
إعداد المعلمات

دالل الشمري/ منال المطيري    أ/ أ

نوف األحمد/ أ

تهاني األصيمع/ أشيخه الطريبيل         /أ: رئيسة القسم 

مريم العنزي/ أ: الموجهة الفني عاليه المطيري                 / أ: مديرة المدرسة 



اعداد 

كلية 

ة األعداد الكلي

إلى الماليين

.رمز العدد

.اسم مطول

.اسم اللفظي

.اسم الموجز
.المكانيةالقيمة

انظر الى 

اليمين 
مباشرة 

ةتقريب األعداد الكلي

وضع خط 

ة تحت المنازل
هاالمراد تقريب

يبقى 5اذا كان اصغر من 

5الرقم كما هو ، اما إذا كان 
.  أو اكثر 

يةاألعداد الكلترتيب 

األعداد مقارنة 

الكلية

عد 
المنازل

المقارنة من

جهة اليسار
لةألكبر منز

االسس

ةالصورة البسيط

الصورة االسية

مربع األعداد مكعب األعداد

األعداد الكلية

إلى المليارات
.رمز العدد

.اسم مطول

.اللفظي

.الموجز

.القيمة
.المكانية

.حدد الرقم في المنزلة المراد التقريب إليها-1

.تنظر الرقم إلى يمينه مباشرة-2

الرقم المحدد كما هو، أما إذا 5إذا كان أصغر من -3

.الى الرقم المحدد1أو أكبر فاضف 5كان 

.محدداستبدل صفرا مكان كل رقم إلى يمين الرقم ال-4

عد 
المنازل

المقارنة من

جهة اليسار
لةألكبر منز



األعداد 

العشرية إلىتقريب األعداد العشرية
(مئة-عشرة)أقرب جزء من 

العشريةاألعداد ترتيب 

التركيز على 

زلي  الترتيب التنا

والتصاعدي  

والكتابة من جهة 
اليمين

األعداد العشرية 
المتكافئة

ة يمكن الحصول على كسور عشري

إلى متكافئة بإضافة أو حذف أصفار

ار ال يمين الكسر العشري تلك األصف

تغير من قيمة الكسر العشري مثالً 
وهكذا0.100=0.10=0.1

األجزاء من ألف 
ةواألعداد العشري

معرفة القيمة المكانية

، 10من أجزء)لألجزاء 

، أجزاء 100أجزاء من 
(1000من 

حدد الرقم في المنزلة المراد -1

.التقريب إليها

.تنظر الرقم إلى يمينه مباشرة-2

الرقم المحدد 5إذا كان أصغر من -3

أو أكبر فاضف 5كما هو، أما إذا كان 
.الى الرقم المحدد1

استبدل صفرا مكان كل رقم إلى-4
.يمين الرقم المحدد

المقارنة 

من اقصى
اليسار

ى وضع األصفار إل

يمين األجزاء 

العشرية ال يغير

من قيمة الكسر 
العشري 

ري كتابة الكسر العش
بصورة صحيحة

عدد رمزه : العدد العشري 

ار يتكون من عدد كلي إلى يس

الفاصلة وأجزاء عشرية إلى
يمين الفاصلة

األجزاء من عشرة 

األجزاء من مئة / 
واألعداد العشرية 

معرفة القيمة المكانية

أجزاء من )لألجزاء 

، 100، أجزاء من 10
(1000أجزاء من 

كتابة الكسر 

العشري بصورة
صحيحة

عدد رمزه : العدد العشري 

ار يتكون من عدد كلي إلى يس

الفاصلة وأجزاء عشرية إلى
يمين الفاصلة



طرح / جمع

أعداد كلية 

طرح األعداد العشرية

جمع األعداد 
العشرية

طرح األعداد الكلية 

قد تحتاج في بعض األحيان إلى
إعادة التسمية في أكثر من منزلة

مع تقدير نواتج الج
الطرح/ 

عند إيجاد الناتج 

التقديري لجمع أو طرح

عددين يقرب كل منهما 

ي إلى المنزلة  نفسها، وه

عادة أكبر منزلة ألصغر
العددين 

د التركيز على تساوي المنازل عن
الجمع ووضع الفاصلة العشرية

د التركيز على تساوي المنازل عن
الجمع ووضع الفاصلة العشرية

قد تحتاج في بعض األحيان

إلى إعادة التسمية في أكثر
من منزلة

:  حل المسائل 

مسائل متعددة 
الخطوات

التركيز على المتميز
والمطلوب

ل التركيز على دليل ح
.المسائل

إذا كان المجهول كلي 
تكون العملية جمع

ةجمع األعداد الكلي

:  كلمات تدل على عملية الطرح

اطرح، ما القرق ، كم الباقي، 
بكم يزيد، ما زيادة، بكم ينقص

إيجاد العدد المجهول 

إذا كان المجهول جزء تكون 
العملية طرح



ضرب 

األعداد الكية 

واألعداد 

العشرية

المضاعف المشترك األصغر 
(أ.م.م)

ضرب األعداد 
الكلية

ج تقدير نوات
الضرب

نلجأ إلى التقدير عندما يكون من

الصعب أو من غير الضروري 
.الحصول على الناتج الدقيق

أنماط 

الضرب  
هوخصائص

التركيز على خواص
الضرب

ضرورة كتابة المضاعفات لكل عدد 
أ.م.موتحديد 

ه التمييز لضرب بعدد مكون رمز
أرقام3من رقم أو رقمين او 

ر العدد الكبيالتجزيء

الى أعداد صغيرة أو 

ابسط 

ضرب عدد عشري في عدد كلي

الضرب كما في األعداد الكلية

تقريب العدد العشري 
ألقرب عدد كلي 

جهة التركيز على تحرك الفاصلة
اليمين على حسب قوى العشرة

الخصائص التوزيعية

استكشاف أنماط األعداد 
العشرية في عملية الضرب

الحرص على توزيع الضرب 

على الجمع

يةتقدير ناتج ضرب األعداد العشر

د وضع الفصلة العشرية بعد ع
المنازل على يمين الفاصلة

ضرب عدد عشري في 

عدد أخر

ةالضرب كما في األعداد الكلي

عد وضع الفصلة العشرية ب

عد المنازل على يمين 

الفاصلة

ة األعداد العشري
و األصفار

الضرب كما في 
األعداد الكلية

ية وضع الفصلة العشر

بعد عد المنازل على 
يمين الفاصلة

:حل المسائل

استخدام 

أشياء تمثل
بها المسألة 

.الدليل

التميز/ المدلول 



قسمة األعداد 

األعدادالكلية و
العشرية

القسمة على عدد مكون رمزه من رقم واحد

قابلية 

القسمة 
والعوامل

األعداد األولية 
واألعداد غير األولية

العدد األولي هو -1

العدد الذي له 

عامالت مختلفة 

فقط الواحد والعدد
.نفسه

أنماط القسمة مةمعرفة حقائق القس-1

ً 2يقبل العدد القسمة على -1 .إذا كان عدداً زوجيا

5،0إذا كان آحاده 5يقبل العدد القسمة على -2

.إذا كان آحاده صفر10يقبل العدد القسمة على -3

إذا كان مجموع أرقامه 3يقبل العدد القسمة على -4

.3يقبل القسمة على 
إذا كان يقبل القسمة على6يقبل العدد القسمة على -5
2 ،3 ً .معا

التقدير-1

.ةالتركيز على خطوات القسم-2
ققاجراء عملية القسمة ثم التح-3

دد تقدير ناتج قسمة ع

على أخر مكون رمزه 
من رقم واحد

.مةمعرفة حقائق القس-1

.ةاختيار أعداد مناسب-2
.إجراء عملية القسمة-3 ائق التركيز على الحق-2

ثل التي تتضمن صفر م
20 ÷5 =4

أصفار في ناتج القسمة

التقدير-1

.ةالتركيز على خطوات القسم-2
ققاجراء عملية القسمة ثم التح-3 عدد تقدير ناتج قسمة

على أخر مكون 
رمزه من رقمين

.مةمعرفة حقائق القي-1

.ةاختيار أعداد مناسب-2
.إجراء عملية القسمة-3

القسمة على عدد مكون 
رمزه من رقمين

التقدير-1

.ةالتركيز على خطوات القسم-2
ققاجراء عملية القسمة ثم التح-3



قسمة األعداد 

األعدادالكلية و
العشرية

قسمة عدد عشري على عدد كلي

استكشاف 

أنماط األعداد 

العشرية في
عملية القسمة

ترتيب العمليات

نجري العملية ما -1
دبين القوسين إن وج

10عند قسمة عدد عشري على 

نحرك الفاصلة1000أو 100أو 

دة العشرية إلى اليسار منزلة واح

ة لكل صفر من األصفار الموجود
.في المقسوم عليه

التقدير-1

.ةالتركيز على خطوات القسم-2

.ققاجراء عملية القسمة ثم التح-3

عندما يكون المطروح أكبر من-4

المطروح منه في خطوات القسمة 
نقوم شطب الناتج ووضع عدد 

أصغر منه

قسمة أعداد أكبر 

التقدير-1

.التركيز على خطوات القسمة-2

.اجراء عملية القسمة ثم التحقق-3

في وضع الفاصلة العشرية ألعلى-4
.لمكانناتج القسمة الرأسية في نفس ا

نجري عملية -2

الضرب أو القسمة من 
.اليمين إلى اليسار

نجري عملية الجمع-3

أو الطرح من اليمن 
.إلى اليسار

استخدام 

ر التعبي
الجبري

إكمال الجدول مستخدماً -1

القاعدة 

كتابة القاعدة مستخدماً -2

.الكلمات والمتغير
هولةالمتغير يمثل القيمة المج-3



البيانات 

والتمثيالت 
البيانية

قراءة التمثيالت البيانية باألعمدة 
المزدوجة والخطوط المزدوجة

دةالتمثيل البياني باألعم

هو أعداد » المقياس »

. متتالية في نمط محدد

يمكنك أن تستخدم أي 
انيمقياس للتمثيل البي

، (س،ص)الزوج المرتب 

ل تمثيل المسقط األو: س 
.انيتمثيل المسقط الث: ص

األزواج المرتبة 
(اإلحداثيات)

دوجة قراءة التمثيل البياني باألعمدة المز
.واإلجابة عن األسئلة

رسم المحورين وتسميتهما -

(.رأس-افقي )

ابدأ بالصفر على المحور -

لوب الرأسي وتحديد المقياس المط

.لتمثيل أكبر قيمة للبيانات
طول استخدام المقياس لتحديد ال-

الصحيح لكل عمود ثم تلوين
.األعمدة

«طالتمثيل البياني بالخطو»

ن نقاط هو تمثيل بياني يصل بي
ناتلبيان كيفية تغير البيا

التمثيل البياني 
بالخطوط

.أكتب عنوانا للتمثيل البياني-1

ارسم المحورين، ثم سم المحور األفقي ، والمحور الرأسي -2

الرأسي استخدام مقياس مناسباً، وسجل أعداداً متتالية في نمط محدد على المحور-3

.بحيث تشمل أكبر قيمية من النباتات
.تحدد النقاط وصل بينها لتحصيل على الخط البياني الذي ينثل البيانا-4

المتوسط
الحسابي

= المتوسط الحسابي
القيم مجموع

عددها

المدى ، الوسيط ، المنوال

اناتالمدى هو الفرق بين العددين األكبر واألصغر في البي-

.المنوال هو القيمة األكثر تكراراً في مجموعة البيانات-

.لبياناتالوسيط هو العدد الذي يأتي في الوسيط بعد ترتيب ا-

/  مخطط فن 
مخطط كارول

.التركيز على التقاطع-

.اإلجابة على األسئلة -


