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الَْوْحَدُة

اْلْعداُد: َجْمُعها َوطَرُْحها11

لِماذا أَْدرُُس اْلَْعداَد اْلَكبيَرَة؟  

ُتْســَتْعَمُل اْلَْعــداُد اْلَكبيَرُة فــي َمجاالٍت 

َتْكُتُب  َمَثــًا  ــِركاُت  َفالشَّ َكثيَرٍة؛  َحياتِيَّــٍة 

َأْرباَحها بِاْســتِْعماِل َأْعداٍد َكبيــَرٍة، َوُتقاِرُن 

هِذِه اْلَْعــداَد بِاْلَْرباِح في َأْعواٍم ســابَِقٍة. 

اْلَكبيَرِة  اْلَْعداِد  ِقراَءِة  اْلَكثيَر َعْن  ُم  َســَأَتَعلَّ

َوَتْرتيبِها في هِذِه اْلَوْحَدِة.

تََعلَّْمُت ساِبًقا:

 ِقراَءَة اْلَْعداِد ِضْمَن آحاِد اْلُلوِف، َوِكتاَبَتها. 
 َتْحديَد اْلقيَمِة اْلَمنِْزلِيَِّة لَِرْقٍم في َعَدٍد ُمْعًطى.

  اْلُمقاَرَنــَة َبْيَن َأْعــداٍد ِضْمَن آحــاِد اْلُلوِف، 
َوَتْرتيَبها.

َدٍة. يَِّة إِلى َمنِْزَلٍة ُمَحدَّ   َتْقريَب اْلَْعداِد اْلُكلِّ
 َجْمَع اْلَْعداِد َوَطْرَحها ِضْمَن 4 َمناِزَل.

َسأَتََعلَُّم في هِذِه الَْوْحَدِة:

  ِقراَءَة اْلَْعداِد ِضْمَن ِمئاِت اْلُلوِف، َوِكتاَبَتها.

 َتْحديَد اْلقيَمِة اْلَمنِْزلِيَِّة لَِرْقٍم في َعَدٍد ُمْعًطى.

 ُمقاَرَنَة الَْعداِد ِضْمَن ِمئاِت اْلُلوِف، َوْترتيَبها.

َدٍة.  يَِّة إِلى َمنِْزَلٍة ُمَحدَّ  َتْقريَب اْلَْعداِد اْلُكلِّ

 َجْمَع اْلَْعداِد َوَطْرَحها ِضْمَن 6 َمناِزَل.
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، الَّذي   َأْسَتِعدُّ َوُزَماِئَي لَِتنْفيِذ َمْشروِعَي اْلخاصِّ

ُمُه في هِذِه اْلَوْحَدِة؛ ِلَْجَمَع َمْعلوماٍت  َسَأْســَتْعِمُل فيِه ما َأَتَعلَّ

َعْن ُشَقٍق َوَمناِزَل لِْلَبْيِع. 

ْبِط َواْلُمقاَرَنِة  َهــَدُف الَْمْشــروِع: َتنِْمَيُة َمهاراِت اْلَبْحِث َوالرَّ

َوالتَّْرتيِب َوالتَّْمثيِل َوالتَّْفسيِر.

ُخطُواُت تَْنفيِذ الَْمْشروِع:

ُحِف َأِو اإِلْنَتْرنِــت، َعْن ُعروٍض َعلى   1  َأْبَحــُث في الصُّ

َأْسعاِر 5 ُشَقٍق َوَمناِزَل لِْلَبْيِع.

َقِق َعلى  تي َجَمْعُتها َحْوَل َأْســعاِر الشُّ  2  َأْكُتُب اْلَبياناِت الَّ

بِطاقاٍت، ُثمَّ ُأْلِصُقها َعلى َلْوَحٍة َكْرتونِيٍَّة بَِطريَقٍة جاِذَبٍة.

َبًة  َقِق ُمَرتَّ  3  َأْعَمُل بِطاَقًة ساِدَسًة، َوَأْكُتُب َعَلْيها َأْسعاَر الشُّ

ا. َتصاُعِديًّ

 4  َأْعَمُل 5 بِطاقاٍت َجديَدٍة، َوَأْكُتُب َعلى ُكلٍّ ِمنْها ِســْعَر 

ًبا إِلى  ْعَر ُمَقرَّ ِة )َأِو اْلَمنِْزِل(، ُثمَّ َأْكُتُب َتْحَتها السِّ ــقَّ الشَّ

َأْقَرِب 1000.

َبًة  َقِق ُمَرتَّ  5  َأْعَمُل بِطاَقًة سابَِعًة، َوَأْكُتُب َعَلْيها َأْسعاَر الشُّ

ا َبْعَد َتْقريبِها. َتصاُعِديًّ

ا َقْبَل َتْقريبِها  َبِة َتصاُعِديًّ ــَقِق اْلُمَرتَّ  6  ُأقاِرُن َبْيَن َأْسعاِر الشُّ

ُل ُماَحظاتَِي. َوَبْعَدُه، َوُأَسجِّ

ْعِر َبْيَن اْلَْعلى ِسْعًرا َواْلََقلِّ ِسْعًرا.  7 َأِجُد اْلَفْرَق في السِّ

َعــرُْض النَّتَائِِج: َأْكُتــُب َتْقريًرا - ُيْمِكنُني اْســتِْعماُل َبْرناَمِج 

)وورد - word( - َأْعِرُض فيِه:

ْلُت    تي َتَوصَّ َمراِحَل َتنْفيِذ اْلَمْشروِع، َوُصَوَر النَّتاِئِج الَّ
إَِلْيها.

تي َحَصْلُت ِمنْها َعلى اْلَمْعلوماِت.   اْلَمراِجَع الَّ

تي واَجَهْتني في َأْثناِء َعَمِليَِّة اْلَبْحِث.   عوباِت الَّ الصُّ

َمْعلوَمًة َأْعَجَبْتني َعَرْفُتها في َأْثناِء َعَمِليَِّة اْلَبْحِث.  

َهْل أوصــي بَِبْحــِث ُأمــوٍر ُأْخــرى َلهــا اْرتِباٌط   
ياِضّياِت؟ بِالرِّ

َمْشروُع الَْوْحَدِة: ُشَققٌّ َوَمنازُِل لِلْبَيْعِ
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رُْس الْقيَمُة الَْمْنِزلِيَُّةالدَّ 1
 أَْستَْكِشُف

ــياَحِة  السِّ ِوزاَرُة  َأْعَلنَْت  ِســيِاَحٌة: 

َأنَّه في َشــْهِر كانوَن الّثاني ِمْن عاِم 

2020م، َبَلــَغ َعــَدُد ُزّواِر اْلُْرُدنِّ 

اْلقيَمــُة  مــا  ســاِئًحا.   478935

ّواِر؟ ْقِم 7 في َعَدِد الزُّ اْلَمنِْزلِيَُّة لِلرَّ

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

ُد اْلقيَمَة اْلَمنِْزلِيََّة لَِرْقٍم في َعَدٍد  ُأَحدِّ

ِضْمَن ِمئاِت اْلُلوِف.

الُْمْصطَلَحاُت

َدْوَرٌة

 لَِتْسهيِل ِقراَءِة اْلَْعداِد اْلَكبيَرِة َأْسَتعيُن بَِلْوَحِة اْلَمناِزِل؛ إِْذ َأْبَدُأ بِِكتاَبِة اْلَعَدِد ُكلَّ َرْقٍم في َمنِْزَلتِِه َبْدًءا ِمَن اْلَيميِن. 

ُن ُكلُّ 3 َأْرقاٍم َمًعا ما ُيَسّمى َدْوَرًة )period(. َفَمَثًا، ُيْكَتُب اْلَعَدُد 188704 في َلْوَحِة اْلَمناِزِل َكما َيْأتي: ُتَكوِّ

4

4 × 1

0

0 × 10

700

7 × 100

8000

8 × 1000

 80 000

8 ×10 000 

 100 000

1 × 100 000

َدْوَرُة اْلُلوِفَدْوَرُة اْلحاِد

ِمئاٌتَعَشراٌتآحاٌدِمئاٌتَعَشراٌتآحاٌد

407881

ْقماِن ُمَتساِوَيْيِن(.  ْقِم اْلواِقِع َعلى َيمينِها )إِذا كاَن الرَّ ُتَمثُِّل اْلقيَمُة اْلَمنِْزلِيَُّة لُِكلِّ َرْقٍم 10 َأْمثاِل اْلقيَمِة اْلَمنِْزلِيَِّة لِلرَّ

ْقَم 8 الَّذي في َمنِْزَلِة َعَشراِت  ْقُم 8 َيَقُع في َمنِْزَلِة آحاِد اْلُلوِف َوقيَمُتُه اْلَمنِْزلِيَُّة 8000. َوَعَلْيِه، َفإِنَّ الرَّ َفَمَثًا، الرَّ

اْلُلوِف قيَمُتُه اْلَمنِْزلِيَُّة:80000 = 8000 × 10  

أَتََعلَُّم
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الَْوْحَدُة 1

َنْيِن في اْلَعَدِد 312579. ْقَمْيِن اْلُمَلوَّ ِمثاٌل 1 َأْكُتُب اْلقيَمَة اْلَمنِْزلِيََّة لِلرَّ

َأْكُتُب اْلَعَدَد في َلْوَحِة اْلَمناِزِل.

َدْوَرُة اْلُلوِفَدْوَرُة اْلحاِد

ِمئاٌتَعَشراٌتآحاٌدِمئاٌتَعَشراٌتآحاٌد
975213

005

00001

ْقِم الَّذي َتْحَتُه َخطٌّ في اْلَعَدِد 905327.  أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َأْكُتُب اْلقيَمَة اْلَمنِْزلِيََّة لِلرَّ

ُن، َوَأَضُع  ْقُم اْلُمَلوَّ ُد اْلَعموَد الَّذي َيَقُع فيِه الرَّ ُأَحدِّ
َأْصفاًرا َبَدًل ِمَن اْلَْرقاِم اْلواِقَعِة َعلى َيمينِِه.

 ِمثاٌل ِمَن الَْحياِة

ْقَم الَّذي َيَقُع في َمنِْزَلِة َعَشراِت اْلُلوِف. ُد الرَّ تِجاَرٌة: َيْبُلُغ َثَمُن ِقْطَعِة َأْرٍض 268750 ديناًرا. ُأَحدِّ

ُئ اْلَعَدَد إِلى َدْوَرَتْيِن؛ اْلحاِد، َواْلُلوِف َبْدًءا ِمَن اْلَيميِن. 1اْلُخْطَوُة ُأَجزِّ

2اْلُخْطَوُة َأْبَحُث َعْن َمنِْزَلِة َعَشراِت اْلُلوِف في َدْوَرِة اْلُلوِف. 

ْقِم الَّذي َيَقُع في هِذِه اْلَمنِْزَلِة. 3اْلُخْطَوُة َأَضُع داِئَرًة َعلى الرَّ

ْقُم 6 َيَقُع في َمنِْزَلِة َعَشراِت اْلُلوِف. إَِذْن: الرَّ

 أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: 

ْقَم الَّذي َيَقُع في َمنِْزَلِة ِمئاِت اْلُلوِف. ُد الرَّ ْهِر. ُأَحدِّ َة َعصيٍر في الشَّ َمصانُِع: ُينْتُِج َمْصنٌَع 237415 ُعُبوَّ

2  6  8/750

ْقُم 5 َيَقُع في َمنِْزَلِة اْلِمئاِت؛ َفَتكوُن  الرَّ
قيَمُتُه اْلَمنِْزلِيَُّة 500. 

ْقُم 1 َيَقُع في َمنِْزَلِة َعَشراِت اْلُلوِف،  الرَّ
َفَتكوُن قيَمُتُه اْلَمنِْزلِيَُّة 10000.
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أُحاِوُل

َأْسَتْعِمُل َلْوَحَة اْلَمناِزِل َأْدناُه، في اْلِجاَبِة َعّما َيْأتي:

َدْوَرُة اْلُلوِفَدْوَرُة اْلحاِد

ِمئاٌتَعَشراٌتآحاٌدِمئاٌتَعَشراٌتآحاٌد

697325

 1 في َأيِّ َمنِْزَلٍة َيَقُع اْلَعَدُد 2؟

ْقُم الَّذي َيَقُع في َمنِْزَلِة ِمئاِت   3  ما الرَّ

اْلُلوِف؟

 2 في َأيِّ َمنِْزَلٍة َيَقُع اْلَعَدُد 6؟

ْقُم الَّذي َيَقُع في َمنِْزَلِة اْلِمئاِت؟  4 ما الرَّ

 5 َأْمَلُ اْلَفراَغ في ما َيْأتي:

ْقِم 7 ِهَي       × 7. أ   ( اْلقيَمُة اْلَمنِْزلِيَُّة لِلرَّ

ْقِم 2 ِهَي       × 2. ب( اْلقيَمُة اْلَمنِْزلِيَُّة لِلرَّ

ْقُم الَّذي قيَمُتُه اْلَمنِْزلِيَُّة  × 10000  ُهَو         . جـ( الرَّ

 6 إِذا كاَن ) = 1000(، َفُأجيُب َعّما َيْأتي:

أ   ( َكْم ُيَمثُِّل    ؟

ْقِم 2 ِمْن َلْوَحِة اْلَمناِزِل َأْعاُه بِاْستِْعماِل النَّماِذِج. ب( ُأَمثُِّل اْلقيَمَة اْلَمنِْزلِيََّة لِلرَّ

ْقِم 5 بِاْستِْعماِل النَّماِذِج؟ جـ( َكْيَف ُيْمِكنُني َأْن ُأَمثَِّل اْلقيَمَة اْلَمنِْزلِيََّة لِلرَّ

 

1 =

10 =

100 =

1000 =
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الَْوْحَدُة 1

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

ْقِم الَّذي َتْحَتُه َخطٌّ ِمّما َيْأتي: ُد اْلقيَمَة اْلَمنِْزلِيََّة لِلرَّ ُأَحدِّ

7  991064     8  71612     9  452001     10  202338

تي ُتناِسُبُه في اْلَعموِد الّثاني: ِل، َواْلُجْمَلِة الَّ  11 َأِصُل َبْيَن اْلَعَدِد في اْلَعموِد اْلَوَّ

ْقُم 2 ُهَو َرْقُم َمنِْزَلِة اْلِمئاِت.169300 الرَّ

ْقُم 9 ُهَو َرْقُم َمنِْزَلِة آحاِد اْلُلوِف.200815 الرَّ

ْقُم 7 ُهَو َرْقُم َمنِْزَلِة اْلَعَشراِت.76018 الرَّ

ْقُم 2 ُهَو َرْقُم َمنِْزَلِة اْلِمئاِت في َدْوَرِة اْلُلوِف.416200 الرَّ

ْقُم 7 ُهَو َرْقُم َمنِْزَلِة َعَشراِت اْلُلوِف.18074 الرَّ

ِة  ْحصاءاِت اْلعامَّ  12  َمواليُد: َبَلَغ َعَدُد اْلَمواليِد في اْلُْرُدنِّ في عاِم 2017م، َحْسَب داِئَرِة اإْلِ

230944. َأْكُتُب اْلقيَمَة اْلَمنِْزلِيََّة لُِكلِّ َرْقٍم في َعَدِد اْلَمواليِد.

ُث: َكْيَف ُيْمِكنُني َتْحديُد اْلقيَمِة اْلَمنِْزلِيَِّة لَِرْقٍم في َعَدٍد ِمْن 6 َمناِزَل؟   أَتََحدَّ

 13  َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: َقاَلْت َرَهُف إِنَّ اْلَعَدَدْيِن 630000 َو 600030 َلُهما اْلقيَمُة َنْفُســها. 

ُأناِقُش ُزَماِئَي في اْلَخَطأِ الَّذي َوَقَعْت فيِه.

ْقِم  ْقِم 8 في اْلَعَدِد 8614، َعِن اْلقيَمِة اْلَمنِْزلِيَِّة لِلرَّ  14  َتْبريٌر: َهْل َتْخَتِلُف اْلقيَمُة اْلَمنِْزلِيَُّة لِلرَّ

ُر إِجاَبتَِي. 8 في اْلَعَدِد 208743؟ ُأَبرِّ

 15  َمْســَأَلٌة َمْفُتوَحٌة: َأْكُتُب َعَدًدا ِمْن 6 َمناِزَل، بَِحْيُث َيكوُن َرْقُم َعَشراتِِه َزْوِجيًّا، َوَيِقلُّ َرْقُم 

آحاِد اْلُلوِف فيِه َعْن َرْقِم اْلِمئاِت بِـ 5. َهْل توَجُد ُحلوٌل ُأْخرى؟ َأَتناَقُش َمَع ُزَماِئَي.

800000

50000

7000

400

90

2

 8 5 7 4 9 2
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رُْس ِقراَءُة اْلَْعداِد وَكِتابَتُها ِضْمَن ِمئاِت اْلُلوِفالدَّ 2
 أَْستَْكِشُف

َأْنَتَجــْت َمْزَرَعُة َأْبقــاٍر 292604 

لِْتــراٍت ِمــَن اْلَحليــِب فــي َأَحِد 

ْنتاِج  اإْلِ يَّــَة  َكمِّ َأْكُتــُب  اْلَْشــُهِر. 

ْفظِيَِّة. بِالّصيَغِة اللَّ

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

َأْقَرُأ َأْعداًدا ِضْمَن ِمئاِت اْلُلوِف، 

َوَأْكُتُبها بُِصَوٍر ُمْخَتلَِفٍة.

الُْمْصطَلَحاُت

ْفظِيَُّة،  الّصيَغُة اْلِقياِسيَّةُ، الّصيَغُة اللَّ

الّصيَغُة التَّْحليلِيَُّة.

 ُيْمِكنُني ِكتاَبُة اْلَعَدِد بـ 3 ُصَوٍر ُمْخَتِلَفٍة ِهَي: الّصيَغُة اْلِقياِسيَُّة )standard form( َوَتْعني ِكتاَبَتُه بِاْستِْعماِل اْلَْرقاِم، 

ْفظِيَُّة )word form( َوَتْعني ِكتاَبَتُه بِاْلَكِلمــاِت، وَالّصيَغُة التَّْحليِليَّةُ )expanded form( َوَتْعني  َوالّصيَغــُة اللَّ

ِكتاَبَتُه بِاْستِْعماِل اْلقيَمِة اْلَمنِْزلِيَِّة لُِكلِّ َرْقٍم فيِه.

أَتََعلَُّم

ْفظِيَِّة َوالتَّْحليلِيَِّة ُمْسَتعينًا بَِلْوَحِة اْلَمناِزِل. ِمثاٌل 1 َأْكُتُب اْلَعَدَد 820713 بِالّصيَغَتْيِن اللَّ

ْفظِيَُّة: َثماُنِمَئٍة َوِعْشروَن َأْلًفا، َوَسْبُعِمَئٍة َوَثاَثَة َعَشَر.  الّصيَغُة اللَّ

الّصيَغُة التَّْحليلِيَُّة: 3 + 10 + 700 + 20000 + 800000 = 820713

َدْوَرُة اْلُلوِفَدْوَرُة اْلحاِد

ِمئاٌتَعَشراٌتآحاٌدِمئاٌتَعَشراٌتآحاٌد

317028

ْفظِيَِّة َوالتَّْحليِليَِّة.  أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َأْكُتُب اْلَعَدَد 689005 بِالّصيَغَتْيِن اللَّ
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الَْوْحَدُة 1

 ِمثاٌل ِمَن الَْحياِة

ِمساَحٌة: َتْبلُغ ِمساَحُة اْلَمْمَلَكِة اْلُْرُدنِيَِّة اْلهاِشِميَِّة تِْسَعًة َوَثمانيَن َأَلًفا َوِمَئَتْيِن 

ًعا. َأْكُتُب اْلَعَدَد الَّذي ُيَعبُِّر َعِن اْلِمساَحِة بِالّصيَغَتْيِن  َوَثالَثَة َعَشَر كيلوِمْتًرا ُمَربَّ

اْلِقياِسيَِّة َوالتَّْحليلِيَِّة. 

الّصيَغُة اْلِقياِسيَُّة: 89213

الّصيَغُة التَّْحليلِيَُّة: 3 + 10 + 200 + 9000 + 80000 = 89213

  أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي:  

اْلُكَرُة اْلَْرِضيَُّة: َيْبُعُد اْلَقَمُر َعِن اْلَْرِض َثاَثِمَئٍة َوَأْرَبَعًة َوَثمانيَن َأْلًفا َوَأْرَبَعِمَئِة كيلوِمْتٍر. َأْكُتُب اْلَعَدَد بِالّصيَغَتْيِن 

اْلِقَياِسيَِّة َوالتَّْحِليِليَِّة. 

أُحاِوُل

ْفظِيَِّة َوالتَّْحليلِيَِّة: َأْكُتُب ُكلَّ َعَدٍد ِمّما َيْأتي بِالّصيَغَتْيِن اللَّ

1  154716     2  870083

3  254903    4  14006

 5 َأْكُتُب الَعَدَد بِالّصيَغَتْيِن اْلِقياِسيَِّة َوالتَّْحليلِيَِّة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:

أ   ( ِمَئتاِن َوتِْسَعٌة َوَسْبعوَن َأْلًفا َوِستُِّمَئٍة َوَأْرَبَعٌة َوَثاثوَن. 

ب( تِْسُعِمَئِة َأْلٍف َوَعْشَرٌة.
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 6 َأْمَلُ اْلَجْدَوَل اْلتَِي بِما ُيناِسُبُه:

ْفظِيَُّة الّصيَغُة اللَّ
الّصيَغُة 

اْلِقياِسيَُّة
الّصيَغُة التَّْحليلِيَُّة

َأْرَبُعِمَئِة َأْلٍف ِوِستُِّمَئٍة َوتِْسَعٌة.

84020

300000 +6000 + 100 + 9

ِمَئتاِن َوَسْبعوَن َأْلًفا َوَخْمَسَة َعَشَر.

ْفظِيََّة لِْلَعَدِد 39740؟  7 َأيُّ اْلْختِياراِت اْلتَِيِة ُيَمثُِّل الّصيَغَة اللَّ

أ   ( تِْسَعٌة َوَثاثوَن َأْلًفا َوَأْرَبَعٌة َوَسْبعوَن.

ب( تِْسَعٌة َوَثاثوَن َأْلًفا َوَسْبُعِمَئٍة َوَأْرَبعوَن.

جـ( تِْسَعٌة َوَثاثوَن َأْلًفا َوَأْرَبَعٌة َوَسْبعوَن ِمَئًة.

د  ( َأْرَبَعٌة َوَسْبعوَن َأْلًفا َوتِْسَعٌة َوَثاثوَن ِمَئًة.

َأْمَلُ اْلَفراَغ بِما ُيناِسُبُه ِمْن َأْعداٍد؛ اْعتِماًدا َعلى الّصيَغِة التَّْحليلِيَِّة لُِكلٍّ ِمنْها في ما َيْأتي:

8           =  400000 + 50000 + 1000 + 200 + 70 + 1 

9           = 900000 + 6000 + 400 + 80 + 6

10           = 100000 + 800 + 9

ُأْكِمُل النََّمَط في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:

11  29400 , 29500 , 29600 ,         ,       ,        .

12  167234 , 267234 , 367234 ,         ,       ,        .

13  970600 , 970700 , 970800  ,         ,       ,        .

ُد قاِعَدَة  ِعنْــَد إِْكماِل النََّمِط ُأَحــدِّ
ُد اْلَمنِْزَلَة الَّتي ُأْجِرَي  النََّمِط، َوُأَحدِّ
اْلَعَملِيََّة  ُد  َوُأَحــدِّ َعَلْيها،  التَّْغييــُر 

اْلُمْسَتْعَمَلَة، ُثمَّ َأْكِمُل النََّمَط. 

إِرْشاٌد:
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أَُحلُّ الَْمسائَِل

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

َن ُجْمَلًة َصحيَحًة في ما َيْأتي: َأْمَلُ اْلَفراَغ بِما ُيناِسُبُه؛ ِلَُكوِّ

14  713504 =          + 10000 + 3000 +          + 4

15  59   18 = 50000 + 9000 + 200 +           + 8

16  600703  =          +          + 3

ُث: ُأَبيُِّن ااْلْختِاَف َبْيَن الّصيَغَتْيِن اْلِقياِسيَِّة َوالتَّْحليِليَِّة في ِكتاَبِة اْلَْعداِد.  أَتََحدَّ

َعٍة. ُأَعبُِّر َعِن  ِة الّتونِِسيَِّة 163610 كيلوِمْتراٍت ُمَربَّ  17  َدْوَلٌة َعَربِيٌَّة: َتْبُلُغ ِمســاَحُة اْلُجْمهوِريَّ

اْلَعَدِد الَّذي ُيَمثُِّل اْلِمساَحَة بِالّصيَغِة التَّحِليليَّة.

ِة في عاِم 2019م، َحْســَب ما َأْعَلنَْتُه  ِة اْلعامَّ ميَن اِلْمتِحاِن الّثاَنِويَّ  18  َتْعليٌم: َبَلَغ َعَدُد اْلُمَتَقدِّ

ِوزاَرُة التَّْربَِيِة َوالتَّْعليِم ِمَئًة َوتِْســَعًة َوَخْمســيَن َأْلًفا َوِمَئًة َوَأْرَبَعًة َوتِْســعيَن. َأْكُتُب َعَدَد 

ميَن بِالّصيَغَتْيِن اْلِقياِسيَِّة َوالتَّْحليِليَِّة. اْلُمَتَقدِّ

ْحصاءاِت  َيْتوِن َوْفًقا لَِبياناِت داِئَرِة اإْلِ  19  ِزراَعٌة: َتْبُلُغ اْلِمســاحاُت اْلَمْزروَعُة بَِأْشــجاِر الزَّ

يَِّة  ِة َنْحــَو 560000 دوُنٍم. َأْكُتُب اْلَعَدَد بِالّصيَغِة اللَّْفظِيَِّة، ُثمَّ َأْكُتُب َتْقريًرا َعْن َأَهمِّ اْلعامَّ

. ْيتوِن في َدْعِم ااْلْقتِصاِد اْلُْرُدنِيِّ إِْنتاِج الزَّ

َيِغ الثَّاِث: اْلِقياِســيَِّة  ُن ِمْن 6 َمناِزَل بِاْســتِْعماِل الصِّ  20  َمْســَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأْكُتُب َعَدًدا َيَتَكوَّ

ْفظِيَِّة َوالتَّْحليِليَِّة، ُثَم ُأناِقُش َزميلي في إِجاَبتَِي. َواللَّ

 21  َتْبِريــٌر: َكَتَب ُأســاَمُة اْلَعــَدَد 46801 بِاْســتِْعماِل الّصيَغــِة التَّْحليِليَِّة َعلــى الّصوَرِة:

ُر إِجاَبتَِي. 1 + 80 +6000 + 40000. َفَهْل كاَنْت إِجاَبُتُه َصحيَحًة؟ ُأَبرِّ

في  ِذْكُرها  َوَرَد  ُمباَرَكــٌة  َشــَجَرٌة 
اْلُقــْرآِن اْلَكريــِم، َوَيعــوُد تاريُِخ 
 4000 ِمــْن  َأْكَثَر  إِلــى  ِزراَعتِها 
َأْكَثِر  َقْبَل اْلميالِد، َوُتَعــدُّ ِمْن  عاٍم 
اْلَْشجاِر اْســتِْعماًل َحْوَل اْلعاَلِم، 
واِء  َحْيُث ُتْسَتْعَمُل في اْلِغذاِء َوالدَّ

َوالّطاَقِة، َوفي الّزينَِة َواْلَثاِث.

َشَجرَُة الزَّيْتوِن
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رُْس ُمقارَنَُة اْلَْعداِد َوتَرْتيبُهاالدَّ 3
 أَْستَْكِشُف

َتي ُأوروبا َوآســيا،  َيَقُع اْلَبْحُر اْلَْســَوُد َبْيَن قارَّ

َوَتْبُلُغ ِمســاَحُتُه km2 436400 َتْقريًبا، َبْينَما 

َوإْفريقيا،  َتي آســيا  َبْيَن قارَّ اْلَْحَمُر  اْلَبْحُر  َيَقُع 

َوَتْبُلــُغ ِمســاَحُتُه km2 438000 َتْقريًبا. َأيُّ 

اْلَبْحَرْيِن ِمساَحُتُه َأْكَبُر؟

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

ُأقاِرُن َبْيَن اْلَْعداِد ِضْمَن 

ُبها. ِمئاِت اْلُلوِف، َوُأَرتِّ

 

َأَحُدُهما َلُه َعَدٌد َأْكَبُر ِمَن اْلَمناِزِل؛ َفَيكوُن ُهَو 

اْلَعَدَد اْلَْكَبَر.

َلُهما اْلَعَدُد َنْفُسُه ِمَن اْلَمناِزِل؛ َفُأَرتُِّب اْلَعَدَدْيِن 

بُِع اْلُخُطواِت اْلتَِيَة: َتْحَت َبْعِضهما، َوَأتَّ

لُِمقاَرَنِة َعَدَدْيِن َأُعدُّ اْلَمناِزَل في ُكلٍّ ِمنْهما، َفإِذا كاَن:

ُأقاِرُن َبْيَن اْلَْرقاِم في 

ُكلِّ َمنِْزَلٍة َبْدًءا ِمَن 

اْلَيساِر.

1

إِذا ُوِجَد في اْلَعَدَدْيِن َرْقماِن 
ُمْخَتِلفاِن في اْلَمنِْزَلِة َنْفِسها؛ 
َفاْلَعَدُد الَّذي َرْقُمُه َأْكَبُر ُهَو 

اْلَعَدُد اْلَْكَبُر.

3

ْقُم في َأْقصى  إِذا كاَن الرَّ
اْلَيساِر ُهَو َنْفُسُه في اْلَعَدَدْيِن؛ 

ْقَمْيِن في اْلَمنِْزَلِة  َفُأقاِرُن َبْيَن الرَّ
اْلُمجاِوَرِة َعلى اْلَيميِن.

2

أَتََعلَُّم

ْمَز )> َأْو < َأْو =( في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب؛ لُِتْصبَِح اْلِعباَرُة َصحيَحًة في ما َيْأتي: ِمثاٌل 1 َأَضُع الرَّ

1  854721          864256

ِل َمنِْزَلٍة ِمَن اْلَيساِر 8 = 8 بِما َأن اْلَعَدَدْيِن َلُهما َعَدُد اْلَمناِزِل َنْفُسُه، َفَأْبَدُأ بُِمقاَرَنِة َأوَّ

 854721  >  864256 : ُثمَّ ُأَقاِرُن اْلَمنِْزَلَة الّتالَِيَة، َوبِما َأنَّ 6 َأْكَبُر ِمْن 5 َفإِنَّ
8 5 4 7 2 1

8 6 4 2 5 6
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الَْوْحَدُة 1

2  143785           90218

143785  <  90218 : بِما َأنَّ 5 َمناِزَل َأَقلُّ ِمْن 6 َمناِزَل؛ فإنَّ

 أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: 

1  64583  42165    2  721586  786521

 ِمثاٌل ِمَن الَْحياِة

ُد  : 45137، 37898، 47352. ُأَحدِّ َبَلَغْت َأْرباُح َمْصنٍَع لُِربِّ اْلَبنَدوَرِة في 3 َأْشُهٍر َعلى التَّوالي بِالّديناِر اْلُْرُدنِيِّ

ْبَح اْلَْكَبَر.  َق فيِه الرِّ ْهَر الَّذي َحقَّ ، والشَّ ْبَح اْلََقلَّ َق فيِه اْلَمْصنَُع الرِّ ْهَر الَّذي َحقَّ الشَّ

َأْكُتُب اْلَْعداَد الثَّاَثَة في َلْوَحِة اْلَمناِزِل، َوَأْبَدُأ ِمَن اْلَيساِر، َوُأقاِرُن َعَدَد اْلَمناِزِل.

َدْوَرُة اْلُلوِفَدْوَرُة اْلحاِد

ِمئاٌتَعَشراٌتآحاٌدِمئاٌتَعَشراٌتآحاٌد

73154

89873

25374

1اْلُخْطَوُة ُأقاِرُن َمنِْزَلَة َعَشراِت اْلُلوِف لِْلَْعداِد الثَّاَثِة :ُأالِحُظ ِمْن َلْوَحِة اْلَمناِزِل َأنَّ 37898 ُهَو اْلَْصَغُر 

2اْلُخْطَوُة ُأقاِرُن َمنِْزَلَة آحاِد اْلُلوِف لِْلَعَدَدْيِن: 45137 ، 47352.

ُأالِحُظ ِمْن َلْوَحِة اْلَمناِزِل َأنَّ 45137>47352 َوِمنُْه َأِجُد َأنَّ اْلَعَدد 37898 ُهَو اْلَْصَغُر، َبْينَما اْلَعَدُد 47352 ُهَو 
اْلَْكَبُر، أي أّن 47352 < 45137 < 37898 

ْهِر الّثالِِث. ْبَح اْلْكَبَر كاَن في الشَّ ْهِر الّثاني ِمَن اْلعاِم، َوالرِّ َقُه اْلَمْصنَُع كاَن في الشَّ ْبَح اْلََقلَّ الَّذي َحقَّ لِذا، َفإِنَّ الرِّ

ا، َنْختاُر اْلَعَدَد اْلَْصَغَر ُوصواًل إِلى اْلَعَدِد اْلَْكَبِر، وِعنَْد َتْرتيِب اْلَْعداِد َتناُزلِيًّا  َنْختاُر  ِعنَْد َتْرتيِب اْلَْعــداِد َتصاُعِديًّ

اْلَعَدَد اْلَْكَبَر ُوصواًل إِلى اْلَعَدِد اْلَْصَغِر.

1 4 3 7 8 5

9 0 2 1 8

→ 6 َمناِزَل

→ 5 َمناِزَل
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أَُحلُّ الَْمسائَِل

أُحاِوُل

ْمَز )< َأْو > َأْو =( في    لُِتْصبَِح اْلِعباَرُة َصحيَحًة. َأَضُع الرَّ

1  92650  926500 2  83412  80766 

  653 ِمَئًة  653000  4  195480  195408  3

280 ِمَئًة  28 َأْلًفا  5 6  70045  700000 + 40 + 5 

ا:   54823   ،   9254   ،   64588   ،   42586    7 ُأَرتُِّب اْلَْعداَد اْلتَِيَة َتصاُعِديًّ

 8 ُأَرتُِّب اْلَْعداَد اْلتَِيَة َتناُزلِيًّا:   869542   ،   86421   ،   975348   ،   857904  

ُد اْلَبْحَر الَّذي ِمساَحُتُه َأْكَبُر.   9 بِحاٌر: َأعوُد إِلى فِْقَرِة )َأْسَتْكِشُف(، َوُأَحدِّ

 10  َمالِعُب: ُيَبيُِّن اْلَجْدَوُل َأْدناُه َســَعَة 4 َماِعَب لُِكَرِة اْلَقــَدِم. ُأَرتُِّب هِذِه اْلَماِعَب َتناُزلِيًّا 

َحْسَب َسَعتِها.

َعُةاْلَمْلَعُب السَّ
12951ستاُد اْلَمِلِك َعْبِد اللِه

ٍد 11229ستاُد اْلَميِر ُمَحمَّ

12157ستاُد اْلَميِر َحَسٍن

ْولِيُّ 17351ستاُد َعّماَن الدَّ

 أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: ُنِشــَرْت إِْحصاِئيٌَّة لَِعَدِد ُسّكاِن ُمحاَفظاِت اْلَمْمَلَكِة في عاِم 2015م، َفكاَنْت َأْعداُد ُسّكاِن 

اْلُمحاَفظــاِت اْلتَِيِة: َجَرُش، ماَدبا، اْلَكَرُك، اْلَعَقَبُة َعلى التَّْرتيــِب )237059، 189192، 316629، 188160( 

َنَسَمًة. ُأَرتُِّب اْلُمحاَفظاِت َحْسَب َأْعداِد ُسّكانِها َتناُزلِيًّا.

اْلَعَدَد في الّصيَغِة  َأْكُتَب  َأْن  ُر  َأَتَذكَّ
اْلِقياِسيَِّة ِعنَْد اْلُمقاَرَنِة.  

أَتََذكَُّر
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َمهاَراُت التَّْفِكيِر

ُث: َكْيَف ُأقاِرُن َبْيَن َعَدَدْيِن َلُهما اْلَعَدُد َنْفُسُه ِمَن اْلَمناِزِل؟  أَتََحدَّ

 12  َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: قاَلْت َشــْهُد إِنَّ اْلَعَدَد 85619 َأْكَبُر ِمَن اْلَعَدِد 586109، ِلَنَّ 8 َأْكَبُر

ُر إِجاَبتَِي. ِمْن 5. ما اْلَخَطُأ الَّذي َوَقَعْت فيِه؟ ُأَبرِّ

ًة َصحيَحًة: َن ِعباَرًة َعَدِديَّ  َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأْكُتُب َعَدًدا ُمناِسًبا في اْلَفراِغ؛ ِلَُكوِّ

13  600814 <         

128 َأْلًفا >           14

15           > 99999 >          

257 ِمَئًة>          > 32417  16

ُن ِمنْهــا َأْكَبَر َعَدٍد ُمْمِكٍن، ُثمَّ  : َأْختــاُر 5 َأْرقاٍم ُمْخَتِلَفٍة ِمَن اْلَْرقاِم )0 – 9(، َوُأَكوِّ  17  َتَحدٍّ

ُد اْلَعَدَد اْلَْكَبَر  َنُه َزميلي في اْلَمْقَعِد، َوُأَحدِّ ْنُتُه َواْلَعَدِد الَّذي َكوَّ ُأقاِرُن َبْيَن اْلَعَدِد الَّذي َكوَّ

َبْينَُهما.

، َوَدَفعوا اْلَمبالَِغ اْلُمَبيَّنََة في اْلَجْدَوِل اْلتي:  11  تِجاَرٌة: َتشاَرَك 3 َأْشخاٍص في َمْشروٍع تِجاِريٍّ

ْخُص (الشَّ اْلَمْبَلُغ )ديناٌر ُأْرُدنِيٌّ

26390َمْرَيُم

58475َأْحَمُد

26359فاِرٌس

. تي َدَفعوها ِمَن اْلَْكَثِر إِلى اْلََقلِّ َبًة َحْسَب اْلَمبالِِغ الَّ َأْكُتُب َأْسماَء اْلَْشخاِص الثَّاَثِة ُمَرتَّ

ِعنَْدما ُأضيُف َأْعداًدا َأْكَبَر ِمْن َعَدٍد 
ُر َأْن  ُمْعًطــى َأْو َأْصَغَر ِمنْــُه، َأَتَذكَّ
حيِح  َأَضَع اْلَْعداَد في اْلَمكاِن الصَّ

ِمَن اْلِشاَرِة.

تَْنبيٌه
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رُْس تَْقريُب اْلَْعداِدالدَّ 4
 أَْستَْكِشُف

ْبِع اْلَخيِر ِمْن عاِم 2018م، َبَلَغ َعَدُد  في الرُّ

اْلُمْعَتِمريــَن اْلُْرُدنِّييــَن 73270 ُمْعَتِمًرا. 

ِة َأنَّ َعَدَد  ْخباِريَّ َوَذَكَرْت إِْحدى اْلَقنَواِت اإْلِ

اْلُمْعَتِمريــَن كاَن 73000 ُمْعَتِمــٍر َتْقريًبا، 

َبْينَما َذَكَرْت َقناٌة ُأْخرى َأنَّ اْلَعَدَد 70000 

اْلَقناَتْيِن  َتْقديراُت  اْخَتَلَفــْت  لِماذا  َتْقريًبا. 

َتْيِن؟ ْخباِريَّ اإْلِ

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

ُب َعَدًدا إِلى َأْقَرِب 10، 100،  ُأَقرِّ

10000 ،1000

الُْمْصطَلَحاُت

التَّْقريُب

بُِع اْلُخُطواِت اْلَتَِيَة: َدٍة؛ َأتَّ  لَِتْقريِب rounding َعَدٍد إِلى َمنِْزَلٍة ُمَحدَّ

اْلُخْطَوُة 4اْلُخْطَوُة 3اْلُخْطَوُة 2اْلُخْطَوُة 1

ْقِم  َأَضُع َخطًّا َتْحَت الرَّ
َسَيتِمُّ  تي  الَّ اْلَمنِْزَلِة  في 

التَّْقريُب إَِلْيها. 

َعلى  ْقِم  الرَّ إِلى  َأْنُظُر 
َيميِن َمنِْزَلِة التَّْقريِب.

ْقُم:  إِذا كاَن الرَّ

ُأَغيُِّر    5، َفا  َأَقلَّ ِمْن 
َتْحَتُه  ــذي  الَّ ْقَم  الرَّ

. َخطٌّ

5 َأْو َأْكَبَر، َفُأضيُف 1   
ْقِم الَّذي َتْحَتُه  إِلى الرَّ

. َخطٌّ

ُكلِّ  َمكاَن  ِصْفًرا  َأَضُع 
ْقِم  َرْقــٍم َعلى َيميِن الرَّ
. )َوِهَي  َتْحَتُه َخطٌّ الَّذي 

َمنِْزَلُة التَّْقريِب(

أَتََعلَُّم
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الَْوْحَدُة 1

ُق بِاْستِْعماِل َخطِّ اْلَْعداِد:   187394 ، 26159 ُب ُكلَّ َعَدٍد ِمّما َيْأتي إِلى َأْقَرِب 10 آلٍف، َأَتَحقَّ ِمثاٌل 2 ُأَقرِّ

 1  ُأَمثُِّل اْلَعَدَد 187394 َعلى َخطِّ اْلَْعداِد.

180000 185000 190000187394

ُب اْلَعَدَد 187394 إِلى 190000. ُه َأْقَرُب إِلى اْلَعَدِد 190000 ِمنُْه إِلى اْلَعَدِد 180000. إَِذْن: ُأَقرِّ ُأالِحُظ َأنَّ

ُيْمكِنُني اْستِْعماُل َخطِّ اْلَْعداِد في َتْقريِب اْلَْعداِد.

ٌم إِلى َأْجزاٍء ُمَتساِوَيٍة.   َخطُّ اْلَْعداِد ُهَو َخطٌّ ُمَقسَّ

ُيْمِكنُني َتْعييُن َأيِّ َعَدٍد ُكلِّيٍّ َعلى َخطِّ اْلْعداِد.  

915327  ،  173298  ،  4591 : ُب ُكلَّ َعَدٍد ِمّما َيْأتي إِلى اْلَمنِْزَلِة الَّتي َتْحَتها َخطٌّ ِمثاٌل 1 ُأَقرِّ

ْقَم َعلى َيميِن َمنِْزَلِة التَّْقريِب 9 َوَأْكَبُر من  4591: بِمــا َأنَّ الرَّ

ُب اْلَعَدَد إِلى 4600. 5، َفُأضيُف 1 إِلى َمنِْزَلِة التَّْقريِب، َوُأَقرِّ

9<5
4 5 9 1
↓ ↓ ↓ ↓
4 6 0 0

َمنِْزَلُة اْلِمئاِت

ْقَم َعلى َيميِن َمنِْزَلِة التَّْقريِب 3 َوَأْصَغُر  173298: بِما َأنَّ الرَّ

ُب اْلَعَدَد إِلى  مــن 5، َفَتْبقى َمنِْزَلــُة التَّْقريِب َكما ِهَي، َوُأَقــرِّ
.170000

3>5
1 7 3 2 9 8
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1 7 0 0 0 0

َمنِْزَلُة َعَشراِت 
اْلُلوِف

ْقَم َعلــى َيميِن َمنِْزَلــِة التَّْقريِب 5،  915327: بِمــا َأنَّ الرَّ

ُب اْلَعَدَد إِلى 920000 َفُأضيُف 1 إِلى َمنِْزَلِة التَّْقريِب، َوُأَقرِّ
5=5

9 1 5 3 2 7
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
9 2 0 0 0 0

َمنِْزَلُة َعَشراِت 
اْلُلوِف

945109 ، 690744 ، 31770  : تي َتْحَتها َخطٌّ ُب ُكلَّ َعَدٍد ِمّما َيْأتي إِلى اْلَمنِْزَلِة الَّ  أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: ُأَقرِّ
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 2  ُأَمثُِّل اْلَعَدَد 261593 َعلى َخطِّ اْلَْعداِد.

260000 265000 270000261593

ُب اْلَعَدَد 261593 إِلى 260000. ُه َأْقَرُب إِلى اْلَعَدِد 260000 ِمنُْه إِلى اْلَعَدِد 270000. إَِذْن: ُأَقرِّ ُأالِحُظ َأنَّ

ُب اْلَعَدَد 26354 إِلى َأْقَرِب َأْلٍف بِاْستِْعماِل َخطِّ اْلَْعداِد.  أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: ُأَقرِّ

أُحاِوُل

 1 َأْمَلُ اْلَجْدَوَل اْلتَِي بِما ُيناِسُبُه:

إِلى َأْقَرِب 10اْلَعَدُد
إِلى َأْقَرِب 

100

إِلى َأْقَرِب 

1000

إِلى َأْقَرِب 

10000

15236

269752

816242

5818

49000

 100000

 2 َأْسَتْعِمُل َخطَّ اْلَْعداِد لَِتْقريِب ُكلِّ َعَدٍد ِمّما َيْأتي:

التَّْمثيُل َعلى َخطِّ اْلَْعداِدَمنِْزَلُة التَّْقريِباْلَعَدُد

إِلى َأْقَرِب ِمَئٍة554620

إِلى َأْقَرِب َأْلٍف78510

إِلى َأْقَرِب 10 آالٍف197325

إِذا كاَنــِت اْلَمنِْزَلــُة َعــْن َيميــِن 
َأْو   5 التَّْقريــِب ُتســاوي  َمنِْزَلــِة 
التَّْقريِب َمنِْزَلَة  َأزيــُد  َفإِنَّني   َأْكَثَر؛ 

في  َأْصفاًرا  َوَأَضــُع   ،1 بِِمْقــداِر 
اْلَمناِزِل َجميِعها َعْن َيمينِها.

بَِع ُخُطواِت التَّْقريِب َكما في  َأْن َأتَّ
ْرِس. َأْمثَِلِة الدَّ

أَتََذكَُّر
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الَْوْحَدُة 1

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

أَُحلُّ الَْمسائَِل

َب إَِلْيها؟ تي َقرَّ َب رامي اْلَعَدَد 308156 إِلى 308200. ما اْلقيَمُة اْلَمنِْزلِيَُّة الَّ  3 َقرَّ

َلٌة kg 16724. ما ُكْتَلُتها التَّْقريبِيَُّة؟   4 َنْقٌل: ُكْتَلُة شاِحنٍَة َوِهَي ُمَحمَّ

ُب اْلَمساَفَة   5  َســَفٌر: َتْقَطُع الّطاِئَرُة اْلُمسافَِرُة ِمْن َعّماَن إِلى َمْسَقَط َمساَفَة km 2418. ُأَقرِّ

إِلى َأْقَرِب ِمَئِة كيلوِمْتٍر، ُثمَّ إِلى َأْقَرِب َأْلِف كيلوِمْتٍر. ما التَّْقريُب اْلَْفَضُل؟ ُأناِقُش ُزَماِئَي 

في إِجاَبتَِي.

َتْيِن. ْخباِريَّ  6 َأعوُد إِلى فِْقَرِة )َأْسَتْكِشُف(، َوُأبيُِّن لِماذا اْخَتَلَفْت َتْقديراُت اْلَقناَتْيِن اإْلِ

مالِيَِّة،  ِة َأِمريكا الشَّ  7  ُبَحْيراٌت: ُبَحْيَرُة )سوبيْريور( ِهَي َأْكَبُر ُبَحْيَرِة ِمياٍه َعْذَبٍة ِمساَحًة في قارَّ

ُب ِمساَحَة اْلُبَحْيَرِة إِلى َأْقَرِب َأْلٍف. َوَتْبُلُغ ِمساَحُتها km2 82103. ُأَقرِّ

 8  تِجاَرٌة: َبَلَغْت َأْرباُح َشــِرَكٍة 152496 ديناًرا ُأْرُدنِيًّا. َأْختاُر َمنِْزَلًة ُمناِســَبًة لِلتَّْقريِب، ُثمَّ 

ُب اْلَْرباَح بِاْستِْعماِل َخطِّ اْلَْعداِد. ُأَقرِّ

 9  َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: َتقوُل ريُم إِنَّ َتْقريَب اْلَعَدِد 479624 إِلى َأْقَرِب 1000 ُهَو 479000. 

ُر إجاَبتَِي. َهْل ما َتقوُلُه ريُم َصحيٌح؟ ُأَبرِّ

جاَبُة 480000. َأْكُتُب 4  َب َعَدٌد إِلى َأْقَرِب 10 آالٍف َفكاَنــِت اإْلِ  10  َمْســَأَلٌة َمْفتوَحٌة: ُقرِّ

َأْعداٍد ُيْمِكنُني َتْقريُبها إِلى هذا اْلَعَدِد.

ُب َعَدًدا إِلى أقرب 10 آالٍف؟ ُث: َكْيَف ُأَقرِّ   أَتََحدَّ

اْلَخْمــِس  اْلُبَحْيــراِت  َأْكَبــُر 
ــمالِيَِّة،  اْلُعْظمى في َأميِركا الشَّ
ُبَحْيراِت  َأْكَبــِر  ثالُِث  َأنَّها  َكما 

اْلماِء اْلَعْذِب في اْلعاَلِم.

بَُحيْرَُة )سوبيْريور(

Km َتْعنَي كيلوِمْتًرا.

Kg َتْعني كيلوغراًما.

ًعا Km2 َتْعني كيلوِمْتًرا ُمَربَّ

إِرْشاٌد:
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رُْس تَْقديُر الَْمْجموِع َوالَْفرِْقالدَّ 5
 أَْستَْكِشُف

ِخُر َسْعٌد ُجْزًءا ِمْن راتِبِِه لِِشراِء َأْجِهَزٍة  َيدَّ

َكْهَرباِئيَّــٍة َوَأَثاٍث لَِمنِْزلِــِه اْلَجديِد، إِذا 

كاَن َثَمُن اْلَثــاِث 1599 ديناًرا، َوَثَمُن 

الَْجِهَزِة الَكْهَرباِئيَِّة 1233 ديناًرا، َفَكْم 

ديناًرا َيْحَتاُج َتْقريًبا لِِشراِئها؟ 

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

ُر اْلَمْجموَع َواْلَفْرَق ُأَقدِّ

قيَقِة لَِمْسَأَلِة اْلَجْمِع َأِو  جاَبِة الدَّ جاَبِة بِإِْعطاِء إِجاَبٍة َقريَبٍة ِمَن اإْلِ َؤاِل َكِلَمُة َتْقريًبا، َفهذا َيْعني َتْقديَر اإْلِ  إِذا َوَرَدْت في السُّ

الطَّْرِح، َوَيكوُن ذلَِك بَِتْقريِب اْلَعَدِد إِلى َأْقَرِب 1000 َأْو 10000 َحْسَب اْلَمْطلوِب.

أَتََعلَُّم

ُر ناتَِج 5354+2835. ِمثاٌل 1 ُأَقدِّ

ُر ناتَِج َجْمِع اْلَعَدَدْيِن 2835 َو5354 بَِتْقريِب اْلَْعداِد إِلى َأْقَرِب 1000.  ُأَقدِّ

3000

+

ُب إِلى ُيَقرَّ
ُب إِلى ُيَقرَّ

2835

+ 50005354

8000

إَِذْن: 2835 + 5354 ُتساوي 8000 َتْقريًبا.

ُر ناتَِج 3542 + 1789 بِالتَّْقريِب إِلى َأْقَرِب 1000.  أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: ُأَقدِّ
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الَْوْحَدُة 1

َوُيْمِكنُني َتْقديُر اْلَفْرِق إِلى َأْقَرِب 10000 بِالطَّريَقِة َنْفِسها.

 ِمثاٌل ِمَن الَْحياِة

، َكْم ُمراِجًعا  يََّة في َمدينَِة َعْجلوَن، ِمنُْهْم 316110 َلَدْيِهْم َتْأميٌن َعْسَكِريٌّ حِّ ٌة: زاَر 577817 ُمراِجًعا اْلَمراِكَز الصِّ ِصحَّ
ِة اْلُْرُدنِيَِّة حَّ زاَر اْلَمراِكَز ِمْن َغْيِر اْلَعْسَكِرّييَن َتْقريًبا؟ اْلَمْصَدُر / َتْقريُر ِوزاَرِة الصِّ

 580000

–

ُب إِلى ُيَقرَّ
ُب إِلى ُيَقرَّ

577817

–  320000316110

260000

َأْي إِنَّ َتْقديَر ناتِِج  = 316110 - 577817 هو 260000 َتْقريًبا.

يََّة ِمْن َغْيِر اْلَعْسَكِرّييَن 260000 ُمراِجٍع َتْقريًبا. حِّ إَِذْن: زاَر اْلَمراِكَز الصِّ

 أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: 

ناِث َتْقريًبا؟   كوِر، َفَكْم َعَدُد اْلَمواليِد اإْلِ َمواليُد: َبَلَغ َعَدُد اْلَمواليِد في اْلعاِصَمِة َعّماَن 85113، كاَن ِمنُْهْم 43938 ِمَن الذُّ

أُحاِوُل

ُر النّاتَِج بَِتْقريِب اْلَْعداِد إِلى َأْقَرِب ِقْيَمٍة َمنِْزلِيٍَّة ُمْعطاٍة، في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:  ُأَقدِّ

 =  +    ِمَئًة، 218 + 512  1

 =  -  ِمَئًة،  8563 - 9328  2

 =  +  َأْلًفا، 72198 + 19294  3

 =  -  َأْلًفا، 33681 - 43219  4

 =  +    10 ُألوٍف، 540663 + 214621   5

 =  -  10 ُألوٍف،  458615 - 845726   6

ُب كاِل اْلَعَدَدْيــِن، ُثمَّ ُأْجري  ُأَقــرِّ
َعَملِيَّــَة اْلَجْمِع َأِو الطَّــْرِح لَِتْقديِر 

النّاتِِج.

دادأَتََذكَُّر
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أَُحلُّ الَْمسائَِل

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

 =  +   10 ُألوٍف،  754625 + 23548   7

 =  -   10 ُألوٍف،   25468 - 186522   8

ُر اْلَمساَفَة  َمِة km 1514، َوَتْبُعُد َعْن َأْنَقَرَة km 1259، ُأَقدِّ َة اْلُمَكرَّ  9  َتْبُعُد َعّماُن َعْن َمكَّ

َة ُمروًرا بَِعّماَن.  تي َسَيْقَطُعها اْلحاجُّ ِمْن َأْنَقَرَة إِلى َمكَّ بِاْلُلوِف الَّ

لِْكترونِيَّــِة 986574 ِجهاًزا، بِيَع ِمنْها 39685 ِخاَل النِّْصِف   10  َأْنَتَج َمْصنٌَع لِْلَْجِهَزِة اإْلِ

َيِة فِي اْلَمْصنَِع بِاْلُلوِف. ُر َعَدَد اْلَْجِهَزِة اْلُمَتَبقِّ ِل ِمَن اْلعاِم، ُأَقدِّ اْلَوَّ

 11  ِرياَضــٌة: كاَن َأْكَبــُر ُحضوٍر َجماهيِريٍّ فــي َكْأِس اْلعاَلِم في عــاِم 1950، إِْذ َبَلَغ َعَدُد 

اْلُحضوِر 199854، َبْينَما كاَن َأَقلُّ ُحضوٍر َجماهيِريٍّ في َكْأِس اْلعاَلِم في عاِم 1934، 

َتْيِن. ُر اْلَفْرَق َبْيَن َعَدِد اْلُحُضوِر في اْلَمرَّ إِْذ َبَلَغ َعَدُد اْلُحضوِر 23235، ُأَقدِّ

َر َمْحموٌد َويوُســُف َمْجُموَع اْلَعَدَدْيــِن 4586 َو3658، َفكاَنْت   12  َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: َقدَّ

إِجاَبتاُهما َكما َيْأتي:

َمْحموٌد

4000 + 5000 = 9000

يوُسُف

4000 + 4000 = 8000

ُر إِجاَبتَِي. َمْن ِمنُْهما إَِجاَبُتُه َصِحيَحٌة؟ ُأَبرِّ

 13 َأْطَرُح اْلَمْسَأَلَة: َأْكُتُب َمْسَأَلَة َجْمٍع َوَمْسَأَلَة َطْرٍح، ناتُِج َتْقديِر ُكلٍّ ِمنُْهما 30000.

ُر ناتَِج َجْمِع َعَدَدْيِن إِلى َأْقَرِب 10000؟ ُث: َكْيَف ُأَقدِّ   أَتََحدَّ

ِعنَْد َتْقديِر ناتِــِج َجْمِع َعَدَدْيِن َأْو 
َنْفُســُه  الَعَدُد  َلُهما  َلْيَس  َطْرِحِهما 
ُب كاِل اْلَعَدَدْيِن  ِمَن اْلَمنــاِزِل، ُأَقرِّ
إِلى َأْكَبِر َمنِْزَلٍة في َأْصَغِر اْلَعَدَدْيِن. 

أَتََذكَُّر

اْلَقَدِم،  ُكَرِة  لِِرياَضِة  ُمســاَبَقٍة  َأَهمُّ 
َوُتقــام ُكلَّ 4 َأْعــواٍم ُمنْــُذ عــاِم 
1930م. حاِمُل َلَقِب َكْأِس اْلعاَلِم 

في آِخِر ُبطوَلــٍة في عام 2018م، 
. ُهَو اْلُمنَْتَخُب اْلَفَرْنِسيُّ

كَأُْس الْعالَِم:

Km َتْعنَي كيلوِمْتًرا.

إِرْشاٌد:
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رُْس َجْمُع اْلَْعداِدالدَّ 6
 أَْستَْكِشُف

َقــِدَم إِلــى اْلُْرُدنِّ في اْلَفْتــَرِة ِمْن 

نيساَن إِلى ُحَزْيراَن في َعاِم 2017، 

َغْيَر  َو41365  ُأْرُدنِيًّــا   447776

إِلى  َقِدَم  َمــْن  َمْجُموُع  َكْم   ، ُأْرُدنِيٍّ

؟ اْلُْرُدنِّ

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

َأِجُد ناتَِج َجْمِع َعَدَدْيِن ِضْمَن 6 

َمناِزَل.

الُْمْصطَلَحاُت

إِعاَدُة التَّْجميِع

 ُيْمِكنُني إيجاُد ناتِِج َجْمِع َعَدَدْيِن ِضْمَن 6 َمناِزَل ُأُفِقيًّا، َكما ُيْمِكنُني اْستِْعماُل اْلقيَمِة اْلَمنِْزلِيَِّة لِذلَِك؛ َوفي َبْعِض 

ُر  جاَبِة، ُأَقدِّ ِق ِمْن َمْعقولِيَِّة اإْلِ اْلَمساِئِل َأْحتاُج إِلى إِعاَدِة التَّْجميِع )regrouping( إِليجاِد ناتِِج اْلَجْمِع. َولِلتََّحقُّ

تي َوَجْدُتها. جاَبِة الَّ النّاتَِج َوُأقاِرُنُه بِاإْلِ

أَتََعلَُّم

ِة اْلَمْصَدُر/ َمْوِقُع دائَِرِة اْلِْحصاءاِت اْلعامَّ

ِمثاٌل 1 َأِجُد ناتَِج َجْمِع َعَدَدْيِن ِضْمَن 6 َمناِزَل.

َأِجُد ناتَِج: 1925 + 3269 
ُر النّاتَِج: ُب ِكا اْلَعَدَدْيِن إِلى َأْقَرِب 1000، َوُأَقدِّ ُأَقرِّ

 الطَّريَقُة 1: اْلَجْمُع ُأُفِقيًّا: 
َأْبَدُأ اْلَجْمَع بِالتَّْرتيِب َبْدًءا ِمْن َمنِْزَلِة اْلحاِد ُمْســَتِعينًا بِاْلِقَيِم اْلَمنِْزلِيَّــِة لَِلْرقاِم في اْلَعَدَدْيِن، َوُمراِعًيا إِعاَدَة التَّْجميِع 

ِعنَْد اْلحاَجِة.

1اْلُخْطَوُة َأَجْمُع اْلحاَد.

3269 + 1925 =   4

 1 + 6 + 2 = 9 2اْلُخْطَوُة َأَجْمُع اْلَعَشراِت. 

3269 + 1925 =  94

 3000

+

ُب إِلى ُيَقرَّ
ُب إِلى ُيَقرَّ

3269

+  20001925

5000

1 1
9 آحاٍد + 5 آحــاٍد = 14 آحاًدا. 
ُأعيُد َتْجميَع 14 آحاًدا إِلى 1 ِمَن 

اْلَعَشراِت َو4 آحاٍد.
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3اْلُخْطَوُة َأَجْمُع اْلِمئاِت.

3269 + 1925 = 194

 

4اْلُخْطَوُة َأَجْمُع آحاِد اُللوِف. 

3269 + 1925 = 5194

  

َأْي إِنَّ 5194 = 1925 + 3269

الطَّريَقُة 2: اْلَجْمُع بِاْستِْعماِل َلْوَحِة اْلَمناِزِل.

ُأَرتُِّب اْلَْعداَد في َلْوَحِة اْلقيَمِة اْلَمنِْزلِيَِّة َبْعُضها َفْوَق َبْعٍض ِمْن َمنِْزَلِة اْلحاِد.

إِعاَدُة التَّْجميِع

َدْوَرُة اْلُلوِفَدْوَرُة اْلحاِد

حاٌد
آ

1

ٌت 
َشرا

َع

ٌت
ِمئا

1

 
حاٌد

آ

ٌت
َشرا

َع

ٌت
ِمئا

ُل 9623اْلَعَدُد اْلَوَّ

5291اْلَعَدُد الّثاني

4915اْلَمْجموُع

إَِذْن: ناتُِج 5194 = 1925 + 3269 

جاَبُة َمْعقوَلٌة. جاَبِة. إَِذْن: اإْلِ ُق: َنتيَجُة التَّْقديِر 5000 َوِهَي َقريَبٌة ِمَن اإْلِ َأَتَحقَّ

ُق ِمْن َمْعقولِيَِّة اإلجابة.    أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َأِجُد ناتَِج: 264854 + 369822 َوَأَتَحقَّ

 1 + 3 + 1 = 5

11 2 ِمَن الِمئــاِت + 9 ِمئاٍت = 11 
ِمَئًة ُأعيُد َتْجميــَع 11 ِمَئًة إِلى 1 
ِمْن آحاِد اْلُلوِف، َو1 ِمَن الِمئاِت.
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الَْوْحَدُة 1

 ِمثاٌل ِمَن الَْحياِة

ا. َأِجُد ناتَِج َجْمِع َعَدَدْيِن ِضْمَن 6 َمنَاِزَل َعموِديًّ

ِسياَحٌة: َبَلَغ َعَدُد ُزّواِر َمدينَِة اْلَبْترا لَِشْهِر َأْيلوَل ِمْن عاِم 2018 م، 19189 ُأْرُدنِيًّا َوَعَربِيًّا َو41886 َأْجنَبِيًّا، َفَكْم 
َمْجموُع ُزّواِر اْلَمدينَِة؟ اْلَمْصَدُر: َوكاَلُة اْلَْنباِء اْلُْرُدنِيَُّة

ُر النّاتَِج: ُب ِكا اْلَعَدَدْيِن إِلى َأْقَرِب 10000، َوُأَقدِّ ُأَقرِّ

 إِليجاِد ناتِِج َجْمِع 41886 + 19189 َأْبَدُأ اْلَجْمَع
بِالتَّْرتيِب ِمَن اْلَيميِن إِلى اْلَيساِر، ُمْسَتعينًا بِاْلِقَيِم اْلَمنِْزلِيَِّة لَِلْرقاِم في اْلَعَدَدْيِن َوُمراِعًيا إِعاَدَة التَّْجميِع. 

َأْي إِنَّ ناتَِج 19189 + 41886 ُيساوي 61075.

إَِذْن: زاَر َمدينََة اْلَبْترا في َشْهِر َأْيلوَل ِمْن عاِم 2018م، 61075 زاِئًرا.

جاَبُة َمْعقوَلٌة. قيَقِة لُِجْمَلِة اْلَجْمِع 61705، إَِذْن: اإْلِ جاَبِة الدَّ ُق: َنتيَجُة التَّْقديِر 60000 َوِهَي َقريَبٌة ِمَن اإْلِ َأَتَحقَّ

 أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: 

ناِث  ْرقاِء في عاِم 2018م، 12849 َوكاَن َعَدُد اْلَمواليِد ِمَن اإْلِ كوِر في ُمحاَفَظِة الزَّ َمواليُد: َبَلَغ َعَدُد اْلَمواليِد ِمَن الذُّ
ِة ُق ِمْن َمْعقولِيَِّة اإلجابة. المْصَدُر/ َمْوِقُع دائَِرِة اْلِْحصاءاِت اْلعامَّ 12216، َفَكْم َمْجموُع اْلَمواليِد؟ َأَتَحقَّ

 20000

+
ُب إِلى ُيَقرَّ
ُب إِلى ُيَقرَّ

19189

+   4000041886

60000
1 1 1 1  
19189

+ 41886

61075

أُحاِوُل

ا َيلِي: َأِجُد َناتَِج َجْمِع َكلٍّ ِممَّ

1  328179

+ 51850

   2  452761

+ 380904

3  22160 + 651512  =  4  271321 + 428223  =

ا، بَِتْرتيِب اْلَعَدَدْيِن َبْعُضها َفْوَق َبْعٍض، ُثمَّ َأَجْمُع َبْدًءا ِمْن َمنِْزَلِة الحاِد. ُيْمِكنُني َحلُّ َمساِئِل اْلَجْمِع َعموِديًّ

ُيْمكِنُنــي َجْمُع َأْكَثَر ِمــْن َعَدَدْيِن 
باِع اْلُخُطواِت الّسابَِقِة َنْفِسها. بِاتِّ

أَتََذكَُّر
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ِركاِت اْلُكْبرى 357419 ديناًرا ِخاَل َأَحِد اْلَْعواِم، َو395830   5  َبَلَغْت َأْرباُح إِْحدى الشَّ

ِرَكِة في اْلعاَمْيِن؟ ديناًرا ِخاَل اْلعاِم الّتالي، َفَكْم ديناًرا َبَلَغْت َأْرباُح الشَّ

 ،437072 km2 185180 ، َو العراَق km2 َة km2 89213 ، َوسوِريَّ  6  َتْبُلُغ ِمساَحُة اْلُْرُدنِّ

َوِل الثَّاِث َجميِعها؟ َفَكْم َمْجموُع ِمساحاِت الدُّ

 7  اْلحوُت اْلَْزَرُق: ُيوَلُد َصغيُر اْلحوِت اْلَْزَرِق َوُكْتَلُتُه ُتساوي kg 2267، َوَتزيُد بِِمْقداِر 

kg 1890 َتْقريًبا ِخاَل َثاَثِة َأسابيَع. َكْم َُتْصبُِح ُكْتَلُتُه َبْعَد َثاَثِة َأسابيَع؟

أَُحلُّ الَْمسائَِل

 8 َتْفكيٌر ناِقٌد: َأَضُع اْلَْرقاَم اْلُمناِسَبَة في اْلَفراِغ؛ لُِتْصبَِح َعَملِيَُّة اْلَجْمِع َصحيَحًة:

7 2 8 4 5

+ 3 7 2 9 7

5 4 8 1 2

 9  َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: َأْوَجَدْت ليُن َوَشْهُد َمْجُموَع اْلَعَدَدْيِن 685322 + 193005 َفكاَنْت 

إِجاَبتاُهما َكما َيْأتي:

ُر إِجاَبتَِي. َمْن ِمنُْهما إِجاَبُتها َصحيَحٌة؟ ُأَبرِّ

 10 َأْطَرُح اْلَمْسَأَلَة: َأْكُتُب َمْسَأَلًة َحياتِيًَّة لَِجْمِع َعَدَدْيِن، َيكوُن النّاتُِج َعنُْهما 895711.

ِه بَِطْرِح َأَحِد اْلَعَدَدْيِن اْلَمْجموَعْيِن  ِة َحلِّ َد ِمْن ِصحَّ ُه َيْسَتطيُع التََّأكُّ  11  َتْبريٌر: َيقوُل عيسى إِنَّ

ُر إِجاَبتَِي. ِمَن النَّتاِئِج. َهْل ُهَو َعَلى َصواٍب؟ ُأَبرِّ

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

ليُن
 193005

+  685322

878327

َشْهُد
 193005

+  685322

778327

ُد ِمْن َمنْطِِقيَِّة  ُث: َأْشــَرُح َكْيَف ُيْجَمُع َعَدداِن ِمْن 6 َمنــاِزَل، َوَكْيَف ُيْمِكنُني التََّأكُّ   أَتََحدَّ

. اْلَحلِّ

ُر  َأَتَذكَّ اْلَفراغــاِت،  َأْمــَلُ  ِعنَْدما 
اْلَْعداَد الَّتي ُأعيَد َتْجميُعها.

تَْنبيٌه

َأْكَبُر اْلَحَيوانــاِت اْلَمْعروَفِة، َوِمَن 
ِدِة بِاْلْنِقراِض. اْلَحَيواناِت اْلُمَهدَّ

الْحوُت اْلَْزَرُق:

Kg َتْعني كيلوغراًما.

ًعا Km2 َتْعني كيلوِمْتًرا ُمَربَّ

إِرْشاٌد:
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رُْس 7الدَّ
 أَْستَْكِشُف

َبَلــَغ إِْنتاُج اْلفوْســفاِت اْلجاِهــِز في عاِم 

 242565 َصْيَفِة  الرُّ َمنَْجــِم  في  2018م، 

ـا، َوفي َمنَْجِم اْلَحســا 798740 ُطنًّا،  ُطنًـّ

َفبَِكْم َيزيُد إِْنتاُج َمنَْجِم اْلَحســا َعلى إِْنتاِج 

َصْيَفِة؟   َمنَْجِم الرُّ

 ُيْمِكنُنــي إيجاُد ناتِــِج َطْرِح َعَدَدْيِن ِضْمَن 6 َمناِزَل ُأُفِقيًّا، َكما ُيْمِكنُني اْســتِْعماُل اْلقيَمــِة اْلَمنِْزلِيَِّة لِذلَِك؛ َوفي َبْعِض 

اْلَمساِئِل َأْحتاُج إِلى إِعاَدِة التَّْجميِع إِليجاِد ناتِِج الَطْرِح.

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 َأِجُد َناتَِج َطْرِح َعَدَدْيِن ِضْمَن 6 َمناِزَل.

َأِجُد ناتَِج: = 5681 - 9415

ُر النّاتَِج: ُب ِكا اْلَعَدَدْيِن إِلى َأْقَرِب 1000، َوُأَقدِّ ُأَقرِّ

9000

-

ُب إِلى ُيَقرَّ
ُب إِلى ُيَقرَّ

9415

- 60005681

3000

الطَّريَقُة 1: الطَّْرُح ُأُفِقيًّا: َأْبَدُأ الطَّْرَح بِالتَّْرتيِب َبْدًءا ِمْن َمنِْزَلِة اْلحاِد، ُمْســَتعينًا بِاْلِقَيِم اْلَمنِْزلِيَِّة لَِلْرقاِم في اْلَعَدَدْيِن، 
َوُمراِعًيا إِعاَدَة التَّْجميِع ِعنَْد اْلحاَجِة.

طَْرُح اْلَْعداِد

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

َأْطَرُح َعَدَدْيِن ِمْن 6 َمناِزَل َعَلى 

اْلَْكَثِر.
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 5 – 1 = 4 1اْلُخْطَوُة َأَطْرُح اْلحاَد. 

9415 - 5681 =   4

2اْلُخْطَوُة َأَطْرُح اْلَعَشراِت. 

9415 - 5681 =  34 
3 11

لَْطَرَح 8 َعَشراٍت ِمْن 1 ِمَن الَعَشراِت. 
ُأعيُد َتْجميَع 1 ِمَن الِمئاِت إِلى 10 َعَشَراٍت.

1 ِمَن الَعَشراِت + 10 َعَشراٍت = 11 َعَشَرًة.
َأْطَرُح 8 َعَشراٍت ِمْن 11 َعَشَرًة؛ َفَينُْتُج 3 َعَشراٍت. 

3اْلُخْطَوُة َأَطْرُح اْلِمئاِت.

9415 - 5681 = 734 
8 13

لَْطَرَح 6 ِمئاٍت ِمْن 3 اْلالِف. 
ُأعيُد َتْجميَع 1 ِمَن الالِف إِلى 10 ِمئاٍت. 

3 ِمئاٍت + 10 ِمئاٍت = 13 ِمَئًة.
َأْطَرُح 6 ِمئاٍت ِمْن 13 ِمَئًة، َفَينُْتُج 7 ِمئاٍت.

 8 - 5  = 3 4اْلُخْطَوُة َأَطْرُح آحاَد اْلُلوِف. 

 
9415 - 5681 = 3734 
8 13

َأْي إِنَّ 3734 = 5681 - 9415  

الطَّريَقُة 2: الطَّْرُح بِاْستِْعماِل َلْوَحِة اْلَمناِزِل.

ُأَرتُِّب اْلَْعداَد في َلْوَحِة اْلقيَمِة اْلَمنِْزلِيَِّة َبْعُضها َفْوَق َبْعٍض. 

َأْبَدُأ الطَّْرَح بِالتَّْرتيِب ِمَن اْلَيميِن إِلى اْلَيساِر ُمْسَتعينًا بِاْلِقَيِم اْلَمنِْزلِيَِّة لَِلْرقاِم في اْلَعَدَدْيِن، َوُمراِعًيا إِعاَدَة التَّْجميِع.

إِعاَدُة التَّْجميِع

َدْوَرُة اْلُلوِفَدْوَرُة اْلحاِد

حاٌد
آ

11

ٌت 
َشرا

َع

13

 
ٌت

ِمئا

8

 
حاٌد

آ

ٌت
َشرا

َع

ٌت
ِمئا

ُل /51/4/9اْلَعَدُد اْلَوَّ

1865اْلَعَدُد الّثاني

4373ناتُِج الطَّْرِح

↑
َأْطَرُح اْلحاَد.

↑
ُأعيُد التَّْجميَع 

َوَأْطَرُح.

↑
ُأعيُد التَّْجميَع 

َوَأْطَرُح.

↑
َأْطَرُح آحاَد اْلُلوِف.
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الَْوْحَدُة 1

 ِمثاٌل ِمَن الَْحياِة

ا. َأِجُد ناتَِج َطْرِح َعَدَدْيِن ِضْمَن 6 َمناِزَل َعموِديًّ

ناِث ِمنْها 198225،  ْأِن اْلَبَلِديِّ في عاِم 2017م في َمدينَِة إِْربَِد 220405، َوكاَن َعَدُد اإْلِ َثْرَوٌة َحَيوانِيٌَّة: َبَلَغ َعَدُد الضَّ
ِة كوِر؟ اْلَمْصَدُر / َمْوِقُع دائَِرِة اْلِْحصاءاِت اْلعامَّ َفَكْم َعَدُد الذُّ

ُر النّاتَِج:   ُب ِكا اْلَعَدَدْيِن إِلى َأْقَرِب 10000، ُثمَّ ُأَقدِّ ُأَقرِّ

إِليجاِد النّاتِِج: ُأَرتُِّب اْلَعَدَدْيِن َبْعُضُهما َفْوَق َبْعٍض 
َحْسَب اْلقيَمِة اْلَمنِْزلِيَِّة .

َأْبَدُأ بَِطْرِح اْلِقَيِم اْلَمنِْزلِيَِّة لَِلْرقاِم في اْلَعَدَدْيِن ِمَن اْلَيِميِن إِلى اْلَيساِر، ُمراِعًيا إِعاَدَة 
التَّْجميِع. 

َأْبَدُأ الطَّْرَح بِالتَّْرتيِب َبْدًءا ِمْن َمنِْزَلِة اْلحاِد، ُمْسَتعينًا بِاْلِقَيِم اْلَمنِْزلِيَِّة لَِلْرقاِم في اْلَعَدَدْيِن، 
َوُمراِعًيا إِعاَدَة التَّْجميِع ِعنَْد اْلحاَجِة.

َأْي إِنَّ 22180 = 198225 - 220405.

كوِر 22180. إَِذْن: َعَدُد الذُّ

جاَبُة َمْعقوَلٌة. جاَبِة، إَِذْن: اإْلِ ُق: َنتيَجُة التَّْقديِر 20000 َوِهَي َقريَبٌة ِمَن اإْلِ َأَتَحقَّ

إَِذْن: 3734 = 5681 - 9415  

جاَبُة َمْعقوَلٌة. جاَبِة، إَِذْن: اإْلِ ُق: َنتيَجُة التَّْقديِر 3000 َوِهَي َقريَبٌة ِمَن اإْلِ َأَتَحقَّ

ُق ِمْن َمْعقولِيَِّة اإلجابة.   أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي:  َأِجُد ناتَِج: 253941 - 845795 َوَأَتَحقَّ

220000

-

ُب إِلى ُيَقرَّ
ُب إِلى ُيَقرَّ

220405

-  200000198225

20000

ا، بَِتْرتيِب اْلَعَدَدْيِن َفْوَق َبْعِضِهما. ُيْمِكنُني َحلُّ َمساِئِل الطَّْرِح َعموِديًّ

11
1    1  10   3  10

2 2 0 4 0 5
- 1 9 8 2 2 5
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َصْيَفِة؟  7  أَعوُد إِلى ُسؤاِل )أَْسَتْكِشُف(، َوأَِجُد َكْم َيزيُد إِْنتاُج َمنَْجِم اْلَحسا َعلى إِْنتاِج َمنَْجِم الرُّ

ُة َجَبِل ُأمِّ الّدامي في اْلَعَقَبِة m 1854 َعْن َســْطِح اْلَْرِض، َوُتَعدُّ اْلَْعلى   8  ِجباٌل: َتْرَتِفُع ِقمَّ

َة َجَبِل َمْبَرٍك في َمدينَِة َمعاَن، الَّذي َيْرَتِفُع m 1727 َعْن َسْطِح اْلَبْحِر  ، إاِّل َأنَّ ِقمَّ في اْلُْرُدنِّ

ِة َجَبِل ُأمِّ الّدامي َعلى َجَبِل َمْبَرٍك؟  ّكاِن، بَِكْم َيزيُد اْرتِفاُع ِقمَّ ٍة َمْأهوَلٍة بِالسُّ ُتَعدُّ َأْعلى ِقمَّ

، َفَكْم َيِقلُّ َعَدُد اْلُعّماِل  راِعيَِّة اْلُمْسَتْأَجَرِة في اْلُْرُدنِّ  9  ُيَبيُِّن التَّْمثيُل اْلَبيانِيُّ َأْدناُه َعَدَد اْلَعماَلِة الزِّ

في عاَم 2005م، َعلى عاِم 1995م؟

دُ  دَ
ْعَ ال

0

10000

20000

40000

60000 53257

44349

31156
30000

50000

1995 2005 2015

ةُ  رَ تَأْجَ يَّةُ املُْسْ راعِ املَةُ الزِّ الْعَ

الْعامُ

أَُحلُّ الَْمسائَِل

أُحاِوُل

ُر ناتَِج ما َيْأتي، َوَأِجُدُه:    ُأَقدِّ

1  820041

- 287980

2  282704

- 11387

3  658210

- 192180

4  683250 - 205008 =

5  769251 - 298622 =

6  95286 - 12562  - 20058 =

  أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي:  

ِمســاَحٌة: َتْبُلُغ ِمساَحُة محافظة العاصمة km2 7579، َبْينَما َتْبُلُغ ِمساَحُة ُمحاَفَظِة َمعاَن  

km2 32832، بَِكْم َتِزيُد ِمســاَحُة َمعاَن َعلى ِمســاَحِة اْلعاِصَمِة؟ َأَتَحّقُق ِمْن َمْعقولِيَِّة 

اإلجابة. 

ِعنَْد َطْرِح َعَدَدْيِن ِمْن َعَدٍد، َأْطَرُح 
ِل، ُثمَّ َأْطَرُح  اْلَعــَدَد الّثانَِي ِمَن اْلَوَّ
َطْرِح  ناتِــِج  ِمْن  الّثالِــَث  اْلَعــَدَد 

ِل َوالّثاني. اْلَعَدَدْيِن اْلَوَّ

أَتََذكَُّر

m َتْعني ِمْتًرا.

إِرْشاٌد:
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الَْوْحَدُة 1

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

 11 َتْفكيٌر ناِقٌد: َأَضُع اْلَْرقاَم اْلُمناِسَبَة في اْلَفراِغ؛ لُِتْصبَِح َعَملِيَُّة الطَّرح َصحيَحًة:

9 1 6 2 9

- 3 6 2 3 7

5 2 2 3 2

 12  َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: َأْوَجَد ُعَمُر َواْلَبراُء ناتَِج َطْرِح اْلَعَدَدْيِن 210568 – 574023، فكاَنْت 

إِجاَبتاُهما َكما َيْأتي: 

ُعَمُر
  574023

-   210568

353455

اْلَبراُء
  574023

-   210568

 363455

ُر إِجاَبتَِي. َمْن ِمنُْهما إِجاَبُتُه َصحيَحٌة؟ ُأَبرِّ

 13  َأْطَرُح اْلَمْسَأَلَة: َأْكُتُب اْلَعَدَد الَّذي إِذا ُطِرَح ِمنُْه اْلَعَدُد 23155 َيُكوُن النّاتُِج َعَدًدا 

ًنا ِمْن 4 َمناِزَل. ُمَكوَّ

ِة َحلِّها بَِجْمِع اْلَمْطروِح َمَع النّاتِِج. َهْل  َد ِمْن ِصحَّ  14  َتْبريٌر: َتقوُل ِهَبُة إِنَّها َتْسَتطيُع التََّأكُّ

ُر إِجاَبتَِي. ِهَي َعلى َصواٍب؟ ُأَبرِّ

ُث: ماَذا َأْعني بِإعاَدِة التَّْجميِع في َعَمِليَِّة الطَّْرِح؟   أَتََحدَّ

ِهْجَرُة الطُّيوِر
اْلَمساَفُة اْلَمْقطوَعُةالّطائُِر

km 14895اْلُمَخْضَرُم

ْقَلُق km 6948اللَّ

تي   10  ُطيوٌر ُمهاِجَرٌة: ُيَبيُِّن اْلَجْدَوُل اْلُمجاِوُر اْلَمســافاِت الَّ

َتْقَطُعهــا َبْعُض الطُّيوِر في َأْثناِء ِهْجَرتِها اْلَمْوِســِميَِّة ُكلَّ 

تي َيْقَطُعها َطاِئُر اْلُمَخْضَرِم َعلى  عاٍم. َكْم َتزيُد اْلَمساَفُة الَّ

ْقَلِق؟ تي َيْقَطُعها َطاِئُر اللَّ اْلَمساَفِة الَّ
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أَْسِئلٌَة َمْوضوِعيٌَّة

حيَحَة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ

 1  ُيْكَتُب اْلَعَدُد َســْبَعٌة َوَثاُثوَن َأْلًفا َوتِْســُعوَن، بِالّصْيَغِة 

اْلِقياِسيَِّة َعلى الّصوَرِة:

ب( 37090 أ  ( 3790   

د  ( 90037 جـ( 370090  

 2 اْلَعَدُد اْلَْصَغُر ِمْن هِذِه اْلَْعداِد، ُهَو:

ب( 985247 أ  ( 245871  

د  ( 124837 جـ( 81254  

 3 َتْقديُر اْلَفْرِق َبْيَن اْلَعَدَدْيِن 758410 َو25974، ُهَو:

ب( 743000 أ  ( 740000  

د  ( 400000 جـ( 730000  

 4 َمْجموُع الَعَدَدْيِن 512924 َو145200، ُهَو:

ب( 658124 أ  (  657124  

د  ( 433724 جـ( 367724  

 5 اْلَفْرُق َبْيَن اْلَعَدَدْيِن 425087 َو21461، ُهَو:

ب( 446548 أ  (  404426  

د  ( 639697 جـ( 403626  

ْمَز )< ، > ، =( في اْلَفراِغ؛ لُِتْصبَِح اْلِعباَرُة َصحيَحًة: َأَضُع الرَّ

6  375809  375890

 تِْسَعَة آالٍف َوَثاَثِمَئٍة  9300  7

8  21870  20000 +1000 + 800 + 7

416 َأْلًفا  41600  9

ُب اْلَْعداَد اْلتَِيَة َحْسَب اْلَمْطلوِب في ما َيْأتي: ُأَقرِّ

 10 95084 إلى أقرب 1000       

 11 358971 إلى أقرب 10000       

ِحيَحِة، َوإَِشاَرَة )✘(   12  َأَضُع إَِشاَرَة)✔( َأَماَم اْلُجْمَلِة الصَّ

ا َيْأتِي: َأَماَم اْلُجْمَلِة اْلَخاطَِئِة فِي ُكلٍّ ِممَّ

بِالّصيَغِة  َوَأْرَبُعوَن  َوِمَئٌة  َأْلٍف  اْلَعَدُد َثاُثِمَئِة  أ  (  ُيْكَتُب 

ْكِل: 300104. ) ( اْلِقياِسيَِّة َعلى الشَّ

 ب(  الّصيَغُة التَّحليِليَُّة لِْلَعَدِد 524789 ِهَي:

 500000 + 20000 + 4000 + 700 + 80 + 9

) (

جـ(  إِعــاَدُة التَّْجميِع فــي َعَمِليَِّة الطَّــْرِح َتْعني إِعاَدَة 

اْلَجْمِع. ) (

د  (  إِذا َوَرَدْت في ُسؤاٍل َكِلَمُة )َتْقريًبا(، َفهذا َيْعني َأْن َنقوَم 

ُب النّاتَِج. ) ( بَِعَمِليَِّة اْلَجْمِع َأِو الطَّْرِح، ُثمَّ ُنَقرِّ
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الَْوْحَدُة 1

أَْسِئلٌَة ذاُت إِجابٍَة قَصيرٍَة

 13  ُأَرتُِّب اْلَْعداَد اْلتَِيَة َتناُزلِيًّا:

45862 ، 158914 ، 258961 ، 97843

ُر ناتَِج ما َيْأتي، َوَأِجُدُه: ُأَقدِّ

14  297101

+ 421689

 15  928107

- 452721

16  530271 +  142987 =

 17  َبواِخــُر: َنَقَلْت باِخــَرٌة 546369 ُطنَّ َقْمــٍح في َأَحِد 

ْهِر الّتالي. ما  اْلَْشــُهِر، ُثمَّ َنَقَلْت 549636 ُطنًّا في الشَّ

يََّة اْلَْكَبَر ِمَن اْلَقْمِح؟ ْهُر الَّذي َنَقَلْت فيِه اْلباِخَرُة اْلَكمِّ الشَّ

ــْخُص اْلبالُِغ إِلــى 2880 كوًبا ِمَن  ٌة: َيْحتاُج الشَّ  18  ِصحَّ

ا. َهْل َتْخَتِلُف اْلقيَمــُة اْلَمنِْزلِيَُّة ــْرِب َســنَِويًّ  اْلماِء لِلشُّ

ْقِم 8 في اْلَمنِْزَلَتْيِن؟ لِلرَّ

ّياَرِة   19  تَِجاَرٌة: ُتريُد فاطَِمُة ِشراَء َســّياَرٍة، َوكاَن ِسْعُر السَّ

ــّياَرِة َنْفِسها  اْلَجديَدِة 15120 ديناًرا، َبْينَما ِســْعُر السَّ

ُر َفاطَِمُة ِعنَْد ِشراِء  ُمْسَتْعَمَلًة 10150 ديناًرا، َكْم َسُتَوفِّ

ّياَرِة اْلُمْسَتْعَمَلِة؟ السَّ

أَْسِئلٌَة معياريّة

ْقُم الَّذي َيَقُع في َمنِْزَلِة َعَشــراِت اْلُلوِف في اْلَعَدِد   20  الرَّ

746320، ُهَو:

ب( 4 أ  ( 2   

د  ( 7 جـ( 6   

 21  اْلَعَدُد الَّذي ُيساوي

 9 آحادٍ + 3 َعَشراٍت + 5 ِمئاٍت + 6 ِمئاِت اْلُلوِف، ُهَو:

ب( 60539 أ  ( 6539  

د  ( 600539 جـ( 650039  

 22 إِْحدى اْلِعباراِت اْلتَِيِة َصحيَحٌة: 

أ  ( 4370000  =  7430000

ب( 437000 < 743000

جـ( 473000 > 743000

د  (  437000 > 74300

 23  اْلَعــَدُد الَّذي َتْقريُبُه إِلى َأْقَرِب َعَشــَرِة آالٍف ُيســاوي 

140000، ُهَو:

ب( 145000 أ  ( 134999  

د  ( 149000 جـ( 143999  

ِع؛ لَِتُكوَن اْلِعباَرُة  ْقــُم الَّذي ُيْمِكنُني َوْضُعُه في اْلُمَربَّ  24  الرَّ

َصحيَحًة:

 570000  +  190000   =  - 150000 

ب( 910000 أ  (  610000  

د  ( 810000 جـ( 760000  

داد
إلع
يد ا
خة ق

نس

www.jnob-jo.com



40

الَْوْحَدُة

رُْب22 الضَّ

رِْب؟  لِماذا أَْدرُُس َعَملِيََّة الضَّ

ْرِب َكثيــًرا في َحياتِنا  َنْســَتْعِمُل َعَمِليََّة الضَّ

ْرَب لِنَْحُسَب  اْلَيْوِميَِّة، َفَمَثًل: َنْســَتْعِمُل الضَّ

ُق. َولِكْن،  قيَمَة اْلُمْشــَتَرياِت ِعنَْدما َنَتَســوَّ

ْرِب  ُق َأْحياًنا َتْقديَر َنواتِِج الضَّ َيَتَطلَُّب التََّسوُّ

بُِسْرَعٍة، ِمْن دوِن اْستِْعماِل َوَرَقٍة َوَقَلٍم. َوفي 

ُم اْلَكثيَر ِمْن َمهاراِت  هِذِه اْلَوْحَدِة، َســَأَتَعلَّ

. ْهنِيِّ ْرِب َواْلِحساِب الذِّ َتْقديِر َنواتِِج الضَّ

تََعلَّْمُت ساِبًقا:

 َضْرَب اْلَْعداِد َحّتى 10 × 10.

ْرِب بَِأْكَثَر ِمْن َطريَقٍة.  َتْمثيَل َعَمِليَِّة الضَّ

ْرِب َعلى اْلَجْمِع  يَِّة َتْوزيــِع الضَّ   َتْوظيَف َخاصِّ
في َحلِّ اْلَمساِئِل.

.  إيجاَد ُمضاَعفاِت َعَدٍد ُكلِّيٍّ

َسأَتََعلَُّم ِفي َهِذِه الَْوْحَدِة:

يٍَّة في ُمضاَعفاِت 10، 100،    َضْرَب َأْعــداٍد ُكلِّ
1000 ِذْهنِيًّا.

  َتْقديــَر ناتِِج َضْرِب َعَدٍد ُكلِّيٍّ ِمْن 3 َمناِزَل َعَلى 
اْلَْكثِر، في َعَدٍد ِمْن َمنِْزَلٍة واِحَدٍة.

  َضْرَب َعَدٍد ُكلِّيٍّ ِمــْن 3 َمناِزَل َعلى اْلَْكثِر، في 
َعَدٍد ِمْن َمنِْزَلٍة واِحَدٍة. 

  َتْقديَر َعَدٍد ُكلِّيٍّ ِمــْن َمنِْزَلَتْيِن، َوَضْرَبُه في َعَدٍد 
ِمْن َمنِْزَلَتْيِن.
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الَّذي  لَِتنْفيِذ َمْشروِعَي اْلَخاصِّ   َأْسَتِعدُّ َوُزَملِئَي 

ُمُه في هِذِه اْلَوْحَدِة؛ لَتْقديِر ُكَتِل َبْعِض  َسَأْســَتْعِمُل فيِه ما َأَتَعلَّ

َأْنواِع اْلُخضاِر، وُمقاَرَنتِها بِاْلُكَتِل اْلَحقيِقيَِّة.

ْرِب،  َهَدُف الَْمْشــروِع: َتْعزيــُز َمهاراِت َتْقديــِر َنواتِِج الضَّ

قيَقِة. َوُمقاَرَنُتها بِالنَّواتِِج الدَّ

الَْمَوادُّ الّلزَِمُة:

َحّباُت ُخَضاٍر  
ميزاٌن  
َوَرَقٌة.  

ُخطُواُت تَْنفيِذ الَْمْشروِع:

 1  ُأْحِضُر 4 َأْنواٍع ِمَن اْلُخضاِر اْلُمْخَتِلَفِة )8 َحّباٍت ِمْن ُكلِّ 

َنْوٍع( َوِهَي: َلْيموٌن، َبنَدوَرٌة، ِخياٌر، َبطاطا.

ْفَحــِة اْلُولى ِمْن   2  َأْرُســُم اْلَجْدَوَل اْلُمجاِوَر َعلى الصَّ

ٍة. َمْطِويَّ

اْلُخضاُر
ُكْتَلُة اْلَحبَِّة 

اْلَواِحَدِة 
بِاْلغراِم.

اْلُكْتَلَة 
ُة لـ 8  التَّْقديِريَّ

َحّباٍت.

اْلُكْتَلَة اْلَحقيِقيَُّة 
لـ 8 َحّباٍت.

َهِل اْلُكْتَلُة 
ُة َقريَبٌة  التَّْقديِريَّ

ِمَن اْلُكْتَلِة 
اْلَحقيِقيَِّة؟ َنَعم 

/ ال 

؛ لِِقيــاِس ُكْتَلِة َحبٍَّة   3  َأْســَتْعِمُل اْلميزاَن اْلُمَتوافِــَر َلَديَّ

ُلها في اْلَجْدَوِل. واِحَدٍة ِمْن ُكلِّ ُخضاٍر بِاْلغراِم، َوُأَسجِّ

ُر ُكْتَلَة 8 َحّباٍت ِمْن ُكلِّ   4  ُأَقدِّ

ُل َنواتَِج الَتْقديِر في  ْرِب، َوُأَســجِّ َنْوٍع بِاْســتِْعماِل الضَّ

اْلَجْدَوِل.

 5  َأْســَتْعِمُل اْلميزاَن لِِقيــاِس اْلُكْتَلِة اْلَحقيِقيَّــِة لِْلَحّباِت 

ُد إِذا كاَنِت  ُلها في اْلَجْدَوِل، ُثمَّ ُأَحــدِّ الثَّماني َوُأَســجِّ

ُة َقريَبًة ِمَن اْلُكْتَلِة اْلَحقيِقيَِّة َأْم ال. اْلُكَتُل التَّْقديِريَّ

 ، ــُة َبعيَدًة َعِن النّاتِِج اْلَحقيِقيِّ  6  إِذا كاَنِت اْلُكْتَلُة التَّْقديِريَّ

ْفَحِة الّثانَِيِة ِمَن  َفُأحاِوُل ِكتاَبَة َتْفســيراٍت لِذلَِك في الصَّ

ِة. اْلَمْطِويَّ

ْجراِء اْلُمقاَرناِت اْلتَِيِة، ُثمَّ َأْسَتْعِمُل  ْرَب ِلِ  7  َأْسَتْعِمُل الضَّ

ْفَحِة  تي َأْكُتُبها في الصَّ ِق ِمْن إِجاباتي، الَّ اْلميــزاَن لِلتََّحقُّ

ِة. الّثالَِثِة ِمَن اْلَمْطِويَّ

ُهما َأْكَبــُر، ُكْتَلُة 3 َحّباِت َلْيمــوٍن َأْم 3 َحّباٍت ِمَن    َأيُّ
اْلَبنَدوَرِة؟

ُهما َأْكَبُر، ُكْتَلُة 10 َحّباِت ِخياٍر، َأْم َحبََّتي َبطاطا؟   َأيُّ

ــِة، فاِئَدَتْيِن  ْفَحِة اْلَخيــَرِة ِمَن اْلَمْطِويَّ  8  َأْكُتُب فــي الصَّ

يََّتْيِن لُِكلِّ َنْوٍع ِمْن َهِذِه اْلَخْضراواِت. ِصحِّ

َعرُْض النَّتَائِِج:

، َوُأشــاِرُك ُزَملِئَي في    فِّ َة َأماَم الصَّ َأْعِرُض اْلَمْطِويَّ
ْلُت إَِلْيها. تي َتَوصَّ النَّتاِئِج الَّ

تــي واَجَهْتني في َأْثناِء َتنْفيِذ    عوباِت الَّ ُأْخبُِرُهْم بِالصُّ
اْلَمْشروِع َوَأْنِشَطتِِه.

ُر الُْكتََل َوأَقيُسها َمْشروُع الَْوْحَدِة: أُقَدِّ
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رُْس الدَّ

ُمَضاَعُف )multiple( اْلَعَدِد، ُهَو ناتُِج َضْربِِه في َأيِّ َعَدٍد ُكلِّيٍّ آَخَر، َفَمَثًل:

   ُمضاَعفاُت اْلَعَدِد 8 ِهَي: 8، 16، 24، 32، 40، 48، 56، ...
   ُمضاَعفاُت اْلَعَدِد 10 ِهَي: 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، ...

   ُمضاَعفاُت اْلَعَدِد 100 ِهَي: 100، 200، 300، 400، 500، 600، 700، ...
   ُمضاَعفاُت اْلَعَدِد 1000 ِهَي: 1000، 2000، 3000، 4000، 5000، 6000، 7000، ...

أَتََعلَُّم

رُْب في ُمضاَعفاِت 10 ،100 ،1000  الضَّ 1
 أَْستَْكِشُف

َأْصَغُر طاِئٍر فــي اْلعاَلِم ُهَو الطَّنّاُن، 

ُه َيْسَتطيُع َأْن َيْضِرَب بَِجناَحْيِه  إاِّل َأنَّ

اْلَهــواَء 60 َضْرَبــًة فــي الّثانَِيــِة، 

َفُيْحِدُث َصْوًتا َكالطَّنيِن. َكْم َضْرَبًة 

نّاُن َأْن َيْضِرَب بَِجناَحْيِه   َيْسَتطيُع الطَّ

اْلَهَواَء في َدقيَقٍة؟

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

َأْضِرُب في ُمضاَعفاِت 10، 

.1000 ،100

الُْمْصطَلَحاُت

ُمَضاَعٌف

ِمثاٌل 1 َأْضِرُب في ُمضاَعفاِت 10، 100، 1000 ِذْهنِيًّا.

َأِجُد ناتَِج 6000 × 4 ِذْهنِيًّا.

ْرِب اْلَساِسيََّة َواْلَْنماَط. يََّة التَّْجميِع.الطريقة 1: َأْسَتْعِمُل َحقائَِق الضَّ الطريقة 2: َأْسَتْعِمُل َخاصِّ

َحقيَقُة َضْرٍب َأساِسيٌَّة
َأْسَتْعِمُل اْلَْنماَط

4 × 6 = 24

4 × 60 = 240

4 × 600 = 2400

4 × 6000 = 24000

َحقيَقٌة َأساِسيٌَّة
يَُّة التَّْجميِع َخاصِّ

َحقيَقٌة َأساِسيٌَّة
ُأضيُف اْلَْصفاَر

4 × 6000 = 4 × 6 × 1000

= (4 × 6) × 1000

= 24 × 1000

= 24000

إَِذْن: 24000 = 6000 × 4

 أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َأِجُد ناتَِج 8000 × 5 ِذْهنِيًّا.

ِليجاِد ناتِِج َضْرِب َعَدَدْيِن َأَحُدُهما ِمْن 
ُمضاَعفــاِت 10، 100، 1000 ِذْهنِيًّا، 
َأْو  َواْلْنماَط،  ْرِب  الضَّ َحقاِئَق  َأْسَتْعِمُل 

يََّة التَّْجميِع. َخاصِّ
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الَْوْحَدُة 2

 ِمثاٌل ِمَن الَْحياِة

ُه َأْســَرُع َرُجٍل في الّتاريــِخ، َواْلَوحيُد الَّذي ناَل 7  ِرياَضٌة: ُيْعَرُف )أوســان بوْلت( بَِأنَّ

ميدالِيــاٍت َذَهبِيٍَّة في اْلولِْمبياِد. إِذا كاَن َيْقَطُع m 11 َتْقريًبا فــي الّثانَِيِة اْلواِحَدِة، َفَكْم 

ِمْتًرا َيْقَطُع في 300 ثانَِيٍة؟

ِليجاِد اْلَمساَفِة اْلَمْقطوَعِة في 300 ثانَِيٍة َأِجُد ناتَِج 300 × 11

َحقيَقٌة َأساِسيٌَّة

يَُّة التَّْجميِع َخاصِّ

َحقيَقٌة َأساِسيٌَّة

ُأضيُف اْلَْصفاَر

11 × 300 = 11 × 3 × 100

= (11 x 3 ) × 100 

= 33 × 100

= 3300

.3300 m تي َيْقَطُعها في 300 ثانَِيٍة، ِهَي إَِذْن: اْلَمساَفُة الَّ

 أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: ُينْتُِج َمْصنٌَع 400 ُكوٍب في اْلَيْوِم اْلواِحِد، َفَكْم ُكوًبا ُينْتُِج في 7 َأّياٍم؟

أُحاِوُل

َأِجُد ناتَِج ما َيْأتي ِذْهنِيًّا، َوَأْذُكُر الطَّريَقَة الَّتي اْسَتْعَمْلُتها في إيجاِد النّاتِِج:

1  5 × 300  2  4 × 70  3  9 × 6000

4  8 × 4000  5  2 × 30  6  8 × 50

7  2 × 500  8  8 × 300    9  4 × 900

10  5 × 700  11  3 × 2000 12  6 × 8000

 13  َقْهَوٌة: َيْحَتوي ُصنْدوٌق َعلى 300 ُعْلَبِة َقْهَوٍة، َفَكْم ُعْلَبًة َتْحَتوي 9 َصناديَق ُمشابَِهٍة؟

َوِل  الدُّ َأْكَبــِر  ِمْن  اْلَبرازيــُل  ُتَعدُّ 
اْلُمنْتَِجِة لِْلَقْهَوِة في اْلعاَلِم.
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َمهاَراُت التَّْفِكيِر

ِمْن  ُيَقلِّــُل  اْلَفــوكادو:  َفوائِــُد 
ُز  َوُيَعزِّ ُمْسَتوياِت اْلكولِســْتروِل، 
 ، اْلَهْضِميِّ اْلِجهــاِز  ــِة  ِصحَّ ِمْن 
اْلِعظاِم،  بَِهشاَشِة  اْلِصاَبَة  َوَيْمنُع 
ِر في  ــكَّ َكمــا َيقي ِمْن اْرتِفاِع السُّ

ِم. الدَّ

هوِن اْلُمفيَدِة  َطُة اْلَحْجِم َعلى 40 غراًما ِمَن الدُّ  14  َأفوكادو: َتْحَتوي َثَمَرُة اْلَفوكادو اْلُمَتَوسِّ

هوِن َتْحَتوي َعَلْيِه 30 َثْمَرَة َأفوكادو؟ لِْلِجْسِم، َكْم غراًما ِمَن الدُّ

نّاُن َأْن َيْضِرَب بَِجناَحْيِه اْلَهواَء في   15  َأعوُد إِلى فِْقَرِة )َأْسَتْكِشُف(. َكْم َضْرَبًة َيْســَتطيُع الطَّ

َدقيَقٍة؟

ْمَز الُمناِسَب )<،>،=( في  : ُأقاِرُن ُمْسَتْعِمًل الرَّ

16  7 × 60  400.   17  500 × 4  2000.

18  3 × 9000  39000.  19  5 × 4000  2000.

ُر إِجاَبتَِي.  ها ال َينَْتمي: ما اْلُمْخَتِلُف في ما َيْأتِي؟ ُأَبرِّ  20 َأيُّ

90 × 4 12 × 30 60 × 6 18 × 30

؛ لَِيكوَن النّاتُِج 480. َقَم اْلُمناِسَب في   21 َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأَضٌع الرَّ

  ×  = 480

؛ لَِيكوَن النّاتُِج  َصحيًحا:  َقَم اْلُمناِسَب في  اْلَعَدُد اْلَمْفقوُد: َأَضُع الرَّ

22   × 40 = 200.  23   × 600 = 3000.

24  7000 ×  = 56000.  25  5000 ×  = 20000.

ُث: َأْشَرُح َكْيَف َأِجُد ناتَِج 7 × 7000 ِذْهنِيًّا بَِطريَقَتْيِن.   أَتََحدَّ
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رُْس رِْب2الدَّ تَْقديُر نَواتِِج الضَّ

45

ْرِب  ُب اْلَعَدَدْيِن إِلى َأْقَرِب َعَشــَرٍة، ُثمَّ َأْســَتْعِمُل َحقاِئَق الضَّ لَِتْقديِر ناتِِج َضْرِب َعَدٍد ِمْن َمنِْزَلَتْيِن في َعَدٍد ِمْن َمنِْزَلَتْيِن ُأَقرِّ

اْلَساِسيََّة َواْلَْنماَط.

 أَْستَْكِشُف

َدْوَرًة  ْمِس  الشَّ َحْوَل  اْلَْرُض  َتدوُر 

كاِمَلًة ُكلَّ 365 َيْوًما )َسنٍَة واِحَدٍة( 

اْلَْرُض  َتْحتاُج  َيْوًمــا  َفَكْم  َتْقريًبا، 

 8 ــْمِس  الشَّ َحْوَل  لَِتدوَر  َتْقريًبــا؛ 

َدْوراٍت؟ 

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

ُر ناتَِج َضْرِب َعَدَدْيِن  ُأَقدِّ

بِالتَّْقريِب.

َن ِمْن 3 َمناِزَل إِلى َأْعَلى َمنِْزَلٍة،  ُب اْلَعَدَد اْلُمَكوَّ  لَِتْقديِر ناتِِج َضْرِب َعَدٍد ِمْن 3 َمناِزَل في َعَدٍد ِمْن َمنِْزَلٍة واِحَدٍة، ُأَقرِّ

ْرِب اْلَساِسيََّة َواْلَْنماَط. ُثمَّ َأْسَتْعِمُل َحقاِئَق الضَّ

أَتََعلَُّم

ْرِب:378 × 5. ُر ناتَِج الضَّ ِمثاٌل 1 ُأَقدِّ

ُب اْلَعَدَد 378 إِلى َأْعلى َمنِْزَلٍة ُأَقرِّ

َأْضِرُب ِذْهنِيًّا

5 × 378
↓

  5 × 400

= 2000

إَِذْن: َتْقديُر 378 × 5 ُيساوي 2000 َتْقريًبا.

. ، َوُمقاَرَنتِِه َمَع النّاتِِج التَّْقديِريِّ ُيْمِكنُني اْستِْعماُل اْلَلِة اْلحاِسَبِة ِليجاِد النّاتِِج اْلَحقيِقيِّ

ُر ناتَِج 732 × 4  أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: ُأَقدِّ
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mg َتْعني ِمّلغراًما.

إِرْشاٌد:

4646

 ِمثاٌل ِمَن الَْحياِة

َيْت بِذلَِك ِلَنَّ َلْدَغَتها  صاَصِة ِهَي َأْكَبُر َنْمَلٍة في اْلعاَلِم، َوُسمِّ َحَشــراٌت: َنْمَلُة الرَّ

ا. َتْســَتطيُع هِذِه النَّْمَلُة َأْن َتْحِمَل ُكْتَلًة ُتعاِدُل 17 ِضْعَف ُكْتَلتِها، َفإِذا  ُمْؤلَِمٌة ِجدًّ

ُر َكْم ِمّليغراًما َتْقِريًبا َتْســَتطيُع هِذِه النَّْمَلُة َأْن  كاَنْت ُكْتَلُة إِْحداها mg 92، َفُأَقدِّ

َتْحِمَل.
17 × 92

ُب ُكلَّ َعَدٍد إِلى َأْقَرِب 10 ُأَقرِّ

ْرِب َواْلَْنماَط َأْسَتْعِمُل َخصاِئَص الضَّ

↓       ↓
 20 × 90

= 1800

إَِذْن: َتْسَتطِيُع َنْمَلُة َرصاَصٍة، ُكْتَلُتها mg 92 َأْن َتْحِمَل mg 1800  َتْقريًبا.

ُر َكْم ِمْتًرا َيْقَطُع في 17 ثاِنَيًة؟  أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َيْقَطُع اْلَفْهُد َمساَفَة m 25 في الّثانَِيِة. ُأَقدِّ

أُحاِوُل

ُر ناتَِج َضْرِب ُكلٍّ ِمَن اْلَْعداِد اْلتَِيِة: ُأَقدِّ

1  521 × 4  2  627 × 6  3  782 × 3

4  270 × 5  5  26 × 38  6  67 × 19

7  34 × 72  8  23 × 82  9  56 × 31

10  77 × 12  11  24 × 47  12  91 × 35

ُر َكْم كيلوِمْتًرا   13  َمســافاٌت: َقَطَعْت َسّياَرُة ُأْجَرٍة َمســاَفَة 268 كيلوِمْتًرا في َيْوٍم واِحٍد، ُأَقدِّ

اٍم؟  ّياَرُة في 8 َأيَّ َتْقَطُع هِذِه السَّ

أَُحلُّ الَْمسائَِل 

َأْســَتْعِمُل التَّْقديَر ِعنَْدما ال َأْحتاُج 
إِلى إِجاَبٍة َدقيَقٍة.

أَتََذكَُّر
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الَْوْحَدُة 2

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

ُر: َكْم َسُينْتُِج اْلَمْصنَُع في   14  َمصانُِع: َأْنَتَج َمْصنٌَع 625 ُعْلَبَة َبْســَكويٍت في َيْوٍم واِحٍد. ُأَقدِّ

اٍم؟  7 َأيَّ

 15  َكواكُِب: َأُعوُد إِلى فِْقَرِة )َأْسَتْكِشــُف(. َكــْم َيْوًما َتْحتــاُج اْلَْرُض َتْقريًبا لَِتدوَر َحْوَل 

ْمِس 8 َمّراٍت؟  الشَّ

؛ لَِيكوَن النّاتُِج التَّْقريبِيُّ 3000: َأَضُع َرَقَمًا ُمناِسًبا في 

16  635 ×   17  529 × 

؛ لَِيكوَن النّاتُِج التَّْقريبِيُّ 1800: َأَضُع َرَقَمًا ُمناِسًبا في 

18    ×   19     × 

َر ُكلٌّ ِمْن رامي َوَعبيــُر ناتَِج 435 × 4، َوَحَصــل َعلى إِجاَبَتْيِن   20  َأْكَتِشــُف الَخَطــَأ: َقدَّ

ُمْخَتِلَفَتْيــِن: َفــكاَن ناتُِج َتْقريــِب رامي 435 × 4 ُهــَو 1600، وناتِــُج َتْقريِب َعبيَر 

435 ×  4 ُهَو 2000.

ُر إِجاَبتَِي. ُهما َتْقريُبُه َصِحيٌح؟ ُأَبرِّ َأيُّ

َعبيُر
2000

رامي
1600

ًة، َوَأْكَبَر ما  ؛ لَِيكوَن النّاتُِج التَّْقريبِيُّ َأْصَغَر ما ُيْمِكُن َمرَّ : َأَضُع َعَدًدا ُمناِســًبا في   21  َتَحدٍّ

ًة ُأْخرى.  4 ×  3 ُيْمِكُن َمرَّ

ُر ناتَِج َضْرِب َعَدَدْيِن ِمْن َمنِْزَلَتْيِن. ُث: َأْشَرُح َكْيَف ُأَقدِّ   أَتََحدَّ
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رُْب ِباْسِتْعماِل نَماِذِج الِْمساَحِة اْسِتْكشاٌف: الضَّ

ْرِس: َأْسَتْعِمُل َنموَذَج اْلِمساَحِة؛  ِلَِجَد ناتَِج َضْرِب َعَدٍد ِمْن 3 َمناِزَل في  َعَدٍد ِمْن َمنِْزَلٍة واِحَدٍة .  فِْكَرُة الدَّ

َنشاٌط: َأْسَتْعِمُل َنماِذَج اْلِمساَحِة؛ ِليجاِد ناتِِج 8 × 375 

1اْلُخْطَوُة َأْكُتُب اْلَعَدَد 375 بِالّصيَغِة التَّْحليِليَِّة: 5 + 70 + 300 = 375

2اْلُخْطَوُة ُأَمثُِّل اْلَعَدَدْيِن في َنموَذِج اْلِمساَحِة َكما َيْأتي:

570300

8

ْرِب في ُكلِّ ُمْسَتطيٍل: 3اْلُخْطَوُة َأِجُد ناتَِج الضَّ

570300570300

□□2400
َأْضِرُب  85 × 870 × 8300 × 88

ْرِب:  =  +  + 2400  4اْلُخْطَوُة َأْجَمُع َنواتَِج الضَّ

إَِذْن: ناتُِج َضْرِب  = 8 × 375

ُق بِاْستِْعماِل اْلَلِة اْلحاِسَبِة. َأَتَحقَّ

ُر ُأَفكِّ

ْرِب في َنموَذِج الِمساَحِة اْلتي: َذْيِن ُيَمثِّلِن ناتَِج الضَّ  1 َأْكُتُب الَعَدَدْيِن اللَّ

7 × 360 × 3500 × 3

َأْسَتْعِمُل َنموَذَج اْلِمساَحِة في إيجاِد ناتِِج ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:

2  48 × 9 3  97 × 8
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رُْس 3الدَّ

49

رُْب في َمْنزِلٍَة واِحَدٍة الضَّ

 أَْستَْكِشُف

ماَمِة km 273 َتْقريًبا في اْلَيْوِم  َتْقَطُع ُطيوُر السَّ

اْلواِحِد َبْحًثا َعْن َطعاِمها، َفَكْم كيلوِمْتًرا َتْقَطُع 

في 8 َأّياٍم؟ 

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

َأْضِرُب َعَدًدا ِمْن 3 َمناِزَل 

َعلى اْلَْكَثِر، في َعَدٍد ِمْن 

َمنِْزَلٍة واِحَدٍة.

يَِّة التَّْوزيِع، َأْو َنموَذِج اْلِمساَحِة، َأْو  ْرُب بِاْستِْعماِل َخاصِّ  لَِضْرِب َعَدٍد ُكلِّيٍّ في َعَدٍد ِمْن َمنِْزَلٍة واِحَدٍة، ُيْمِكنُني الضَّ

ْرِب.  َخواِرْزِميَِّة الضَّ

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 َأِجُد ناتَِج 57 × 5

ُر:  300 = 60 × 5 → 57 × 5 ُأَقدِّ

يَِّة التَّْوزيِع. الطَّريَقُة 1: َأْسَتْعِمُل خاصِّ

5 × 57 = 5 × (50 + 7) َأْكُتُب اْلَعَدَد 57 بِالّصيَغِة التَّْحليِليَّةِ 

= (5 × 50) + (5 × 7) يَِّة التَّْوزيعِ  َأْسَتْعِمُل خاصِّ

= 250 + 35 ْرِب  َأِجُد َنواتَِج الضَّ

= 285 َأْجَمعُ 

جاَبُة َمْعقوَلٌة. جاَبَة بِالتَّْقديِر: 285 َقريَبٌة ِمْن 300، إَِذْن: اْلِ ُأقاِرُن اْلِ
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الطَّريَقُة 2: َأْسَتْعِمُل َنموَذَج اْلِمساَحِة.
 750 750

7 × 550 × 5 55

57 × 5 = 250 + 35

= 285 ُق بِاْستِْعماِل اْلَلِة اْلحاِسَبِة.  َأَتَحقَّ

 أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َأِجُد ناتَِج 72 × 4

 ِمثاٌل ِمَن الَْحياِة

ًة  ًة في الّســاَعِة َتْقريًبا، َفَكْم َمرَّ ْنســاُن الطَّبيِعيُّ في حاَلِة الّراَحِة 785 َمرَّ ُس اْلِ ٌة: َيَتنَفَّ ِصحَّ

ُس في 3 ساعاٍت؟ َيَتنَفَّ

ُر:  2400 = 3 × 800 → 3 × 785 ُأَقدِّ

ْرِب: َأْسَتْعِمُل َخواِرْزِميََّة الضَّ

3اْلُخْطَوُة َأْضِرُب اْلِمئاِت. 2اْلُخْطَوُة َأْضِرُب اْلَعَشراِت.  1اْلُخْطَوُة َأْضِرُب اْلحاَد. 

2 1
7 8 5

× 3
2 3 5 5   

2 1
7 8 5

× 3
5 5   

1
7 8 5

× 3
5  

جاَبُة َمْعقوَلٌة. جاَبَة بِالتَّْقديِر: 2355 َقريَبٌة ِمْن 2400، إَِذْن: اْلِ ُأقاِرُن اْلِ

  أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: 

ساعاُت اْلَعَمِل: َيْعَمُل ِعماٌد 7 ساعاٍت َيْوِميًّا. َكْم ساَعًة َيْعَمُل في 261 َيْوًما؟
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الَْوْحَدُة 2

أُحاِوُل

ْرِب في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: ُأْكِمُل اْلَفراغاِت؛ ِلَِجَد ناتَِج الضَّ

1   7 × 242 = 7 × (  +  +  )   

 =  +  +   

 =  

2  
920300

5

 ×  =  +  + 

= 

َأِجُد ناتَِج ُكلٍّ ِمّما َيْأتِي:

3  8 × 23  4  7 × 41  5  4 × 93

6  6 × 45  7  7 × 408  8  5 × 502

9  9 × 275  10  8 × 252  11  3 × 689

فِّ  فِّ الّرابِِع، في ُكلٍّ ِمنْها 35 طالًِبا. َكْم  َعَدُد َطَلَبِة الصَّ  12  َطَلَبٌة: في َمْدَرَســٍة 5 ُشَعٍب لِلصَّ

الّرابِِع في هِذِه اْلَمْدَرَسِة؟

ًة َتْحَتوي 7 َصناديَق ُمشابَِهٍة؟ َة ماٍء. َكْم ُعُبوَّ  13  ُعُبّواُت ماٍء: َيْحَتوي ُصنْدوٌق َعلى 45 ُعُبوَّ

اٍم؟ ماَمِة في 8 َأيَّ  14 َأعوُد إِلى فِْقَرِة )َأْسَتْكِشُف(. َكْم كيلوِمْتًرا َيْقَطُع َطْيُر السَّ

ْهِر. َكْم َيَتقاضى في 9 َأْشُهٍر؟  15 َعَمٌل: َيَتقاضى خالٌِد 390 ديناًرا في الشَّ

أَُحلُّ الَْمسائَِل

إِْبدالِيٌَّة،  َعَملِيَّــٌة  ــْرِب  الضَّ َعَملِيَُّة 
ِمثاٌل:

9 × 7 = 7 × 9

أَتََذكَُّر
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َمهاَراُت التَّْفِكيِر

ُط ُعْمِر  ــُط ُعْمِر َحَشــَرِة اْلَخنافِِس اْلُمضيَئِة ُهَو 61 َيْوًما، َبْينَما ُمَتَوسِّ  16   َحَشــراٌت : ُمَتَوسِّ

ُط ُعْمِر اْلَفراَشِة  ِط ُعْمِر اْلَخنافِِس اْلُمضيَئِة. َكْم ُمَتَوسِّ اْلَفراَشِة اْلَمَلِكيَِّة ُهَو 4 َأْمثاِل ُمَتَوسِّ

اْلُمضيَئِة؟

َدُة اْلُخُطواِت: اْلَمساَفُة َبْيَن َمدينََتْيِن km 130. إِذا كاَنْت حافَِلُة النَّْقِل َتسيُر   17  َمْسَأَلٌة ُمَتَعدِّ

اٍم؟  تي َتْقَطُعها في 4 َأيَّ ِرْحَلًة في ُكلِّ َيْوٍم َذهاًبا َوإِياًبا َبْيَن اْلَمدينََتْيِن، َفما اْلَمساَفُة الَّ

ْرِب َصحيَحًة: : َأْكُتُب اْلَعَدَد اْلَمْفقوَد؛ لُِتْصبَِح َعَملِيَُّة الضَّ َتَحدٍّ

18  8
× 7

5 5

 19  9 2
×

7 6

20  1 9
×

4 7 7

 21  4 6
× 4

9 4

ُن َمْســَأَلَة َضْرٍب لَِعَدٍد ِمــْن 3 َمناِزَل، في َعَدٍد ِمْن َمنِْزَلــٍة واِحَدٍة ِمَن اْلَْرقاِم : ُأَكوِّ  22  َتَحدٍّ

3، 7، 9، 8 بَِحْيُث َيكوُن النّاتُِج َأْكَبَر ما ُيْمِكُن.

ُحُه. ْرِب اْلتَِيَة: ُأَبيُِّن َخَطَأ َسْلوى َوُأَصحِّ  23  َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: َأْجَرْت َسْلوى َعَمِليََّة الضَّ

3 7 2
× 8

2 4 6 6

ُكْتَلــُة اْلحافِلِت اْلَكبيــَرِة َتكوُن 
اْلَعَدِد  ُمضاَعفــاِت  ِمــْن  َقريَبــًة 
ُكْتَلُتها  َتكــوُن  ما  َوِمنْها   ،1000

 10 m َوطوُلهــا   10000 kg

َتْقريًبا.

يَِّة التَّْوِزيِع؟ ُث: َكْيَف َأْضِرُب َعَدَدْيِن بِاْستِْعماِل خاصِّ   أَتََحدَّ
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cm َتْعني َسنتيِمْتًرا.

إِرْشاٌد:

53

رُْس 4الدَّ

53

َضرُْب َعَدٍد ِمْن َمْنزِلَتَيِْن في َعَدٍد ِمْن َمْنزِلَتَيِْن

 أَْستَْكِشُف

ا  ُتَعدُّ َنْبَتُة اْلباْمبو ِمْن َأْسَرِع النَّباتاِت ُنُموًّ

في اْلعاَلِم، َفَقْد ُوِجــَد َأنَّ َبْعَض َأْنواِعِه 

ِل cm 91 فــي اْلَيْوِم، َكْم  َينُْمــو بُِمَعدَّ

َسنْتيِمْتًرا َسَيْبُلُغ ُطوُل النَّْبَتِة َبْعَد 12 َيْوًما 

ِمْن ِزراَعتِها؟ 

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

َأْضِرُب َعَدًدا ِمْن َمنِْزَلَتْيِن في َعَدٍد 

ِمْن َمنِْزَلَتْيِن.

ْرِب؛ ِليجاِد ناتِِج َضْرِب َعَدٍد ِمْن َمنِْزَلَتْيِن في َعَدٍد آَخَر ِمْن   ُيْمِكنُني اْســتِْعماُل َنماِذِج اْلِمســاَحِة، َأْو َخواِرْزِميَِّة الضَّ

َمنِْزَلَتْيِن.

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 َأِجُد ناتَِج 53 × 39 .

ُر:  2000 = 50 × 40 → 53 × 39 ُأَقدِّ

39 = 30 + 9 , 53 = 50 + 3 1اْلُخْطَوُة َأْكُتُب اْلَعَدَدْيِن بِالّصيَغِة التَّْحليِليَِّة: 

ْرِب في ُكلِّ ُمْسَتطيٍل: 2اْلُخْطَوُة ُأَمثُِّل اْلَعَدَدْيِن في َنموَذِج اْلِمساَحِة، َوَأِجُد ناتَِج الضَّ

350350350

901500303 × 3050 × 303030

2745093 × 950 × 999

ْرِب: 3اْلُخْطَوُة َأْجَمُع َنواتَِج الضَّ

1500 + 90 + 450 + 27 =2067

جاَبُة َمْعقوَلٌة. جاَبَة بِالتَّْقِديِر: 2067 َقريَبٌة ِمْن 2000، إَِذْن: اْلِ ُأَقاِرُن اْلِ

  أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َأِجُد ناتَِج  43 × 87
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 ِمثاٌل ِمَن الَْحياِة

َقَطَع ُدبٌّ ُقْطبِيٌّ َمساَفَة 42 كيلوِمْتًرا في الّساَعِة، َفَكْم َيْقَطُع في 16 ساَعًة؟ 

ُر:  800 = 20 × 40 → 16 × 42 ُأَقدِّ

3اْلُخْطَوُة َأْجَمُع. 2اْلُخْطَوُة َأْضِرُب اْلَعَشراِت.  1اْلُخْطَوُة َأْضِرُب اْلحاَد. 

4 2
× 1 6

2 5 2
+ 4 2 0

6 7 2   

4 2
× 1 6

2 5 2
4 2 0   

1
4 2

× 1 6
2 5 2  

جاَبُة َمْعقوَلٌة. جاَبَة بِالتَّْقديِر: 672 َقريَبٌة ِمْن 800، إَِذْن: اْلِ ُأقاِرُن اْلِ

  أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: 

قيَقِة اْلواِحَدِة، َفَكْم ُتنْتُِج في 47 َدقيَقًة؟  ُتنْتُِج آَلُة َفلفَِل 38 َحبًَّة في الدَّ

أُحاِوُل

ْرِب في ما َيْأتي: ُأْكِمُل َنماِذَج اْلِمساَحِة ِليجاِد ناتِِج الضَّ

1  

840

20

6

 2  

770

90

4

َأِجُد ناتَِج ُكلٍّ ِمّما َيْأتِي:

3  45 × 45  4  13 × 97  5  26 × 88

6  34 × 72  7  52 × 67  8  31 × 54
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الَْوْحَدُة 2

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

أَُحلُّ الَْمسائَِل

ّياَرَة اْلواِحَدِة بِقيَمِة 24 ديناًرا في اْلَيْوِم، َفَكْم  ُر َمْكَتُب َتْأجيِر َسّياراٍت السَّ  9  َسّياراٌت: ُيَؤجِّ

ديناًرا َتْبُلُغ قيَمُة َتْأجيِر 31 َسّياَرًة في اْلَيْوِم اْلواِحِد؟ 

قيَقــِة اْلواِحَدِة، َفَكْم َكِلَمًة   10  طِباَعٌة: َتْطَبُع ُهدى 26 َكِلَمًة َعلى ِجهاِز اْلحاســوِب في الدَّ

َتْطَبُع في 42 َدقيَقًة؟ 

قيَقِة اْلواِحَدِة، َفَكْم ُينْتُِج في 68 َدقيَقًة؟   11  َمصانُِع: ُينْتُِج َمْصنٌَع 52 َحبََّة َدواٍء في الدَّ

 12 َأعوُد إِلى فِْقَرِة )َأْسَتْكِشُف(، َوَأِجُد ُطوَل َنْبَتِة اْلباْمبو َبْعَد 12 َيْوًما ِمْن ِزراَعتِها.

قيَقِة اْلواِحَدِة،  فِّ الّرابِِع َنْبَض َقْلبِِه، َفَوَجَدُه 68 َنْبَضًة في الدَّ : قاَس َأَحُد َطَلَبــِة الصَّ  13  طِبٌّ

َفَكْم َعَدُد َنَبضاِت َقْلبِِه في 36 َدقيَقًة؟

ُح َكْيَف َأْضِرُب َعَدًدا ِمْن َمنِْزَلَتْيِن في َعــَدٍد آَخَر ِمْن َمنِْزَلَتْيِن، بَِطريَقِة  ُث: ُأَوضِّ   أَتََحــدَّ

َنماِذِج اْلِمساَحِة.

ُر إِجاَبتَِي. ها ال َينَْتمي: ما الُمْخَتِلُف في ما َيْأتي؟ ُأَبرِّ  14 َأيُّ

72
12×

 

36
24×

 

32
27×

 

42
22×

ًة َواِحَدٍة َفَقطُّ فِي َتْكويِن   15  َمْسَأَلٌة َمْفُتوَحٌة: َأَســَتْعَمُل ُكلَّ َرْقٍم ِمَن اْلَْرَقاِم: 3، 6، 7، 9 َمرَّ

. َعَدَدْيِن ُكلَّ ِمنُْهَما ِمْن ُمنَْزَلَتْيِن، ُثمَّ ايجاد َناتَِج َضْربِِهَما بَِحْيُث َيُكوُن النَّاتُِج َعَدٌد َزْوِجيٌّ

: َأِجُد َأْكَبَر ناتٍِج ُيْمِكنُني َتْكوينُُه، ِعنَْد َضْرِب َعَدٍد ِمْن َمنِْزَلَتْيِن في َعَدٍد ِمْن َمنِْزَلَتْيِن.  16  َتَحدٍّ

اْلَقْلِب  َنَبضــاِت  ِقياُس  ُيْمكِنُنــي 
ّباَبِة  بَِوْضِع إِْصَبعي اْلَْوَســِط َوالسَّ
بَِشــْكٍل  ْغِط  َوالضَّ ْســِغ،  الرُّ َعلى 

عوِر بِالنَّْبِض. َخفيٍف لِلشُّ

ِقياُس نَبَضاِت الَْقلِْب
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إِرْشاٌد:
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رُْس ُخطَُّة َحلِّ الَْمْسأَلَِة )أُنِْشُئ َجْدَوًل(الدَّ 5
ِجباٌل

ــُة َجَبِل ُأمِّ الّدامي فــي وادي َرمٍّ  ُتَعدُّ ِقمَّ

، إِذا َتَســلََّق ُمْصَطفى  اْلَْعلى في اْلُْرُدنِّ

ــَة اْلَجَبــِل َعلــى 3 َمراِحــَل، َوَقَطَع  ِقمَّ

ِة  m 618 في ُكلِّ َمْرَحَلٍة، َفَكْم اْرتِفاُع ِقمَّ

َجَبِل ُأمِّ الّدامي؟

 ما ُمْعَطياُت اْلَمْسَأَلِة؟
  َتَسلََّق ُمْصَطفى اْلَجَبَل َعلى 3 َمراِحَل بِالتَّساوي.

.618 m اْلَمساَفُة اْلَمْقطوَعُة في ُكلِّ َمْرَحَلٍة  

ما اْلَمْطلوُب؟
ِة َجَبِل ُأمِّ الّدامي.   اْرتِفاُع ِقمَّ

أَفَْهُم 1

ِة َجَبِل ُأمِّ الّدامي، َأِجُد اْلَمساَفَة اْلَمْقطوَعَة في نِهاَيِة ُكلِّ َمْرَحَلٍة بِاْستِْعماِل اْلَجْدَوِل:  ِليجاِد اْرتِفاِع ِقمَّ

الّثالَِثُةالّثانَِيُةاْلولىنِهاَيُة اْلَمْرَحَلِة

m × 1 = 618 m618 m × 2 = 1236 m618 m × 3=1854 m 618اْلَمساَفُة اْلَمْقطوَعُة

618 m × 3= 1854m ِة َجَبِل ُأمِّ الّدامي َأْو تي َقَطَعها ُمْصَطفى، ُتَمثُِّل اْرتِفاَع ِقمَّ اْلَمساَفُة الَّ

.1854 m امي ُيساوي ِة َجَبِل ُأمِّ الدَّ إَِذْن، اْرتِفاُع ِقمَّ

أَُحلُّ 3

ِة إِْنشاِء َجْدَوٍل.  ُيْمِكنُني َحلُّ اْلَمْسَأَلِة بِاْستِْعماِل ُخطَّ
أَُخطُِّط 2

1

جاَبَة بِاْستِْعماِل  ْرِب. بِما َأنَّ اْلِ جاَبِة، ُيْمِكنُني اْستِْعماُل َخواِرْزِميَِّة الضَّ ِق ِمْن َمْعقولِيَِّة اْلِ   لِلتََّحقُّ

جاَبَة َصحيَحٌة. اْلَخواِرْزِميَِّة m 1854، َفإِنَّ اْلِ

أَتََحقَُّق 4
6 1 8

× 3
1 8 5 4

2

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

أُحلُّ َمسائَِل باْستِْعماِل ُخطَِّة إِْنشاِء 

َجْدَوٍل.

m َتْعني ِمْتًرا.
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الَْوْحَدُة 2

 .876 m 1  َيْبُلُغ ُطوُل ِجْسِر )أوناريتو( في اْلياباِن  

َقَطَعــْت إِْحدى الّشــاِحناِت اْلِجْســَر 3 َمّراٍت 

تي َقَطَعْتها  يَُّة الَّ َذهاًبا َوإِياًبا، َفَكِم اْلَمســاَفُة اْلُكلِّ

الّشاِحنَُة؟

ْخِم kg 189، َوكاَنْت   2  إِذا كاَنْت ُكْتَلُة اْلَحّباِر الضَّ

ُكْتَلــُة اْلُحوِت اْلَْبَيِض ُتســاوي 6 َأْمثــاِل ُكْتَلِة 

اْلَحّباِر، َفما ُكْتَلُة اْلُحوِت اْلَْبَيِض؟

 3   َلــدى َتاِجٍر َنوعاِن ِمَن اْلَقْهــَوِة َكما في اْلَجْدَوِل 

اْلُمجاِوِر. ما َمْجموُع َدْخِل التَّاِجِر ِمْن َبْيِع اْلَقْهَوِة 

اٍم؟ في 5 َأيَّ

اْلُمجاِوَر،  بِاْلَْعِمــَدِة  التَّْمثيــَل  َأْســَتْعِمُل  َحَيواناٌت: 

ؤاَلْيِن اْلتَِيْيِن: لِْلِجاَبِة َعِن السُّ

 4   ما الَحَيواُن الَّذي َعَدُد َضَرباِت َقْلبِِه ِضْعُف َعَدِد 

َضَرباِت َقْلِب اْلحوِت.

ُر َعَدَد َضَرباِت َقْلِب اْلفيِل في 5 َدقاِئَق.  5  ُأَقدِّ

 6   إِذا كاَن اْرتِفــاُع ُبــْرِج )إيِفل( في باِريــَس َيِزيُد 

m 12 َعلــى 3 َأْمثاِل اْرتِفاِع ُبْرِج الّســاَعِة )بيغ 

بِن( في َلنَْدَن، َفَكْم اْرتِفاُع ُبْرِج )إيِفل(؟ 

الكمّية النَّْوُع
المباعة

ِسْعُر اْلُعْلَبِة 
بِالّديناِر

2003 ُعْلَبٍةَقْهَوٌة َعَربِيٌَّة

3004 ُعْلَبٍةَقْهَوٌة ُتْرِكيٌَّة

0 10 20 30 40

42

50

65

21

29

60 70 80

لْبِ باتِ القَ َ لُ رضَ دَّ عَ مُ

ةِ قيقَ باتِ يف الدَّ َ دَ الرضَّ دَ عَ

وانُ
َْيَ حل

ا

الفيلُ

وتُ احلْ

ةُ رافَ الزَّ

صانُ احلِْ

بيغ بِن

96 m

أُحاِوُل
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اْخِتباُر الَْوْحَدِةاْخِتباُر الَْوْحَدِة

58

أَْسِئلٌَة َمْوضوِعيٌَّة

حيَحِة في ما َيْأتي: َأَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز اْلِجاَبِة الصَّ

300 × ……. = 2700 1 

ب( 9 أ   ( 6 

د  ( 15 جـ( 12 

 2 ناتُِج َتْقِديِر 497 × 9:

ب( 4500 أ   ( 1800 

د  ( 2700 جـ( 3000 

 3 َأيُّ اْلَْعداِد التَِيِة ناتُِج َضْربِها 196؟

ب( 14 × 14 أ   ( 14 × 12 

د  ( 16 × 12 جـ( 16 × 14 

 4 ما النّاتُِج اْلُمْخَتِلُف ِمّما َيْأتي؟

ب( 60 × 66 أ   ( 72 × 55 

د  ( 80 × 85 جـ( 44 × 90 

ِحيَحِة.  5 َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن اْلَعَملِيَِّة َواْلِجاَبِة الصَّ

6 × 385

59×24

2000×3
    

6000

2310

1416

 6 ُأْكِمُل اْلَفراَغ:

4 × 236 = 4 × ( 200 +  +  )

= (4 × 200) + (4 × ) + (4 × )

=  +  + 

= 

أَْسِئلٌَة ذاُت إِجابٍَة قَصيرٍَة

َأِجُد اْلَعَدَد اْلَمْفقوَد في ُكلِّ ِمّما َيْأتي:

7  83

4×
 

243

0251+
 

8  32

2×
 

0161+
 

6561

 9 ناتُِج َتْقديِر 12 × 18  ُهَو ................... 

ُر إِجاَبتَِي. ُهما َأْكَبُر 765 × 2 َأْم 25 × 67 ؟ ُأَبرِّ  10 َأيُّ
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الَْوْحَدُة 2

ْرِب في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: َأْسَتْعِمُل اْلَْرقاَم لَِتْكويِن ُجْمَلِة الضَّ

11  

×
 

2312

35
34  12  

×
 

0692

73
08

يََّة فيتاميِن c في َبْعِض ثِماِر اْلفاكَِهِة.  ُيَبيُِّن اْلَجْدَوُل اْلُمجاِوُر َكمِّ

َأْسَتْعِمُلُه في اْلِجاَبِة َعِن اْلَْسئَِلِة )15-13(:

اْلفاكَِهُة
يَُّة فيتاميِن c في الثََّمَرِة  َكمِّ

)mg( اْلواِحَدِة

207اْلَجّواَفُة

273اْلكيوي

89اْلَفراِوَلُة

70اْلُبْرُتقاُل

يََّة فيتاِميِن c في 4 َثَمراِت كيوي. ُر َكمِّ  13 ُأَقدِّ

يََّة فيتاميِن c في 17 َحبََّة َفراِوَلٍة. ُر َكمِّ  14 ُأَقدِّ

يًَّة َأْكَبَر ِمَن اْلفيتاميِن: َحبَُّة َجّواَفٍة، َأْم  ُهما َيْحَتــوي َكمِّ  15  َأيُّ

َحبَّتا ُبْرُتقاٍل؟

ُن   16  َأْعطــي َعَدَدْيِن ناتِــُج َضْربِِهما 120، بَِحْيــُث َيَتَكوَّ

ُل ِمــْن َمنِْزَلَتْيِن، َوَيكوُن ِمْن ُمضاَعفاِت اْلَعَشــَرِة،  اْلَوَّ

ُن اْلَخُر ِمْن َمنِْزَلٍة واِحَدٍة.  َوَيَتَكوَّ

أَْسِئلٌَة ِمْعياِريٌَّة

؟  17 َأيٌّ ِمّما َيْأتي ناتُِج َضْربِِه اْلََقلُّ

أ  ( 40 × 14

ب( 40 × 70

ج  ( 200 × 14

د  ( 4 × 700

 18 67 × 9 ُيساوي:

أ  ( (60 × 9)+(7 × 9)

ب( 60 × 7 × 9

ج  ( (6 × 9) + (7 × 9)

د  ( (60 × 9) + (70 × 9)

ا في ُكلٍّ ِمنْها 20 َشَجَرًة، َزَرَع   19  يوَجُد في َحديَقٍة 14 َصفًّ

اْلُبْســتانِيُّ 6 ُصفوٍف إِضافِيٍَّة في ُكلٍّ ِمنْها 20 َشَجَرًة، 

َفَكْم َأْصَبَح َمْجموُع اْلَْشجاِر في اْلَحديَقِة؟
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الَْوْحَدُة

الِْقْسَمُة33

لِماذا أَتََعلَُّم الِْقْسَمَة؟ 

ٌة في  لِْلِقْســَمِة اْســتِْعماالٌت َكثيــَرٌة َوُمِهمَّ

َحياتِنا، َفال َيكاُد َيُمرُّ َيْوٌم إاِّل َوَنْســَتْعِمُل فيِه 

َأْو لَِمْعِرَفِة ِســْعِر  اْلِقْســَمَة لَِتنْظيِم َأْوقاتِنا، 

َشْيٍء ما، َأْو لِِحســاِب َنصيِب ُكلِّ َشْخٍص 

ُع َشــْيًئا بِالتَّســاوي َبْينَنا. َوفي  ِعنَْدمــا ُنَوزِّ

َكْي  بِاْلِقْسَمِة  َمْعِرَفتي  ي  َسُأَنمِّ اْلَوْحَدِة،  هِذِه 

َأْسَتْعِمَلها بِصوَرٍة َأْفَضَل في َحياتَِي.

234÷ 2

170 ÷ 6

585 ÷ 5

509 ÷ 6

219 ÷ 4

707 ÷ 9

733 ÷ 5

963 ÷ 3

488 ÷ 4

351 ÷ 3 670 ÷ 7

356 ÷ 7

678 ÷ 9

314 ÷ 3

تََعلَّْمُت ساِبًقا:

ْرِب َواْلِقْسَمِة اْلُمَترابَِطَة.   َحقاِئَق الضَّ
  ِقْســَمَة َعَدٍد ُكلِّيٍّ ِمْن َمنِْزَلَتْيــِن َعلى َعَدٍد ِمْن 

َمنِْزَلٍة واِحَدٍة. 
ْرِب َواْلِقْسَمِة، َواْلَعالَقِة    اْســتِْعماَل َحقاِئِق الضَّ

َبْينَُهما في َحلِّ اْلَمساِئِل.
)َمْقسوٌم،  اْلِقْســَمِة  َخواِرْزِميَِّة  َعناِصِر    َتْحديَد 

َمْقسوٌم َعَلْيِه، ناتُِج ِقْسَمٍة، باقي ِقْسَمٍة(.

َسأَتََعلَُّم في هِذِه الَْوْحَدِة:

  ِقْسَمَة ُمضاَعفاِت 10، 100، 1000.

  َتْقديَر ناتِِج ِقْسَمِة َعَدٍد ِمْن 3 َمناِزَل، َعلى َعَدٍد 
ِمْن َمنِْزَلٍة واِحَدٍة.

  إيجاَد ناتِِج ِقْســَمِة َعَدٍد ِمْن 3 َمناِزَل، َعلى َعَدٍد 
ِمْن َمنِْزَلٍة واِحَدٍة. 

  اْستِْعماَل َأْوَلِوّياِت اْلَعَمِلّياِت.
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، الَّذي   َأْسَتِعدُّ َوُزَمالِئَي لَِتنْفيِذ َمْشروِعَي اْلَخاصِّ

ُمُه في هِذِه اْلَوْحَدِة؛ ِلَْرُسَم َلْوَحًة َفنِّيًَّة  َسَأْســَتْعِمُل فيِه ما َأَتَعلَّ

َنها. َوُأَلوِّ

ْسِم.  ياِضّياِت َمَع َمهاراِت اْلَفنِّ َوالرَّ َهَدُف الَْمْشروِع: َرْبُط الرِّ

ُخطُواُت تَْنفيِذ الَْمْشروِع:

ُم  ٍن َعلى َلْوَحٍة َكبيَرٍة، َوُأَقسِّ  1  َأْرُسُم َشــْكاًل َفنِّيًّا َغْيَر ُمَلوَّ

ْكَل َبْعَد َرْسِمِه إِلى َأْجزاٍء.  الشَّ

ٍن ِمْن 3 َمناِزَل، َعلى   2  َأْكُتُب َمســاِئَل ِقْســَمٍة لَِعَدٍد ُمَكوَّ

ْوَحِة. َقْد  ٍن ِمْن َمنِْزَلــٍة واِحَدٍة، َعلى َأْجَزاِء اللَّ َعَدٍد ُمَكوَّ

ُيساِعُدني اْلِمثاُل َأْدناُه:

 3  َأْحُسُب باِقَي اْلِقْســَمِة لُِكلِّ َمْســَأَلٍة، ُثمَّ َأْبَتِكُر ِمْفتاًحا 

ْســَمِة  َيْرُبُط َبْيَن ُكلِّ باٍق، َوَلْوًنا ُمَعيَّنًا َأْخَتاُرُه ِلَْجَزاِء الرَّ

)َمَثاًل: باقي اْلِقْسَمِة ُيساوي 1: َأْخَضُر(.

 4  ُأَنظُِّم ُمســاَبَقًة َمَع َزميٍل لي بَِحْيُث َنَتبــاَدُل اللَّْوحاِت، 

َعَلْيها ِليجاِد  اْلَمْوجــوَدَة  اْلِقْســَمِة  َعَمِلّياِت  َوُنْجري 

ِد. ُنها َحْسَب اْلِمْفتاِح اْلُمَحدَّ اْلباقي، َوُنَلوِّ

حيَحِة، ُهَو اْلفاِئُز. جاباِت الصَّ  5 اْلَْسَرُع َوصاِحُب اْلِ

َعرُْض النَّتائِِج:

َبْرناَمِج )وورد    َتْقريًرا - َوُيْمِكنُني اْســتِْعماُل  َأْكُتُب 
ُح فيِه ُخُطواِت َعَمِل الَمْشروِع،  - word( - َأْوضِّ
تي  تي اْكَتَســْبُتها، َواْلُمْشــِكالِت الَّ َواْلَمهــاراِت الَّ

واَجَهْتني في َأْثناِء َتنْفيِذ اْلَمْشروِع.

، َأْو َأَحِد َمَمّراِت    ــفِّ ُق َلْوَحتي َعلى حاِئِط الصَّ ُأَعلِّ
اْلَمْدَرَسِة.

َمْشروُع الَْوْحَدِة: أَنا فَّناٌن

234÷ 2

170 ÷ 6

585 ÷ 5

509 ÷ 6

219 ÷ 4

707 ÷ 9

733 ÷ 5

963 ÷ 3

488 ÷ 4

351 ÷ 3 670 ÷ 7

356 ÷ 7

678 ÷ 9

314 ÷ 3
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رُْس ِقْسَمُة ُمضاَعفاِت 10 ,100 ,1000الدَّ 1
 أَْستَْكِشُف

 2100 َأْجنَِحَتها  اْلَفراشاُت  ُك  ُتَحرِّ

ُك  ًة ُتَحرِّ ٍة في 3 َدقاِئــَق، َفَكْم َمرَّ َمرَّ

قيَقِة؟ َأْجنَِحَتها في الدَّ

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

ُم َعَدًدا ِمْن ُمضاَعفاِت  ُأَقسِّ

10، 100، 1000، َعلى َعَدٍد 

ِمْن َمنِْزَلٍة واِحَدٍة. 

ْرِب َواْلِقْسَمِة َواْلَْنماِط، في إيجاِد ناتِِج اْلِقْسَمِة.  ُيْمِكنُني اْستِْعماُل َحقاِئِق الضَّ

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 َأِجُد ناتَِج = 8 ÷ 240

ْرِب. الطَّريَقُة 1: َأْسَتْعِمُل َأْنماَط الضَّ

24 = 3 × 8 َحقيَقُة َضْرٍب َأساِسيٌَّة َوَأْنماٌط

3 = 8 ÷ 24َأْكُتُب َحقيَقَة اْلِقْسَمِة اْلُمْرَتبَِطَة

ْرِب 240 = 30 × 8 َأْسَتْعِمُل َأْنماَط الضَّ

30 = 8 ÷ 240َأْكُتُب َحقيَقَة اْلِقْسَمِة اْلُمْرَتبَِطَة

إَِذْن: 30 = 8 ÷ 240

الطَّريَقُة 2: َأْسَتْعِمُل َحقاِئَق اْلِقْسَمِة.

3 = 8 ÷ 24َحقيَقُة ِقْسَمٍة َأساِسيٌَّة

  بِما َأنَّ 24 × 10 = 240

َفإنَّ 3 × 10 = 30

240 ÷ 8 = 30

إَِذْن: 30 = 8 ÷ 240

ْرِب: 240 = 30 × 8 ُق ِمْن ناتِِج اْلِقْسَمِة بِإِْجراِء َعَمِليَِّة الضَّ َأَتَحقَّ
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الَْوْحَدُة 3

 ِمثاٌل ِمَن الَْحياِة

ًة ُيْغِمُض َعْينَْيِه في  ٍة في 5 ساعاٍت، َفَكْم َمرَّ ْنساُن اْلبالُِغ َعْينَْيِه 3000 َمرَّ إِْنساٌن: ُيْغِمُض اْلِ

الّساَعِة؟  

َأِجُد ناتَِج: = 5 ÷ 3000 
6 = 5 ÷ 30َحقيَقُة ِقْسَمٍة َأَساِسيٌَّة

  ُأْكِمُل النََّمَط: 300 ِهَي 30 × 10

َوَكذلَِك 60 ِهَي 6 × 10 
300 ÷ 5 = 60

  ُأْكِمُل النََّمَط: 3000 ِهَي 30 × 100 

َوَكذلَِك: 600 ِهَي 6 × 100

3000 ÷ 5 = 600

ٍة في الّساَعِة.  ْنساَن ُيْغِمُض َعْينَْيِه 600 َمرَّ َأْي إِنَّ اْلِ

ْرِب: 3000 = 600 × 5 ُق ِمْن ناتِِج اْلِقْسَمِة بِإِْجراِء َعَمِليَِّة الضَّ َأَتَحقَّ

ــُق ِمْن فَْهِمَي: َمسافاٌت: َيْقَطُع ِقطاٌر َمساَفَة km 1200 في 6 ساعاٍت،  أَتََحقَّ

َفَكْم كيلوِمْتًرا َيْقَطُع في الّساَعِة اْلواِحَدِة؟

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َأِجُد ناتَِج  = 9 ÷ 720

أُحاِوُل

َأِجُد ناتَِج اْلِقْسَمِة:

1  200 ÷ 4 = 2  400 ÷ 5 = 3  360 ÷ 6 =

4  5600 ÷ 8 = 5  2100 ÷ 7 = 6  3200 ÷ 4 =
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 7 َأِصُل َبْيَن َعَملِيَِّة اْلِقْسَمِة َوناتِِجها: 

5600 ÷ 8 =

56 ÷ 8 =

 560 ÷ 8 = 70

700

7

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

أَُحلُّ الَْمسائَِل

ُث: َكْيَف َأْسَتْعِمُل اْلَْنماَط في إيجاِد ناتِِج = 3 ÷ 2700؟   أَتََحدَّ

 12  َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: َأْوَجَدْت َسْوَسُن ناتَِج اْلِقْسَمِة َكما َيْأتي:

5600 ÷ 7 = 80

ُحُه.  ُأَبيُِّن اْلَخَطَأ الَّذي َوَقَعْت فيِه َوُأَصحِّ  

: ُأْكِمُل:   900 =    ÷ 500    13 َتَحدٍّ

 14  َتْبريــٌر: قاَل َأْحَمُد إِنَّ ناتَِج = 8 ÷ 400، َوناتَِج = 80 ÷ 4000 ُمَتســاِوياِن، َهْل ُهَو 

ُر إِجاَبتَِي. َعلى َصواٍب؟ ُأَبرِّ

ُمنُْذ  اْلَمْدَرِســيُّ  اْلَمْســَرُح  َبــَدَأ 
َزَمــٍن َبعيٍد، بَِهَدِف َتْعليــِم الطََّلَبِة 
َة  َغِة َوُقوَّ ْلقاِء َوَســاَمَة اللُّ ُفنوَن اْلِ
ْخِصيَِّة َوالثَِّقَة بِالنَّْفِس، ُمَتوائًِما  الشَّ
ِة لِلتَّْعليِم َواْلِقَيِم  َمَع اْلَْهداِف اْلعامَّ

َواْلَمفاهيِم. 

الَْمْسَرُح
 .  8  َأِجُد ناتَِج 50 ÷ 2500، َوُأَبيُِّن َكْيَف ُتساِعُدني اْلَْنماُط َواْلقيَمُة اْلَمنِْزلِيَُّة َعلى اْلَحلِّ

 9  َحْفٌل: َدَعْت َمها 360 َشْخًصا إِلى َحْفٍل، َوكاَنِت الّطاِوَلُة اْلواِحَدُة في اْلقاَعِة َتتَِّسُع لـ 9 

َأْشخاٍص. َكْم طاِوَلًة َيْلَزُمها؟

 10  َمْســَرِحيٌَّة: باَع ُمَهنٌَّد َتذاِكَر لَِعْرٍض َمْســَرِحيٍّ بَِمْبَلِغ 180 دينــاًرا، إِذا كاَن َثَمُن التَّْذِكَرِة 

اْلواِحَدِة 6 َدنانيَر، َفَكْم َتْذِكَرًة باَع؟ 

 11 َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأْكُتُب َرْقًما في  بَِحْيُث َيكوُن النّاتُِج ِمْن َمنِْزَلَتْيِن: = 5 ÷ 50 
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رُْس تَْقديُر ناتِِج الِْقْسَمِة  2الدَّ

 أَْستَْكِشُف

ــذي ُعْمُرُه ِمْن  َينْبِــُض َقْلُب الطِّْفِل الَّ

)6 - 12( عاًما 425 َنْبَضًة َتْقريًبا في 

ًة َينْبُِض َقْلُب الطِّْفِل  min 5. َكْم َمــرَّ

قيَقِة؟ َتْقريًبا في الدَّ

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

ُر ناتَِج اْلِقْسَمِة َعلى َعَدٍد ِمْن  ُأَقدِّ

َمنِْزَلٍة واِحَدٍة. 

الُْمْصطَلَحاُت

التَّْقريُب 

 لَِتْقديِر ناتِِج ِقْسَمِة َعَدٍد َعلى آَخَر، ُيْمِكنُني اْستِْعماُل التَّْقريِب )rounding( إِلى َأْقَرِب 10 َأْو إِلى َأْعلى َمنِْزَلٍة؛ 

لِْلُحصوِل َعلى َأْعداٍد ِمْن ُمضاَعفاِت 10، 100، 1000 لَِتْسهيِل ِقْسَمتِها.

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 ُأَقدر ناتَِج = 4 ÷ 123.

الطَّريَقُة 1: التَّْقريُب إِلى َأْقَرِب 10.

ُب اْلَمْقسوَم إِلى َأْقَرِب 10  120  →  123ُأَقرِّ

4 ÷ 120َأْكُتُب َعَمِليََّة اْلِقْسَمِة 

30 = 4 ÷ 120ِقْسَمُة ُمضاَعفاِت 10 

َأْي إِنَّ 4 ÷ 123 َقريَبٌة ِمْن 30.

ْرِب: 120 = 30 × 4  ُق بِاْستِْعماِل الضَّ َأَتَحقَّ

الطَّريَقُة 2: التَّْقريُب إِلى َأْعلى َمنِْزَلٍة.

ُب اْلَمْقسوَم إِلى َأْعلى َمنِْزَلٍة )الِمئاِت(   100  →  123ُأَقرِّ

4 ÷ 100َأْكُتُب َعَمِليََّة اْلِقْسَمِة 

25 = 4 ÷ 100ِقْسَمُة ُمضاَعفاِت 10 

َأْي إِنَّ 4 ÷ 123 َقريَبٌة ِمْن 25.  

إِرْشاٌد:

min َتْعني َدقيَقًة.
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ُق: 100 = 25 × 4  َأَتَحقَّ

قيَقِة.  جاَبِة الدَّ َوبِما َأنَّ 120 َأْقَرُب إِلى 123 ِمنُْه إِلى 100، َفإِنَّ التَّْقديَر 30 َأْقَرُب إِلى اْلِ

ُر ناتَِج  = 3 ÷ 269  أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: ُأَقدِّ

 ِمثاٌل ِمَن الَْحياِة

ْهِر اْلواِحِد.  َخَر في الشَّ ُر َكْم ديناًرا ادَّ َخَر َعّماٌر 290 ديناًرا في 6 َأْشُهٍر. ُأَقدِّ ادَّ

ُب إِلى َأْعلى َمنِْزَلٍة.  ُأَقرِّ

ُب اْلَمْقسوَم إِلى َأْعلى َمنِْزَلٍة 300  →  290ُأَقرِّ

6 ÷ 300َأْكُتُب َعَمِليََّة اْلِقْسَمِة

50 = 6 ÷ 300ِقْسَمُة ُمضاَعفاِت 100

إَِذْن: 6 ÷ 290 َقريَبٌة ِمْن 50.

ْهِر اْلواِحِد. ِخُر 50 ديناًرا َتْقريًبا في الشَّ اًرا كاَن َيدَّ َأْي إِنَّ َعمَّ

ْرِب: 300 = 50 × 6  ُق بِاْستِْعَماِل الضَّ َأَتَحقَّ

. تي َسَيَضُعها َعلى ُكلِّ َرفٍّ ُر َعَدَد اْلُكُتِب الَّ أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: ُكُتٌب: َأراَد َلْيٌث َوْضَع 410 ُكُتٍب َعلى 8 ُرفوٍف. ُأَقدِّ

أُحاِوُل

ُر ناتَِج ما َيْأتي: ُأَقدِّ

1  312 ÷ 6 = 2  435 ÷ 8 = 3  421 ÷ 7 =

4  543 ÷ 9 = 5  281 ÷ 7 = 6  264 ÷ 6 =
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الَْوْحَدُة 3

 7 َأِصُل ُكلَّ َعَمِليٍَّة بِالتَّْقديِر اْلُمناِسِب:

161 ÷ 8 =

70

412 ÷ 5 =

200

215 ÷ 3 =

20

624 ÷ 3 =

80

َأَضُع إِشاَرَة )>  َأْو  <  َأْو = (، لُِتْصبَِح اْلِعباراُت َصحيَحًة:

8  181 ÷ 9  181 ÷ 2  

          التَّْقديُر       التَّْقديُر    

9   122 ÷ 4  244 ÷ 8  

          التَّْقديُر        التَّْقديُر    

ُر   10  ِقراَءٌة: َقــَرَأْت فاطَِمُة ِكتاًبا واِحًدا في 6 َأّياٍم، إِذا كاَن َعَدُد َصَفحاتِِه 186 َصْفَحًة، َفُأَقدِّ

َكْم َصْفَحًة َقَرَأْت في اْلَيْوِم. 

فِّ اْلواِحِد.  ُر َكْم َشْتَلًة َزَرَع في الصَّ  11 ِزراَعٌة: َزَرَع َحَسٌن 170 َشْتَلًة في 5 ُصفوٍف. ُأَقدِّ

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

 12  َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: قاَلْت لينا إِنَّ  4 ÷ 816 ُيســاوي 20 َتْقريًبا. ُأَبيُِّن اْلَخَطَأ الَّذي َوَقَعْت 

ُحُه.  فيِه َوُأَصحِّ

ُر َكْم  ِة 3 َأسابيَع. ُأَقدِّ َدُة اْلُخُطواِت: َكَسَب َسْيٌف 931 ديناًرا لِقاَء َعَمِلِه لُِمدَّ  13  َمْســَأَلٌة ُمَتَعدِّ

َيْكِسُب في ُأْسبوَعْيِن. 

: َأْكُتُب ُجْمَلَة ِقْســَمٍة بِاْستِْعمال اْلَْعداِد 891، 315، 7، 9 َيكوُن َتْقديُر ناتِِجها ُهَو   14  َتَحدٍّ

اْلَعَدُد 100.

ُر ناتَِج = 5 ÷ 253 ُث: َأْشَرُح َكْيَف ُأَقدِّ   أَتََحدَّ

 )چچچڇڇ(
)سوَرُة اْلَعَلِق، اْلَيُة 1(

َلْم ُينْــِزِل اللُه َتعالى َوْحــَي كِتابِِه 
ســوِل ِصّلى اللــُه َعَلْيِه  َعلــى الرَّ
بِداَيِة ِرساَلتِِه  اْلَيِة في  بِهِذِه  َم  َوَسلَّ
إِّل لِغاَيٍة؛ َوِهَي اْلُوقوُف َعلى َمدى 

يَِّة اْلِقراَءِة. َأَهمِّ

 ِقراَءٌة

داد
إلع
يد ا
خة ق

نس

www.jnob-jo.com



68

رُْس الِْقْسَمُة ِمْن دوِن باٍق  الدَّ 3
 أَْستَْكِشُف

ِة لُِدَوِل اْلعاَلِم،  َيْهوى َزْيٌد َجْمَع اْلِقَطِع النَّْقِديَّ

ٍة  َفــإِذا كاَن َمْجموُع ما ِعنَْدُه ِمــْن ِقَطٍع َنْقِديَّ

291 ِقْطَعــًة، َوَأراَد َتْوزيَعهــا َعلى 3 ُعَلٍب 

بِالتَّساوي، َفَكْم ِقْطَعًة َسَيَضُع في ُكلَّ ُعْلَبٍة؟

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

يًّا ِمْن 3 َمناِزَل، َعلى َعَدٍد  ُم َعَدًدا ُكلِّ ُأَقسِّ

ِمْن َمنِْزَلٍة واِحَدٍة ِمْن دوِن باٍق

الُْمْصطَلَحاُت

َنماِذُج اْلِمساَحِة ، َخواِرْزِميَُّة اْلِقْسَمِة

َدٌة لِِقْســَمِة َعَدٍد ُكلِّيٍّ َعلى َعَدٍد ِمْن َمنِْزَلٍة واِحَدٍة، َوِمنْها َنموَذُج اْلِمساَحِة )area model( الَّذي   توَجُد َطراِئُق ُمَتَعدِّ

ُئ فيِه اْلَمْقســوَم إِلى َأْعداٍد َيْسُهُل ِقْسَمُتها َعلى اْلَمْقسوِم َعَلْيِه، وُيْمِكنُني َأْيًضا اْستِْعماُل َطريَقِة َخواِرْزِميَِّة اْلِقْسَمِة  ُأَجزِّ

)division algorithm(. َفِعنَْد ِقْسَمِة َعَدٍد ِمْن 3 َمناِزَل َعلى َعَدٍد ِمْن َمنِْزَلٍة واِحَدٍة، إِذا كاَن باقي اْلِقْسَمِة ُيساوي 

ْرِب َكما َيْأتي: اْلَمْقسوُم َعَلْيِه × النّاتِِج = اْلَمْقسوَم. ِة اْلَحلِّ بِاْستِْعماِل الضَّ ُق ِمْن ِصحَّ ِصْفًرا، َفُيْمِكنُني التََّحقُّ

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 َأِجُد ناتَِج  = 3 ÷ 153.

ُر النّاتَِج بِالتَّْقريِب: 50 =  3 ÷ 150  →  3 ÷ 153     ُأَقدِّ

الطَّريَقُة 1: َأْسَتْعِمُل َنموَذَج اْلِمساَحِة.

1اْلُخْطَوُة  َأْرُسُم ُمْســَتطياًل ُيَمثُِّل َمْســَأَلَة اْلِقْسَمِة. ِمســاَحُة اْلُمْسَتطيِل ِهَي 

1533اْلَمْقسوُم، َوَأَحُد ُبْعَدْيِه ُهَو اْلَمْقسوُم َعَلْيِه.

2اْلُخْطَوُة 

-  َأِجُد ُمضاَعًفا لِْلَعَدِد 3 َيكوُن َأَقلَّ ِمْن َأْو ُيساوي 153 )اْلُمضاَعُف 90(. 

ُئ اْلُمْسَتطيَل إِلى ُمْسَتطيَلْيِن  - ُأَجزِّ

- َأْكُتُب اْلُمضاَعَف داِخَل َأَحِدِهما، َوَأْكُتُب عرض ذلك الجزء فوقه.

90

30

633
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الَْوْحَدُة 3

3اْلُخْطَوُة 

- َأْطَرُح ِلَِجَد َكْم َتَبّقى ِمَن اْلَعَدِد 153:  63 = 90 - 153

- َأِجُد ُمضاَعًفا لِْلَعَدِد 3 َأَقلَّ ِمْن َأْو ُيساوي 63 )اْلُمضاَعُف 60(.

َي إِلى ُمْسَتطيَلْيِن. ُئ اْلُمْسَتطيَل اْلُمَتَبقِّ - َأَجزِّ

- َأْكُتُب اْلُمضاَعَف داِخَل َأحِدِهما، َوَأْكُتُب َعْرَض ذلَِك اْلُجْزِء َفْوَقُه.

150

30

3

20

90 60 3

4اْلُخْطَوُة 

- َأْطَرُح ِلَِجَد َكْم َتَبّقى ِمَن اْلَعَدِد 63: 3 = 60 - 63

- َأِجُد ُمضاَعًفا لِْلَعَدِد 3 َأَقلَّ ِمْن َأْو ُيساوي 3. 

- َأْكُتُب اْلُمضاَعَف داِخَل اْلُمْسَتطيِل اْلَخيِر، َوَأْكُتُب اْلَعْرَض َفْوَقُه.

150

30

3

20 1

90 60 3

5اْلُخْطَوُة َأْجَمُع النَّواتَِج اْلُجْزِئيََّة 51 = 1 + 20 + 30

إَِذْن: 51 = 3 ÷ 153 

جاَبُة َمْعقوَلٌة.  َوبِما َأنَّ النّاتَِج َقريٌب ِمَن التَّْقديِر 50، إَِذْن: اْلِ

الطَّريَقُة 2: َخواِرْزِميَُّة اْلِقْسَمِة.

ُل في النّاتِِج َيَقُع في َمنِْزَلِة اْلَعَشراِت، َوُهَو 5. ْقُم اْلَوَّ بَِما َأنَّ التَّْقديَر كاَن 50، إَِذْن: الرَّ

15

3513َأْقِسُم: 3 ÷ 15

-51َأْضِرُب: 3 × 5

30َأْطَرُح: 15 - 15، ُأْنِزُل اْلحاَد.

-3َأْقِسُم: 3 ÷ 3، َأْضِرُب: 3 × 1

0َأْطَرُح: 3 - 3

إَِذْن: 51 = 3 ÷ 153 

ُق: اْلَمْقسوُم َعَلْيِه × النّاتِِج = اْلَمْقسوَم. َأَتَحقَّ

153  ≟   51  ×   3   

153  = 153  ✔    

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َأِجُد ناتَِج = 5 ÷ 145 
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 ِمثاٌل ِمَن الَْحياِة

ْنُبُرَك، ُتســاِعُدُه َعلى  َكنَْغٌر: َتْحَتوي َأْرُجُل اْلَكنَْغِر اْلَخْلِفيَُّة َعلى َأْوتاٍر َمِرَنٍة ُتْشــبُِه الزُّ

اْلَقْفِز لَِمسافاٍت َطويَلٍة، إِذا َقَطَع َكنَْغٌر َمساَفَة km 294 في h 6، َفَكْم كيلوِمْتًرا َقَطَع 

في الّساَعِة؟  

تي َقَطَعها اْلَكنَْغُر في ساَعٍة، َأِجُد ناتَِج  = 6 ÷ 294 ِليجاِد اْلَمساَفِة الَّ

ُر النّاتَِج بِالتَّْقريِب: 50 =  6 ÷ 300  →  6 ÷ 294     ُأَقدِّ

ُل في النّاتِِج َقْد َيقع في َمنِْزَلِة اْلَعَشراِت. ْقُم اْلَوَّ بَِما َأنَّ التَّْقديَر كاَن 50، إَِذْن: الرَّ

940

4926َأْقِسُم: 6 ÷ 29

-42َأْضِرُب: 6 × 4

450َأْطَرُح: 24 - 29، ُأْنِزُل اْلحاَد.

-45َأْقِسُم: 6 ÷ 54، َأْضِرُب: 6 × 9

0َأْطَرُح: 54 - 54

إَِذْن: 49 = 6 ÷ 249 َأْي إِنَّ اْلَكنَْغَر َقَطَع َمساَفَة 49 كيلوِمْتًرا في الّساَعِة.

ُق: اْلَمْقسوُم َعَلْيِه × النّاتِِج = اْلَمْقسوَم. َأَتَحقَّ

294  ≟  49  ×   6   

294  =  294 ✔           

ُن ِمْن 5 َطوابَِق َيتَِّسُع  أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َســّياراٌت: َيتَِّسُع َمْوِقُف َسّياراٍت لـــ 115 َسّياَرًة، َفإِذا كاَن اْلَمْوِقُف َيَتَكوَّ

ّياراِت، َفَكْم َيتَِّسُع ُكلُّ طاَبٍق؟ ُكلٌّ ِمنْها لِْلَعَدِد َنْفِسِه ِمَن السَّ

أُحاِوُل

َأِجُد ناتَِج ما َيْأتي:

1  954 ÷ 3 = 2  414 ÷ 3 = 3  405 ÷ 5 =

4  815 ÷ 5 = 5  628 ÷ 4 = 6  488 ÷ 4 =
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الَْوْحَدُة 3

َأْكُتُب اْلَعَدَد اْلُمناِسَب في  .

7  3

2527

-

20

2-

00

  8  4

2313

-

0

-

 9 َلدى ُمزاِرٍع 126 َبْيَضًة، َأراَد َأْن َيَضَع ُكلَّ 6 َبْيضاٍت في َطَبٍق، َفَكْم َطَبًقا َيْحتاُج؟

فِّ اْلواِحِد؟ ٌد 345 ُزجاَجَة َعصيٍر َعلى 3 ُرفوٍف. َكْم ُزجاَجًة َوَضَع َعلى الرَّ  10 َوَضَع ُمَحمَّ

 11 باَعْت ناِدَيُة 7 َقوالَِب َحْلوى بَِمْبَلِغ 175 ديناًرا. َكْم َثَمُن اْلقاَلِب اْلواِحِد؟

 12 َجَمَعْت َرنا 245 َزْهَرًة، َوَصنََعْت ِمنْها باقاٍت في ُكلٍّ ِمنْها 7 َأْزهاٍر. َكْم َباَقًة َصنََعْت؟ 

 13 َأْكُتُب َعَمِليََّة اْلِقْسَمِة والنّاتَِج في النَّموَذِج اْلتي: 

1505 100 50 5

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

 14  َأْكَتِشــُف ْالَخَطَأ: َأْوَجَد ســاِمٌر النّاتَِج َكما َيْأتي: 124 = 6 ÷ 684، ُأَبيُِّن اْلَخَطَأ الَّذي 

ُحُه. َوَقَع فيِه َوُأَصحِّ

: ُأَرتُِّب اْلَْرقاَم 2، 4، 5، 6 لِْلُحصوِل َعلى َأْكَبِر ناتِِج ِقْسَمٍة:  15 َتَحدٍّ

   ÷  = 

ُث: َكْيَف ُيساِعُدني التَّْقديُر َعلى إيجاِد ناتِِج اْلِقْسَمِة؟    أَتََحدَّ

َواْلُوروِد  هــوِر  الزُّ ِزراَعُة  َبــَدَأْت 
ا َســريًعا في اْلُْرُدِن،  َتْشــَهُد ُنُموًّ
َنَظــًرا لَِجــْدوى اْلْســتِْثماِر فيها 
ُمقاَرَنًة بَِتْكلَِفِة ِزراَعتِها َوْتسويِقها، 
إِْذ َوَصَل إِْنتاُجهــا إِلى 50 ِمْليوَن 

َزْهَرٍة، ُمْعَظُمها ِمَن اْلُوروِد.

ِزراَعٌة
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رُْس الِْقْسَمُة َمَع بَاٍق    الدَّ 4
 أَْستَْكِشُف

َتْقويٌم: َكْم ُأْسبوًعا في 425 َيْوًما؟ 

 ُيْمِكنُني َأْيًضا إِْجراُء اْلِقْسَمِة ِعنَْدما ال َيكوُن اْلَمْقسوُم ِمْن ُمضاَعفاِت اْلَمْقسوِم َعَلْيِه، َوِعنَْدِئٍذ َفإنَّ ناتَِج اْلِقْسَمِة َيْحَتوي 

ُق ِمَن اْلَحلِّ َكما َيْأتي: اْلباقي + اْلَمْقسوِم َعَلْيِه × النّاتِِج = اْلَمْقسوَم. َعلى باٍق )remainder(. َأَتَحقَّ

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 َأِجُد ناتَِج = 3 ÷ 85 

َأْسَتْعِمل َخواِرْزِميََّة اْلِقْسَمِة:
82

583َأْقِسُم: 3 ÷ 18اْلُخْطَوُة َأْقِسُم اْلَعَشراِت.

-6َأْضِرُب: 3 × 2

52َأْطَرُح: 6 - 8، ُأْنِزُل اْلحاَد.

-42َأْقِسُم: 3 ÷ 25، َأْضِرُب: 3 × 18اْلُخْطَوُة َأْقِسُم اْلحاَد.
َأْطَرُح: 24 - 25

3 > 1 بِما َأنَّ اْلباِقَي َأَقلُّ ِمَن اْلَمْقُسوِم َعَلْيِه، 
ُف. إَِذْن: َأَتَوقَّ

1

إَِذْن: 28 = 3 ÷ 85  َواْلباقي 1. 

ُق: اْلباقي + اْلَمْقسوِم َعَلْيِه × النّاتِِج = اْلَمْقسوَم  َأَتَحقَّ

 85      ≟   28   ×      3     +     1   
  85 = 85   ✔        

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َأِجُد ناتَِج  = 5 ÷ 73

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

يًّا ِمْن 3 َمناِزَل َعلى  ُم َعَدًدا ُكلِّ ُأَقسِّ

اْلَْكَثِر، َعلى َعَدٍد ِمْن َمنِْزَلٍة واِحَدٍة

الُْمْصطَلَحاُت

اْلباقي

اْلباقي 1 َيْعني َأنَّ ناتَِج اْلِقْسَمِة َأْكَثُر 
َقليًا ِمْن 28.

داد
إلع
يد ا
خة ق

نس

www.jnob-jo.com



73

الَْوْحَدُة 3

 ِمثاٌل ِمَن الَْحياِة

ْفَحُة اْلواِحَدُة َتتَِّســُع  ُصَوٌر: َأراَدْت ياَســميُن َأْن َتَضَع 755 صوَرًة في َأْلبوٍم، إِذا كاَنِت الصَّ

لـ 6 ُصَوٍر، َفَكْم َعَدُد َصَفحاِت اْلَْلبوِم الَّذي اْختاَرْتُه؟ 

ِليجاِد َعَدِد َصَفحاِت اْلَْلبوِم، َأْقِسُم 6 ÷ 755
521

5576َأْقِسُم: 6 ÷ 7

-6َأْضِرُب: 6 × 1

51َأْطَرُح: 1 - 7، ُأْنِزُل اْلَعَشراِت.

-21َأْقِسُم: 6 ÷ 15، َأْضِرُب: 6 × 2

ُل اْلحاَد 53َأْطَرُح: 12 - 15، ُأَنزِّ

-03َأْقِسُم: 6 ÷ 35، َأْضِرُب: 6 × 5
َأْطــَرُح: 30 - 35، 6 < 5 بِما َأنَّ اْلباِقَي 

ُف. َأَقلُّ ِمَن اْلَمْقُسوِم َعَلْيِه، إَِذْن: َأَتَوقَّ
5

إَِذْن: 125 = 6 ÷ 755 َواْلباقي 5. 

ُق: اْلباقي + اْلَمْقسوِم َعَلْيِه × النّاتِِج    =   اْلَمْقسوَم. َأَتَحقَّ

 750      ≟   125   ×      6     +     5   
  750 = 750   ✔        

َوَر  َوَر في 125 َصْفَحًة، َوَيَتَبّقى َلَدْيها 5 ُصَوٍر؛ لِذا، َيْلَزُمها 126 َصْفَحًة إِذا َأراَدْت َأْن َتَضَع الصُّ َأْي إِنَّ ياَسميَن َسَتَضُع الصُّ

َجميَعها.

: َأراَد تاِجٌر َتْوزيَع kg 437 ِمَن اْلَُرزِّ َعلى َأْكياٍس، بَِحْيُث  ــُق ِمْن فَْهِمــَي: اْلَُرزُّ أَتََحقَّ

َيكوُن َوْزُن اْلكيِس اْلواِحِد kg 3، َفَكْم كيًسا َيْحتاُج؟
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فِّ اْلواِحِد 6 َشْتالٍت،   7  َأراَد َحْمَزُة َأْن َيْزَرَع 75 َشــْتَلًة في ُصفوٍف، بَِحْيُث َيَضُع في الصَّ

َفَكْم َشْتَلًة َيَتَبّقى َلَدْيِه؟ 

تي َتْقَطُعهــا َبْعُض اْلَحَيواناِت   8  َحَيواناٌت َكســوَلٌة: ُيَبيُِّن اْلَجْدَوُل اْلُمجاِوُر اْلَمســاَفَة الَّ

اْلَكسوَلِة في 9 ساعاٍت. َكْم ِمْتًرا في الّساَعِة َيْقَطُع ُكلُّ َحَيواٍن؟

اْلَحَيواُن
اْلَمساَفُة اْلَمْقطوَعُة 

بِاْلَْمتاِر

47اْلَكْسالُن

80َنْجُم اْلَبْحِر

17َفَرُس اْلَبْحِر

ِة اْلواِحَدِة 5 َدنانيَر،  َرْت ُعال َمْبَلَغ 63 ديناًرا لِِشــراِء ِقَصٍص. إِذا كاَن َثَمُن اْلِقصَّ  9  ُنُقوٌد: َوفَّ

ًة َتْسَتطِيُع َأْن َتْشَتِرَي؟  َفَكْم ِقصَّ

َنٍة ِمْن 111 َصْفَحًة في 7 َأّياٍم، َفَكْم َصْفَحًة َسَتْقَرُأ في اْلَيْوِم  ٍة ُمَكوَّ  10  َأراَدْت ُلَجْيُن ِقراَءَة ِقصَّ

اٍم؟  ِة في 7 َأيَّ اْلواِحِد؟ َهْل َسُتنْهي ِقراَءَة اْلِقصَّ

أَُحلُّ الَْمسائَِل

أُحاِوُل

َأِجُد ناتَِج:
1  79 ÷ 3 = 2  89 ÷ 4 = 3  64 ÷ 5 =

4  92 ÷ 7 = 5  635 ÷ 6 = 6  547 ÷ 9 =

الثَّْديّياِت  ِمــَن  اْلَكْســاِن  َحَيواُن 
اْلَهْضِم  َعَملِيَُّة  َوَتْسَتْغِرُق  اْلُعْشبِيَِّة، 
ِعنَْدُه َشْهًرا كاِمًا َتْقريًبا، َوُيَعدُّ ِمْن 

َأْكَثِر اْلَحَيواناِت ُبْطًئا في اْلعاَلِم. 

َحيَواُن الَْكْسالِن

داد
إلع
يد ا
خة ق

نس

www.jnob-jo.com



7575

الَْوْحَدُة 3

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

ُن َبْيَع 3 َحّباٍت ِمَن الّشوُكالَتِة بَِمْبَلِغ 130 ِقْرًشا، َوكاَنِت اْلَحبَُّة  َمْت بِقاَلٌة َعْرًضا َيَتَضمَّ  11  َقدَّ

اْلواِحَدُة ُتباُع بَِمْبَلِغ 50 ِقْرًشا، َفَهْل َهذا اْلَعْرُض ُمناِسٌب؟ 

ٍن ِمْن َمنِْزَلٍة  ٍن ِمْن 3 َمناِزَل، َعلى َعَدٍد ُمَكوَّ  12  َأْطَرُح اْلَمْســَأَلَة: َأْكُتُب َمْسَأَلَة ِقْسَمِة َعَدٍد ُمَكوَّ

ُر باِقَي اْلِقْسَمِة. واِحَدٍة َوُأُحلُّها، َوُأَفسِّ

َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأْكُتُب َرْقًما في  بَِحْيُث َيكوُن النّاتُِج ِمْن 3 َمناِزَل.

13   32 ÷ 4 14   62 ÷ 8 15   54 ÷ 5

 16  َأْكَتِشُف ْالَخَطَأ: َحلَّ ُأساَمُة َمْسَأَلَة اْلِقْسَمِة َكما َيْأتي:

11

464

4-

4

4-

0

ُحُه. َأْكَتِشُف َخَطَأ ُأساَمَة َوُأَصحِّ

: َأِجُد َعَدًدا ِمْن َمنِْزَلَتْيِن باقي ِقْسَمتِِه َعلى 4 ُيساوي 1.   17 َتَحدٍّ

َنٍة  ْنَبِق، ُتريُد ُصنَْع باقاٍت ُمَكوَّ  18  َتْبريٌر: َلدى َخْوَلَة 37 َزْهَرًة ِمَن اْلَقَرْنُفِل َو37 َزْهَرًة ِمَن الزَّ

ِمْن 4 َقَرْنُفالٍت َو3 َزنابَِق، َفَكْم باَقًة َتْسَتطيُع َأْن َتْصنََع؟ 

ُث: لِماذا َيكوُن اْلباقي َأَقلَّ ِمَن اْلَمْقسوِم َعَلْيِه داِئًما؟    أَتََحدَّ
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رُْس الِْقْسَمُة َمَع ُوجوِد أَْصَفاٍر في الّناتِِجالدَّ 5

ــُم اْلَن َأْعداًدا   َتَعلَّْمُت ِقْســَمَة َعَدٍد ِمْن 3 َمناِزَل َعلى َعَدٍد ِمْن َمنِْزَلٍة َواِحَدٍة بُِوجوِد َأْو ِمْن دوِن ُوجوِد باق،ٍ َوَسُأَقسِّ

َيكوُن فيها َعَدُد الَعَشراِت َأَقلَّ ِمَن اْلَمْقسوِم َعَلْيِه.

أَتََعلَُّم

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

َأْقِسُم َعَدًدا ِمْن 3 َمناِزَل، َعلى 

َعَدٍد ِمْن َمنِْزَلِة واِحَدٍة. 

 أَْستَْكِشُف

اْلحوِت  َقْلــُب  َينْبُِض  حيتــاٌن: 

ًة  ًة ُكلَّ 6 َدقاِئَق َتْقريًبا. َكْم َمرَّ َمرَّ

َينْبُِض َقْلُبُه في 609 َدقاِئَق؟

ِمثاٌل 1 َأِجُد ناتَِج = 4 ÷ 413 

َأْسَتْعِمل َخواِرْزِميََّة اْلِقْسَمِة:
301

َأْقِسُم: 4÷ 4 ، )َأَضُع 1 َفْوَق َمنِْزَلِة الِمئاِت(.
َأْضِرُب: 4 × 1، َأْطَرُح: 0 = 4 - 4 

3144

4-
ُل اْلَعَشــراِت. َأْقِسُم: 4 > 1 ل يوَجُد َعَشراٌت َتْكفي لِِقْسَمتِها َعلى  ُأَنزِّ

4: َأَضُع 0 َفْوَق َمنِْزَلِة اْلَعَشراِت. 

َأْضِرُب: 4 × 0، َأْطَرُح: 0 - 1
10

ُل اْلحاَد. َأْقِسُم: 4 ÷ 13 َوَأْكُتُب النّاتَِج َفْوَق اْلحاِد. ُأَنزِّ
0

31
-21َأْضِرُب: 4 × 3، َأْطَرُح: 1 = 12 - 13

ُف. 41 > 1 بِما َأنَّ اْلباِقَي َأَقلُّ ِمَن اْلَمْقسوِم َعَلْيِه، إَِذْن: َأَتوقَّ

َأْي إِنَّ 103 = 4 ÷ 413 َواْلباقي 1. 
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الَْوْحَدُة 3

ُق: اْلباقي + اْلَمْقسوِم َعَلْيِه × النّاتِِج = اْلَمْقسوَم. َأَتَحقَّ

 413    ≟   103   ×      4     +     1   
  413 = 413   ✔     

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َأِجُد ناتَِج   = 5 ÷ 542

 ِمثاٌل ِمَن الَْحياِة

 َيْشَرُب اْلفيُل 628 لِْتًرا ِمَن اْلماِء في 3 َأّياٍم. َكْم لِْتًرا َيْشَرُب في اْلَيْوِم اْلواِحِد؟

تي َيْشَرُبها اْلفيُل، َأْقِسُم 3 ÷ 628 ْتراِت الَّ ِليجاِد َعَدِد اللِّ

902

َأْقِسُم: 3 ÷ 6 )َأَضُع 2 في َمنِْزَلِة الِمئاِت(.
َأْضِرُب: 3 × 2، َأْطَرُح: 6 - 6 

8263

6-
ُل اْلَعَشراِت. َأْقِسُم: 3 > 2 ل يوَجُد َعَشراٌت  ُأَنزِّ
َتْكفي لِِقْســَمتِها َعلــى 3: َأَضُع 0 َفــْوَق َمنِْزَلِة 

اْلَعَشراِت. َأْضِرُب: 3 × 0، َأْطَرُح: 0 - 2

20

0-

ُل اْلحاَد. َأْقِسُم: 3 ÷ 28 ُأَنزِّ
َأْضِرُب: 3 × 7 ، َأْطَرُح: 1 = 27 - 28

82

72-
3 > 1 بِمــا َأنَّ اْلباِقَي َأَقلُّ ِمَن اْلَمْقســوِم َعَلْيِه، 

ُف. إَِذْن: َأَتَوقَّ
1

إَِذْن: َيْشَرُب اْلفيُل في اْلَيْوِم اْلواِحِد ما َيزيُد َعلى 209 لِْتراٍت. 

ُق: اْلباقي + اْلَمْقسوِم َعَلْيِه × النّاتِِج    =   اْلَمْقسوَم. َأَتَحقَّ

 628 ≟ 209  ×         3     +     1   
  628 = 628   ✔        

ــُق ِمْن فَْهِمــَي: ُعَلُب َحليٍب: َوَضَع تاِجٌر في َمْخَزنِِه 509 ُعَلِب َحليــٍب َعلى 5 رُفوٍف. َكْم ُعْلَبًة َوَضَع َعلى  أَتََحقَّ

فِّ اْلواِحِد؟ الرَّ
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أُحاِوُل

َأِجُد ناتَِج:
1  622 ÷ 3 = 2  813 ÷ 2 = 3  824 ÷ 4 =

4  654 ÷ 6 = 5  605 ÷ 3 = 6  803 ÷ 4 =

 7  َتَضُع َهيا اْلَكْعَك في ُعَلٍب لَِبْيِعها في بازاِر اْلَمْدَرَسِة، إِذا كاَن َلَدْيها 425 َكْعَكًة َوَوَضَعْت 

في ُكلِّ ُعْلَبٍة 4 َكْعَكاٍت، َفَكْم ُعْلَبًة َتْحَتاُج؟

 8  َأراَد ِعماٌد َأْن َيْدُعَو 621 َشْخًصا إِلى َحْفَلتِِه، َفإِذا كاَنْت ُكلُّ طاِوَلٍة َتتَِّسُع لـ 6 َأْشخاٍص، 

َفَكْم طاِوَلًة َسَيْحتاُج؟ 

 9  ُتَغلُِّف َندى َصناِديَق َتْحَتوي َعلى ُصحوٍن، َوَتَضُع َشِريًطا طوُلُه m 2 َحْوَل ُكلِّ ُصنْدوٍق، 

َفإِذا كاَن َلَدْيها َشريًطا ُطوُله m 205، َفَكْم ُصنْدوًقا َتْسَتطيُع َأْن ُتَغلَِّف؟  

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

 10  َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: َحلَّْت ُدعاُء َمْسَأَلَة اْلِقْســَمِة َكما َيْأتي: 21 = 4 ÷ 804، ُأَبيُِّن اْلَخَطَأ 

ُحُه. الَّذي َوَقَعْت فيِه َوُأَصحِّ

َدُة الُخُطــواِت: َمَع َأْحَمَد 612 دينــاًرا، ُيريُد َتْوزيَعها بِالتَّســاوي َعلى 6   11  َمْســَأَلٌة ُمَتَعدِّ

ٍة، َفما َنصيُب 4 َجْمِعّياٍت؟  َجْمِعّياٍت َخْيِريَّ

ًنا ِمْن 3 َمناِزَل َتكوُن َعَشَراُتُه ِصْفًرا، َوِعنَْد ِقْسَمتِِه َعلى   12  َمْســَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأْكُتُب َعَدًدا ُمَكوَّ

4 َيكوُن النّاتُِج ِمْن 3 َمناِزَل. 

ٌن ِمْن 3 َمناِزَل. ٍن ِمْن 3 َمناِزَل، وناتُِج ِقْسَمتِِه َعلى 8 ُمَكوَّ : َما َأْصَغُر َعَدٍد ُمَكوَّ  13  َتَحدٍّ

ُث: لِماذا َيكوُن اْلباقي َأَقلَّ ِمَن اْلَمْقسوِم َعَلْيِه داِئًما؟    أَتََحدَّ

ْجــراِء اْلِقْســَمِة: َأْقِســُم، ُثــمَّ  ِلِ
َأْضِرُب، ُثــمَّ َأْطَرُح، ُثمَّ ُأقاِرُن، ُثمَّ 
ْقَم اْلَمْوجــوَد في اْلَمنِْزَلِة  ُل الرَّ ُأَنزِّ

الّتالَِيِة في اْلَمْقسوِم.

أَتََذكَُّر
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رُْس أَْولَِويّاُت الَْعَملِيّاِت  6الدَّ

ُة )numerical expression( ِمْن َأْعداٍد َوَعَمِليٍَّة ِحسابِيٍَّة َأْو َأْكَثَر، لِكنَّها ال َتْحَتوي َعلى إِشاَرِة = ُن اْلِعباَرُة اْلَعَدِديَّ َتَتَكوَّ

ٌة ِعباراٌت َعَدِديَّ

)6 × 2( – 34 × 7 - 25 ÷ 530 – )4 + 15(

ُن َأْكَثَر ِمْن َعَمِليَّــٍة، َفإنَّني ُأْجري هِذِه اْلَعَمِلّياِت َوْفَق التَّْرتيِب اْلتي الَّذي ُيَســّمى  ٍة َتَتَضمَّ َولِِحســاِب قيَمِة ِعبــاَرٍة َعَدِديَّ

 .)order of operations( َأْوَلِوّياِت اْلَعَملِّياِت

1. َأْبَدُأ بِاْلَعَمِلّياِت اْلَمْوجوَدِة داِخَل اْلَْقواِس. 

2. َأْضِرُب، َوَأْقِسُم بِالتَّْرتيِب ِمَن اْلَيساِر إِلى اْلَيميِن. 

3. َأْجَمُع، َوَأْطَرُح بِالتَّْرتيِب ِمَن اْلَيساِر إِلى اْلَيميِن.

أَتََعلَُّم

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

ُف َأْوَلِوّياِت اْلَعَملِّياِت، َوَأْسَتْعِمُلها.  َأَتَعرَّ

الُْمْصطَلَحاُت

ُة َأْوَلِوّياُت اْلَعَملِّياِت ، اْلِعباَرُة اْلَعَدِديَّ

 أَْستَْكِشُف

َأْروى 18 = 2 × 5 + 4

َمناُر 14 = 2 × 5 + 4

َمْن إِجاَبُتها َصحيَحٌة؟

ِمثاٌل 1 َأِجُد ِقيَمَة )7 + 6( × 8 

ًل )13( × 8 = )7 + 6( × 8اْلَعَملِيَُّة داِخَل اْلَْقواِس َأوَّ
104 =َأْضِرُب

إَِذْن: 104 = )7 + 6( × 8 

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َأِجُد ناتَِج  = )5 - 10( × 4 
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 ِمثاٌل ِمَن الَْحياِة

ّياِح اْلَجانِِب في َمدينَِة  خوِل لِلسُّ   ِســياَحٌة: َفْوٌج ِسياِحيُّ فِيه 11 سائًِحا َأْجنَبِيًّا، َو6 ُســّياٍح َعَرٍب، إِذا كاَن ِسْعُر َتْذكَِرِة الدُّ

ــّياُح اْلَعَرُب َواْلَجانُِب َمًعا َثَمنًا  ــّياِح اْلَعَرِب 9 َدنانيَر، َفَكْم ديناًرا َســَيْدَفُع السُّ اْلَبْترا في َأَحِد اْلَْعواِم 50 ديناًرا، َولِلسُّ

لِلتَّذاكِِر؟

َة.  1اْلُخْطَوُة َأْكُتُب اْلِعباَرَة اْلَعَدِديَّ

ّياِح اْلَجانِِب.  ٌة ُتَمثُِّل َثَمَن َتذاِكِر السُّ 50 × 11 ِعباَرٌة َعَدِديَّ

ّياِح اْلَعَرِب. ٌة ُتَمثُِّل َثَمَن َتذاِكِر السُّ 9 × 6 ِعباَرٌة َعَدِديَّ

َة التي ُطِلَبْت قيَمُتها ِهَي: )9 × 6( + )50 × 11(  َأْي إِنَّ اْلِعباَرَة اْلَعَدِديَّ

ِة بِاْستِْعماِل َأْوَلِوّياِت اْلَعَمِلّياِت. 2اْلُخْطَوُة َأِجُد قيَمَة اْلِعباَرِة اْلَعَدِديَّ

)550( + )54( = 604

ّياُح اْلَعَرُب َواْلَجانُِب 604 َدنانيَر َثَمنًا لِلّتذاِكِر. إَِذْن: َسَيْدَفُع السُّ

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: ِشــراٌء: اْشــَترى ُعَمُر 4 ُقْمَصاٍن َو3 َأْحِذَيٍة، إِذا كاَن َثَمُن اْلَقميِص 8 َدنانيَر، َوَثَمُن اْلِحذاِء 15 

ديناًرا، َفَكْم َدَفَع َثَمنًا َلها؟

أُحاِوُل

َأِجُد قيَمَة ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:

1  7 × (2 + 10) =  2  (9 × 2) - 12 =

3  6 + 8 ÷ 2 =   4  (5 + 25) ÷ 2 + 6 =

5  3 × (9 - 2) =   6  3 × 8 - 2 =
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الَْوْحَدُة 3

َعِت اْلباِقَي َعلى َأْبناِئها َوَعَدُدُهم   7  ُنقوٌد: َمَع ُسعاَد 35 ديناًرا، َصَرَفْت ِمنْها 7 َدنانيَر، َوَوزَّ

4، َكْم ديناًرا َأَخَذ ُكلٌّ ِمنُْهْم؟   

 8  ُمْشــَتَرياٌت: اْشَتَرْت تاال 4 ُكُتٍب َو6 ُعَلِب َأْلواٍن، إِذا كاَن َثَمُن اْلِكتاِب اْلواِحِد 5 َدنانيَر، 

َوَثَمُن ُعْلَبِة اْلَْلواِن ديناَرْيِن، َفَكْم ديناًرا َدَفَعْت؟

َأْكُتُب اْلَعَدَد اْلُمناِسَب في  : 
9  5 × 6 -  = 26

10   × (5 + 7) = 48

11  (18 - ) × (3 + 9) = 120

12  (10 ÷ 2) - (  ÷ 8) = 2

أَُحلُّ الَْمسائَِل

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

 13  َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: َحَسَب شادي النّاتَِج َكما َيْأتي: 21 = 3 × 2 - 9، ُأَبيُِّن اْلَخَطَأ الَّذي 

ُحُه.  َوَقَع فيِه َوُأَصحِّ

ٍة ِمْن فَِئِة 5 َدنانيَر، َو4 َأْوراٍق  َدُة اْلَخْطَواِت: في َحّصاَلِة باِسٍم 6 َأْوراٍق َنْقِديَّ  14  َمْســَأَلٌة ُمَتَعدِّ

ِمْن فَِئِة 10 َدَنانِيَر. إِذا َصَرَف 8 َدنانيَر ِمنْها، َفَكْم ديناًرا َيْبقى َمَعُه؟

ة واِحَدًة َفَقْط؛ لُِيْصبِــَح التَّْعبيُر اْلتِي  : َأْســَتْعِمُل ُكالًّ ِمَن الَْعــداِد 1، 2، 3، 4 َمرَّ  15  َتَحدٍّ

َصحيًحا.
(  × ) + (  ÷ ) = 11

ة واِحَدًة َفَقْط؛ لُِيْصبِــَح التَّْعبيُر اْلتِي  : َأْســَتْعِمُل ُكالًّ ِمَن الَْعــداِد 2، 3، 4، 5 َمرَّ  16  َتَحدٍّ

َصحيًحا.
(  × ) - (  ÷ ) = 13

باُع َأْوَلِوّياِت اْلَعَمِلّياِت لِِحساِب: 3 × 8 + 12 ُث: َأْشَرُح لِماذا َيِجُب اتِّ   أَتََحدَّ

ِة  اْلَعَدِديَّ اْلِعبــاَرِة  َتْمثيُل  ُيْمكِنُنــي 
اْلَْعداِد.  َأِو  اْلَكلِماِت  َأِو  سوِم  بِالرُّ

َفَمَثًا:
سوِم: بِالرُّ

+

بِاْلَكلِماِت: اْثناِن زائِد َأْرَبَعٍة.
بِاْلَْعداِد: 4  +  2

إِرْشاٌد:
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أَْسِئلٌَة َمْوضوِعيٌَّة

حيَحِة في ما َيْأتي: َأَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز اْلِجاَبِة الصَّ

 1 ناتُِج ِقْسَمِة 40 ÷ 1200 ُيساوي:

ب( 300 أ  ( 100   

د  ( 3 جـ( 30   

 2 ناتُِج ِقْسَمِة 4 ÷ 432 ُيساوي:

ب( 18 أ  ( 108   

د  ( 801 جـ( 180   

 3  َأيُّ اْلَْعــداِد اْلتَِيِة ناتُِج َتْقريبِِه إِلى َأْقَرِب ِمَئٍة ُيســاِوي 

800؟

ب( 83 أ  ( 180  

د  ( 725 جـ( 781  

تي َقَرَأْتها  َفحــاِت الَّ  4  إِذا كاَن    ُيَعبِّــُر َعْن َعَدِد الصَّ

اٍم، وإِذا كاَنْت َتْقَرُأ ُكلَّ َيْوٍم اْلَعَدَد َنْفَسُه ِمَن  دينا في 7 َأيَّ

تي  الَّ َفحاِت  ُيَمثُِّل َعَدَد الصَّ َفحاِت، َفإِْحدى اْلتَِيِة  الصَّ

َتْقَرؤها في اْلَيْوِم:

ب( 7 ÷  أ  ( 7 ×   

د  (  + 7 جـ(  ÷ 7  

 5  ناتُِج: = 4 + ) 5 × 2( - 12:

ب( 6 أ  ( 54   

د  ( 2 جـ( 90   

 6 َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن اْلَعَمِليَِّة َوالتَّْقديِر اْلُمناِسِب:

422 ÷ 8 =
40

204 ÷ 5 =
50

320 ÷ 6 =
200

834 ÷ 4 =

َأَضُع إَِشاَرَة )  >  َأْو  <  َأْو = ( في 

7  255 ÷ 5    255 ÷ 3

8  72 ÷ 4    36 ÷ 2

9  144 ÷ 9    135 ÷ 9

أَْسِئلٌَة ذاُت إِجابٍَة قَصيرٍَة

 10 َأْكُتُب اْلَعَدَد اْلُمناِسَب في 

448

7-

4

42-
0
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الَْوْحَدُة 3

 11 َأْكُتُب َعَمِليََّة اْلِقْسَمِة اْلُمَمثََّلَة في النَّموَذِج:

80 488

. َأْكُتُب اْلَعَدَد اْلُمناِسَب في 

12  (2 × 4) - (3 ×  ) = 5

13  (9 ÷ 3) + (   ÷ 6) = 13

َأِجُد ناتَِج ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: 

14  96 ÷ 4 =  15  324 ÷ 3 =

16  507 ÷ 5 =  17  836 ÷ 8 =

ِر في َأْكياٍس، بَِحْيُث  كَّ  18  َأراَد تاِجٌر َوْضَع kg 76 ِمَن السُّ

َيَضُع فــي اْلكيِس اْلواِحِد kg 3، َفَكْم ِكيًســا َيْحتاُج؟ 

ِر؟ كَّ َوَكْم َيَتَبّقى َلَدْيِه ِمَن السُّ

َع صاِحــُب َمْصنَــٍع َمْبَلًغا ِمَن اْلماِل َعلــى اْلُعّماِل   19  َوزَّ

باِحيَِّة 15 ديناًرا  اْلُمْجَتِهديَن، َفَأْعطى ُعّماَل اْلَفْتَرِة الصَّ

لِــُكلٍّ ِمنُْهْم َوكاَن َعَدُدُهــْم 3، َوَأْعطى ُعّمــاَل اْلَفْتَرِة 

اْلَمســاِئيَِّة 20 ديناًرا لُِكلٍّ ِمنُْهــْم َوكاَن َعَدُدُهْم 6، َفما 

َعُه؟  اْلَمْبَلُغ الَّذي َوزَّ

أَْسِئلٌَة ِمْعياِريٌَّة

َم اْلَحبَّاِت   20  َمَع هاِشٍم 16 َحبََّة َخْوٍخ، َأَكَل 4 ِمنْها ُثمَّ َقسَّ

َيَة بِالتَّســاوي َعلى َطَبَقْيِن. َكْم َحبََّة َخْوٍخ َوَضَع  اْلُمَتَبقِّ

في ُكلِّ َطَبٍق؟

ب( 8 أ  ( 6   

د  ( 12 جـ( 10   

ْكُل َأْدناُه. ِمْن 5 ُمَربَّعاٍت ُمَتساِوَيٍة. إِذا كاَنِت  ُن الشَّ  21  َيَتَكوَّ

ْكِل ُتساوي cm2 245، َفِمساَحُة  يَُّة لِلشَّ اْلِمساَحُة اْلُكلِّ

ِع اْلواِحِد ُتساوي: اْلُمَربَّ

ب( 49 أ  ( 50   

د  ( 47 جـ( 48   

 22  َتَضُع ُســَميَُّة اْلَبْيَض في َصناديَق َيتَِّســُع ُكلٌّ ِمنْها لـ 6 

ناديِق َتْحتاُج إَِلْيِه إِذا كاَن  َبْيضــاٍت. ما َأَقلُّ َعَدٍد ِمَن الصَّ

َلَدْيها 94 َبْيَضًة؟

ب( 14 أ  ( 16   

د  ( 17 جـ( 15   
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الَْوْحَدُة

َخصاِئُص اْلَْعداِد44

لِماذا أَْدرُُس َخصائَِص اْلَْعداِد؟ 

لَِخصاِئِص اْلَْعداِد اْســتِْعماالٌت َكثيَرٌة في 

اْلُعْمَلِة  فِئــاِت  َبْيَن  التَّْحويُل  ِمنْهــا  َحياتِنا، 

ٍة  اْلُمْخَتِلَفِة. َفَمَثًل، ِعنْــَد َتْحويِل َوَرَقٍة َنْقِديَّ

ٍة ِمْن فَِئِة  ِمْن فَِئِة 50 ديناًرا إِلــى َأْوراٍق َنْقِديَّ

ٍة، َوُيَســّمى  5 َدنانيَر َوَتنُْتُج 10 َأْوراٍق َنْقِديَّ

 ،50 لِْلَعــَدِد  َعواِمــَل  َو10   5 اْلَعــَدداِن 

ُم اْلَكثيــَر ِمَن اْلَمْعُلومــاِت َحْوَل  َوَســَأَتَعلَّ

اْلَعواِمِل في هِذِه اْلَوْحَدِة.

تََعلَّْمُت ساِبًقا:

ْرِب واْلِقْسَمِة.   َحقاِئَق الضَّ
ْعِف، َواْرتِباَطُهما بَِحقاِئِق    َمْفهوَم النِّْصِف َوالضِّ

ْرِب. الضَّ
  ِقْســَمَة َعَدٍد ِمْن َمنِْزَلَتْيِن َعلى َعــَدٍد ِمْن َمنِْزَلٍة 

ْرِب َواْلِقْسَمِة. واِحَدٍة؛ بِاْستِْعماِل َحقاِئِق الضَّ
ْرِب واْلِقْسَمِة َواْلَعلقاِت    اْستِْعماَل َحقاِئِق الضَّ

َبْينَها؛ ِليجاِد َعَدٍد َمْفقوٍد في ُجْمَلِة َضْرٍب

َسأَتََعلَُّم في هِذِه الَْوْحَدِة:

  اْختِباَر قابِِليَِّة اْلِقْسَمِة َعلى اْلَْعداِد: 2، 3، 5، 10.

  َتْوظيَف قابِِليَِّة اْلِقْسَمِة في َتْحديِد َعواِمِل اْلَعَدِد.

لِيَِّة.  لِيَِّة ِمْن َغْيِر اْلَوَّ   َتْمييَز اْلَْعداِد اْلَوَّ

ٍن ِمْن َمنِْزَلَتْيِن.    إيَجاَد َعواِمِل َعَدٍد ُمَكوَّ

لِيَِّة.   َتْحليَل َعَدٍد إِلى َعواِمِلِه اْلَوَّ
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، الَّذي   َأْسَتِعدُّ َوُزَملِئَي لَِتنْفيِذ َمْشُروِعَي اْلخاصِّ

ُمُه في هِذِه اْلَوْحَدِة لِِزراَعِة َبْعِض َأْنواِع  َسُأَوظِّف فيِه ما َسَأَتَعلَّ

راَعِة ذاِت اْلَخليا.   اْلُحبوِب، في َأْطباِق الزِّ

َهَدُف الَْمْشروِع: َتنِْمَيُة َمهاراِت التَّْحليِل َوالتَّْطبيِق َوالنَّْمَذَجِة، 

في َخصاِئِص اْلَْعداِد.

الَْموادُّ الّلزَِمُة:

َطَبُق ِزراَعٍة ذو َخليا، َأْو َطَبقا َبْيٍض ُمَتلِصقاِن.  

ٌص(، ُتْرَبٌة َأْو ُقْطٌن.   راَعِة )َعَدٌس َوِحمَّ ُحبوٌب لِلزِّ

ُخطُواُت تَْنفيِذ الَْمْشروِع:

ِص َعْشــواِئيًّا في   1  َأْزَرُع َعــَدًدا ِمْن ُبُذوِر اْلَعَدِس َواْلِحمَّ

ُصفوٍف ُمَتجاِوَرٍة َوُمَتساِوَيِة الطُّوِل. )َأَضُع بِْذَرًة واِحَدًة 

في ُكلِّ َخِليٍَّة، َوال َأْزَرُع اْلَخليا َجميَعها في الطََّبِق(.

راَعــِة في َتنْفيِذ النَّشــاِط اْلتي، ُثمَّ   2  َأْســَتْعِمُل َطَبَق الزِّ

ُن إِجاباتَِي فيها: ًة َوُأَدوِّ ُم َمْطِويَّ ُأَصمِّ

1. قابِلِيَُّة اْلِقْسَمِة: 

َبِق اْلِقْســَمَة    َهْل َيْقَبــُل َعَدُد اْلَخليا َجميِعها في الطَّ
ُر إِجاَبتَِي. َعلى 2، 3، 5، 10؟ ُأَبرِّ

َهْل َيْقَبــُل َعَدُد اْلَخليــا اْلَمْزروَعِة اْلِقْســَمَة َعلى   
ُر إِجاَبتَِي. 2، 3، 5، 10 َفَقْط؟ ُأَبرِّ

2. اْلَعواِمُل: 

َبِق َعلى َشــْكِل    َأْكُتــُب َعَدَد اْلَخليا َجميِعها في الطَّ
ُجْمَلِة َضْرٍب.

َأِجُد َعواِمَل َعَدِد اْلَخليا َجميِعها.   

َأْذُكُر َعواِمَل َعَدِد اْلَخليا اْلَمْزُروَعِة َفَقْط.  

لِيَُّة: َبْعَد 10 َأّياٍم ِمْن ِزراَعِة اْلُحبوِب َوُمتاَبَعتِها،  3.  اْلَعواِمُل اْلَوَّ

ٌص(. تي َنَمْت ِمْن ُكلِّ َنْوٍع: )َعَدٌس، ِحمَّ ْتلِت الَّ َأُعدُّ الشَّ
؟   لِيٌّ تي َنَمْت ِمْن ُكلِّ َنْوٍع َأوَّ ْتلِت الَّ َهْل َعَدُد الشَّ

لِيَِّة.   ُلُه إِلى َعواِمِلِه اْلَوَّ ، َفُأَحلِّ لِيٍّ إِذا كاَن اْلَعَدُد َغْيَر َأوَّ

َعرُْض النَّتائِِج:

تي    َأْكُتُب ُخُطــواِت َعَمــِل الَمْشــروِع، والنَّتاِئَج الَّ
ِة. ْلُت إَِلْيها في اْلَمْطِويَّ َتَوصَّ

راَعــِة في اْلَيْوِم اْلعاِشــِر،    َأْلَتِقــُط صــوَرًة لَِطَبِق الزِّ
ِة. َوَأْلَصُقها داِخَل اْلَمْطِويَّ

تي    عوباِت الَّ ِة الصُّ َأْكُتُب في إِْحدى َصَفحاِت اْلَمْطِويَّ
واَجَهْتني في َأْثناِء َتنْفيِذ اْلَمْشروِع، َوَأْنِشَطتِِه.

   - )بوربوينــت  َعــْرَض  ُم  َســُأَقدِّ َأْمَكنَنــي،  إِْن 
َتنْفيــِذ  َمراِحــَل  ــُن  َيَتَضمَّ  )PowerPoint

تي  الَّ َوالنَّتاِئَج  التَّنْفيِذ،  َمراِحَل  ُر  َوُأَصوِّ الَمْشــروِع، 
ْلُت إَِلْيها. َتَوصَّ

َمْشروُع الَْوْحَدِة: أَنا ُمزاِرٌع.
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رُْس قاِبلِيَُّة الِْقْسَمِة َعلى 2 ،3 ،5 ،10الدَّ 1
 أَْستَْكِشُف

ِزراَعــٌة: َلــَديَّ 234 َشــَجَرًة، إِذا 

َأَرْدُت ِزراَعَتهــا فــي 3 ُصفــوٍف 

ِمنْها  َيْبقى  َأْن  دوِن  ِمْن  بِالتَّســاوي 

َشْيٌء، َفَهْل ُيْمِكنُني ذلَِك؟

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

َأْخَتبُِر قابِلِيََّة اْلِقْسَمِة َعلى اْلَْعداِد 

.10 ،5 ،3 ،2

الُْمْصطَلَحاُت

قابِلِيَُّة اْلِقْسَمِة

َقواِعُد قابِِليَِّة اْلِقْسَمِة: َيكوُن اْلَعَدُد قابًِل لِْلِقْسَمِة )divisibility( َعلى َعَدٍد آَخَر؛ إِذا كاَن باقي اْلِقْسَمِة ِصْفًرا، 

َوتوَجُد َقواِعُد ُتساِعُدنا َعلى َمْعِرَفِة اْلَعَدِد إِذا كاَن َيْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى َبْعِض اْلَْعداِد َأْم ال.

إِذا كاَن اْلَعَدُد َزْوِجيًّا.

ِمثاٌل: 1478

2

إِذا كاَن َرْقُم آحاِدِه 

ِصْفًرا.

ِمثاٌل: 23470

10

إِذا كاَن َمْجموُع َأْرقاِم 

َمناِزلِِه َيْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى 3. 

ِمثاٌل: 25131

3

إِذا كاَن َرْقُم آحاِدِه 

ِصْفًرا َأْو 5.

ِمثاٌل: 7365

5

َيْقَبُل اْلَعَدُد اْلِقْسَمَة َعلى:

أَتََعلَُّم

راَسِة  إِرْشاداٌت لِلدِّ

تي َتْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى 2 َأْعداًدا َزْوِجيًَّة، َكما ُتَسّمى  ُتَسّمى اْلَْعداُد الَّ

ًة. اْلَْعداُد الَّتي ال َتْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى  2 َأْعداًدا َفْرِديَّ
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الَْوْحَدُة 4

ِمثاٌل 1 

 1 َأْخَتبُِر قابِلِيََّة ِقْسَمِة اْلَعَدِد 2648 َعلى 2.

2648
↑

َمنِْزَلُة اْلحاِد ِهَي 8. 

. 8 َعَدٌد َزْوِجيٌّ

لِذا، َفإِنَّ اْلَعَدَد 2648 َيْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى 2.

 2 َأْخَتبُِر قابِلِيََّة ِقْسَمِة اْلَعَدِد 3419 َعلى 3.

3491
↑

َمْجموُع َمناِزِل اْلَعَدِد 3491 ُيساوي:

3 + 4 + 9 + 1 = 17

17 ال َيْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى 3.

لِذا، َفإِنَّ اْلَعَدَد 3491 ال َيْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى 3.

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: 

 1 َأْخَتبُِر قابِِليََّة ِقْسَمِة اْلَعَدِد 1125 َعلى 2.   

 2 َأْخَتبُِر قابِِليََّة ِقْسَمِة اْلَعَدِد 8643 َعلى 3.   

 ِمثاٌل ِمَن الَْحياِة

إِعاَدُة َتْدويٍر: َتْسعى َمْدَرَسٌة لَِتْشــجيِع َطَلَبتِها َعلى َجْمِع اْلَموادِّ الَّتي 

ّياٍت َكما  ُيْمكُِن إِعاَدُة َتْدويِرها ِحفاًظا َعلى اْلبْيَئِة، َوَقْد َجَمَع الطََّلَبُة َكمِّ

ِة )اْلبلستيِك( في ُعُبّواٍت  في التَّْمثيِل اْلُمجاِوِر. َهْل ُيْمكِنُني َتْوزيُع مادَّ

ُر إِجاَبتَِي. َسَعِة 5Kg، َأْو 10Kg، ِمْن دوِن َأْن َيَتَبّقى ِمنْها َشْيٌء؟ ُأَفسِّ

ِة )اْلبلستيِك( فيها، َأْخَتبُِر  لَِتْحديِد َأيِّ اْلُعُبّواِت ُيْمِكنُني َتْوزيُع مادَّ

قابِِليََّة ِقْسَمِة اْلَعَدِد 225 َعلى ُكلٍّ ِمْن 5 َو10.
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ُيْمِكنُني اْستِْعماُل قابِِليَِّة اْلِقْسَمِة في َتْطبيقاِت اْلَحياِة اْلَيْوِميَِّة.
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1اْلُخْطَوُة َأْخَتبُِر قابِلِيََّة ِقْسَمِة اْلَعَدِد 225، َعلى 5.

225
↑

َمنِْزَلُة اْلحاِد ِهَي 5.

لِذا، َفإِنَّ اْلَعَدَد 225 َيْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى 5.

2اْلُخْطَوُة َأْخَتبُِر قابِلِيََّة ِقْسَمِة اْلَعَدِد 225، َعلى 10.

225
↑

َمنِْزَلُة اْلحاِد ِهَي 5.

لِذا، َفإِنَّ اْلَعَدَد 225 ال َيْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى 10.

ِة )اْلبلستيِك( في ُعُبّواٍت َسَعِة Kg 5، ِمْن دوِن َأْن َيَتَبّقى ِمنْها َشْيٌء. إَِذْن: ُيْمِكنُني َتْوزيُع مادَّ

ُر إِجاَبتَِي. ِة اْلَوَرِق في ُعُبّواٍت َسَعِة 5Kg َأْم 10Kg؟ ُأَفسِّ أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َهْل ُيْمِكنُني َتْوزيُع مادَّ

أُحاِوُل

تي َتْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى 2:  1 َأْرُسُم داِئَرًة َحْوَل اْلَْعداِد الَّ

16  45  96  14  27

تي َتْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى 3:  2 َأْرُسُم داِئَرًة َحْوَل اْلَْعداِد الَّ

92  74  51  321  65

تي َتْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى 5:  3 َأْرُسُم داِئَرًة َحْوَل اْلَْعداِد الَّ

72  65  80  96  34

تي َتْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى 10:  4 َأْرُسُم داِئَرًة َحْوَل اْلَْعداِد الَّ

35  20  79  46  90

 5  ُخْبٌز: َأَعدَّ َخّباٌز ِقْطَعَة ُخْبٍز طوُلها 70cm، َهْل ُيْمِكنُني 

َتْقسيُم ِقْطَعِة اْلُخْبِز إِلى ِقَطٍع َصغيرٍة، طوُل ُكلٍّ ِمنْها 

ُر إِجاَبتَِي.  10cm، ِمْن دوِن َأْن َيَتَبّقى ِمنْها َشْيٌء؟ ُأَفسِّ

ُخْبُز اْلَقْمِح َغنِيٌّ بِاْلَْلياِف اْلِغذائِيَِّة 
الَّتي ُتساِعُد اْلِجْسَم َعلى التََّخلُِّص 
ُه ُيْســِهُم في  ــموِم، َكما َأنَّ ِمَن السُّ
التَّْخفيِف ِمْن نِْســَبِة اْلكولِسْتروِل 
َعَمِل  َوَتْسهيِل  اْلِجْسِم،  الّضارِّ في 
اْلَْمعــاِء. َوَلُه اْلَكثيُر ِمــَن اْلَفوائِِد 

َأْيًضا.

فَوائُِد ُخبِْز الَْقْمِح

إِرْشاٌد:

cm َتْعني َسنتيِمْتًرا.
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الَْوْحَدُة 4

 6 َأْخَتبُِر قابِِليََّة اْلِقْسَمِة لُِكلِّ َعَدٍد في اْلَجْدَوِل َأْدناُه:

َيْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى
10؟5؟3؟2؟اْلَعَدُد

75

7960

384

3725

90

بِاْستِْعماِل اْلَْرقاِم 0 ، 1 ، 5 ، 6 :

 7 ُأَسّمي َأْكَبَر َعَدٍد َفْرِديٍّ َيْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى 5

 8 ُأَسّمي َأْصَغَر َعَدٍد َيْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى 5، َوَيكوُن َأْكَبَر ِمْن 1000.

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

ٌن ِمْن 3 َمناِزَل، َيْقَبُل اْلِقْســَمَة َعلى 2 َو3 َمًعا؟  ُد إِذا كاَن َعَدٌد ُمَكوَّ ُث: َكْيَف ُأَحدِّ   أَتََحدَّ

ُر إِجاَبتَِي. ُأَفسِّ

: َأَضُع َعَدًدا فِي  لَِيْقَبَل اْلَعَدُد النّاتُِج اْلِقْسَمَة َعلى 3: َتَحدٍّ

9  7  3  10  61    11  1  2

ُه َعَدٌد َزْوِجيٌّ ِلَنَّ آحاَده 4،  ْوِح َوقاَلْت إِنَّ  12  َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: َكَتَبْت َجنى اْلَعَدَد 734 َعلى اللَّ

ُر إِجاَبتَِي. ُح َخَطَأُهما، َوُأَبرِّ ُه َعَدٌد َفْرِديٌّ ِلَنَّ ِمئاتِِه 7. ُأَصحِّ َبْينَما قاَل خالٌِد إِنَّ

ُن َمْجموعاٍت ُثناِئيًَّة ِمَن اْلَْعداِد اْلتَِيــِة، بَِحْيُث َيكوُن اْلَفْرُق َبْيَن   13  َمْســَأَلٌة َمْفُتوَحٌة: ُأَكوِّ

َعَدَدي ُكلِّ َمْجموَعٍة قابًِل لِلِقْسَمِة َعلى 5.

91  64  39  23  66  74  89  48

ْوِجيَُّة ِهَي اْلَْعداُد الَّتي  اْلَْعداُد الزَّ
اْلَْعداُد  َأّما   ،2 َعلى  اْلِقْسَمَة  َتْقَبُل 
ُة َفِهَي الَّتي ال َتْقَبُل اْلِقْســَمَة  اْلَفْرِديَّ

َعلى 2.

أَتََذكَُّر
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رُْس الَْعواِملالدَّ 2
 أَْستَْكِشُف

َوُيريُد  ًبــا،  ُمَكعَّ  24 َقْيــٍس  َلــَدى 

َكْم  الّطوِل،  ُمَتساِوَيِة  َأْبراٍج  َتْركيَب 

ُبْرًجا ُيْمِكنُــُه َأْن َيْصنََع ِمْن دوِن َأْن 

ٍب؟  َيَتَبّقى َلَدْيِه َأيُّ ُمَكعَّ

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

َأِجُد َعواِمَل َعَدٍد ُكلِّيٍّ

الُْمْصطَلَحاُت

عاِمٌل

تي َيْقَبُل َعَدٌد ما اْلِقْسَمَة َعَلْيِه ِمْن دوِن باٍق.  اْلَعاِمُل )factor( ُهَو َأَحُد اْلَْعداِد الَّ

18 ÷ 6 = 3

عاِمٌل لِْلَعَدِد 18

18 ÷ 9 = 2

تي َتْقَبُل اْلِقْسَمَة َعَلْيِه ِمْن دوِن باٍق. َوَمْجموَعُة َعواِمِل اْلَعَدِد، ِهَي اْلَْعداُد َجميُعها الَّ

أَتََعلَُّم

َبكاِت ِليجاِد َعواِمِل اْلَعَدِد 12. ِمثاٌل 1 َأْسَتْعِمُل الشَّ

َبَكِة اْلَخياراِت اْلُمْمِكنََة َجميَعها لَِعَدَدْيِن َناتُِج َضْربِِهما ُيساوي 12، بَِحْيُث  ِليجاِد َعواِمِل اْلَعَدِد 12، َأْرُسُم َعلى الشَّ

فُّ في ُكلِّ َشْكٍل إِلى عاِمٍل، َواْلَعُموُد إِلى عاِمٍل آَخَر. ُيشيُر الصَّ

3

12

1
1

2 2

63

4

4

6

12
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الَْوْحَدُة 4

ُيْمِكنُني اْستِْعَماُل َقواِعِد قابِِليَِّة اْلِقْسَمِة، ِلَِجَد َعواِمَل َعَدٍد.

ُل 3 َأْزواٍج، ناتُِج َضْرِب ُكلٍّ ِمنْها ُيساِوي 12. إَِذْن: َعواِمُل اْلَعَدِد 12 ِهَي: 1، 2، 3، 4، 6، 12، َوِهَي ُتَشكِّ

12

212 24 36 16

َبكاِت ِليجاِد َعواِمِل اْلَعَدِد 18. أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َأْسَتْعِمُل الشَّ

 ِمثاٌل ِمَن الَْحياِة

َم طاِرٌق َنموَذًجا لَِمْزَرَعِة ِرياٍح، َوُيريُد َتْوزيَع 70  ِة اْلُعلوِم، َصمَّ ياِح: في َنشــاٍط لِمادَّ طاَقُة الرِّ

فوِف الَّتي ُيْمكُِن لِطاِرٍق َأْن  ِمْرَوَحًة بَِشــْكٍل ُمَتساٍو في ُصفوٍف داِخَل النَّموَذِج. َكْم َعَدُد الصُّ

؟ ُيَرتَِّب اْلَمراِوَح بَِشْكٍل ُمَتساٍو فيها؟ َكْم َعَدُد اْلَمراِوِح في ُكلِّ َصفٍّ

فوِف، َأِجُد َعواِمَل اْلَعَدِد 70.  ِليجاِد اْلَعَدِد اْلُمْمِكِن لِلصُّ

َأْسَتْعِمُل َقواِعَد قابِلِيَِّة اْلِقْسَمِة:

اْلَعَدُد 70 َيْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى 2، َوناتُِج اْلِقْسَمِة ُهَو 35، إَِذْن: اْلَعَدداِن 2 َو35 عاِملِن لِْلَعَدِد 70.  

اْلَعَدُد 70 َيْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى 5، َوناتُِج اْلِقْسَمِة ُهَو 14، إَِذْن: اْلَعَدداِن 5 َو14 عاِملِن لِْلَعَدِد 70.  

اْلَعَدُد 70 َيْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى 10 َوناتُِج اْلِقْسَمِة ُهَو 7، إَِذْن: اْلَعَدداِن 7 َو10 عاِملِن لِْلَعَدِد 70.  

إَِذْن: َعواِمُل اْلَعَدِد 70، ِهَي 1، 2، 5، 7، 10، 14، 35، 70.
70

770 214 535 110
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ْكِل َأْعلُه، ُيْمِكُن لِطاِرٍق َأْن ُيَرتَِّب اْلَمراِوَح َكما َيْأتي: َوبِالنََّظِر إِلى َأْزواِج اْلَعواِمل في الشَّ

ا في ُكلٍّ ِمنْها ِمْرَوَحتاِن.   َصّفاِن في ُكلٍّ ِمنُْهما 35 ِمْرَوَحًة، َأْو 35 َصفًّ

ا في ُكلٍّ ِمنْها 5 َمراِوَح.   5 ُصفوٍف في ُكلٍّ ِمنْها 14 ِمْرَوَحًة، َأْو 14 َصفًّ

7 ُصفوٍف في ُكلٍّ ِمنْها 10 َمراِوَح، َأْو 10 ُصفوٍف في ُكلٍّ ِمنْها 7 َمراِوَح.  

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َأِجُد َعواِمَل اْلَعَدِد 55 َجميَعها.

أُحاِوُل

َبكاِت ِليجاِد َعواِمِل ُكلٍّ ِمْن: َأْسَتْعِمُل الشَّ

1  20  2  14  3  8

َأْكُتُب في اْلُمَربَّعاِت َأْزواَج َعواِمِل اْلَْعداِد اْلتَِيِة َجميِعها:

4   
30

152

5   
42

َأِجُد َعواِمَل ُكلِّ َعَدٍد ِمّما َيْأتي:

6  85  7  62  8  75

ُيْمكِنُني َتْوظيُف قابَِليَِّة اْلِقْسَمِة ِمَن 
َعَدٍد  َتْحليِل  في  الّســابِِق  ْرِس  الدَّ

إِلى َعواِملِِه، َفَمَثًل:

اْلِقْســَمَة  َيْقَبُل  الَّذي  اْلُكلِّيُّ  اْلَعَدُد 
َعلى 2، َيكوُن َأَحُد َعواِملِِه 2.

اْلَعَدُد اْلُكلِّيُّ الَّذي َمْجموُع َأْرقاِمِه 
َيْقَبُل اْلِقْســَمَة َعلى 3، َيكوُن َأَحُد 

َعواِملِِه 3.

اْلَعَدُد اْلُكلِّيُّ الَّذي آحاُدُه 0 َأْو 5، 
َيكوُن َأَحُد َعواِملِِه 5 َوهَكذا...

إِرْشاٌد
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الَْوْحَدُة 4

 9  َلَدى َحنيــَن 65 َزْهَرًة، ُتريــُد َأْن َتْصنََع ِمنْهــا َعَدًدا ِمَن 

اْلباقاِت، بَِحْيــُث َتْحَتوي ُكلُّ باَقٍة َعلى اْلَعَدِد َنْفِســِه ِمَن 

ُهَوِر. َكْم باَقًة ُيْمِكنُها َأْن َتْصنََع؟ َوَكْم َزْهَرًة َسَتَضُع في  الزُّ

ُكلِّ باَقٍة؟  

ًنا، َوُتريُد َأْن َتَضَع ُقْرًصا َعلى ُكلِّ َبلَطٍة في ُغْرَفتِها   10  َأْلَعاٌب: َلدى َســميَرَة 55 ُقْرًصا ُمَلوَّ

فوِف. في ُصفوٍف ُمَتساِوَيِة الّطوِل، َأْكُتُب اْلَخياراِت اْلُمْمِكنََة َجميَعها لَِعَدِد الصُّ

ًنا ِمْن َرْقٍم واِحٍد، َلُه 4   11  اْلَعــَدُد 8، َلُه 4 َعواِمَل، ِهَي: 1، 2، 4، 8. َأِجُد َعَدًدا آَخــَر ُمَكوَّ

َعواِمَل َأْيًضا.

 12 َأْكُتُب عاِمَلْيِن اْثنَْيِن لِْلَعَدِد 32 َمْجموُعُهما 18.

أَُحلُّ الَْمسائَِل

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

ُق ِمْن إيجاِد َعواِمِل اْلَعَدِد َجِميِعها. ُث: ُأَبيُِّن َكْيَف َأَتَحقَّ   أَتََحدَّ

 13 َتْبريٌر: ما اْلَعَدُد الَّذي َلُه عاِمٌل واِحٌد َفَقْط؟

: َأْكُتُب َعَدًدا َيكوُن َعاِمًل َوُمضاَعًفا لِْلَعَدِد 9 في اْلَوْقِت َنْفِسِه.  14 َتَحدٍّ

 15 َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأْكُتُب 3 َأْعداٍد لُِكلٍّ ِمنْها عاِملِن َفَقْط.

ُر إجاَبتَِي. ها ال َينَْتمي: َأيُّ اْلَْزواِج اْلتَِيِة َيْخَتِلُف َعِن اْلَْزواِج الثَّلَثِة اْلُْخرى؟ ُأَبرِّ  16 َأيُّ

2, 28 4, 14 6, 9 7, 8
لَِحــلِّ َمْســَأَلِة )َأيُّهــا ال َينَْتمي(، 
َذْيِن ال  اللَّ اْلَعَدَدْيــِن  َأْبَحُث َعــِن 
ُيَمثِّــلِن عاِمَلْيــِن لِْلَعــَدِد اْلُكلِّيِّ 

َنْفِسِه.
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رُْس ِليَِّةالدَّ ِلّيُة، واْلَْعداُد َغْيُر اْلَوَّ اْلَْعداُد اْلَوَّ 3
 أَْستَْكِشُف

تي  الَّ َجميَعها  اْلُمْسَتطيلِت  َأْرُسُم 

َعٍة َعلى  ِمســاَحُتها 7 َوَحداٍت ُمَربَّ

َشَبَكِة ُمَربَّعاٍت.

تي َرَسْمُتها؛  َأْسَتعيُن بِاْلَْشــكاِل الَّ

ِلَِجَد َعواِمَل اْلَعَدِد 7 َجميَعها. َكْم 

َعَدُد َعواِمِل اْلَعَدِد 7؟

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

لِيِّ لِيَّ ِمَن اْلَعَدِد َغْيِر اْلَوَّ ُأَميُِّز اْلَعَدَد اْلَوَّ

الُْمْصطَلَحاُت

لِيِّ لِيُّ ، اْلَعَدُد َغْيُر اْلَوَّ اْلَعَدُد اْلَوَّ

لِيُّ )prime number( ُهَو َعَدٌد َأْكَبُر ِمْن 1 َوَلُه عاِملِن َفَقْط َوُهما اْلَعَدُد 1 َوَنْفُسُه، َواْلَعَدُد َغْيُر   اْلَعَدُد اْلَوَّ

لِيِّ )composite number(، ُهَو َعَدٌد َأْكَبُر ِمْن 1 َوَلُه َأْكَثُر ِمْن َعاِمَلْيِن. اْلَوَّ

؛ ِلَنَّ َلُه َعاِمًل َواِحًدا َفَقْط. لِيٍّ لِيًّا، َوَلْيَس َغْيَر َأوَّ  اْلَعَدُد 1 َلْيَس َأوَّ

أَتََعلَُّم

: لِيٍّ لِيًّا َأْم َغْيَر َأوَّ ُد ُكلَّ َعَدٍد ِمَن اْلَْعداِد اْلتَِيِة، إِذا كاَن َأوَّ ِمثاٌل 1 ُأَحدِّ

 1 اْلَعَدُد 8

؛ ِلَنَّ َلُه َأْكَثَر ِمْن عاِمَلْيِن،  لِيٍّ اْلَعَدُد 8 َغْيُر َأوَّ

وِهَي 1، 2، 4، 8.

1

8

2

4

 2 اْلَعَدُد 7

ُه َأْكَبُر ِمْن 1 َوَلُه عاِملِن  ؛ ِلَنَّ لِــيٌّ اْلَعَدُد 7 َأوَّ

َفَقْط، َوُهما اْلَعَدُد 1 واْلَعَدُد 7 )َنْفُسُه(.

1

7

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: 

 1 اْلَعَدُد 13           2 اْلَعَدُد 10
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الَْوْحَدُة 4

لِيًّا َأْم ال. َفإِذا  َد اْلَعَدَد إِذا كاَن َأوَّ ُيْمِكنُنِي َأْن َأْسَتْعِمَل َقواِعَد قابِِليَِّة اْلِقْسَمِة ِلَُحدِّ

. لِيٍّ ُه َيكوُن َغْيَر َأوَّ كاَن اْلَعَدُد َيْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى َأيِّ َعَدٍد َغْيِر 1 َأْو َعلى َنْفِسِه؛ َفإِنَّ

لِيٍّ ِمّما َيْأتي:  لِيًّا َأْم َغْيَر َأوَّ ُد اْلَعَدَد إِذا كاَن َأوَّ ِمثاٌل 2 ُأَحدِّ

 1 اْلَعَدُد 76

اْلَعَدُد 76 َيْقَبُل اْلِقْســَمَة َعلى 1 وَعلى َنْفِسِه 

َأْيًضا، َوُهَو َيْقَبُل اْلِقْســَمَة َعلى 2 ِلَنَّ آحاَدُه 

؛ لِذا، يوَجُد لِْلَعَدِد 76 َأْكَثُر ِمْن  َعَدٌد َزْوِجيٌّ

. لِيٍّ عاِمَلْيِن. إَِذْن: ُهَو َعَدٌد َغْيُر َأوَّ

 2 اْلَعَدُد 31

اْلَعَدُد 31 َيْقَبُل اْلِقْســَمَة َعلى 1 وَعلى َنْفِسِه 

َأْيًضــا، لِكنَُّه ال َيْقَبُل اْلِقْســَمَة َعلى َأيِّ َعَدٍد 

. لِيٌّ َغْيِرِهما، إَِذْن: ُهَو َعَدٌد َأوَّ

أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: 

 1 اْلَعَدُد 47          2 اْلَعَدُد 85

ُر! ُأَفكِّ
؟ ما َعَدُد  لِيٌّ َهِل اْلَعَدُد 2 َأوَّ

َعواِمِلِه؟

أُحاِوُل

: لِيٍّ لِيًّا َأْم َغْيَر َأوَّ ُد ُكلَّ َعَدٍد ِمَن اْلَْعداِد اْلتَِيِة، إِذا كاَن َأوَّ  1 ُأَحدِّ

13  15  22  29  37  48  59  75

 2 ُأْكِمُل اْلَجْدَوَل اْلتَِي:

لِيٍَّعَواِمُلُهاْلَعَدُد لِيٌّ َأْم َغْيُر َأوَّ َأوَّ
11

28

21

36

لِيَّــُة ُمنْــُذ  ُعِرَفــِت اْلَْعــداُد اْلَوَّ
َدَرَســها  ِعنَْدما  اْلَقديَمِة،  اْلُعصوِر 
اْليونانِــيُّ  ياِضّيــاِت  الرِّ عالِــُم 

)إِْقليِدس(.
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ُر إِجاَبتَِي. َعًة َعلى َشْكِل ُمْسَتطيٍل؟ ُأَبرِّ  3 َهْل ُيْمِكنُني َتْرتيُب 13 طاِوَلًة ُمَربَّ

 4  َأراَدْت تاال َأْن ُتَرتَِّب 25 َلْوَحًة َعلى اْلحاِئِط في ُصفوٍف ُمَتساِوَيٍة، َهْل ُيْمِكنُها َأْن َتْفَعَل 

ُر إِجاَبتَِي. ذلَِك؟ ُأَبرِّ

حيَحِة، وإِشــاَرَة )✘( َأمــاَم اْلُجْمَلِة َغْيِر   5  َتْبِريٌر: َأَضُع إِشــاَرَة )✔( َأمــاَم اْلُجْمَلِة الصَّ

ُر إِجاَبتَِي: حيَحِة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي، َوُأَبرِّ الصَّ

لِيٌَّة. ) (   ُة َجميُعها َأْعداٌد َأوَّ اْلَْعداُد الَفْرِديَّ

  ) ( . لِيٌّ ال يوَجُد َعَدٌد َزْوِجيٌّ َأوَّ

لِّيُة اْلَْرَبَعُة اْلولى. ) (   1، 2، 3، 5، ِهَي اْلَْعداُد اْلَوَّ

لِيُّ َلُه عاِملِن َفَقْط. ) (   اْلَعَدُد اْلَوَّ

ْوِجيُّ اْلَوحيُد. ) (   لِيُّ الزَّ 2 ُهَو اْلَعَدُد اْلَوَّ

لِّياِن ُمَتتالِياِن. ) (   ال يوَجُد َعَدداِن َأوَّ

ُر إِجاَبتَِي. ُد اْلَعَدَد اْلُمْخَتِلَف َعِن اْلَْعداِد اْلُْخرى، َوُأَفسِّ ها ال َينَْتمي: ُأَحدِّ  6 َأيُّ

71 5161 41

لِيَّْيِن َيكوُن َعــَدًدا َزْوِجيًّا. َهْل ُهَو َعلى   7  َتْبِريٌر: َيقوُل ســامي إِنَّ َمْجمــوَع َأيِّ َعَدَدْيِن َأوَّ

ُر إِجاَبتَِي. َصواٍب؟ ُأَفسِّ

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

؟ لِيٍّ لِيًّا َأْم َغْيَر َأوَّ ُد اْلَعَدَد إِذا َكاَن َأوَّ ُث: َكْيَف ُأَحدِّ   أَتََحدَّ

لِــيٌّ َأْكَبُر ِمْن 5  ال يوَجــُد َعَدٌد َأوَّ
آحاُدُه 5.

لِيِّ بَِسْطٍر  ُيْمكِنُني َتْمثيُل اْلَعَدِد اْلَوَّ
واِحٍد َأْو َعمــوٍد واِحٍد ِمَن النِّقاِط 

َفَقْط.
 2

 3

 5

 7

 11

أَتََذكَُّر

إِرْشاٌد
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رُْس ِليَِّة4الدَّ التَّْحليُل إِلى الَْعواِمِل اْلَوَّ

 أَْستَْكِشُف

ُهَو  ْأِس،  الرَّ َأْحَمُر  اْلَخَشــِب  َنّقاِر  طاِئُر 

ُتســاوي  ُفُكْتَلُتُه  الطُّيوِر،  َأْصَغــِر  َأَحُد 

72g َتْقريًبا. َهْل ُيْمِكنُني ِكتاَبُة ُكْتَلِة هذا 

الّطاِئِر، لَِتُكوَن ناتَِج َضْرِب َعواِمَل ُكلُّها 

لِيٌَّة؟ َأْعداٌد َأوَّ

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

لِيَِّة. ُل َعَدًدا إِلى َعواِملِِه اْلَوَّ ُأَحلِّ

الُْمْصطَلَحاُت

لِيَِّة،  التَّْحليُل إِلى اْلَعواِمِل اْلَوَّ

َشَجَرُة اْلَعواِمِل

لِيَِّة  لِيٌَّة. َوهذا ُيَسّمى التَّْحليَل إِلى اْلَعواِمِل اْلَوَّ لِيٍّ َكناتِِج َضْرِب َعواِمَل َجميُعها َأْعداٌد َأوَّ  ُيْمِكنُني ِكتاَبُة َأيِّ َعَدٍد َغْيِر َأوَّ

)prime factorization(، َوُيْمِكنُني اْســتِْعماُل َشــَجَرِة اْلَعواِمِل )factor tree( لَِتْحليِل اْلَعَدِد إِلى َعواِمِلِه 

لِيَِّة. اْلَوَّ

أَتََعلَُّم

لِيَِّة. ُل اْلَعَدَد 24 إِلى َعواِملِِه اْلَوَّ ِمثاٌل 1 ُأَحلِّ

1. َأْكُتُب اْلَعَدَد في اْلََعلى.

2. َأْختاُر َأيَّ عاِمَلْيِن لِْلَعَدِد 24.

، َأِجُد  لِيٍّ 3.  إِذا كاَن َأيٌّ ِمــَن اْلعاِمَلْيِن َغْيــَر َأوَّ

اْثنَْيِن ِمْن َعواِملِِه.

4.  َأْســَتِمرُّ في التَّْحليِل َحّتى ُتْصبِــَح اْلَعواِمُل 

لِيًَّة. َجميُعها َأْعداًدا َأوَّ

لِيَّــَة النّاتَِجَة َعلى صوَرِة  5.  ُأَرتُِّب اْلَْعداَد اْلَوَّ

ناتِِج َضْرٍب ِمَن اْلَْصَغِر إِلى اْلَْكَبِر. 

24

4

8×

×

× × ×

×

24

6

122

2 2

2 2 32

×

×

× × ×

×

2 × 2 × 2 × 3 لِيَُّة لِْلَعَدِد 24 ِهَي:  اْلَعواِمُل اْلَوَّ

3

3 2

2 2 23

إِرْشاٌد:

g َتْعني ْغَراًما.
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ِب  لِيََّة النّاتَِجَة َعِن التَّْحليِل إِلــى اْلَعواِمِل، َوُأقاِرُن النّاتَِج بِاْلَعَدِد اْلُمَركَّ ٌق: َأُحلُّ َعْكِســيًّا؛ َأْضِرُب اْلَْعداَد اْلَوَّ َأَتَحقُّ

ْلُتُه: 2×2×2×3 = 24 الَّذي َحلَّ

لِيَِّة. ُل اْلَعَدَد 36 إِلى َعواِمِلِه اْلَوَّ أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: ُأَحلِّ

لِيََّة لِْلَعَدِد 80 بِإِْكماِل َشَجَرِة اْلَعواِمِل َأْدناُه. ِمثاٌل َأْسَتْخِرُج اْلَعواِمَل اْلَوَّ

80

10×

×

× ×

××

× ×

80

22

2 5

54

222

108 ×

×

× ×

××

× ×

80 = 8 × 10

8 = 2 × 4

10 = 2 × 5

4 = 2 × 2

لِيَُّة لِْلَعَدِد 80 ِهَي:  5 × 2 × 2 × 2 × 2. إَِذْن: َفاْلَعواِمُل اْلَوَّ

لِيََّة لِْلَعَدِد 54 بِإِْكماِل  أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َأْسَتْخِرُج اْلَعواِمَل اْلَوَّ

َشَجَرِة اْلَعواِمِل اْلُمجاِوَرِة.
54
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الَْوْحَدُة 4

أُحاِوُل

لِيًّا: لِيًّا؛ َفَأْكُتُب َأوَّ لِيَِّة. إِذا كاَن اْلَعَدُد َأوَّ ُل اْلَعَدَد إِلى َعواِملِِه اْلَوَّ ُأَحلِّ

1  30

2

  2  88

3  47  4  38  5  26

لِيَِّة. ِة َتْحليِلَي لَِعَدٍد إِلى َعواِمِلِه اْلَوَّ ُق ِمْن ِصحَّ ُث: َأْشَرُح َكْيَف َأَتَحقَّ   أَتََحدَّ

َلْت َليــاُن اْلَعَدَد 12 في  َلْت َرنيُم اْلَعَدَد 12 فــي صوَرِة 6 × 2 = 12، َوَحلَّ  6  َتْبِريــٌر: َحلَّ

لِيَِّة بَِشــْكٍل َصحيٍح؟  َلِت اْلَعَدَد 12 إِلى َعواِمِلِه اْلَوَّ ُهما َحلَّ صوَرِة 3 × 2× 2 = 12، َأيُّ

ُر إِجاَبتَِي. ُأَبرِّ

َدُة اْلُخُطواِت: توَجُد في بِقاَلٍة 7 ُعَلٍب َتْحَتوي ُكلٌّ ِمنْها َعلى 40 ُكَرًة ُزجاِجيًَّة.   7  َمْسَأَلٌة ُمَتَعدِّ

لِيَِّة. جاِجيَِّة إِلى َعواِمِلِه اْلَوَّ ُأَحلُِّل َمْجموَع َعَدِد اْلُكراِت الزُّ

لِيَِّة ُهَو 5×3×3،   8  َأْنماٌط: َلَديَّ اْلَعَدَداِن 45 َو90 إِذا كاَن َتْحليُل اْلَعَدِد 45 إِلى َعواِمِلِه اْلَوَّ

لِيَِّة؟ َفما َتْحليُل اْلَعَدِد  90 إِلى َعواِمِلِه اْلَوَّ

لِيٍَّة ُمْخَتِلَفَة َفَقْط؟   : ما َأْصَغُر َعَدٍد َلُه 3 َعواِمَل َأوَّ  9  َتَحدٍّ

لِيَِّة 12، َفَمْن  لِيٍّ َأَقُع َبْيَن اْلَعَدَدْيِن 60 َو70، َوَمْجموُع َعواِمِلَي اْلَوَّ : َأنا َعَدٌد َغْيُر َأوَّ  10  َتَحدٍّ

َأنا؟

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

اْلَعواِمِل  َشــَجَرَة  َأْسَتْعِمُل  ِعنَْدما 
بَِأيِّ  اْلَبْدُء  ُيْمكِنُنــي  التَّْحليِل،  في 
َزْوٍج ِمــْن َعواِمِل اْلَعــَدِد. َفَمَثًل، 
َل اْلَعَدَد 36 ُيْمكِنُني اْلَبْدُء  َكْي ُأَحلِّ

بـ 9 × 4 َأْو 3 × 12.

إِرْشاٌد
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أَْسِئلٌَة َمْوضوِعيٌَّة

حيَحَة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: َأْختاُر اْلِجاَبَة الصَّ

 1  إِْحدى اْلُجَمِل اْلتَِيِة َصحيَحٌة:

أ  ( َعواِمُل اْلَعَدِد 3 ِهَي: 3 و 1 َفَقْط.

ب( َعواِمُل اْلَعَدِد 4 ِهَي: 4 و 1 َفَقْط.

جـ( َعواِمُل اْلَعَدِد 6 ِهَي: 6 و 1 َفَقْط.

د  ( َعواِمُل اْلَعَدِد 8 ِهَي: 8 و 1 َفَقْط

 2 اْلَعَدُد 231 َيْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى:

ب( 3 أ  ( 2   

د  ( 2 و 3 َمًعا جـ( 5   

 3  إِْحدى اْلتَِيِة ُتَمثِّــُل َتْحليَل اْلَعــَدِد 100 إِلى َعواِمِلِه 

لِيَِّة: اْلَوَّ

ب( 3 × 3 × 5 × 5 أ  ( 2 × 3 × 5 × 5  

د  ( 2 × 2 × 5 × 5 جـ( 3 × 5 × 5  

 4 إِْحدى اْلتَِيِة ُتَمثُِّل َعواِمَل اْلَعَدِد 25 َجميَعها:

ب( 25 , 5 , 1 أ  ( 25 , 1   

د  ( 50 , 25 , 1 جـ( 25 , 10 , 1  

ْكماِل ُكلِّ ُجْمَلٍة ِمّما َيْأتِي: حيَحَة ِلِ  5 َأْختاُر اْلَكِلَمَة الصَّ

لِيٌّ لِيٍَّأوَّ َغْيُر َأوَّ

67 َعَدٌد          

57 َعَدٌد          

97 َعَدٌد          

17 َعَدٌد          

حيَحِة، َوإِشاَرَة )✘(   6  َأَضُع إِشاَرَة )✔( َأماَم اْلُجْمَلِة الصَّ

حيَحِة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي: َأماَم اْلُجْمَلِة َغْيِر الصَّ

) ( . لِيِّ َلُه 3 َعواِمَل َعلى اْلََقلِّ أ  ( اْلَعَدُد َغْيُر اْلَوَّ

ٌة. ) ( لِيَِّة َفْرِديَّ ب( ُكلُّ اْلَْعداِد اْلَوَّ

) ( . لِيٌّ جـ( 99 َعَدٌد َأوَّ

) ( . لِيٍّ د  ( اْلَعَدُد 2 ُهَو َأْصَغُر َعَدٍد َأوَّ

ْوِجيَُّة اْلَْكَبُر ِمْن 2 َجميُعها، ِهَي َأْعداٌد  هـ(  اْلَْعداُد الزَّ

لِيٍَّة. ) ( َغْيُر َأوَّ

لِيٍّ َلُه عاِملِن َفَقْط. ) ( و  ( ُكلُّ َعَدٍد َأوَّ

 7 َأْكُتُب ُكلَّ َعَدٍد ِمَن اْلَْعداِد اْلتَِيِة في اْلَفراِغ اْلُمناِسِب:

35 27 9 7 5 3 1

َعواِمُل اْلَعَدِد 35َعواِمُل اْلَعَدِد 27
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الَْوْحَدُة 4

أَْسِئلٌَة ذاُت إِجابٍَة قَصيرٍَة

 8 َأْكُتُب َعَدًدا َبْيَن 40 َو50 َيْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى 2 َو3 َمًعا.

تي َتْقَبُل اْلِقْســَمَة َعلى 2،  9  َأَضُع  َحــْوَل اْلَْعداِد الَّ

تي َتْقَبُل اْلِقْسَمَة َعلى 3. و  َحْوَل اْلَْعداِد الَّ

6080 4101 432 635 891 207

لِيََّة لِْلَعــَدِد 72 بِإِْكماِل َشــَجَرِة   10  َأْذُكــُر اْلَعواِمــَل اْلَوَّ

اْلَعواِمِل.

72

9 ×

×

××

× ×

× ×

 11  ما اْلَعَدُد الَّذي َتْحليُلُه إِلى اْلَعواِمِل ُيساوي: 

5 × 3 × 3 × 2 × 2؟

َمْزَهِرّياٍت  َوْرَدًة َعلــى   12 َتْوزيــُع  ُيْمِكنُنــي   12  َكْيــَف 

بِالتَّساوي؟ َأْكُتُب َعَدَد اْلَمْزَهِرّياِت َوَعَدَد اْلَوْرداِت في 

ٍة. ٍة في ُكلِّ َمرَّ ُكلِّ َمْزَهِريَّ

أَْسِئلٌَة ِمْعياِريٌَّة

ّباِك اْلواِحِد، َوُيريُد   13  َيْسَتْغِرُق خالٌِد 4 َدقاِئَق لَِتنْظِيِف الشُّ

َأْن َيْعِرَف َكْم ِمَن اْلَوْقِت َســَيْحتاُج لَِتنْظِيِف 8 َشبابيَك 

ِل َنْفِسِه؛ لِذا، َعَلْيِه َأْن َيِجَد: بِاْلُمَعدَّ

أ  ( ناتَِج َضْرِب 4 × 8.

ب( ناتَِج ِقْسَمِة 8 َعلى 4.

جـ( َطْرَح 4 ِمْن 8.

د  ( َجْمَع 8 َو4.

 14  إِذا كاَن  =  ÷ 64، إِْذ  ُيَمثِّــُل اْلَعَدَد 

؟ َنْفَسُه، َفما قيَمُة اْلَعَدِد الَّذي ُيَمثِّلُه 

أ  ( 4

ب( 8

جـ( 16
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الَْوْحَدُة

الَْهْنَدَسُة55

لِماذا أَْدرُُس الَْهْنَدَسَة؟

ياِضّياِت؛  اْلَهنَْدَسُة ِهَي إِْحدى َأَهمِّ ُفروِع الرِّ

َفِهَي ُتْسَتْعَمُل في ِمْثِل: َكثيٍر ِمَن اْلَمجاالِت 

اْلَجميَلِة،  اْلَمبانــي  َتْصميِم  ِمْثــِل  اْلَحياتِيَِّة 

َوَتْخطيِط الطُّــُرِق اْلُمَتواِزَيــِة َواْلُمَتعاِمَدِة، 

َوَتْخطيِط اْلَحداِئِق َوَغْيِرها... َســَأَتَعلَُّم في 

هِذِه اْلَوْحَدِة اْلَكثيَر ِمَن اْلَمهاراِت اْلَهنَْدِسيَِّة 

وايا، َوَتْمييِز َشــَبكاِت  الّشــاِئَقِة َكِقياِس الزَّ

َأْشكاٍل ُثالثِيَِّة اْلَْبعاِد.

تََعلَّْمُت ساِبًقا:

اْلُمْســَتقيَمَة  َواْلِقْطَعَة  َواْلُمْســَتقيَم  ــعاَع    الشُّ
َوالّزاِوَيَة.

ُة َواْلُمنَْفِرَجُة  وايا الحادَّ وايا َوِهَي: الزَّ   َأْنواَع الزَّ
َواْلقاِئَمُة.

  اْلَْشــكاَل الثُّناِئيََّة اْلُبْعــِد: اْلُمَربَّــُع َواْلُمَثلَُّث 
َوالّداِئَرُة َواْلُمْسَتطيُل.

 اْلَْشكاَل الثُّالثِيََّة اْلَْبعاِد.
 ِمْحَوَر التَّماُثِل لَِشْكٍل ُثناِئيِّ اْلَْبعاِد.

َسأَتََعلَُّم ِفي َهِذِه الَْوْحَدِة:

وايا َوُمقاَرَنَتها َمَع الّزاِوَيِة اْلقاِئَمِة.  َرْسَم الزَّ
ُة  اْلُمَتواِزيَّ اْلُمْسَتقيماُت  اْلُمْسَتقيماِت:    َعالقاَت 

َواْلُمَتقاطَِعُة َواْلُمَتعاِمَدُة، َوَرْسَمها.
  إِْنشــاَء َبْعِض اْلَْشكاِل اْلَهنَْدِســيَِّة؛ بِاْستِْعماِل 

اْلِمْسَطَرِة َواْلُمَثلَِّث اْلقاِئِم الّزاِوَيِة.

 َتْمييَز َشَبكاِت َأْشكاٍل ُثالثِيَِّة اْلَْبعاِد.
   إيجاَد ِمْحَوِر التَّماُثِل َوِمْحَوِر ااْلْنِعكاِس لَِشْكٍل 

ُثناِئيِّ اْلَْبعاِد.
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الَّذي  َمْشــروِعَي،  لَِتنْفيــِذ  َوُزَمالِئــَي   َأْســَتِعدُّ 

ُمُه في هِذِه اْلَوْحــَدِة؛ ِلَْصنََع َنموَذًجا  َسَأْســَتْعِمُل فيِه ما َأَتَعلَّ

َلَمدينٍَة َصغيَرٍة.

ماٍت َوإِْنشاِئها،  َهَدُف الَْمْشروِع: َتنِْمَيُة َمهاراِت َتْصميِم ُمَجسَّ

بِااْلْستِفاَدِة ِمْن ُمَخلَّفاِت اْلَوَرِق اْلُمَقّوى.

الَْمَوادُّ اللَْلزَِمُة:

ِقْطَعٌة َكبيــَرٌة ِمَن اْلــَوَرِق اْلُمَقّوى َأِو اْلبولِســتريِن   
.(70cm × 70cm)

ِقَطُع َكْرتوٍن َصغيَرٌة.  
َنٌة.   َأْوراٌق ُمَلوَّ
َأْقالُم َتْلويٍن.  

َأَدواٌت َهنَْدِسيٌَّة.  
فِّليٌن.  
الِصٌق.  

ُخطُواُت تَْنفيِذ الَْمْشروِع:

 1  َأْســَتْعِمُل ِقْطَعَة اْلَوَرِق اْلُمَقّواَة اْلَكبيَرَة لَِتْكويِن قاِعَدٍة 

لِْلَمدينَِة.

ُم قاِعَدَة اْلَمدينَِة بَِحْيُث َيْظَهُر فيها ما َيْأتي:  2 ُأَقسِّ

َوَأْرُسُمها    َوَتقاُطعاُتها،  َواْلَفْرِعيَُّة  ئيَســُة  الرَّ واِرُع  الشَّ
بِاْســتِْعماِل َطريَقِة َرْســِم اْلُمْســَتقيماِت اْلُمَتواِزَيِة 

َواْلُمَتعاِمَدِة.

َأماِكُن اْلَمبانَِي َواْلَحداِئِق.  

ُم اْلَمباني بِاْســتِْعماِل ِقَطِع اْلَكْرتــوِن، ُمَوظًِّفا ما   3  ُأَصمِّ

ُنها بَِأْلواٍن  ماِت، ُثمَّ ُأَلوِّ ْمُتُه َحْوَل َكْيِفيَِّة إِْنشاِء اْلُمَجسَّ َتَعلَّ

ُمناِسَبٍة.

نٍ  واِرَع بَِوَرٍق ُمَلوَّ  4  ُأَغّطي الشَّ

ٍن َأْخَضَر. َأْسَوَد، َوَأْرِضّياِت اْلَحداِئِق بَِوَرٍق ُمَلوَّ

ُم َأْشــجاًرا َوإِشــاراٍت َضْوِئيًَّة َوإِشاراِت ُمروٍر،   5  ُأَصمِّ

َوَأَضُعها في َمكانِها اْلُمناِسِب في اْلَمدينَِة.

َعرُْض النَّتَائِِج:

ْمناه َأماَم    ــذي َصمَّ َأْعــِرُض َوُزَمالِئَي النَّمــوَذَج الَّ
ناِت اْلَمدينَِة. ، َوُأَبيُِّن ُمَكوِّ فِّ الصَّ

يَِّة اْستِْغالِل ُمَخلَّفاِت اْلَوَرِق بِالنِّْسَبِة    ُث َعْن َأَهمِّ َأَتَحدَّ
إِلى اْلبيَئِة.

   - )بوربوينــت  َعــْرَض  ُم  َســُأَقدِّ َأْمَكنَنــي،  إِْن 
ُن َمراِحَل َتنْفيِذ الَمْشروِع،  PowerPoint( َيَتَضمَّ

اْلُمَقّوى،  اْلَوَرِق  َوُمَخلَّفاِت  التَّنْفيِذ  َمراِحَل  ُر  َوُأَصوِّ
ْلُت إَِلْيها. تي َتَوصَّ َوالنَّتاِئَج الَّ

َمْشروُع الَْوْحَدِة: َأنا ُمَهْنِدٌس
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رُْس تَْصنيُف الزَّواياالدَّ 1

ُل َوالّثالُِث ُيَمثِّالِن   ُتَسّمى الّزاِوَيُة بَِثالَثِة َأْحُرٍف: اْلَوَّ
ُنْقَطَتْيِن ُكلٌّ ِمنُْهما َعلى ِضْلٍع ِمْن ِضْلَعيِّ الّزاِوَيِة، َأّما 

اْلَحُرف اْلَْوَسُط َفُيَمثُِّل َرْأَسها داِئًما، َوُيْمِكنُني َتْسِمَيُة 
الّزاِوَيِة بَِحْرٍف واِحٍد َفَقْط ُهَو َرْأُس الّزاِوَيِة. َوُيْسَتْعَمُل 

الَلِة َعلى الّزاِوَيِة، َوَيكوُن ِقياُس الّزاِوَيِة  ْمُز ∠ لِلدَّ الرَّ
وايا  َنْيِن َلها، َوُتَسّمى الزَّ عاَعْيِن الُمَكوِّ بِِمْقداِر َفْتَحِة الشُّ

ًة َأْو ُمنَْفِرَجًة، َحْسَب ِقياِسها. قاِئَمًة َأْو ُمْسَتقيَمًة َأْو حادَّ

ْسِم بِالرَّ
A

CB

موِز ABC∠ َأْو CBA∠ َأْو B∠بِالرُّ

الّزاِوَيُة ABC َأِو الّزاِوَيُة CBA َأِو الّزاِوَيُة B.بِاْلَكلِماِت

أَتََعلَُّم

 أَْستَْكِشُف

َنْت  َتَكوَّ تي  الَّ الّزاِوَيــِة  َنْوُع  ما 

َبْيَن َعْقَرَبيِّ ُكلِّ ساَعٍة؟

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

َواَيا َوُأَقاِرُن ِقَياَسَها بِِقَياِس  ُف َأْنَواَع الزَّ َأَتَعرَّ
اِوَيِة اْلَقائَِمِة. الزَّ
الُْمْصطَلَحاُت

 زاِوَيٌة قائَِمٌة ، زاِوَيٌة ُمْسَتقيَمٌة ، 
ٌة ، زاِوَيٌة ُمنَْفِرَجٌة زاِوَيٌة حادَّ

النَّْوُع

 الّزاِوَيُة اْلقاِئَمُة
(right angle)

ًعا َأْو ُل ُرْكنًا ُمَربَّ  ُتَشكِّ
.L َحْرَف

 الّزاِوَيُة اْلُمْسَتقيَمُة
(straight angle)

ُل َخطًّا ُمْسَتقيًما،  ُتَشكِّ
ُن ِمْن زاِوَيَتْيِن قاِئَمَتْيِن. َوَتَتَكوَّ

ُة  الّزاِوَيُة الحادَّ
(acute angle)

َتْفَتُح بِِمْقداٍر َأْصَغَر ِمَن 
الّزاِوَيِة اْلقاِئَمِة، َأْو ِقياُسها 
َأْصَغُر ِمْن ِقياِس الّزاِوَيِة 

اْلقاِئَمِة.

 الّزاِوَيُة اْلُمنَْفِرَجُة
(obtuse angle)

َتْفَتُح بِِمْقداٍر َأْكَبَر ِمَن الّزاِوَيِة 
اْلقاِئَمِة، َوَأْصَغَر ِمَن الّزاِوَيِة 
اْلُمْسَتقيَمِة، َأْو ِقياُسها َأْكَبُر 
ِمْن ِقياِس الّزاِوَيِة اْلقاِئَمِة، 
َوَأْصَغُر ِمْن ِقياِس الّزاِوَيِة 

اْلُمْسَتقيَمِة.

ِمثاٌل

AB

C

EFGXY

Z

MN

K

ABC∠EFG∠XYZ∠MNK∠التَّْسِمَيُة
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الَْوْحَدُة 5

ْكِل اْلُمجاِوِر، ُأَسّمي ُكلَّ زاِوَيٍة ِمّما َيْأتي بِاْستِْعماِل َثالَثِة َأْحُرٍف: ِمثاٌل 1 ِمَن الشَّ

ٌة.   1  زاِوَيٌة حادَّ

ٌة؛ ِلَنَّ ِقياَسها َأْصَغُر ِمْن ِقياِس الّزاِوَيِة اْلقاِئَمِة. ACD∠ زاِوَيٌة حادَّ

 2  زاِوَيٌة ُمنَْفِرَجٌة. 

ACF∠ زاِوَيٌة ُمنَْفِرَجٌة؛ ِلَنَّ ِقياَسها َأْكَبُر ِمْن ِقياِس الّزاِوَيِة اْلقاِئَمِة، َوَأْصَغُر ِمْن ِقياِس الّزاِوَيِة اْلُمْسَتقيَمِة.

 3  زاِوَيٌة ُمْسَتقيَمٌة. 

ُن ِمْن زاِوَيَتْيِن قاِئَمَتْيِن. ُل َخطًّا ُمْسَتقيًما، َوَتَتَكوَّ CDE∠ زاِوَيٌة ُمْسَتقيَمٌة؛ ِلَنَّها ُتَشكِّ

 4  زاِوَيتاِن قائَِمتاِن. 

َبِع( َوُكلٌّ ِمنُْهما َعلى َشْكِل  ًعا )ُيشــاُر إَِلْيِه بِاْلُمرَّ ُل ُرْكنًا ُمَربَّ CDB∠ َو BDE∠ زاِوَيتاِن قاِئَمتاِن، َفُكلٌّ ِمنُْهما ُتَشــكِّ

َحْرِف L، َأْو َحْرِف L َمْقلوٍب.

ْكِل في اْلِمثاِل َأْعالُه، ُأَسّمي َزوايا ُأْخرى بِاْستِْعماِل َثالَثِة َأْحُرٍف:  أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: ِمَن الشَّ

ٌة.  2 زاِوَيٌة ُمنَْفِرَجٌة.  3 زاِوَيٌة ُمْسَتقيَمٌة.  4 زاِوَيتاِن قاِئَمتاِن.  1 زاِوَيٌة حادَّ

A

C

D

E

F G

B

وايا َوَتْرتيبِها َعْن َطريِق ُمقاَرَنتِها بِالّزاِوَيِة اْلقاِئَمِة َأْو ُمقاَرَنِة ِمْقداِر َفْتَحِة ُشَعاعّي ُكلٍّ ِمنْها. ُيْمِكنُني ُمقاَرَنُة ِقياساِت الزَّ

وايا اْلتَِيَة َحْسَب ِقياساتِها ِمَن اْلَْصَغِر إِلى اْلَْكَبِر بُِمقاَرَنتِها َمَع الّزاِوَيِة اْلقائَِمِة: ِمثاٌل 2 ُأَرتُِّب الزَّ

A
 

B
 

C

 
D

 

زاِوَيٌة ُمنَْفِرَجٌة ِقياُسها َأْكَبُر ِمْن ِقياِس 
الّزاِوَيِة اْلقاِئَمِة، َوَأْصَغُر ِمْن ِقياِس 

الّزاِوَيِة اْلُمْسَتقيَمِة.

ٌة؛ ِقياُسها َأْصَغُر ِمْن زاِوَيٌة قاِئَمٌة. زاِوَيٌة حادَّ
ِقياِس الّزاِوَيِة اْلقاِئَمِة.

ُن ِمْن زاِوَيَتْيِن  زاِوَيٌة ُمْسَتقيَمٌة َتَتَكوَّ
قاِئَمَتْيِن.

الّرابُِعاْلَْصَغُرالّثانيالّثالُِث

وايا اْلتَِيَة َحْسَب ِقياساتِها ِمَن اْلَْكَبِر إِلى اْلَْصَغِر، ُمقاَرَنِة َفْتَحِة ُشعاَعْيها:  أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: ُأَرتُِّب الزَّ
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أُحاِوُل

وايا اْلَمْرسوَمِة َأْدناُه: ُأجيُب َعِن اْلَْسئَِلِة اْلتَِيِة بِاْستِْعماِل الزَّ

A S

R

  
L

K

B

  
C

M

D

N

  O P E   
H R

F

وايا اْلقاِئَمَة.  1 ُأَسّمي الزَّ

تي ِقياُسها َأْصَغُر ِمْن ِقياِس الّزاِوَيِة اْلقاِئَمِة. وايا الَّ  2 ُأَسّمي الزَّ

تي ِقياُسها َأْكَبُر ِمْن ِقياِس الّزاِوَيِة اْلقاِئَمِة. وايا الَّ  3 ُأَسّمي الزَّ

وايا اْلتَِيَة بِاْستِْعماِل َثالَثِة َأْحُرٍف: ْكِل َأْدناُه. ُأَسّمي الزَّ ِمَن الشَّ

ٌة.  4 زاِوَيٌة حادَّ

 5 زاِوَيٌة ُمنَْفِرَجٌة.

 6 زاِوَيٌة ُمْسَتقيَمٌة.

 7 زاِوَيتاِن قاِئَمتاِن.

ُأقاِرُن َبْيَن ِقياِس ُكلِّ زاِوَيَتْيِن ِمّما َيْأتي، َوَأَضُع إِشاَرَة )< ، > ، =( في اْلَفراِغ:

8  
C

  
D

 9  
A

  
B

A C
D E

F

G H J

B

ُن الّزاِوَيُة ِمْن ُشــعاَعْيِن َأْو  َتَتَكــوَّ
في  َيْلَتقياِن  ُمْســَتقيَمَتْيِن  ِقْطَعَتْيِن 
ْأَس،  الــرَّ ُتَســّمى  ُنْقَطــٍة واِحَدٍة 
اْلِقْطَعتاِن  َأِو  ــعاعاِن  الشُّ َوُيَسّمى 

اِوَيِة. اْلُمْسَتقيَمتاِن ِضْلَعيِّ الزَّ

أَتََذكَُّر
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ْمُز  الرَّ

َيْعني زاِوَيًة قائَِمًة

أَتََذكَُّر

وايا اْلتَِيَة َحْسَب ِقياساتِها ِمَن اْلَْكَبِر إِلى اْلَْصَغِر:  10 ُأَرتُِّب الزَّ

 
L

   
P

   
N

   
M

حيَحِة: حيَحِة، َوإِشاَرَة )✗( َأماَم اْلُجْمَلِة َغْيِر الصَّ  11  َأَضُع إِشاَرَة )✓( َأماَم اْلُجْمَلِة الصَّ

ِة َأْصَغُر ِمْن ِقياِس الّزاِوَيِة اْلقاِئَمِة. ) ( أ   ( ِقياُس الّزاِوَيِة اْلحادَّ

ًعا. ) ( ُل الّزاِوَيُة اْلُمنَْفِرَجُة ُرْكنًا ُمَربَّ ب ( ُتَشكِّ

ُل الّزاِوَيُة اْلُمْسَتقيَمُة َخطًّا ُمْسَتقيًما. ) ( ج   ( ُتَشكِّ

وايا اْلُمنَْفِرَجُة َجميُعها َلها اْلِقياُس َنْفُسُه. ) ( د    ( الزَّ

ُنُه  ُجِل اْللِيِّ اْلُمجاِوَر، ُثمَّ ُأَلوِّ َأْلواٌن: َأْنَسُخ َرْسَم الرَّ

َنِة َلُه َكما َيْأتي: وايا اْلُمَكوِّ َحْسَب الزَّ

ْوِن اْلَْحَمِر. ُة بِاللَّ وايا اْلحادَّ  12 الزَّ

ْوِن اْلَْزَرِق. وايا اْلُمنَْفِرَجُة بِاللَّ  13 الزَّ

ْوِن اْلَْخَضِر. وايا اْلقاِئَمُة بِاللَّ  14 الزَّ

وايا اْلُمْسَتقيَمَة. ُن الزَّ  15 ال ُأَلوِّ

ْكِل اْلُمجاِوِر، ُأَسّمي ُكالًّ ِمّما َيْأتي: ِمَن الشَّ

تاِن، زاِوَيتاِن قاِئَمتاِن.  16 زاِوَيتاِن حادَّ

R Y

X

W

V

S T
U

Z
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َمهاَراُت التَّْفِكيِر

 19 َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأْرُسُم َعْقَرَبيِّ الّساَعِة بَِحْيُث َتنُْتُج الّزاِوَيُة اْلَمْطلوَبُة في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:

ٌةب ( َزاِوَيٌة ُمْسَتقيَمٌةأ ( َزاِوَيٌة قاِئَمٌة ج ( َزاِوَيٌة حادَّ

ُن َبْيَن َعْقَرَبيِّ الّساَعِة اْلخاِمَسِة )5:00(  تي َتَتَكوَّ  20  َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: قاَل َأْيَمُن إِنَّ الّزاِوَيَة الَّ

ُر إِجاَبتَِي. ُهما كاَن َعلى َصواٍب؟ ُأَبرِّ ٌة، َوقاَلْت ِهَبُة إِنَّها زاِوَيٌة ُمنَْفِرَجٌة، َأيُّ ِهَي زاِوَيٌة حادَّ

 18 زاِوَيتاِن ُمنَْفِرَجتاِن، زاِوَيٌة ُمْسَتقيَمٌة.

D

C

Z

X
Y

A

E

F

B

وايا اْلُمْخَتِلَفِة َوَتْرتيبِها؟ ُث: َكْيَف َأْسَتْعِمُل الّزاِوَيَة اْلقاِئَمَة في ُمقاَرَنِة الزَّ   أَتََحدَّ

َدالالُت اْلَْشــكاِل فــي اْلَعَلِم 
: اْلُمْثلَّــُث اْلَْحَمُر ُهَو  اْلُْرُدنِيِّ
اْلهاِشــِميَِّة،  اْلُْســَرِة  َرْمُز راَيِة 
ُمنَْتَصِف  في  باِعيَُّة  السُّ َوالنَّْجَمُة 
اْلُمَثلَّــِث اْلَْحَمــِر َتْرِمــُز إِلى 
ْبِع اْلَمثاني في فاتَِحِة اْلُقْرآِن  السَّ

اْلَكريِم.

أَتََذكَُّر
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رُْس الُْمْستَقيماُت الُْمتَواِزيَُة َوالُْمتَقاِطَعُة 2الدَّ

ُيْمِكنُني َوْصُف ُمْسَتقيَمْيِن َأْو ُشعاَعْيِن َأْو ِقْطَعَتْيِن ُمْسَتقيَمَتْيِن بَِحْيُث َيْقَطُع ُكلٌّ ِمنُْهما اْلَخَر َأْو ال َيْقَطُعُه.

ْسُمالتَّْعريُف اْلِقراَءُةالرَّ

 :(parallel lines) اْلُمْسَتقيماِن اْلُمَتواِزياِن
ُمْسَتقيماِن ال َيْلَتِقياِن َأَبًدا َمْهما اْمَتّدا، َواْلُبْعُد َبْينَُهما ثابٌِت 

داِئًما.

A
B

C
D

A ُيوازي اْلُمْسَتقيَم 
⟷

B اْلُمْسَتقيُم
.C
⟷

D

 :(intersecting lines) اْلُمْسَتقيماِن اْلُمَتقاطِعاِن
ُمْسَتقيماِن َيَتقاَطعاِن َأْو َيْلَتِقياِن في ُنْقَطٍة واِحَدٍة، 

ُل َحْوَلُهما َأْرَبُع َزوايا. َوَتَتَشكَّ

A
B

C

D E

ةٌ جَ رِ نْفَ ةٌ مُ يَ زاوِ

ةٌ جَ رِ نْفَ ةٌ مُ يَ زاوِ

ةٌ ةٌ حادَّ يَ ةٌزاوِ ةٌ حادَّ يَ زاوِ
A َيْقَطُع اْلُمْسَتقيَم 

⟷
E اْلُمْسَتقيُم

.B في النُّْقَطِة C
⟷

D

 :(perpendicular lines) اْلُمْسَتقيماِن اْلُمَتعاِمداِن
ُمْسَتقيماِن َيَتقاَطعاِن َأْو َيْلَتِقياِن في ُنْقَطٍة واِحَدٍة، 

ُل َحْوَلُهما َأْرَبُع َزوايا قاِئَمٍة. َوَتَتَشكَّ
L

N

MY

O

N ُيعاِمُد اْلُمْسَتقيَم 
⟷

O اْلُمْسَتقيُم
.L
⟷

M

أَتََعلَُّم

 أَْستَْكِشُف

َحديَقِة  ِسياَج  َأنَّ  ِهشاٌم  الَحَظ 

ِمَن  َنْوَعْيِن  ِمــْن  ُن  َيَتَكوَّ َمنِْزلِِه 

الّصوَرِة  في  َكما  اْلُمْسَتقيماِت 

اْلُمجاِوَرِة. ما َهذاِن النَّْوعاِن؟

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

   ُأَميُِّز اْلُمْسَتقيَمْيِن اْلُمَتواِزَيْيِن َواْلُمَتقاطَِعْيِن 

َواْلُمَتعاِمَدْيِن.
وايا النّاتَِجِة َعْن َتقاُطِع ُمْسَتقيَمْيِن. ُد َأْنواَع الزَّ    ُأَحدِّ

الُْمْصطَلَحاُت

 ُمْسَتقيماِن ُمَتواِزياِن ، ُمْسَتقيماِن ُمَتقاطِعاِن ، 
ُمْسَتقيماِن ُمَتعاِمداِن
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ُح َكْيَف َعَرْفُت ذلَِك؟ ِمثاٌل 1 َأِصُف اْلعالقَة َبْيَن اْلُمْسَتقيَمْيِن في ُكلِّ َشْكٍل ِمّما َيْأتي، َوُأَوضِّ

R

Y
Q

X  1 

R

Y

Q

X

 2 R
Y

Q
X

 3 

الِن َأْرَبَع  ُمْسَتقيماِن ُمَتعاِمداِن ِلَنَُّهما ُيَشكِّ
َزوايا قاِئَمٍة َحْوَل ُنْقَطِة التَّقاُطِع.

تي  وايا الَّ ُمْسَتقيماِن َغْيُر ُمَتعاِمَدْيِن، ِلَنَّ الزَّ
َلْت َحْوَل ُنْقَطِة التَّقاُطِع َلْيَسْت قاِئَمًة.  َتَشكَّ

ُمْسَتقيماِن ُمَتواِزياِن ال َيْلَتِقياِن َأَبًدا.

ُر إِجاَبتَِي: ْكِل َأْدناُه ما َيْأتي، َوُأَبرِّ  أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: ُأَسّمي ِمَن الشَّ

G
B

C
D

A

FE

 1 ُمْسَتقيماِن ُمَتعاِمداِن 

 2 ُمْسَتقيماِن ُمَتقاطِعاِن 

 3 ُنْقَطُة َتقاُطِع ُمْسَتقيَمْيِن ُمَتعاِمَدْيِن

ِمثاٌل 2 

.A
⟷

B , C
⟷

D 1 َأْسَتْعِمُل اْلِمْسَطَرَة َواْلُمَثلََّث اْلقاِئَم الّزاِوَيِة، لَِرْسِم اْلُمْسَتقيَمْيِن اْلُمَتواِزَيْيِن 

A بِاْستِْعماِل اْلِمْسَطَرِة.
⟷

B 1اْلُخْطَوُة َأْرُسُم اْلُمْسَتقيَم 

2اْلُخْطَوُة ُأَثبُِّت َأَحَد ِضْلَعيِّ اْلقاِئَمِة في اْلُمَثلَِّث اْلقاِئِم الّزاِوَيِة َعلى اْلُمْسَتقيِم.

ِة ِضْلِع اْلقاِئَمِة اْلَخِر. 3اْلُخْطَوُة ُأَثبُِّت اْلِمْسَطَرَة َعلى حافَّ

ِة اْلِمْسَطَرِة،  4اْلُخْطَوُة َأْسَحُب اْلُمَثلََّث َمساَفًة ُمناِسَبًة إِلى َأْعلى بَِحْيُث َيْبقى ُمالِصًقا لِحافَّ

.C
⟷

D ُثمَّ َأْرُسُم َخطًّا َوُأَسّميِه

ُتْسَتْعَمُل اْلِمْسَطَرُة َواْلُمَثلَُّث اْلقاِئُم الّزاِوَيِة، لَِرْسِم اْلُمْسَتقيَمْيِن اْلُمَتواِزَيْيِن َواْلُمَتقاطَِعْيِن َواْلُمَتعاِمَدْيِن.

A B

A B

A B

C D

A B
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الَْوْحَدُة 5

أُحاِوُل

ُر إِجاَبتَِي: ُأَسّمي ِمْن ُكلِّ َشْكٍل ِمَن اْلَْشكاِل اْلتَِيِة ما َيْأتي، َوُأَبرِّ

1  H

X Z

K

Y

J

M
L

2  

G

K

H

J M

I

L

  ُمْسَتقيماِن ُمَتعاِمداِن 

  ُمْسَتقيماِن ُمَتواِزياِن 

  ُمْسَتقيماِن ُمَتقاطِعاِن 

  ُمْسَتقيماِن ُمَتعاِمداِن 

  ُمْسَتقيماِن ُمَتقاطِعاِن 

  ُنْقَطُة َتقاُطِع ُمْسَتقيَمْيِن ُمَتعاِمَدْيِن 

َأْسَتْعِمُل اْلِمْسَطَرَة َواْلُمَثلََّث اْلقائَِم الّزاِوَيِة لَِرْسِم ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:

.A َوَيُمرُّ بِالنُّْقَطِة ، R
 
S  4 ُمْسَتقيٌم ُيعاِمُد MN ، َوَيُمرُّ بِالنُّْقَطِة B. 3 ُمْسَتقيٌم ُيوازي 

R

A

SM

B

N

.K
⟷

M, X
⟷

Y 2 َأْسَتْعِمُل اْلِمْسَطَرَة َواْلُمَثلََّث اْلقاِئَم الّزاِوَيِة، لَِرْسِم اْلُمْسَتقيَمْيِن اْلُمَتعاِمَدْيِن 

K بِاْستِْعماِل اْلِمْسَطَرِة.
⟷

M 1اْلُخْطَوُة َأْرُسُم اْلُمْسَتقيَم

2اْلُخْطَوُة ُأَثبُِّت َأَحَد ِضْلَعيِّ اْلقاِئَمِة في اْلُمَثلَِّث اْلقاِئِم الّزاِوَيِة َعلى اْلُمْسَتقيِم، ُثمَّ 

ا  K َعموِديًّ
⟷

M َفَيكوُن اْلُمْسَتقيُم ،X
⟷

Y َأْرُسُم َخطًّا بُِمحاذاِة ِضْلِع اْلقاِئَمِة الّثاني، َوُأَسّميِه

.X
⟷

Y َعلى اْلُمْسَتقيِم

 أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي:

LM بِاْستِْعماِل اْلِمْسَطَرِة َواْلُمَثلَِّث اْلقاِئِم الّزاِوَيِة. JH َو   1 َأْرُسُم اْلُمْسَتقيَمْيِن اْلُمَتعاِمَدْيِن 

S بِاْستِْعماِل اْلِمْسَطَرِة َواْلُمَثلَِّث اْلقاِئِم الّزاِوَيِة.
⟷

F َو WE 2 َأْرُسُم اْلُمْسَتقيَمْيِن اْلُمَتواِزَيْيِن 

K M

K
Y

X

M

بِداَيٍة  ُنْقَطُة  َلُه  َلْيَس  اْلُمْســَتقيُم 
َبْينَما  نِهاَيــٍة،  ُنْقَطُة  َلــُه  َوَلْيَس 
َلُه  َوَلْيَس  بِداَيٍة  ُنْقَطُة  َلُه  عاُع  الشُّ

ُنْقَطُة نِهاَيٍة.
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ْكِل اْلَهنَْدِسيِّ الَّذي ُيناِسُبها في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:  5 َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن اْلِعباَرِة َوالشَّ

C
⟷

E ُيعاِمُد A
⟷

CC
⟷

D َيَتقاَطُع َمَع E
⟷

Bٌة ABD∠ زاِوَيٌة حادَّ

A

C
D

E

B
A

C

D E

B
A

C D

E F

B

ُد اْلَعالقَة َبْيَن اْلُمْسَتقيَمْيِن في ُكلٍّ ِمَن اْلَْشكاِل اْلتَِيِة:  6 ُأَحدِّ

        

ْكِل اْلُمجاِوِر ُكالًّ ِمّما َيْأتي: ُأَسّمي ِمَن الشَّ

 7 زاِوَيٌة قاِئَمٌة.

ٌة.  8 زاِوَيٌة حادَّ

 9 زاِوَيٌة ُمنَْفِرَجٌة.

 10 ُمْسَتقيماِن ُمَتعاِمداِن.

 11 ُمْسَتقيماِن ُمَتواِزياِن.

 12 ُمْسَتقيماِن ُمَتقاطِعاِن.

 13  َأْرَبُع ِقَطٍع ُمْسَتقيَمٍة َعلى َأْن َتكوَن النُّْقَطُة G إِْحدى َطَرَفْيها.

A

C G

E

F
D

B
H

فــي اْلَمواِقــِف اْلَحياتِيَّــِة اْلَكثيُر 
ــِة  اْلُمَتواِزيَّ اْلُمْســَتقيماِت  ِمــَن 

َواْلُمَتعاِمَدِة.
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الَْوْحَدُة 5

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

ْسِم اْلُمجاِوِر ُمَتواِزياِن، َوقاَلْت دانيا   15  َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: َقاَلْت ِريُم إِنَّ اْلُمْســَتقيَمْيِن في الرَّ

ُر إِجاَبتَِي. ُهما كاَن َعلى َصواٍب؟ ُأَبرِّ إِنَُّهما َغْيُر ُمَتواِزَيْيِن، َأيُّ

ُل َحْوَل ُنْقَطِة اْلتِقاِء اْلُمْسَتقيَمْيِن اْلُمَتقاطَِعْيِن  تي َتَتَشكَّ وايا الَّ  16  َتْبريٌر: َهِل اْلِعباَرُة: " َأْنواُع الزَّ

ُل َحْوَل ُنْقَطِة اْلتِقاِء اْلُمْســَتقيَمْيِن اْلُمَتعاِمَدْيِن". َصحيَحٌة َأْم ال؟  تي َتَتَشكَّ ِهَي َنْفُســها الَّ

ُر إِجاَبتَِي. ُأَبرِّ

ْكِل َأْدَناِِه، ُأَسّمي ُكالًّ ِمّما َيْأتي: : ِمَن الشَّ َتَحدٍّ

 17 َأْرَبُع َزوايا قاِئَمٍة.

 18  َثالُث ِقَطٍع ُمْسَتقيَمٍة َعلى َأْن َتكوَن النُّْقَطُة D إِْحدى 

َطَرَفْيها.

 19 ُمْسَتقيماِن ُمَتعاِمداِن.

 20 ُمْسَتقيماِن ُمَتواِزياِن.

 21 ُمْسَتقيماِن ُمَتقاطِعاِن.

: َأْســَتْعِمُل اْلِمْسَطَرَة واْلُمَثلََّث اْلقاِئَم الّزاِوَيِة؛ لَِرْسِم ُمْسَتقيَمْيِن ُمَتواِزَيْيِن،   22  َتْفكيٌر إْبداِعيٌّ

.4 cm الُبْعُد َبْينَُهما

A

C
D

E

G
H

F

B

ُث: َكْيَف ُأَميُِّز َبْيَن اْلُمْسَتقيَمْيِن اْلُمَتواِزَيْيِن َواْلُمَتقاطَِعْيِن َواْلُمَتعاِمَدْيِن؟   أَتََحدَّ

حيَحِة في  حيَحِة، َوإِشاَرَة )✗( َأماَم اْلُجْمَلِة َغْيِر الصَّ  14  َأَضُع إِشــاَرَة )✓( َأماَم اْلُجْمَلِة الصَّ

ُكلٍّ ِمّما َيْأتي:

أ   ( اْلَمساَفُة َبْيَن َأيِّ ُمْسَتقيَمْيِن ُمَتواِزَيْيِن ثابَِتٌة داِئًما. ) (

ُل َأْرَبُع َزوايا قاِئَمٍة َحْوَل ُنْقَطِة اْلتِقاِء اْلُمْسَتقيَمْيِن اْلُمَتقاطَِعْيِن داِئًما. ) ( ب ( َتَتَشكَّ

ج   ( اْلُمْسَتقيماِن اْلُمَتعاِمداِن ُهما ُمْسَتقيماِن ُمَتقاطِعاِن َأْيًضا. ) (

ُمَتقاطَِعْيِن  ُمْسَتقيَمْيِن  ُكلُّ  َلْيَس 
ُمَتعاِمَدْيِن، َبْينَما ُكلُّ ُمْسَتقيَمْيِن 

ُمَتعاِمَدْيِن ُمَتقاطِعاِن.
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رُْس ِقياُس الزَّوايا َورَْسُمها3الدَّ

َمٌة إِلى َأْجزاٍء  اْلِمنَْقَلُة )protractor( َأداٌة لِقياِس الّزاِوَيِة َوَرْسِمها، َوِهَي ُمَقسَّ

ُم اْلِمنَْقَلُة  ْمِز )º( ، َوُتَقسَّ َصغيَرٍة ُيَسّمى ُكلٌّ ِمنْها َدَرَجًة )degree( َوُيْرَمُز َلها بِالرَّ

ْكِل  ُج بِااْلتِّجاَهْيِن ِمْن 0 إِلى 180 َدَرَجًة. ُأالِحُظ في الشَّ إِلى 180 َدَرَجًة، َوُتَدرَّ

َأنَّ ِقياَس الّزاِوَيِة اْلُمْسَتقيَمِة ُيساوي °180، َوِقياَس الّزاِوَيِة اْلقاِئَمِة ُيساوي 90°.

أَتََعلَُّم

 أَْستَْكِشُف

الّزاِوَيِة  ِقيــاِس  إيجــاُد  ُيْمِكنُنــي  َكْيــَف 

 ∠HGF اْلَمْحصوَرِة َبْيــَن ِضْلَعيِّ الّزاِوَيِة

َرِج اْلُمجاِوِر؟ في الدَّ

G F

H

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

َأْسَتْعِمُل اْلِمنَْقَلَة لَِرْسِم الّزاِوَيِة َوِقياِسها 
َرجاِت. بِالدَّ

الُْمْصطَلَحاُت

ِمنَْقَلٌة ، َدَرَجٌة

90 100
80

110
70

120
60 130

50 14040 15030 16020

17010
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ِمثاٌل 1 َأْسَتْعِمُل اْلِمنَْقَلَة ِليجاِد ِقياِس الّزاِوَيِة STU∠ الْمُجاِوَرِة.

1اْلُخْطَوُة َأَضُع اْلِمنَْقَلَة بَِحْيُث َينَْطبُِق َمْرَكُزها َعلى ُنْقَطِة َرْأِس الّزاِوَيِة.

 T
⟶

U ْلِع 2اْلُخْطَوُة َأَضــُع بِداَيَة التَّْدريــِج الّداِخِليِّ لِْلِمنَْقَلــِة َعلى الضِّ

لَِيكوَن بِداَيَة اْلِقياِس.

T َمَع التَّْدريِج الّداِخِليِّ لِْلِمنَْقَلِة.
⟶

S ْلُع اْلَخُر  ُد َأْيَن َيَتقاَطُع الضِّ 3اْلُخْطَوُة ُأَحدِّ
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U
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ُّ يلِ اخِ ريجُ الدّ التَّدْ

يُّ جِ ارِ ريجُ اخلْ التَّدْ

زُ كَ رْ مَ الْ

ريجُ 0ºالتَّدْ

إَِذْن: ِقياُس الّزاِوَيِة ُيساوي 140°.

T

S

U

ْفِر ِمْن  َرَجاِت َبْدًءا ِمَن الصِّ ُتْقَرُأ الدَّ
َعَلى  اْلَمْوُجوِد  اِوَيِة  الزَّ ِضْلِع  ِجَهِة 
اِْستَِقاَمِة ِصْفَر التَّْدِريِج َحتَّى َنِصُل 

اِوَيِة الّثاني. إَِلى ِضْلِع الزَّ

دادإِرْشاٌد:
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الَْوْحَدُة 5

ِمثاٌل 2 َأْسَتْعِمُل اْلِمنَْقَلَة َواْلِمْسَطَرَة لَِرْسِم الّزاِوَيِة KLM الَّتي ِقياُسها 82°.

ُد َرْأَسها. L، ُثمَّ ُأَحدِّ
⟶

K 1اْلُخْطَوُة َأْرُسُم َأَحَد ِضْلَعيِّ الّزاِوَيِة

2اْلُخْطَوُة َأَضُع اْلِمنَْقَلَة بَِحْيــُث َينَْطبُِق َمْرَكُزها َعلــى ُنْقَطِة َرْأِس 

الّزاِوَيــِة، َوَتنَْطبُِق اْلقيَمُة )ِصْفٌر( َعلى التَّْدريــِج الّداِخِليِّ لِْلِمنَْقَلِة َعلى 

، َوَأَضُع ُنْقَطًة  ِضْلِع الّزاِوَيِة، ُثمَّ َأْبَحُث َعْن °82 َعلى التَّْدريِج الّداِخِليِّ

بُِمحاذاتِِه َعلى اْلَوَرَقِة.

تي َعيَّنُْتها  3اْلُخْطَوُة َأْرَفــُع اْلِمنَْقَلَة، ُثمَّ َأِصُل َبْيَن َرْأِس الّزاِوَيــِة َوالنُّْقَطِة الَّ

.∠KLM بِاْستِْعماِل اْلِمْسَطَرِة، ُثمَّ ُأَسّمي الّزاِوَيَة

 أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: 

.180° 3  .130° 2  .65° 1 

 أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: 

 1 ما ِقياُس الّزاِوَيِة ABC∠؟

BC
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.∠FED 2 َأْسَتْعِمُل اْلِمنَْقَلَة ِليجاِد ِقياِس الّزاِوَيِة 
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M

L K

ُتْسَتْعَمُل اْلِمنَْقَلُة َواْلِمْسَطَرُة لَِرْسِم َأيِّ زاِوَيٍة ِقياُسها َمْعلوٌم.
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أُحاِوُل

وايا اْلتَِيِة: َأِجُد ِقياَس ُكلٍّ ِمَن الزَّ

1  
N

M

O

  2  
RO

P

 3 ُأْكِمُل اْلُجَمَل اْلتَِيَة بِاْختياِر ما ُيناِسُبها ِمَن اْلَكلِماِت الثَّالِث َأْدناُه:

ًة َرَجُةزاِوَيًة حادَّ اْلِمنَْقَلَةالدَّ

تي ُتْسَتْعَمُل في ِقياِس الّزاِوَيِة ِهَي ................. أ   ( اْلَوْحَدُة الَّ

وايا ُتَسّمى ................. تي ُتْسَتْعَمُل في ِقياِس الزَّ ج ( اْلَداُة الَّ

تي ِقياُسها °32 ُتَسّمى ................. هـ ( الّزاِوَيُة الَّ

ُد َنْوَعها: َنِة باْلَْحَمِر في ُكلٍّ ِمّما َيْأتي، َوُأَحدِّ وايا اْلُمَلوَّ  4  َأْسَتْعِمُل اْلِمنَْقَلَة ِليجاِد ِقياِس الزَّ

ْكِل اْلُمجاِوِر °130. َهْل ُهَو َعلى   5  َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: َيقوُل ُمْعَتزٌّ إِنَّ ِقياَس ABC∠ في الشَّ

ُر إِجاَبتَِي. َصواٍب؟ ُأَبرِّ

90 100
80

110
70

120
60 130

50 14040 15030 16020

17010

80
100

70

11060

12050
130

40
14

0

30
15

0

20
16

0

10 17
0

0 0180 180

A B

C

90 100
80

110
70

120
60 130

50 14040 15030 16020

170

80
100

70

11060

12050
130

40
14

0

30
15

0

20
16

0
17

0

: َأْسَتْعِمُل اْلِمنَْقَلَة لَِرْسِم ُمَثلٍَّث ِقياساُت َزواياُه: 90°، 55°، 35°.  6 َتَحدٍّ

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

وايا َوَرْسِمها. ُح َكْيِفيََّة اْستِْعماِل اْلِمنَْقَلِة لِِقياِس الزَّ ُث: َأَوضِّ   أَتََحدَّ

ــُد ِعنَْد ِقيــاِس الّزاِوَيِة ِمْن  َأَتَأكَّ
اْنطِبــاِق ِضْلــِع الّزاِوَيــِة َعلى 
َأْسَفِل اْلِمنَْقَلِة، ِولِْيَس َعلى َخطِّ 

ِصْفِر اْلِمنَْقَلِة.

أَتََذكَُّر
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رُْس إِنْشاءاٌت َهْنَدِسيٌَّة4الدَّ

 (base of triangle) ُيَسّمى اْلُمَثلَُّث بِاْستِْعماِل َثالَثِة َأْحُرٍف ُتَمثُِّل ُرؤوَسُه، َوقاِعَدُة اْلُمَثلَِّث

ْلُع الَّذي ُيقابُِل َأَحَد ُرؤوِسِه، َأّما اْرتِفاُع اْلُمَثلَِّث (altitude of triangle) َفُهَو  ِهَي الضِّ

اْلِقْطَعُة اْلُمْسَتقيَمُة اْلواِصَلُة ِمْن َرْأِس اْلُمَثلَِّث إِلى قاِعَدتِِه، َوُتعاِمُد اْلقاِعَدَة َأِو اْمتِداَدها. في 

ْأَس C ِهَي AB، َواْرتِفاُع  تي ُتقابُِل الرَّ ْكِل اْلُمجاِوِر ABC ُمَثلٌَّث ُرؤوُسُه A,B,C َوقاِعَدُتُه الَّ الشَّ

.CD اْلُمَثلَِّث َعَلْيها ُهَو

أَتََعلَُّم

.XYZ ِمثاٌل 1 َأْسَتْعِمُل اْلِمْسَطَرَة َواْلُمَثلََّث اْلقائَِم الّزاِوَيِة لَِرْسِم اْرتِفاِع اْلُمَثلَِّث

.XZ ْلَع ُد َرْأَس اْلُمَثلَِّث Y َوقاِعَدَتُه الضِّ 1اْلُخْطَوُة ُأَحدِّ

.XZ َة ِضْلِع اْلُمَثلَِّث اْلقاِئِم الّزاِوَيِة َعلى اْلقاِعَدِة 2اْلُخْطَوُة َأَضُع حافَّ

.Y ْأِس ْأِسيُّ إِلى الرَّ ُك اْلُمَثلََّث اْلقاِئَم الّزاِوَيِة َحّتى َيِصَل ِضْلُعُه الرَّ 3اْلُخْطَوُة ُأَحرِّ

X

Y

ZK

4اْلُخْطَوُة َأْرُسُم بِاْستِْعماِل اْلِمْسَطَرِة اْلِقْطَعَة اْلُمْسَتقيَمَة YK، َفَتكوُن ِهَي اْرتِفاَع اْلُمَثلَِّث.

X

Y

Z

 أَْستَْكِشُف

اْلُمْسَتقيَمَة  اْلِقْطَعَة  ُأَسّمي  ماذا 

ABD الَّذي  اْلُمَثلَِّث  AC في 

َيْظَهُر َعلــى اْلَخْزَنِة في َمدينَِة 

اْلَبْترا؟

180

A

C
BD

B

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

ُد اْرتِفاَع ُمَثلٍَّث َوقاِعَدَتُه، َوَأْرُسُم اْرتِفاَعُه.    ُأَحدِّ

ًعا َوُمْسَتطياًل بِاْستِْعماِل اْلُمَثلَِّث اْلقائِِم     َأْرُسُم ُمَربَّ
َواْلِمْسَطَرِة.

الُْمْصطَلَحاُت
 َقاِعَدُة اْلُمَثلَِّث ، َرْأُس اْلُمَثلَِّث ، 

اْرتِفاُع اْلُمَثلَِّث

تِفاعُ رْ االْ

ةُ دَ قاعِ الْ
A BD

C

 ااْلْرتِفاُع َعموِديٌّ َعلى اْلقاِعَدِة.
.AB َعموِديٌّ َعلى CD
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ِمثاٌل 2 َأْرُسُم اْلُمْسَتطيَل HKLM الَّذي طوُلُه cm 4 َوَعْرُضُه cm 3 بِاْستِْعماِل اْلِمْسَطَرِة َواْلُمَثلَِّث اْلقائِِم الّزاِوَيِة.

.LK 4 بِاْستِْعماِل اْلِمْسَطَرِة، َوُأَسّميها cm 1اْلُخْطَوُة َأْرُسُم ِقْطَعًة ُمْسَتقيَمًة طوُلها

ُة اْلُمَثلَِّث َعلى  2اْلُخْطَوُة  َأَضــُع زاِوَيَة اْلُمَثلَِّث اْلقاِئَمَة ِعنَْد النُّْقَطِة K بَِحْيــُث َتنَْطبُِق حافَّ

ْأِســيَِّة َعلى ُبْعِد  3  ِة اْلُمَثلَِّث الرَّ ُد النُّْقَطَة H بُِمحاذاِة حافَّ اْلِقْطَعِة LK، ُثمَّ ُأَحدِّ

.HK َوَأِصُل بِاْلَقَلِم َبْيَن ،K َعْن cm

ُة اْلُمَثلَِّث َعلى  3اْلُخْطَوُة  َأَضــُع زاِوَيَة اْلُمَثلَِّث اْلقاِئَمَة ِعنَْد النُّْقَطِة L بَِحْيــُث َتنَْطبُِق حافَّ

ْأِســيَِّة َعلى ُبْعِد 3  ِة اْلُمَثلَِّث الرَّ ُد النُّْقَطَة M بُِمحاذاِة حافَّ اْلِقْطَعِة LK، ُثمَّ ُأَحدِّ

.ML َوَأِصُل بِاْلَقَلِم َبْيَن ،L َعْن cm

ُل اْلُمْســَتطيُل  4اْلُخْطَوُة  َأِصُل بِاْلِمْســَطَرِة َواْلَقَلــِم النُّْقَطَتْيِن MH َمًعا، َوبِذا َيَتَشــكَّ

.HKLM

ًعا طوُل ِضْلِعِه cm 3 بِاْستِْعماِل اْلِمْسَطَرِة َواْلُمَثلَِّث اْلقائِِم الّزاِوَيِة.  أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َأْرُسُم ُمَربَّ

L K

H

4cm

L K

M H

4cm

L K

M H

 أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َأْرُسُم اْرتِفاَع اْلُمَثلَِّث اْلتي:

ُتْسَتْعَمُل اْلِمْسَطَرُة َواْلُمَثلَُّث اْلقاِئُم الّزاِوَيِة لَِرْسِم اْلُمْسَتطيِل َواْلُمَربَِّع.

M

K

L
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الَْوْحَدُة 5

أُحاِوُل

َأْكُتُب َرْمَز اْلقاِعَدِة َوااْلْرتِفاِع لُِكلِّ ُمَثلٍَّث ِمّما َيْأتي:

1  

B

CDA

 2  X

Y

P

Z

 3  

M

N K

َأْرُسُم اْرتِفاًعا لُِكلِّ ُمَثلٍَّث ِمّما َيْأتي:

4  
X

Z Y

 5  

C

A B

 6  
K

L M

َأْسَتْعِمُل اْلِمْسَطَرَة َواْلُمَثلََّث اْلقائَِم الّزاِوَيِة لَِرْسِم:

6 cm 7 ُمَربٍَّع طوُل ِضْلِعِه 

.4 cm 8 َوَعْرُضُه cm 8 ُمْسَتطيٍل طوُلُه 

َثْيِن ُمْخَتِلَفْيِن َوُأَعيُِّن لُِكلٍّ ِمنُْهما قاِعَدًة َواْرتِفاًعا. ْكِل اْلُمجاِوِر، ُأَسّمي ُمَثلَّ : في الشَّ  9 َتَحدٍّ

ْكِل اْلُمجاِوِر َرْســٌم لِِقْطَعَتْيِن ُمْسَتقيَمَتْيِن   10  َمْســَأَلٌة َمْفتوَحٌة: في الشَّ

ْكمالِِه  ُمَتعاِمَدَتْيِن، َأْســَتْعِمُل اْلِمْســَطَرَة َواْلُمَثلََّث اْلقاِئَم الّزاِوَيِة ِلِ

ٍع. إِلى ُمَربَّ

A

D C

FBE

ِع َواْلُمْسَتطيِل؟ ُث: َكْيَف َأْسَتْعِمُل اْلُمَثلََّث اْلقاِئَم الّزاِوَيِة َواْلِمْسَطَرَة لَِرْسِم اْلُمَربَّ   أَتََحدَّ

ِع  ِعنَْد َرْسِم اْلُمْسَتطيِل َأِو اْلُمَربَّ
اْلقاِئــِم  اْلُمَثلَّــِث  بِاْســتِْعماِل 
ُثمَّ  وايــا  الزَّ َأْرُســُم  الّزاِوَيــِة، 
بِاْستِْعماِل  اْلَْطواِل  ِمَن  ُق  َأَتَحقَّ

اْلِمْسَطَرِة.

أَتََذكَُّر

T

َمهاَراُت التَّْفِكيِر
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رُْس الدَّ

120

 أَْستَْكِشُف

ٍة بُِمناَســَبِة َفْوِزها  َحَصَلْت يارا َعلى َهِديَّ

تي َأقاَمْتها  ْهنِيِّ الَّ في ُمساَبَقِة اْلِحساِب الذِّ

اْلَمْدَرَسُة، َوِعنَْدما َفَتَحِت اْلُعْلَبَة َوَفَرَدْتها 

ــْكِل  َعلــى الّطاِوَلــِة َحَصَلْت َعلى الشَّ

اْلُمجاِوِر. َكْيَف كاَن َشْكُل اْلُعْلَبِة؟

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

َبكاِت، َوُأْنِشُئ  ُف الشَّ َأَتَعرَّ

ماِت الَّتي ُتَمثُِّلها َوُأَسّميها. اْلُمَجسَّ

الُْمْصطَلَحاُت
َشَبَكٌة

بَكاُت الشَّ 5

ُة َشَبكاٍت. ِم اْلواِحِد ِعدَّ ٌم ُثالثِيُّ اْلَْبعاِد، َوَقْد َيكوُن لِْلُمَجسَّ َبَكُة )net( َشْكٌل ُمْسَتٍو َينُْتُج َعْن َطيِِّه ُمَجسَّ الشَّ
أَتََعلَُّم

ًما ُثالثَِي اْلَْبعاِد. ما  َبَكَة َوَأْطوي اْلَحوافَّ لُِتْصبَِح ُمَجسَّ ِمثاٌل 1  َأْنَسُخ ُكلَّ َشَبَكٍة ِمّما َيْأتي َعلى َوَرِق ُمَربَّعاٍت، ُثمَّ َأُقصُّ الشَّ

ُم النّاتُِج؟ َأْكُتُب َعَدَد ُرؤوِسِه َوَأْوُجِهِه َوَأْحُرفِِه. اْلُمَجسَّ

  1 

ٌب َلُه 8 ُرؤوٍس َو12 َحْرًفا َو6 َأْوُجٍه. ُم النّاتُِج: ُمَكعَّ اْلُمَجسَّ

ٌب ُمْغَلٌق( )ُمَكعَّ ٌب َمْفتوٌح( )ُمَكعَّ

ْأُس الرَّ

اْلَوْجُه
اْلَحْرُف
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الَْوْحَدُة 5

   2 

ْكِل. َثِة الشَّ ُم النّاتُِج: َهَرٌم ُرباِعيٌّ َلُه 5 ُرؤوٍس َو8 َأْحُرٍف َو5  َأْوُجٍه جانِبِيٍَّة ُمَثلَّ  اْلُمَجسَّ

َبَكَة  َبَكَة اْلُمجاِوَرَة َعلى َوَرِق ُمَربَّعاٍت، ُثمَّ َأُقصُّ الشَّ   أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َأْنَسُخ الشَّ

ــُم النّاتُِج؟ َأْكُتُب َعَدَد  ــًما ُثالثِيَّ اْلَْبعاِد. ما اْلُمَجسَّ َوَأْطوي اْلَحوافَّ لُِتْصبَِح ُمَجسَّ

ُرؤوِسِه َوَأْوُجِهِه َوَأْحُرفِِه.

ــَبَكِة اْلُمجاِوَرِة.  ِمثاٌل 2  ُحبوٌب: َفَتَحْت ريُم ُعْلَبَة اْلُحبوِب َفَحَصَلْت َعلى الشَّ

ؤوِس َواْلُْوُجِه  ــُم الَّذي ُيَمثُِّل ُعْلَبَة اْلُحبوِب؟ َأِجُد َعَدَد الرُّ ما اْلُمَجسَّ

ِم.  َواْلَْحُرِف لِْلُمَجسَّ

ْكُل النّاتُِج ُمَتواِزَي ُمْســَتطيالٍت، َلُه 6 َأْوُجٍه ُمْسَتطيَلٍة َو8 ُرؤوٍس،  ــَبَكِة َيكوُن الشَّ ِعنَْد َطيِّ الشَّ

َو12 َحْرًفا.

َبَكَة اْلُمجاِوَرَة َعلى َوَرِق  ــُق ِمْن فَْهِمَي: َأْنَسُخ الشَّ   أَتََحقَّ

ــَبَكَة َوَأْطوي اْلَحــوافَّ لُِتْصبَِح  ُمَربَّعــاٍت، ُثمَّ َأُقصُّ الشَّ

ــُم النّاتُِج؟ َأْكُتُب َعَدَد  ــًما ُثالثِيَّ اْلَْبعاِد. ما اْلُمَجسَّ ُمَجسَّ

ُرؤوِسِه َوَأْوُجِهِه َوَأْحُرفِِه.
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أُحاِوُل

تي ُتَمثُِّلُه: َبَكِة الَّ ِم َوالشَّ  1 َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن اْلُمَجسَّ

ــِم الَّذي ُتْمثُِّلُه ُكلُّ َشــَبَكٍة ِمّما َيْأتي، َوَأِجُد َعَدَد اْلَْوُجِه َواْلَْحُرِف   2  َأْكُتُب اْسَم اْلُمَجسَّ

ِم. ؤوِس لِهذا اْلُمَجسَّ َوالرُّ

   

ُر إِجاَبتَِي. ًبا ُمْغَلًقا؟ ُأَفسِّ تي ُتَمثُِّل ُمَكعَّ َبَكُة الَّ ًبا َمْفتوًحا، َوالشَّ تي ُتَمثُِّل ُمَكعَّ َبَكُة الَّ  3 ما الشَّ
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الَْوْحَدُة 5

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

إِلى ُصنْدوٍق  َعــالٌء  َيْحتاُج   4  ِرياَضٌة: 

لَِتْخزيِن  ٍب  ُمَكعَّ َشْكِل  َعلى  َكْرتونِيٍّ 

ــَبَكَتْيِن  ياِضيَّــِة. َأيُّ الشَّ َأَدواتِــِه الرِّ

نْدوِق؟  اْلتَِيَتْيِن َســَيْختاُر لُِصنِْع الصُّ

ُر إِجاَبتَِي. ُأَبرِّ

َم الَّذي   5  َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: قاَلْت وروُد إِنَّ اْلُمَجسَّ

ــَبَكُة اْلَمْرســوَمُة اْلُمجــاِوَرُة ُهَو َهَرٌم،  ُتَمثُِّلُه الشَّ

ُهمــا كاَنْت َعلى  ــٌب. َأيُّ ُه ُمَكعَّ َوقاَلــْت فِــداُء إِنَّ

ُر إِجاَبتَِي. َصواٍب؟ ُأَبرِّ

ًبا؟  َبكاِت اْلتَِيِة ال ُتَمثُِّل ُمَكعَّ ٍد: َأيُّ الشَّ  6 اْختِياٌر ِمْن ُمَتَعدِّ

ب(  أ (  

د  (  ج(  

َبَكُة  ِم الَّذي ُتَمثُِّلُه الشَّ : َهْل َأْســَتطيُع َتْحديَد اْلُمَجسَّ  7  َتَحدٍّ

ُر إِجاَبتَِي. اْلُمجاِوَرُة؟ ُأَبرِّ

ِب َوَشَبَكِة ُمَتوازي اْلُمْسَتطيالِت َوَشَبَكِة اْلَهَرِم؟ ُث: َكْيَف ُأَميُِّز َبْيَن َشَبَكِة اْلُمَكعَّ   أَتََحدَّ

ياَضِة:  ِمْن َفوائِِد ُمماَرَسِة الرِّ
- َتْحسيُن اْلحاَلِة النَّْفِسيَِّة.

- َتْقِوَيُة اْلِعظاِم.
. - َتنْشيُط َخاليا اْلُمخِّ

- إِْمداُد اْلَجْسِم بِالّطاَقِة.
ِة اْلَقْلِب. - اْلُمحاَفَظُة َعلى ِصحَّ

أَتََذكَُّر

داد
إلع
يد ا
خة ق

نس

www.jnob-jo.com



124

رُْس الدَّ

 أَْستَْكِشُف

اْلَفراَشِة  َبْيَن َجناَحيِّ  ــَبُه  ما الشَّ

في الّصوَرِة اْلُمجاِوَرِة؟

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

ُف ِمْحَوَر التَّماُثِل َوَأْرُسُمُه  َأَتَعرَّ

لَِشْكٍل ُمْعًطى.

الُْمْصطَلَحاُت
التَّماُثُل ، ِمْحَوُر التَّماُثِل

التَّما�لُُل6

ْكُل ُمَتماثاًِل (symmetry) َحْوَل ُمْسَتقيٍم ُيَسّمى  َيكوُن الشَّ

ِمْحَوَر التَّماُثِل(line of symmetry)، إِْن َأْمَكَن َطيُُّه َحْوَل هذا 

ْكِل َأَحُدُهما َعلى اْلَخِر. َبْعُض  اْلُمْسَتقيِم بَِحْيُث َينَْطبُِق نِْصفا الشَّ

اْلَْشكاِل َلها ِمْحَوُر َتماُثٍل واِحٍد َأْو َأْكَثُر، َوَبْعُضها َلْيَس َلُه َأيُّ ِمْحَوِر 

َتماُثٍل.

أَتََعلَُّم

ِمثاٌل 1 َأْرُسُم َمحاِوَر التَّماُثِل لُِكلِّ َشْكٍل ِمّما َيْأتي إِْن ُوِجَدْت، ُثمَّ َأْكُتُب َعَدَدها:

ْكَل إِلى ُجْزَأْيِن ُمَتطابَِقْيِن.  1 ُيْمِكنُني َرْسُم 5 َمحاِوَر َتماُثٍل؛ ُكلٌّ ِمنْها َيْقِسُم الشَّ

 2 ال ُيْمِكنُني َرْسُم َأيِّ ِمْحَوِر َتماُثٍل.

 3 ُيْمِكنُني َرْسُم ِمْحَوِر َتماُثٍل واِحٍد.

1

2

؛  اثُلٍ رُ متَ ْوَ وَ حمِ تَقيمُ 1 هُ املُسْ
لَ إِىل  كْ مُ الشَّ سِ قْ هُ يَ َنَّ ألِ

. ِ نيْ تَطابِقَ نِ مُ أَيْ زْ جُ

؛  اثُلٍ رَ متَ ْوَ يْسَ حمِ تَقيمُ 2 لَ املُسْ
لَ إِىل  كْ مُ الشَّ سِ قْ َنَّهُ ال يَ ألِ

. ِ نيْ تَطابِقَ نِ مُ أَيْ زْ جُ
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الَْوْحَدُة 5

 4 ُيْمِكنُني َرْسُم 4 َمحاِوَر َتماُثٍل.

ْكَل إِلى ُجْزَأْيِن   5  ُيْمِكنُني َرْســُم ِمْحَوَريِّ َتماُثٍل، ُكلٌّ ِمنُْهما َيْقِسُم الشَّ

ُمَتطابَِقْيِن. َعَدُد ُخطوِط التَّماُثِل 2.

  أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َأْرُسُم َمحاِوَر التَّماُثِل لُِكلِّ َشْكٍل ِمّما َيْأتي إِْن ُوِجَدْت، ُثمَّ َأْكُتُب َعَدَدها:

 4    3    2    1 

 ِمثاٌل ِمَن الَْحياِة

ُر إِجاَبتَِي. َهْل ُيَعدُّ اْلُمْسَتقيُم اْلَمْرسوُم َعلى ُكلِّ صوَرٍة َأْدناُه ِمْحَوَر َتماُثٍل َلها؟ ُأَبرِّ

 1  2 

َجَرَة إِلى ُجْزَأْيِن  ُأالِحُظ َأنَّ هذا اْلُمْسَتقيَم ال َيْقِسُم الشَّ
ُه ال ُيَعدُّ ِمْحَوَر َتماُثٍل َلها. ُمَتطابَِقْيِن؛ لِذا، َفإِنَّ

ُأالِحُظ َأنَّ هذا اْلُمْسَتقيَم َيْقِسُم َسْلَطعوَن اْلَبْحِر إِلى 
ُه ُيَعدُّ ِمْحَوَر َتماُثٍل َلها. ُجْزَأْيِن ُمَتطابَِقْيِن؛ لِذا، َفإِنَّ

 أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي:     
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أُحاِوُل

َأْرُسُم َمحاِوَر التَّماُثِل لُِكلِّ َشْكٍل ِمّما َيْأتي إِْن ُوِجَدْت، ُثمَّ َأْكُتُب َعَدَدها:

1   2   3   4  

َوِر اْلتَِيِة ليَس لها ِمْحَوُر َتماُثٍل؟ ٍد: إِْحدى الصُّ  5 اْختِياٌر ِمْن ُمَتَعدِّ

أ (  ب (  ج (  د ( 

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

ُنُه.  6 َمْسَأَلٌة َمْفتوَحٌة: َأْرُسُم َشْكاًل َلُه ِمْحَورا َتماُثٍل َعلى َشَبَكِة اْلُمَربَّعاِت اْلتَِيِة، ُثمَّ ُأَلوِّ

ُهما كاَنْت َعلى َصواٍب؟  ِع، َأيُّ  7  َأْكَتِشــُف اْلَخَطَأ: َرَســَمْت َأريُج َوآَيُة َمحاِوَر َتماُثِل اْلُمَربَّ

ُر إِجاَبتَِي. ُأَبرِّ
ةُ آيَ

 

أَريجُ

ُر إِجاَبتَِي. َتْبريٌر: َأيُّ اْلُحروِف اْلتَِيِة َلُه ِمْحَوُر َتماُثٍل؟ ُأَفسِّ

8   9   10   11  

ُث: َكْيَف َأِجَد َعَدَد ُخطوِط التَّماُثِل لَِشْكٍل ُمْعًطى؟   أَتََحدَّ

ُتســاِعُدنا َمحاِوُر التَّماُثِل َعلى 
َوَفنِّيٍَّة  َهنَْدِسيٍَّة  ُرسوماٍت  إِْنشاِء 

َجميَلٍة.

أَتََذكَُّر
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رُْس اْلنِْعكاُس7الدَّ

 أَْستَْكِشُف

ِة  َبْيَن اْلِقطَّ َهْل َتْبدو اْلَمســاَفُة 

َواْلِمرآِة ُمْخَتِلَفًة َعِن اْلَمســاَفِة 

ِة َواْلِمرآِة؟ َبْيَن صوَرِة اْلِقطَّ

رِْس ِفْكرَُة الدَّ

َأْرُسُم صوَرَة َشْكٍل بِااْلْنِعكاِس َحْوَل ِمَحْوٍر، 
َوَأِصُفُه.

الُْمْصطَلَحاُت

اْنِعكاٌس ، ِمْحَوُر ااْلْنِعكاِس ، صوَرٌة

ااْلْنِعكاُس (reflection) ُهَو َقْلُب َشْكٍل َحْوَل ُمْسَتقيٍم 

 (line of reflection) ُيَسّمى ِمْحَوَر ااْلْنِعكاِس

ْكِل َنْفِسِه، ِمْن دوِن  لَِتْكويِن صوَرٍة (image) ُمطابَِقٍة لِلشَّ

َتْغييِر َأيٍّ ِمْن ِقياساتِِه.

َوِعنَْد اْنِعكاِس َشْكٍل َحْوَل ُمْسَتقيٍم؛ َفإنَّ اْلَمساَفَة َبْيَن 

ْكِل اْلَْصِليِّ َوالّصوَرِة ُمَتساِوَيٌة. ؤوِس اْلُمَتناظَِرِة َعلى ِمْحَوِر االْنِعكاِس في ُكلٍّ ِمَن الشَّ الرُّ

أَتََعلَُّم

ْكِل بِااْلْنِعكاِس َحْوَل اْلِمْحَوِر. ِمثاٌل 1 َأْرُسُم صوَرَة الشَّ

ْكِل َوِمْحَوِر ااْلْنِعكاِس، ُثمَّ  1اْلُخْطَوُة َأِجُد اْلَمسافاِت الُُفِقيََّة َبْيَن ُرؤوِس الشَّ

تي َلها اْلَمساَفُة َنْفُسها. ُد النِّقاَط َعلى اْلِجَهِة اْلُْخرى ِمْن ِمْحَوِر ااْلْنِعكاِس الَّ ُأَحدِّ

1

1

1

13 3

نْعِكاسِ رُ االْ ْوَ  حمِ

ةُ ورَ لُ الصّ كْ  الشَّ

َثِّلُ ؤوسِ متُ ىل الرُّ قامُ عَ َرْ األْ
رِ  وَ ِحْ نِ املْ أْسٍ عَ لِّ رَ دَ كُ بُعْ
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َنها. 2اْلُخْطَوُة َأِصُل َبْيَن نِقاِط الّصوَرِة ِلَُكوِّ

  

  أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َأْرُسُم صوَرَة ُكلِّ َشْكٍل ِمّما َيْأتي بِااْلْنِعكاِس َحْوَل اْلِمْحَوِر اْلُمْعطى:

1   2  
ُر ُأَفكِّ

َأْيــَن َتَقــُع صــوَرُة النُّْقَطِة 
ِمْحَوِر  َعلــى  َتَقــُع  تــي  الَّ

ااْلْنِعكاِس؟

ْكِل بِااْلْنِعكاِس َحْوَل اْلِمْحَوِر اْلُمْعطى. ِمثاٌل 2 َأْرُسُم صوَرَة الشَّ

ُد النِّقاَط  ْكِل َوِمْحَوِر ااْلْنِعكاِس، ُثمَّ ُأَحدِّ 1اْلُخْطَوُة أِجُد اْلَمسافاِت َبْيَن ُرؤوِس الشَّ

تي َلها اْلَمساَفُة َنْفُسها. َعلى اْلِجَهِة اْلُْخرى ِمْن ِمْحَوِر ااْلْنِعكاِس الَّ

َنها. 2اْلُخْطَوُة َأِصُل َبْيَن نِقاِط الّصوَرِة ِلَُكوِّ

ا َأْو ُأُفِقيًّا َأْو ماِئاًل. ُيْمِكُن َأْن َيكوَن ِمْحَوُر ااْلْنِعكاِس في َأيِّ اتِّجاٍه: َعموِديًّ
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الَْوْحَدُة 5

ْكِل    أَتََحقَُّق ِمْن فَْهِمَي: َأْرُســُم صوَرَة الشَّ

َتْحَت َتْأثيِر ااْلْنِعكاِس في اْلِمْحَوِر اْلمائِِل.

أُحاِوُل

ُر إِجاَبتَِي. ْكِل اْلَْحَمِر، َوُأَبرِّ ْكُل اْلَْخَضُر ُيْمثُِّل اْنِعكاًسا لِلشَّ ُأَبيُِّن إِذا كاَن الشَّ

1   2  

َأْرُسُم صوَرَة ُكلِّ َشْكٍل ِمّما َيْأتي بِااْلْنِعكاِس َحْوَل اْلِمْحَوِر اْلُمْعطى:

3   4  

مرآة

 5  

َمهاَراُت التَّْفِكيِر

 .  6  َأْكَتِشُف اْلَخَطَأ: َرَسَمْت جوري َوَجنى اْنِعكاًسا لَِشْكٍل َحْوَل ِمْحَوٍر ُأُفِقيٍّ

نى جَ

    

جوري

ُر إِجاَبتَِي. ُهما كاَن َرْسُمها َصحيًحا؟ ُأَبرِّ َأيُّ

ُر إِجاَبتَِي. ْكِل اْلُمجاِوِر ِمْحَوُر َتماُثٍل َأْم ِمْحَوُر اْنِعكاٍس؟ ُأَبرِّ : َهِل اْلِمْحَوُر في الشَّ  7 َتَحدٍّ

ُث: َكْيَف َأْرُسُم صوَرَة اْنِعكاٍس لَِشْكٍل ُمْعًطى َعلى َشَبَكِة اْلُمَربَّعاِت؟   أَتََحدَّ

1     2  

ُتوازي  تي  الَّ اْلُخطوُط  ُتَســّمى 
اْلَْرَض ُخطوًطا ُأُفِقيًَّة، َوُتَسّمى 
تــي ُتعاِمُد اْلَْرَض  اْلُخطوُط الَّ

ًة. ُخطوًطا َعموِديَّ

أَتََذكَُّر
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اْخِتباُر الَْوْحَدِة

أَْسِئلٌَة َمْوضوِعيٌَّة

حيَحِة في ما َيْأتي: َأَضُع دائَِرًة َحْوَل َرْمِز اْلِجاَبِة الصَّ

 1 َأَحُد اْلُمْسَتقيماِت اْلتَِيِة ُيَمثُِّل ُمْسَتقيَمْيِن ُمَتواِزَيْيِن:

ب(  أ    (  

د   (  جـ(  

ْكِل اْلُمجاِوِر؟ ِة في الشَّ وايا اْلحادَّ  2 َكْم َعَدُد الزَّ

ب( 1 أ   ( 0 

د  ( 4 جـ( 2 

ْكِل اْلُمجاِوِر.  3 َعَدُد ُخطوِط َتماُثِل الشَّ

ب( 2 أ   ( 1 

د  ( 4 جـ( 3 

َبَكُة َأْدناُه، ُهَو: ُم الَّذي ُتْمثُِّلُه الشَّ  4 اْلُمَجسَّ

ٌب ب( ُمَكعَّ أ   ( ُمَتوازي ُمْسَتطيالٍت 

د  ( َهَرٌم ُثالثِيٌّ جـ( َهَرٌم ُرباِعيٌّ 

َبَكِة الَّتي ُتَمثُِّلُه في ما َيْأتي: ِم َوالشَّ  5  َأِصُل بَِخطٍّ َبْيَن اْلُمَجسَّ

ٌب ُمَكعَّ

ُمَتوازي 
ُمْسَتطيالٍت

َهَرٌم

نْدوِق  6 ُأْكِمُل اْلَفراَغ بِاْلُمْصَطَلِح اْلُمناِسِب ِمَن الصُّ

اْلُمْسَتقيماِن اْلُمَتعاِمداِن

َبَكُةالّزاِوَيُة اْلُمْسَتقيَمُةِمْحَوَر التَّماُثِل الشَّ

اْلُمْسَتقيماِن اْلُمَتواِزياِن

َأَبًدا َمْهما اْمَتّدا،  َيْلَتِقياِن  أ   (  ................. ُمْســَتقيماِن ال 

َواْلُبْعُد َبْينَُهما ثابٌِت داِئًما.

ٌم ُثالثِيُّ  ب(  ................. َشْكٌل ُمْسَتٍو َينُْتُج َعْن َطيِِّه ُمَجسَّ

اْلَْبعاِد.

جـ(  ُيَسّمى َخطُّ الطَّيِّ .................

ُن ِمْن  ُل َخطًّــا ُمْســَتقيًما، َوَتَتَكوَّ د   (  ................. ُتَشــكِّ

زاِوَيَتْيِن قاِئَمَتْيِن.

هـ(  ................. ُمْسَتقيماِن َيَتقاَطعاِن َأْو َيْلَتِقياِن في ُنْقَطٍة 

ُل َحْوَلُهما َأْرَبُع َزوايا قاِئَمٍة. واِحَدٍة، َوَتَتَشكَّ

اْخِتباُر الَْوْحَدِة
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أَْسِئلٌَة ذاُت إِجابٍَة قَصيرٍَة

ْكِل َأْدناُه، ُأجيُب َعِن اْلَْسئَِلِة اْلتَِيِة:  7 ُمْسَتعينًا بِالشَّ

A

D

G

C

E

B

F

أ   ( ِقياُس الّزاِوَيِة GBF∠ ُيساوي ..................

A ُيعاِمُد اْلُمْسَتقيَم ..................
⟷

B ب( اْلُمْسَتقيُم

جـ( الّزاِوَيُة DGA∠ زاِوَيٌة ..................

د   ( ................. زاِوَيٌة ُمْسَتقيَمٌة.

َوَيُمرُّ   C
⟷

D اْلُمْســَتقيَم  َيْقَطُع  ُمْســَتقيٌم  هـ (  ................. 

.G بِالنُّْقَطِة

ــْكِل َتْحــَت َتْأثيــِر ااْلْنِعكاِس في   8  َأْرُســُم صوَرَة الشَّ

اْلِمْحَوِر.

مرآة

أَْسِئلٌَة ِمْعياِريٌَّة

ُن َعقاِرُب الّساَعِة زاِوَيًة قاِئَمًة ِعنَْد الّساَعِة 3:00.   9  ُتَكوِّ

ُن فيها َعقاِرُب الّساَعِة زاِوَيًة قاِئَمًة  تي ُتَكوِّ َفما الّساَعُة الَّ

أيًضا؟

ب( 3:45 أ  ( 3:15 
د   ( 9:45 ج ( 9:00 

 10 َأَحُد اْلَْشكاِل اْلتَِيِة َلُه ِمْحَوُر َتماُثٍل:

ب(  أ    (  

د   (  جـ(  

ى، ُثمَّ ُطِوَيِت اْلُمَثلَّثاُت  ْكُل أدناه ِمْن َوَرٍق ُمَقوًّ  11  ُقصَّ الشَّ

َطِة َحّتى َتالَمَســْت  الّظاِهَرُة َعلى طوِل اْلُخطوِط اْلُمنَقَّ

ــْكَل الَّذي َسَيْظَهُر ِعنَْد النََّظِر إَِلْيِه  َأْضالُعها. َأْرُسُم الشَّ

ِمْن َأْعلى.
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