَذا  الُبرتقاِل  صناِديِق  عدَد  َفَأْوِجْد   ،3 بِـ 
.)11  ،10  ،9  ،8( اِح:  التُّفَّ صناديِق  عدُد 

ْت توزيَعَها عَلى  لَدى نورَة 75 ريااًل، وقْد قررَّ  12

الواحَد  تعطِي  بحيُث  المحتاِجيَن،  مَن  عدٍد 
ى مَعها بعَد  منُهُم 15 ريااًل. فكْم ريااًل سيتبقَّ

التوزيِع عَلى 3 أشخاٍص؟











 
    

ٍة للقاعدِة » َأِضْف 5«. َم�صاألٌة َمفُتوحٌة: َأْنِشْئ جدوَل َدالَّ  13 

ِة  =   + 9، أيُّهما إجابُتُه صحيحٌة؟  الَّ اْكت�ِصِف الَخطاأَ: َأنشَأ كلٌّ ِمْن سلطاَن وأحمَد جدواًل للدَّ  14 

اشرِح السبَب.

























اأحمُد�سلطاُن

ِة  الَّ  15    َمسألًة ِمن واقِع الَحياِة لقاعدِة الدَّ

 الُمَمثََّلِة بالجدوِل الُمجاوِر.
ِة. الَّ  ثمَّ َأْوِجْد قاعدَة الدَّ
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لْلِلللُل ُلْلَلَلُل للَلْلِل 
لللللل لل 4-1 للل 4-4 ِل 4 ِف الَف�صْ اْخِتباُر ُمْنَت�صَ

الدرو�س من 4-1 اإلى 5-4 4
ًة:  مثِّْل كلًّ مَن المسألتيِن اآلتيتيِن، ثمَّ اكتْب ُجملًة عدديَّ

)الدرس2-4(

في  الُخبِر  مدينِة  إَلى  سياحيٍة  برحلٍة  عبُداللِه  قاَم   1 

عدًدا  خاللَها  التقَط  يوميِن.  مدَة  المملكِة  شرِق 
إذا  الجميلِة.  المدينِة  معالِم  لبعِض  الصوِر  مَن 
كاَن عدُد الصوِر التِي التقطَها في اليوِم األوِل 47 
عدُد  فَما  صورًة.   32 الثانِي  اليوِم  وفي   ، صورًة 

الصوِر التِي التقطَها فِي اليوميِن؟

لَدى هيفاَء 87 ريااًل، إَذا َأعطْت أخَتَها 35 ريااًل.   2 

ي مَعَها؟   فكم ريااًل يتَبقَّ
مثِِّل كٌل جملٍة عدديٍة مما يلي بالرسِم وبالكلماِت: 

)الدرس2-4(

    = 14 - 32  3 

    = 26 - 60  4 

أيٌّ مَن العمليتيِن ) + ، - ( تجعُل كلًّ مَن الجمِل العدديِة 
التاليِة صحيحًة. )الدرس 1-4(

 81    569 = 112 +  538  5 

 156    261 = 719  -  824  6 

التالِي  الجدوُل  يبيُن  متعدٍد:  مــْن  اختياٌر   7 

مَن  مخَتلفٍة  كمياٍت  لعمِل  زمَة  الالَّ الماِء  كميَة 
مَن  أكواٍب  لعمِل 4  الماِء  مَن  نحتاُج  كْم  األرِز. 

األرِز؟ )الدرس 4-4( 
2468الأرُز
1216    4الماُء  

6 جـ(   2 اأ(   
8 د(   4 ب(   

نفَخ وليٌد 12 بالوًنا، سبعُة منَها لْم تفرَقْع. إذا كاَن   8 
تِي تفرَقعْت أحمَر اللوِن والباِقي  أحُد البالوناِت الَّ
 أزرُق، فَما عدُد البالوناِت الزرقاِء التِي تفرَقعْت؟ 

)الدرس 3-4( 

الجبُر: اكتشِف القاعدَة، ثمَّ طبِّقَها لتكِمَل   9 

الجدوَل: )الدرس 4-4(
القاعدُة: ....................

25  36المدخلُة )△(
)      71016المخرجُة )

ْن جدواًل لتكتشَف القاعدَة، ثمَّ طبْقَها لتحلَّ  كوِّ
المسألَة: )الدرس 4-4(

اشَتَرى معاٌذ 20 تذكرًة ألصدقاِئِه لدخوِل مباراِة   10 

كرِة قدٍم. إَذا كاَن ثمُن خمِس تذاكَر 10 رياالٍت. 
فكْم ريااًل دفَع ثمنًا للتذاكِر جميِعَها؟

أكمِل الجدوَل التالَِي: )الدرس 5-4(  11 

القاعدُة: △ + 5
) المخرجة ) المدخلة )△(

4
6
8

10  
اختياٌر مْن متعدٍد: ُتباُع نوعيٌة مَن األقالِم في   12 

التاليِة  األعداِد  أيُّ  أقالٍم.   3 منَْها  كلٍّ  في   علٍب 
ال يمثُِّل عدَد األقالِم الُمشتراِة؟ )الدرس 5-4(  

13 جـ(   6 اأ(   
15 د(   9 ب(   
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 13  كيَف يمكنُك إيجاُد 
قاعدِة الدالِة باستعماِل الجدوِل؟ وضْح إجابَتَك. 

)الدرس 5-4(



لْلِلللُل ُلْلَلَلُل للَلْلِل 
لللللل لل 4-1 للل 4-4 46 - 4

َما معطياُت المسألة:
زرَع فالٌح 30 بذَرَة طماطم. 	
نبَتْت مْن كلِّ 5 بذوٍر 3 فَقْط 	

ما المطلوُب؟ 
ما عدُد البذوِر التِي أنبتْت شتالٍت؟ 	

سُم « لَِتُحلَّ المسألَة.  َة » الرَّ استعمْل ُخطَّ
َواْستعِمْل إِشاراٍت لَِتْمثِيِل الُبذوِر.

َضِع اإلشاراِت في مجُموعاٍت مْن 5 لَتْحُصَل على 30 ِمنها كَما يِلي:

ثالٌث فقْط مْن كلِّ مجموعٍة َأْنَبَتْت َشتالٍت.

لذلَك فإنَّ عدَد الُبذوِر الَّتي َأْنَبَتْت َشتالٍت هَو 6 × 3 = 18

 . ِة الحلِّ َق مْن ِصحَّ َر لَتَتحقَّ َراِجِع الَحلَّ َواْستعِمِل الجمَع الُمَتكرِّ
18 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3

إَِذِن الحلُّ صحيٌح.

ٌح 30 َبذرَة طماطَم في الُبستاِن. وبعَد فترٍة َوَجَد أنَّه من  ماهٌر: زرَع َفالَّ
بيِن كلِّ 5 ُبذوٍر 3 فقْط َأْنَبَتْت َشَتاَلٍت.ما عدُد الُبذوِر الَّتي أنبَتْت َشتالٍت؟



ًة ُمنا�ِسبًة لأَُحلَّ الم�ساألَة. ْر�ِس : اأختاُر ُخطَّ ِفْكَرُة الدَّ

الدرس 4-6: ا�ستق�ساء حل الم�ساألة 125 



ا يلي لحلِّ كلٍّ مَن المسائِل  َة المناسبَة ممَّ اِْسَتْعِمِل الخطَّ
اليِة:  التَّ

َوالِدهم  َتِرَكِة  في  وأخوُهَما  بنتاِن  اشترَكْت      2
أنَّ  َعِلْمَت  إذا  ــاٍل.  ري آالِف   8 ومقداُرها 
ــاِث.  اإلن مــَن  اثنَتْيِن  َنِصيِب  مثُل  َكِر  للذَّ
التَِّرَكِة؟  مَن  منُهم  ــٍد  واح ُكــلِّ  نصيُب   فما 

ِة  تي َينبِغي أْن ُتضاَف إلى ِكفَّ ما عدُد  َقَوالِِب الُجْبِن الَّ     3
 الِميزاِن الُيمنَى للُحصوِل على َوْزَنيِن ُمَتساِوَيْيِن؟ 

اٍت: أحمــَر، وأخضَر، وأزرَق.  لَدى ُمنى3 ِمَلفَّ     4
اِت؟   بكْم طريقــٍة يمكنُهــا ترتيُب هــذِه الِملفَّ

حوَل  ِسَياًجا  يعَمَل  أْن  سعيٌد  يريُد  الِقَيا�ُس:        7

ياِج؟ حديقِة َبيتِِه. فكْم متًرا يكوُن طوُل هَذا السِّ

بيتِه  ِمن  م   200 مسافَة  ماجٌد  يقطُع  الِقَيا�ُس:        8

إلى  م   30 مسافَة  يقطُع  ثمَّ  ُمجاوٍر.  َمْتَجٍر  إلى 
بيِت جاِرِه. إَذا َرجَع إلى بيتِه مستعماًل الطريق 

نفَسُه، فكْم متًرا يقطَع؟

إَذا  ــِذي  الـ ــدَد  ــع ال        9

المجموِع،  مَن   10 وطرْحَت   ،8 إليِه  أضفَت 
ْح  ثمَّ ضاعفَت الَفرَق َفَحصْلَت عَلى 44، َوضِّ

إِجاَبتَك.

أْن  وتريُد  احًة،  ُتفَّ  17 فيَها  سلٌة  سارَة  لَدى      1
تشارَك فيَها 3 ِمن َصديقاتِها بالتَّساِوي. فما عدُد 
احًة  ؟ وكْم ُتفَّ احاِت الَّتي ستأخُذها كلٌّ منُهنَّ التُّفَّ

َستبَقى دوَن توزيٍع؟

لَدى بالٍل 25 ُكرًة. إِذا أعَطى أصدقاَءُه راشًدا      5

ُكراٍت.   4  ،1  ،6  ،3 وسعًدا:  وفارًسا  وأحمَد 
فكْم ُكرًة ستبقى معُه؟ 

وِق كاَن في محفَظتِِه  6     عندَما ذهَب حامٌد إلى السُّ
اشتَرى  إذا  رياالٍت.   8 َجْيبِِه  وفي  ريااًل،   52

كتاًبا بـ 23 ريااًل. فكْم ريااًل يَبَقَي معُه؟ 

التخميُن والتحقُق 	
حلُّ م�ساألٍة اأب�سَط 	
اإن�ساُء قائمٍة منظمٍة 	
ر�سُم �سورٍة 	

تمثيُل الم�ساألِة 	
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رِب والِق�صمِة : جداوُل ال�صَّ والِّ رِب والِق�صمِةجداوُل الدَّ : جداوُل ال�صَّ والِّ جداوُل الدَّ  7 - 4

نتِمتراِت.  ٍة لَِتِجَد ُطوَل القاِرِب بالسَّ الِقَيا�ُس: َأْنِشْئ جدوَل َدالَّ

يوجُد 100 ســم فــي كلِّ ِمتٍر. وعنَد 
َســنتِمتراٍت،  إلى  أمتاٍر  ِمن  التَّحويِل 

اْضِرْب في 100
يوجُد 500 سم في 5 أمتاٍر. 

ــنتِمتراِت  بالسَّ القــاِرِب  إَِذْن طــوُل 
ُيساِوي 500 سم.

1

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
��رِب  ال�����سَّ ��َت��ي  َع��َم��ِل��يَّ اأ�ستعمُل 
اأْو  ج��دوًل  لأُْن�ِسَئ  والِق�سمِة 

اأُْكِملَُه. 

اشَتَرى سعيٌد قارَب صيٍد جديًدا طوُلُه 5 أمتاٍر، 
فأْنشَأ  بالسنتمتراِت  طوَلُه  يعرَف  أن  وأراَد 
الجدوَل المجاوَر. َما النمُط الِذي تالحَظُه ِفي 

الُمدخالِت والُمخرجاِت؟

اإِن�صاُء جدوِل دالٍَّة

ِة قْد تتضمُن عمليَة جمٍع أْو طرٍح، كذلَك يمكُن أْن  الَّ تعلمُت سابًقا أنَّ قاعدَة الدَّ
َن عمليَة َضرٍب أو ِقسمٍة.  َتتضمَّ













×
×
×
×
×
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 o األرباِع  عدَد  الجدوُل  ُح  ُيَوضِّ ُنقوٌد:   
ياالِت.  الرِّ من  مختلفٍة  أعداٍد  في  الموجودِة 

َد القاعدَة. ِة لُتحدِّ الَّ اِستعِمْل جدوَل الدَّ

ِد   اِبدْأ بكلِّ عدٍد في الُمدَخلِة  . وَحدِّ
.o القاعدَة الَّتي ُتعِطي العدَد في الُمخَرجة

2

اجاِت  رَّ ُح الجدوُل َعَدَد الدَّ ُيوضِّ اجاٌت:   درَّ
صنُعها  يمكُن  الَّتي   o العجلِت  الثلثيِة 

 . العجلِت  من  أعداٍد مختلفٍة  باستعماِل 
القاعدَة. لتصَف  الدالِة  جدوَل  استعمْل 

اِبدْأ بكلِّ عدٍد في الُمدَخلِة 
 استعمِل القاعَدَة لتجَد العدَد في 

. o الُمخَرجِة

ُه كّلَما نُقَصِت  ُح النَّمُط أنَّ  يوضِّ
الُمدَخلُة  بمقداِر 3، تنقُص الُمخَرجُة 

o بمقداِر 1

3

)  ÷  ( دالــِة  جــدوِل  با�صتعماِل  القاعدِة  و�صُف 











 ×
 ×
 ×
 ×

× 
    ×   






÷ 
    











 ÷
 ÷
 ÷
 ÷

 ÷       

÷ 
   

َد أْو أِصَف قاعدًة أو نَمًطا في جدوِل الداّلِة. ُيمكُن أْن ُأحدِّ

)×( ــِة  َدالَّ جــدوِل  با�صتعماِل  القاعدِة  اإيجاُد 
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بَب. ِد النَّظِر إلى الُمدَخالِت فقْط؟ َبيِِّن السَّ ِة بُِمَجرَّ الَّ َد قاعدَة الدَّ 3  هُل تستطيُع أْن ُتحدِّ

تي  ُح الجدوُل المجاوُر عدَد أزواِج الَجوارِب o الَّ ُيوضِّ  1

يمكُن إِيجاُدها عنَد َأْخِذ أعداٍد ُمختِلفٍة من الَجوارِب  
ِمن مغسَلِة الَمالبِس. أكمِل الجدوَل. مثال 1

الُكلِّيِّ ألجنحِة: 4، 5، 6، 7 فراشاٍت، ثمَّ  العدِد  لَتْوِضيِح  ٍة  َأْنِشْئ جدوَل دالَّ لكلِّ فراشٍة َجناحاِن.   2

اْكُتِب القاعدَة، وِصِف النَّمَط. المثاالن 2، 3






÷ 
    

الُمجاوَر  الجدوَل  فاستعِمِل  ُكراٍت   6 ِكيٍس  كلِّ  فِي  أنَّ  َعِلْمَت  إذا   4

لَِتِجَد العدَد الُكلِّيَّ لِلُكراِت في أعداٍد ُمختِلفٍة من األكياِس. مثال 1

يتمُّ توزيُع العدِد الُكلِّيِّ لِلَوَجباِت الَخفيفِة كلَّ ُأسبوٍع بِالتَّساِوي بيَن   5

. افِة الُمشتِركيَن في ُمَخيٍَّم َكْشِفيٍّ 9 من الَكشَّ
اِستعِمِل الجدوَل الُمجاوَر لَِتِجَد عدَد الَوَجباِت الَخِفيفِة الَّتي   

افٍة عنَد َتقديِم أعداٍد مختِلفٍة ِمن هذِه  يحُصُل عليَها كلُّ ُعْضِو كشَّ
الَوَجباِت. مثال 1


 × 

  

  


 ÷ 

  

  

ِة: مثال 2 الَّ ا يِلي، ثمَّ اْكُتْب قاعدَة الدَّ ٍة لكلِّ سؤاٍل ممَّ َأْنِشْئ جدوَل َدالَّ

ا يِلي: مثال 3 ٍة ممَّ ِصِف النَّمَط لكلِّ جدوِل دالَّ

اشترْت خديجُة 6 ُعلٍب صغيرٍة ِمن الَحلَوى  6

بِـ12ريااًل. فكْم ُعلبًة صغيرًة ِمن الَحلوى يمكنُها
شراُؤها إَذا كاَن َلدْيها 14، 16، 18، 20 ريااًل؟

8

هاِت،  ذهَب عاِمٌر مع أصدقاِئه إلى أحِد الُمَتنَزَّ  7

خوِل للفرِد 5 رياالٍت.  إذا كاَن ثمُن َتذكرِة الدُّ
عدُد  كاَن  إَذا  للتَّذاكِر  الُكلِّيُّ  الثَّمُن  فَما 

األصدقاِء: 2، 3، 4، 5

9




 ÷ 
  

  


 × 
  

  

المدخالت 
)ُعمر �سلمى(

 المخرجات 
)ُعمر هدى (

26
37
48
59
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اكُتِب العمليَة ) + ، - ( التِي تجعُل الُجمَل العدديَة اآلتيَة صحيحًة؟ )الدرس 4 - 2(
 396 - 512 < 19  130  18   12    495  >  123 + 369  17   11 - 592 = 8  573  16 

َح  ما القاعدُة التِي تصُف النمَط الموضَّ  19 

في الجدوِل المجاور: )الدرس4-4(

بالكلماِت  ِصْف  منَْها.  واحٍد  اختياَر شيٍء  وأرادِت  ومبراٌة،  أقالِم حبٍر، ومسطرٌة،  ثالثُة  العنوِد  مقلمِة  في   20 

احتماَل أْن يكوَن ما اختاَرْتُه قلَم رصاٍص. )الدرس 6-3(

القاعدُة ..........................
) المخرجة ) المدخلة )△(

8 11
10 13
12 15
14 17

ة 2 ×  = ¡ . الَّ َم�صاألٌة َمفُتوحٌة: ُاْذُكْر َزْوَجْيِن من الُمدَخالِت والُمخَرجاِت لقاعدِة الدَّ  10 
















  

  
ِة في الجدوِل المجاوِر.      الَّ : َأْوِجْد قاعدَة الدَّ تحدٍّ  11 

ِة  + 3 هَي 8 فكيَف تِجُد قيمَة  ؟ الَّ :  إذا كانْت ِقيمُة الُمخَرجِة في قاِعدِة الدَّ الِح�سُّ الَعَدِديُّ  12 

رِب أو  والِّ )جداوِل الضَّ َها باستعماِل جدوِل الدَّ  13     َمسألًة ِمن واقِع الَحياِة ُيمكنَُك حلُّ

الِقسمِة(.

إَذا كاَن ُعْمُر سْلَمى يزيُد عَلى ُعمِر ُهَدى بِـ 4 سنواٍت. فأيُّ   14 

الجداوِل التاليِة يوضُح العالقَة بيَن عمَريِهَما؟ )الدرس 5-4(
المدخلة  

)ُعمُر هَدى(
 المخرجة 

)ُعمر �سْلَمى (
26
37
48
59

جـ( المدخلة 
)ُعمُر هَدى(

 المخرجة 
)ُعمر �سْلَمى (

28
312
416
520

اأ(

المدخلة  
)ُعمر �سْلَمى(

 المخرجة 
)ُعمُر هَدى (

26
37
48
59

د( المدخلة  
)ُعمر �سْلَمى(

 المخرجة 
)ُعمُر هَدى (

28
312
416
520

ب(

 

أوجْد قاعدَة الدالِة فِي الجدوِل التالِي:   15 
)الدرس 7-4(

) المخرجة ) المدخلة )△(
3 9
5 15
6 18
7 21    

اأ(  △ + 6  

6 × △ ب(   

3 × △ جـ(   

3  ÷ △ د(   
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يًة. ى عبارًة عددَّ 4 + 8 + 9 = 21 تسمَّ  1

6    156 = 114 + 36  3

6  الَجْبُر: اكتِشف الَقاِعدة ُثمَّ أكِمل الَجدَول التَّالِي:

حيحِة و علمَة  ( أماَم الِعبارِة الصَّ  ضْع علمَة )
حيحِة: ( أماَم العبارِة غيِر الصَّ (

ِة. الَّ َنِجُد ِقيمَة الُمخَرجِة باستعماِل عكِس قاعدِة الدَّ  2

81  569 = 112 + 538  4

187  261 > 719 - 824  5

ْت سميرُة باقَة أزهاٍر باستعماِل 20 زهرَة  نرجٍس  أََعدَّ  8

َو 16 زهرة َياَسِميَن. فَما عدُد أزهاِر الباقِة؟

َة:   اليَة، ُثمَّ اْكُتِب الُجملَة العدِديَّ َمثِِّل المسألَة التَّ

َضْع إشارَة )+ أْو -( ؛ لتكوَن الُجملُة صحيحٌة:  

اليِة، ُثمَّ اْكُتْب  ٍة ُمناسًبا للَمسألِة التَّ َأْنِشْئ جدوَل َدالَّ
ِة: الَّ َقاعدَة الدَّ

24 ،18 ،12 6، 12، 16اأ(  جـ( 

21 ،18 ،6 12، 24، 46ب(  د( 

قاعدَة  َتِجُد  كيَف    12

ٍة ِمن جدوٍل؟ اِْشَرْح. دالَّ

ياِج حول الَبْركِة؟  الَجْبُر: كْم متًرا ُطوُل السِّ  9

10  يعُدو سلطاُن مسافَة 3 كلم في 21 دقيقًة. إذا 

نفِسها، فما عدُد  رعِة  بِالسُّ الَعْدِو  استمرَّ في 
تي يحتاُج إليَها ليقطَع المسافاِت:  الدقائِق الَّ

6، 9، 12 كلم؟

طِفالِن  َمناَل  َلدى  ٍد:  ُمتَعدِّ ِمن  ِاختياٌر   11

قطِع   3 منُهما  واحٍد  كلَّ  ُتعطِي  صِغيراِن. 
قطِع  عدُّ  َتــمَّ  إَذا  يــوٍم.  كلِّ  في  بسكِويٍت 
البسكِويِت في مجُموعاٍت من 6، فأيُّ الَقوائِم 

ُح أعداًدا من هذِه المجُموعاِت؟ التَّالِيِة ُتَوضِّ

ًة ِعلِميًَّة ِمن  َم محمٌد مجلَّ ٍد: َصمَّ اختياٌر ِمن ُمتَعدِّ  7

َم 12 صفحًة  23 صفحًة ِخالَل 3 أياٍم. حيُث صمَّ
ِل َو 6 صفحاٍت في اليوِم الثَّانِي. فأيُّ  في اليوِم األوَّ
إليجاِد  استِعماُلها  ُيمِكُن  التَّالَِيِة  ِة  العدِديَّ الُجَمِل 

َمها في اليوِم الثَّالِث؟ فحاِت الَّتي صمَّ عدِد الصَّ





   =    3 + 6 - 23 اأ(   
 = 3 ÷ 12 × 23 ب(   

  = 6 - 12 - 23  جـ( 
 = 12 + 6 + 23 د(   

ِل  اْخِتباُر اْلَف�صْ 4
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الختباُر التراكميُّ
الف�صوُل 4-1 4

اختِر اإلجابَة الصحيحَة:
َح في  ما القاعدُة التِي تصُف النمَط الموضَّ  1 

الجدوِل التالِي: 

القاعدُة: ...........
) المخرجة ) المدخلة )△(

1 5
6 10

11 15
16 20  

3 - △ جـ(   3 + △     اأ( 
4 - △ د(   4 + △ ب(   

اشتَرى أحمُد قطعَة أرٍض مساحُتَها   2 

4005 أمتاٍر مربعٍة، بنَى عَلى جزٍء منها بيًتا 
مساحُتُه 293 متًرا مربًعا. كْم متًرا مربًعا مَن 

األرِض بِقَى دوَن أْن يبنى عليِه؟
3812 جـ(   3700 اأ(   
4298 د(   3712 ب(   

ما الرمُز الِذي يجعل الجملَة العدديَة التاليَة   3 

صحيحًة 51397456    51397654 ؟ 
= جـ(   < اأ(   
+ د(   > ب(   

ما العدُد الِذي يجعُل الجملَة العدديَة التاليَة   4 

 صحيحًة؟   
  )7 +    ( + 18 = 7 + )  34  + 18(

34 جـ(   7 اأ(   
52 د(   18 ب(   

ا  كتبْت عبيُر خمسَة أعداٍد عَلى السبورِة. أيٌّ ممَّ  5 

يأتِي يصُف القاعدَة التِي كتبْت بَها األعداَد؟ 

3 ، 6 ، 9 ، 12 ، 15

طرُح 3 جـ(  إضافُة 3  اأ(   
طرُح 2 د(  إضافُة 2  ب(   

ْر 567 + 481 مقرًبا إلى أقرِب ألٍف.  قدِّ  6 

1050 جـ(   900 اأ(   
2000 د(   1000 ب(   

َع معلُم طالِب الصفِّ الرابِع وعَددهْم   وزَّ  7 

25 طالًبا عَلى 5 فرٍق متساويٍة. أيُّ العباراِت 
الجبريِة التاليِة يمثُل عدَد عناصِر الفريِق؟ 

5 ÷ 25 جـ(   5 + 25    اأ( 
5 × 25 د(   5 - 25 ب(   

عَها ثالَث مجموعاٍت  لَدى فؤاٍد 21 طابًعا إذا وزَّ  8 

متساويٍة، فكم طابًعا يكوُن في كلِّ مجموعٍة؟ 
جـ( 6    اأ( 4   
ب( 5     د( 7  

اختيار من متعدد الجزء 1 
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يشتري عبُداللِه الماَء في قواريَر صغيرٍة.   9 

استعمِل الجدوَل التالَِي في إيجاِد عدِد القواريِر 
في الصندوِق الواحِد؟ 

عدُد قواريِر الماِء
عدُد القواريِر عدُد ال�صناديِق

220
440
660
880

جـ( 20    اأ( 10   
ب( 15     د( 25  

عاِم  من  المكتبِة  اِر  زوَّ عــدَد  يبيُن  مخطٌط   10 

2011حتَّى عاِم 2016م.

امأِل الجدوَل اآلتي بَما يتوافُق مع مخطَِّط التَّمثيِل البيانِيِّ 
أعاله: 

 

أجْب عِن السؤاليِن التالييِن:
مَن  نفَسُه  الــعــدَد  تحمُل  ســيــاراٍت  ثماني   11 

الكليِّ  األشخاِص  عدُد  كاَن  إَذا  األشخاِص. 
سيارٍة؟ كلِّ  في  شخًصا  فكْم  شخًصا.   32  هَو 

اكُتْب جملًة عدديًة يكوُن ناتُجَها 24؟  12 

: أجْب عِن السؤاليِن التالييِن موضًحا خطواِت الحلِّ
والجملِة  العدديِة  العبارِة  بيَن  الفرَق  وضِح   13 

العدديِة. أعِط مثااًل لكلٍّ منُْهَما؟ 

َعَها  لتوزِّ الهداَيا  مَن  مجموعًة  مْدَرَسٌة  اشتَرْت   14 

العاِم الدراسيِّ عَلى مجموعٍة  في احتفاِل نهايِة 
مجموعٍة  كلُّ  كانْت  إَذا  المتفوقيَن.  طالبَِها  مْن 
إَذا  الهداَيا  عدُد  فما  هداَيا،   4 عَلى  تحتِوي 
الهداَيا؟  مَن  مجموعاٍت   10  ،9،8،7 اشترْت 
أنشْئ جدواًل لتكتشَف القاعدَة وتحلَّ المسألَة.

















  













2٠112٠122٠13العام
2٠152٠عدد الزوار بالآلف

الإجابة الق�صيرة الجزء 2 

الإجابة المطولة الجزء 3 

هَل تحتاُج اإَلى م�صاعدٍة اإ�صافيٍة؟
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َعَلى  َوَوَقَفْت  ِكيُلوْجَرام،   ٣٧ َرَشا  َوزُن  َكاَن  إَِذا    ١

 ٤١ إِلى  الِميَزاُن  َفَأَشاَر  َحِقيَبَتَها  َحاِملًة  الِميَزاِن 
ِكيُلوْجَرام، َفَما َوزُن الَحِقيَبة؟

ب( ٣٧ + ٤١    اأ(  ٤١ + ٣٧            

جـ( ٤١ – ٣٧                   د( ٣٧ × ٤١  

ُقطَِّعْت  َسنتِيمترات،  ُطوُلَها 20٤  الَحبِل  ِمَن  ٢ ِقْطَعٌة 

َأْرَبعِة أجَزاٍء ُمَتَساوَيٍة، َأيٌّ ِمْن َهِذِه الِخَياَراِت  إِلى 
ُتعطِي ُطوَل الُجزِء الَواِحِد؟

٤                ب(  20٤ - ٤  +  20٤ اأ(     

جـ( 20٤ × ٤                       د(  20٤ ÷ ٤  

ُح الَجدَوُل التالي َأوَقاَت َعرِض فِْلٍم َما. ٣ ُيوضِّ

ابـِع؟ إَِذا اْسَتمرَّ َهَذا النَّمُط، فَما َوقُت الَعرِض السَّ

اأ( ٩:٣0 َمَساًء                ب( ١0:00 َمَساًء

جـ( ١١:00 َمَساًء             د( ١١:٣0 َمَساًء

ِبَداَيُة الَوْقت الَعر�ُض

2:00 َمَساًء ل اأَلوَّ

٣:٣0 َمَساًء الثَّانِي

5:00 َمَساًء الثَّالِث

اخـــتـبــر نـفـ�سـك

ْقَم فِيَها وُتجِري َعليِه َبعَض  4 آَلُة َأرَقاٍم ُتدِخُل الرَّ

ْقُم 5، َكاَن النَاتُِج  الَعَمِليات، ِعنَدَما ُأدِخَل الرَّ
كِل َأدَناه: ح بِالشَّ ٩ َكَما ُهو ُموضَّ

الرقم الخارجالرقم الداخل

2× 5١02 +٣- ١2٩

        
َقم ٧، َأيٌّ ِمْن َهِذِه الِخَياَراِت          ِعنَدَما ُأدِخُل الرَّ

ُهو النَّاتِج؟

   اأ(  ٨                          ب(  ١٣

 جـ(  ١٤                        د( ١٩

وَتَرَك 20  َبعَضَها  َباَع  ُتَفاَحة،  َأْحَمَد 50  ٥ َلَدى 

ُتَعبِّر َعن  ِة  الَعَدِديَّ الُجَمِل  َهِذِه  ِمْن  َأيٌّ  ُتَفاَحة، 
ابَِقة؟ الُجملِة السَّ

    اأ(     - 20 =50

  ب(   20 -  =50

  جـ(    - 50= 20

     د(   50-  =20



الَعَدِد  َعَلى  لِلُحُصوِل  َقاِعَدًة  َعبِيُر  اْستعَمَلْت   ٦

الَموُجوِد  ِمن  اْنطَِلًقا  فِي    الَموُجوِد 

فِي  

        ما َهِذِه الَقاِعَدة؟

  اأ( اْضِرب فِي ١ ُثمَّ أِضف 5

  ب( اْضِرب فِي 2 ُثمَّ أِضف 2

  جـ( اْضِرب فِي ٣ ُثمَّ اطَرح ١

  د( اْضِرب فِي ٤ ُثمَّ اطَرح ٤

         
نَاِديَق فِي َزاِوَيِة الُغرَفِة.        َوَضَعت ُهَدى َهِذِه الصَّ
َعَدُد  َكْم  َنْفِسِه،  الَحجُم  َلَها  نَاِديِق  الصَّ َجِميُع 

تِي اسَتعَمَلْتها ُهَدى؟ نَاِديِق الَّ الصَّ

  اأ(   25                          ب( ١٩

  جـ(  ١٨              د(  ١٣

نف�سك 135 اختبر 

٣ ٨

5

٤

١2

١0

قاعدة عبير

قاعدة عبير

قاعدة عبير

٧

تِي َمَع َبْدر،  8 ُيَمثُِّل َشْكُل  َعَدَد األَْقَلِم الَّ

َعَدُد  ما  إَِضافِيٍَّة،  َأْقَلٍم   ٣ لَِبْدٍر  َخِليل  َأْعَطى 

َأْقَلِم َبْدٍر اَلن؟

  اأ(    ÷ ٣

  ٣ +   ب( 

جـ(  - ٣     

     د(    × ٣

رُب �أتدَّ

َز ما  م��ن خ��اِل �لإجاب��ِة عل��ى �لأ�س��ئلة؛ حت��ى �أع��زِّ
تعلمُتُه من مفاهيَم وما �كت�سبُتُه من مهار�ت.

رُب �أتدَّ

�لأ�س��ئلة؛ حت��ى  ع��ن  �لإجاب��ِة  خ��اِل  م��ن 
َز م��ا تعلمُت��ُه م��ن مفاهيَم وما �كت�س��بُتُه  �أع��زِّ

م��ن مه��ار�ت.

ا. اأنا طالٌب معدٌّ للحياِة، ومناف�ٌض عالميًّ
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