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الأَوَّل



قررت وزارة التربية والتعليم في دولة فلسطين

تدريس هذا الكتاب في مدارسها بدءًا من العام الدراسي ٢٠١٦/ ٢٠١٧ م

الدائـــرة الفنية

أ. كمال فحماوي اإلرشاف اإلداري  

م. زكريا صالح التصميم الفني  

د. عيل عبد املحسن التحكيم العلمي   

د. سعيد عساف مراجعة    

أ. سهام سلمة التحرير اللغوي   

أ. رفيق شقري / أ. سالم سالم الرسومات   

أ. نداء جمعة قراءة          

د. سميّة النّخاَلة متابعة املحافظـات الجنوبية  

اإلرشاف العام

رئيس لجنة املناهج

نائب رئيس لجنة املناهج

رئيس مركز املناهج

د. صربي صيدم

د. بصــري صالح

أ. ثـــروت زيــد

الطبعة الرابعة
٢٠٢٠ م/ ١٤٤١ ھ

جميع حقوق الطبع محفوظة ©



تــقــديــم

يتصــف الٕاصــلاح التربــوي بأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند إلــى واقعيــة النشــأة، الأمــر الــذي 

انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية والاحتياجــات الاجتماعيــة، 

والعمــل علــى إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق 

والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا وأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج إصــلاح يحقــق الآمــال، ويلامــس الأمانــي، 

ويرنــو لتحقيــق الغايــات والأهــداف.   

ــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة  ــوي، بوصفهــا علمــاً ل ــر المشــهد الترب ــة فــي تطوي ولمــا كانــت المناهــج أداة التربي

متكاملــة عالجــت أركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، والٕاعــداد 

لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط فــي إشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن الأصالــة والانتمــاء، 

والانتقــال إلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه أكثــر إنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونفخــر بــه.   

ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــولاً لمــا يجــب أن يكــون مــن إنتاجهــا، وباســتحضار واٍع لعديــد مــن 

المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة بٕاطــار قوامــه الوصــول إلــى مجتمــع فلســطيني يمتلــك القيــم والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا مــن جهــة، وتلبيــة المتطلبــات 

الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة مــن جهــة ثانيــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــولا التناغــم بيــن الأهــداف والغايــات 

والمنطلقــات والمرجعيــات، التــي تآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ــوازن  ــول فــي التأســيس؛ لت ــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا المأم ــر، بمــا يعــّزز أخــذ جزئي ــر لهــذا التطوي ــة مرجعيــات تؤطّ ثّم

إبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً وفكريــاً ووطنيــاً، وفــي هــذا الٕاطــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم الاســتناد إليهــا، وفــي طليعتهــا 

وثيقــة الاســتقلال والقانــون الأساســي الفلســطيني، بالٕاضافــة إلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي الأول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى 

مجمــل المخرجــات.

ومــع إنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو إزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التأليــف والمراجعــة، والتدقيــق، 

ــر، ونحــن واثقــون مــن  ــة الحديــث عــن التطوي ــا مرحل ــا أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزن ــة العلي والٕاشــراف، والتصميــم، وللجن

تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل الــدؤوب.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

آب / ٢٠١٦ م



مــقــدمــة

تُعــّد المرحلــة الأساســية الدنيــا (١  - ٤) لبنــًة مهمــة فــي بنــاء شــخصية الطّالــب وإكســابه المعــارف والمهــارات اللازمــة بمــا يحقــق 

التنشــئة الشــاملة المتوازنــة، فــي المجــالات المعرفيــة والمهاريــة والوجدانيــة؛ لتكويــن شــخصية قــادرة علــى بنــاء مجتمــع متطــور يحافــظ 

علــى موروثــه الفكــري والثقافــي فــي ظــل مواكبتــه للمســتجدات فــي المجــالات العلميــة والتكنولوجيــة. 

ــزة الأساســية فــي تمكيــن الطلبــة مــن المعــارف والمهــارات  ــة التّعليميــة التّعلميــة فــي هــذه المرحلــة التأسيســية الّركي وتُشــكّل العملّي

الأساســية باكتشــاف المعرفــة علــى اختــلاف أنواعهــا، وتوظيفهــا فــي الّســياقات الحياتّيــة جنبــاً إلــى جنــب والانفتــاح والتواصــل مــع 

الثقافــة العالميــة بمــا ينعكــس إيجابيــاً علــى الممارســات والقيــم، بمــا ُيســهم فــي تحســين نوعيــة التعليــم والتعلــم وصــولاً إلــى طلبــة 

مبدعيــن ومنتجيــن للمعرفــة لا مســتظهرين لهــا.

إن تعلــم الرياضيــات محطــة مهمــة دالــة علــى تقــدم المجتمــع ورفعتــه، وهــي مــن الضروريــات اللازمــة التــي تُســهم فــي رفــع قــدرات 

الطلبــة فــي التّعبيــر عــن ذواتهــم وحــل مشــكلاتهم وفــق خصائصهــم؛ لــذا فقــد حرصنــا فــي هــذه المرحلــة علــى تمكينهــم  مــن هــذه 

المهــارات لتحقيــق الغايــات والتطلعــات فــي المراحــل الدراســية اللاحقــة بمــا يعــزز الحــس العــددي والحســاب الّذهنــي ويمكنهــم مــن 

التعاطــي مــع المواقــف الحياتيــة ضمــن ســياقات رياضيــة.

وقــد تضّمــن هــذا الكتــاب أنشــطة منظّمــة للمفاهيــم الأساســية تحاكــي الســياقات الحياتيــة الواقعيــة وتمكنهــا ضمــن أنشــطة معروضــة 

بســياقات حياتيــة واقعيــة، تحاكــي البيئــة الفلســطينية وخصوصيتهــا، وتركـّـز علــى التعلــم النشــط وباســتثمار أمثــل لقــدرات الطلبــة؛ إذ 

تُتــاح أمامهــم الفــرص لتبــادل الخبــرات مــن خــلال النقــاش والحــوار والٕافــادة مــن مــوارد البيئــة المحيطــة وتوظيفهــا بمــا يحقــق التعلــم 

الفعــال.

 ، ــدِّ ــارة الع ــد مه ــن ( ١-٩ ) لتأكي ــداد م ــوم الأع ــى مفه ــت الوحــدة الأول ــية،  تناول ــن ســت وحــدات دراس ــاب م ــذا الكت تكــّون ه

وتخصصــت الوحــدة الثانيــة فــي مقارنــة الأعــداد مــن خــلال فهــم خــواص العــدد، وعــززت مفهــوم العــد الترتيبــي، كـــمــــا عالجــت 

الوحدتــان الثالثــة و الرابعــة عمليتــي الجمــع والطَّــرح ضمــن الحقائــق البســيطة، وتناولــت الوحــدة الخامســة الأعــداد مــن ( ١٠ - ٢٠) 

توســيًعا لمفهــوم الأعــداد وقراءتهــا، أمــا الوحــدة السادســة فتخصصــت فــي الهندســة والقيــاس لتعريــف الطلبــة علــى بعــض المفاهيــم 

البســيطة فــي القيــاس.

ــل مســؤولياتنا والمشــاركة فيهــا نضــع  وإيمانــا منــا بقــدرات معلماتنــا ومعلمينــا وحرصهــم علــى فلــذات أكبادنــا، فٕاننــا ومــن منطلــق تحمُّ

بيــن يديكــم ثمــرة جهــود دؤوبــة وكلنــا ثقــة بكــم، معلميــن ومشــرفين تربوييــن ومديــري مــدارس وأوليــاء أمــور وذوي علاقــة، خبــراء فــي 

رفــد هــذا الكتــاب بمقترحاتكــم وتغذيتكــم الراجعــة؛ بمــا يعمــل علــى تجويــد العمــل وتحســينه لمــا فيــه مصلحــة طلبتنــا قــادة مســتقبلنا.

المؤلفون



المحتويات

الوحدة األولى
عداُد ِمن (١- ٩)

َ
األ

رس األول :الَعَدُد واِحد ١ ا
رس اخكا : الَعَدُد اثْنان ٢ ا

رس اخكالث : الَعَدُد ثَالثَة ٣ ا
ْرَبَعة ٤

َ
رس الرابع : الَعَدُد أ ا

رس اخلامس : العدُد مَخسة ٥ ا
رس السادس : العدُد ِستَّة ٦ ا
رس السابع : العدُد َسبَعة ٧ ا

رس اخكامن : العدُد ثَماِغّية ٨ ا
رس احكاسع : العدُد تِْسَعة ٩ ا

رس العارش : مراجعة ا

الوحدة الثانية
عداِد ( ١ - ٩ )

َ
ُمقاَرنَُة األ

رس األول : ُمقاَرنَُة َعَدَديْن ا
تيُب احكَّصاُعدّي رس اخكا : الرتَّ ا

تيُب احكَّناُز رس اخكالث : الرتَّ ا
رس الرابع : العدُد احّكايل ا

رس اخلامس : الَعدُد الّسابق ا
تييِبّ رس السادس : الَْعَدُد الرّتْ ا

رس السابع : ُمراَجَعة ا

٢
٤
٦
٩
١٣
١٦
١٩
٢٢
٢٤
٢٦
٢٩
  

٣١
٣٣
٤١
٤٣
٤٥
٤٨
٥٠
٥٢

الوحدة الثالثة
اجلَمُع ضمَن الَعَدد ٩

رس األول : الَعَدُد ِصْفر( ٠ ) ا
عداد ( أوًال )

َ
رس اخكا : ُمَكّوناُت األ ا

عداد (ثانياً)
َ
رس اخكالث : ُمَكّوناُت األ ا

رس الرابع : اجلَْمُع ِضْمَن الَعَدِد ٩ ا
رس اخلامس : ُمراَجَعة ا

الوحدة الّرابعة
ْرُح ِضْمَن الَعَدد ٩ الطَّ

ْرُح ِضْمَن الَعَدد ٩ رس األول : الطَّ ا
رس اخكا : الَعالقة بني اجلمع والّطرح  ا

رس اخكالث : ُمراَجَعة ا
الوحدة اخلامسة

عداُد من ١٠ – ٢٠
َ
األ

ناتُه رس األول : الَعَدُد ١٠ َوُمَكوِّ ا
ْعداُد ِمْن ١١ – ١٩

َ
رس اخكا : األ ا

ناتُه رس اخكالث : الَْعَدُد ٢٠ َوُمَكوِّ ا
رس الرابع : ُمراَجَعة ا
الوحدة السادسة

الَْهنَْدَسُة َوالِْقياس
رس األول : قياُس الّطول ا
رس اخكا : قياُس الّزمن ا

رس اخكالث : ُمراَجَعة ا

٥٦
٥٨
٦١
٦٤
٦٧
٧٢

٧٣
٧٥
٨١
٨٤

٨٧
٨٩
٩٣
٩٧
٩٩

١٠٣
١٠٥
١٠٧
١١١



٢

الأَعداُد ِمن (١- ٩)

يــاع فــي  فــي قديــِم الزَّمــان كاَن رعــاُة الأَغنــاِم يخافــون علــى أَغناِمهــم مــن الضَّ
المرعــى، ولأَنَّهــم لا يعرفــون العــدَّ كانــوا يضعــوَن حجــرًا صغيــرًا فــي كيــٍس 
ــن  ــرًا م ــون حج ــاِء ُيخرج ــي المس ــى، وف ــى الَمرْع ــرُج ٕاِل ــٍة تخ ــَل كلِّ غنم مقاب

ــرة. ــُل الحظي ــٍة تدخ ــَل كلِّ غنم ــِس ُمقاب الكي

• لــو وجــَد الراعــي حجــرًا فــي الكيــِس بعــَد دخــوِل الأَغنــاِم جميِعهــا   
الحظيــرَة، فمــاذا يعنــي ذلــك؟

الَوْحَدُة 

الأُولى

أَُفكِّر:



٣

يتوقــع مــن الطلبــة بعــد الانتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة والتفاعــل 

مــع ٔانشــطتها ٔان يكونــوا قادريــن علــى توظيــف الأَعــداُد ِمــن (١- ٩) 

فــي الحيــاة العملّيــة مــن خــلال الآتــي:

١. التَّعرَُّف ٕاِلى َمفاهيِم الأَعداِد من ( ١ - ٩ ).
٢. قِراَءَة الأَْعداِد من ( ١ - ٩ ).
٣. ِكتاَبَة الأَْعداِد من ( ١ - ٩ ).
٤. َتمييَز الأَْعداِد من ( ١ - ٩ ).

٥. َتْمثيَل الأَْعداِد من ( ١ - ٩ ) ِبُطُرٍق ُمْخَتِلَفة.
٦. ٕاِيجاَد الَعَدِد التّالي لَِعَدٍد ُمْعطًى ِمن ( ١ - ٨ ).

٧. ٕاِيجاَد الَعَدِد الّساِبِق لَِعَدٍد ُمْعطًى ِمن ( ٢ - ٩ ).  



٤

الَعَدُد واِحد ١ رُس الدَّ

١الأَوَّل
نقول: ولٌد واِحٌد                جبٌل واِحٌد                علٌم واِحٌد 

       بنٌت واِحَدٌة             عصفوٌر واِحٌد             َشَجَرٌة واِحَدٌة

ُد (َمع َصْفَقٍة واِحَدة): َهّيا نَُردِّ  

١١١



٥

١

أََضُع ٕاِشاَرَة � في •َتْحَت اْلَمْجموَعِة الَّتي فيها َشيءٌ ١:

ْوَرِة اْلُمَناِسَبة: أَِصُل َبْيَن العدِد ١ َوالصُّ

هيا بنا َنْلَعُب ِباْلَمْعُجْوَنِة َونَُشكُِّل العدَد ١، ونغسل ٔايدينا جيدًا بعد الٕانتهاء من اللعب.  

١    ١    ١    ١    ١    ١    ١
    ١  
    ١  
    ١  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَْكُتُب العدَد ١: أَُلـوِّن: 



٦

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الَعَدُد اْثنان ٢

٢
وَرة؟ ماذا ترى في الصُّ

       ِبْنتاِن اْثَنتان             ُعْصفوراِن اْثنان             َشَجَرتاِن اْثَنتان

ُد (َمْع َصْفَقَتْيِن اْثَنَتْين): َهّيا نَُردِّ  

٢٢٢

رُس الدَّ

الثّاني



٧

أََضُع ٕاِشاَرَة � في •َتْحَت الَمْجموَعِة الَّتي فيها (٢)

أَِصُل بيَن اْلعَدِد ٢ َوالَمْجموَعِة المناسبة:

٢
أَُلـوِّن ٢:

ِباللَّْوِن الأَْحَمر

باللَّْوِن الأَْخَضر



٨

أَْكُتُب العدَد ٢:  

٢    ٢    ٢    ٢    ٢    ٢    ٢
    ٢
    ٢
    ٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَُلـوِّن:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



٩

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الَعَدُد َثلاَثة ٣

٣
وَرة؟ ماذا ترى في الصُّ

       َثلاُث َنْحلات             َثلاُث َبّطات             َثلاُث َنْملات

ُد (َمْع َثلاِث َصفقات): َهّيا نَُردِّ  

٣٣٣

رُس الدَّ

الثّالث



١٠

أََضُع ٕاِشاَرَة � في •َتْحَت الَمْجموَعِة الَّتي فيها ٣:

أَْكُتُب العدَد ٣:  

٣    ٣    ٣    ٣    ٣    ٣
    ٣
    ٣
    ٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أُْكِمُل الرَّْسَم لِلُحصوِل على ٣ ␣○ :  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣
٣�

��



١١

أَُعدُّ َوأََضُع دائَِرًة حوَل عدد عناصر المجموعة:  

أَُعدُّ َوأَكُتُب العدَد الُمناِسَب:  

١١١ ٢٢٢ ٣٣٣

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

أَُلـوِّن:



١٢

أَِصُل َبْيَن الَعَدِد َوالَمجموَعِة الُمناِسَبة:  

١
٢
٣

♥  ♥  ♥ ١

�  �  ��  �  � ٢

�   �   � ٣

أَُلوُِّن َحَسَب العدد:



١٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الَعَدُد أَْرَبَعة ٤

٤
وَرة؟ ماذا ترى في الصُّ

       أَْرَبُع َدجاجات             أَْرَبَعُة َعصافير             أَْرَبُع ُبْرتَُقالات

ُد: َهّيا نَُردِّ  

٤٤٤

رُس الدَّ
الّرابع



١٤

ورَة َوأَْقَرأُ العدَد: أُلاِحُظ الصُّ  

٤

٤

أََضُع ٕاِشاَرَة � في •َتْحَت الَمْجموَعِة الَّتي فيها ٤:

أَْكُتُب الَعَدَد ٤:  

٤    ٤    ٤    ٤    ٤    ٤
    ٤
    ٤
    ٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَُلـوِّن:



١٥

أَُعدُّ َوأَكُتُب العدَد الُمناِسَب:  

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

أَِصُل عدَد النِّقاِط َمع العدِد الُمناِسب:  

○  ○  ○

○  

○  ○  ○  ○

○  ○

١

٣

٢

٤



١٦

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العدُد َخمسة ٥

٥
وَرة؟ ماذا ترى في الصُّ

       َخْمُس حافِلات             َخْمُس َبنات             خمسُة بالونات

ُد:      هّيا َنُعدُّ َونُردِّ

٥٥٥

رُس الدَّ
الخامس



١٧

     أَِصُل َبْيَن الَعَدِد َوالَمجموَعِة الُمناِسَبة:

٣
٤
٥

ورَة َوأَْقَرأُ العدَد: أُلاِحُظ الصُّ

٥

٥



١٨

    أَْكُتُب الَعَدَد ٥:

٥    ٥    ٥    ٥    ٥    ٥
    ٥
    ٥
    ٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َْٔحَصَل َعلى العدِد ٥:     أُْكِمُل َرْسَم الأَشكاِل لِا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥
٥
٥

�   �

♥  ♥  ♥♥  ♥  ♥

�

أَُلـوِّن العدد ٥، ؤاحافظ على نظافة َيَديَّ 
وترتيب المكان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



١٩

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العدُد ِستَّة ٦

٦
وَرة؟ ماذا ترى في الصُّ

       ِسَتُة َقوارب               ِسَتُة أَْعلام              ِسُت َشَجرات

ُد:        هّيا َنُعدُّ َونُردِّ

٦٦٦

رُس الدَّ
السادس



٢٠

       أَْكُتُب الَعَدَد ٦:

٦    ٦    ٦    ٦    ٦    ٦
    ٦
    ٦
    ٦

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَُلـوِّن:

ْوَرة:        أَُعبُِّر ِبُلَغتي َعِن الصُّ

٦

٦

        أَْحصُر ِمْن ُكلِّ َمْجموَعٍة ِبَقْدرِ العدِد المكتوب على يمين كل مجموعة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤
٥
٦



٢١

       أَُعدُّ َوأَكُتُب العدَد الُمناِسَب:

ُم ُكلَّ َمْجموَعٍة ٕاِلى َمْجموَعَتْيِن َحَسَب الَعَدَدْين:        أَُقسِّ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

٣٢ ٣٤



٢٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العدُد َسبَعة ٧

٧
وَرة؟ ماذا ترى في الصُّ

            َسْبَعُة ِخراف              َسْبَعُة َعصافير            َسْبُع َزْهرات

ُد:        هّيا َنُعدُّ َونُردِّ

٧٧٧

رُس الدَّ
السابع



٢٣

ْوَرة:        أَُعبُِّر ِبُلَغتي َعِن الصُّ

٧

٧

       أَْكُتُب الَعَدَد ٧:

٧    ٧    ٧    ٧    ٧    ٧
    ٧
    ٧
    ٧

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَُلـوِّن:

ُم ُكلَّ َمْجموَعٍة ٕاِلى َمْجموَعَتْيِن َحَسَب الَعَدَدْين:        أَُقسِّ

٥٤ ٢٣



٢٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العدُد َثمانِّية ٨

٨
وَرة؟ ماذا ترى في الصُّ

           َثماني َشْمعات              َثمانَِيُة أَْكواب            َثمانَِيُة بالونات

ُد:        هّيا َنُعدُّ َونُردِّ

٨٨٨

رُس الدَّ
الثّامن



٢٥

       أَْكُتُب الَعَدَد ٨:

٨    ٨    ٨    ٨    ٨    ٨
    ٨
    ٨
    ٨

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَُلـوِّن:

ُم ُكلَّ َمْجموَعٍة ٕاِلى َمْجموَعَتْيِن َحَسَب الَعَدَدْين:        أَُقسِّ

٥

٧

٤ ٣

١

٤

ْوَرة:        أَُعبُِّر ِبُلَغتي َعِن الصُّ

٨

٨



٢٦

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العدُد تِْسَعة ٩

٩
وَرة؟ ماذا ترى في الصُّ

             تِْسُع َبنات                 تِْسُع كرات            تِْسَعُة أَطواق

ُد:        هّيا َنُعدُّ َونُردِّ

٩٩٩

رُس الدَّ
التاسع



٢٧

٩    ٩    ٩    ٩    ٩    ٩
       أَْكُتُب الَعَدَد ٩:

    ٩
    ٩
    ٩

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَُلـوِّن:

       أَُعدُّ َوأَكُتُب العدَد الُمناِسَب:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



٢٨

       أُْكِمُل َرْسَم الأَْشكاِل ِبَقْدرِ العدِد:

:        أَكُتُب الأَعداَد ١ – ٩ َوأَُعدُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ُم ُكلَّ َمْجموَعٍة ٕاِلى َمْجموَعَتْيِن َحَسَب الَعَدَدْين:        أَُقسِّ

٨

٦

٧

٥

١

٣

٢

٤



٢٩

ُمراَجَعة

١

٢

َْٔحَصَل َعلى العدِد المكتوب:     أُْكِمُل َرْسَم الأَشكاِل لِا

أَكُتُب الَعَدَد الَمفقود الذي يقُف عليه كلُّ حيواٍن في ␣○:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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١ ٣ ٦ ــــــــــــــــــ٩ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رُس الدَّ
العاشر



٣٠

٣

٤

٥

٥٦ ٤٨

ـُل عــدَد  ــُم عـنـاصـَر كـلِّ مـجـمـوعـٍة ٕاِلـى مـجـمـوعـتـْيـن، وأُسـجِّ أُقــسِّ

 :
ــــــــــــــــــ

العناصِر لكل مجموعة في 

تِْلفازِ  ِمْن  الَجّوّيِة  النَّْشَرِة  ٕاِلى  سامي  اسَتَمَع  تاِء،  الشِّ أَّياِم  أََحِد  في 
َبْعِض  في  الَحراَرِة  َدَرَجُة  َفكاَنْت  ْقِس،  الطَّ أَْحواِل  لَِمْعِرَفِة  فِِلْسطيَن؛ 

الُمُدِن الِفِلْسطيِنيَِّة َكما َيلي:

ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ
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♀   ♀

جنينالُقدسالمدينة َرَفحرام اللَّه

درجة الحرارة

␣ في أَيَِّة َمديَنٍة كاَنْت َدَرَجُة الَحراَرِة أَعلى؟

␣  في أَيَِّة َمديَنٍة كـاَنـْت َدَرَجُة الَحراَرِة أَقـّل؟

ٔاقّيم ذاتي: أُعبر عن تمثيل الأَعداد (١ ، ٤ ، ٧ ، ٨) ِبعّدة طرق.



٣١

ُمقاَرَنُة الأَعداِد ( ١ - ٩ )

يـوُر اْلَجميَلُة،  َهِذِه َمْزرََعــُة أَبي َسليٍم، فيها اْلأَْطفاُل، َواْلأَْشجاُر َوالطُّ

َواْلَحَيوانات، أُقارُِن َبْيَن الّصوَرَتْيِن َوأَْذُكُر َخْمَسَة َفوارَِق َبْيَنهما.

الَوْحَدُة 

الثّانَِيُة



٣٢

مع  والتفاعل  الوحدة  هذه  دراسة  من  الانتهاء  بعد  الطلبة  من  يتوقع 

ٔانشطتها ٔان يكونوا قادرين على توظيف ُمقاَرَنُة الأَعداِد (١- ٩) في 

الحياة العملّية من خلال الآتي:

١. الُمقاَرَنَة َبْيَن َعَدِد َعناِصِر َمْجموَعَتْيِن ِباْسِتْخدامِ إِشاَرةِ> أو <  أو = 
٢. َتْرتيَب الأَْعداِد ِمْن (١ – ٩ ) َتصاُعِديًَّا. 

ًا. لِيَّ ٣. َتْرتيَب الأَْعداِد ِمْن (١ – ٩) َتناُز
٤. الَتَعرَُّف ٕاِلى مفهوِم الَعَدِد الترتيِبّي.

ِل ٕاِلى التّاِسع. ٥. الَعدَّ التْرتيِبّي ِمَن الأَوَّ
ِل ٕاِلى التّاِسِع َحَسَب ِصَفٍة ُمَعيََّنة. ٦. َترتيَب َمْجموَعٍة ِمن الأَوَّ

٧. َتْحديَد العدِد الترتيِبّي لُِعْنُصٍر ُمْعطًى ِضْمَن َمْجموَعٍة ُمَرَتَبة.



٣٣

ُمقاَرَنُة َعَدَدْين رُس الدَّ
الأَّوُل

 : أََتأَمَُّل الّصوَرَة َوأَْكُتُب في 

ـلاِب في الّصوَرِة ␣ َعَدُد الطُّ

␣ َعَدُد الَكراسي في الّصوَرِة

ـلاِب أَْكَبُر ِمْن َعَدِد الَكراسي ␣ َعَدُد الطُّ

                   أَْكَبُر ِمْن 

١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأَكبر من

ٔاحافظ على صفي نظيف ومرتب



٣٤

عدُد الأَسماِك في
ــــــــــــــــــــــــــــــهذه المجموعة =

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

عدُد الأَسماِك في
هذه المجموعة =

أَْكَبُر ِمْن

وتُكتُب ِبالرُّموز:

أَْكُتُب ٕاِشاَرَة   : 

∠

∠

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

٢

٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧٢



٣٥

أَْكَبُر ِمْن

أَْكَبُر ِمْن

أَْكَبُر ِمْن

أَْكَبُر ِمْن

أَْكُتُب الَعَدَد في � َوأََضُع ٕاِشاَرَة ( � ) َتْحَت الَمجموَعِة الَّتي عدُد 

َعناِصرها أَكبر.

أَُعدُّ َوأُقارُِن:

○
○

○
○
○

�
�
�

�
�
�

�

�
�
�

�
�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�

∠∠

٤

٥

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

١ ٢



٣٦

أَْكُتُب َعَدَدًا ُمناِسبًا لُِتْصِبَح اْلُمقاَرَنُة َصحيَحًة:

 ٧،٥،٩ الأَْعــداِد  ِمــن  َعَدَدْيــِن  أَْختــاُر 

َوأََضُعُهمــا فــي الُمَرَبَعْيــِن لُِتْصِبــَح اْلُمقاَرَنُة 

َصحيَحــًة .

أََتأَمَُّل َوأُجيُب:

ٔا) 

ب)

 ج)

٤
٧

∠

∠

∠

٦

٧

١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

∠

∠

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

َعَدُد اْلأَرانِِب في

ــــــــــــــــــــــــــــــهذه المجموعة =

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

أَْصَغُر ِمْن

∠وتُكتُب ِبالرُّموز:

َعَدُد الَجَزراِت في

ــــــــــــــــــــــــــــــهذه المجموعة =

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

الأَصغر من

٥٦



٣٧

أَْكُتُب الَعَدَد في � َوأََضُع ٕاِشاَرَة ( � ) َتْحَت الَمجموَعِة الَّتي عدُد 

َعناِصرها أَصَغر.



































٢

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

٣

∠أَْكُتُب ٕاِشاَرَة   :  ٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَُعدُّ َوأُقارُِن:

∠
ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

أَْصَغُر ِمْنأَْصَغُر ِمْن ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

٤ ٢



٣٨

ل َعَدد الَعناِصر في ُكلِّ َمجموَعة وأََضع ٕاشاَرة ∠ ٔاو ∠ ؤاقرٔا جملة  أَُسجِّ

المقارنة.

٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَْكُتُب َعَدَدًا ُمناِسبًا لُِتْصِبَح اْلُمقاَرَنُة َصحيَحًة ؤاقرٔا جملة المقارنة:

ٔا) 

ب)  

 ج)

٨
٦

∠

∠

∠

٧

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

أَضُع ٕاشارة ∠ ٔاو ∠ في  ؤاقرٔا جملة المقارنة:
٦

٧٨ب) ١٥ٔا) 

٦٢د) ٩٤ج) 



٣٩

أََتأَمَُّل َوأُجيُب: ١

َعَدُد الأَولاِد في
ــــــــــــــــــــــــــــــهذه المجموعة =

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =وتُكتُب ِبالرُّموز:ُيساوي

عدُد الُكراِت في
ــــــــــــــــــــــــــــــهذه المجموعة =

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� � � �

أَُعدُّ َوأُقارُِن:

==

= =

٢

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ُيساويُيساوي

المساواة

٤٤

٢٢



٤٠

أَضُع ٕاِشارَة ∠ أَْو ∠ أَْو = في ␣○ ؤاقرٔا جملة المقارنة.

لكل فرد الحق في التربية والتعليم، ٔاكمل الجمل الآتية:

. عدد الطلاب الذكور في الصورة 

. عدد الطلاب الٕاناث في الصورة 

٣

٤

٤  ٦٤  ٣

٢  ٣ ٥  ٥

٦  ٩٨  ٧



٤١

التَّرتيُب التَّصاُعدّي

أَُعدُّ وأَكتُب الأَعداَد ِمن ١ َحتى ٩ ِمَن اْلأَْصَغِر ٕاِلى اْلأَْكَبِر:

َنشاٌط َعَملّي:

أَتعلَُّم: ترتيُب الأَعداِد من الأَصغِر إِلى الأَكبِر ُيسّمى الترتيَب التصاعدّي.

٢

١

١ ، ٢ ،        ،        ،        ،        ،        ،        ،  ٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١
٤

٢
٥

٣
٦ ٧ ٨ ٩

رُس الدَّ

الثّاني



٤٢

أَُعدُّ َتصاُعِديًَّا وأَكتُب الأَعداَد من ٣ حتى ٨.

أَُعدُّ َتصاُعِديًَّا وأَكتُب الأَعداَد من ٤ حتى ٩.

أَُرتُِّب َتصاُعِديًَّا من الأَصغر ٕاِلى الأَكبر:

٣

٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  ،  ،  ،    ،    ، ٣

.  ،   ،  ،  ،   ، ٤

٤ ، ٧، ٢

٩ ، ٥، ٦

٨ ، ٥، ٩، ٢

الترتيب:  ،  ،  .

الترتيب:  ،  ،  .

الترتيب:  ،  ،  ،  .

ٔا)

ب)

 ج)



٤٣

التَّرتيُب التَّنازُلّي

أَُعدُّ وأَكتُب الأَعداَد ِمن ( ٩ َحتى ١) ( ِمَن اْلأَْكَبِر ٕاِلى اْلأَْصَغِر ):

أَتعلَُّم: ترتيُب الأَعداِد من الأَكبِر إِلى الأَصغِر ُيسّمى الترتيَب التَّنازُلي.

٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ٩ ،  ،  ،  ،  ،  ،  ، ، ١

١
٤

٢
٥٣

٦ ٧ ٨ ٩

رُس الدَّ

الثّالث

َنشاٌط َعَملّي: ١



٤٤

ًا ِمن ٩ َحتى ٤ وأَكتُب الأَعداَد: لِيَّ ٔا) أَُعدُّ َتناُز

ًا ِمن ٦ َحتى ١ وأَكتُب الأَعداَد: لِيَّ ب) أَُعدُّ َتناُز

ًا من الأَكبر ٕاِلى الأَصغر: لِيَّ أَُرتُِّب َتناُز

٣

٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ٩ ،  ،  ،  ،  ، ٤

. ٦ ،  ،  ،  ،  ، ١

٧ ، ٩، ٣

٦ ، ٣، ٩

٥ ، ٧، ١، ٤

الترتيب:   ،  ،  .

الترتيب:  ،  ،  .

الترتيب:  ،  ،  ،  .

ٔا)

ب)

 ج)

أَكتُب عددًا مناسبًا في  ليصبح الترتيب تنازليًا: ٥
     ، ٩ ،   ، ٤              ٦ ، ٣

أَكتُب عددًا مناسبًا في  ليصبح الترتيب تصاعديًا: ٦
     ، ٤ ،   ، ٧              ٣ ، ٨



٤٥

الّضْفَدُع ُيِحبُّ الَقْفَز، أُساِعُدُه َحتى َيِصَل الياِبَسة؛ بِكتاِبِة الَعَدَد التّالي 

لُِكلِّ َعَدٍد َمكتوٍب:

أَكتُب َعَدَد النِّقاِط في � َوأََضُع ␣○ َحْوَل العدِد الأَكبِر ِبواِحد:

١

٢

٩١ ٣ ٥ ٧
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الَعَدْد التّالي
رُس الدَّ

ابع الرَّ



٤٦

ُد معًا:  نَُردِّ

أَُعدُّ َوأَْكُتُب الَعَدَد التّالي لُِكلِّ َعَدٍد في �:

العدد التالي
للعدد

العدد التالي
للعدد

العدد التالي
للعدد

العدد التالي
للعدد

هو

هو

هو

هو

٣

٤

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

* للمعلم: العدد التالي: هو العدد الأكبر بواحد



٤٧

 أَختاُر العدَد التّالي لُِكلِّ عدٍد في � َوأََضُع َعليه ␣○ :

 أَْكُتُب العدَد التّالي لُِكلِّ عدٍد في � :

 أَْكُتُب العدَد التّالي لُِكلِّ عدٍد في ␣○ الُمجاوِرة :

أُْكِمُل:
  ٔا)  العدُد التالي للعـدِد ٦ هو          .

ب) العدُد التالي للعـدِد ٧ هو          .

٥

٦

٧

٨

٣٤٥٦

٧٦٩٨

٦

٨

٨

٨

٧

٧

٥

٩

ـــــــــــــــــــــــ٧ـــــــــــــــــــــــ٥ ـــــــــــــــــــــــ٨ـــــــــــــــــــــــ٦

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ ٣ ٥ ٧ ــــــــــــــــــ٩ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ



٤٨

الأَطـفـاِل  ِمـن   ٥ كـان  اللعب،  في  الحق  للطفل  الأساسية  الحقوق  من 

َيـْلـَعـبـوَن ُكـَرَة اْلـَقـَدِم، جـاء ِطـْفـٌل ٓاَخـر لَيْلَعَب َمـَعـُهـم، َفـصـاروا ٦ أَْطـفـال. 

ُد:  نَُردِّ

أَْكُتُب العددْين في � َوأََضُع ␣○ َحْوَل العدِد الأَْصَغِر ِبواِحد:

� اْلَعَدُد ٥ ُيسّمى اْلَعَدَد الّساِبَق لِْلَعَدِد ٦
� اْلَعَدُد ٥ أَْصَغُر ِمَن اْلَعَدِد ٦ ِبواِحد

� اْلَعَدُد الّساِبُق أَْصَغُر ِبواِحد

١

٢

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

الَعدُد الّسابق
رُس الدَّ
الخامس



٤٩

أُلاِحُظ العدَد الأَْصَغَر ِبواِحٍد، َوأََضُع ␣○ َحْوَل العدِد الّساِبق: ٣

٤

٥

٦

٧

٢٥٨ ٣٦٩
 أَْكُتُب العدَد الّساِبَق في � لُِكلِّ َعَدٍد فيما َئاْتي:

٩ ٨ ٦ ـــــــــــــــــــــــ٥ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 أَختاُر العدَد الّساِبَق لُِكلِّ عدٍد في � َوأََضُع َعليه ␣○ :

٦٤٥٧

٧٦٥٤

٩

٨

٦

٨

٧

٧

٨

٦
 أَْكُتُب العدَد الّساِبَق لُِكلِّ عدٍد في ␣○ الُمجاوِرة :

 أُْكِمُل:

  ٔا. العدُد الّساِبُق للعـدِد ٦ هو          .

ب. العدُد الّساِبُق للعـدِد ٩ هو          .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ ٣ ٥ ٧ ــــــــــــــــــ٩ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ



٥٠

الَعَدُد التّْرتيِبّي

من  َلَبَة  الطَّ َتْنُقُل  الّتي  الحافَِلُة  َوَصَلِت  بلده،  داخل  التنقل  حرية  فرد  لكل 
المدرسِة إِلى الَبْيِت، فَخَرَج َعَدٌد ِمْنُهم َوَوَقفوا ِبَتْرتيٍب َونِظاٍم أَماَم اْلحافَِلة، 

أَْنُظُر إِلى الّصوَرِة َوأُجيُب شفويًا:

¶ َكم َعَدُد الّطَلَبِة الّذيَن َيِقفوَن أَماَم الحافَِلة؟   

الِِب الّذي َيْحِمُل اْلَحقيَبَة الَخضـراء؟   ¶ َكم َتْرتيُب الطَّ

ـالِِب الّذي َيْحِمـُل اْلَحقيَبَة الّصفراء؟   ¶ َكم َتْرتيُب الطَّ

الِـِب الّـذي َيْحِمـُل اْلَحقيـَبَة الزّرقاء؟    ¶ َكم َتْرتيـُب الطَّ

¶ ما َلْوُن َحقيَبِة الّطالِِب الّساِدس؟  

١

أَُعـدُّ َترتـيـِبـّيـًا: ٢
التّاِسُعالّساِبُع الثّاِمُن الّساِدُس الخاِمُس الّراِبُع الثّالثالثّانيالأَوَُّل

رُس الدَّ
الّساِدس



٥١

ِد: أََضُع ␣○ َحَسَب التَّْرتيِب الُمَحدَّ

البطُة الّراِبَعة:
الأولى

الأول

الأول

الأول

الأَْرَنُب الثّاني:

فـُل الخامس: الطِّ

الُعصفوُر الثّالِث:

٣

أََتأَمَُّل الّصوَرَة َوأُجيب: ٤
¶ الّطائَِرُة الَوَرقِيَُّة الُعليا هي الأُولى، ما لونُها؟ 

¶ ما َلْوُن الّطائِـِرِة الَوَرقِـيَّـِة الثّانِيَّـة؟ 

¶ ما َلْوُن الّطائِِرِة الَوَرقِيَِّة الأَخيَرة؟ 

¶ ما َتْرتيُب الّطائِِرِة الَوَرقِيَِّة الُبْرتُقالِيَّة؟ 

ـْوداء؟   ـَِة السَّ ¶ ما َتْرتيُب الّطائِِرِة الَوَرقِّي

¶ ما َلْوُن الّطائِِرِة الَوَرقِيَِّة الَّتي َتَقُع َبْين الحْمراِء َوالُبْرتُقالِيَّة؟ 



٥٢

ُمراَجَعٌة

١

٢

أُضيُف الُمَثلَّثاِت في الرَّْسِم ِبَحْيُث تُْصِبُح اْلُمقاَرَنُة َصحيَحًة، ثم أَْكُتب 

الأَعداَد في � وأَقرٔا:          

أََضُع ٕاِشاَرَة ∠ أَْو ∠ أَْو = في ␣○ لُِتْصِبَح الُمقاَرَنُة َصحيَحًة وأَقرٔا:

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ
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����
��

��
��

��
��

��
��

����
��

��
��

��
��
��

��
��
��

��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��

∠ ∠

∠ =

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

٧
٢

٦
٩

٨
٢

٢
٥

رُس الدَّ
الّساِبع



٥٣

باِق َوأُجيب:٣ أَْنُظُر ٕاِلى صوَرِة السِّ

ِل (اْلفـائِـز)؟ ¶ ما َرْقُم اْلُمَتساِبِق اْلأَوَّ

¶ ما َرْقُم الُمَتساِبِق الأَخير؟  

¶ ما َرْقُم الُمَتساِبِق الَّذي َتْرتيُبُه الثَّالِث؟
ِل ٕاِلى التّاِسـع. ًا ِمن الأَوَّ ¶ أَُعدُّ َتْرتيِبيَّ
¶ أَُعدُّ رُجوَعًا ِمن التّاِسِع ٕاِلى الأَوَّل.

٤١٢٣
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِل قِطاَر الأَْلعاِب، أَْنُظُر ٕاِليهم، أَختاُر ٤ ِف الأَوَّ َرِكَب َعَدٌد ِمن ُطلاِب الصَّ
حيَح َوأََضُع عليه ␣○: الجواَب الصَّ

¶ ريم هي الّراِكَبُة ( الأولى ، الّرابعة)

¶ َمن الّراِكُب الثاني (َمْيس، ِبلال)؟ 

اِكَبُة (الّساِبَعة، الثّالَِثة). ¶ ُلبنى هي الرَّ

¶ الّراِكُب الّساِبُع هو (رامي، َمْيس).

د، سامي). ¶ الّراِكُب الخاِمُس هو (ُمُحمَّ

¶ الّراِكُب َبْيَن الثّالِِث َوالخاِمِس هو (سامي، باِسم ).

ساميرامي



٥٤

٥

٦

٧

ـــــــــــــــــــــــ

أَُرتُِّب َتصاُعِديًَّا:

ًا: لِيَّ أَُرتُِّب َتناُز

أَْكُتُب الَعَدَد الُمناِسَب لُِتْصِبَح الُمقاَرَنُة َصحيَحًة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥ ، ١ ، ٣

٧ ، ٢ ، ٩

 ،  ، 

 ،  ، 

٦ ، ٢ ، ٤

٨ ، ٣ ، ٧

٧ ، ٢ ، ٣ ، ٥

٧ ، ٩ ، ١ ، ٣

ٔا) 

ب)  

 ج)

د) 

ه)  

و)

٥٦

٢٩
٣٧

∠∠

∠=
∠=

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• َعَدٌد أَْكَبُر ِمن ٤ َوأَْصَغُر ِمن ٩:  

• َعَدٌد أَصغر ِمن ٩ َوأَكبر ِمن ٧:  

ـــــــــــــــــــــــ
• َعَدٌد ٔاصغر من ٧ ؤاكبر من ٣:   

أَُفكِّر:

 ،  ،  ،  ، ، 

ـــــــــــــــــــــــ

 ،  ،  ،  ، 



٥٥

٩

١٠

١١

ْفُل الَمْدَرَسَة َوُعْمُرُه ٦ سنوات، أَِصُل ِبَخطٍّ ُعْمَر الّطالِِب  َيْدُخُل الطِّ
ِه َكما في اْلِمثال: وَصفِّ

أُْكِمُل َشَفويًَّا:

ُف التّاِسع.  َف الثّاني،_____________، الصَّ ُف الأَوَُّل، الصَّ ¶ الصَّ

ُة الثّانَِية،___________،الِحّصُة الّساِدَسة. ُة الأُولى، الِحصَّ ¶ الِحصَّ

ٔاقّيم ذاتي: ٔاعبر عن مواقف تتضمن ترتيبًا تصاعديًا مرة وترتيبًا تنازليًا مرة 

أُخرى مع ٕاعطاء مثالاً واحدًا.

الُعْمر

٦ َسَنوات
٧ َسَنوات
٨ َسَنوات
٩ َسَنوات

الأَوَّل
الّراِبـع
الثّالث
الثّاني

ف الصَّ

 أُْكِمُل:
٨

ْورا ) هو          .   ٔا. َعَدُد ُحُروِف َكِلَمِة الَمديَنِة اْلِفِلْسطينّيِة ( ُد

ب. العدُد التّالــي للعـدِد ٨ هو          .

 ج. العدُد الّسابُق للعـدِد ٣ هو          .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ



٥٦

الَجمُع ضمَن الَعَدد ٩
الَوْحَدُة 

الثّالثة

* أَُسمي الأَْشياَء الَّتي في الّصوَرة. 

* أُلاِحُظ اْلأَْشياَء َوأَْكُتُب الَعَدَد ِمْن ُكلِّ َنوٍْع َعلى جانِبي النَّْهر:

الأَْشجار ـــــــــــــــــــــــ الَعصافيرـــــــــــــــــــــــ التَّفاُح الأَْحَمر ـــــــــــــــــــــــ التُّفاُح الأَصَفـر ـــــــــــــــــــــــ



٥٧

يتوقع من الطلبة بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع ٔانشطتها 

ٔان يكونوا قادرين على توظيف الَجمُع ضمَن الَعَدد ٩ في الحياة العملّية من 

خلال الآتي:

¶ تمييِزَ الَعَدِد ِصْفر قِراَءًة َوِكتاَبًة َوَتْمثيلاً. 

¶ التََّعرَّف ٕاِلى َمْفهومِ ُمَكوِّناِت الَعَدد. 

¶ ِكتاَبَة ُمَكوِّناِت الأَْعداِد ِمْن ١ - ٩.

¶ َجْمَع أَْعداٍد ِضْمَن الَعَدِد ٩.

¶ َتْمثيَل َعَمليَِّة الَجْمِع ِبُطُرٍق ُمَتَنوَِّعة. 

¶ َحلَّ مشكلاٍت حياتيٍَّة َعلى الَجْمع.



٥٨

الَعَدُد ِصْفر( ٠ )

نشاط: * العدُد صفر ( ٠ )

أَفتُح مغلفي، وأَُعدُّ حّباِت الفاصولياِء التي فيه وأَقرأُ عدَدها . 

أَُعدُّ َوأُجيب: **

١

٢

أَتعلَُّم:عدُد حباِت الفاصولياِء في المغلِف الفارِغ يساوي صفرًا، ويكُتب 
بالرموز ( ٠ )

ـــــــــــــــــــــــَعَدُد الأَسماك في الَحْوض

لَّة ـــــــــــــــــــــــَعَدُد التَّفاحاِت في السَّ

لَّة ـــــــــــــــــــــــَعَدُد اْلَمْوزاِت في السَّ

ـــــــــــــــــــــــَعَدُد الأَسماك في الَحْوض

لَّة ـــــــــــــــــــــــَعَدُد التَّفاحاِت في السَّ

لَّة ـــــــــــــــــــــــَعَدُد اْلَمْوزاِت في السَّ

رُس الدَّ
الأَوَّل

* للمعلم: تجهيز عدداً من المغلفات بعدد الطلبة ( أو عدد  المجموعات) يحوي كل منها عددا من حبات الفاصولياء بعضها فارغ لتوزع على الطلبة .



٥٩

َورِ أَْعلاُه لا ُيوَْجُد ِبها َشيءٌ، َيكوُن الَعَدُد فيها ِصْفَراً َوَنْكُتُبُه (٠)  ** نُلاِحُظ أَنَّ َبْعَض اْلأَْشياِء في الصُّ

ـــــــــــــــــــــــَعَدُد الَعصافيِر في الَقَفص

لَّة ـــــــــــــــــــــــَعَدُد اْلبرتقالات في السَّ

ـــــــــــــــــــــــَعَدُد الأَْطفال

ـــــــــــــــــــــــَعَدُد الَعصافيِر في الَقَفص

لَّة ـــــــــــــــــــــــَعَدُد اْلبرتقالات في السَّ

ـــــــــــــــــــــــَعَدُد الأَْطفال

أَُعدُّ وأَْكُتُب الَعَدَد الُمناِسَب في�: ٣

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



٦٠

٤  أُْكِمُل َرْسَم الأَْشكاِل في � بما ُيناِسُب الَعَدَد في␣○:  
○○
○○

○○

ـــــــــــــــــــــــ
٥

����

ـــــــــــــــــــــــ
٢

����

ـــــــــــــــــــــــ
٤

 ♥ ♥
 ♥ ♥
♥♥

 ♥ ♥
♥♥

ـــــــــــــــــــــــ
٦

��

ـــــــــــــــــــــــ
٣

ـــــــــــــــــــــــ
١

أُلاِحُظ الّصوَرَة َوأَْكُتُب الَعَدَد الُمناِسَب في�: ٥

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



٦١

ُمَكوّناُت الأَعداد ( ٔاولاً )

ُث الَجدُّ َمْع أَْحفاِدِه َعْن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ، َعَدُد َيَتَحدَّ

ناث كور        ،َوَعَدُد الٕاِ اْلأَْشخاِص في الّصوَرة        ، َعَدُد الذُّ

وَرَة َوأَُعبُِّر عنها َشَفِوّيًا: أَتأَمَُّل الصُّ

أُْكِمُل ُمَكوِّناِت الَعَدِد ٣ *

١

٢

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ و=

٣٣٣٣
و

○  ○  ○○  ○  ○

و٢١

○  ○  ○ ○  ○  ○

وــــــــــــــــــــــــ

○ ○ ○○ ○ ○

وــــــــــــــــــــــــ

○ ○ ○ ○ ○ ○

ــــــــــــــــــــــــ

رُس الدَّ
الثّاني

* للمعلم: استخدام المحسوسات في تنفيذ أنشطة مكونات الأعداد.



٦٢

أَْكُتُب ُمَكوِّناِت الَعَدِد ٤     ٣

٥

٤
و ٢٢

○ ○  ○ ○○ ○  ○ ○

٤
و ــــــــــــــــــــــــ

○  ○ ○ ○○  ○ ○ ○

٤
و ــــــــــــــــــــــــ

○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○

٤
و ــــــــــــــــــــــــ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

٤
و ــــــــــــــــــــــــ

○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○

كِل الآتي أَْكُتُب ُمَكوِّناِت الَعَدِد ٤ بالاعِتماِد على الشَّ ٤

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

٤

٤

٤

٤

٤

* للمعلم: َتعرُض كلَّ مجموعٍة أَعماَلها.

َنشاٌط َعَملّي:

أَتعاوُن مع أَفراد مجموعتي.

¶ نضُع ٥ حّباٍت من الفول في طبقْين.
¶ نسجُل عدَد حّباِت الفول في الطبقْين كل مرة. 



٦٣

أَكتُب عددًا مناسبًا في �:

أَكُتُب:

ٔا) مكونيـن متساوَيـيـن للعدد:

ب) مكونيـن متتاليين للعدد:

للعدد      :

للعدد      :

للعدد      :

للعدد      :

٦

٧

٤

٤

٣

٢

٥

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و

و

و

و

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

أَْكُتُب ُمَكوِّناِت الَعَدِد ٥ 

٥
٥
٥
٥
٥
٥

=
=
=
=
=
=

و

و

و

و

و

و

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

٥٠

٣٣



٦٤

ُمَكوّناُت الأَعداد (ثانيًا)

أَْكُتُب ُمَكوِّناِت الَعَدِد ٦ جميعها*:

ُم المكعباِت وأَْكُتُب ُمَكوِّناِت الَعَدِد ٧: أُقسِّ

١

٢

و ــــــــــــــــــــــــ ٥
و ــــــــــــــــــــــــ

و ــــــــــــــــــــــــ

و ــــــــــــــــــــــــ

و ــــــــــــــــــــــــ

و ــــــــــــــــــــــــ

و ــــــــــــــــــــــــ

و ــــــــــــــــــــــــ

و ــــــــــــــــــــــــ

و ــــــــــــــــــــــــ

و وــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

و ــــــــــــــــــــــــ

و وــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

رُس الدَّ
الثّالث

* للمعلم: استخدام المحسوسات في تنفيذ أنشطة مكونات الأعداد.
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: أَكتُب عددًا مناسبًا في 

أُلوُّن الكراِت ِبَلونْين ُمخَتلفْين وأَْكُتُب ُمَكوِّناِت اْلَعَدِد ٨:
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نشاط عملي: أَْكُتُب ُمَكوِّناِت اْلَعَدِد ٩:

أَكتُب عددًا مناسبًا في �:

٥

٦

٧

و ٨ــــــــــــــــــــــــ
و ــــــــــــــــــــــــ ٧

و ــــــــــــــــــــــــ ٢
و ــــــــــــــــــــــــ ٥

و ــــــــــــــــــــــــ ٣
و ــــــــــــــــــــــــ

و ــــــــــــــــــــــــ ٦
و ــــــــــــــــــــــــ

و ــــــــــــــــــــــــ ٠
و ــــــــــــــــــــــــ ٩

٨
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥

٨ ٣ ٢١

أَكُتُب:

ٔا) مكونيـن متساوَيـيـن للعدد:

ب) مكونيـن متتالَيـيـن للعدد:

للعدد      :

للعدد      :

للعدد      :

للعدد      :

٦

٧

٨

٩

و

و

و

و

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ



٦٧

الَجْمُع ِضْمَن الَعَدِد ٩

أَْحَضَر والُِد َلميَس َكْعَكًة ليوِم ميلاِدها، َفكاَن ُسرورُها َعظيَمًا.

ْمعاِت الَحْمراء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعَدُد الشَّ

ْرقـاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْمعاِت الـزَّ َعَدُد الشَّ

ْمعاِت ُكــلِّــهـا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َعَدُد الشَّ

ُعـْمـُر َلـمـيـس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َسـَنـواٍت.

أُْكِمُل: 

أَْكُتُب الَعَدَد اْلُمناِسَب في � َكما في اْلِمثال:

ناتَِج الَجمعالَمجموع ٕاليه الَمجموع

َقَلمان          و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أَْقلام،      يساوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أَْقلام.

تكتب بالرموز: ٢  +  ٣  =  ٥  وتقرٔا  ٣  زائد ٢ يساوي ٥

يصبُح لدينا: و

١

٢

٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٢٦ +
+

=
=

رُس الدَّ
الّرابع



٦٨

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

٢

٤

٢

٢

٣

٢

٣

٤

٢

٣

٤

٠

٦

٥

٢

٤

+

+

+

+

+

+

+

+

=

=

=

=

=

=

=

=



٦٩

أََضُع الَعَدَد الُمناِسَب في�: ٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢

٤

٠
٣

٢

٣

٤

٤٥

٥

+

+

+

+

+

+

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ ٣٤ +=
ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

١
٥

٥
٤

+
+

=
=

٤ أَكتُب ناتَِج الَجْمِع:
ـــــــــــــــــــــــ ٥٢ +=
ـــــــــــــــــــــــ ٢٣ +=
ـــــــــــــــــــــــ ٣٦ +=

ـــــــــــــــــــــــ ٣٣ +=
ـــــــــــــــــــــــ ٦٢ +=
ـــــــــــــــــــــــ ٧٠ +=



٧٠

أََضُع ٕاِشاَرَة ∠ أَْو ∠ أَْو = في ␣○ لُِتصِبَح الُمقاَرَنُة صحيحة:

أََضُع الَعَدَد الُمناِسَب في اْلَفراِغ: 

أَْختاُر ِمن الأَْعداِد َوأَُكوُِّن ُجْمَلَة َجْمٍع:

٦

٧

٨

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣

٥، ٨، ٣

٢، ٦، ٠، ٨
=     +

=     +

٥٧٥

٣

٢٥ ٥٤٢٠

+

++ ++++

+

++

ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧، ٦، ١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ+     =

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢، ٩، ٧
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ+     =

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤

٨٥٩٧

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○

٣٤ +٧ ٥٣ــــــــــــ +٦ ٢٦ــــــــــــ +٩ ــــــــــــ

٢٣ ٣١ ++ ٥٢ــــــــــــ ٤٤ ++ ٦٣ــــــــــــ ١٦ ++ ــــــــــــ



٧١

ٍد ٥ بالونات                 َمْع ُمَحمَّ

َوَيلزمه لِيوم ميلاِدِه ٩ بالونات

د ؟  َكْم بالوَنًا َيْحتاُج ُمَحمَّ

الَحّل: عدُد البالوناِت اللازمة ليوم ميلاد محمد = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   عدُد البالوناِت التي مع محمد = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        عدد البالوناِت التي يحتاجها محمد = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في َيْوٍم ماِطٍر، باَع صاِحُب َمَحلٍّ ٤ َمَظّلاٍت َصباحًا، ثّم باَع

 ٣ َمَظّلاٍت َمساًء، َكْم َمَظلًَّة باَع صاِحُب الَمَحّل في ذلَك اليوم؟

الَحّل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩

١٠

ٔاضع العدد المناسب في الفراغ، لتصبح جملة الجمع صحيحة:

٠+ــــــــــــــــــــــ = ٢   ، ٥+٤ = ــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــ+٢ = ٩  ، ٦+ــــــــــــــــــــــ = ٦  

١١

١٢
دون المتوسطمتوسطمرتفعالمهارة

تمييِزَ الَعَدِد ِصْفر ِقراَءًة َوِكتاَبًة َوَتْمثيلاً. 

َْٔعداِد ِمْن ١ - ٩. ناِت الا ِكتاَبَة ُمَكوِّ

َجْمَع أَْعداٍد ِضْمَن الَعَدِد ٩.

َحلَّ مشكلاٍت حياتيٍَّة َعلى الَجْمع.

ٔاقّيم ذاتي: ٔاكمل الجدول الآتي:



٧٢

ْيتوِن َوَمَلأَْت   ْيتوِن َمَلأَْت َسْوَسُن ٣ َسّلاٍت ِبالزَّ في َمْوِسِم َقْطِف الزَّ

َسْلمى َسلََّتْين، َكْم َسلًَّة َمَلأَْت الاثنتان (سوسن وسلمى) معًا؟

الَحّل: عدُد ســلاِت سـوسَن = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
           عدُد ســلاِت سـلـمــى= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       عدُد السلاِت جميِعها = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١

٣

٤

ُمراَجَعة

َنْين لُِكلٍّ ِمن الأَْعداِد الآتية:  أَْكُتُب ُمَكوِّ

أَكتُب الَعَدَد الُمناسَب في�:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٦٨٧٥٣

رُس الدَّ
الخامس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٤٣ ٥٨٧ +++ ===

 أََضُع الَعَدَد الُمناِسَب في الَفراغ:

ـــــــــــــــــــــــ ٣٢ +=
ـــــــــــــــــــــــ ٤٤ +=
ـــــــــــــــــــــــ ٥٤ +=

ــــــــــــــــ ١ــــــــــــــــ +=
ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

٩
٨
٨ ٧

+
+
+

=
=
=

ـــــــــــــــــــــــ ٥٠ +=
٩ــــــــــــــــ ٢ +=

٥٧ += ــــــــــــــــ

٦ــــــــــــــــ ٣+=
٢ــــــــــــــــ ٠+=

٢



٧٣

ْرُح ِضْمَن الَعَدد ٩ الطَّ
الَوْحَدُة 

الّرابعة

وَرة؟ ماذا ترى في الصُّ



٧٤

مع  والتفاعل  الوحدة  هذه  دراسة  من  الانتهاء  بعد  الطلبة  من  يتوقع 

ْرُح ِضْمَن الَعَدد ٩ في  ٔانشطتها ٔان يكونوا قادرين على توظيف الطَّ

الحياة العملّية من خلال الآتي:

١. التََّعرَُّف ٕاِلى َمْفهوِم الطَّْرح. 
٢. ٕاِيجاَد ناتِج َطْرِح َعَدَدْين.

ْرِح ِبالرُّموز.  ٣. التَّْعبيَر َعْن  ُجْمَلِة الطَّ
ْفِر ِمْن َعَدد .  ٤. ٕاِيجاَد ناتِج َطْرِح الصِّ

٥. َتعرَُّف الَعلاَقِة الَعْكِسيَِّة  َبْيَن الَجْمِع َوالطَّْرح .
٦. َحلَّ مشكلاٍت حياتيٍَّة َعلى الطَّْرح.



٧٥

أَتأَمَُّل الصورَة وأُجيب:

ْرُح ِضْمَن الَعَدد ٩ الطَّ

نشاط: من الحقوق الأساسية لكل فرد الحصول على مسكن ٓامن، زار 

ِل صديَقهم سعيدًا، فقدَم لهم العصيَر اللذيذ. فِّ الأَوَّ عدٌد من طلاِب الصَّ

¶ عدُد الكؤوِس جميِعها = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¶ عدُد الكؤوِس الـفـارغِة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¶ عدُد الكؤوِس الممتلئِة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¶ عدُد الكؤوِس الممتلئِة = عدُد الكؤوِس جميِعها  ناقص عدد الكؤوس الفارغة.

         نعبُِّر عنها بالرموز:    ٥  -  ٣  =  ٢ 

                      وتُقرأُ :   ٥  ناقص  ٣  يساوي ٢ .

رُس الدَّ
الأَوَّل



٧٦

١

٢

أَْخَرَج ُحساٌم ِمْن ِجْيِبِه ٤ َحّباٍت ِمن الحلوى، 

َوَوَضَعها َعلى اْلَمْقَعد، َوأَكل ِمنها حبًة واحدًة.

أُناقُش: َعَدُد َحّباِت الحلوى الموجوَدِة َعلى اْلَمْقَعِد ٤ َحّباٍت،أَكل 

ِمنها ُحساٌم َحّبَة حلوى، َفَعُدُد الحّباِت الباقية يساوي:

ٔا) َسأَلت المعلمُة: َكْيَف نجُد ٧ - ٣
   من الصورة المجاورة؟

ْحن. قال هاني: أَْرَفُع ٣ َحّباٍت ِمن الصَّ

ْرَح باْسِتْخداِم أَصاِبِع اْلَيد، ب) بادَر أَميٌر َوقاَل َلُهم: َعلََّمْتني أُْختي الطَّ

أَرفُع ٧ أَصاِبَع َوأَضمُّ ِمْنها ٣ َفتبقى ٤ أَصاِبع

باقي الطَّْرحالَمطروُح ِمْنُه  الَمْطروُح 

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

٤

٧

٧

١

٣

٣٤

-

-

-

-
=

=

=

=

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=



٧٧

ْرِح:٣ أَْكُتُب ناتَج الطَّ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

٦

٨

٩

٧

٥

٤

٤

٣

٦

٥

٢

٤

-

-

-

-

-

-

=

=

=

=

=

=

لِلُمِعلِِّم: ُيْمِكُن تمثيَل الَمسائَل بمواّد ِحّسيَّة .
*

أََضُع الَعَدَد الُمناِسَب في �*:٤

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

٤

٠

٥ ٧ ١

٣

٤

٠

٢ -

-

-

-

-

-

=

=

=

=

=

=



٧٨

ْرِح:٥ أَُمثُِّل َعَملّياِت الطَّرِح الآتيِة َوأَِجُد ناتَج الطَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣ ٧-=

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦ ٦-=

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤ ٨-=

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٠ ٨-=

لِلُمِعلِِّم: ٕاذا طرحنا العدد(صفر) من ٔاي عدد يكون ناتج الطرح العدد نفسه.
*

٦

٧

ْرِح فيما َئاْتي في الَجْدَول: أَكتُب َعناِصَر َعَمِليَِّة الطَّ

أَِجُد ناتَج الطَّْرح:

ناتج الطَّْرحاْلَمْطروحاْلَمْطروح ِمْنهاْلُجْمَلة

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

٩
٨

٥
٣

-
-

=
=

ـــــــــــــــــــــــ ٥٤ -=
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٦٩ ٠٣٧ --- ===
ـــــــــــــــــــــــ ٨٥ -=
ـــــــــــــــــــــــ ٨٢ -=

ـــــــــــــــــــــــ ٧٥ -=
ـــــــــــــــــــــــ ٩٨ -=

ـــــــــــــــــــــــ ٧١ -=
ـــــــــــــــــــــــ ٥٥ -=

ـــــــــــــــــــــــ ٧٣ ـــــــــــــــــــــــ=- ٩٤ -=



٧٩

ْرِح َصحيَحًة: ٨ أََضُع الَعَدَد الُمناِسَب في � َحتى َتكوَن ُجْمَلُة الطَّ

٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=-٨ ٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=-٥ ٩-=
٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦ ٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=- ٤ ٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=- ٢ -=
٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=- ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=- -=

أُلاِحُظ َعَمليََّة الطَّرِح َوأَْكُتُب الناتج:٩

الطَّرُح العمودّيالطَّرُح  الأُفقّي

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

٩

٦

٦

٥

-

-

=

=

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦

٥

٩

٦

-

-

ْرِح في �:١٠ أَْكُتُب ناتَج الطَّ

٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٨ -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٧ -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٩ -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٨ -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤ -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥ -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣ -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٨ -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



٨٠

١٣

١٤

١٦

١٥

أَختاُر َعَدَدْين ِمن الأَْعداِد َوأَكُتُب ُجمَلَة الطَّرح:

أََضُع ٕاِشاَرَة ∠ أَْو ∠ أَْو = في ␣○ لتكوَن المقارنُة صحيحًة:

ْفراء ؟ َكْم َيزيُد عدُد الُمَكّعباِت الَحْمراِء عْن عدِد الُمَكّعباِت الصَّ

َكْم َيزيُد عدُد َطواِبِق عمارِة َحسٍن 

َعْن عدِد َطواِبِق عماَرِة أَشرف؟

٣، ٥، ٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-     =

٧، ١، ٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-     =

٣، ٠، ٩، ٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-     =

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨٤ - ٦٣ــــــــــــ٤ - ٣٢ــــــــــــ٤ - ــــــــــــ٥

٨٦ ٦٠ -- ٩٤ــــــــــــ ١٤ -- ٨٨ــــــــــــ ٦٥ -- ــــــــــــ

عماَرِة أَشرفعمارِة َحسن الَحّل:

الَحّل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -=

ََٔخواتِها، َكْم َقَلَمًا َبِقَي َمعها ؟١٧ َمع لبنى ٦ أَْقلاٍم، أَعَطْتها َجميعها لِا

الَحّل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



٨١

َزرََعْت َمْيسوُن ٩ ورَداٍت َجميلة في أَواٍن بلاستيكّية، ٕاذا أَْهَدْت لأُْخِتها ١

ليلى ٣ ورداٍت ِمْنها، فكم َيَتَبقى َلَدْيها؟

عدُد الورداِت المتبقيِة مع ميسوَن وعدُد الورداِت التي مع أُختها ليلى:

ْرِح ٩-٦=٣ ُجْمَلة الَجْمِع: - يقابل ُجْمَلة الطَّ

- نلاحُظ أَنَّ :  ٦ + ٣ = ٩ أَيضًا.

:ُجْمَلَة الطَّرح تقابُلها ُجْمَلُة الجمع. نُلاِحُظ أَنَّ

ُْٔخِتها ٦ ورداٍت، فٕانه َيَتَبقى َلَدْيها ـــــــــــــــــــــــــ َوْردات. لو أَْهَدْت ميسوُن لِا

َوردات

َورَدات

يصبح مع ميسون: ــــــــــــــــــــــــــــــ  ومع ليلى: ــــــــــــــــــــــــــــــ 

ومـا مـعـهـمـا مـعـًا ــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــ 

الَعلاَقُة َبيَن الَجْمِع والطَّرح

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

٦٩

٣

٣٣

٩

٩٦

-

-

-+

+

+

=

=

==

=

=

رُس الدَّ
الثّاني
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ْرِح عكسيتان، وجملُة الّطرِح تُقاِبُل كلَّ جملِة  أَتعلَُّم: َعَمِليَّتا الجمِع و الطَّ
جمٍع، وُجملتا الّطرح تُقابلان ُكلَّ جملَة َجمع.

٢

٣

ِمْن ُكلِّ ُجْمَلِة َجمٍع أَْكُتُب ُجْمَلَتي َطرٍح:

أُْكِمُل:

ُجْمَلُة الَجمع

ُجْمَلُة الَجمع

ُجْمَلُة الطَّرِح اْلأولى

ُجْمَلُة الطَّرِح

ُجْمَلُة الطَّرِح الثّانية

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

٣

١

٧

٥

٧
٢

٨

٤

٧

٤

٤

٣

٤

٤ ٧
٦

٣

٠

٠

٨
٤

+

+

-

-

-
+

+

-

-

-
+

+
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-

-
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٨٣

٤

٥

أَسَتعِمُل الأَْعداَد لكتابِة ُجملِة َجْمٍع َوُجْمَلِة َطْرح: 

أُْكِمُل اْلَفراَغ ِبما هو ُمناِسب:

¶ َعَدٌد ٕاِذا َجَمْعَتُه ٕاِلى ٥ َيكوُن النّاتُِج ٨ ــــــــــــــــــــــــــــــ

¶ َعَدٌد ٕاِذا َطَرْحَتُه ِمـن ٧ َيكوُن النّاتُِج ٣ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ُجْمَلُة الطَّرِحُجْمَلُة الَجمعالأَعداد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

١، ٣، ٤
٢، ٣، ٥
٧، ٢، ٩

١٤ ٣٣ ٤١ +-
+-
+-

==
==
==



٨٤

ُمراَجَعة

١

٢

٣

ْرِح فيما ئاتي: أَِجُد ناتَج الطَّ

أُكوُّن جملَة َجْمٍع، من كلِّ جملِة طرٍح فيما ئاتي:

حيح: أََضُع دائَِرًة َحْوَل الَجواِب الصَّ

ٕاِشاَرٌة ٕاِذا ُوِضَعْت َبْيَن الَعَدَدْين ٨ ، ٥ ُيكوُن الَناتُِج<٤  

َعَدٌد ٕاِذا ُجِمَع َمْع َنْفِسِه َيُكوُن النّاتُِج = ٦ 

َعَدٌد ٕاِذا ُجِمَع َمْع َنْفِسِه َيْبقى َكما هو

ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

٢
٤

٥
٧

٦
٥

٧
٨

١
٣

٢
٤

٠
٤

٥
٧
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-
-
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=
=

=
=

=
=

ُجْمَلُة الَجمع ُجْمَلُة الطَّرِح

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
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رُس الدَّ
الثّالث



٨٥

أََتأَمَُّل الَجْدَوَل الآتي:٤

أَْعَتِمُد الَجْدَوَل التالي َوأَْسَتْبِدُل النّاتَِج ِبَحْرٍف َوأَُركُِّب اْسَم َمِدْيَنٍة فِِلْسطينيَّة:

اـــــــــــــــ

٠ـــــــــــــــ
ســـــــــــــــ

٣ـــــــــــــــ
لـــــــــــــــ

٧ـــــــــــــــ
دـــــــــــــــ

١ـــــــــــــــ

اـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

لـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

قـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

بـــــــــــــــ

٤ـــــــــــــــ
رـــــــــــــــ

٨ـــــــــــــــ
يـــــــــــــــ

٢ـــــــــــــــ
حـــــــــــــــ

٦ـــــــــــــــ
نـــــــــــــــ

٥ـــــــــــــــ
قـــــــــــــــ

٩ـــــــــــــــ

٢٢-

٤١ +

٨١ -

٦٦-

٧٦-

٥٢ +

٥٤+

٦٢-

٨٥-

٩٦-

أَِجُد ناتَِج الجمع فيما ئاتي:٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ٦٢ ١ ١٧ ٣ ++ + == =
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٤ ٠٤ ++ ==

أَْكُتُب الَمطروَح منه والَمطروَح كما في الِمثاِل الأَوَّل:٦
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ



٨٦

٨

٩

١٠

َقَطَفــْت سـالـي ِمْن َحديَقِة الَبيِت ٣ 
َحـّبـاِت ُمشمش.

َوَقَطَفْت َجميَلـُة ٨ َحّبـاِت ُمشمـش، َكْم 
َقَطـَفْت َجميلُة زِياَدًة َعّما َقَطَفْته سالي؟

معي٦ دنانير، كم دينارًا أَحتاُج لشراِء حقيبٍة ثمُنها 
٩ دنانير؟

الَحّل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الَحّل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َقَبَض ساِهٌر ٥ دنانير ِمن أُجـرِة َعَمِل َثلاِث ٧

ـى له ٤ دنانير َفَكْم كاَنْت  سـاعـاٍت، َوَتـَبـقَّ

أُْجَرتُه؟

الَحّل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دون المتوسطمتوسطمرتفعالمهارة

طرح عددين ضمن ٩

إكمال جملة طرح

تكوين مسالة كلامية على الطرح

ٔاقّيم ذاتي: ٔاكمل الجدول الآتي:



٨٧

الأَعداُد من ١٠ – ٢٠
الَوْحَدُة 

الخامسة

ٔاتٔامل الصورة: عدد الأطفال، وماذا يعملون؟

ٔاحافظ على نظافة المرافق العامة في وطني



٨٨

مع  والتفاعل  الوحدة  هذه  دراسة  من  الانتهاء  بعد  الطلبة  من  يتوقع 

ٔانشطتها ٔان يكونوا قادرين على توظيف الأَعداُد من ١٠ – ٢٠ في 

الحياة العملّية من خلال الآتي:

١. التََّعرَُّف ٕاِلى َمفهوِم الَعَدِد ١٠ َوِكتاَبِته. 
٢. التََّعرَُّف ٕاِلى ُمّكوِّناِت الَعَدِد ١٠. 

٣. َتْمثيَل الأَْعداِد ِمْن ِصْفٍر َحتّى ١٠ على َخِط الأَْعداد.
٤. التََّعرَُّف ٕاِلى َمْنِزَلَتي الآحاِد َوالَعَشرات.

٥. التََّعُرَف ٕاِلى َمفهوِم الأَعداِد ِمْن ١١ حتى ١٩ َوِكتاَبِتها. 
٦. َتمثيَل الأَعداِد ِمْن ١١ َحتى ١٩  بطرٍق مختلفة.

٧. التََّعرَُّف ٕاِلى َمْفهوِم الَعَدِد ٢٠ َوُمَكوِّناتِه.
٨. َحلَّ مشكلاٍت حياتية.



٨٩

الَعَدُد ١٠ َوُمَكوِّناتُه

أَُعبُِّر َعّما في الّصوَرة

َوتُْقَرأُ َعْشَرة

َجَرِة َوقاَل في َنْفِسِه:  أُْعِجَب خالٌِد ِبَمْنَظِر الَعصافيِر وهي َتطيُر َفْوَق الشَّ

ما أَْجَمَل اْلُحريََّة!

¶ ُيَغطي ِجْسَم الطُّيورِ. 

¶ أَُمثُِّل َعَدَد الَعصافيِر ِبالأَْجساِم الِحساِبيَّة:

١٠ـــــــــــــــ ١ـــــــــــــــ =+٩ـــــــــــــــ

أَتعلَُّم: ُكلُّ ١٠ ٓاحاد =      عـشـرات

¶ الأَعــداُد مــن (٠ - ٩) تُـمـثّــُل فـي 
مـنـزلـٍة واحـدٍة تُـسـمى منـزلَة الآحاِد، 
والعدُد ١٠ يتكـوُن مـن منزلتْين: صفر 
في مـنـزلة الآحـاد و واحـد فـي منزلـة 

العشرات. 

١ـــــــــــــــ

١

رُس الدَّ
الأَوَّل



٩٠

ٔا. أَُعدُّ اْلآحاَد َوأَْكُتُب الَعَدَد على الِمعداِد، ثم على لوحِة المنازل:

ب. ُيمثَُّل العدُد ١٠ على المعداِد كما ئاتي:

وُيمثَُّل العدُد ١٠ على لوحِة المنازل 

٢

ٓاحاد

ٓاحاد

ٓاحاد

ٓاحاد

ٓاحاد

ٓاحاد

ٓاحاد

عشرات

عشرات

عشرات

عشرات

عشرات

عشرات

عشرات

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

٨

١٠١

٨

٠١

=عشرات



٩١

أَحصُر الَعَدَد ١٠ على َخطِّ الأَْعداد*:

أَْحُصُر ِبَقْدرِ الَعَدِد ١٠ َوأَْكْتُب الَعدَد في �:

ٔا. أُلاِحُظ َخطَّ الأََعداِد َوأُجيُب َعن اْلأَْسِئَلِة الآتية:

َلْحفاُة على الَعدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ياَرُة على الَعدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،َتـِقُف السُّ َتـِقُف السَّ

َيـِقُف اْلــَوَلــــــُد على الَعدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــ،َيـِقُف اْلأَْرَنُب على الَعَدِد الَّذي َيَقُع 

بين الَعَدَدْين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

٣

٤

٥

٥٠ ١ ٢ ٤ ٦ ٨٣ ٧ ٩ ١٠

٥٠ ١ ٢ ٤ ٦ ٨٣ ٧ ٩ ١٠

١٠    ١٠    ١٠    ١٠    ١٠    ١٠    ١٠ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب. أَْكُتُب الَعدَد ١٠:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لِلُمِعلِِّم: ُيَعرُِّف المعلم الطُّلاب بمفهوم خط الأعداد، ٔاجزاء متساوية.
*



٩٢

ًا في␣○:  لِيَّ أَْكُتُب الأَْعداَد َتناُز

 أُكمُل الرسَم ِبَقْدرِ العدِد ١٠ وأَكتُب العدَد في�:

٦

أََضُع ٕاِشاَرَة ∠ أَْو ∠ في ␣○ لتكوَن المقارنُة صحيحًة: ٧

ُرِق اْلُمْمِكَنِة َكما في اْلِمثال: ُم الَعْشَرَة عيدان إِلى ِمْجموَعَتْين ِبُكلِّ الطُّ أَُقسِّ ٨

٩

ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ 

٣٧ عشرة٥ ٤١٠ ٢٩ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

١٠١٠١٠ = ==

٩١١٠١٠١٠١٠ ==و ==
١٠ ١٠ ١٠ ١٠ == ==

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٨٣ ١٠١٠١٠ ووو ===

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �  �
�  �
�  �

♥ ♥ ♥ ♥
♥ ♥ ♥ ♥

○
○
○

٩ ١٠

أَِصُل الِبطاَقَة الَّتي فيها مكوِّنا الَعَدْد ١٠: ١٠

١٠

وووو
ووو

ووو

٣٧  ٩١١٧

٦٤
٢٨ ٣٤

٥٥

٠١٠



٩٣

الأَْعداُد ِمْن ١١ – ١٩

  أََتأَمَُّل الّصوَرَة ثم أُجيُب شفويًَّا:

ِل إِلى الَمسَرح لُِيشاهدوا َعْرَضاً َمْسَرِحيَّاً َجميلاً. فِّ الأَوَّ َذَهَب َطَلَبُة الصِّ

ْقُم الَّذي َيحمُلُه َمْقَعُد ُهدى هـو. ¶ الرَّ

¶ َرْقُم الَمْقَعِد الفارِِغ َبْيَن َمْقَعَدْي فارٍِس َوُمنى هو.

فِّ الأَوَّل هـو. ¶ َعَدُد الَمقاِعِد في الصَّ

فِّ الثاني هو. ¶ َعَدُد الَمقاِعِد في الصَّ

¶ َعَدُد َجميِع الَمقاِعـِد الـّظـاِهـَرِة في الّصـوَرِة هو.

١

رُس الدَّ
الثّاني



٩٤

ـــــــــــــــالَعَدُد:       َعَشَرة

ــــــــــــــــــــــــــــــ

الَعَدُد:        أَْرَبَعَة َعَشَر

الَعَدُد:        َسْبَعَة َعَشَر

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

عشرات

عشرات

ٓاحـاد

ٓاحـاد

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــالَعَدُد:       أََحَد َعَشَر

ــــــــــــــــــــــــــــــ

الَعَدُد:        َخْمَسَة َعَشر

الَعَدُد:        َثمانيَة َعَشر

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

عشرات

عشرات

ٓاحـاد

ٓاحـاد

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــالَعَدُد:        اثنا َعَشر

ــــــــــــــــــــــــــــــ

الَعَدُد:        ِستََّة َعَشر

الَعَدُد:        تِسَعَة َعَشر

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

عشرات

عشرات

ٓاحـاد

ٓاحـاد

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــالَعَدُد:        َثلاَثة َعَشَر 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

عشرات عشراتٓاحـاد عشراتٓاحـاد عشراتٓاحـاد ٓاحـاد

أَُعدُّ الآحاَد َوالَعَشراِت َوأَْكُتُب الَعَدَد النَّاتَِج َوأَْقَرأُ: ٢

ا ٓا



٩٥

أَكُتُب الأَْعداَد النَّاقَِصَة في ␣○ على َخطِّ الأَعداد: ٤

أَكُتْب الأَعداَد الآتَِية:٣

٠ ٨٤٢ ١٠ ١٩٦١ ٩٥٣ ٧ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ

أُْكِمُل ِكتاِبَة الأَعداِد الآتَِية: ٥
١٥١٠ ١١ ـــــــــ١٦ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــ

أَْقَرأُ الأَعداَد الآتَِية:٣

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

١٤
٧

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

٩
١١

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

١٥
٦

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

١٨
١٩

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

١٧
١٢

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

١٠
٢

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

١٦
١٣

 ١١ ،  ١٢  ،  ١٣  ،   ١٤  ،   ١٥   ،   ١٦  ،   ١٧  ،   ١٨  ،    ١٩    
  ،     ،     ،     ،      ،    ،    ،   ،    
  ،     ،     ،     ،      ،    ،    ،   ،   

أُمثل على المعداد:٣

٨١٥١٠



٩٦

أَْحصُر ُكلَّ َعَدَدْين ُمَتتالَِيْين َرأِْسيَّاً أَْو أُُفِقيَّاً َكما في الِمثال:

٧

١٢
٩

٢

٨

١٣
١٥

١٩

١٦

١٠
١٧

١٢

١٠

٦
١٣

٧

١١

١٨
٨

١٩

١٤

٤
١٥

٨

٨

العدد التالي للعدد ١١ هو   

العدد السابق للعدد ١٦ هو  

العدد السابق للعدد ١٩ هو  

أَُفكِّر:

أُْكِمُل:٧
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

عشرات

عشرات

عشرات

عشرات

ٓاحـاد

ٓاحـاد

ٓاحـاد

ٓاحـاد

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

١٠

١٧

٨

١٩

=

=

=

=

أَْكُتُب الأَعداَد الَّتي َتْظَهُر في الُجَمِل الآتَِيِة ِبالرُّموز:

ًة ــــــــــــــــــــــــــــــــ. ¶ في َمْكَتَبِة ُمَهنٍّد اثنتا َعْشَرَة قِصَّ

¶ َوفّــَرْت ِهــْنـُد َخْمَسَة َعَشَر قِْرَشًا ــــــــــــــــــــــــــــــــ.

باِحّي ــــــــــــــــــــــــــــــــ. ¶ اْشَتَرَك َثلاَثَة َعَشَر طالَِبًا في النَّشاِط الصَّ

٦



٩٧

اْلَعَدُد ٢٠ َوُمَكوِّناتُُه

ـــِف  الصَّ فـــي  ِطْفَلـــٌة  ُســـعاُد 

ِل، َتَعلََّمـــْت الَعـــدَّ َحديَثًا،  الأوَّ

َتُعـــدُّ حتـــى الَعـــَدِد١٩. 

َبْيُتهـــا فـــي َعــــكا َقريـــٌب ِمن 

َمـراِكــــَب  َرأَْت  الّشـــاِطئ، 

الّصـيــــادين، فــــبدٔات بالعـــدِّ 

حتـــى الـعــــدد ١٩، ٕالا ٔانــــها 

تـريــــُد أَْن تُعدَّ مرِكبـــًا ٕاضافيًا. 

أ. أَُمثُِّل الَعَدَد :

عشرات.عشرات، أُضيَف لهٓاحاد و 

وُيْقَرأُ (عشرون).عشرات

فٔاصبَح يساوي

ٓاحادٓاحاد عشراتعشرات

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

٩
١٩

١
١

١٢
٢٢٠ +==

١

رُس الدَّ
الثّالث



٩٨

 ج. أَُمثُِّل الَعَدَد ٢٠ على َلْوَحِة الَمنازِل:ب.  أُمثُِّل الَعَدَد ٢٠ كما يلي:

عشرات ــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٢٠ =

ـــــــــــــــ

عشرات ٓاحـاد

ــــــــــــــــــــــــــــــ ٠٢

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢٠    ٢٠    ٢٠    ٢٠    ٢٠    ٢٠
٢٠    ٠٠

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَْكُتُب الَعدَد ٢٠: ٢

أَْكُتُب الَعَدَد الُمناِسَب في �: 

٠ ١ ـــــــــ ٧٢ ـــــــــ ٨٣ ٦ ٩ ١٠ ١١ ١٢ـــــــــ ـــــــــ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ـــــــــ ـــــــــ

٣

أَكُتُب الَعَدَد الُمناِسَب في الَفراغ:

¶ الـَعـَدُد التّـالـي لِْلـَعَدِد ١٩ هو:ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ. 

¶ َعَدٌد أَْصَغُر ِمن الَعَدد ١٣ هو:ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ. 

٤

أُْكِمُل:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥
٢٠

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠

٢٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٠

٢٠ ٥



٩٩

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ٤٢٠ ٥١٩ ٦١٨

١٢١٧

١٤٢٠
١١١٨
١٥١٩

١٣١٦

ُمراَجَعة

١

٢

٣

أُْكِمُل ِكتاَبَة الأَْعداِد الآتية:

أَُلوُِّن الأَْعداَد (١١، ١٣، ١٥، ١٧، ١٩) باللَّْوِن الأَْحَمر.
أَُلوِّن الأَْعداَد (١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢٠) باللَّْوِن الُبرتُقالي.

أُْكِمُل الَجْدَوَل ِبَحَسِب الرَّسم:

ْكل َلْوُن الشَّ

أَْخَضر

أَْصَفر

أَْحَمر

َعَدُد اْلأَْشكال 
جــمــيــعــــها

كال َعَدُد الأَشَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رُس الدَّ
الّرابع



١٠٠

٤

٤

٥

٦

أَْكُتُب الَعَدَد النّاقَِص في � على َخطِّ اْلأَْعداد:

أَِصُل الَعَدَد َمْع َرْمزِه:

أَُمثُِّل الأَْعداَد الآتيَة على َلْوَحِة الَمنازِل:

َرْمُزهاْلَعَدد

خمسة عشر
تسعة عشر

عشرة

ٔاحد عشر
عشرون

سبعة عشر

١٠
١١
١٥
١٩
١٧
٢٠
١٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٩١٨٢٠
عشرات ٓاحـاد

ــــــــــــــــــــــــــــــ

عشرات ٓاحـاد

ــــــــــــــــــــــــــــــ

عشرات ٓاحـاد

ــــــــــــــــــــــــــــــ

عشرات ٓاحـاد

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔا. َعَدٌد َيَقُع َبْيَن الَعَدَدْين ١٠ و ٢٠، فيه رَقُم اْلآحاِد ُمساٍو لَِرقمِ الَعَشراِتـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ.

ب. َعَدٌد َمجموُع رقمْي ٓاحاده وعشراته مساٍو للعدد ٨ ــــــــــــــــــــــــــــــــ.

 ج. أَْصَغُر َعَدٍد ِمْن َمْنزَِلَتْين هو:ــــــــــــــــــــــــــــــــ.

أَُفكِّر:

٠ ١ ٧٢ ـــــــــ ٨٣ـــــــــ ٦ ٩ ١١ ١٢ـــــــــ ١٥١٤ ١٦ ١٧ ١٨ ـــــــــ٢٠



١٠١

  ٔا)    أَُعدُّ َوأَْكُتُب اْلَعَدَد في �:

ب)  أََضُع ٕاِشاَرَة ∠ أَْو ∠ أَْو = في ␣○:

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــ

فــاح. َعَدُد َحّباِت الُبرتُقال       َعَدد َحّباِت الـتُـّ

َعَدُد َحّباِت الـَمـــوز       َعَدد َحّباِت الأَجاص. 

َعَدُد َحّباِت الَفـراولِة       عَدد َحّباِت اللَّيمـوِن.

َعَدُد َحّباِت الموز         َعَدد َحّباِت الَفراولة.

٧٢٠

١٤

٨

١٧

١١

٥

١٩

١٣

٧

١٦

١٠

٤

١٨

١٢

٦

١٥

٩

٣
٢
١

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ



١٠٢

َمْع َزْهرَة ٢٠ قِرَْشاً تُريُد أَْن َتْشَترَي أَْلعاَباً بالَمبَلِغ َجميِعِه، ماذا ُيْمِكُن أَْن َتْشَترَي ؟

طاَبةُدْمَيةَطّيارةُدّبَسّيارة

٥٩١٠١١٥

الَحّل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨

٩

بدرجة ضعيفةبدرجة متوسطةبدرجة عاليةالمهارة

أمثل العدد ضمن ٢٠ على لوحة المنازل

أكتب جميع مكونات العدد ضمن ٢٠

أُكون مسألة كلامية على المقارنة

ٔاقّيم ذاتي: ٔاكمل الجدول الآتي:



١٠٣

الِقياس
الَوْحَدُة 

الّسادسة

  أََتأَمَُّل الّصوَرَة ؤاناقشها



١٠٤

مع  والتفاعل  الوحدة  هذه  دراسة  من  الانتهاء  بعد  الطلبة  من  يتوقع 

الحياة  في  والزمن  الطول  توظيف  على  قادرين  يكونوا  ٔان  ٔانشطتها 

العملّية من خلال الآتي:

١. ُمقاَرَنَة أَطواِل أَْجساٍم ِبُطُرٍق ُمْخَتِلَفٍة ِمثل: النََّظر واْسِتْخدام َتْعبيراِت 
أَْطَول ِمن َوأَْقَصر من، استخدام أَدوات قياس اعتباطّية (ليست قياسية) 

مثل: الشبر ٔاو قلم الرصاص .....

ها بالتَّرتيب. ٢. َتَعرَُّف أََياِم اْلأُْسبوِع َوَعدِّ
٣. َتَعرَُّف َتعبيراِت: اْلَيوم، الأمس، الغد.

٤. قِراَءَة الّساَعِة اْلكاِمَلِة (رٔاس الساعة) من ساعة عادّية.



١٠٥

يّدعي ُكلٌّ من سميٍر وسامي أَنَّه أَطوُل من 

الآخــَر.

َوَقفا بجانِب بعضهما كما في الرسم، َمن 
الأطول؟

جابِة الصحيحِة: أَرسُم دائرًة حوَل الٕاِ

أَطوُل الأَْعمدة

أَقصُر الأَعمدة

العموُد الأَصفُر أَطوُل من

ساميسمير

١

٢

قياُس الّطول رُس الدَّ
الأَوَّل

الَحّل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَيُّهما أَطوُل قلُم الرصاِص أَْم قلُم  التلوين؟

أَجُد طوَل قلِم الرَّصاِص بعدِد المشابِك:

٣

٤
الَحّل: ـــــــــــــــــــــــــــ مشابك



١٠٦

استخدَم الٕانساُن لقياِس الطوِل عدَة وسائَل منها:

ْبر  ج. الباعٔا. الشِّ

د. الَقَدم راع ب. الذِّ

٥

أَقـيـــُس مــــن خـــلاِل الـعـمـِل مـع مـجـمـوعـتـي طوَل خمسِة أَشياٍء في غرفِة 
ـــِف بٔاّيــِة وحـــدٍة تختارهــا المجموعــة، وتُســجل النتائــج فــي الجــدوِل  الـصَّ

:
*
الآتــي وكمــا فــي الـمــثـــــال 

٦

الشئ الذي تمَّ قياُس طولِه

كتاب الرياضيات

الأَداة المستخَدمة

شبري أَو شبُر طالب من المجموعة

الطول

٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لِلُمِعلِِّم:يقوُم الطلبُة من خلال العمل  في مجموعاٍت بقياس: مكاتب ومقاعد وطول الغرفة وطول السبورة وطول الباب (ارتفاعه) وطول فتحة 
*

الباب (عرض الباب) ؤاية ٔاشياء متوافرة في البيئة،وذلك باستخدام ٔادوات قياس اعتباطية كالتي ذكرت في هذا الدرس، وتسجيل ٕاجاباتهم 

التقريبية في جداول، وتقدم كل مجموعة من خلال ممثلها نتائج قياساتها لطلبة الصف.



١٠٧

ف:* ُد َمع ُطلاِب الصَّ أَُردِّ

ْبت، الأََحد، الٕاثَنْين، الثّلاثاء، الأَْرِبعاء،  "أَّياُم الأُْسبوِع َسْبَعة: السَّ

الَخميس، الُجمعة".

ا ئاتي: - أُجيُب َشَفويًَّا َعمَّ

١. أُسّمي أَّياَم الأُْسبوع
٢. َعَدُد أَّياِم الأُْسبوِع هو.

٣. الَيوُم هو ؟، وغدًا هو َيْوُم، ؤامس هو َيْوُم.
٤. الَيْوُم الّساِبُق لَِيْوِم الأَْرِبعاء هو َيْوُم.

٥. الَيوُم التالي لَِيْوِم اْلأََحِد هو َيْوُم.
٦. الَيوُم التالي لِيوِم الَخميس هو َيوُم، وهو يوُم ُعْطَلة.

٧. َيْوما الُعْطَلِة الأُْسبوِعيَّة في َمْدَرَستي هما.
٨. أَيُّ أَّياِم الأُْسبوِع ُهو الأََحبُّ ٕاِليَك ولماذا؟.

١

قياُس الزّمن رُس الدَّ
الثّاني

لِلُمِعلِِّم:الٕاجابات هنا شفهية بسبب صعوبة الكتابة.
*



١٠٨

ا ئاتي: - أُجيُب َشَفويًَّا َعمَّ

١. الِحَصُة الأُْولى َيْوم الأَْرِبعاء هي.
٢. الِحَصُة الخاِمَسُة َيْوم الأَْرِبعاء هي.

ْبِت َتكوُن َيْوَم _____ الحصة ______. ِة رياضياٍت َبْعَد َيْوِم السَّ ٣. أَوَُّل ِحصَّ
ِبيَِّة في الَجْدَوِل الأُْسبوِعّي يوم الأَْرِبعاء ______ و ______. ٤. حصص الُلَغِة الَعَر

٥. َعَدُد ِحَصِص الرياضياِت الأُْسبوِعيَّة.

هذا َجْدَوُل ُدروِس َصفِّي الأُسبوِعّي:* ٢

ِم َحْوَلُه َوالَّذي َيْهِدُف ٕاِلى  ، َوَيقوُم ِبُمتاَبَعِة النَّشاِط اْلُمَقدَّ روِس الأُْسبوِعّي اْلَحقيِقّي لِلّصفِّ لِلُمِعلِِّم:ُيَوزُِّع اْلُمَدرُِّس نُْسَخًة َمْطبوَعًة ِمْن َجدوِل الدُّ
*

ِة َموضوٍع ُمَعّيٍن في َيْوٍم ُمَعّيٍن أَْوأَْكَثر . ٍة ُيْعطى َتْرتيَبها أَْوَيْبَحُث َعْن َترتيِب ِحصَّ الِِب على ِحصَّ َتَعرُِّف الطَّ

ُة اْلِحصَّ

اْلأُولى

رياضيات الأربعاء

رياضيات الخميس

اللغة 

العربّية

اللغة 

الانجليزّية

رياضيات الأََحد

ُة اْلِحصَّ

الثالَِثة

اللغة 

العربّية

اللغة 

العربّية

تربية وطنية 

وحياتية

اللغة 

العربّية

اللغة 

العربّية

ُة اْلِحصَّ

الخاِمَسة

اللغة 

الانجليزّية

تربية وطنية 

وحياتية

تربية 

ٕاسلامّية

تربية وطنية 

وحياتية

اللغة 

الانجليزّية

ُة اْلِحصَّ

الثانية

اللغة 

العربّية

اللغة 

العربّية

اللغة 

العربّية

رياضيات الٕاثنين

رياضيات

ُة اْلِحصَّ

الراِبَعة

تربية وطنية 

وحياتية

تربية 

ٕاسلامّية

رياضيات الُثلاثاء

اللغة 

العربّية

اللغة 

العربّية

ُة اْلِحصَّ

الّساِدَسة

--------

--------

تربية وطنية 

وحياتية

تربية 

ٕاسلامّية

تربية وطنية 

وحياتية



١٠٩

اَعة التي : أَْكُتُب في � السَّ
اَعَة ١٠ َصـبـاَحــًا ١. َتْسِبُق السًّ

اَعَة ١٠ َصبـــاَحًا ٢. تلي السَّ
اَعَة ١٢ ظـهــــرًا ٣. تلي السَّ
اَعَة ١٢ ظهــرًا ٤. تسبق السَّ

٣

٤

أَْصحو ِمن َنْومي حوالي الّساعِة 

اِدَسِة ِمْن َصباِح ُكلِّ َيْوم. السَّ

في الثاِمَنِة َصباَحًا أَكوُن في َصفي 

حينما َتْبَدأُ اْلِحصة الأولى.

هاِب لِلَمدَرَسِة َوأََتناَوُل  أَْسَتِعُد لِلذَّ

َوْجَبَة الٕافطار.

حوالي الساعة العاشرة أَْخُرُج مع 

ُطلاِب صفي في الاْسِتراَحِة ٕالى 

ساَحِة الَمْدَرَسة.

حوالي الساعة الواحدة أَعوُد ٕاِلى 

البيت.

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ



١١٠

َكْيَف أَقضي َوْقتي َبْعَد الَعْوَدِة ِمن الَمْدَرَسِة؟ أُعطي وقتًا تقريبيًا للّساعة 
والنشاط.أُْخِبُر َصفي عن اْلأَْنِشَطِة الَّتي أَقوُم ِبها َبْعَد الَمْدَرَسة.

اَعَة في ُكلِّ ِمّما يلي َوأَْكُتُب الَجواَب ِبالأَْرقاِم في اْلَفراغ : أَْقَرأُ السَّ

ؤال: اَعِة فِي ُكلِّ حاَلٍة ِمّما يلي لَِتْمثيِل الَوْقِت الُمَحَدِد بالسُّ أَْرُسُم ُعْقَرَبْي السَّ

٥

٦

٧

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٣

٤

٥

ُل الَجواَب في الَفراغ: اَعَة في ُكلِّ ِمّما يلي، َوأَُسجِّ أَْقَرأُ السَّ

ؤال. اَعِة في ُكلِّ حاَلٍة ِمّما َيلي؛ لَِتمثيِل الَوْقِت الُمَحّدِد ِبالسُّ أَرُْسُم َعْقَرَبْي السَّ

ُمراَجَعة رُس الدَّ
الثّالث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢٨٤١٠
أُكمُل أَيام الأسبوع:

أَقيُس:

ٔاقّيم ذاتي: ٔاعبر بلغتي عن وحدات القياس التي اكتسبتها من هذه الوحدة بما لا يزيد 

عن ثلاثة ٔاسطر .

ب. طول غرفة صّفي بقدمي: ـــــــــــــــــــــــ ٔا. طول مقعدي ِبِشبري: ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــْبـت                            الُجمَعةالثُّلاثاءالسَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المشروع

شكل من أشكال منهج النشاط؛ يقوم الطلبة (أفراداً أو مجموعات) بسلسلة من ألوان النشاط التي 

يتمكنون خلالها من تحقيق أهداف ذات أهمية للقائمين بالمشروع.

ويمكن تعريفه على أنه: سلسلة من النشاط الذي يقوم به الفرد أو الجماعة لتحقيق أغراض واضحة 

ومحددة في محيط اجتماعي برغبة ودافعية.

ميزات المشروع:

قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة ولا يتم دفعة واحدة.  .١  

ينّفذه فرد أو جماعة.  .٢  

يرمي إلى تحقيق أهداف ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.  .٣  

لا يقتصر على البيئة المدرسية وإنما يمتد إلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة   .٤  

وفهمها.

يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم ويثير دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.  .٥  

خطوات المشروع:

ٔاولاً: اختيار المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما يأتي:

أن يتماشى مع ميول الطلبة ويشبع حاجاتهم.  .١  

أن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.  .٢  

أن يرتبط بواقع حياة الطلبة ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.  .٣  

أن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، لا تغلّب مجالاً   .٤  

على الآخر.

أن يتلاءم المشروع مع إمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.  .٥  

أن ُيخطّط له مسبقاً.  .٦  
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ثانيًا: وضع خطة المشروع:

يتم وضع الخطة تحت إشراف المعلم حيث يمكن له أن يتدّخل لتصويب أي خطأ يقع فيه الطلبة.

يقتضي وضع الخطة الآتية:

تحديد الأهداف بشكل واضح.  .١  

تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.  .٢  

تحديد خطوات سير المشروع.  .٣  

تحديد الأنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع، (شريطة ٔان يشترك جميع ٔافراد المجموعة   .٤  

ٕابداء الرٔاي، بٕاشراف وتوجيه المعلم). في المشروع من خلال المناقشة والحوار و

تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.  .٥  

ثالثًا: تنفيذ المشروع:

مرحلة تنفيذ المشروع فرصة لاكتساب الخبرات بالممارسة العملية، وتعّد مرحلة ممتعة ومثيرة لما 

توفّره من الحرية، والتخلص من قيود الصف، وشعور الطالب بذاته وقدرته على الٕانجاز حيث يكون 

إيجابياً متفاعلاً خّلاقاً مبدعاً، ليس المهم الوصول إلى النتائج بقدر ما يكتسبه الطلبة من خبرات 

ومعلومات ومهارات وعادات ذات فائدة تنعكس على حياتهم العامة.

دور المعلم: 

متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.  .١  

إتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بالأخطاء.  .٢  

الابتعاد عن التوتّر مما يقع فيه الطلبة من أخطاء.  .٣  

التدّخل الذكي كلما لزم الأمر.  .٤  

دور الطلبة:

القيام بالعمل بأنفسهم.  .١  
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تسجيل النتائج التي يتم التوصل إليها.  .٢  

تدوين الملاحظات التي تحتاج إلى مناقشة عامة.  .٣  

تدوين المشكلات الطارئة (غير المتوقعة سابقاً).  .٤  

رابعًا: تقويم المشروع:  يتضمن تقويم المشروع الآتي:

الأهداف التي وضع المشروع من أجلها، ما تم تحقيقه، المستوى الذي تحّقق لكل   .١  

هدف، العوائق في تحقيق الأهداف إن وجدت وكيفية مواجهة تلك العوائق.

الخطة من حيث وقتها، التعديلات التي جرت على الخطة أثناء التنفيذ، التقّيد بالوقت   .٢  

المّحدد للتنفيذ، ومرونة الخطة.

الأنشطة التي قام بها الطلبة من حيث، تنّوعها، إقبال الطلبة عليها، توافر الٕامكانات   .٣  

اللازمة، التقيد بالوقت المحدد.

تجاوب الطلبة مع المشروع من حيث، الٕاقبال على تنفيذه بدافعّية، التعاون في عملية   .٤  

التنفيذ، الشعور بالارتياح، إسهام المشروع في تنمية اتجاهات جديدة لدى الطلبة.

يقوم المعلم بكتابة تقرير تقويمي شامل عن المشروع من حيث:

أهداف المشروع وما تحقّ ق منها.  •  

الخطة وما طرأ عليها من تعديل.  •  

الأنشطة التي قام بها الطلبة.  •  

المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.  •  

المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.  •  

الاقتراحات اللازمة لتحسين المشروع.  •  
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لجنة المناهج الوزارية:

اللجنة الوطنّية لوثيقة الرياضيات: 

المشاركون في ورشات عمل الجزء الأول من كتاب الرياضيات للصف الأول الأساسي: 

د. صبري صيدم

أ. روان الصوص

أ. باسمة شوشة

أ. عصام سعيد

أ. محمد أبو صبحة

أ. سناء أبو سرية

أ. أحمد رشدي

أ. وداد البسطامي

أ. منال سلهب

أ. أحمد أبو حمرة

د. ختام حمارشة

أ. أميرة عمرو

أ. سحر معلواني

أ. نجاح العكة

أ. ربى داود

أ. معتز حمودة

أ. وجدان الدودة

أ. يوسف النجار

م. فواز مجاهد

د. بصري صالح

أ. ثروت زيد

أ. علي مناصرة

أ. عزام أبو بكر

د. شهناز الفار

م. جهاد دريدي

د. سمية نخالة

ٔا. ثروت زيد 

د. ٔايمن الٔاشقر

د. سمية النخالة

ٔا. عبد الكريم صالح

ٔا. ٔاحلام صلاح

د. معين جبر

ٔا.ارواح كرم

د. علي عبد المحسن

د. سعيد عساف

د. تحسين المغربي

ٔا. قيس شبانة

ٔا. نشٔات قاسم

د. شهناز الفار

ٔا.حنان ٔابو سكران

د. عطا ٔابو هاني

د. محمد صالح (منسقًا)

ٔا. فتحي ٔابو عودة

ٔا. ٔاحمد سياعرة

ٔا. نسرين دويكات

د . علا الخليلي

ٔا. وهيب جبر

د. عبد الكريم ناجي

د. محمد مطر

د. عادل فوارعه

ٔا. مبارك مبارك

ٔا. نادية جبر

د. علي نصار

ٔا.كوثر عطية

د. وجيه ضاهر
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