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:ó©Hh ,Ú©ªLCG ¬Ñë°Uh ¬dBG ≈∏Yh óªfi Éæ«Ñf ≈∏Y ΩÓ°ùdGh IÓ°üdGh ˆ óª◊G

 øe É«∏ oY äÉjƒà°ùe ÜÉ°ùàcG ¢Uôa ÖdÉ£∏d Åu«¡J »àdG á«°SÉ°SC’G á«°SGQódG OGƒŸG øe äÉ«°VÉjôdG IOÉe ó©J
 ∞bGƒe ™e πeÉ©àdG ≈∏Y √óYÉ°ùjh ,äÓµ°ûŸG πMh ÒµØàdG ≈∏Y ¬JQób á«ªæJ ¬d í«àj É‡ ,á«ª«∏©àdG äÉjÉØµdG

.É¡JÉÑ∏£àe á«Ñ∏Jh IÉ«◊G

 á«ªgCÉH Ék«Yh ,ájô°ûÑdG OQGƒŸG á«ªæàH ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN áeƒµM ¬«dƒJ …òdG ΩÉªàg’G ≥`∏£æe øeh
 ègÉæe  É¡àeó≤e  ‘h  á«°SGQódG  ègÉæŸG  ôjƒ£J  ƒëf  º«∏©àdG  IQGRh  ¬LƒJ  ¿Éc  ,á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG  ≥«≤–  ‘  ÉgQhO

 ±É°üe ≈dEG º¡H ∫ƒ°UƒdGh ,ÜÓ£dG iód º«∏©àdG äÉLôîÃ AÉ≤JQÓd Ék«©°S ;á«FGóàH’G á∏MôŸG øe G kAóH ,äÉ«°VÉjôdG
.áeó≤àŸG ∫hódG ‘ º¡fGôbCG

 π©Œ »àdG  ,≥jƒ°ûàdGh  Üò÷G ô°UÉæY É¡«a  ôaGƒàJ  ,áãjóM Ö«dÉ°SCÉH  IOÉŸG  ∫hÉæàJ  É¡fCÉH  ÖàµdG  √òg õ«ªàJh   
 ÖàµdG √òg ócDƒJ Éªc ,áYƒæàe á£°ûfCGh äÉÑjQóJ øe ¬eó≤J Ée ∫ÓN øe ,É¡©e πYÉØàjh É¡ª∏©J ≈∏Y πÑ≤j ÖdÉ£dG

 :»JCÉj Éª«a πãªàJ ,É¡ª∏©Jh äÉ«°VÉjôdG º«∏©J ‘ áª¡e ÖfGƒL ≈∏Y

•.á«JÉ«◊G äÓµ°ûŸGh ∞bGƒŸG ÚHh äÉ«°VÉjôdG iƒàfi ÚH ≥«KƒdG §HGÎdG

•.ábƒ°ûe áHGòL IQƒ°üH iƒàëŸG ¢VôY ≥FGôW ´ƒæJ

•.º∏©àdGh º«∏©àdG äÉ«∏ªY ‘ º∏©àŸG QhO RGôHEG

• øeh  , kÓeÉµàe  vÓc  ¬æe  π©Œh »°VÉjôdG  iƒàëŸG  §HGôJ  ≈∏Y  πª©J  »àdGh  ,á«°VÉjôdG  äGQÉ¡ŸÉH  ΩÉªàg’G
 ,ÉgÒ°ùØJh É¡ª«¶æJh äÉfÉ«ÑdG ™ªL äGQÉ¡eh ,»°VÉjôdG ¢ù◊G äGQÉ¡eh ,»°VÉjôdG π°UGƒàdG äGQÉ¡e :É¡æ«H

 .É«∏©dG ÒµØàdG äGQÉ¡eh

• ‘  ÒµØàdG  á«Ø«c  ‘  áØ∏àîŸG  ¬JÉ«é«JGÎ°SEG  ∞«XƒJh  ,äÓµ°ûŸG  πM  Üƒ∏°SCG  äGƒ£N  ò«ØæàH  ΩÉªàg’G
.É¡∏Mh á«JÉ«◊Gh á«°VÉjôdG äÓµ°ûŸG

•.áØ∏àîŸG á«°VÉjôdG ∞bGƒŸG ‘ á«æ≤àdG ∞«XƒàH ΩÉªàg’G

•.º¡æ«H ájOôØdG ¥hôØdG ™e Ö°SÉæàj ÉÃ ÜÓ£dG Ëƒ≤J ‘ áYƒæàe Ö«dÉ°SCG ∞«XƒàH ΩÉªàg’G

 ÚH ájOôØdG  ¥hôØdG  »YGôJ »àdG  áYƒæàŸG  á«ª«∏©àdG  OGƒŸG  øe á∏eÉµàe áYƒª› º∏©ª∏d ôaƒJ ÖàµdG  √ògh
 áãjó◊G  äÉ«æ≤àdG  ∞«XƒJ  á°Uôa  ÖdÉ£∏d  ôaƒJ  »àdG  ,á«ª«∏©àdG  ™bGƒŸGh  äÉ«›ÈdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ÜÓ£dG

.º∏©àdGh º«∏©àdG á«∏ªY ‘ √QhO ócDƒj É‡ ,á°SQÉªŸG ≈∏Y »æÑŸG π°UGƒàdGh

 π©Œh º¡JÉÑ∏£àe »Ñ∏Jh ,º¡eÉªàgG ≈∏Y Pƒëà°ùJ ¿CG πeCÉæd ,ÜÓ£dG ÉæFGõYC’ ÖàµdG √òg Ω qó≤f PEG øëfh
.IóFÉah á©àe ÌcCG IOÉŸG √ò¡d º¡ª∏©J
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   معنى الضرب    ١٣
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشبكات وعملية الضرب   ١٥
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضرب في ٢  ١٨
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضرب في ٤  ٢١
: تحديد المعطيات الزائدة أو الناقصة ٢٤
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضرب في ١٠  ٣٠  
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٠

٤
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٤

 . . . . . . . . . . . . . .   جدول الضرب    ٤٥
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضرب في ٣  ٤٧
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضرب في ٦  ٤٩
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: البحث عن نمط   ٥٤
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 . . . . . . . . . . . ٥٩

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضرب في ٨  ٦٠
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٥

لضرب في 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣
 . . . . . . . . . . . . . ٣٥لضرب في الصفر وفي الواحد
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٦٠لضرب في 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضرب في ٩  ٦٣
 . . . . . . . . . . . .  الخاصية التجميعية ٦٦

 . . . . . . .٧٠
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧١
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٢
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٥  عالقة القسمة بالضرب
: أختار العملية    

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٩المناسبة
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩١  القسمة على ٢
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٤
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٥  القسمة على ٥
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٩  القسمة على ١٠
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠١
 . . . . . . . . ١٠٢  القسمة مع الصفر وعلى الواحد
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 . . . . . . . .   تمثيل القسمة بنموذج    ١١١

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٣  القسمة على ٣ وعلى ٤
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢١  القسمة على ٦ وعلى ٧
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٩القسمة على ١٠
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٤





 : ستركزُ في دراستِك هذا العامَ على المجاالتِ الرياضيةِ اآلتيةِ

              •
ما. يْنَهُ قةُ بَ تُها، والعِالَ مَ لِيَّةِ وقِسْ دادِ الكُ بُ األَعْ رْ ضَ

           •
. تَكافئةِ ورِ المُ سُ ورِ و الكُ سُ مُ الكُ فَهْ

      •
ادِ  عَ يَّةِ الثُنَائِيَّةِ األَبْ نْدسِ الِ الهَ كَ ائِصِ األَشْ صَ فُ خَ صْ وَ

ليلُها. وتَحْ

 ، وفي أثناءِ دراستِك، ستتعلمُ طرائقَ جديدةً لحلِّ المسألةِ  
ي  ، وتستعملُ أدواتِها، وتنمِّ وتفهمُ لغةَ الرياضياتِ

. ك الرياضيَّ قدراتِك الذهنيةَ وتفكيرَ

ÖdÉ£dG …õjõY ∂«dEGÖdÉ£dG …õjõY ∂«dEG ٨٨



. في بدايةِ الدرسِ   •

، واقرأْ تعريفَ كلٍّ  باللونِ األصفرِ المظللةِ  عن  •
منها.

المسائلَ الواردةَ في  ، والمحلولةَ بخطواتٍ   •
. ك بالفكرةِ الرئيسةِ في الدرسِ رَ ؛ لتُذكِّ تفصيليةٍ

ك على  ، حيثُ تجدُ معلوماتٍ تساعدُ إلى    •
. ، وفي حلِّ المسائلِ والتدريباتِ متابعةِ األمثلةِ المحلولةِ

تَها في مطويتِك  نْ مالحظاتِك التي دوّ  •

    

٩٩ ?äÉ«°VÉjôdG ÜÉàc πª©à°ùJ ∞«c?äÉ«°VÉjôdG ÜÉàc πª©à°ùJ ∞«c



������ �����(1) Üô°†dG  ١٠������ �����(1) Üô°†dG ������ ������ ����� �����١٠�����١٠�����

    

دِ  حَ ا ألَ رً رِّ تَكَ ا مُ عً مْ ثِّلُ جَ مَ يُ ، وَ يْنِ دَ دَ لى عَ  عَ رَ ةٌ تُجْ لِيَّ مَ : هو عَ بُ رْ الضَّ
 . يْنِ دَ دَ الْعَ

ناكِبِ  عَ نْ لِلْ . إِذَ لٍ جُ ا ٨ أَرْ نْهَ لٍّ مِ ، لِكُ ناكِبَ يْكَ ٤ عَ ترِضْ أَنَّ لَدَ افْ  
 . الً جْ رِ أَوْ ٣٢ ٨  × ها  ٤ لِّ كُ

       
 � . بِ رْ ومَ الضَّ هُ فْ فُ مَ شِ تَكْ أَسْ
 �. بِ رْ دَ نَاتِجَ الضَّ جِ اتِ ألَ بَكَ الشَّ نْماطَ وَ األَ اذِجَ وَ لُ النَّمَ مِ تَعْ أَسْ
 �٢ ، ٤ ، ٥ ، ١٠ ، ٠ ، ١ : ادِ دَ عْ رِبُ فِي األَ أَضْ
 � . هُ دَ واعِ قَ بِ وَ رْ ائِصَ الضَّ صَ لُ خَ مِ تَعْ أَسْ
ةِ. �  يَاتِ النّاقِصَ طَ عْ الْمُ ةِ وَ ائِدَ يَاتِ الزّ طَ عْ ديدِ الْمُ ةً بِتَحْ لَ أَ سْ لُّ مَ أَحُ

     

(1) Üô°†dG  


ةُ   بَكَ ب (×)  الشَّ رْ ةُ الضَّ ارَ بِ  إِشَ رْ ةُ الضَّ لَ مْ جُ

رِ فْ بِ في الصِّ ةُ الضرْ يَّ اصِّ بِ  خَ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ الِ لِعَ ةُ اإلِبْدَ يَّ اصِّ خَ



    ِب رْ الضَّ هومِ  مفْ لَ  وْ حَ وماتِي  لُ عْ مَ نْظيمِ  تَ ى  لَ عَ نِي  دَ اعِ لِتُسَ ةَ  يَّ وِ طْ الْمَ هِ  هذِ لُ  مَ أَعْ
. وَّ قَ قِ المُ رَ مِنَ الوَ A4 ٍأُ بورقةٍ واحدة بْدَ . أَ هِ قائِقِ حَ وَ

ةً مِنْ  قَ رَ وِي وَ َطْ ١
ما  ا كَ فِها طوليًّ نْتَصَ مُ

. نَاهُ حٌ َدْ ضَّ وَ وَ مُ هُ

وانِبِ  دَ جَ وِيَحَ ٢  َطْ
ارِ ٥سم،  دَ قْ ةِ بِمِ قَ رَ الْوَ

افَّ  وَ قُ الْحَ مَّ ُلْصِ ثُ
. ةَ انِبِيَّ الجَ

يُوبَ  ي الجُ مِّ ُسَ ٣
 ، لِ صْ روسِ الْفَ ماءِ دُ بِأَسْ

. هُ تُ مْ لَّ ا تَعَ لُ مَ جِّ مَّ ُسَ ثُ

اتِ وَ طُ رُ الْخُ رِّ ُكَ ٤
لَ  مَ عْ (١–٣) ألَ

. رَ يَّاتٍ ُخْ وِ طْ مَ




 








١١  Üô°†dG 



    

          

: (مهارة سابقة) عِ مْ دُ ناتِجَ الْجَ أَجِ

: (مهارة سابقة) رِ رِّ تَكَ عِ الْمُ مْ مالِ الْجَ تِعْ يْنِ بِاسْ تَ يْنِ اآلتِيَ تَ لَ أَ سْ لُّ الْمَ أَحُ

ما  نْهُ لٍّ مِ ، في كُ انِ بَقَ ادَ طَ عَ  سُ لَدَ  
ةً  مْ قِطْعَ ، فكَ ويتِ كَ بَسْ نَ الْ ٤ قِطَعٍ مِ

يْها؟  دَ ويتِ لَ كَ نَ البَسْ مِ

بِ  لْعَ مَ لَ الْ وْ دٌ حَ مَّ حَ كُضُ مُ رْ يَ  
مْ  ، فكَ مِ يَوْ راتٍ فِي الْ وْ ٣ دَ
؟ يْنِ مَ وْ كُضُ في يَ رْ ةً يَ رَ وْ دَ

٥، ١٠، ١٥،  ،  ، ٣٠ 

   ،٣، ٦، ٩،  ، ١٥ 

٢٠، ٣٠،   ، ٥٠ 

١٢ ،  ، ٢،  ، ٦ ، ٨    ، ٨ ، ١٢ ، ١٦ ،   

 ، ٦ ، ١٢ ،   ، ٢٤ 
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(1) Üô°†dG  ١٢

٢ + ٢ + ٢ + ٢ 

١٠ + ١٠ + ١٠ + ١٠ 

٤ + ٤ 

٠ + ٠ + ٠ 

بَ فِي   : (مهارة سابقة) ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ مَّ أَكْ ، ثُ طَ دُ النَّمَ أُحدِّ

٥ + ٥ + ٥ 

: (مهارة سابقة) بَةَ نَاسِ عِ الْمُ مْ ةَ الجَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

  ١ + ١ + ١ + ١ + ١ 





    

      
 nê pPÉ`````ª````` sæ`````dG oπ````` pª````` r©`````nà````` r°`````SnCG
. pÜ rô s°†dG ≈næ r© ne n∞ p°û rµnà r°SnC’

    

بُ الضرْ
بِ رْ ةُ الضَّ لَ مْ جُ

بِ ( × ) رْ ةُ الضَّ ارَ إِشَ

نْها ٤ لٍّ مِ اتٍ فِي كُ وعَ مُ جْ ا مِنْ ٥ مَ وذجً لُ نَمُ مِ تَعْ أَسْ     
ا  جً نُ نَموذَ وِّ كَ أُ

وعاتٍ  مُ جْ ـِ ٥ مَ ل
باتِ  عّ كَ تِعمالِ المُ بِاسْ

نْها  ةِ فِي كلٍّ مِ لَ اخِ تَدَ المُ
. باتٍ عَّ كَ ٤ مُ

س. مْ اتِ الخَ وعَ مُ جْ دَ فِي المَ دَ دُ العَ أَجِ     
. رَ رِّ تَكَ عَ الْمُ مْ الً الْجَ مِ تَعْ سْ باتِ مُ عَّ كَ دَ الْمُ دَ دُ عَ أَجِ

تِي: أْ ا يَ مَ ارُ كَ تِصَ نِي االخْ نُ كِ مْ يُ وَ
بَاتِ عَّ كَ دَ الْمُ دَ عَ ةٍ  وعَ مُ جْ لِّ مَ بَاتِ فِي كُ عَّ كَ دِ الْمُ دَ عَ اتِ  وعَ مُ جْ دُ الْمَ دَ عَ

٢٠  =             ٥       ×               ٤
. بِ رْ ةَ الضَّ لَ مْ جُ ةُ ٥ × ٤ = ٢٠ لَ مْ ى الجُ مَّ تُسَ وَ   

٢٠ =  ٤  +  ٤  +  ٤  +  ٤  +  ٤

          
 ( 1 - 4) ¢SQó∏d •É°ûf

رٌ  رِّ تَكَ عٌ مُ مْ ا جَ نَّهَ ا بِأَ هَ فُ صْ نُ وَ كِ مْ ينِ يُ دَ دَ لَى عَ ةٌ عَ لِيَّ مَ و عَ ربُ هُ الضَّ
. بِ رْ ةُ الضَّ ارَ نِي إِشَ ةُ (×) تَعْ ارَ واإلشَ

. بِ رْ نَى الضَّ عْ افِ مَ شَ تِكْ سْ اذِجِ الِ مالُ النَّمَ تِعْ نِي اسْ نُ كِ مْ يُ

. بَاتٍ عَّ كَ ا ٤ مُ نْهَ لٍّ مِ اتٍ فِي كُ وعَ مُ جْ بَاتِ فِي ٥ مَ عَّ كَ دَ المُ دَ دُ عَ أَجِ

رٌ  رِّ تَكَ عٌ مُ مْ ا جَ نَّهَ ا بِأَ هَ فُ صْ نُ وَ كِ مْ ينِ يُ دَ دَ لَى عَ ةٌ عَ لِيَّ مَ و عَ  هُ
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١٣ Üô°†dG ≈æ©e 



  
؟  بِ رْ اتِجِ الضَّ ادِ نَ لَى إِيجَ عُ عَ مْ ني الْجَ دُ اعِ يْفَ يُسَ كَ  

؟   اطِ نَ النَّشَ ةِ ( ٣ ) مِ طْوَ باتِ فِي الْخُ عَّ كَ لِّيَّ لِلْمُ كُ دَ الْ دَ عَ دُ الْ يْفَ أَجِ كَ  
 . ةٍ يَ تَساوِ وعاتٍ مُ مُ جْ بًا في مَ عَّ كَ يعِ ٢٠  مُ  لِتَوزِ رَ ةً أُخْ حُ طَريقَ رَ أَشْ  

  : بَةَ نَاسِ بِ الْمُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ مَّ أَكْ ، ثُ يَّ لِّ باتِ الْكُ عَّ كَ دَ الْمُ دَ دَ عَ جِ لُ النَّماذِجَ ألَ مِ تَعْ أَسْ

نْها  لٍّ مِ وعاتٍ في كُ مُ جْ ٨ مَ 

. بانِ عَّ كَ مُ

نْها  لٍّ مِ وعاتٍ في كُ مُ جْ ٦ مَ 

. باتٍ عَّ كَ ٤ مُ

نْها  لٍّ مِ وعاتٍ في كُ مُ جْ ٥ مَ 

. باتٍ عَّ كَ ٥ مُ

نْها  لٍّ مِ وعاتٍ في كُ مُ جْ ٤ مَ 

 . باتٍ عَّ كَ ٥ مُ

ما  نْهُ لٍّ مِ تانِ في كُ وعَ مُ جْ مَ  
. باتٍ عَّ كَ ٣ مُ

نْها  لٍّ مِ وعاتٍ في كُ مُ جْ ٣ مَ 

. باتٍ عَّ كَ ٤ مُ
ةٌ فيها دَ ةٌ واحِ وعَ مُ جْ مَ  

. باتٍ عَّ كَ ٥ مُ

. بِ رْ عِ والضَّ مْ ةَ بينَ الجَ القَ حُ العَ ضِّ   أُوَ

  رَ رائقَ أُخْ فَ طَ شِ تَكْ سْ باتِ ألَ عَّ كَ لُ المُ مِ تَعْ أَسْ     
 . يَةٍ تَساوِ اتٍ مُ وعَ مُ جْ بًا في مَ عَّ كَ زيعِ ٢٠ مُ لِتَوْ

دَ  دَ عَ اتِ وَ وعَ مُ جْ دَ الْمَ دَ لِ عَ وَ دْ لُ في الْجَ جِّ أُسَ وَ
دَ  دَ لُ الْعَ جِّ مَّ أُسَ ، ثُ ةٍ وعَ مُ جْ لِّ مَ بَاتِ في كُ عَّ كَ الْمُ

. باتِ عَّ كَ مُ يَّ لِلْ لِّ الْكُ

       
       

          



(1) Üô°†dG  ١٤



                     

ابَ  وَ بَتْ أَكْ تَّ رَ ، فَ ةً لَ فْ يْلى حَ تْ لَ أَقامَ
ةِ في ٣ لَ اوِ ى الطّ لَ يرِ عَ صِ الْعَ

فٍّ ٥ لِّ صَ تْ في كُ عَ ضَ وَ ، وَ وفٍ فُ صُ
ها؟ لِّ كوابِ كُ دُ األَ دَ ا عَ ، مَ وابٍ أَكْ

      
 nè pJÉnf  nó`̀ pLnC’  päÉµnÑ s°ûdG  oπ pª r©nà r°SnCG

. pÜ rô s°†dG

    
ةُ بَكَ الشَّ
وامِلُ الْعَ

بِ رْ ناتجُ الضَّ
بِ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ الِ لِعَ ةُ اإلِبْدَ يَّ خاصِّ

 . ةً بَكَ شَ ى  مَّ يُسَ ةٍ  يَ اوِ تَسَ مُ دةٍ  مِ وأَعْ يَةٍ  اوِ تَسَ مُ وفٍ  فُ صُ في  ابِ  وَ كْ األَ تِيبَ  تَرْ إِنَّ 
ى مَّ بُها تُسَ رْ تِمُّ ضَ تِي يَ دادُ الَّ عْ ، واألَ بِ رْ ادِ ناتِجِ الضَّ ى إِيجَ لَ نِي عَ دُ اعِ سَ يَ تُ هِ وَ

. بِ رْ ى ناتجَ الضَّ مَّ اتِجُ يُسَ دُ النّ دَ ، والْعَ وامِلَ عَ

لَةِ ؟ اوِ ى الطّ لَ مْ كوبًا عَ  كَ     
 . ةٍ بَكَ لِ شَ مَ دِّ لِعَ عَ الْعَ لَ قِطَ مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ ، يُ يِّ لِّ وابِ الْكُ كْ دِ األَ دَ ادِ عَ إلِيجَ

. عٍ نْها ٥ قِطَ لٍّ مِ فوفٍ في كُ ةُ ٣ صُ بَكَ رُ الشَّ هِ ظْ تُ
٣ × ٥ = ١٥ : نْ إِذَ

ا نْهَ مِ ةٍ  دَ واحِ لِّ  كُ في  يَةٍ  تَساوِ مُ اتٍ  وعَ مُ جْ مَ  ٣ في  وابِ  كْ األَ دَ  دَ عَ أَنَّ  أَيْ 
ي ١٥ كوبًا .  اوِ وابٍ يُسَ ٥ أَكْ



       

٥

٣

رِبُ أَضْ    عُ مَ أَجْ   

١٥  =  ٥  × ٣ ٥ + ٥ + ٥ = ١٥
بِ رْ نَاتجَ الضَّ امِلٍ عَ امِلٌ عَ

pÜ rô s°†dG nán∏ rª oL oÖoà rcnCG
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دِ  دَ عَ ادِ  يجَ إلِ بٍ  رْ ضَ تَيْ  لَ مْ جُ تُبُ  أَكْ  
لٍ  لُّ طِفْ ا كانَ كُ عَ ٥ أَطْفالٍ إِذَ مِ مَ الَ األَعْ

 . يْنِ لَمَ لُ عَ مِ يَحْ

تِي  ر الَّ لِيَّــةُ األُخْ مَ عَ ا الْ   مَ

يَّةَ  خاصِّ ــقُ  قِّ وتُحَ ا  هَ فُ رِ أَعْ
تِي. ابَ حُ إِجَ ضِّ ال؟ أُوَ بْدَ اإلِ

C04-02A-105732



 . بِ رْ يِّرُ نَاتِجَ الضَّ غَ وبَةِ ال يُ رُ ضْ ادِ الْمَ دَ عْ تِيبِ األَ يِيرَ تَرْ نِي أَنَّ تَغْ بِ تَعْ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ الِ لِعَ ةُ اإلِبْدَ يَّ خاصِّ
٤  =       ١٢    × ا      ٣  =       ١٢               أيضً  ٣    ×  ٤         

عاملٌ       عاملٍعاملٌ       عاملٍ

∫GóHE’G á«°UÉN

: المثاالن (١، ٢) بَةَ نَاسِ بِ الْمُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

   

لُ  كْ ثِّلُ الشَّ مَ يُ ، وَ رٍ وَ بُومُ صُ لْ عادَ أَ نْدَ سُ  عِ   
تَيْ  لَ مْ جُ تُبُ  أَكْ اتِهِ.  حَ فَ صَ   دَ إحْ رُ  اوِ جَ الْمُ

ةٍ. حَ فْ لِّ صَ رِ في كُ وَ دِ الصُّ دَ ادِ عَ بٍ إلِيجَ رْ ضَ











o±ƒØ t°üdG »a pO nó n© rdG
 x∞ n°U uπ oc

 nO nó n© rdG
 s»u∏ oµ rdG

o±ƒØ t°üdG »a pO nó n© rdG
x∞ n°U uπ oc

 nO nó n© rdG

s»u∏ oµ rdG

٨=٤×٨٢=٢×٤

       

 , läÉ nµnÑ n°T  n»`̀ pg  2  p∫É`̀nã`̀ pe  »`̀ pa  oê pPÉªsædG
 nø`̀`̀ pe mO nó```````` nY rø`̀ `̀ `̀ pe o¿ sƒ```` nµ````nà```` nJ É`̀ `̀ ` n¡`̀ `̀ ` sfC’

. pI nó pª rYnC r’Gh p±ƒ oØ t°üdG



ناتجَ الضربِ ناتجَ الضربِ

(1) Üô°†dG  ١٦



؟  بِ رْ اتِجَ الضَّ دَ نَ لَى أَنْ أَجِ بَكاتُ عَ نِي الشَّ دُ يْفَ تُساعِ كَ 

: مثال ٢ بَ فِي  ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ ، وَ الِ ةَ اإلِبْدَ يَّ اصِّ لُ خَ مِ تَعْ أَسْ   

؟ بُوعٍ بُ فِي أُسْ رَ ا تَشْ بً وْ مْ كُ ميًّا، فكَ وْ لِيبِ يَ نَ الْحَ يْنِ مِ بَ وْ ربُ مها كُ تشْ  

الِ  بْدَ يَّةِ اإلِ ضيحِ خاصِّ دادَ ٣ ، ٤ ، ١٢ لِتَوْ سالِمٍ األَعْ لِيٍّ وَ نْ عَ لٌّ مِ لَ كُ مَ تَعْ ا اسْ nCÉ: إذَ n£ nîrdG o∞ p°ûnà rcn CG 

ا؟ اذَ لِمَ ؟ وَ ةً حيحَ تُهُ صَ لَ مْ ما كانَتْ جُ نْهُ نْ مِ ، فَمَ بِ رْ لِيَّةِ الضَّ مَ لِعَ

ةِ  بَكَ نِ الشَّ بِّرُ عَ عَ بٍ تُ رْ لَةَ ضَ مْ تُبُ جُ  أَكْ      
مثال ٢ ةِ. رَ اوِ جَ مُ الْ

: رُ مْ مَ األَ ا لَزِ ةَ إِذَ بَكَ لُ الشَّ مِ تَعْ أَسْ ، وَ ألَةَ سْ لُّ الْمَ أَحُ

  
٤×٣=١٢
٣×٤=١٢

 
٣×٤=١٢

٤+٤+٤=١٢

: المثاالن (١، ٢) بَةَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ



 : بَةَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ : أَكْ بَةَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ : أَكْ بَةَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ : أَكْ بَةَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ : أَكْ بَةَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ : أَكْ بَةَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

٥ × ٢ = ١٠ 

١٠ =  × ٢
  ٣ × ٥ = ١٥ 

  ٣ = ١٥ × 
٣ × ٩ = ٢٧ 

 = ٩ × ٣

١٧ Üô°†dG á«∏ªYh äÉµÑ°ûdG 



      
»a pÜ rô s°†dG nè pJÉnf oó pLnCG

2 pO nó n© rdG

    

ولِ صُ دِ الْفُ بَ أَحَ الَّ مٌ طُ لِّ عَ عَ مُ زَّ وَ
يَةٍ، اوِ تَسَ وعاتٍ مُ مُ جْ انِي مَ فِي ثَمَ

لِ  مَ ؛ لِعَ نْها طالِبانِ لٍّ مِ  في كُ
بِ  الَّ دُ الطُّ دَ ا عَ ، فمَ نِّيٍّ وعٍ فَ رُ شْ مَ

م؟  هِ يعِ مِ جَ

ولِ صُ دِ الْفُ بَ أَحَ الَّ مٌ طُ لِّ عَ عَ مُ زَّ وَ
يَةٍ، اوِ تَسَ وعاتٍ مُ مُ جْ انِي مَ فِي ثَمَ

لِ  مَ ؛ لِعَ نْها طالِبانِ لٍّ مِ  في كُ
بِ  الَّ دُ الطُّ دَ ا عَ ، فمَ نِّيٍّ وعٍ فَ رُ شْ بِ مَ الَّ دُ الطُّ دَ ا عَ ، فمَ نِّيٍّ وعٍ فَ رُ شْ مَ

لِ  مَ ؛ لِعَ نْها طالِبانِ لٍّ مِ  في كُ
بِ  الَّ دُ الطُّ دَ ا عَ ، فمَ نِّيٍّ وعٍ فَ رُ شْ مَ

لِ  مَ ؛ لِعَ نْها طالِبانِ لٍّ مِ  في كُ

مُ  سْ رَ وَ ةٍ،  بَكَ شَ ينُ  وِ تَكْ نْها  مِ ٢؛  دِ  دَ الْعَ فِي  بِ  رْ لِلضَّ ةٌ  دَّ عِ طرائقُ  نَاكَ  هُ
ةٍ. ورَ صُ

لِّ  كُ في  كانَ  إِذا  الثَّمانِي  موعاتِ  جْ الْمَ فِي  بِ  الَّ الطُّ دُ  دَ عَ ا  مَ       
؟  ةٍ طالِبَانِ موعَ جْ مَ



    

. ةً بَكَ نُ شَ وِّ كَ أُ    
وفٍ  فُ نَةً مِنْ ٨ صُ وَّ كَ ةً مُ بَكَ لُ شَ مَ    أَعْ

: تَانِ عَ نْها  قِطْ في كلٍّ مِ

. ةً ورَ مُ صُ سُ أَرْ       
 : نَانِ ئَانِ اثْ يْ نْها شَ لٍّ مِ وعاتٍ في كُ مُ جْ مُ ٨ مَ سْْْْْْْْ أَرْ   

لِ = ٨ × ٢ = ١٦ طالبًا. صْ بِ الْفَ الَّ دُ طُ دَ نْ عَ إِذَ

X XX X
X XX X

X XX X
X XX X

X XX X
X XX X

X XX X
X XX X١ ٦  =  ٢  +  ٢  +  ٢  +  ٢  +  ٢  +  ٢  +  ٢  +  ٢

١ ٦ =  ٢ +٢ +٢ +٢ +٢ +٢ +٢ +٢
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 . انِ لَمَ لِّ طالِبٍ قَ عَ كُ بٍ مَ ١٠ طُالّ 

ها؟  لِّ مِ كُ الَ دُ األقْ دَ ا عَ مَ
ا  لُهَ مِ تَعْ تِي أَسْ ةَ الَّ تَلِفَ خْ مُ ائِقَ الْ حُ الطَّرَ ضِّ أُوَ  

دِ ٢ دَ بِ للعَ رْ قائِقَ الضَّ رَ حَ كَّ ألَتَذَ

نْها ٢ نْها ٤٢ جمموعاتٍ يف كلٍّ مِ نْها ٣٢ جمموعاتٍ يف كلٍّ مِ وفٍ يف كلٍّ مِ فُ ٥ صُ

: مثال ١ رُ مْ مَ األَ ا لَزِ مَ إِذَ سْ ةَ أَوِ الرَّ بَكَ الً الشَّ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

بِ في ٢ رْ ادِ نَاتِجِ الضَّ يَّ إلِيجَ زِ فْ قَ دَّ الْ لَ الْعَ مِ تَعْ ني أَنْ أَسْ نُ كِ مْ ويُ

؛  بُوعِ سْ األُ فِي  يّامٍ  أَ  ٣ تَهُ  اجَ رّ دَ بًا  اكِ رَ ةِ  سَ رَ دْ الْمَ إلَى  دٌ  مَّ حَ مُ بُ  هَ يَذْ      
َيّامِ الثَّالثَةِ؟  عُ في األ طَ ا يَقْ تْرً مْ كيلومِ ، فكَ يْنِ تْرَ ومِ يلُ مٍ كِ لِّ يَوْ عُ في كُ طَ يَقْ فَ

تِي  الَّ تْراتِ  الْكيلومِ دِ  دَ إليجادِ عَ ، وَ دِ احِ الْوَ مِ  يَوْ الْ فِي  يْنِ  تْرَ دٌ كيلومِ مَّ حَ مُ طعُ  يَقْ
بِ ٣ × ٢ رْ دُ نَاتِجَ ضَ ، أَجِ يّامٍ ها في ٣ أَ عُ طَ يَقْ

أُ ٢ ، ٤ ، ٦ رَ مَّ أَقْ ، ثُ تانِ دَ حْ نْها وَ لٍّ مِ يَةٍ في كُ تَساوِ اتٍ مُ زَ فْ دُّ ٣ قَ أَعُ
. يّامٍ ةِ أَ تْراتٍ في ثَالثَ تَهُ ٣ × ٢ = ٦ كيلومِ اجَ رَّ ا دَ بً اكِ دٌ رَ مَّ حَ عُ مُ طَ نْ يَقْ إِذَ



بِ في  رْ ادِ نَاتِجِ الضَّ يَّ إلِيجَ زِ فْ قَ دَّ الْ لَ الْعَ مِ تَعْ ني أَنْ أَسْ نُ كِ مْ ويُ

          

 



٦
٢ ×

٢
٢ ×

٩
٢ ×

٨
٢ ×





:  المثاالن (١، ٢) بَةَ نَاسِ بِ الْمُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ
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مْ  كَ فَ  ، لٍ جُ أَرْ  ٨ بُوتِ  نْكَ عَ لِلْ انَ  كَ ا  إذَ  
؟ يْنِ وتَ بُ نْكَ الً لِعَ جْ رِ

؟  يِنْ ائِرَ ا لِطَ ناحً مْ جَ كَ  

. نِ يَاالَ مْ رِ نْهُ دٍ مِ لِّ واحِ عَ كُ ، مَ بٍ الَّ ةُ طُ ثَالثَ 

بِ الثَّالثةِ؟ الَّ عَ الطُ دُ الريَاالتِ مَ دَ ا عَ مَ
؟  يْنِ بَّعَ رَ ا لِمُ عً لْ مْ ضِ كَ  

: المثاالن (١، ٢) رُ مْ مَ األَ ا لَزِ لُ النَّماذِجَ إِذَ مِ تَعْ أَسْ ، وَ ائِلَ اآلتيةَ سَ لُّ الْمَ أَحُ

يْنَ  ها بَ ونُ ناتِجُ يْثُ يَكُ ، بِحَ بِ رْ لِيَّةِ الضَّ مَ لَى عَ يَاةِ عَ اقِعِ الْحَ نْ وَ ةً مِ أَلَ سْ تُبُ مَ : أَكْ lá nMƒà rØ ne lánd nCÉ r°ù ne 

يْنِ ١١ وَ ١٩ دَ دَ عَ الْ

دِ ٢ دَ بِ في العَ رْ لِيَّةَ الضَّ مَ نُ عَ مَّ تَضَ يَاةِ تَ اقِعِ الْحَ نْ وَ ةً مِ أَلَ سْ مَ 

: المثاالن (١، ٢) بَةَ نَاسِ بِ الْمُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

: المثال (١) رُ مْ مَ األَ ا لَزِ مَ إِذَ سْ ةَ أَوِ الرَّ بَكَ الً الشَّ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجْ

٢ × ٧ ٢ × ٩ ١٠ × ٢ ٢ × ٨ 

٢
٥  ×

٢
٣  ×

٥
٢  ×

٤
٢  ×



نْهام ٢ جمموعتَانِ يف كلٍّ مِ



نْها ٢ اتٍ يف كلٍّ مِ ٦ جمموعَ



نْها ٢ وفٍ يف كلٍّ مِ فُ ٤ صُ
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 »`̀ pa pÜ rô`̀` s°`̀`†`̀`dG nè`̀ ` pJÉ`̀ `nf oó`̀ `̀ `̀ pLnCG

4 pO nó n©dG

ــةٌ  ــنَ ــاحِ ــلُ  شَ ــمِ ــحْ تَ
كانَ  ا  ــإِذَ فَ  ، ــاراتٍ ــيّ ٥سَ

؟ سِ مْ اتِ الْخَ يّارَ ةً لِلسَّ لَ جَ مْ عَ كَ ، فَ تٍ الَ جَ ةِ ٤ عَ دَ ةِ الْواحِ يّارَ لِلسَّ

    

رائِقَ  لَ الطّ مِ تَعْ ني أَنْ أَسْ نُ كِ مْ دِ ٤، يُ دَ بِ فِي العَ رْ إليجادِ نَاتِجِ الضَّ
دِ ٢ دَ بِ في العَ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ ها فِي عَ تُ بَعْ تِي اتَّ ا الَّ هَ سَ نَفْ

سِ  مْ ةً لِخَ لَ جَ مْ عَ ، فَكَ التٍ جَ ةِ ٤ عَ دَ ةِ الْواحِ يّارَ انَ لِلسَّ ا كَ إِذَ    
؟ اتٍ يّارَ سَ

دِّ عِ الْعَ مالِ قِطَ تِعْ ا بِاسْ جً لُ نَموذَ مَ أَعْ    
. عٍ بَعُ قِطَ ا أَرْ نْهَ لٍّ مِ اتٍ فِي كُ وعَ مُ جْ سِ مَ مْ ا لِخَ جً وذَ لُ نَمُ مَ .أَعْ عٍ بَعُ قِطَ ا أَرْ نْهَ لٍّ مِ اتٍ فِي كُ وعَ مُ جْ سِ مَ مْ ا لِخَ جً وذَ لُ نَمُ مَ .أَعْ عٍ بَعُ قِطَ ا أَرْ نْهَ لٍّ مِ اتٍ فِي كُ وعَ مُ جْ سِ مَ مْ ا لِخَ جً وذَ لُ نَمُ مَ .أَعْ عٍ بَعُ قِطَ ا أَرْ نْهَ لٍّ مِ اتٍ فِي كُ وعَ مُ جْ سِ مَ مْ ا لِخَ جً وذَ لُ نَمُ مَ .أَعْ عٍ بَعُ قِطَ ا أَرْ نْهَ لٍّ مِ اتٍ فِي كُ وعَ مُ جْ سِ مَ مْ ا لِخَ جً وذَ لُ نَمُ مَ .أَعْ عٍ بَعُ قِطَ ا أَرْ نْهَ لٍّ مِ اتٍ فِي كُ وعَ مُ جْ سِ مَ مْ ا لِخَ جً وذَ لُ نَمُ مَ .أَعْ عٍ بَعُ قِطَ ا أَرْ نْهَ لٍّ مِ اتٍ فِي كُ وعَ مُ جْ سِ مَ مْ ا لِخَ جً وذَ لُ نَمُ مَ .أَعْ عٍ بَعُ قِطَ ا أَرْ نْهَ لٍّ مِ اتٍ فِي كُ وعَ مُ جْ سِ مَ مْ ا لِخَ جً وذَ لُ نَمُ مَ .أَعْ عٍ بَعُ قِطَ ا أَرْ نْهَ لٍّ مِ اتٍ فِي كُ وعَ مُ جْ سِ مَ مْ ا لِخَ جً وذَ لُ نَمُ مَ .أَعْ عٍ بَعُ قِطَ ا أَرْ نْهَ لٍّ مِ اتٍ فِي كُ وعَ مُ جْ سِ مَ مْ ا لِخَ جً وذَ لُ نَمُ مَ .أَعْ عٍ بَعُ قِطَ ا أَرْ نْهَ لٍّ مِ اتٍ فِي كُ وعَ مُ جْ سِ مَ مْ ا لِخَ جً وذَ لُ نَمُ مَ أَعْ

وي  تَحْ نْها  مِ ةٍ  وعَ مُ جْ مَ لُّ  كُ  ، اتٍ وعَ مُ جْ مَ سِ  مْ خَ في  عِ  الْقِطَ دُ  دَ عَ
. ةً عَ ي ٢٠ قِطْ اوِ عٍ يُسَ ٤ قِطَ

ةً مُ صورَ سُ أرْ       
بِ ٥ × ٤ رْ دَ ناتِجَ ضَ جِ رَ ألَ رِّ تَكَ عَ الْمُ مْ لُ الْجَ مِ تَعْ أَسْ

٤       +        ٤         +     ٤        +      ٤       +       ٤     =  ٢٠            

. ةً لَ جَ التِ = ٥ × ٤ = ٢٠ عَ جَ دُ الْعَ دَ نْ عَ إِذَ
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ها؟  عُ بَةٍ يَضَ لْ مْ عُ ا، فَفي كَ لَمً هُ ٢٨ قَ عَ ا كانَ مَ ، إذَ بَةٍ لْ ةِ أَقْالمٍ في عُ عَ بَ لَّ أَرْ بْدُ اللهِ كُ عُ عَ يَضَ  

؟  ةَ يقَ هِ الطَّرِ ذِ لُ هَ اذا أُفَضِّ يِّنُ لِمَ اتِجَ ٤ × ٦، ثُمَّ أُبَ دَ نَ َجِ ا ألِ لُهَ مِ تَعْ ةً أَسْ يقَ حُ طَرِ رَ : أَشْ lá nMƒà rØ ne lánd nCÉ r°ù ne 

تِي.  ابَ حُ إِجَ رَ ؟ أَشْ ةٌ حيحَ ا صَ تُهَ ما إِجابَ نْهُ نْ مِ اتِجَ ٨×٤، مَ نَان نَ الِيَة وأَفْ ن غَ ت كلّ مِ دَ جَ nCÉ: أَوْ n£ nîrdG o∞ p°ûnà rcn CG 

لُّها . دِ ٤، ثُمَّ أَحُ دَ عَ بَ فِي الْ رْ نُ الضَّ مَّ تَضَ ياةِ تَ اقِعِ الْحَ نْ وَ ةً مِ أَلَ سْ    مَ

ناكَ  هُ كانَ  وَ  ، بٍ طُالّ ةِ  عَ بَ ألَرْ عُ  تَّسِ يَ فٍّ  صَ لُّ  كُ انَ  كَ ا  إِذَ  ، دِ قاعِ مَ الْ نَ  مِ وفٍ  فُ صُ  ٩ ا  فِيهَ بٍ  طُالَّ حافِلَةُ   
؟ وبُ الْحافِلَةِ كُ مْ رُ كِنُهُ مْ ينَ ال يُ ذِ بِ الَّ دُ الطُّالَّ دَ ا عَ ٤٨ طالِبًا، فَمَ

: مثال ١ رُ مْ مَ األَ ا لَزِ مَ إِذَ سْ الً النَّماذِجَ أَوِ الرَّ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ ةَ الضَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

نْ  نُ مِ وَّ تَكَ لُّ كِتَابٍ يَ ا كانَ كُ ، إِذَ تُبٍ أَ خالِدٌ ٨ كُ رَ قَ  
؟ الِدٌ ا خَ أَهَ رَ تِي قَ ولِ الَّ صُ فُ دُ الْ دَ ا عَ ، فَمَ ولٍ ٤فُصُ

: مثال ١ رُ مْ مَ األَ ا لَزِ مَ إِذَ سْ ةَ أَوِ الرَّ بَكَ الً الشَّ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

٤ × ١٠ ٦ × ٤  ٤
٤  ×

٤
٥  ×

: مثال ١ رُ مْ مَ األَ ا لَزِ مَ إِذَ سْ الً النَّماذِجَ أَوِ الرَّ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ
٣
٤  ×

٨ × ٤ ٤
٧  ×

٤ × ٩ 

٧×٤ اتِجَ  نَ ــدُ  أَجِ يْفَ  كَ 

اتِجِ ٧×٢ ةِ نَ فَ رِ عْ بِمَ

 
ا ٨+٤ هَ يَ نفسُ ٨×٤ هِ

ي ١٢ اوِ سَ وتُ

 
ا هَ يَ نفسُ ٨×٤ هِ

٤+٤+٤+٤+٤+٤+٤+٤
ي ٣٢ اوِ سَ وتُ
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ةِ  بَكَ نِ الشَّ بِّرُ عَ عَ تِي تُ بِ الّ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُّبُ جُ أكْ ةِ   بَكَ نِ الشَّ بِّرُ عَ عَ تِي تُ بِ الّ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُّبُ جُ أكْ ةِ   بَكَ نِ الشَّ بِّرُ عَ عَ تِي تُ بِ الّ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُّبُ جُ أكْ ةِ   بَكَ نِ الشَّ بِّرُ عَ عَ تِي تُ بِ الّ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُّبُ جُ أكْ  
: (الدرس ٤-١) أدناهُ

   

٨ × ٣ = ٢٤ (`L   ٥ × ٧ = ٣٥ ( CG

٤ × ٦ = ٢٤ (O     ٦ × ٦ =٣٦ (Ü

ةَ ٥ × ٧ :  دُ قِيمَ أَجِ انَ ٧ × ٥ = ٣٥، فَ ا كَ إِذَ انَ   ا كَ إِذَ انَ   ا كَ إِذَ انَ   ا كَ إِذَ  
(الدرس ٤-١)

  ٣٠ ( CG

٣٥ (Ü 
٤٠ (`L     
٤٥ (O    

: (الدرسان ٤-٢، ٤-٣) رُ مْ َ مَ األْ ا لَزِ مَ إِذَ سْ ةَ أَوِ الرَّ بَكَ الً الشَّ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ
٨

٤  ×   
٤

٩  ×   
٧

٢  ×   
٢

٦  ×

(الدرس ٤-١) : بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ مَّ أَجِ الِيَةِ، ثُ الِ التَّ كَ شْ لٍّ مِنْ األَ ةَ لِكُ بَ نَاسِ بِ الْمُ رْ ةَ الضَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

                 

: بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ مَّ أَجِ الِيَةِ، ثُ الِ التَّ كَ شْ لٍّ مِنْ األَ ةَ لِكُ بَ نَاسِ بِ الْمُ رْ ةَ الضَ لَ مْ تُبُ جُ :أَكْ بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ مَّ أَجِ الِيَةِ، ثُ الِ التَّ كَ شْ لٍّ مِنْ األَ ةَ لِكُ بَ نَاسِ بِ الْمُ رْ ةَ الضَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

                

: بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ مَّ أَجِ الِيَةِ، ثُ الِ التَّ كَ شْ لٍّ مِنْ األَ ةَ لِكُ بَ نَاسِ بِ الْمُ رْ ةَ الضَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

                                                

: بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ مَّ أَجِ الِيَةِ، ثُ الِ التَّ كَ شْ لٍّ مِنْ األَ ةَ لِكُ بَ نَاسِ بِ الْمُ رْ ةَ الضَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ
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ا، بَاحً ةِ صَ سَ رَ دْ بُ إِلَى الْمَ الَّ بُ الطُ هَ يَذْ
، ةِ سَ رَ دْ بَ إلَى الْمَ الَّ لُ الطُّ نْقُ يّاراتٍ تَ ناكَ ٤ سَ ا كانَ هُ إِذَ فَ

فِّ  الصَّ فِي  بِ  الّ الطُّ فُ  نِصْ كانَ  وَ  ، بٍ الَّ طُ  ٩ لُ  نْقُ تَ ةٍ  يّارَ سَ لُّ  كُ كانَتْ  وَ  
؟  بَعِ رْ اتِ األَ يَّارَ بُونَ فِي السَّ كَ بِ الَّذينَ يَرْ الَّ دُ الطُّ دَ ما عَ ، فَ لِ وَّ األَ

ها؟  فُ رِ تِي أَعْ يَاتُ الَّ طَ عْ ما الْمُ

ا.  بَاحً ةِ صَ سَ رَ دْ بُ إِلَى الْمَ الَّ بُ الطُ هَ •  يَذْ

 . بٍ الّ لُ ٩ طُ نْقُ نْها تَ لٌّ مِ يّاراتٍ كُ ةِ في ٤ سَ سَ رَ دْ بُ إلَى الْمَ الَّ بُ الطُّ هَ •  يَذْ

. لِ وَّ فِّ األَ بِ فِي الصَّ الَّ فُ الطُّ •  نِصْ
؟ وبُ لُ طْ ا الْمَ مَ

. بَعِ رْ يّاراتِ األَ بُونَ فِي السَّ كَ بِ الَّذينَ يَرْ الَّ دُ الطُّ دَ •  عَ

ها؟  فُ رِ تِي أَعْ يَاتُ الَّ طَ عْ ما الْمُ

لَةِ؟ أَ سْ لِّ الْمَ ةُ لِحَ يَّ رورِ يَاتُ الضَّ طَ عْ ا الْمُ رُ مَ رِّ قَ أُ
 : يَ ةُ هِ يَّ رورِ يَاتُ الضَّ طَ عْ الْمُ

 . يّاراتِ دُ السَّ دَ •  عَ
ةٍ. يّارَ لُّ سَ هم كُ لُ نْقُ بِ الَّذينَ تَ الّ دُ الطُّ دَ •  عَ

لَةِ؟ أَ سْ لِّ الْمَ ةُ لِحَ يَّ رورِ يَاتُ الضَّ طَ عْ ا الْمُ رُ مَ رِّ قَ أُ
 : يَ ةُ هِ يَّ رورِ يَاتُ الضَّ طَ عْ الْمُ

دِ  دَ يّاراتِ في عَ دَ السَّ دَ رِبُ عَ ، نَضْ بَعُ رْ يّاراتُ األَ مُ السَّ هُ لُ نْقُ بِ الَّذينَ تَ الّ دِ الطُّ دَ ادِ عَ إليجَ
ةٍ.  يّارَ لُّ سَ مْ كُ هُ لُ نْقُ ينَ تَ بِ الَّذِ الَّ الطُّ

٣٦    =  ٩  ×  ٤
الِبًا. بَعِ = ٣٦ طَ رْ يَّاراتِ األَ هم السَّ لُ نْقُ ينَ تَ بِ الَّذِ الَّ دُ الطُّ دَ ن عَ إذَ

دِ  دَ يّاراتِ في عَ دَ السَّ دَ رِبُ عَ ، نَضْ بَعُ رْ يّاراتُ األَ مُ السَّ هُ لُ نْقُ بِ الَّذينَ تَ الّ دِ الطُّ دَ ادِ عَ إليجَ
بِ ا الَّ الطُّ

. حيحٌ وابَ صَ إنَّ الْجَ : ٩ + ٩ + ٩ + ٩ = ٣٦، فَ ا أَنَّ ، بِمَ لَّ عُ الْحَ أُراجِ

: ةُ ائِدَ ياتُ الزّ طَ عْ الْمُ
ةِ. سَ رَ عدُ المدْ وْ • مَ

بِ فِي الَّ فُ الطُّ • نِصْ
. لِ وَّ فِّ األَ    الصَّ
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 . مٍ دَ قَ ةِ  رَ كُ اةِ  بارَ لِمُ دُخولٍ  بِطاقاتُ  دَ  مَ أَحْ عَ  مَ  
عَ  مَ وَ ــى.  أُولَ ــةً  جَ رَ دَ نْها  مِ ةٌ  رَ شْ عَ انَ  كَ ا  ــإِذَ فَ
 . يْنِ تَ رَّ ه مَ عَ تِي مَ بِطَاقاتِ الَّ دِ الْ دَ ثْلُ عَ هِ مِ ديقِ صَ

؟  دَ مَ يقِ أَحْ دِ عَ صَ ةً مَ مْ بِطاقَ فَكَ

دَ  دَ عَ اءِ وَ انِ البَيْضَ صَ مْ دَ القُ دَ بَيِّنُ عَ مُ التَّالي يُ سْ الرَّ  
مْ  ، فَكَ البِسِ لٍّ لِبَيْعِ المَ حِ اءِ فِي مَ قَ رْ انِ الزَّ صَ مْ القُ
ا  ، إِذَ قَ رَ رَ أَزْ آخَ يَضَ وَ يصٍ أَبْ اءُ قَمِ رَ لِّفُ شِ يُكَ سَ
نُ  ثَمَ وَ االً  يَ رِ  ٦٧ يَضِ  األَبْ يصِ  مِ القَ نُ  ثَمَ انَ  كَ

؟  االً يَ قِ ٧٥ رِ رَ األَزْ

لوماتِ  عْ المَ تَ  تَحْ ا  طًّ عُ خَ ، وأَضَ تْ دَ جِ إِنْ وُ ةَ  اقِصَ النَّ اتِ  ومَ لُ عْ الْمَ تُبُ  أَكْ سائِلِ اآلتِيَةِ،  الْمَ مِنَ  الًّ  لُّ كُ أَحُ
: تْ دَ الزائِدةِ إِنْ وجِ

ا،  تْرً نْتِمِ ى ٥٨ سَ لْمَ زامِ سَ  طُولُ حِ    

زيدُ  يَ مْ  كَ ا.  تْرً نْتِمِ سَ  ٤٨ تِها  أُخْ زامِ  حِ طُولُ  وَ
تِها؟ زامِ أُخْ لى حِ ى عَ لْمَ زامِ سَ طُولُ حِ

ابِِعِ  ؤالِ الرَّ ةَ السُّ يدُ كِتابَ  أُعِ

. لُّهُ ، ثُمَّ أَحُ هِ لِّ ةِ لِحَ مَ زِ طَياتِ الالَّ عْ مُ ةِ الْ بِإضافَ

ا  اهَ تَرَ تِي اشْ ياءِ الَّ ةٌ بِاألَشْ ناهُ قائِمَ ولِ أَدْ دْ فِي الْجَ  
؟ بائِعُ هُ الْ ادَ لَ مْ رياالً أَعَ ، فكَ تَبَةِ كْ مَ نَ الْ رٌ مِ نَاصِ

اءُ قَ رْ انُ الزَّ صَ القُمْ

اءُ انُ البَيْضَ صَ القُمْ

     

دُ دَ العَ
٢٥    ٢٠       ١٥      ١٠         ٥         ٠

     
المٌ ٢أَقْ
راقٌ ١أَوْ

ليدٍ قُ تَجْ رَ ٣وَ

ةِ اآلتِيَةِ:  ئِلَ سْ نِ األَ ةِ، أُجيبُ عَ ابِقَ ةِ السّ حَ فْ ةِ فِي الصَّ لَ أَ سْ وعِ إلَى الْمَ جُ بِالرُّ

يْفَ  رُ كَ كُ الِ ٢، وأَذْ ؤَ نِ السُّ تِي عَ عُ إجابَ أُراجِ  
تِي؟ ابَ ةِ إجَ حَّ نْ صِ قُ مِ قَّ أَتَحَ

ةَ  يَّ ــــرورِ لُومـــاتِ الضَّ عْ مَ فُ الْ رِ يْــفَ أَعْ كَ  
؟ ةِ أَلَ سْ مَ ةِ في الْ يَّ رورِ يْرَ الضَّ لوماتِ غَ عْ مَ الْ وَ

يّاراتٍ  سَ  ٣ وَ  طالِبًا   ٣٦ دُ  جَ وْ يُ هُ  أَنَّ ضُ  أَفْترِ  
لِّ  كُ في  بَ  كَ رْ يَ أَنْ  ضُ  تَرَ فْ يُ طالِبًا  مْ  فَكَ  ، طْ قَ فَ

ةٍ؟  يّارَ سَ

ةِ اآلتِيَةِ:  ئِلَ سْ نِ األَ ةِ، أُجيبُ عَ ابِقَ ةِ السّ حَ فْ ةِ فِي الصَّ لَ أَ سْ وعِ إلَى الْمَ جُ بِالرُّ
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ِجَ  دُ نَات مَّ أَجِ ، ثُ بَةَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ
: (الدرس ٤-١) بِ رْ  (الدرس  (الدرس ٤-١)الضَّ





ا  مَ إِذَ سْ ةَ أَوِ الرَّ بَكَ الً الشَّ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ
: (الدرسان ٤-٢، ٤-٣) رُ مْ َ مَ األْ لَزِ

٦ × ٤    ٢ × ٧ 

بِ  رْ الضَّ ةَ  لَ مْ جُ تَارُ  أَخْ       

: (الدرس ٤-١) ةِ التَّالِيَةِ بَكَ بَةَ لِلشَّ نَاسِ مُ الْ

٥ = ٩ × ٤ (`L ٥ = ٢٠ × ٤ ( CG

٣ = ٨ × ٥ (O ٥ = ١٥ × ٣ (Ü

دَ  دَ تُبُ الْعَ أَكْ ، وَ الِ ةَ اإلِبْدَ يَّ اصِّ لُ خَ مِ تَعْ  أَسْ   
: (الدرس ٤-١) بَ فِي  نَاسِ المُ

٧ = ٢١ × ٣
٢١ = × ٧

 ٢ = ١٨ × ٩
١٨ = × ٢



ِجَ  دُ نَات مَّ أَجِ ، ثُ بَةَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ
: (الدرس ٤-٢) بِ رْ الضَّ

 

 ،٤ = ٣٦ × انَ ٩ ا كَ إِذَ    

٩: (الدرس ٤-١) × بِ ٤ رْ لَ ضَ اصِ دُ حَ أَجِ فَ
٣٦ (`L ٢٨ (CG

٤٠ (O ٣٢ (Ü

: (الدرس ٤-٣) بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

٣
٤  ×   

٤
٨  ×

مَ  ا لَزِ اذِجَ إذَ لُ النَّمَ مِ تَعْ ، وأَسْ تِيَةَ َ ائِلَ اآلْ سَ لُّ الْمَ أَحُ
: (الدرسان ٤-٢، ٤-٣) رُ مْ َ األْ
؟ يلَينِ الً لِفِ جْ مْ رِ  كَ

؟ نَةٍ صِ ةِ أَحْ عَ بَ َرْ يالً ألِ مْ ذَ  كَ

اتٌ  ومَ لُ عْ ةِ مَ لَ أَ سْ انَ فِي الْمَ ا كَ إِذَ ، وَ الِيَةَ ةَ التَّ لَ أَ سْ لُّ الْمَ أَحُ
ا. هَ لِّ ةَ لِحَ مَ زِ ائِقَ الالَّ قَ رُ الْحَ كُ ، أَذْ ةٌ نَاقِصَ

نِ  مَ حْ الرَّ بْدَ اهُ عَ طَى أَخَ أَعْ ، وَ مٍ لِيدٌ ٥ أَقْالَ  وَ تَرَ  اشْ
مِ  َقْالَ لِألْ ثَمنًا  لِيدٌ  وَ فَعَ  دَ االً  يَ رِ مْ  فَكَ  ، ينِ لَمَ قَ

؟ ةِ سَ مْ الخَ

ةَ بَينَ  قَ الَ عَ حُ الْ ضِّ  أُوَ

. (الدرس ٤- ١) عِ مْ الْجَ بِ وَ رْ الضَّ

٢١ = × ٧ ١٨ = × ٢


 . عِ مْ الْجَ بِ وَ رْ الضَّ

ِجَ  دُ نَات مَّ أَجِ ، ثُ بَةَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ
: بِ رْ الضَّ

ِجَ  دُ نَات مَّ أَجِ ، ثُ بَةَ نَاسِ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ
: بِ رْ الضَّ
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بِ في ٥ رْ ةٍ لِلضَّ نْ طَريقَ ثَرُ مِ دُ أَكْ تَوجَ

 ، اتٍ يخَ فٍّ ٥ بِطِّ لِّ صَ فِي كُ ، وَ يخِ بِطِّ وفٍ مِنْ الْ فُ لِ ٦ صُ قْ  فِي الْحَ   
؟ لِ قْ فِي الْحَ ةً يخَ مْ بِطِّ فكَ

بِ ٦ × ٥ رْ اتِجَ الضَّ دُ نَ ، أَجِ بِطّيخِ بَّاتِ الْ دِ حَ دَ ةِ عَ فَ رِ عْ لِمَ

                                                           



فٍّ  لِّ صَ ا كانَ في كُ ، إِذَ بِطِّيخِ نْ الْ فوفٍ مِ لٌ ٦ صُ قْ وي حَ يَحْ
؟  لِ قْ ةً فِي الْحَ مْ بِطِّيخَ ، فَكَ بَّاتِ ٥حَ

فٍّ  لِّ صَ ا كانَ في كُ ، إِذَ بِطِّيخِ نْ الْ فوفٍ مِ لٌ  صُ قْ وي حَ يَحْ

   

  ٦ × ٥ = ٣٠

دِّ عَ الْعَ لُ قِطَ مِ تَعْ  أَسْ   
ا جً وذَ لَ نَمُ مَ عْ َ ألِ

ةً ورَ مُ صُ سُ أَرْ       

رَ رِّ تَكَ عَ الْمُ مْ لُ الْجَ مِ تَعْ أَسْ
٥ + ٥ + ٥ + ٥ + ٥ + ٥ = ٣٠
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بِ  رْ قائِقِ الضَّ رُ حَ كُّ لُ تَذَ هُ ا يَسْ اذَ     لِمَ

قائِقِ  رِ حَ كُّ نْ تَذَ ثَرَ مِ في ٥، أَكْ
؟ رَ دادِ األُخْ بِ في األَعْ رْ الضَّ

: المثاالن (١، ٢) رُ مْ مَ األَ ا لَزِ ةً إِذَ ورَ مُ صُ سُ ، أَوْ أَرْ جٍ لِ نَموذَ مَ دِّ لِعَ عَ الْعَ الً قِطَ مِ تَعْ سْ ، مُ بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

لى  عَ ويتِ  كَ بَسْ الْ نَ  مِ ا  قِطَعً أُمٌّ  ــتْ  عَ زَّ وَ      
 ، مْ ٥قِطَعٍ نْهُ لٌ مِ ذَ كُ ا أَخَ إِذَ ، فَ ةِ الدِها الثّالثَ أَوْ

 . حُ ذلِكَ ضِّ تْ ؟ أُوَ عَ زَّ ةً وَ مْ قِطْعَ فَكَ

٣
٥  ×

   ٥
٨  ×

   ٥
٥  ×

٥
٧  ×
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بِ في ٥ رْ دَ نَواتِجَ الضَّ جِ َ نْماطَ ألِ لَ األَ مِ تَعْ ا أَنْ أَسْ نِي أَيْضً نُ كِ مْ ما يُ كَ

؟ هُ عَ مْ رياالً مَ ، فكَ يَاالتٍ ةِ رِ سَ مْ ةٍ مِنْ فِئَةِ خَ يَّ دِ اتٍ نَقْ رقَ دَ ٤ وَ مَ عَ أَحْ مَ    
دَ ناتِجَ ٤ × ٥ جِ ةٍ ألَ يَّ دِ قةٍ نَقْ رَ لِّ وَ اتٍ لِكُ سَ مْ دُّ خَ أَعُ

٢٠ ١٥ ١٠ ٥    

ابَاتِ  طَ فِي اإلِجََ ظُ النَّمَ أُالحِ
١ × ٥ = ٥

٢ × ٥ = ١٠
٣ × ٥ = ١٥
٤ × ٥ = ٢٠

. دَ ٤ × ٥ = ٢٠ رياالً مَ عَ أَحْ نْ مَ إِذَ



          

بِ يَكونُ  رْ اتِجِ الضَّ ادِ فِي نَ قْمُ اآلحَ رَ
. ةً سَ مْ ا أَوْ خَ رً فْ ا صِ دائِمً
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: المثاالن (١، ٢) رُ مْ مَ األَ ا لَزِ ةً إِذَ ورَ مُ صُ سُ ، أَوْ أَرْ جٍ لِ نَموذَ مَ دِّ لِعَ عَ الْعَ الً قِطَ مِ تَعْ سْ ، مُ بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

رُ  عْ كانَ سِ ، وَ يَ ٤ أَقْالمٍ تَرِ شْ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ إِذَ . فَ تٍ االَ يَ نْ فِئَةِ ٥ رِ ةٍ مِ يَّ دِ قَاتٍ نَقْ رَ بَعُ وَ رٍ أَرْ عَ بَدْ مَ       
تِي. ابَ رُ إِجَ ؟ أُفَسِّ هُ عَ ي مَ ذِ بْلغُ الَّ مَ ي الْ فِ كْ لْ يَ ، فَهَ تٍ االَ يَ دِ ٦ رِ لَمِ الْواحِ قَ الْ

 ، وفٍ فُ ــى ٥ صُ إِلَ ةٌ  فَطيرَ تْ  ــمَ قُسِّ     
دُ  دَ ــا  عَ . مَ ــفٍّ ٤ قِطَعٍ لِّ صَ في كُ

لِّها؟ طَعِ كُ قِ الْ

ا  إِذَ فَ  . يٍّ يَاضِ رِ راضٍ  تِعْ اسْ فِي  طاِلبًا   ٨٢ كَ  تَرَ اشْ      
لِّ  كُ فِي  انَ  كَ وَ  ، وفٍ فُ صُ  ٥ فِي  مْ  هُ ضُ بَعْ طَفَّ  اصْ

؟ طَفَّ مْ يَصْ مْ طالِبًا لَ ، فَكَ بٍ فٍّ ٩ طُالّ صَ

اتِجِ ٥ × ٦ : ادِ نَ لى إِيجَ ني عَ دُ تِي ال تُساعِ دُ الطَّريقةَ الَّ دِّ       أُحَ

ةٍ ورَ مُ صُ سْ رَ ةٍ بَكَ لُ شَ مَ عَ ريبُ التَّقْ يُّ زِ فْ قَ دُّ الْ الْعَ

. الَمِ ا فِي الْعَ ارً ارِ انْتِشَ هَ زْ اعِ األَ نْوَ ثَرِ أَ دُ مِنْ أَكْ رْ الْوَ

لَى  دِ عَ رْ وَ نَ الْ ةٍ مِ اقَ راءِ بَ نْدَ شِ دٌ عِ مَّ حَ لُ مُ صُ       يَحْ
ةً  دِيَّ دَ ةً عَ لَ مْ تُبُ جُ . أَكْ دٌ احِ هُ ريالٌ وَ رُ دْ مٍ  قَ صْ خَ
 تَرَ اشْ ا  إِذَ دٌ  مَّ حَ مُ رُ  فِّ وَ يُ رياالً  مْ  كَ ا  فِيهَ يِّنُ  أُبَ

دِ. رْ وَ نَ الْ اقَاتٍ مِ ٥ بَ

    ٥ × ١٠        ٤ × ٥     ٨ × ٥    

بِ  رْ اتِجِ الضَّ قْمُ اآلحادِ في نَ ونَ رَ كِنُ أَنْ يَكُ مْ لْ يُ دِ ٥، هَ دَ بُ في العَ رِ ما أَضْ نْدَ        عِ
تِي. ابَ حُ إِجَ ضِّ دَ ٢ ؟ أُوَ دَ وُ العَ هَ

٥
٢  ×

   ٧
٥  ×

   ٥
٦  ×
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؟  دٌ مَّ حَ ها مُ دَّ تِي عَ ابعِ الَّ دُ األَصَ دَ ا عَ  مَ  
بِ ١٠ × ٣ رْ دَ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

بِ في ١٠ رْ نْدَ الضَّ طَ عِ ظُ النَّمَ أُالحِ وَ
١٠ × ١ = ١٠
١٠ × ٢ = ٢٠
١٠ × ٣ = ٣٠
١٠ × ٤ = ٤٠
١٠ × ٥ = ٥٠

ادِ  إليجَ . وَ دادِ عْ طِّ األَ لى خَ يِّ عَ زِ فْ قَ دِّ الْ نْدَ الْعَ ا عِ طَ أَيْضً ظُ النَّمَ حِ أُالَ
نْها  مِ ةٍ  دَ لِّ واحِ دارُ كُ قْ يَةٍ، مِ تَساوِ مُ اتٍ  زَ فْ قَ دُّ ثَالثَ  أَعُ  ٣ نَاتِجِ ١٠ × 

. رِ فْ ا مِنَ الصِّ ءً ١٠، بَدْ

1050 30252015

١٠ ، ٢٠ ، ٣٠   
١٠ × ٣ = ٣٠ : طُ أَنَّ يِّنُ النَّمَ بَ يُ

ا. بَعً دٌ ٣٠ إصْ مَّ حَ دَّ مُ نْ عَ إِذَ

   

ئِ  اطِ الشَّ ى  لَ عَ هِ  يْرِ سَ ثْناءِ  أَ في  دٌ  مَّ حَ مُ دَ  اهَ شَ
أَصابِعَ  كانَتْ ١٠  فَ ابِعَ  صَ األَ دَّ  عَ فَ  . دامٍ أَقْ آثارَ 
ا في  بَعً مْ إِصْ ، فكَ دامِ قْ جٍ مِنْ آثارِ األَ وْ لِّ زَ في كُ

؟ واجٍ ةِ أَزْ ثَالثَ

ئِ  اطِ الشَّ ى  لَ عَ هِ  يْرِ سَ ثْناءِ  أَ في  دٌ  مَّ حَ مُ دَ  اهَ شَ

اتِجِ  يعِ نَوَ مِ مُ اآلحادِ في جَ قْ رَ

. رُ فْ وَ الصَّ بِ هُ رْ الضَّ

هُ سُ دُ نَفْ دَ الْعَ

        
دِ ١٠ دَ بِ فِي العَ رْ دَ نَواتِجَ الضَّ ِأَجِ ى أَنْ  نْماطُ علَ نِي األَ دُ تُساعِ
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ائِلِ ١٢-١٤: سَ ر في حلِّ المَ اوِ جَ يانِيَّ المُ بَ مَ الْ سْ لُ الرَّ مِ تَعْ أَسْ
؟  ةِ عَ بَ الدِ األَرْ عَ األَوْ مْ رياالً مَ كَ     

ا؟ نْهَ دٍ مِ دَ بَرِ عَ أَكْ ودِ وَ نَ النُّقُ دٍ مِ دَ يْنَ أَقَلِّ عَ قُ بَ رْ فَ ا الْ مَ     

دِ  دَ ، وعَ نٍ سَ عَ حَ تِي مَ دِ النُّقودِ الَّ دَ يْنَ عَ نُ بَ ارِ أُقَ       

 .( = ، > ، <) : الً مِ تَعْ سْ لِيٍّ مُ عَ عَ تِي مَ النُّقودِ الَّ

أْتِي:  ا يَ أَ فِيمَ طَ بِ الخَ رْ ةَ الضَّ لَ مْ دُ جُ دِّ أُحَ      

١ × ٥ = ١ × ١٠ ٥ × ٤ = ١٠ × ٢ ٢ × ٦ = ٣ × ٤ ١ × ١٠ = ٥ × ٢

قائِقِ  نْ حَ ونُ مِ تَكُ ها ٢٥ ال  ناتِجُ تِي  الَّ بِ  رْ ةَ الضَّ يقَ قِ أَنَّ حَ يْفَ  حُ كَ ضِّ ها       أُوَ ناتِجُ تِي  الَّ بِ  رْ ةَ الضَّ يقَ قِ أَنَّ حَ يْفَ  حُ كَ ضِّ         أُوَ

بِ في ١٠ رْ الضَّ
ها  ناتِجُ تِي  الَّ بِ  رْ ةَ الضَّ يقَ قِ أَنَّ حَ يْفَ  حُ كَ ضِّ       أُوَ

ا؟ عً رافاتِ والبَطَّاتِ مَ الً لِلزَّ جْ مْ رِ ، كَ ، وَ ١٠بَطَّاتٍ رافاتٍ يَوانِ ٥زَ ةِ الْحَ ديقَ في حَ     

: مثال ١ رُ مْ مَ األَ ا لَزِ نْماطَ أَوِ النَّماذِجَ إِذَ الً األَ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

١٠
٦  ×

                    ١٠
١٠  ×

          ١٠ × ٣          ٢ × ١٠

بِ  رْ قائِقُ الضَّ نِي حَ دُ اعِ يْفَ تُسَ     كَ

قائِقِ  ةِ حَ فَ رِ عْ لى مَ دِ ٥ عَ دَ لِلْعَ
دِ ١٠؟ دَ بِ لِلْعَ رْ الضَّ

ةً  قَ رَ وَ مْ  فكَ  ، ٩٠رياالً بـِ  بِسَ  الَ مَ خالِدٌ    تَرَ اشْ     
؟ نُ المالبِسِ تٍ ثمَ االَ يَ نْ فِئَةِ ١٠رِ ةً مِ يَّ دِ نَقْ

: مثال ١ رُ مْ مَ األَ ا لَزِ نْماطَ أَوِ النَّماذِجَ إِذَ الً األَ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ
١٠

٤  ×
                    ١٠

٢  ×
         ١٠ × ٧          ٥ × ١٠
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ابِعِ  دِ األْصَ دَ ادِ عَ يجَ ِ لُ إلِ مَ لِي يُستَعْ ا يَ مَّ أيٌّ مِ ابِعِ   دِ األْصَ دَ ادِ عَ يجَ ِ لُ إلِ مَ لِي يُستَعْ ا يَ مَّ أيٌّ مِ ابِعِ   دِ األْصَ دَ ادِ عَ يجَ ِ لُ إلِ مَ لِي يُستَعْ ا يَ مَّ أيٌّ مِ ابِعِ   دِ األْصَ دَ ادِ عَ يجَ ِ لُ إلِ مَ لِي يُستَعْ ا يَ مَّ أيٌّ مِ  
؟ (الدرس ٤-٥) لَيكَ جْ رِ يكَ وَ دَ فِي يَ

٥ - ٤ (`L ٤ × ٥ ( CG

٥ + ٤ (O ٤ + ٥ (Ü

ةَ  دِيَّ دَ عَ ةَ الْ لَ مْ لُ الْجُ عَ ي يَجْ ذِ دَ الَّ دَ عَ دُ الْ دِّ أُحَ ةَ   دِيَّ دَ عَ ةَ الْ لَ مْ لُ الْجُ عَ ي يَجْ ذِ دَ الَّ دَ عَ دُ الْ دِّ أُحَ ةَ   دِيَّ دَ عَ ةَ الْ لَ مْ لُ الْجُ عَ ي يَجْ ذِ دَ الَّ دَ عَ دُ الْ دِّ أُحَ ةَ   دِيَّ دَ عَ ةَ الْ لَ مْ لُ الْجُ عَ ي يَجْ ذِ دَ الَّ دَ عَ دُ الْ دِّ أُحَ  
: (الدرس ٤-٦) ةَ يحَ حِ التَّالِيَةَ صَ

٢ ×  = ١٢ + ٨
٩ (`L   ٥ ( CG

١٠ (O ٨ (Ü

بِ : (الدرس ٤-٥) رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ
٥ × ٤      ٥ × ٧      ٥ × ٩ 

نُ  ثَمَ ا  فَمَ  ، ارِ غَ تٍ للصِّ االَ يَ رِ لِلْكِبَارِ و ٤  تٍ  االَ يَ رِ وَ ٦  انَاتِ هُ يَوَ الْحَ ةِ  يقَ دِ ولِ حَ ةِ دُخُ كِرَ تَذْ رُ  عْ انَ سِ ا كَ  إِذَ
؟ (الدرس ٤-٣) ارِ غَ ةً لِلصِّ دَ احِ ةً وَ كِرَ تَذْ تَينِ لِلْكِبَارِ وَ كِرَ تَذْ

: (الدرس ٤-١) بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ مَّ أَجِ الِيَةِ، ثُ اتِ التَّ بَكَ لٍّ مِنَ الشَّ ةَ لِكُ بَ نَاسِ بِ الْمُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

       

ابَتِي : (مهارة سابقة) قُ مِنْ إِجَ قَّ تَحَ مَّ أَ ، ثُ حِ رْ دُ نَاتِجَ الطَّ أَجِ

٢٣٠٠  
٥٧٦ -

    

     ٥٠٠
٢٠٨   -

    

     ٢٠٠
١٩٩   -
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الئِي فِي  مَ زُ تاذِي وَ عَ أُسْ بُ مَ هَ فَ أذْ وْ ، وسَ فِّ الثّالِثِ  أنَا طالِبٌ فِي الصَّ 
. باتٍ جَ ةٍ ٥وَ لِّ حافِظَ امِ في كُ عَ نا ٦حافِظاتٍ لِلطَّ عَ ذُ مَ نأْخُ ةٍ، وسَ لَ حْ رِ

؟ تِّ باتِ في الحافِظاتِ السِّ جَ ددُ الوَ  ما عَ   

. اتٍ افِظَ مْ ٦ حَ هُ عَ بُ مَ الَّ ذُ الطُّ أْخُ فَ يَ وْ • سَ
. عامِ باتٍ مِنَ الطَّ جَ ةٍ ٥ وَ افِظَ لِّ حَ •  في كُ

. عامِ باتِ الطَّ جَ يَّ لِوَ لِّ دَ الْكُ دَ دُ الْعَ •  أَجِ

•

. ةِ أَلَ سْ مَ لِّ الْ ةٍ لِحَ ورَ مِ صُ سْ طَّةَ رَ لُ خُ مِ تَعْ . أَسْ ةِ أَلَ سْ مَ لِّ الْ ةٍ لِحَ ورَ مِ صُ سْ طَّةَ رَ لُ خُ مِ تَعْ  أَسْ

. ةَ لَ أَ سْ ثِّلُ الْمَ مَ ةً تُ ورَ مُ صُ سُ أَرْ
ةُ أَنَّ  ورَ يِّنُ الصُّ بَ تُ

٦ × ٥ = ٣٠
بَةً  جْ بُ ٣٠وَ الّ ذُ الطُ أْخُ فَ يَ وْ نْ سَ إِذَ

. عامِ مِنَ الطَّ

. ةَ لَ أَ سْ ثِّلُ الْمَ مَ ةً تُ ورَ مُ صُ سُ أَرْ
ةُ أَنَّ  ورَ يِّنُ الصُّ بَ تُ

: لِّ ةِ الْحَ حَّ قِ مِنْ صِ قُّ رَ لِلتِّحَ رِّ تَكَ عَ الْمُ مْ لُ الْجَ مِ تَعْ . َسْ لَّ عُ الْحَ اجِ ُرَ
٥ + ٥ + ٥ + ٥ + ٥ + ٥  =  ٣٠

. قولٌ عْ مَ حيحٌ وَ لُّ صَ نِ الْحَ إِذَ

الئِي فِي  مَ زُ تاذِي وَ عَ أُسْ بُ مَ هَ فَ أذْ وْ ، وسَ فِّ الثّالِثِ  أنَا طالِبٌ فِي الصَّ
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 : لةَ أَ سْ لَّ الْمَ حُ َ ا يَلِي ألِ مَّ ةَ مِ بَ ةَ المنَاسِ طَّ تَارُ الخُ أَخْ

ينةِ  دِ ولِ مَ ةِ دُخُ كِرَ نًا لِتذْ ياالً ثَمَ دٌ ٢٠رِ مَّ حَ فَعَ مُ دَ     
بَةَ طَعــامٍ كما فِي  جْ لَ وَ ناوَ ، فــإِذا تَ ابِ عَ األَلْ
ثَرَ  بةِ أَكْ جْ نًا للْوَ فَعُ ثَمَ ــيَدَ لْ سَ ناهُ ، فَهَ ةِ أَدْ ائِمَ قَ الْ

تِي. ابَ حُ إجَ ضِّ ؟ أُوَ خولِ ةِ الدُّ كِرَ نِ تَذْ نْ ثَمَ مِ

 . هِ سِ عِ نَفْ نَ النَّوْ فاتِرَ مِ عَ فُؤادٍ ٧ دَ  مَ         

عَ  ضَ ووَ  ، يزانٍ مِ ةِ  كِفَّ في  نْها  مِ ةً  سَ مْ خَ عَ  ضَ وَ
الٍ  لْصَ صَ بَةَ  لْ عُ وَ يْنِ  تَرَ فْ دَ   رَ األُخْ ةِ  الكِفَّ فِي 
تَرِ  فْ الدَّ ةُ  تْلَ كُ انَتْ  كَ ا  إِذَ فَ  . تانِ كِفَّ الْ نَتِ  تَوازَ فَ
بَةِ  لْ عُ ةُ  تْلَ كُ ا  رامً جِ مْ  فَكَ ا،  رامً جِ  ٧٥ دِ  احِ وَ الْ

؟  لْصالِ الصَّ
وَ ٨ سيَّاراتٍ   ، اءَ يْضَ بَ ١٥سيَّارةً  قِفِ  وْ المَ فِي      
مْ  كَ  . ــوانِ األَلْ ةَ  تَلِفَ خْ مُ ١٢سيَّارةً  وَ اء،  دَ ــوْ سَ

؟  قِفِ وْ سيَّارةً فِي المَ

في  واضٍ  ٦أحْ ينَةِ  الزِّ ماكِ  أسْ لِبيْعِ  مَحلٍّ  في      

لُّ بَعضَ  . فإِذا باعَ المحِ كاتٍ مَ نها ٥سَ لِّ مِ كُ
كةً  مَ مْ سَ ، فَكَ كةً مَ هِ ٢٢سَ يْ دَ يَ لَ قِ اكِ وبَ مَ األَسْ

؟  بَاعَ

لصقاتٍ  ن مُ تْ مِ عَ مَ ا جَ مُ بِتَمثِيلِ مَ الَ قامَتْ أحْ     
عِ  مْ بِجَ نَانُ  حَ قامَتْ  وَ  ، ــاهُ نَ أَدْ ولِ  دْ الجَ فِي 
ا  قً لصَ مُ مْ  فكَ  . مُ ــالَ أَحْ تْ  عَ مَ جَ ا  مَ فِ  عْ ضِ

؟  نَانُ تْ حَ عَ مَ جَ

        
·É¡o∏ uã neoCG

·kI nQƒ o°U oº o°S rQnCG

·m§ nªnf rø nY oå nërHnCG

شطائر..................  ١٥ رياالً
بَطَاطِس ............... ٨  رياالتٍ
صريٌ .................. ٧ رياالتٍ عَ

          

الِ  ؤَ وع إلَى السُّ جُ  بالرُّ

. طْلُوبِ ابِ المَ سَ حُ طريِقةَ حِ ضِّ ، أُوَ سِ امِ الخَ

اتٌ راشَ فَ
لٌ نَحْ

نَافِسُ خَ

مُ الَ ا أحْ تْهَ اتِ الَّتِي مجعَ َ قَاتُ احلرشَ مُملصَ الَ ا أحْ تْهَ اتِ الَّتِي مجعَ َ قَاتُ احلرشَ ملصَ

C04-86A-105709-A
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١ × ٠ = ٠      
٢ × ٠ = ٠      
٣ × ٠ = ٠      
٤ × ٠ = ٠      

٦ × ٠ = ٠ : نْ       إِذَ

      

دُ نَاتِجَ ٤ ×١ ها، أَجِ ميعِ بْتاتِ فِي األحواضِ جَ دِ النَ دَ ةِ عَ فَ رِ عْ لِمَ
: حٌ ضَّ وَ وَ مُ ا هُ مَ دِّ كَ عَ الْعَ لُ قِطَ مِ تَعْ أَسْ

. ةٌ دَ احِ ةٌ وَ عَ نْها قِطْ لٍّ مِ اتٍ في كُ وعَ مُ جْ نْ ٤ مَ إِذَ
لِِكََ ٤ × ١ = ٤ لِِذَ



تْ  عَ رَ زَ وَ  ، أحواضٍ  ٤ يْلَى  لَ تْ  تَرَ اشْ
ورٍ  هُ ةً زُ تَ بْ مْ نَ . كَ ورٍ هُ ةً زُ تَ بْ نْها نَ لٍّ مِ في كُ

ها؟ ميعِ تْ فِي األحواضِ جَ عَ رَ زَ

                

ى  يْلَ لَ تْ  تَرَ اشْ

G04-06A-105755-A

   

 . رٍ فْ صِ بِ ٦ ×  رْ دُ نَاتِجَ ضَ أَجِ  

      
 pô rØ u°üdG  »a  pÜ rô s°†dG  nè pJÉnf  oó`̀ pLnCG

. pó pMGƒdG »anh

    
ايِدِ حَ رِ الْمُ نْصُ ةُ الْعُ يَّ خاصِّ

رِ فْ بِ فِي الصِّ رْ ةُ الضَّ يَّ خاصِّ

ا: مَ هُ يِّزُ مَ واصُّ تُ رِ خَ فْ في الصِّ بِ في ١ وَ رْ لِلضَّ
. هُ سَ دَ نَفْ دَ وَ الْعَ اتِجُ هُ ونُ النّ دٍ في ١ يَكُ دَ بِ أَيِّ عَ رْ نْدَ ضَ عِ فَ

. بِ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ ايدِ لعَ حَ رِ المُ نْصُ ةَ العُ يَّ اصِّ ةُ خَ يَّ اصِّ هِ الخَ ذِ ى هَ مَّ  تُسَ

فِي  دٍ  دَ عَ أَيِّ  بِ  رْ نْدَ ضَ عِ نَّهُ  أَ لى  رِ عَ فْ الصِّ فِي  بِ  رْ الضَّ ةُ  يَّ خاصِّ تَنُصُّ  وَ
ا. رً فْ ونُ النّاتِجُ صِ رٍ يَكُ فْ صِ

دٍ فِي  دَ بِ أَيِّ عَ رْ نْدَ ضَ عِ
ا. رً فْ ونُ النّاتِجُ صِ رِ يَكُ فْ الصِّ
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: المثاالن (١، ٢) بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ
١
٧  ×

                 
 : بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

   ٦
٠  ×

فِي   ١٠٠ بِ  رْ ضَ ناتِجُ  ما      

. بَبَ يِّنُ السَّ ؟ أُبَ رٍ فْ دِ صِ دَ عَ الْ

؟ يّاتٍ اني حَ الً لِثَمَ جْ مْ رِ كَ     

٩
٠  ×

         ١٠
١  ×

         ١٠
٠  ×

                   ٧
١  ×

    ٥ ×٠    

٠ × ٢     ٤ × ١     ١ × ٢     ٨ × ٠    

    ٨ ×١    

: المثاالن (١، ٢) بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

 . راتِ هَ وْ جَ مُ الْ نَ  مِ ةٍ  غَ ارِ فَ نادِيقَ  صَ  ٣ بْطَانٌ  قُ دَ  جَ وَ      
؟  نَادِيقِ هِ الصَّ ذِ ةً في هَ رَ هَ وْ مْ جَ كَ

لِّها؟ داءِ كُ وْ عِ السَّ بُقَ دُ الْ دَ ا عَ . مَ وداءُ ةٌ سَ عَ قْ نْها بُ لٍّ مِ رِ كُ ، على ظَهْ الٍ حَ بْدُ اللهِ ثَمانِيَ سَ دَ عَ شاهَ      

حُ  رَ أَشْ ا، وَ تُهَ لَّمْ عَ تَ تِي  الَّ بِ  رْ ائِصِ الضَّ صَ  خَ دَ إِحْ ا  فِيهَ لُ  مِ تَعْ ةً أسْ أَلَ سْ تُبُ مَ أَكْ              
 . ةَ ابَ جَ ِ دُ اإلْ يفَ أَجِ كَ

. دِ احِ بِ فِي الوَ رْ يَّةَ الضَّ حُ خاصِّ ضِّ .             أُوَ دِ احِ بِ فِي الوَ رْ يَّةَ الضَّ حُ خاصِّ ضِّ .                أُوَ دِ احِ بِ فِي الوَ رْ يَّةَ الضَّ حُ خاصِّ ضِّ              أُوَ

 : رُ مْ مَ األَ ا لَزِ اذِجَ إِذَ الً النَّمَ مِ تَعْ سْ ةِ مُ سائِلِ اآلتِيَ الًّ مِنَ الْمَ لُّ كُ أَحُ

 : بَ فِي  ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ  أَكْ   
    ٧ =٧ ×        ٨ =٠ ×     ٩ ×  =  ٩    ١ ×   =٠    

    ٦٨٤ ×  =٦٨٤          =١٣٩ × ١    ٢٧ ×  =  صفر    

بَ فِي  : ناسِ مُ دَ الْ دَ عَ تُبُ الْ  أَكْ   

لَسَ  إِذَا جَ . فَ التٍ ةِ ٩ طاوِ سَ رَ دْ مَ ولِ الْ دِ فُصُ في أَحَ     
دُ  دَ عَ ا  فَمَ نْها،  مِ ةٍ  لَ طاوِ لِّ  كُ لى  عَ دٌ  واحِ طالبٌ 

ميعِها؟ التِ جَ لَى الطّاوِ وا عَ لَسُ ينَ جَ ذِ بِ الَّ الطُّالَّ

(1) Üô°†dG  ٣٦



يمِ  رِ كَ الْ آنِ  رْ قُ الْ نَ  مِ آَيَاتٍ  يلَى١٠  لَ ظُ  فَ تَحْ يلَى  لَ ظُ  فَ تَحْ يلَى  لَ ظُ  فَ تَحْ يلَى  لَ ظُ  فَ تَحْ  
دَ  دَ بَيِّنُ عَ تِي تُ ةَ الَّ دِيَّ دَ عَ ةَ الْ لَ مْ تُبُ الْجَ يًّا، أَكْ ومِ يَ
 . امٍ  أَيَّ  ٥ لَ  الَ خِ يلَى  لَ ا  تْهَ ظَ فِ حَ تِي  الَّ اآلَيَاتِ 

(الدرس ٤-٧)

١٠ - ٥ (`L ١٠ + ٥ ( CG

٥ ÷ ١٠ (O ٥ × ١٠ (Ü

دِ  دَ عَ هُ فِي الْ بُ رْ كِنُ ضَ مْ ي يُ ذِ ددَ الَّ عَ دُ الْ دِّ أُحَ دِ   دَ عَ هُ فِي الْ بُ رْ كِنُ ضَ مْ ي يُ ذِ ددَ الَّ عَ دُ الْ دِّ أُحَ دِ   دَ عَ هُ فِي الْ بُ رْ كِنُ ضَ مْ ي يُ ذِ ددَ الَّ عَ دُ الْ دِّ أُحَ دِ   دَ عَ هُ فِي الْ بُ رْ كِنُ ضَ مْ ي يُ ذِ ددَ الَّ عَ دُ الْ دِّ أُحَ دِ   دَ عَ هُ فِي الْ بُ رْ كِنُ ضَ مْ ي يُ ذِ ددَ الَّ عَ دُ الْ دِّ أُحَ  
دِ ٣٨٥٩ دَ عَ لَى الْ ولِ عَ صُ ٣٨٥٩؛ لِلْحُ

(الدرس ٤-٨)

٢ (`L    ٠ ( CG 
١٠ (O     ١ (Ü

؟  امٍ عُ فِي ١٠ أَيَّ مَ ةً يَجْ فَ دَ مْ صَ يًّا، فَكْ ومِ اطِىءِ يَ لَى الشَّ نْ عَ ةٍ مِ يَّ رِ فَاتٍ بَحْ دَ نِ ٩ صَ سِ حْ مُ بْدُ الْ عُ عَ مَ  يَجْ
(الدرس ٤-٧)

ةِ  ئِلَ سْ َ نِ األْ ابَةِ عِ ِجَ انَاتِ لِإلْ يَ بَ هِ الْ ذِ لُ هَ مِ تَعْ ، أَسْ اصِ خَ شْ َ دٍ مِنَ األْ دَ ةَ لِعَ ائِيَّ ايَاتِ الْمَ وَ رُ الْهِ اوِ جَ لُ الْمُ وَ دْ بيِّنُ الْجَ يُ
بة : (الدرس ٤-٦) نَاسِ بِ الْمُ رْ ةَ الضَّ ملَ تُبُ جُ أَكْ الِيَةِ، وَ التَّ

ونَ  ارسُ مَ ينَ يُ ذِ اصِ الَّ خَ َشْ دَ األْ دَ دُ عَ دِّ  أُحَ
. اجِ وَ َمْ وبِ األْ كُ ةَ رُ اضَ يَ رِ

. ةَ بَاحَ لُونَ السِّ ضِّ فَ ينَ يُ ذِ اصِ الَّ خَ َشْ دَ األْ دَ دُ عَ دِّ  أُحَ

بَةِ (>، <، =) في  : (الدرسان ٤-٢، ٤-٥) نَاسِ ةِ الْمُ ارَ ِشَ عِ اإلْ ضْ نُ بِوَ ارِ قَ  أُ   

٢٠ ١٠ × ٢       ١٨ ٨ × ٥        ٨ ٢ × ٧    

لُّجُ التَّزَ
اجِ وَ َمْ كُوبُ األْ رُ

ةُ بَاحَ السِّ

اصٍ خَ ١٠ أَشْ =
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: بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

١٠
٥  ×

٠
٩  ×

٢
٩  ×

 ٤
٦  ×



٢
٣ ×

١٠
٨  ×

٠
٦  ×

 ٤
٨  ×



٥
٥ ×

٤
٠  ×

٢
٧  ×

 ١
٩  ×



٥
٣ ×

١
٦  ×

٢
١٠  ×

 ١٠
٠  ×



٤ × ٣ ١٠ × ١ ٠ × ٣ ٤ × ٩ 

٠ × ٨ ١٠ × ٧ ١ × ٤ ٢ × ٦ 

٥ × ١٠ ٠ × ٧ ١ × ٠ ١٠ × ٦ 

٤ × ٧ ٥ × ٦ ١٠ × ٣ ٢ × ٠ ٠ × ٠ 
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: بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

١٠
٥  ×

٠
٩  ×

٢
٩  ×

 ٤
٦  ×



٢
٣ ×

١٠
٨  ×

٠
٦  ×

 ٤
٨  ×



٥
٥ ×

٤
٠  ×

٢
٧  ×

 ١
٩  ×



٥
٣ ×

١
٦  ×

٢
١٠  ×

 ١٠
٠  ×



٤ × ٣ ١٠ × ١ ٠ × ٣ ٤ × ٩ 

٠ × ٨ ١٠ × ٧ ١ × ٤ ٢ × ٦ 

٥ × ١٠ ٠ × ٧ ١ × ٠ ١٠ × ٦ 

٤ × ٧ ٥ × ٦ ١٠ × ٣ ٢ × ٠ ٠ × ٠ 



      

يِيرَ  غْ نِي أَنَّ تَ عْ ، تَ بِ رْ لِيَّةِ الضَّ مَ الِ لِعَ بْدَ يَّةُ اإلِ خاصِّ      

. يِّرُ النّاتِجَ غَ ةِ ال يُ وبَ رُ ضْ دادِ الْمَ تِيبِ األَعْ رْ تَ

لُ  صُ أَحْ فَ  وْ فَسَ في ٥،  ا  دً دَ عَ بُ  رِ أَضْ ما  نْدَ عِ      

ةِ اآلحادِ. لَ نْزِ رٍ في مَ فْ لى ٥ أَوْ صِ ا عَ ةِ دائِمً لَ أَ سْ الْمَ فِي  إذا كانَ  وَ اآلتِيَةِ،  سائِلِ  الْمَ مِنَ  الًّ  كُ لُّ  أَحُ
ها: لِّ ةَ لِحَ مَ زِ قائِقَ الالَّ رُ الْحَ كُ ، أَذْ ةٌ وماتٌ ناقِصَ لُ عْ مَ

    ٣ ×٢       ٥ ×٤    

  ٢×٦      ٤ ×٨    

أْتي:   ا يَ مّ لٍّ مِ بِ في كُ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

    ٥ ×٣        ٤ × ١    

١٠
٩  ×

                  ٦
٥  ×

٦
٠  ×

               ٩
١  ×

لِّ  كُ فِي  كانَ  ا  إِذَ فَ  . فاتِرَ دَ مَ  زَ رِ تَبَةٌ  كْ مَ تْ  باعَ  
دِ  الْواحِ تَرِ  فْ الدَّ رُ  عْ سِ كانَ  وَ ا،  تَرً فْ ١٢دَ ةٍ  مَ زْ رِ

؟ تَبَةُ كْ مَ تِ الْ ا باعَ تَرً فْ مْ دَ ، فَكَ الينِ ريَ

ربِ : أَجدُ ناتِجَ الضّ

 ، دِ قاعِ مَ نَ الْ فوفٍ مِ ةِ ٦ صُ سَ رَ دْ مَ حِ الْ رَ سْ   في مَ
عُ  يَسَ ا  صً خْ مْ شَ فَكَ  ، دَ اعِ قَ فٍّ ١٠مَ لِّ صَ في كُ

؟ حُ رَ سْ مَ الْ

إِذا  الَّذي  دُ  دَ عَ الْ ما               

ان النَّاتِجُ ٩٢٥ ؟ تُهُ في ٩٢٥ كَ بْ رَ ضَ
٢ (`L     ٠ ( CG

١٠ ( O        ١ (Ü

فِي  بِ  ــرْ الــضَّ نْدَ  عِ  

ادِ  قْمُ اآلحَ ونَ رَ كِنُ أَنْ يَكُ مْ لْ يُ دِ ١٠، هَ دَ عَ الْ
تِي. ابَ حُ إِجَ ضِّ وَ ٢؟ أُوَ فِي النَّاتِجِ هُ

بَ فِي  : ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ  أَكْ   
   ٥=٤٠ ×                 ٧ ×   =٣٥    

اآلتِيَةِ  لِ  مَ الْجُ أَيُّ                

نْدَ  عِ ينِ  اليدَ أَصابِعِ  دِ  دَ عَ إيجادِ  لُ في  مَ تَعْ تُسْ
؟ خاصٍ ٧ أَشْ

٧ +١٠ (`L   ٧ ×١٠ ( CG

١٠ -٧ ( O     ٥ × ٧ (Ü

 ، ةِ يحَ حِ ةِ الصَّ بِارَ امَ العَ ) أَمَ ةَ ( مَ الَ عُ عَ أَضَ
: اطِئَةِ ةِ الخَ امَ الِعبَارَ ) أَمَ ةَ ( مَ الَ عَ وَ

٣٩ 



  

ةَ  دَّ مُ  ، بُوعِ األُسْ فِي  اتٍ  رَ مَ  ٥ الِدٌ  خَ بَحُ  سْ يَ   
مْ  كَ دُ  دِّ أُحَ ةِ،  دَ الْواحِ ةِ  رَّ مَ الْ فِي  تَينِ  اعَ سَ

. بُوعٍ بَحُ فِي أُسْ سْ ةً يَ اعَ سَ
١٥ (`L    ٧ ( CG  
٢٥ ( O    ١٠ (Ü

بٍ رْ لَةَ ضَ مْ تُبُ جُ أَكْ   
ةِ  بَكَ نِ الشَّ بِّرُ عَ عَ  تُ

ةِ. رَ اوِ جَ مُ الْ

٨ + ٨ + ٨ = ٢٤ (`L    ٨ = ٤٠ × ٥ ( CG  

٨ = ٢٤ × ٣ ( O    ٨ = ٣٢ × ٤ (Ü

جُ التَّالِي  وذَ هُ النَّمُ ثِّلُ مُ ي يُ ذِ دَ الَّ دَ عَ تُبُ الْ أَكْ   
. يَّةِ يَاسِ ةِ القِ يغَ بِالصِّ

٣٤٠٧ (`L   ٤٣٧٠ ( CG   

٣٠٤٧ ( O   ٣٤٧٠ (Ü  

بِ رْ الضَّ ةَ  لَ مْ جُ لُ  عَ يَجْ ي  ذِ الَّ دُ  دَ عَ الْ ا  مَ   
؟ ةً يحَ حِ ٤ = ٠ صَ ×

٤ (`L    ٠ ( CG  
٨ ( O    ١ (Ü

نَ  مِ بةٌ  تَّ رَ مُ التَّالِيَةِ  ادِ  دَ َعْ األْ اتِ  وعَ مُ جْ مَ أَيُّ    
. بَرِ َكْ رِ إِلَى األْ غَ َصْ األْ

٦٤٥، ٤٤٩، ٤٣٧، ٣٤٥ ( CG   
٤٤٩، ٣٤٥، ٦٤٥، ٤٣٧ (Ü

٧٣٤، ٤٤٩، ٦٤٥، ٣٤٥ (`L

٣٤٥، ٤٣٧، ٤٤٩، ٦٤٥ ( O  
٤٧٥
١٨٩  -  : حِ اتِجَ الطَّرْ دُ نَ أَجِ   

٣١٤ (`L    ٢٨٦ ( CG  
٦٦٤ ( O                 ٣٠٠ (Ü

. رَ ةٍ أُخْ يقَ ٣ بِطَرِ × تُبُ ٤ أَكْ   

٣ + ٤ + ٣ +٤ (`L   ٣ + ٣ + ٣ ( CG

٤ + ٤ + ٤+ ٤ ( O   ٣ + ٣ + ٣ + ٣ (Ü

: ةَ يحَ حِ ابَةَ الصَّ تَارُ اإلِجَ أَخْ

(1) Üô°†dG  ٤٠



اتِ  يَّارَ يلِ السَّ سِ طَّةٍ لِغَ حَ لَفٌ فِي مَ لُ خَ مَ عْ يَ   
يلُ  سِ غَ انَ  كَ ا  إِذَ يًّا؛  ومِ يَ اتٍ  اعَ سَ  ٦ ةَ  دَّ مُ
ةٍ  اعَ سَ إِلَى  نْهُ  مِ تَاجُ  يَحْ ةِ  دَ احِ وَ الْ ةِ  يَّارَ السَّ
بَيِّنُ  تِي تُ ةَ الَّ دِيَّ دَ عَ ةَ الْ لَ مْ تُبِ الْجُ ةٍ، فاكْ دَ احِ وَ

يًّا. ومِ لَفٌ يَ ا خَ لُهَ سِ غْ تِي يَ اتِ الَّ يَّارَ دَ السَّ دَ عَ
١ = ٦ × ٦ (`L   ٦ - ٦ =٠ ( CG  
٦ + ١ = ٧ ( O   ٠ = ٠ × ٦ (Ü

عَ  مَ جَ ، وَ ةً يَّ رِ ةً بَحْ فَ دَ اتِمٌ ٥٤ صَ عَ حَ مَ جَ   
ةً  فَ دَ مْ صَ ، فَكَ ةً يَّ رِ ةً بَحْ فَ دَ انُ ٨٢ صَ ثْمَ عُ
؟ اتِمٍ لَى حَ ةً عَ ادَ يَ انُ زِ ثْمَ عَ عُ مَ ةً جَ يَّ رِ بَحْ

٣٢ (`L    ٢٨ ( CG  
٣٨ ( O    ٣٠ (Ü

بِّرُ  عَ تِي تُ بةَ الَّ نَاسِ مُ بِ الْ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ   
. اهُ نَ ةِ أَدْ بَكَ نِ الشَّ عَ

C04-04A-105709

٤ × ٦ = ٢٤(`L   ٦ = ١٨ × ٣( CG  
٦ =٣٠ × ٥( O    ٦ + ٦ + ٦ = ١٨(Ü

: بِ رْ ةَ الضَّ لَ مْ ثِّلُ جُ مَ ا يُ جً وذَ ةً أَوْ نَمُ بَكَ مُ شَ سُ أَرْ  
. دُ النَّاتِجَ ٢ =  ، ثُمَّ أَجِ × ٦

تٍ  االَ يَ ــفِ ٥ رِ تْحَ ولِ المُ ةِ دُخُ كِــرَ ــنُ تَذْ ثَمَ  

نَ دُ ثَمَ دِّ ، أُحَ ــارِ غَ تٍ لِلصِّ االَ يَ ، و٤ رِ لِلْكِبَــارِ
. ارِ غَ اكِرَ للصِّ ، وَ ٤ تَذَ اكِرَ لِلْكِبَارِ ٣ تَذَ

رِ  هْ شَ فِي  ةِ  لَّ السَّ ةِ  رَ كُ يقِ  رِ بِفَ الٌ  مَ جَ قَ  تَحَ الْ  
 ، اتِهِ يَ بَارَ مَ أُولَى  عِبَ  لَ ينِ  بُوعَ أُسْ دَ  عْ بَ ، وَ مِ رَّ حَ مُ
؟  اتِهِ يَ بَارَ عِبَ فِيهِ أُولَى مَ ي لَ ذِ يَومِ الَّ مُ الْ ا اسْ فَمَ
ةُ  لُومَ عْ مَ ا الْ ، فَمَ ةً اتُ نَاقِصَ لُومَ عْ مَ انَتِ الْ ا كَ وإِذَ

؟ الِ ؤَ لِّ السُّ نْ حَ نَ مِ كَّ ةُ لِتَتَمَ يَّ ورِ رُ الضَّ

الِي: الِ التَّ نِ السؤَ يبُ عَ أُجِ

: الِيَينِ ؤالَينِ التَّ نِ السُّ يبُ عَ أجِ
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وَ  هُ ؛ فَ بَ رْ لَ الضَّ مِ تَعْ نُ أَنْ أَسْ كِ مْ ، يُ يَةً تَساوِ يَاتٍ مُ مِّ عُ كَ مَ ما أَجْ نْدَ عِ
بَةٍ،  عْ ا في لُ دافً لُ أَهْ جِّ ، أَوْ نُسَ ةِ الَ قّ بَ ياءَ مِنَ الْ تَرِي أَشْ نا حينَما نَشْ فيدُ يُ

. ةً ديقَ عُ حَ رَ أَوْ نَزْ

       
 �. بِ رْ لِ الضَّ وَ دْ مالَ جَ تِعْ فُ اسْ شِ تَكْ أَسْ
دادِ ٣ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩�  عْ رِبُ في األَ أَضْ
 �. بِ رْ ائِصَ الضَّ صَ لُ خَ مِ تَعْ أَسْ
 �. طٍ نْ نَمَ ثِ عَ بَحْ ةً بِالْ لَ أَ سْ لُّ مَ أَحُ

تْالتِ  شَ مِنْ  وفٍ  فُ صُ  ٣ لِه  نْزِ مَ ةِ  يقَ دِ حَ في  دٌ  عْ سَ عَ  رَ زَ 
جَ  النَّموذَ إنَّ  فَ تْالت  فٍّ ٧ شَ لِّ صَ إذا كانَ في كُ فَ  . اتٍ اوَ رَ ضْ الْخَ

. ةً لَ تْ عَ ٣ × ٧ أَوْ ٢١ شَ رَ دْ زَ ا قَ دً عْ يِّنُ أَنَّ سَ بَ اآلتي يُ

(2) Üô°†dG  


امِلُ الْعَ بِ   رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ ةِ لِعَ يَّ يعِ مِ ةُ التَّجْ يَّ اصِّ الخَ

بِ رْ تِجُ الَضَّ اَ نَ بِ   رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ ةُ لِعَ الِيَّ ِبْدَ ةُ اإلْ يَّ اصِّ الخَ



    ِقائق حَ نْ  عَ اِفيّةِ  اإلِضَ لوماتي  عْ مَ نْظيمِ  تَ لى  عَ ني  دَ لِتُساعِ ةَ  يَّ وِ طْ الْمَ هِ  هذِ لُ  مَ أَعْ
.A4 ٍة دَ احِ ةٍ وَ قَ رَ أُ بِوَ بْدَ . أَ بِ رْ الضَّ

ا  ةً طولِيًّ قَ رَ وِي وَ أََطْ ١
ما  فِها، كَ نْتَصَ مِنْ مُ

ناه. حٌ أَدْ ضَّ وَ وَ مُ هُ

وانِبِ  دَ جَ وِي أَحَ أََطْ ٢
دارِ  قْ ةِ بِمِ قَ رَ الْوَ

قُ  لْصِ مَّ أُ ٥سم، ثُ
. وافَّ الْجانِبِيَّةَ الْحَ

يُوبَ  ي الْجُ مِّ أُسَ ٣
روسِ  ماءِ دُ بِأَسْ

تُبُ مَّ أَكْ ، ثُ لِ صْ الْفَ
. هُ تُ مْ لَّ ما تَعَ

واتِ  طُ رُ الْخُ رِّ كَ أُ ٤
لَ  مَ (١–٣) ألَعْ

. رَ يَّاتٍ أُخْ وِ طْ مَ
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: pán« pJB’G pán∏ pÄ r°SnC’G pø nY oÖ« pLoCG

بِ : الفصل (٤) رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

: الفصل (٤) بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ مَّ أَجِ ، ثُ ةً بَكَ مُ شَ سُ أَرْ

 ،  ، ١٥ ، ٢٠ ، ٢٥ ، ٣٠ 

 ،  ، ١١ ، ٢١ ، ٣١ ، ٤١ 

 ،  ، ٩ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٨ 

 ،  ، ٦٠ ، ٥٠ ، ٤٠ ، ٣٠ 

يْن: (الدرس ٤-٥) تَ يْنِ اآلتِيَ تَ لَ أَ سْ لُّ الْمَ أَحُ

: (مهارة سابقة) بَ فِي   ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ ، وَ طَ دُ النَّمَ دِّ  أُحَ   

بَةِ  لْ رُ عُ عْ ا كانَ سِ إِذَ . فَ ادَ ٥٠ رياالً عَ عَ سُ مَ 

ي  فِ كْ لْ يَ ، فَهَ يَاالتٍ ةِ ٥ رِ دَ  الْواحِ لْوَ الحَ
؟ ببُ ؟ ما السَّ لَبٍ راءِ ٨ عُ ها لِشِ عَ ما مَ

جانِبَيْ  نْ  مِ لٍّ  كُ لَى  عَ ينَةٍ  زِ ارِ  جَ أَشْ  ٩ ناكَ  هُ   
جارٍ  أَشْ  ٧ يَ  قِ بَ ها  ضِ بَعْ قَطْعِ  دَ  عْ بَ وَ  ، طَريقٍ

؟ ةً قُطِعَتْ رَ جَ مْ شَ . كَ لَى الْجانِبَيْنِ عَ

٥ × ٤ ١ × ٨ ٤ × ٧ ٢ × ٩ 

٤ × ٦ ١ × ٦ ٥ × ٣ ٢ × ٧ 
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نِي  دُ تُساعِ . وَ بِ رْ ةً إليجادِ ناتِجِ الضَّ لِفَ تَ خْ ابِعِ طرائِقَ مُ لِ الرّ صْ تُ فِي الْفَ مْ لَّ تَعَ
. بِ رْ اتِجِ الضَّ رِ نَوَ كُّ لى تَذَ بِ عَ رْ لِ الضَّ وَ دْ نْماطُ في جَ األَ

         

مودِ  لَ فِي الْعَ وَّ دُ الْعامِلَ األَ ، أَجِ يْنِ لَ بِ عامِ رْ إلِيجادِ ناتِجِ ضَ
. يِّ وِ لْ فِّ الْعُ الْعامِلَ الثّاني فِي الصَّ ، وَ لِ وَ دْ على يَمينِ الْجَ

ةِ  ليَّ مَ الِ لِعَ ةَ اإلِبْدَ يَّ الً خاصِّ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ تُبُ نَواتِجَ الضَّ أَكْ
. نْماطَ األَ ا، وَ هَ فُ رِ تِي أَعْ بِ الَّ رْ قائِقَ الضَّ حَ ، وَ بِ رْ الضَّ

. لَ وامِ دُ الْعَ أَجِ      

لَ . وَ دْ لُ الْجَ مِ أُكْ      

      

نِي  دُ تُساعِ . وَ بِ رْ ةً إليجادِ ناتِجِ الضَّ لِفَ تَ خْ ابِعِ طرائِقَ مُ لِ الرّ صْ تُ فِي الْفَ مْ لَّ تَعَ

      
 . nÜ rô s°†dG n∫ nh ró nL o∞ p°û rµnà r°SnCG

          















×

  



    ×     
          

  

٦=٣×٢

وامِل بِعَ ْ ناتِج الرضَّ

(1-5) p¢SQ só∏ pd l•É n°ûnf
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تِي. حُ إجابَ رَ دٍ في ١؟ أَشْ دَ بِ عَ رْ ا ناتِجُ ضَ       مَ

فِّ ١٠؟ اهُ فِي الصَّ طُ الَّذي أَرَ ا النَّمَ مَ  
دادِ  وفِ األعْ فُ صُّ ةِ وَ دَ مِ يعِ أَعْ مِ ظُهُ على جَ بِقُ ما أُالحِ نْطَ لْ يَ مودِ ٦؟ هَ عَ الْ فِّ ٦ وَ ظُ فِي الصَّ اذا أُالحِ مَ  

ر؟ األُخْ

  

٢
٥  ×

٤
٠  ×

١٠
٣  ×

٥
٦  ×

؟ نْهُ تْ مِ ذَ ي أُخِ ودُ الَّذِ مُ فُّ أَوِ الْعَ ا الصَّ . مَ بِ رْ لِ الضَّ وَ دْ اءٌ مِنْ جَ زَ ا يأتي أَجْ فِيمَ

٦ ٠

٨ ٠

١٠ ٠

٠١٢٠

٣

٤

٥

٦

٢١٩١٢١٥١٨

٢٨١٢١٦٢٠٢٤

٣٥١٥٢٠٢٥٣٠

٤٦٨

٦٩١٢

٨١٢١٦

١٠١٥٢٠

. بِ رْ لِ الضَّ وَ دْ يْنِ في جَ يدَ دِ طَيْنِ جَ نَمَ 

٤

٣

: بِ رْ دَ ناتِجَ الضَّ جِ َ بِ ألِ رْ لَ الضَّ وَ دْ لُ جَ مِ تَعْ  أَسْ

بِيلِ  لَى سَ عَ ها. فَ فُ رِ تِي ال أَعْ بِ الَّ رْ اتِجِ الضَّ ادِ نَوَ اذِجَ إليجَ لَ النَّمَ مِ تَعْ ني أَنْ أَسْ نُ كِ مْ يُ
حُ أَنَّ ٣ × ٤ = ١٢ نْها يَتَّضِ مِ ة ٣ × ٤، وَ قيقَ ةُ الْحَ بَكَ يِّنُ الشَّ بَ ، تُ ثالِ الْمِ

نْدَ  بِ عِ رْ لِ الضَّ وَ دْ ا النّاتِجَ في جَ تُبُ هذَ أَكْ
دِ ٤ دَ ودِ الْعَ مُ عَ دِ ٣ وَ دَ فِّ العَ عِ صَ تَقاطُ

. اذِجَ لُ النَّمَ مِ تَعْ أَسْ          

 Üô°†dG  



    

ةٍ اجَ جَ لِّ دَ لَد كُ ، وَ اتٍ اجَ جَ ينٍ ٤ دَ سَ نْدَ حُ    عِ
ها؟ لِّ يتِ كُ تَاكِ دُ الكَ دَ ا عَ . فمَ يتٍ تَاكِ   ٣ كَ
ثِّلُ  مَ جٍ يُ لِ نَموذَ مَ دِّ لِعَ عَ الْعَ لُ قِطَ مِ تَعْ أَسْ

ثِّلُ ٤ × ٣ مَ : يُ ؛ أَيْ عٍ نْها ٣ قِطَ لٍّ مِ اتٍ فِي كُ وعَ مُ جْ ٤ مَ

٣           +           ٣           +            ٣             +            ٣            = ١٢      
وتًَا. تْكُ يتِ ١٢ كَ تَاكِ دَ الكَ دَ إنَّ عَ ا فَ لِذَ



        

      
3 pO nó n©dG »a pÜ rô s°†dG nè pJÉnf oó pLnCG

 o¬`̀ sfCG  ≈∏ nY  pÜ rô s°†dG  ≈`̀ ndEG  oô n¶ræ oj
 o™`̀ nª`̀ rLnCG n∂`̀ pdò`̀ pd ; lQ uô`̀ nµ`̀ nà`̀ oe l™`̀ rª`̀ nL

. mäG qô ne n™nH rQnCG 3 nO nó n© rdG

لَ وَ دْ لُ جَ مِ تَعْ اً أَسْ انَ يَ أَحْ
افِ  شَ تِكْ سْ بِ الِ رْ  الضَّ

بِ . رْ اتِجِ الضَّ نَوَ

. بِ رْ اتِجِ الضّ ةٌ إلِيجادِ نَوَ دَّ نَاك طرائِق عِ هُ

ثِّلُ  مَ : يُ ؛ أَيْ عٍ ثِّلُ  قِطَ مَ : يُ ؛ أَيْ عٍ ثِّلُ  قِطَ مَ : يُ ؛ أَيْ عٍ ثِّلُ  قِطَ مَ : يُ ؛ أَيْ عٍ  قِطَ

٣ ٣

          












٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

٠ 
١٠ ٠
٢٠ ١٨ ١٦ ١٤ ١٢ ١٠ ٨ ٦ ٤ ٠
٣٠ ٢٧ ٢٤ ٢١ ١٨ ١٥ ١٢ ٩ ٦ ٠
٤٠ ٣٦ ٣٢ ٢٨ ٢٤ ٢٠ ١٦ ١٢ ٨ ٠
٥٠ ٤٥ ٤٠ ٣٥ ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٠
٦٠ ٥٤ ٤٨ ٤٢ ٣٦ ٣٠ ٢٤ ١٨ ١٢ ٠
٧٠ ٦٣ ٥٦ ٤٩ ٤٢ ٣٥ ٢٨ ٢١ ١٤ ٠
٨٠ ٧٢ ٦٤ ٥٦ ٤٨ ٤٠ ٣٢ ٢٤ ١٦ ٠
٩٠ ٨١ ٧٢ ٦٣ ٥٤ ٤٥ ٣٦ ٢٧ ١٨ ٠

٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠٠ ٩٠ ٨٠ ٧٠ ٦٠ ٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٠ ١٠ ٠

×

           

ا: نْهَ ، مِ بِ رْ اتِجِ الضَّ ادِ نَوَ ِيجَ ةٌ إلِ لِفَ تَ خْ ائِقُ مُ رَ نَاكَ طَ هُ
اذِجَ · لُ النَّمَ مِ تَعْ أَسْ
·. ةً ورَ مُ صُ سُ أَرْ
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·. ةَ بِطَ تَ رْ بِ الْمُ رْ ائِقَ الضَّ قَ لُ حَ مِ تَعْ أَسْ
·. ةً بكَ لُ شَ مَ أَعْ

أَوِ· رَ  رِّ تَكَ الْمُ عَ  مْ الْجَ لُ  مِ تَعْ أَسْ
. يَّ زِ فْ قَ دَّ الْ  الْعَ

·. اطَ نْمَ َ لُ األْ مِ تَعْ أَسْ

 3 »a Üô°†dG 



: مثال ١ رُ مْ مَ األَ ا لَزِ ةً إِذَ ورَ مُ صُ سُ ، أَوْ أَرْ الً النَّماذِجَ مِ تَعْ سْ ، مُ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

ــةَ  فاطِمَ يْلَــى وَ لَ ــعادَ وَ ــنْ سُ لٍّ مِ ــعَ كُ  مَ
نَّ  نْهُ ةٍ مِ ــدَ لُّ واحِ لَتْ كُ . أَكَ ــاتٍ احَ فّ ٣ تُ
نَّ  هُ عَ يَتْ مَ قِ ةً بَ احَ فّ ــمْ تُ . كَ ةً دَ احِ ةً وَ احَ فّ تُ

ا؟ يعً مِ جَ

نَةً  وَّ كَ ةٍ مُ موعَ جْ لُّ مَ ا كانَتْ كُ إِذَ . فَ ةٍ وعَ مُ جْ لِّ مَ رٍ ٥رياالتٍ لِكُ عْ نَ األَقْالمِ بِسِ اتٍ مِ وعَ مُ جْ لٌّ ٤ مَ حِ بَاعَ مَ  
؟  بْعٍ وعاتِ األَرَ مُ جْ ا فِي اْلمَ لَمً مْ قَ كَ يعِها؟ وَ مِ نُ األَقْالمِ جَ ا ثَمَ ، فَمَ نْ ٣ أَقْالمٍ مِ

الِي: لَ التَّ وَ دْ لُ الْجَ مِ كْ أُ    

      

   ٩٤٧
    ١٨٢٤

 . بِ رْ لِ الضَّ وَ دْ نْ جَ دِ ٣ مِ دَ طَ فِي صفِّ العَ فُ النَّمَ : أَصِ lá nMƒoà rØ ne lánd nCÉ r°ù ne 

١
٣  ×

١٠
٣  ×

  ٣ × ٧ ٦ × ٣ 

نْ  ، ثُمَّ أَطْلُبُ مِ ياءَ ي ٣ أَشْ وِ اتٍ تَحْ وعَ مُ جْ نُ مَ مَّ تَضَ ياةِ تَ اقِعِ الْحَ نَ وَ ةً مِ أَلَ سْ     مَ

. ابِ وَ ةِ الْجَ حَّ نْ صِ دَ مِ لَّها، والتَّأَكُّ الئِي حَ مَ زُ

: مثال ١ رُ مْ مَ األَ ا لَزِ ةً إِذَ ورَ مُ صُ سُ الً النَّماذِجَ أَوْ أَرْ مِ تَعْ سْ ، مُ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

لِ  كْ شَ لَى  عَ ارِ  جَ األَشْ   دَ إِحْ اقُ  رَ أَوْ و  نْمُ تَ 

ا  مَ  . نٍ صْ لِّ غُ اقٍ على كُ رَ أَوْ اتٍ من ٣  وعَ مُ جْ مَ
نْها؟ انٍ مِ صَ لَى ٩ أَغْ ةِ عَ ودَ جُ وْ مَ اقِ الْ رَ دُ األَوْ دَ عَ

ادِ  يجَ تَيْنِ إلِ يقَ حُ طَرِ رَ   أَشْ
بِ ٣ × ٧ رْ لِ ضَ اصِ حَ

٤
٣  ×

٣
٥  ×

٣ × ٨   ٣ × ٩ 
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؟ راتٍ شَ عٍ ٦ حَ دَ فْ لُّ ضِ ل كُ ا أَكَ ادِعَ إِذَ فَ ا ٤ ضَ هَ لُ رةً تأْكُ شَ مْ حَ كَ
 ، وفٍ فُ ٤صُ مِنْ  نَةٍ  وَّ كَ مُ ةٍ  بَكَ لِشَ ا  جً وذَ نَمُ لَ  مَ عَ ألَ دِّ  الْعَ عَ  قِطَ لُ  مِ تَعْ أَسْ

. عٍ فٍّ ٦ قِطَ لِّ صَ فِي كُ وَ




ي: اوِ عِ يُسَ دَ الْقِطَ دَ ظُ أَنَّ عَ أُالحِ
٦ + ٦ + ٦ + ٦ = ٢٤

يَ ٤ × ٦ = ٢٤ ةَ هِ بَكَ هِ الشَّ ذِ ثِّلُ هَ مَ تِي تُ بِ الَّ رْ ةُ الضَّ لَ مْ جُ وَ
. ةً رَ شَ عُ ٢٤ حَ فادِ لَتِ الضَّ ، أَكَ نْ إِذَ

   
٤ × ٦ = ٢٤ : دُ أَنَّ . أَجِ بِ رْ لِ الضَّ وَ دْ وعِ إِلَى جَ جُ بِالرُّ



      
6 pO nó n©dG »a pÜ rô s°†dG nè pJÉnf oó pLnCG

        

عِ  ذْ جِ لى  عَ عَ  فادِ ٤ ضَ تَقِفُ 
عٍ  دَ فْ لُّ ضِ لَ كُ ا أَكَ إِذَ ةٍ. فَ رَ جَ شَ
ةً  رَ شَ حَ مْ  كَ فَ  ، اتٍ رَ شَ حَ  ٦

ها؟ يعُ مِ عُ جَ فادِ تْها الضَّ لَ أَكَ

دِ ٦ دَ بَ في العَ رْ سِ الضَّ رْ ا الدَّ ذَ مُ في هَ لَّ تَعَ أَ
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 pOÉ néjpE’  lá nØp∏nà rî oe nh  lI só pY  o≥ pFGôW n∑Éæ og
. pÜ rô s°†dG pè pJÉnf

: المثاالن (١، ٢) رُ مْ مَ األَ ا لَزِ ةً إِذَ ورَ مُ صُ سُ ، أَوْ أَرْ اذِجَ الً النَّمَ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

٢
٦  ×

٠
٦  ×

٦
٤  ×

٦
٦  ×

بَ في  : ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ  أَكْ   
٦ = ٦ × ٧ ×  = ٤٢ ٦ = ٥٤ ×  ٥ ×  = ٣٠ 

ا  اتَمً مْ خَ كَ ي، فَ اوِ وفٍ بِالتَّسَ فُ ا فِي ٨ صُ ا ٤٨ خاتَمً هَ بَتْ مَ تَّ ا رَ إِذَ    
؟ دِ احِ فِّ الْوَ فِي الصَّ

بِ  رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ مَّ أَكْ ، ثُ ةِ لَ أَ سْ هِ الْمَ ذِ ا لِهَ جً وذَ لَ نَمُ مَ عْ دِّ ألَ عَ الْعَ لُ قِطَ مِ تَعْ أَسْ
ا. هَ لُّ أحُ وَ

p±ƒ oØ t°üdG oO nó nYx∞ n°U uπ oc »a p™ n£ p≤ rdG oO nó nYp™ n£ p≤r∏ pd t»u∏ oµ rdG oO nó n© rdG

٤٨× ٨  =

. فٍّ لِّ صَ واتِمَ في كُ دُ ٦ خَ جَ وْ نْ ، يُ يْثُ إنَّ ٨ × ٦ = ٤٨ ، إِذَ وحَ



، فِي  ةً دُ ٤٨ قِطْعَ جَ وْ يُ
. فٍّ ٦ قِطَعٍ لِّ صَ كُ

        

ضِ  رِ عْ نْ مَ تُبًا مِ قائِهِ كُ دِ نْ أَصْ ى وَ ٥ مِ وسَ  مُ تَرَ اشْ  

 ، تُبٍ مْ ٥ كُ نْهُ دٍ مِ احِ لُّ وَ  كُ تَرَ ا اشْ . فإذَ كِتابِ الْ
ها؟ وْ تَرَ تِي اشْ تُبِ الَّ كُ دُ الْ دَ ا عَ فَمَ

اتِجِ ٤×٦ ادِ نَ يجَ تَيْنِ إلِ يقَ حُ طَرِ رَ    أَشْ

 Üô°†dG  



المثاالن (١، ٢) : رُ مْ مَ األَ ا لَزِ ةً إِذَ ورَ مُ صُ سُ الً النَّماذِجَ أَوْ أَرْ مِ تَعْ سْ بِ مُ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

: بَ فِي  نَاسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ    

: بَ فِي  نَاسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ    

 »a oÜ rô s°†dG

oäÓ nN ró ooª rdGoäÉ nL nô rî oª rdG
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oäÓ nN ró ooª rdGoäÉ nL nô rî oª rdG







 »a oÜ rô s°†dG

oäÓ nN ró ooª rdGoäÉ nL nô rî oª rdG








بِ ٦ × ٦ رْ يجادِ ناتِجِ ضَ بِ إلِ رْ د طرائِقِ الضَّ لُ إِحْ مِ تَعْ : أَسْ lá nMƒoà rØ ne lánd nCÉ r°ù ne 

٦ = ٦٠ × ٦ ×  = ٣٦ ٦ ×  = ١٨  ٤ ×  = ٢٤ 

: رُ مَ األَمْ ا لَزِ اذِجَ إِذَ الً النَّمَ مِ تَعْ سْ ، مُ يِةِ سائِلِ اآلتَ نَ الْمَ الًّ مِ لُّ كُ أَحُ

؟ بَبُ لِ ٤٥ طاِلبًا؟ ما السَّ هِ لِنقْ سِ عِ نَفْ نَ النَّوْ ي ٧ حافِالتٍ مِ فِ لْ تَكْ . هَ بٍ ةٌ لـ ٦ طُالَّ يرَ غِ عُ حافِلَةٌ صَ تَّسِ تَ  

؟ مْ هُ عَ يَتْ مَ قِ ةً بَ مْ قِطْعَ نْها، فَكَ لُوا ٦ قِطَعٍ مِ ا أَكَ إِذَ . فَ ةِ والتَ وكُ نَ الشّ مْ ٥ قِطَعٍ مِ نْهُ دٍ مِ لُّ واحِ تَر كُ ؛ اشْ بٍ تَّةُ طُالَّ سِ 

٥
٦  ×

٧
٦  ×

٣
٦  ×

٦ × ٠ ٦ × ٩ ٨ × ٦ 

بِ في ٦ رْ قائِقَ الضَّ الً حَ مِ تَعْ سْ ا مُ لُّهَ ياةِ، ثُمَّ أَحُ اقِعِ الْحَ نَ وَ ةً مِ أَلَ سْ   مَ
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دٍ  احِ عٍ وَ ن نَوْ ثَ قِطَعٍ مْ ي ثَالَ ــارِ  مشَ تَرَ اشْ  
ا  ، فَمَ االً يَ ــا ٢٧رِ هَ فَعَ ثَمنًا لَ ا دَ لِــي، إِذَ ا يَ ممَّ

؟ (الدرس ٥-١) اهُ تَرَ ي اشْ ذِ يءُ الَّ الشَّ

(`L (CG

(O (Ü

اهُ  نَ ةَ أَدْ دِيَّ دَ عَ لِيَّةَ الْ مَ عَ لُ الْ عَ وزِ تَجْ مُ أَيُّ الرُّ  
١٠ = ٣٠؟ (الدرس ٥-١) ةً ٣ يحَ حِ صَ

    -  (Ü  + (CG

÷ ( O × (`L     

، فِي  بْرِ مِ الْحِ نْ أَقْالَ لَبٍ مِ ةُ ٦ عُ يرَ مِ تْ سَ تَرَ اشْ 
ةَ  دِيَّ دَ عَ ةَ الْ لَ مْ ــا الْجُ ، مَ مٍ ا ٤أَقْالَ نْهَ بَةٍ مِ لْ لِّ عُ كُ
مِ  أَقْالَ دِ  دَ عَ ادِ  يجَ ِ ا إلِ هَ الُ مَ اْســتِعْ كِنُ  مْ يُ تِي  الَّ

ا؟ هَ يعِ مِ بْرِ جَ الْحِ

٦ + ٤ = ١٠ (`L    ٦ - ٤ = ٢ (CG

٤ = ٢٤ × ٦ ( O      ٦ = ٤ ÷ ٢٤ (Ü

لِّ  لِكُ طَى  أَعْ يثُ  بِحَ  ، ائِهِ قَ دِ أَصْ نْ  مِ اتٍ  وعَ مُ جْ مَ  ٧ لَى  عَ ا  هَ عَ مَ جَ تِي  الَّ ةَ  يَّ رِ بَحْ الْ افَ  دَ َصْ األْ ةُ  زَ مْ حَ عَ  زَّ  وَ
. (الدرس ٥-١) ةُ زَ مْ ا حَ هَ عَ مَ تِي جَ ةِ الَّ يَّ رِ بَحْ افِ الْ دَ َصْ دَ األْ دَ دُ عَ دِّ ، أُحَ افٍ دَ ةٍ ٣ أَصْ وعَ مُ جْ مَ

(الدرس ٤- ٨) بِ رْ اتِجَ الضَّ دُ نَ أَجِ

            ١ × ٨                          ٠ × ٦                              ٩ × ٠ 

ا  نُهَ وعٍ ثَمَ مُ بَةِ شُ لْ اءِ عُ رَ ي لِشِ فِ كْ ا يَ نَّ مَ يهِ دَ والَ إنَّ لَ قُ ولِ أَنْ يَ قُ عْ مَ نَ الْ لْ مِ ، فَهَ نِ االَ يَ نَى رِ مُ بِيرَ وَ نْ عَ لٍّ مِ  كُ  لَدَ
؟ (مهارة سابقة) تٍ االَ يَ ٥ رِ

(مهارة سابقة) : ئَةٍ بِ مِ رَ َتِيَةِ إِلَى أَقْ ادِ اآلْ دَ َعْ نَ األْ الًّ مِ بُ كُ رِّ أُقَ

            ٤٩٩                               ٢٠٩                                  ٥٥٥ 

(مهارة سابقة) : ابِ وَ ولِيَّةِ الْجَ قُ عْ نْ مَ دُ مِ أَكَّ أَتَ ، وَ عِ مْ اتِجَ الْجَ دُ نَ أَجِ

            ٣٧٤
١٥٨  +

                         ١٣٦
٢٩٩  +

                             ٧٤٨
١١٢  +
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·. يْنِ تَلِفَ خْ يْنِ مُ نَ دٍّ بِلَوْ قِطَعُ عَ
·. يَادِقِ اللَّعِبِ ن بَ تانِ مِ قِطْعَ

٢٠٣٦١٢١٤٣٠

٥٤٤٥٨٢٤٤٠
٢٨١٦٢٧٢٠٣٢

٤٢١٥١٠٢١١٨
٦٢٤١٢٤٨٣٥

٢٣٥ ٤٦٨ ٧٩
: ادُ دَ األَعْ

: بِ ْ اتِجُ الرضَّ وَ نَ

٢       

   
دِّ · عَ نَ قِطَعِ الْ وْ بٍ لَ عِ لُّ الَ دُ كُ دِّ يُحَ

ا. لُهَ مِ تَعْ يَسْ تِي سَ الَّ

ةَ اللَّعِبِ · حَ وْ بَيْن لَ عِ دُ الالَّ مُ أَحَ سُ رْ يَ
. حٌ ضَّ وَ وَ مُ ا هُ مَ كَ

 

لَى · لُ ٢ عَ بُ األَوَّ عِ عُ الالَّ يَضَ
، ثُمَّ  لِ لِ األَوَّ وَ دْ نِ فِي الْجَ يْ دَ دَ عَ

ا. مَ بِهِ رْ اتِجِ ضَ لَى نَ دٍّ عَ ةَ عَ عُ قِطْعَ يَضَ

دَ  إِلَى · بُ الثَّانِي أَحَ عِ كُ الالَّ رِّ يُحَ
لَى  دٍّ عَ ةَ عَ عُ قِطْعَ ، ثُمَّ يَضَ رَ دٍ آخَ دَ عَ

. يْنِ دَ دَ عَ بِ الْ رْ اتِجِ ضَ نَ

·. رَ وْ بَانِ الدَّ عِ لُ الالَّ تَبَادَ يَ

عَ ٣· تَطِيعُ أَنْ يَضَ سْ ي يَ ذِ بُ الَّ عِ الالَّ
ةٍ  دَ احِ ةٍ وَ امَ تِقَ لَى اسْ دٍّ عَ قِطَعِ عَ

. ائِزَ فَ وَ الْ ونُ هُ يَكُ

عَ ٣ تَطِيعُ أَنْ يَضَ سْ ي يَ ذِ بُ الَّ عِ الالَّ
ةٍ  دَ احِ ةٍ وَ امَ تِقَ لَى اسْ دٍّ عَ قِطَعِ عَ
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 ، يْنِ تَ عَ لِ قِطْ وَّ فِّ األَ تْ فِي الصَّ عَ ضَ وَ نَةٍ، فَ وَّ لَ عٍ مُ ا مِنْ قِطَ طً  نَمَ دَ لَتْ هُ مِ عَ
تْ  رَّ تَمَ اسْ ا  إِذَ فَ  . عٍ قِطَ الثّالِثِ ٨  فِّ  الصَّ فِي  وَ  ، عٍ قِطَ الثّانِي ٤  فِّ  الصَّ فِي  وَ

؟ ادِسِ فِّ السّ عُ فِي الصَّ ةً تَضَ عَ مْ قِطْ كَ ، فَ طِ ا النَّمَ ذَ ى هَ لَ عَ

لَةِ؟ أَ سْ رِفُ مِنَ الْمَ ا أَعْ اذَ مَ
عٍ  ٤ قِطَ ، وَ لِ وَّ فِّ األَ تانِ فِي الصَّ عَ دُ قِطْ • تُوجَ

 . فِّ الثّالِثِ عٍ فِي الصَّ ٨ قِطَ فِّ الثّانِي، وَ فِي الصَّ
نِّي؟  وبُ مِ لُ طْ ا الْمَ مَ

. ادِسِ فِّ السَّ عِ فِي الصَّ دَ الْقِطَ دَ دُ عَ • أَجِ

لَةِ؟ أَ سْ رِفُ مِنَ الْمَ ا أَعْ اذَ مَ

. طٍ نْ نَمَ ثُ عَ مَّ أَبْحَ ، ثُ لوماتِ عْ عَ فِيهِ الْمَ ضَ والً ألَ دْ لَ جَ مَ ني أَنْ أَعْ نُ كِ مْ .يُ طٍ نْ نَمَ ثُ عَ مَّ أَبْحَ ، ثُ لوماتِ عْ عَ فِيهِ الْمَ ضَ والً ألَ دْ لَ جَ مَ ني أَنْ أَعْ نُ كِ مْ يُ

. لٍ وَ دْ اتِ في جَ ومَ لُ عْ عُ الْمَ : أَضَ الً • أَوَّ
. دادُ عْ فُ فِيهِ األَ تَضاعَ طٍ تَ نْ نَمَ ثُ  عَ • أَبْحَ

. هُ مالَ تَطيعُ إكْ طِ أَسْ تِشافِ النَّمَ نْدَ اكْ • عِ
١٦ =   + ٨
٣٢ =   + ١٦
٦٤ =   + ٣٢

لَ وَ دْ لُ الْجَ مِ كْ مَّ أُ ، ثُ ةَ لَ أَ سْ عُ الْمَ أُراجِ
. طِ مالِ النَّمَ تِعْ  بِاسْ

 . ةً عَ ادِسِ ٦٤ قِطْ فِّ السّ دُ أَنَّ فِي الصَّ أَجِ سَ

لَ وَ دْ لُ الْجَ مِ كْ مَّ أُ ، ثُ ةَ لَ أَ سْ عُ الْمَ أُراجِ

ادِسِ فِّ السّ ةً فِي الصَّ عَ نَاكَ ٦٤ قِطْ هُ نْ فَ إِذَ
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: طٍ نْ نَمَ ثِ عَ ةَ الْبَحْ طَّ الً خُ مِ تَعْ سْ ، مُ سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ الْمَ أَحُ

:٣ – ةِ ١ ئِلَ سْ نِ األَ يبُ عَ ةِ، أُجِ ابِقَ ةِ السّ حَ فْ ةِ فِي الصَّ لَ أَ سْ جوعِ إلَى الْمَ بِالرُّ

؟  ةٌ يحَ تِي صحَ ابَ نْ أَنَّ إِجَ دُ مِ أَكَّ يْفَ أَتَ كَ  
. لِكَ حُ ذَ ضِّ أُوَ

لٍ  وَ دْ جَ في  اتِ  ومَ لُ عْ الْمَ عُ  ضْ وَ ونُ  يَكُ لِماذا   
ةً؟ يِّدَ ةً جَ رَ فِكْ

ــتْ ٤ قِطَعٍ  عَ ضَ دْ وَ  قَ ــدَ ضُ أَنَّ هُ تــرِ أَفْ  
فِّ  ٨ قِطَعٍ فِي الصَّ ، وَ لِ ــفِّ األَوَّ فِي الصَّ
مْ  . كَ فِّ الثّالِثِ ةً فِي الصَّ ١٦ قِطْعَ الثّاني، وَ

؟ ادِسِ فِّ السّ عُ فِي الصَّ تَضَ ةً سَ قِطْعَ

 : طِ النَّمَ فْقَ  وَ ورٍ  هُ زُ بْتَةَ  نَ  ٢٤ يْلَى  لَ تْ  عَ رَ زَ  
 . يٍّ دٍ جورِ رْ بْتَتا وَ لِيها نَ ، يَ سِ مْ بَّاعِ الشَّ بْتَةُ تَ نَ
بْتَةً  نَ مْ  فَكَ  ، طِ النَّمَ ا  ذَ هَ لَى  عَ تْ  رَّ تَمَ اسْ ا  إِذَ فَ

؟ تْ عَ رَ دْ زَ ةً قَ يَّ جورِ

اِلِه  مَ تِعْ سْ فَ الِ دَ عُ إبْراهيمُ الصَّ مَ  يَجْ    

بَيِّنُ  ناهُ يُ لُ أَدْ وَ دْ الْجَ . وَ نِّيَّةِ فَ بِيَةِ الْ ةِ التَّرْ صَّ في حِ
 . بُوعٍ أُسْ لَّ  كُ ها  عُ مَ يَجْ تِي  الَّ فَاتِ  دَ الصَّ دَ  دَ عَ
ةً  فَ دَ صَ مْ  فَكَ  ، طِ النَّمَ ا  ذَ هَ لَى  عَ رَّ  تَمَ اسْ ا  إِذَ فَ

؟ سِ امِ بُوعِ الْخَ عُ فِي األُسْ مَ يَجْ سَ

امِ  زاتٍٍ إلَى األَمَ فْ لِيٌّ ٣ قَ زُ عَ فِ قْ : يَ    

ةٍ  زَ فْ قَ لُّ  كُ كانَتْ  ا  إِذَ فَ  . لْفِ الْخَ إلَى  ةً  زَ فْ قَ وَ
اتِ  زَ فَ قَ الْ دُ  دَ عَ ا  فَمَ ا،  دً احِ وَ ا  تْرً مِ ي  اوِ تُسَ

؟ تَارٍ لَ إِلَى ٦ أَمْ ها حتَّى يَصِ زُ فِ قْ تِي يَ الَّ

ــفَ  ــيْ حُ كَ ـــــرَ أَشْ  

لِّ  حَ على  طٍ  نَمَ نْ  عَ ثِ  بَحْ الْ طَّةُ  خُ ني  دُ تُساعِ
؟ سائِلِ مَ الْ

: طٍ نْ نَمَ ثِ عَ ةَ الْبَحْ طَّ  خُ

´ƒrÑ o°SoC’G
 päÉa nó s°üdG oO nó nY

oô r¡ s°ûdG
 (∫ÉnjQ) o≠n∏ rÑ nª rdG

ا  تِهَ الَ صّ حَ في  تٍ  االَ يَ رِ  ٥ ةُ  فاطِمَ تْ  عَ ضَ وَ  
عِ  ضْ تْ في وَ رَّ تَمَ ا اسْ إِذَ . فَ لِ رِ األَوَّ هْ فِي الشَّ
لِّ  عُ في كُ كانَتْ تَضَ ، وَ رٍ هْ لَّ شَ ياالتِ كُ الرِ
ةِ  رَّ مَ تْهُ فِي الْ عَ ضَ ا وَ لى مَ ةً عَ يادَ ةٍ رياالً زِ رَّ مَ
١٢؟ رِ هْ عُ فِي الشَّ تَضَ مْ رياالً سَ ؛ فَكَ ةِ ابِقَ السّ
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وبُ  كُ م رُ هُ نُ كِ مْ ا يُ صً خْ مْ شَ . كَ دَ قاعِ نْها ٧ مَ لٍّ مِ ؛ فِي كُ بَاتٍ رَ ٥ عَ 
هِ؟ سِ قْتِ نَفْ ارِ فِي الْوَ الْقِطَ
بِ ٥ × ٧ رْ دُ نَاتِجَ ضَ  أَجِ

. عٍ نْها ٧ قِطَ لٍّ مِ ، في كُ موعاتٍ جْ جٍ لـِ ٥ مَ لِ نَموذَ مَ دِّ لِعَ عَ الْعَ لُ قِطَ مِ تَعْ أَسْ

حُ أَنَّ ٥ × ٧ = ٣٥ يَتَّضِ
. هِ سِ قْتِ نَفْ ارِ فِي الْوَ وبُ الْقِطَ كُ مُ رُ هُ نُ كِ مْ ا يُ صً خْ نْ ٣٥ شَ إِذَ

   
٧ × ٥ = ٣٥ : دُ أَنَّ أَجِ بِ فَ رْ ةَ اإلبدالِ في الضَّ يَّ اصِّ لُ خَ مِ تَعْ أَسْ
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 ، بَاتٍ رَ عَ  ٥ ابِ  لْعَ األَ ةِ  ينَ دِ مَ ارِ  قِطَ فِي  انَ  كَ ا  إِذَ
ا  صً خْ شَ مْ  كَ فَ  ، دَ اعِ قَ مَ  ٧ بَةٍ  رَ عَ لِّ  كُ فِي  انَ  كَ وَ 

هِ؟ سِ قْتِ نَفْ ارِ فِي الْوَ وبُ الْقِطَ كُ مْ رُ هُ نُ كِ مْ يُ

لَ  وَ دْ لَ جَ مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ يُ بِ في٧، وَ رْ دَ نَواتِجَ الضَّ جِ َ لُ النَّماذِجَ ألِ مِ تَعْ أَسْ
دِ ٧ دَ عَ بِ لِلْ رْ ائِقِ الضَّ قَ مِ حَ لُّ ى تَعَ لَ نِي عَ دَ اعِ ابِقِ لِيُسَ بِ السَّ رْ الضَّ
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: المثاالن (١، ٢) رُ مْ مَ األَ ا لَزِ ةً إِذَ ورَ مُ صُ سُ ، أَوْ أَرْ الً النَّماذِجَ مِ تَعْ سْ ، مُ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ  أَجِ

بَ فِي  : نَاسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ   
٧ = ٤٩ × ٧٠ =  × ٧  ٧ ×  = ٠ 

اتِها  ديقَ نْ صَ دةٍ مِ احِ لِّ وَ يْفاءُ ٤ أَقْالمٍ لِكُ طَتْ هَ   أَعْ
ا؟  يقاتِهَ دِ اءُ صَ يْفَ طَتْ هَ ا أَعْ مْ قلمً . كَ بْعِ السَّ

بِ  رْ تَيْنِ للضَّ تَلِفَ خْ تَيْنِ مُ يقَ فُ طَرِ أَصِ 

دِ ٧ دَ عَ فِي الْ

٢
٧  ×

٧
٨  ×

٩ × ٧ ٧ × ١٠ 

لُّ ٧ مِنْ  انَ كُ ا كَ إِذَ فَ ةٍ،  لِفَ تَ خْ انٍ مْ لْوَ بِأَ ةً  ارَ يَّ ابٍ ٢٨ سَ لْعَ أَ وقِ  نْدُ فِي صُ    
؟ اتِ يَّارَ هِ السَّ ذِ انِ هَ لْوَ دُ أَ دَ ا عَ مَ . فَ هُ سُ نُ نَفْ وْ ا اللَّ اتِ لَهَ يَّارَ هِ السَّ ذِ هَ

. بِ رْ ةَ الضَّ لَ مْ لُّ جُ أَحُ جٍ وَ لِ نَموذَ مَ ةً لِعَ مُ صورَ سُ ؛ أَرْ ةِ لَ أَ سْ لِّ الْمَ لِحَ

 p¿G nƒ rdnC’G oO nó nY
pá nØp∏nà rî oª rdG

 nø pe päGnQÉs« s°ùdG pO nó nY
p¬ p°ùØnf p¿ rƒs∏dG

 nO nó nY        
É n¡u∏ oc päGnQÉs« s°ùdG   

٧  ×٢٨  =

. ةً ارَ يَّ ها ٢٨ سَ دُ دَ بِحَ عَ تّى يُصْ اتٍ حَ يَّارَ نْها ٧ سَ لٍّ مِ موعاتٍ في كُ جْ مُ مَ سُ أَرْ
. وعاتٍ مُ جْ تُ ٤ مَ مْ سَ ظُ أنَّني رَ أُالحِ

وَ ٤؛ بِ هُ رْ ةِ الضَّ لَ مْ هولَ في جُ جْ  أَيْ أَنَّ الْعامِلَ الْمَ
. اتِ يَّارَ انٍ لِلسَّ لْوَ دُ ٤أَ نْ يُوجَ إِذَ



       

 nO nó nY        
É n¡u∏ oc päGnQÉs« s°ùdG   

٢٨  =

. ةً ارَ يَّ ها  سَ دُ دَ بِحَ عَ تّى يُصْ اتٍ حَ يَّارَ نْها  سَ لٍّ مِ موعاتٍ في كُ جْ مُ مَ سُ أَرْ

رُ كِّ فَ أُ
رِبَ فِي  ا ضُ ي إِذَ دُ الَّذِ دَ ا الْعَ  مَ

اتِجُ ٢٨؟ انَ النَّ ٧ كَ

 7 »a Üô°†dG 



: مثال ١ رُ مَ األَمْ ا لَزِ ةً إِذَ ورَ مُ صُ سُ ، أَوْ أَرْ الً النَّماذِجَ مِ تَعْ سْ ، مُ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

٤
٧  ×

٨×٧ 

٧
٨  ×

٧×٥ 

٥
٧  ×

٧×٢ 

٣
٧  ×

٧×٩ 

: مثال ٢ بَ فِي  ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ    

؟  بِ رْ ملِيَّةِ الضَّ راءِ عَ نْ دُونِ إجْ فُ  مِ رِ يْفَ أَعْ نْ ٣ × ٨؟ كَ بَرُ مِ لْ ٣ × ٧ أكْ : هَ t… pO nó n© rdG t¢ù përdG 

حُ إِجابَتِي. ضِّ أُوَ

٧×٧= ٤٨ ٧×٠= ٥٠×٧= ٧٣٥×٩= ٦٣

اتِجَ ٧×٩؟  دَ نَ َجِ ؛ ألِ ةٍ يقَ لَ طَرِ رِ أَفْضَ تكرِّ معِ المُ ونُ طريقةُ الجَ ا الَ تَكُ اذَ      لِمَ

تِي. ابَ حُ إِجَ ضِّ أُوَ

تِي: حُ إجابَ ضِّ ا يأْتِي، ثُمَّ أُوَ ةِ فِيمَ يحَ حِ يْرَ الصَّ بِ غَ رْ ةَ الضَّ لَ مْ دُ جُ دِّ أُحَ 

 ، ةِ لَّ السَّ ةَ  رَ كُ قائِهِ  دِ أَصْ نْ  ٦مِ وَ  رٌ  امِ عَ عِبَ  لَ  
دٍ  احِ وَ لُّ  كُ زَ  رَ أَحْ ا  إِذَ فَ ا.  فً دَ هَ  ٣٥ وا  زُ رَ أَحْ فَ
ا  فً دَ هَ مْ  فَكَ  ، دافِ األَهْ نَ  مِ هُ  سَ نَفْ دَ  دَ عَ الْ مُ  نْهُ مِ

؟   دٍ احِ لُّ وَ زَ كُ رَ أَحْ

ى  ضَ أَمْ يَّةِ  يْفِ الْصَّ ةِ  لَ طْ عُ الْ نَ  ابيعَ مِ أَسَ اللَ ٩  خِ  
تِي  امِ الَّ دُ األَيّ دَ ا عَ ا. مَ هَ يْنِ في أَبْ بوعَ دٌ أُسْ محمَّ

ا؟ دٌ فِي أَبْهَ مَّ حَ ها مُ ضِ مْ يُمْ لَ

٨ ×  = ٥٦     ٧ = ٢١ ×     ٤ ×  = ٢٨ 

٧ ×  = ٤٢     ٧ = ٦٣ ×     ٧ ×  = ٤٩ 

 Üô°†dG  



          
 
مُ  سُ ، أَوْ أَرْ اذِجَ الً النَّمَ مِ تَعْ سْ ، مُ بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

: (الدرس ٥-١) رُ مْ َ مَ األْ ا لَزِ ةً إذَ ورَ صُ

٣
٤×

   ٣
٨×



٩ × ٣    ٧ × ٣ 

ا  فِيهَ ةٌ  عَ رَ زْ مَ لْطَانَ  لَدَ سُ     

لِّ  كُ فِي  انَ  كَ ا  إِذَ  ، ةِ اكِهَ فَ الْ ارِ  جَ أَشْ نْ  مِ وفٍ  فُ صُ  ٨
دُ  دِّ أُحَ  ، احِ التُّفَّ ارِ  جَ أَشْ نْ  مِ اتٍ  رَ جْ شَ  ٣ ا  نْهَ مِ فٍّ  صَ
(الدرس ٥-١) . لْطَانَ ةِ سُ عَ رَ زْ احِ فِي مَ ارِ التُّفَّ جَ دَ أَشْ دَ عَ

٢٤ (`L ٥ ( CG 
٣٢ ( O ١١ (Ü

مُ  سُ ، أَوْ أَرْ اذِجَ الً النَّمَ مِ تَعْ سْ ، مُ بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ
: (الدرس ٥-٢) رُ مْ َ مَ األْ ا لَزِ ةً إذَ ورَ صُ

٦ × ٨    ٠ × ٦ 

بَ فِي    : (الدرس ٥-٢) نَاسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ    
٦= ٣٦ ×  ٤٢ = × ٦ 

نَ  فٌّ مِ دَ صَ جِ ، وُ الِدٍ لِ خَ نْزِ ةِ مَ يقَ دِ فِي حَ :    

التَّالِي: بًا كَ تَّ رَ ودِ مُ رُ الْوُ
ثُمَّ   ، اءُ بَيضَ ةٌٌ  دَ رْ وَ ا  هَ تْبَعُ تَ اءَ  رَ مْ حَ اتٍ  دَ رْ وَ  ٤
ثُمَّ   ، اءُ يْضَ بَ ةُ  دَ رْ وَ ا  هَ تْبَعُ تَ اءَ  رَ مْ حَ اتٍ  دَ رْ وَ  ٨
رَّ  تَمَ ا اسْ . إِذَ اءُ يْضَ ةٌ بَ دَ رْ ا وَ هَ تْبَعُ اءَ تَ رَ مْ ةً حَ دَ رْ ١٢وَ
؟  اءِ التَّالِيَةِ رَ مْ اتِ الْحَ دَ رْ وَ دُ الْ دَ ا عَ ، فَمَ طُ ا النَّمَ ذَ هَ

(الدرس ٥-٣)

 : لَ التَّالِيَ وَ دْ لُ الْجَ مِ ، ثُمَّ أُكْ طَ دُ النَّمَ دِّ أُحَ :    
(الدرس ٥- ٣)

          



ينَةَ  جِ عَ عَ  زِّ ــوَ تُ أَنْ  ا  نْهَ مِ بِيرَ  عَ ةُ  ــدَ الِ وَ بَتْ  لَ طَ 

وفٍ  فُ صُ  ٣ فِي  الخبز  ينِيَّةِ  صِ فِي  يتِ  وِ كَ البَسْ
نْ  فٍّ ٧ قِطَعٍ مِ لِّ صَ عُ فِي كُ يثُ تَضَ ، بِحَ ةٍ اويَ تَسَ مُ
يتِ  وِ كَ بَسْ دَ قِطَعِ الْ دَ دُ عَ دِّ ، أُحَ يتِ وِ كَ بَسْ ينَةِ الْ جِ عَ

يْنِيَّةِ الخبز. (الدرس ٥- ٤) بِيرُ فِي صِ ا عَ تْهَ عَ ضَ تِي وَ الَّ

مُ  سُ ، أَوْ أَرْ اذِجَ الً النَّمَ مِ تَعْ سْ ، مُ بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ
: (الدرس ٥-٤) رُ مْ َ مَ األْ ا لَزِ ةً إذَ ورَ صُ

٥
٧×

   ٧
٤×



ارسَ  دَ مُّ ٦مَ ةٌ تَضُ لِيِمَّ عْ ةٌ تَ نْطَقَ مِ    

فِّ الثَّالِثِ  ولٍ لِلصَّ ا ٧ فُصُ نْهَ لٍّ مِ ، فِي كُ ائِيَّةٍ تِدَ اِبْ
الثَّالِثِ  فِّ  الصَّ ولِ  فُصُ دَ  دَ عَ دُ  دِّ أُحَ  . ائِيِّ تِدَ بْ ِ االْ

(الدرس ٥-٤) ا. هَ يعِ مِ سِ جَ ارِ دَ مَ ائِيِّ فِي الْ تِدَ بْ ِ االْ
٤٢ (`L ١٣ (CG

٤٩ (O ٣٦ (Ü

طُ  نَمَ نِي  دُ اعِ يُسَ يفَ   كَ

بِ  رْ الضَّ اتِجِ  نَ ادِ  إِيجَ لَى  عَ بِ  رْ الضَّ لِ  وَ دْ جَ
٩؟  (الدرس ٥- ١) × ٦

 π°üØdG ∞°üàæe QÉÑàNG



       

 p∫G nórHpE’G pás« u°UÉN oπ pª r©nà r°SnCG
 pá na pô r© nª pd pÜ rô s°†dG pás« p∏ nª n© pd

. pánHƒo∏ r£ nª rdG pá n≤«≤ nërdG

بِ  رْ لَ الضَّ وَ دْ لَ جَ مِ تَعْ ني أَنْ أَسْ نُ كِ مْ يُ دِ ٨، وَ دَ بِ في العَ رْ ةٌ للضَّ دَّ ائِقُ عِ رَ دُ طَ جَ وْ تُ
دِ ٨ دَ بِ للعَ رْ ائِقِ الضَّ قَ ةِ حَ فَ رِ عْ لى مَ ني عَ دَ لِيُساعِ

دِ  دَ بِ في العَ رْ ةٌ للضَّ دَّ ائِقُ عِ رَ دُ طَ جَ وْ تُ

      
8 pO nó n©dG »a pÜ rô s°†dG nè pJÉnf oó pLnCG

افيرِ  صَ دُ الْعَ دَ صافير. ما عَ ا  ٨ عَ نْهَ ةٍ مِ دَ احِ لِّ وَ ى كُ لَ ؛ يقِفُ عَ ارٍ جَ ٦ أَشْ   
. لَةَ أَ سْ لَّ الْمَ حُ بٍ ألَ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبُ جُ ا؟ أَكْ هَ يعِ مِ ارِ جَ جَ شْ َ ى األْ لَ عَ

ةٍ. دَ مِ وفٍ وَ ٨ أَعْ فُ ةً مِنْ ٦ صُ بَكَ لُ شَ مِ تَعْ بِ ٦ × ٨ ، أَسْ رْ إلِيجادِ نَاتِجِ الضَّ

ةُ أََنَّ ٦ × ٨ = ٤٨ بَكَ يِّنُ الشَّ بَ تُ
ا ورً فُ صْ دُ ٤٨ عُ جَ وْ نْ يُ إِذَ

ها. لِّ ارِ كُ جَ شْ َ ى األْ لَ عَ
   

. قَ قَّ تَحَ بِ ألَ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ ةَ لِعَ ةَ اإلِبْداليَّ يَّ لُ الْخاصِّ مِ تَعْ أَسْ

 إِنَّ ٦ × ٨ = ٤٨ ا أَنَّ ٨ × ٦ = ٤٨ فَ بِمَ

. بِ رْ ادِ نَاتِجِ الضَّ بِ إلِيجَ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ الِ فِي عَ ةَ اإلِبْدَ يَّ اصِّ لَ خَ مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ يُ
: يَ هِ ا وَ ةَ بِهَ ابِطَ تَرَ بِ المُ رْ ةَ الضَّ يقَ قِ رُ حَ كَّ تَذَ بِ ٤×٨ أَ رْ ادِ نَاتِجِ ضَ : إلِيجَ فمثالً

بْلُ نْ قَ ا مِ هَ فُ رِ ةٌ أَعْ يقَ قِ حَ   ٨ × ٤ = ٣٢
الِ بْدَ يَّةُ اإلِ اصِّ خَ نْ ٤ × ٨ = ٣٢ إِذَ



         

لِّ  كُ ى  لَ عَ وَ  ، جارٍ أَشْ  ٦ ريقِ  الطَّ جانِبِ  لَى  عَ
 . افِيرَ صَ ةٍ يَقِفُ ٨ عَ رَ جَ شَ

ها؟ لِّ جارِ كُ شْ لى األَ ا عَ ورً فُ صْ مْ عُ كَ

٦

٨
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: مثال ١ رُ مَ األَمْ ا لَزِ ةً إِذَ لومَ عْ بٍ مَ رْ ةَ ضَ يقَ قِ ، أَوْ حَ لُ النَّماذِجَ مِ تَعْ أَسْ ، وَ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ
٨

٢  ×
٠

٨  ×
٣ × ٨  ٨ × ١ 

: مثال ١ رُ مَ األَمْ ا لَزِ ةً إِذَ لومَ عْ بٍ مَ رْ ةَ ضَ يقَ قِ ، أَوْ حَ لُ النَّماذِجَ مِ تَعْ أَسْ ، وَ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

١
٨  ×

٧
٨  ×

٩ × ٨  ٥ × ٨ 

: بَ فِي   ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ    
٨ = ٤٠ × ٨ ×  = ٥٦ ٨ ×  = ٨٠  ٨   ×      = ٦٤ 

؟ ةَ هِ الطَّريقَ ذِ لُ هَ حُ لِماذا أُفَضِّ رَ اتِجِ ٩ × ٨، ثُمَّ أَشْ ادِ نَ يجَ ةً إلِ حُ طَريقَ رَ :  أَشْ lá nMƒà rØ ne lánd nCÉ r°ù ne 

دِ ٨ دَ بَ في العَ رْ نُ الضَّ مَّ تَضَ ياةِ تَ اقِعِ الْحَ نْ وَ ةً مِ أَلَ سْ  مَ

لِ  بُوعِ األَوَّ اتٍ فِي األُسْ اعَ ي ٥ سَ امِ لَ سَ مِ عَ 

يرِ  بوعِ األَخِ لَ فِي األُسْ مِ ا عَ إِذََ . فَ رِ هْ نَ الشَّ مِ
بوعِ  األُسْ فِي  هُ  لَ مِ عَ ا  مَ ثَالِ  أمْ  ٨ رِ  هْ الشَّ نَ  مِ
ا فِي  لَهَ مِ ةً عَ مْ ساعَ . فَكَ اتٍ اعَ نْ سَ لِ  مِ األَوَّ

؟ يرِ بوعِ األَخِ األُسْ

ةِ  جَ ائِرِ الطَّازَ زيعِ الْعصَ ةٍ لِتَوْ يّارَ دُ في سَ جَ وْ يُ  
اتٍ  بُوّ عُ  ٨ نْدوقٍ  صُ لِّ  كُ وفِي   ، نَادِيقَ صَ  ٩
لِ  ألَوَّ يْنِ  نْدوقَ صُ عُ  زِّ وَ مُ الْ باعَ  ا  إِذَ فَ ةٍ.  بيرَ كَ

ةِ؟  يَارَ يَتْ فِي السَّ قِ ةً بَ بُوَّ مْ عُ ، فَكَ رٍ تْجَ مَ

مٍ  وْ لَّ يَ لِيبٍ كُ بَةَ حَ لْ دُ عُ مَ ي أَحْ تَرِ شْ يَ   
يَ  تَرِ قُ لِيَشْ نْفِ ياالً يُ مْ رِ . كَ يَاالتٍ بـِ ٤رِ

؟ امٍ لِيبًا فِي ٨ أَيّ حَ

يَّةَ  لُ خاصِّ مِ تَعْ يْفَ أَسْ حُ كَ رَ      أَشْ
بِ  رْ لِيَّةِ الضَّ مَ الِ لِعَ بْدَ اإلِ

بِ ٨ × ٧ رْ اتِجِ الضَّ ادِ نَ يجَ إلِ

 8 »a Üô°†dG 



ةَ  لَ مْ الْجُ ــلُ  ــعَ ــجْ يَ ي  ــذِ ـ الَّ دُ  ــدَ ــعَ الْ ــا  مَ ةَ   لَ مْ الْجُ ــلُ  ــعَ ــجْ يَ ي  ــذِ ـ الَّ دُ  ــدَ ــعَ الْ ــا  مَ ةَ   لَ مْ الْجُ ــلُ  ــعَ ــجْ يَ ي  ــذِ ـ الَّ دُ  ــدَ ــعَ الْ ــا  مَ ةَ   لَ مْ الْجُ ــلُ  ــعَ ــجْ يَ ي  ــذِ ـ الَّ دُ  ــدَ ــعَ الْ ــا  مَ  
؟  ةً يحَ حِ ةَ اْآلَتِيَةَ صَ دِيَّ دَ عَ الْ

×  (الدرس ٥-٤) ٤ > ٥ × ٧

٧ (`L ٣ ( CG

١٠ ( O ٥ (Ü

ةُ  بَكَ ا الشَّ ثِّلُهَ تِي تُمَ ةُ الَّ دِيَّ دَ عَ ةُ الْ لَ مْ ا الْجُ مَ ةُ   بَكَ ا الشَّ ثِّلُهَ تِي تُمَ ةُ الَّ دِيَّ دَ عَ ةُ الْ لَ مْ ا الْجُ مَ ةُ   بَكَ ا الشَّ ثِّلُهَ تِي تُمَ ةُ الَّ دِيَّ دَ عَ ةُ الْ لَ مْ ا الْجُ مَ ةُ   بَكَ ا الشَّ ثِّلُهَ تِي تُمَ ةُ الَّ دِيَّ دَ عَ ةُ الْ لَ مْ ا الْجُ مَ  
؟ (الدرس ٥-٥) نَاهُ أَدْ

٨ = ٥ × ٤٠(`L       ٨ = ٤٠ × ٥  (CG

٥ = ٨ × ٤٠ ( O       ٩ = ٤٠ × ٥ (Ü

: (الدرس ٥-٤) رُ مْ َ مَ األْ ا لَزِ ةً إذَ ورَ مُ صُ سُ ، أَوْ أَرْ اذِجَ الً النَّمَ مِ تَعْ سْ ، مُ بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ
٧ × ٩    ٧ × ٧    ٧ × ٨ 

 ، بَّعٍ رَ لِ مُ مَ انٍ لِعَ يدَ ، وَ ٤عِ ثَلَّثٍ لِ مُ مَ انٍ لِعَ يدَ تْ ٣ عِ مَ دَ تَخْ ، فاسْ انِ الْقَشِّ يدَ نْ عِ اذِجَ مِ يمُ نَمَ تْ رِ مَ مَّ صَ     

مَ  مِّ لِتُصَ مُ  دِ تَخْ تَسْ وفَ  الْقَشِّ سَ نَ  ا مِ ودً مْ عُ كَ ، فَ طِ النَّمَ ا  ذَ لَى هَ تْ عَ رَّ تَمَ ا اسْ إِذَ يًّا،  اسِ مَ الً خُ تْ  شكْ مَ مَّ ثُمَّ صَ
يًّا؟  (الدرس ٥-٣) اسِ دَ الً سُ كْ شَ

تِي : (الدرس ٤-١) أْ ا يَ مَّ ةٍ مِ بَكَ لِّ شَ نْ كُ بِّرُ عَ عَ تِي تُ بِ الَّ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

                   

ةِ: (مهارة سابقة) يَّ ظِ فْ ةِ اللَّ يغَ ةِ بِالصِّ تِيَ َ ادِ اآلْ دَ عْ َ الًّ مِنَ األْ تُبُ كُ أَكْ
٩٠٠٠٩    ٤٩١٠    ١٢٠٢١ 

 Üô°†dG  
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؟ رُ اعَ التَّاجِ ةً بَ بُوَّ مْ عُ كَ ، فَ اتٍ بُوّ نْدوقٍ ٩ عُ لِّ صُ ناديقَ في كُ ٨ صَ
نْها مِ لٍّ  كُ في  اتٍ  وعَ مُ جْ مَ  ٨ ثِّلُ  مَ يُ ا  جً وذَ نَمُ لَ  مَ ألَعْ دِّ  عَ الْ قِطَعَ  لُ  مِ تَعْ أَسْ

. ٩ قِطَعٍ

. ةً وَ ٧٢ قِطْعَ طَعِ هُ قِ دَ الْ دَ حُ أَنَّ عَ تَّضِ جِ يَ ا النَّموذَ نْ هذَ مِ
٨ × ٩ = ٧٢ : نْ إِذَ

بَّى. رَ ةَ مُ بوَ رُ  ٧٢ عُ بَاعَ التَّاجِ



        

بَّى،  رَ اتِ الْمُ بوَ ناديقَ مِنْ عُ رٌ ٨ صَ بَاعَ تَاجِ
مْ  ، كَ اتٍ وّ بُ نْدوقٍ ٩ عُ لِّ صُ انَ في كُ ا كَ إِذَ فَ

؟ رُ ةً بَاعَ التَّاجِ وَّ بُ عُ

بِ فِي  رْ نَاتِجَ الضَّ دَ  جِ اذِجَ ألَ لُ النَّمَ مِ تَعْ أَسْ
دِ ٩ دَ الْعَ
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٩
١  ×

٤
٩  ×

٧ × ٩  ١٠ × ٩ 

، ي  ٩ قِطَعٍ وِ وقٍ يَحْ نْدُ لُّ صُ انَ كُ ا كَ إِذَ ةٍ. فَ يرَ غِ نَاديقَ صَ ةً فِي صَ وعَ ضُ وْ يْلى بـِ ٦٣ ربطة شعر مَ ظُ لَ تَفِ تَحْ  
؟ نادِيقِ دَ الْصَّ دَ فَما عَ

دِ ٩؟ دَ عَ بِ في الْ رْ نْدَ الضَّ اطَ عِ لُ األَنْمَ مِ تَعْ يْفَ أَسْ     كَ

: المثاالن (١، ٢) رُ مْ مَ األَ ا لَزِ نْماطَ إِذَ ، أَوِ األَ لُ النَّماذِجَ مِ تَعْ أَسْ ، وَ بِ رْ دُ نََاتِجِ الضَّ أَجِ

رَ  كَّ ــى أَنْ أتَذَ ؛ علَ اطُ نْمَ نِي األَ دُ ــاعِ سَ تُ
يْثُ  دِ ٩؛ حَ ــدَ بِ للعَ ــرْ ـقَ الضَّ قائـِ حَ
بِ  رْ ناتِجُ الضَّ انِي وَ لُ الْعامِلُ الثّ ــكِّ يُشَ

ا: طً في ٩ نَمَ
ا �  اتِجِ دائِمً ــراتِ فِــي النّ شَ مُ الْعَ قْ رَ

روبِ في  ضْ الْمَ ــلِ  الْعامِ نِ  يَقِلُّ عَ
. دٍ ٩ بِواحِ

بِ �  رْ قامِ في ناتِجِ الضَّ رْ موعُ األَ جْ مَ
ي ٩. اوِ يُسَ

٩  =  1 × ٩
1٨  = 2 × ٩
2٧  = 3× ٩
3٦  = 4 × ٩
4٥  = 5 × ٩
5٤  = 6 × ٩
6٣  = 7 × ٩
7٢  = 8 × ٩
8١  = 9 × ٩

. mó pMGƒ pH 3 rø pe tπ nbnCG 2

54 pO nó n©dG »a
4 pør« nª rb sôdG ó ƒª ré ne

9 … phÉ n°ù oj 5 nh

ةِ  دَ احِ الوَ بةِ  لَ العُ ثَمنُ  انَ  كَ إذا   ، ألوانٍ لَبِ  عُ  ٦ راءَ  شِ انُ  مدَ حَ ريدُ  يُ   
؟ عُ فَ يدْ مْ رياالً سَ كَ ، فَ ٩ رياالتٍ

دُ ناتِجَ ٦ × ٩:  دانُ أَجِ مْ هُ حَ عُ فَ يَدْ يجادِ ما سَ إلِ

٥  =٦ × ٩ 

٦ × ٩ = ٥٤ 

رُ :   ٦ - ١ = ٥ كِّ فَ أُ

رُ :   ٥ + ؟ = ٩ كِّ فَ أُ
٥ + ٤ = ٩              

انُ مدَ عَ حَ فَ : ٦ × ٩ = ٥٤ رياالً دَ نْ إِذَ
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: المثاالن (١، ٢) رُ مْ مَ األَ ا لَزِ اطَ إِذَ نْمَ لُ النَّماذِجَ أَوِ األَ مِ تَعْ أَسْ ، وَ بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

٩
٦  ×

٢
٩  ×

٩ × ٥ ٨ × ٩ 

: بَ فِي  ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ    
٣   ×      = ٢٧ ٥   ×      = ٤٥  ٩ = ١٨ × 

ةِ  صَّ رُ القِ عْ انَ سِ ا كَ إِذَ . فَ صٍ تْ سارةُ ٥ قِصَ تَرَ اشْ  
؟ فَعَتْ مْ رياالً دَ ، فَكَ ةِ ٩ رياالتٍ دَ الْواحِ

بالِ  الْحِ نَ  مِ تارٍ  أَمْ  ٩ دٌ  يْ زَ لُ  مِ تَعْ سْ يَ  :    

بالِ  الْحِ نَ  مِ ا  تْرً مِ مْ  كَ ةٍ.  دَ احِ وَ ةٍ  بَكَ شَ لِ  مَ لِعَ
؟ اتٍ بَكَ لِ ٤ شَ مَ تاجُ لِعَ يَحْ

نْ يَّ مِ نَوِ هُ السَّ بَاقَ يَّةِ سِ وسِ رُ فُ امَ نَادِي الْ أَقَ  
اطٍ  وَ ، وَ ٣ أشْ يةِ بَّ رَ يْولِ العَ اطٍ للخَ وَ ٤ أَشْ

طٍ  وْ لِّ شَ كَ فِي كُ ارَ ا شَ . إِذَ ربيَّةِ يرِ العَ للخيُولِ غَ
نَ  ةِ مِ كَ ارِ شَ مُ يُولِ الْ دَ الْخُ دَ ا عَ ، فَمَ يُولٍ ٩ خُ

؟ يْنِ عَ النَّوْ

: رُ مْ مَ األَ ا لَزِ اذِجَ إِذَ لُ النَّمَ مِ تَعْ أَسْ ، وَ سائِلَ اآلتِيَةَ لُّ الْمَ أَحُ

حُ إِجابَتي. ضِّ ي ٣ × ٣ × ٢ ؟ أُوَ اوِ لْ ٩ × ٢ يُسَ : هَ t… pO nó n© rdG t¢ù përdG  

لِ  مَ تاجُ لِعَ يَحْ

    
اتِجُ ٩ × ٨ = ٧٢ انَ نَ ا كَ إِذَ
يَزيدُ ٨ اتِجَ ٩ × ٩ سَ إِنَّ نَ فَ

اتِجُ ٩ × ٩ = ٨٠ نْ نَ إِذَ

دِ ٩ دَ بِ فِي العَ رْ سائِلِ الضَّ لِّ مَ يلِ حَ هِ دَ ١٠ لِتَسْ دَ عَ لُ الْ مِ تَعْ يْفَ أَسْ حُ كَ ضِّ أُوَ 

؟  ةً حيحَ ا صَ هَ تُ ما كانَتْ إجابَ نْهُ نْ مِ بِ ٩ × ٩، مَ رْ ود نَاتِجَ ضَ لُ خُ ة وَ مَ اطِ لٍّ مِنْ فَ ت كُ دَ جَ CÉ: أَوْ n£ nîrdG o∞ p°ûnà rcnCG   
حُ إجابَتي. رَ أَشْ

      
٩ × ٨ = ٧٢ اتِجُ انَ نَ ا كَ إِذَ
يَزيدُ ٩ ٩ × ٩ سَ اتِجَ إِنَّ نَ فَ

٩ × ٩ = ٨١ اتِجُ نْ نَ إِذَ

 9 »a Üô°†dG 



          

لَ  مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ : ٢ × ٣ × ٤ ، يُ ثْلِ ، مِ ادٍ دَ ةِ أَعْ بِ ثَالثَ رْ ادِ ناتِجِ ضَ إلِيجَ
. لَ هَ بَ أَسْ رْ لُ الضَّ عَ تِي تَجْ بِ الَّ رْ صائِصَ الضَّ خَ

      
 nás« p©« pª résàdG nás« u°UÉîrdG oπ pª r©nà r°SnCG

 . pÜ rô ns°†dG pás« p∏ nª n© pd

    

ةُ  يَّ ميعِ ةُ التَّجْ يَّ الْخاصِّ
بِ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ لِعَ

دُ ناتِجَ   ٥ × ٢ × ٣ أَجِ دُ ناتِجَ     أَجِ  

إلِيجادِ  ؛  بٍ رْ ضَ تَيْ  إشارَ وَ دادٍ  أَعْ ةِ  ثَالثَ مالِ  تِعْ بِاسْ بٍ  رْ ضَ ةَ  لَ مْ جُ تُبُ  أَكْ
ها. لِّ ةِ كُ كَ احِ وهِ الضَّ جُ دِ الْوُ دَ عَ

وامِلِ ال  الْعَ ميعَ  تَجْ أَنَّ  لى  بِ عَ رْ الضَّ ةِ  لِيَّ مَ لِعَ ةُ  يَّ ميعِ التَّجْ ةُ  يَّ الْخاصِّ تَنُصُّ 
. بِ رْ يِّرُ ناتِجَ الضَّ غَ يُ

: lán∏ pã renCG

ا بِهَ رْ أُ بِضَ بْدَ تِي أَ وامِلِ الَّ لى الْعَ اسُ عَ وَ قْ نِي األَ لُّ تَدُ

(٢ × ٣)   ×   ٤

٦         ×   ٤ = ٢٤

(٣ × ٤)   ×   ٢

٢   ×        ١٢ = ٢٤

         
الً ربُ ٥ في ٢ أَوَّ أَضْ

(٥ × ٢)   × ٣ 
  

٣ = ٣٠ ×  ١٠     

الً ربُ ٢ في ٣ أَوَّ أَضْ

(٢ × ٣) ×  ٥  
   

٣٠ =  ٦  × ٥

٥ × ٢ × ٣ = ٣٠ : نْ إِذَ

ná s«©« pª résàdG ná q« u°UÉ nîdG oπ pª r©nà r°SnCG
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 pás« pØ r« nc »a oQÉ`̀à`̀ rMnCG  rhnCG  o≥`̀n∏`̀ rbnCG  ’
 nè pJÉqædG s¿nC’ ; pπ peGƒ©rdG p™«ª rénJ

. o¬ n°ù rØnf nƒ og ≈≤rÑnj

ةَ  يَّ الْخاصِّ لُ  مِ تَعْ أَسْ  ، دادٍ أَعْ ةِ  ثَالثَ بِ  رْ ضَ نْدَ  عِ ةِ  ولَ هُ جْ الْمَ وامِلِ  الْعَ إلِيجادِ 
. بِ رْ ةِ الضَّ لِيَّ مَ ةَ لِعَ يَّ ميعِ التَّجْ

بِ ٣ × ٢ رْ ءُ بِضَ بِدْ لِ الْ هَ سْ رُ :  مِنَ األَ كِّ فَ أُ

لٌّ  يقاتٍ لَها، وكُ دِ ما ٥ صَ نْهُ لٍّ مِ رُ في كُ هَ ، يَظْ تانِ ورَ  نورةَ صُ  لَدَ   
 ، ةً رَ هْ هارِ ٣٠ زَ زْ وعُ األَ مُ جْ انَ مَ ا كَ إِذَ . فَ هارِ زْ هُ مِنَ األَ سَ دَ نَفْ دَ لُ الْعَ مِ نَّ تَحْ نْهُ مِ

ةِ؟ ديقَ لُّ صَ لُ كُ مِ ةً تَحْ رَ هْ مْ زَ كَ فَ
ادِ  لى إِيجَ ني عَ دُ اعِ سَ بٍ تُ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبَ جُ نِي أَنْ أَكْ نُ كِ مْ ةِ يُ لَ أَ سْ هِ الْمَ لِّ هذِ لِحَ

. ولِ هُ جْ امِلِ الْمَ الْعَ

pQ nƒ t°üdG oO nó nY
 päÉ≤jó s°üdG oO nó nY

mInQƒ o°U uπ oc » pa
 »pàsdG pQÉ ng rRnC’G oO nó nY
má n≤jó n°U tπ oc É¡o∏ pª rënJÉ¡u∏ oc pQÉg rRnC’G oO nó nY

٢٥ ××٣٠ =

. ةَ يَّ يعِ مِ ةَ التَّجْ يَّ لُ الْخاصِّ مِ تَعْ أَسْ

( ٢ × ٥ ) ×  = ٣٠  

١٠     ×  = ٣٠     

١٠      × ٣   = ٣٠     
. اتٍ رَ هْ لُ ٣ زَ مِ ةٍ تَحْ ديقَ لَّ صَ ، ٢ × ٥ × ٣ = ٣٠؛ أَيْ أَنَّ كُ ونُ يَكُ فَ



في  . وَ اتٍ حَ فْ لى ٦ صَ تَوي عَ نْها يَحْ لٌّ مِ ، كُ صٍ أَ حامِدٌ ٣ قِصَ رَ  قَ   
ها؟ ميعِ صِ جَ رِ فِي الْقِصَ وَ دُ الصُّ دَ ا عَ ، مَ تانِ ورَ ةٍ صُ حَ فْ لِّ صَ كُ

أَ  بْدَ مَّ أَ ها، ثُ لُ ثِّ مَ بٍ تُ رْ ةَ ضَ لَ مْ تُبَ جُ نُ أَنْ أَكْ كِ مْ ها، يُ لِّ رِ كُ وَ دِ الصُّ دَ ادِ عَ إلِيجَ
بِها. رْ رِفُ ناتِجَ ضَ تِي أَعْ وامِلِ الَّ يعِ الْعَ مِ بِتَجْ

( ٣ × ٢ ) ×  ٦  

٦ = ٣٦ ×  ٦
ها. ميعِ صِ جَ ةً فِي الْقِصَ دُ ٣٦ صورَ جَ وْ نَّهُ يُ ، ٣ × ٢ × ٦ = ٣٦، أَيْ أَ نْ إِذَ



n∫ƒ o¡ ré nª rdG nπ peÉ n© rdG oó pLnCG

ا  ي إذَ دُ  الَّذِ دَ ا الْعَ : مَ رُ كِّ فَ أُ
اتِجُ ٣٠ انَ النَّ هُ في ١٠ كَ بْتُ رَ ضَ

 á«©«ªéàdG á«°UÉîdG :ôÑédG 



 ، تُبٍ نْها ٤ كُ لٍّ مِ لى كُ ، عَ التٍ دُ ٣ طاوِ جَ وْ يُ  
األَقْالمِ  دُ  دَ عَ ما   . انِ لَمَ قَ كِتابٍ  كلِّ  عَ  مَ وَ

لِّها؟ كُ

ني  دُ يْفَ تُساعِ حُ كَ ضِّ أُوَ 

لِيَّةِ  مَ يَّةُ لِعَ ميعِ يَّةُ التَّجْ الْخاصِّ
. ةِ ولَ هُ جْ مَ دادِ الْ بِ على إيجادِ األَعْ رْ الضَّ

: المثاالن ٢،١ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

٢ × ٧ × ٢     ٦ × ٢ × ٢     ٢ × ٤ × ٩ 

: المثاالن ٢،١ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

٤ × ١ × ٣     ٥ × ٢ × ٨     ٢ × ٤ × ٦ 

: المثال ٣ بَ فِي  ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ  أَكْ   
٣ × ٣ = ٢٧ ×    ٦ ×  × ٣ = ٣٦    ٣ ×  × ٤ = ٢٤ 

: المثال ٣ بَ فِي  ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ  أَكْ   
٤ × ٢ ×  = ٤٠    ٨ × ١ = ٧٢ ×    ٢ × ٣ = ٣٠ × 

لَبِ  نْ عُ يْنِ مِ وقَ نْدُ الِدٌ صُ  خَ تَرَ اشْ 

ةٍ،  يرَ غِ نَادِيقَ صَ ا ٤ صَ مَ نْهُ لٍّ مِ بْنِ فِي كُ الْجُ
 . لَبٍ غيرٍ ١٠ عُ نْدوقٍ صَ لُّ صُ ي كُ وِ ويَحْ

؟ الِدٌ ا خَ اهَ تِي اشتَرَ لَبِ الَّ عُ دُ الْ دَ ما عَ

ةٍ إِلَى  احَ فّ لَّ تُ ، كُ احاتٍ فّ ى ٥ تُ لْمَ تْ سَ قَطَّعَ  
ةٍ  لَّ قِطْعَ تْ كُ قَطَّعَ تُها وَ تِ أُخْ . ثُمَّ جاءَ تَيْنِ قِطْعَ
بَيِّنُ  بٍ تُ رْ لَةَ ضَ مْ تُبُ جُ ةٍ. أَكْ غيرَ إِلَى ٤ قِطَعٍ صَ

لِّها.  ةِ كُ غيرَ طَعِ الصَّ قِ دَ الْ دَ عَ

( ٣ × ٣ ) × ٣ × ( ١ × ٥ ) = ( ٣ × ١ ) × ٥( ٢ × ٣ ) × ٣ = ٢
٦ × ( ٤ × ٢ ) = ( ٦ × ٤ ) × ٢( ٤ × ٤ ) × ٢ = ( ٤ × ٤ ) × ٤

؟ الِدٌ ا خَ اهَ تِي اشتَرَ لَبِ الَّ عُ دُ الْ دَ ما عَ

بِها = ٢٤ رْ لَ ناتِجُ ضَ وامِ ةَ عَ تُبُ ثَالثَ : أَكْ lá nMƒà rØ ne lánd nCÉ r°ù ne 

ي : حُ اختِيَارِ ضِّ . ثُمَّ أُوَ ةِ يحَ حِ يْرَ الصَّ ةَ غَ لَ مْ دُ الْجُ دِّ أُحَ  

نْدَ إيجادِ ناتِجِ ٣ × ٤ × ٢ ا عِ مًّ هِ تيبُ مُ ونُ التَّرْ اذا ال يَكُ حُ لِمَ ضِّ أُوَ 

 : بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

 : بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ
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ةَ  ملَ الْجُ ــلُ  ــعَ ــجْ يَ ي  ــذِ ـ الَّ دُ  ــدَ ــعَ الْ ــا  مَ 

؟  ةً يحَ حِ تِيَةَ صَ ةَ اآلْ دِيَّ دَ عَ الْ

(الدرس ٥-٧) (٧ × ) ×٧ = ٦ × (٣ ×٦)
٦ (`L ٣ ( CG

٧ ( O ٤ (Ü

انَ  ا كَ ، إذَ ابِقَ نْ ٩ طَوَ  البِنَايَاتِ مِ نُ إحدَ وَّ تَكَ تَ 

ةُ  لَ مْ ا الجُ ، فَمَ تَارٍ نْها ٣ أَمْ لِّ طَابِقٍ مِ اعُ كُ تِفَ ارْ
(الدرس ٥-٦) ؟ ةِ اعُ البِنَايَ تِفَ ثِّلُ ارْ تِي تُمَ ةُ الَّ دِيَّ دَ العَ

٣ × ٩(`L ٩ + ٣ ( CG

٣ ÷ ٩ ( O ٩ - ٣  (Ü

؟ (مهارة سابقة) هُ عَ يَ مَ قِ االً بَ يَ مْ رِ ، فَكَ االً يَ ى ١٢رِ تَهُ لَمَ طَى أُخْ أَعْ ، وَ االً يَ اللَّهِ ١٥رِ بْدَ اهُ عَ طَى أَخَ ، أَعْ االً يَ رٍ ٤٥رِ امِ  سَ لَدَ 

؟ (الدرس ٤-٣) يرُ دِ ا غَ هَ أَتْ رَ تِي قَ ولِ الَّ صُ فُ دُ الْ دَ ا عَ ، فَمَ ولٍ نْ ٦فُصُ نُ مِ وَّ تَكَ لُّ كِتَابٍ يَ انَ كُ ا كَ ، إِذَ تُبٍ يرُ ٤ كُ دِ أَتْ غَ رَ قَ 

: (الدرس ٥-٦) رُ َمْ مَ األْ ا لَزِ اطَ إِذَ َنْمَ ، أَوِ األْ اذِجَ لُ النَّمَ مِ تَعْ أَسْ ، وَ بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

٠ × ٩      ٩ × ٩      ٧ × ٩      ٦ × ٩ 

: (مهارة سابقة) بَةِ ( >، <، =) فِي  نَاسِ ةِ الْمُ ارَ شَ ِ عِ اإلْ ضْ نُ بِوَ ارِ أُقَ

٢٠٩  ٢٩٠    ٢٣٧١  ٢٣٧    ٣٨٣٩  ٣٩٧٣ 
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: بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

٦
٧  ×

٣
٩  ×

٥
٩  ×

 ٤
٦  ×



٩
٥ ×

٢
٨  ×

٩
٦  ×

 ٤
٢  ×



٧
٤ ×

٨
٣  ×

٤
٨  ×

 ٨
٩  ×



٥
٣ ×

٨
٦  ×

٣
٣  ×

 ٥
٨  ×



٦ × ٥ ٨ × ١٠ ٩ × ٨ ٧ × ٦ 

٦ × ٦ ٥ ×٧ ٨ × ٥ ٩ × ٤ 

٦ × ٢ ٩ × ٢ ٣ × ٧ ٩ × ٩ 
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: بِ رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

يًا  لِّ صَ مُ مْ  كَ  . وفٍ فُ فِي ٩ صُ يًا  لِّ صَ مُ قِفُ ٤٥  يَ  
؟ فٍّ لِّ صَ في كُ

في  ةِ  ياضَ الرِّ ةِ  صَّ حِ ــاللَ  خِ بُ  الطُّالّ ــفَ  قَ وَ  
اآلتِيَةَ  دادَ  األَعْ لِّمُ  عَ مُ الْ مُ  طاهُ أَعْ فَ  ، دٍ احِ وَ فٍّ  صَ
دُ  دَ عَ ا الْ : ١ ، ٢ ، ٣ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ....فَمَ تيبِ بِالتَّرْ

تيبُهُ ٢٢؟ رْ ي تَ ذِ يْهِ الطّالِبُ الَّ لَ لُ عَ صُ الَّذي يَحْ

اصٍ  ــخَ مَ ٤ أَشْ دَّ قَ  تَ           

انَ  ا كَ إِذَ . فَ ةٍ تَلِفَ خْ ظَائِفَ مُ بَــعِ وَ اقِ بِأَرْ تِحَ لِاللْ
بَلَ  اتٍ لِيُقْ تِبارَ تَاز ٥ اخْ مْ أَنْ يَجْ نْهُ لٍّ مِ علَــى كُ

؟ تِباراتِ دُ االخْ دَ ا عَ ، فَمَ ةِ ظِيفَ وَ هِ الْ ذِ فِي هَ

طَفَ  قَ ، فََ ةً لِلطَّماطِمِ عَ رَ زْ اصٍ مَ لَ ٧ أَشخَ دَخَ  
ا  ساويًِ مُ بّاتِ  الْحَ نْ  مِ ا  دً دَ عَ مْ  نْهُ مِ دٍ  واحِ لُّ  كُ
بَّةَ  حَ مْ  كَ  . ناهُ أَدْ ةِ  ورَ الصّ فِي  بَيَّنَةِ  مُ الْ لِتِلْكَ 

؟ مْ هُ ميعُ اصُ جَ خَ طَماطِمَ قَطَفَ األشْ

دادِ :٨،٩،٥،٦،٢،... طَ لِألَعْ دُ  النَّمَ دِّ  أُحَ    

. ةَ التّالِيَةَ دادَ الثّالثَ رُ األَعْ كُ ثُمَّ أَذْ

دٌ ٧ قِطَعٍ  مَّ حَ تَر مُ اشْ           

ها،  نًا لَ فَعَ ٤٢ رياالً ثَمَ ا دَ إِذَ . فَ نْ نوعٍ واحدٍ مِ
تَر؟ ا يأْتِي اشْ أَيُّ نوعٍ ممَّ فَ
. يَاالتٍ هُ ٦ رِ نُ ا ثمَ قلمً ( CG

. يَاالتٍ ها ٧ رِ نُ ةَ ألوانٍ ثمَ بَ لْ Ü) عُ

يَاالً . نهُ ٣٥ رِ  L`) حذاءً ثمَ

. يَاالً ا ثمنهُ ٤٩ رِ O ) قميصً

،٢ × ٧ × ٤=٥٦ : انَ ا كَ إِذَ 

تِي. ابَ حُ إِجَ رَ فَما ناتِجُ ٧ × ٤ × ٢ ؟ أَشْ

٣
٦  ×

٣
٩  ×

٩
٤  ×

٦
٤  ×

: بَ فِي  ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ  أَكْ   

٨ ×  = ٣٢    ٩   = ٥٤ ×  

٧ ×  = ٣٥    ٣ ×  = ٢٤    

٨
٨  ×

٧
٧  ×

١٠
٥  ×

بِ : رْ دُ ناتِجَ الضَّ أَجِ

٢٠ ( O  ١٢ (`L  ٩ (Ü  ٧ ( CG
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: يحةَ حِ تَارُ اإلِجابَةَ الصَّ أَخْ

ا فِي  مَ ارِ كَ رَ ــنَ األَزْ وعــةً مِ مُ جْ  مَ دَ بَــتْ هُ تَّ رَ  
: لِ كْ الشَّ

: يَ ، هِ ارَ رَ زْ  األَ دَ بَتْ هُ تَّ يْفَ رَ بيِّنُ كَ مليّة التي تُ العَ

٤ - ٦ (`L   ٦ + ٤ ( CG
٤ × ٦ ( O    ٦ - ٤ (Ü

نَاه؟ ةُ أَدْ بَكَ ا الشَّ ةُ التِي تُمثلُهَ ديَّ دَ لةُ العَ مْ ا الْجُ مَ  

C04-04A-105709

٤ × ٦ = ٢٤ (`L ٣ × ٦ = ١٨ ( CG 
٥ × ٦ = ٣٠ ( O  ٦ + ٦ + ٦ = ١٨ (Ü

ةُ ٢×٥؟ بَارَ عِ نِي الْ عْ ا تَ اذَ مَ  

٥ + ٥ ( CG
٢ + ٥ + ٢ + ٥ + ٢ (Ü 
٥ + ٥ + ٥ + ٥ + ٥ (`L  

٢ + ٢ ( O    

ا،  لَمً تَهُ ١٣ قَ طَى أُخْ ا. إذا أَعْ لَمً دٍ ٤٣ قَ اشِ عَ رَ مَ  
؟  هُ عَ ى مَ يَبْقَ ا سَ لَمً مْ قَ ا، فَكَ لَمً اهُ ١٨قَ طَى أَخَ أَعْ وَ

١٣ (`L ٥ ( CG 
٣٠ ( O  ١٢ (Ü 

وقٍ  نْدُ صُ لِّ  كُ فِي  نَادِيقَ  ٤ صَ ةُ  امَ أُسَ   تَرَ اشْ  
ةُ التي تُمثلُ  دِيَّ دَ ملةُ العَ . ما الجُ لِيبٍ لَبِ حَ ٨ عُ

ا؟ لِّهَ ليبِ كُ لَبِ الْحَ دَ عُ دَ عَ

٤ × ٨ =٣٢  (`L ٤ + ٨ = ١٢ ( CG 
٣٢ - ٨ = ٢٤ ( O  ٨ - ٤ = ٤ (Ü

: يحةَ حِ تَارُ اإلِجابَةَ الصَّ أَخْ
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قِ  قُّ للتَّحَ ا  لَهَ تَستَعمِ أَنْ  كِنُ  مْ يُ التي  ةُ  لَ مْ الجُ ا  مَ  
ةِ ٥×٣=١٥؟ حَّ منْ صِ

 = ٣  ×  ٥ (`L  = ٥ + ٣ ( CG 
 = ١٥ - ٣ ( O    = ٥ - ٣ (Ü

ا نَاتِجُ ٢ × ٣ × ٥؟ مَ × ٥ × ٢ = ٣٠، فَ انَ ٣ ا كَ إِذَ  

٣٠ (`L   ١٠ ( CG 
٦٠ ( O    ٢٥ (Ü

ي ٤٢؟ اوِ بِهِ فِي ٦ يُسَ رْ اتِجُ ضَ ي نَ ذِ دُ الّ دَ عَ ا الْ مَ  

٨ (`L   ٥ ( CG 
٩ ( O    ٧ (Ü

ا نَاتِجُ ٤ × ٩ ؟ مَ انَ ٩×٤=٣٦، فَ ا كَ إِذَ  

٣٦ (`L ٢٨ ( CG 
٤٠ ( O   ٣٢ (Ü

: يْنِ الِيَ يْنِ التّ الَ ؤَ نِ السُّ يبُ عَ أُجِ

اآلتِيَةَ  ةَ  دِيَّ دَ عَ الْ ةَ  لَ مْ الْجُ لُ  عَ يَجْ ي  ذِ الَّ دُ  دَ عَ الْ ا  مَ  
٣ = ٠ × ؟  ةً يحَ حِ صَ

: لَ وَ دْ لُ الْجَ مِ طَ ثُمَّ أُكْ دُ النَّمَ أَجِ  


3813

الِ التّالِي: ؤَ نِ السُّ يبُ عَ أُجِ

تَّانِ  احَ ةِ سَ اريَّ اتِ التِّجَ عَ مَّ جَ دِ المُ امَ أَحَ دُ أَمَ يُوجَ  
نْ  نُ مِ ــوَّ تَكَ ا تَ نْهَ لٌّ مِ ، كُ اتِ ــيَّارَ قُــوفِ السَّ لِوُ
 ، اتٍ يَّارَ ا لـِ ٨سَ نْهَ فٍّ مِ لُّ صَ عُ كُ تسِ ، يَّ وفٍ فُ ٤صُ

ا؟ عً تَينِ مَ احَ اتَينِ السَّ عُ هَ ةً تَسَ يَّارَ م سَ فَكْ

قِ  قُّ للتَّحَ ا  لَهَ تَستَعمِ أَنْ  كِنُ  مْ يُ التي  ةُ  لَ مْ الجُ ا  مَ قِ   قُّ للتَّحَ ا  لَهَ تَستَعمِ أَنْ  كِنُ  مْ يُ التي  ةُ  لَ مْ الجُ ا  مَ  
: يْنِ الِيَ يْنِ التّ الَ ؤَ نِ السُّ يبُ عَ أُجِ

الِ التّالِي: ؤَ نِ السُّ يبُ عَ أُجِ

? á«aÉ°VEG IóYÉ°ùe ≈dEG êÉàëJ πg
... øY áHÉLE’G ™£à°ùJ ºd GPEG١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢

... ¢SQódG ≈dEG ó©aمهارة ٤-٤٢-٤١-٣
مهارة ٤-٤٨-٥١-٥٢-٤٧-٥١-٦سابقة

٥-٧سابقة
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لُ  اصِ حَ وَ ا  هَ وعُ مُ جْ مَ  ، امٍ قَ أَرْ ةِ  ثَ ثَالَ نْ  مِ دٌ  دَ عَ 

ةِ  لَ نْزِ مَ هِ فِي  امِ قَ أَرْ رُ  غَ أَصْ ي ٦، وَ اوِ يُسَ ا  بِهَ رْ ضَ

ا  مَ ادِ،  حَ اآلْ ةِ  لَ نْزِ مَ فِي  هِ  امِ قَ أَرْ بَرُ  أَكْ وَ  ، ئَاتِ مِ الْ

؟ دُ دَ عَ هذا الْ

٢١٣ ( CG 

١٢٣ (Ü

١٢٤ (`L

١٢٦ ( O

 ، طَائِرَ نْعِ ٦ شَ لِصُ ةً  دَ احِ وَ ةً  اعَ يمُ سَ رِ قُ  رِ تَغْ تَسْ 

ةً؟ طِيرَ نْعِ ٢٤ شَ تَاجُ لِصُ ةً تَحْ اعَ مْ سَ فَكَ

٣ (CG 

٤ (Ü

٥ (`L

٦ ( O

 ، بُوعٍ أُسْ لَّ  كُ يَاالتٍ  رِ  ٦ بِتوفير  ةُ  فَاطِمَ تْ  امَ قَ 

ثُمَّ   ، ابِيعَ أَسَ  ٨ ةِ  دَّ لِمُ لكَ  ذَ لِ  بِفعْ تْ  رَّ تَمَ اِسْ

٤ دِ  احِ وَ الْ نُ  ثَمَ ين،  لْوِ تَ اتِرَ  فَ دَ ةَ  ثَ ثَالَ تْ  تَرَ اشْ

 . تٍ االَ يَ رِ

. االً يَ و ............. رِ ا هُ هَ عَ ي مَ تَبقِ مُ بْلَغُ الْ مَ           الْ

٤٨  CG

  ٤٤ (Ü

٣٦ (`L

٢١ ( O

لبِ  وعَ عُ مُ جْ نَ اآلتي يُمكنُ أنْ يكونَ مَ أيّ مِ 

؟ نادِيقَ اخلَ ٥ صَ اوي دَ وزعةً بالتَّسَ ماءٍ مُ

٥٦ ( CG

٥٤ (Ü

   ٤٥ (`L

٤١ ( O
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لَ  صُ لِتَحْ اغِ  رَ فَ الْ فِي  بَةَ  نَاسِ مُ الْ لِيَّةَ  مَ عَ الْ عِ   ضَ

ة. يحَ حِ ةٍ صَ دِيَّ دَ ةٍ عَ لَ مْ لَى جُ عَ

٦    ٤ =   ٢٢    ٧          

نْها  دِ مِ احِ وَ لَمِ الْ قَ رُ الْ عْ ، سِ مٍ دٌ ٥ أَقْالَ  فَهْ تَرَ   اشْ

نْها  دِ مِ احِ وَ رُ الْ عْ اتِرَ سِ فَ  ٦ دَ تَرَ اشْ ، وَ نِ االَ يَ رِ

و: فَعَ لِلبَائِعِ هُ ا دَ وعُ مَ مُ جْ ، مَ تٍ االَ يَ ٩ رِ

٢٢ ( CG

٢٥ (Ü

٥٩ (`L

٦٤ ( O

ةً  لَ امِ كَ ةً  رَ وْ دَ ي  لِيُنْهِ ائِقَ  قَ دَ  ٧ ليدٌ  وَ تَاجُ  يَحْ  

يرُ إِلَى  ةُ تُشِ اعَ انَت السَّ ا كَ ، إِذَ ارِ مَ ضْ لَ الْمِ وْ حَ

اتٍ  رَ وْ اءَ ٦ دَ تَطِيعُ إِنْهَ سْ لْ يَ ، فَهَ اءً سَ ةِ مَ سَ امِ الْخَ

. تُكَ ابَ حْ إِجَ ضِّ ؟ وَ اءً سَ ةِ ٥:٣٠ مَ اعَ بْلَ السَّ قَ

   
   
   

       
  

قِيقٌ  وابٍدَ ٣ أكْ

٤ بيضاتبَيْضٌ

يْتٌ أْسٌزَ كَ

كر تَان   السُّ قَ لْعَ مِ
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لِ  وَ دْ الْجَ في  نَةِ  يَّ بَ الْمُ نَافِ  صْ َ لِألْ ا  هَ مَ تَاجُ  تَحْ   

لِّ  كُ مِنْ  تَاجُ  تَحْ سَ مْ  كَ فَ  ، كٍ عْ كَ الَبَ  قَ نَعَ  لِتَصْ

؟ اتٍ كَ عْ نْعِ ٤ كَ نْفٍ لِصُ صِ



  ٧٦  ٧٦

     ٦
      

 ، كَ عَ تِي مَ ياءِ الَّ شْ دَ األَ دَ ثِّلُ عَ مَ ما يُ هُ دُ ؛ أَحَ يْنِ دَ دَ  بَيْنَ عَ رَ ةٌ تُجْ ليَّ مَ عَ : ةُ مَ الْقِسْ
ا. هَ لَ كِّ شَ نُ أَنْ تُ كِ مْ تِي يُ ةِ الَّ يَ اوِ تَسَ اتِ الْمُ وعَ مُ جْ دَ الْمَ دَ ثِّلُ عَ مَ رُ يُ دُ اآلخَ دَ الْعَ وَ

       
ةِ.�  مَ نَى الْقِسْ عْ فُ مَ شِ تَكْ أَسْ
 �. بِ رْ حِ والضَّ رْ ةَ بالطَّ مَ بِطُ الْقِسْ أَرْ
لَى ٢، ٥، ١٠�  مُ عَ سِ أَقْ
 �. دِ ى الواحِ لَ رِ وعَ فْ عَ الصِّ ةِ مَ مَ قِسْ ؛ لِلْ مةِ دَ القِسْ واعِ لُ قَ مِ تَعْ أَسْ
ةِ.�  مَ ةِ الْقِسْ لَ أَ سْ ةً لِمَ يَّ دِ دَ الً عَ مَ تُبُ جُ أَكْ
ةِ.�  لَ أَ سْ لِّ الْمَ ةَ لِحَ بَ نَاسِ ةَ الْمُ لِيَّ مَ تَارُ الْعَ أَخْ

ا  إِذَ فَ  . قائِهِ دِ أَصْ مِنْ   ٥ لَى  عَ ا  هَ عَ زِّ وَ يُ أَنْ  ريدُ  يُ  ، يَاالً رِ  ١٥ دٍ  هْ فَ عَ    مَ  
ذُ  أْخُ يَ يقٍ سَ دِ لَّ صَ إنَّ كُ تِ فَ ياالَ هُ مِنَ الرِّ سَ دَ نَفْ دَ م العَ نْهُ ى كالًّ مِ طَ أَعْ

. تٍ يَاالَ ١٥ ÷ ٥ أَوْ ٣ رِ
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يهِ لَ ومُ عَ سُ قْ المَ ومُ    سُ قْ المَ ةُ    مَ القِسْ

ةُ ابِطَ تَرَ ائِقُ المُ قَ الحَ ةِ    مَ نَاتجُ القِسْ



    .قائِقِها حَ ةِ وَ مَ نِ الْقِسْ اتِي عَ ومَ لُ عْ نْظيمِ مَ ى تَ لَ ني عَ دَ اعِ ةَ لِتُسَ يَّ وِ طْ هِ الْمَ لُ هذِ مَ أَعْ
ةٍ. دَ احِ ةٍ A4 وَ قَ رَ أُ بِوَ بْدَ أَ

 ، ةَ قَ رَ وِي الْوَ أََطْ ١
تَقِي  لْ يثُ تَ بِحَ
تانِ في  الحافَّ

وَ  ا هُ مْ ، كَ نتَصفِ المْ
. لِ كْ حٌ فِي الشَّ ضَّ وَ مُ


 


 


 


 
 


ةَ  قَ رَ وِي الْوَ أَطْ ٢
ا. يًّ ضِ رْ يْنِ عَ فَ نِصْ


 


 


 


 
 


مَّ  ، ثُ ةَ قَ رَ تَحُ الْوَ فْ أَ ٣
يْنِ  أَ زْ أَقُصُّ الْجُ

تى  يْنِ حَ يَّ جِ ارِ الْخَ
. وليِّ يِّ الطُّ طِّ الطَّ خَ


 


 


 


 
 


لِّ  نْوانًا لِكُ تُبُ عُ أَكْ ٤
نُ ما  وِّ دَ مَّ أُ ، ثُ ءٍ زْ جُ
ءِ  زْ هُ في الجُ تُ مْ لَّ تَعَ

. ةِ يَّ وِ طْ مَ لِيِّ للْ اخِ الدّ
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: pán« pJB’G pánÄ p« r¡sàdG pán∏ pÄ r°SnCG rø nY oÖ«LoCG

: (مهارة سابقة) حِ رْ دُ نَاتِجَ الطَّ أَجِ

: (مهارة سابقة) بِ رْ دُ نَاتِجَ الضَّ أَجِ

؟ (مهارة سابقة) يانِ اوِ تَسَ يْنِ مُ تَ يْنِ اآلتِيَ تَ وعَ مُ جْ يْنِ مِنَ الْمَ جَ وْ أَيُّ زَ

  ٧٨

١٤-٧ ٣٦-١٦ ٤٥-٢٩ ٥٦-٣٨ ٤

٢×٤ ٣×٩٦ ٥×١٠٤ ٧×١١٨ ١٢

ينَ  ذِ الَّ الطُّالبِ  دُ  دَ عَ ا  فَمَ  ، يَّةً يخِ ارِ تَ ا  صً قِصَ ونَ  ؤُ رَ قْ يَ مْ  نهُ مِ  ٦ انَ  كَ ا  إِذَ طَالِبًا،  ةِ ١٨  سَ رَ دْ المَ تبَةِ  كْ مَ فِي  ٥

؟  صِ نَ القِصَ  مِ رَ ا أُخْ نَافً ونَ أَصْ ؤُ رَ قْ يَ

 لْو ةَ حَ مْ قِطعَ ، فَكَ نَّ ٧ قِطَعٍ نْهُ ةٍ مِ دَ احِ لُّ وَ تْ كُ ذَ ، أَخَ لْوَ نَ الْحَ ا مِ وقً نْدُ اءُ صُ فَ وَ ارةُ وَ سَ نْدٌ وَ تْ هِ مَ اسَ قَ تَ ٨

؟  ندوقِ كانَتْ فِي الصُّ

: تَيْنِ اآلتِيَتَيْنِ بَكَ بَتَيْنِ للشَّ نَاسِ بِ الْمُ رْ تَيِ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ  ١٣

   

٧ ٦



. ةٍ يَ اوِ تَسَ اتٍ مُ وعَ مُ جْ دٍّ ثَالث مَ ةَ عَ مُ ١٢ قِطْعَ سِّ مُ         أَُقَ سِّ ١        أَُقَ

                
ةِ  تَوافِرَ مَ الُ شيَاءِ  َ األْ دَ  دَ عَ يِّن  بَ يُ ا  مَ هُ دُ أَحَ ؛  ينِ دَ دَ عَ لَى  عَ ومُ  تَقُ ةٌ  لِيَّ مَ عَ يَ  هِ مةُ  القِسْ

ا. هَ يلُ كِ وبُ تَشْ لُ طْ يَةِ المَ اوِ تَسَ وعاتِ المُ مُ جْ دَ المَ دَ يِّن عَ انِي يِبُ ، والثَّ يكَ لَدَ

 ، دٍّ ةَ عَ عَ رُ ١٢قِطْ ضِ أُحْ     
ثِيلِ  بَاقٍ لِتمْ أَطْ لُ ٣ مِ تَعْ وأَسْ

. اتِ وعَ مُ جْ الْمَ

ا  هَ لَّ دِّ كُ عَ الْعَ عُ قِطَ زِّ وَ أُ     
بَاقِ  طْ ى األَ لَ ي عَ اوِ بالتَّسَ

. ةِ الثَّالثَ

لِّ كُ فِي  بَح  أَصْ  ، عاتٍ جموُ مَ ٣ ةً عَ ١٢قِطْ تُ عْ زَّ وَ ا  مَ بَعدَ     
١٢ ÷ ٣ = ٤ : تُبُ بِالتَّالي أَكْ دٍّ وَ عِ عَ ٤ قِطَ ةٍ عَ موُ جْ مَ

. ةِ مَ ةَ الْقِسْ لَ مْ ةُ ١٢ ÷ ٣ = ٤جُ لَ مْ ى الجُ مَّ تُسَ وَ ةِ  مَ ة الْقِسْ لَ مْ ةُ ١٢ ÷ ٣ = ٤جُ لَ مْ ى الجُ مَّ تُسَ وَ  

دِ  دَ يَةٍ إليِجادِ عَ تَساوِ اتٍ مُ وعَ مُ جْ يَاءِ فِي مَ شْ دٍ من األَ دَ يعَ عَ نِي تَوزِ يعْ يمُ سِ فالتَّقْ
.ٍ ةُ وعَ مُ جْ لِّ مَ يَاءِ فِي كُ شْ دِ األَ دَ ، أَوْ عَ اتِ وعَ مُ جْ الْمَ
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 . pá nª r°ù p≤ rdG nΩƒ o¡ rØ ne o∞ p°û rµnà r°SnCG

    
ةُ مَ القِسْ

ز ÷ « تقسيم » مْ الرَّ
ةِ مَ ةُ الْقِسْ لَ مْ جُ
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. حُ رَ ؟ أَشْ ةً يَ اوِ تَسَ اتٍ مُ وعَ مُ جْ ةً مَ مُ ١٢ قِطْعَ يْفَ أُقَسِّ كَ  ١

؟ ا ٣ قِطَعٍ نْهَ لٍّ مِ اتٍ فِي كُ وعَ مُ جْ طَعَ مَ قِ مُ الْ ما أُقَسِّ نْدَ ةِ عِ يَ اوِ تَسَ مُ اتِ الْ وعَ مُ جْ ددَ المَ فُ عَ رِ يْفَ أَعْ كَ  ٢

نِي): دَ اعِ دِّ لِتُسَ لُ قِطَعَ الْعَ مِ تَعْ لَ التَّالِيَ (أَسْ وَ دْ لُ الْجَ مِ أُكْ  ٥

ددَ  دَ عَ يةً ألَجِ تساوِ اتٍ مُ وعَ مُ جْ نُ مَ وِّ أُكَ  ٣
. لِّ مَجموعةٍ طَعِ فِي كُ القِ  

تِي فِي ةِ الَّ يَ اوِ تَسَ مُ اتِ الْ وعَ مُ جْ مَ ددَ الْ دُ عَ أَجِ  ٤
. نْها ٥ قِطَعٍ لٍّ مِ كُ  

              

. ةٍ وعَ مُ جْ نْها فِي مَ لَّ ٣ مِ عَ كُ يدُ أَنْ أَضَ أُرِ ، وَ دٍّ ةَ عَ يَّ ١٢ قِطْعَ لَدَ  

. ةً عَ رُ ١٢ قِطْ ضِ أُحْ     

دُّ  أَعُ مَّ  ثُ  ، ةٍ وعَ مُ جْ مَ فِي  عٍ  قِطَ  ٣ لَّ  كُ عُ  أَضَ     
. ةَ اتِجَ اتِ النَّ وعَ مُ جْ المَ

يَةٍ،  اوِ تَسَ اتٍ مُ وعَ مُ جْ نَتْ ٤ مَ وَّ ظُ أنَّهُ تَكَ أُالحِ
. عٍ ا ٣ قِطَ نْهَ لٍّ مِ فِي كُ

١٢ ÷ ٤ = ٣ : نْ إِذَ

يَّ  لَدَ يَّ   لَدَ  ٢

عِ دُ القِطَ دَ ةِعَ يَ اوِ تَسَ مُ اتِ الْ وعَ مُ جْ مَ دُ الْ دَ ةٍعَ وعَ مُ جْ لِّ مَ عِ فِي كُ دُ الْقِطَ دَ ةِعَ مَ ةُ الْقِسْ لَ مْ جُ
٩÷٣=٩٣٣٣

١٤٢
١٥٥

لٍّ  اتٍ فِي كُ وعَ مُ جْ ي إِلَى مَ اوِ ةً بالتَّسَ يمُ ١٣ قِطْعَ سِ قْ كِنُنِي تَ مْ لْ يُ ٦  هَ

تِي. ابَ حُ إِجَ ضِّ ؟ أُوَ ا ٣ قِطَعٍ نْهَ  مِ

  

  ٨٠



 ، اءَ رَ مْ حَ ةٍ:  لِفَ تَ خْ مُ بألوانٍ  ا  مً لَ قَ  ١٥ بَةٌ  لْ عُ ي  وِ تَحْ
يَةٍ. اوِ تَسَ ادٍ مُ دَ عْ بِأَ ، وَ اءَ رَ فْ صَ ، وَ اءَ قَ رْ زَ وَ

؟ نٍ لِّ لَوْ مِ مِنْ كُ الَ قْ دُ األَ دَ ا عَ فمَ

                     ١ - ٦

دَ  جِ ألَ يَةٍ؛  اوِ تَسَ مُ اتٍ  وعَ مُ جْ مَ فِي  عِ  الْقِطَ مِنَ  ا  دً دَ عَ عُ  زِّ وَ أُ نِي  إِنَّ فَ مُ  سِ أَقْ ا  مَ نْدَ عِ
ةٍ. وعَ مُ جْ لِّ مَ عِ فِي كُ دَ الْقِطَ دَ ، أَوْ عَ اتِ وعَ مُ جْ دَ تِلكَ الْمَ دَ عَ

دِ ١٥،  دَ بالعَ أَبدأُ  يْثُ  حَ  ، رِ رِّ تكَ المُ حِ  رْ الطَّ الِ  مَ تِعْ بِاسْ ا  أَيْضً مَ  سِ أَقْ أنْ   َ نُ كِ مْ يُ وَ
. رِ فْ لَ إِلَى الصِّ تَّى أَصِ ةٍ حَ ةً فِي كلِّ مرَّ ثَ حُ ثَالَ رَ وأَطْ

١٥١٤١٣١٢١١١٠٩٨٧٦٥٤٣٢١٠
١٥÷ ٣ = ٥

١٥
٣
١٢

٢ ١
١٢
٣
٩

٩
٣
٦

٦
٣
٣

٣
٣
٠

٣٤٥
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ةً  يَّ دِ دَ عَ ةً  لَ مْ جُ لُ  مِ تَعْ أَسْ بَةِ؟  لْ العُ فِي  نٍ  لَوْ لِّ  كُ مِنْ  قالمِ  األَ ددُ  عَ ما      
ل. ابَةِ الْحَ تَ لِكِ

اويةٍ. تَسَ اتٍ مُ وعَ مُ جْ ا ٣ مَ هَ مُ سِّ قَ ةً وأُ عَ لُ ١٥قِطْ مِ تَعْ أَسْ

 
١٥ ÷ ٣ = ٥ : يَ جَ هِ وذَ ذا النَّمُ فُ هَ تِي تَصِ ةُ الَّ ديَّ دَ ةُ الْعَ لَ مْ الْجُ

. نٍ لِّ لَوْ مٍ مِنْ كُ الَ دُ ٥ أَقْ ا يُوجَ لِذَ

١

ةٍ. وعَ مُ جْ لِّ مَ عِ فِي كُ دَ الْقِطَ دَ ، أَوْ عَ اتِ وعَ مُ جْ دَ تِلكَ الْمَ دَ عَ

          

 ، اءَ رَ مْ حَ ةٍ:  لِفَ تَ خْ مُ بألوانٍ  ا  مً لَ قَ  
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. مثال ١ اتِجَ دَ النَّ ةً وأَجِ يَّ دِ دَ ةً عَ لَ مْ تُبَ جُ مَ وأَكْ سِ قْ ؛ ألَ اذجَ لُ النَّمَ مِ تَعْ أَسْ

: مثال ١ مَ سِ قْ رَ ألَ رِّ تكَ حَ الْمُ رْ لُ الطَّ مِ تَعْ أَسْ

: مثال ١ اتِجَ دَ النَّ أَجِ ةً وَ يَّ دِ دَ ةً عَ لَ مْ تُبَ جُ مَ وأَكْ سِ قْ ؛ ألَ اذجَ لُ النَّمَ مِ تَعْ أَسْ

: مثال ١ مَ سِ قْ رَ ألَ رِّ تكَ حَ الْمُ رْ لُ الطَّ مِ تَعْ أَسْ

؟ يَّاتِ رِ هْ ددُ الزَّ ا عَ ؛ فمَ ةٍ يَّ رِ هْ لِّ زَ اتٍ فِي كُ دَ رْ تْ ٤ وَ عَ ضِ ، فوُ يَّاتٍ رِ هْ ةً فِي زَ ردَ تْ ١٦ وَ عَ زِّ وُ  ١

لَةِ ١٨ ÷ ٦ مْ ا بِالْجُ نْهَ بِّرُ عَ يَاةِ أُعَ اقِعِ الْحَ نْ وَ أَلةً مِ سْ تُبُ مَ : أَكْ lá nMƒoà rØ ne lánd nCÉ r°ù ne ١٣

؟ مَ سِ قْ َ رَ ألِ رِّ تَكَ حَ المُ رْ لُ الطَّ مِ تَعْ يْفَ أَسْ كَ  ١٤

٢٤ ÷ ٦ ٢٧ ÷ ٩٣ ٢٨ ÷ ١٠٧ ١١

٦٥٤٣٢١ ١٠٩٨٧٠

٧

٥٤٣٢١٠ ٩٨٧٦

٨

٩ ÷ ١٠٣ ÷ ٥

 ، ةِ تِهِ األَربعَ وَ لَى إخْ ي عَ اوِ  بِالتَّسَ رَ مَ األَقْالَمَ األُخْ ، وقَسَّ هِ سِ مٍ لِنَفْ ظَ بـِ ٤ أَقْالَ تَفَ ا، فَاحْ لَمً رٌ ٢٤ قَ  نَاصِ تَرَ اشْ  ١٢
م ؟  نْهُ دٍ مِ احِ لُّ وَ ذَ كُ ا أَخَ لَمً مْ قَ فكَ

 ، رائحَ شَ  ٨ الةٍ  قَ بُرتُ لَّ  كُ لٍ  نْزِ مَ ةُ  ربَّ تْ  قَطَّعَ  ٥
انَ  كَ ا  إذَ دٍ  احِ وَ بَقٍ  طَ فِي  ا  ميعً جَ ا  عتَهَ ضَ وَ وَ
االتِ  قَ تُ دُ البُرْ دَ ا عَ ، فَمَ ةً يحَ رِ بَِقِ ١٦ شَ فِي الطَ

ا؟ تْهَ تِي قَطَّعَ الَّ

ا،  تْرً كِيلُومِ  ١٦ هُ  طُولُ يقٌ  طَرِ      ٦

طُولُ  لَ  راحِ مَ إلى  فِيهِ  ل  مَ العَ سيمُ  تَقْ تَمَّ 
ددُ  عَ ا  فَمَ تْر،  كيلُومِ  ٢ ا  نْهَ مِ ةٍ  لَ حَ رْ مَ لِّ  كُ

؟ احلِ رَ المَ

مةِ ١٨ ÷ ٩ سْ اتِجَ القِ دَ نَ َجِ ادِألِ دَ طَّ األَعْ لُ خَ مِِ تَعْ يْفَ أَسْ بَيِّنًا كَ ٤ مُ

: lá nMƒoà rØ ne lánd nCÉ r°ù ne

م ؟  نْهُ دٍ مِ احِ لُّ وَ ذَ كُ ا أَخَ لَمً مْ قَ فكَ

  ٨ ÷ ١٢٢ ÷ ٣
٨
١٢÷

٧٦
٦

٥٤٣١ ٢٠ ١٢١١١٠٩

٢

٤٣٢١٠ ٨٧٦٥

٣

  ٨٢



     

             

: اطَ اآلتِيَ بِعُ النَّشَ تَّ ، أَ بِ رْ الضَّ ةِ وَ مَ ةَ بَيْنَ الْقِسْ القَ دَ الْعَ يْ أَجِ لِكَ

ِ نَاتِجَ ٢١ ÷ ٣ أَجدُ     
يَةٍ . اوِ تَسَ اتٍ مُ وعَ مُ جْ ةً ٣ مَ عَ مَ ٢١ قِطْ سِّ قَ ا ألُ جً وذَ لُ نَمُ مَ أَعْ  

 m™ n£ pb 7 oó nLƒj

. pá nµÑ s°ûdG nøe x∞ n°U uπ oc » pa

ةِ مَ لةَ الْقِسْ مْ تُبُ جُ أَكْ     

: oΩƒ o°ù r≤ nª rdG

مُ  سََََََََ قْ يُ دُ الَّذيِ سَ دَ هوَ العَ

: p¬ r«n∏ nY oΩƒ o°ù r≤ nª rdG

مُ  سَ قْ دُ الَّذي يُ دَ هوَ العَ

ومُ سَ قَ دُ الَمْ دَ يْهِ العَ لَ عَ

: pá nª r°ù p≤ rdG oè pJÉnf

تُجُ  نْ دُ الَّذي يَ دَ هوَ العَ
ةِ مَ ةِ الِقسْ ليَّ مَ نْ عَ عَ

ها لِّ عِ كُ دُ الْقِطَ دَ اتِعَ وعَ مُ جْ دِ المَ دَ ةٍعَ وعَ مُ جْ لِّ مَ عِ فِي كُ دَ الْقِطَ دَ عَ

٢١٣  ÷٧       =

ةِ مَ ةِ القِسْ لَ مّ ةِ بِجُ بِطَ تَ رْ بِ المُ رْ ةَ الضَّ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ     
اتِ وعَ مُ جْ دُ المَ دَ ةٍعَ وعَ مُ جْ لِّ مَ عِ فِي كُ دِ الْقِطَ دَ ها عَ لِّ عِ كُ دَ الْقِطَ دَ عَ

٢١×                ٣٧       =

     

                    

    
 pá nª r°ù p≤dG nør«nH náb nÓn© rdG oó pLnCG

 . pÜ rô s°†dG nh

    

ومُ سُ قْ الْمَ
هِ يْ لَ ومُ عَ سُ قْ الْمَ

ةِ مَ نَاتِجُ الْقِسْ

٨٣ Üô°†dÉH áª°ù≤dG ábÓY :2-6 o∞ p°û sµnà r°SnCG



٥  ١٢ ÷ ٦

٨  ١٥ ÷ ٣

  ١٢  ١١

١٤  ١٣

  ١٨ ÷ ٣ ٦

٩  ١٦ ÷ ٢

٧  ٢٥ ÷ ٥

١٠  ٢٤ ÷ ٨

ها: عَ ةَ مَ ابِطَ تَرَ بِ المُ رْ الضَّ ةِ وَ مَ لَ الْقِسْ مَ تُبُ جُ مَّ أَكْ ةٍ، ثُ لَ أَ سْ لِّ مَ ا لِكُ جً وذَ لَ نَمُ مَ عْ َ دٍّ ألِ عَ عَ لُ قِطَ مِ تَعْ أسْ

ا يَلِي: لٍّ ممَّ ةٍ لِكُ مَ قِسْ بٍ وَ رْ تَيْ ضَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

  

؟ لِكَ فْتُ ذَ رَ يْفَ عَ ادِ ناتِجِ ٢٨ ÷ ٤؟ كَ ا إلِيجَ هَ لُ مِ تَعْ تِي أَسْ بِ الَّ رْ ةَ الضَّ ملَ جُ  ١٥

. حُ رَ حَ ٢١ ÷ ٣ ؟ أَشْ ضِّ اذِجَ ألُوَ لْتُ النَّمَ مَ تعْ يْفَ اسْ كَ  ١

؟ ةِ مَ سْ بِ فِي القِ رْ ائِقَ الضَّ قَ لُ حَ مِ تَعْ يْفَ أَسْ كَ  ٤

؟ تَيْنِ تَرابِطَ مُ ةِ الْ مَ سْ قِ الْ بِ وَ رْ تَي الضَّ لَ مْ ظُ فِي جُ ا أُالحِ اذَ مَ  ٣

: ٢١ ÷ ٣ = ٧ وَ ٣ × ٧ = ٢١ ؟ تَيْنِ لَ مْ يْنَ الجُ ةَ بَ القَ عَ حَ الْ ضِّ ةَ ألُوَ بَكَ لُ الشَّ مِ تَعْ يْفَ أَسْ كَ  ٢

  ٨٤



                 ٢ - ٦

    
 náb nÓn© rdG kÓ pª r©nà r°ù oe oº p°ù rbnCG

 . pÜ rô s°†dG nh pá nª r°ù p≤ rdG nør«nH

    

ومُ سُ قْ الْمَ
هِ يْ لَ ومُ عَ سُ قْ الْمَ

ةِ مَ نَاتِجُ الْقِسْ
ةُ ابِطَ تَرَ ائِقُ الْمُ قَ الْحَ

ةً  بَ تَّ رَ كِ مُ عْ ةً مِنَ الكَ يرَ غِ ا صَ عً ةٌ قِطَ ينِيَّ ي صِ وِ  تَحْ
. عٍ فٍّ ٤ قِطَ لِّ صَ ، فِي كُ وفٍ فُ فِي ٣ صُ

بَيْنَ  ةِ  القَ الْعَ مِ  هْ فَ ى  لَ عَ نِي  دَ اعِ لِتُُسَ اتِ  بَكَ الشَّ لْتُ  مَ تَعْ اسْ ابِقِ  السَّ اطِ  النَّشَ فِي 
. بِ رْ الضَّ ةِ وَ مَ الْقِسْ

ةَ  لَ مْ جُ وَ  ، بِ رْ الضَّ ةَ  لَ مْ جُ تُبَ  كْ ألَ ؛  بَةَ تَّ رَ الْمُ كِ  عْ الْكَ عَ  قِطَ لُ  مِ تَعْ أَسْ         
ا. ةَ بِهَ ابِطَ تَرَ ةِ المُ مَ الْقِسْ

    ١

ا: مَ تَانِ هُ ابِطَ تَرَ ةِ الْمُ مَ الْقِسْ بِ وَ رْ تَا الضَّ لَ مْ جُ
٣ × ٤ = ١٢  ،  ١٢ ÷ ٣ = ٤

oÜ rô s°†dGoá nª r°ù p≤dG

دُ دَ عَ
وفِ فُ الصُّ

عِ  دُ الْقِطَ دَ عَ

فٍّ لِّ صَ فِي كُ
يَّ لِّ دَ  الكُ دَ الْعَ

عِ قِطَ لِلْ
يُّ لِّ دُ  الكُ دَ الْعَ

عِ قِطَ  لِلْ

١٢       ÷      ٣        =       ٤    ٣      ×       ٤        =       ١٢    
pá nª r°ù p≤ rdG oè pJÉnf    p¬ r«n∏ nY oΩƒ o°ù r≤ nª rdG    oΩƒ o°ù r≤ nª rdG

         

لٌ امِ امِلٍعَ بِعَ رْ نَاتِجَ الضَّ

عِ الْقِطَ دِ دَ عَ

فٍّ لِّ صَ  فِي كُ

دُ دَ عَ
وفِ فُ الصُّ
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. ةَ ابِطَ تَرَ ائِقَ الْمُ قَ ى الْحَ مَّ ها تُسَ سُ ادُ نَفْ دَ عْ ا األَ لُ فِيهَ مَ تَعْ سْ تِي تُ ائِقِ الَّ قَ ةُ الْحَ وعَ مُ جْ مَ

يْنِ ٧ ، ٤٩: دَ دَ عَ ةُ لِلْ ابِطَ تََرَ ائِقُ الْمُ قَ الْحَ
٧ × ٧  = ٤٩
٤٩ ÷ ٧ = ٧

ادِ ٣ ، ٤ ، ١٢: دَ عْ ةُ لِألَ ابِطَ تََرَ ائِقُ الْمُ قَ الْحَ
٣ × ٤ = ١٢
٤ × ٣ = ١٢
١٢ ÷ ٣ = ٤
١٢ ÷ ٤ = ٣

بِ  رْ الضَّ لِ  مَ ةِ جُ لِكِتابَ دادِ (٣، ٦، ١٨)؛  َعْ لِألْ تَرابِطَةَ  المُ ائِقَ  الحقَ لُ  مِ تَعْ أَسْ  
. تَرابِطَةِ بَعِ المُ ةِ األَرْ مَ سْ والقِ

٦ = ١٨  × ٣  
٣ = ١٨  × ٦  

٣ = ٦  ÷١٨
٦ = ٣  ÷١٨

٦

٣

) دادِ  َعْ لِألْ تَرابِطَةَ  المُ ائِقَ  الحقَ لُ  مِ تَعْ أَسْ  ٢

ةٍ. يَّ ددِ لِّ جملةٍ عَ لَتْ فِي كُ مِ عْ تُ دِ اسْ ادَ ٣ ، ٦ ، ١٨ قَ دَ عْ ظُ أنَّ األَ حِ أُالَ  

١ × ٥ = ١٥

٣ = ٥ ÷ 

                                                 

٤ ×  = ٢٤ ٢

٢٤ ÷  = ٦

                                                    

           

ةِ: مثال ١ ديَّ دَ لِ الْعَ مَ جٍ منَ الْجُ وْ لَّ زَ لَ كُ مِ كْ بَكاتِ ألُ لُ الشَّ مِ تَعْ أَسْ

ادِ اآلتِيَةِ: مثال ٢ دَ عْ ةٍ منَ األَ وعَ مُ جْ لِّ مَ ةَ لِكُ ابِطَ تََرَ ائِقَ الْمُ قَ تُبُ الْحَ أَكْ

ةِ:  ديَّ دَ لِ الْعَ مَ جٍ منَ الْجُ وْ لَّ زَ لَ كُ مِ كْ بَكاتِ ألُ لُ الشَّ مِ تَعْ أَسْ

٥                                                    ٣ ، ٩ ، ٢٧ ٤ ، ٥ ، ٢٠ ٤ ٣                                                 ٢ ، ٦ ، ١٢

ي  اوِ بِالتَّسَ غيرةً  صَ ةً  رَ كُ  ٢٠ دُ  مَ أَحْ عَ  زَّ وَ  ٦
ةٍ  لَ مْ بِجُ لِكَ  ذَ ــحُ  ضِّ أُوَ  ، يَاسٍ أَكْ  ٥ فِي 

 . ةٍ دِيَّ دَ عَ

ةِ لَ مْ اتِجُ فِي الجُ ا يكونُ النَّ اذَ   لِمَ

ومَ سُ قْ ي الْمَ اوِ ٣ × ٧ = ٢١ يُسَ
ةِ ٢١ ÷ ٣ = ٧؟ لَ مْ فِي الجُ

٧

٦ = ١٨  × ٣  
٣ = ١٨  × ٦  

٣ = ٦  ÷١٨
٦ = ٣  ÷١٨

  ٨٦



٨ × ٢ = ٨

٤ = ٢ ÷ 
٢ ×  = ٤ ٩

٤ ÷ = ٢

ةِ: مثال ١ ديَّ دَ لِ الْعَ مَ جٍ منَ الْجُ وْ لَّ زَ لَ كُ مِ كْ بَكاتِ ألُ لُ الشَّ مِ تَعْ أَسْ

ادِ اآلتِيَةِ: مثال ٢ دَ عْ ةٍ منَ األَ وعَ مُ جْ لِّ مَ ةَ لِكُ ابِطَ تَرَ قائِقَ الْمُ تُبُ الْحَ أَكْ

: ةَ يَّ دِ دَ ةَ الْعَ لَ مْ تُبُ الْجُ مَّ أَكْ لُّ ثُ أَحُ

اتِ  ذَ يُورِ  الطُّ منَ  أنواعٍ   ٧ لٍّ  حَ مَ   لَدَ  ١٣
لِّها يُورِ كُ دُ الطُّ دَ ان عَ ا كَ ، َإِذَ ةٍ يَ اوِ تَسَ ادٍ مُ دَ أَعْ
؟ عٍ لِّ نَوْ نْ كُ يُورِ مِ دُ الطُّ دَ ا عَ ا، فَمَ ٢١ طَائِرً

ادِ ٢٧ ÷ ٩ ؟ لَى إِيجَ نِي عَ دُ تِي تُساعِ بِ الَّ رْ ةُ الضَّ يقَ قِ ا حَ : مَ t… pO nó n©dG t¢ù pëdG ١٥

تِي: ابَ رُ إِجَ ا، ثُمَّ أُفَسِّ هَ سِ ابِطَةِ نَفْ تَرَ مَ قائِقِ الْ ي إِلَى الحَ نْتَمِ تِي الَ تَ ةَ الَّ دِيَّ دَ عَ ةَ الْ لَ مْ دُ الْجُ دِّ أُحَ  ١٦

 ×        × 

بُوعٍ  أُسْ لَّ  كُ ا  تْرً كيلُومِ  ٢٠ رُ مَ عُ طَعُ  قْ يَ      ١٤

انَ  كَ ا  إِذَ تِه،  دَ وْ عَ وَ لِه  مَ عَ كانِ  مَ إِلَى  هابِهِ  ذَ فِي 
قطَعُ  ا يَ تْرً مْ كيلُومِ ، فَكَ بُوعِ امٍ فِي األُسْ لُ ٥ أَيْ مَ عْ يَ

لِه؟   مَ كانِ عَ تِه إِلَى مَ دَ وْ عَ ابهِ وَ هَ مٍ فِي ذَ وْ لَّ يَ كُ

ةِ:  ديَّ دَ لِ الْعَ مَ جٍ منَ الْجُ وْ لَّ زَ لَ كُ مِ كْ بَكاتِ ألُ لُ الشَّ مِ تَعْ أَسْ

٤ ، ١٦ ١١ ٤ ، ٨ ، ٣٢ ٤، ٧ ، ١٠٢٨ ١٢

ها؟  عَ ةِ مَ ابِطَ تَرَ ةِ المُ مَ قائِقِ الْقِسْ ةِ حَ فَ رِ عْ ى مَ لَ بِ عَ رْ قائِقُ الضَّ ني حَ دُ اعِ سَ يْفَ تُ ١٧  كَ

. ثَاالً ي مِ طِ أُعْ
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٦ = ٢٤جـ ×٤ : لَةَ مْ اهُ الجُ نَ لُ أَدْ كْ ثِّلُ الشَّ مَ يُ  ١٨

ةَ  لَ مْ ثِّلُ جُ مَ اليةِ تُ ةِ التَّ يَّ دِ دَ لِ العَ مَ أَيُّ الْجُ
؟ (الدرس ٦-٢) ةِ ابِطَ تَرَ ةِ الْمُ مَ القِسْ

٢٤ ÷ ٤ = ٦  (`L   ٦ ÷ ٤ = ٢٤  ( CG

٢٤ ÷ ٦ = ٦ (O ٢٤ ÷ ٣ = ٨(Ü

ا  ثيلُهَ الِيةِ تمَّ تَمْ ةِ التَّ يَّ دِ دَ لِ العَ مَ أَيُّ الْجُ  ١٩
طِّ  لَى خَ رِ عَ رِّ كَ تَ الِ الطَّرحِ المُ مَ تِعْ بِاسْ

ادِ ؟ (الدرس ٦-١) دَ َعْ األْ

٤٣٢١٠ ٨٧٦٥

٤ ÷ ٢ = ٨ ( CG 
٨ ÷ ٢ = ٤ (Ü 

١٦ ÷ ٢ = ٨ (`L
٢٤ ÷ ٨ = ٣ (O 

: (الدرس ٦-١) مَ سِ َقْ رَ ألِ رِّ كَ تَ حَ المُ لُ الطَّرْ مِ تَعْ أَسْ

١٨ ÷ ٣ ٢١    ١٢ ÷ ٤ ٢٠

٢٥ ÷ ٥ ٢٣    ٢٨ ÷ ٧ ٢٢

(الدرس ٦-٢) : ادِ اآلَتِيَةِ دَ َعْ نَ األْ ةٍ مِ وعَ مُ جْ لِّ مَ ابِطَةَ لِكُ تَرَ ائِقَ المُ قَ تُبُ الْحَ أَكْ

٣ ، ٥ ، ١٥ ٢٤

٦ ، ٣٦ ٢٥

٨ ، ٩ ، ٧٢ ٢٦

  ٨٨



 . امِلٍ لٍ كَ مَ مِ عَ ارِ يَوْ دَ ى مَ لَ اتٍ عَ اعَ ا فِي ٥ سَ يضً رِ بِيبٌ ٢٠ مَ صَ طَ فَحَ
ا  يضً رِ مْ مَ كَ لِّ ساعةٍ، فَ ى فِي كُ ضَ رْ هُ مِنَ المَ سَ ددَ نَفْ صَ العَ دْ فَحَ انَ قَ ا كَ إِذَ

ةِ؟ دَ احِ ةِ الْوَ اعَ هُ فِي السَّ صَ فَحَ

٣ -٦
nándCÉ r°ù nª rdG sπ oMnC’ nánÑ p°SÉnæ oª rdG nás« p∏ nª n© rdG oQÉnà rNnCG :¢S rQ sódG oI nô rµa

لَةِ؟ أَ سْ رِفُ مِنَ المَ ا أَعْ اذَ مَ
•. اتٍ اعَ ى فِي ٥ سَ ضَ رْ بيبُ الْمَ صَ الطَّ فَحَ
ا. • يضً رِ بِيبُ ٢٠ مَ م الطَّ هُ صَ ينَ فَحَ ى الَّذِ ضَ رْ دُ الْمَ دَ عَ
لِّ • كُ فِي  ى  ضَ رْ المَ مِنَ  هُ  سَ نَفْ دَ  دَ العَ بِيبُ  الطَّ صَ  فَحَ

ةٍ.  اعَ سَ
نِّي؟ وبُ مِ لُ طْ ا الْمَ مَ

ةِ.• دَ احِ ةِ الْوَ اعَ بِيبُ فِي السَّ مُ الطَّ هُ صَ ينَ فَحَ ى الَّذِ ضَ رْ دَ الْمَ دَ دَ عَ أَنْ أَجِ

لَةِ؟ أَ سْ رِفُ مِنَ المَ ا أَعْ اذَ مَ

لِّ  مْ فِي كُ هُ صُ ينَ تَمَّ فَحْ ى الَّذِ ضَ رْ دِ المَ دَ إليجادِ عَ . وَ اتٍ اعَ ا فِي ٥ سَ يضً رِ صُ ٢٠ مَ  تَمَّ فَحْ
. ةَ مَ لُ القِسْ مِ تَعْ ساعةٍ أَسْ

صُ   تَمَّ فَحْ
. ةَ مَ لُ القِسْ مِ تَعْ ساعةٍ أَسْ

ةِ. مَ ةِ الْقِسْ حَّ قَ مِنْ صِ قَّ تَحَ بَ ألَ رْ لَ الضَّ مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ  يُ
٥ × ٤ = ٢٠

 . ةٌ يحَ حِ ابَتِي صَ نْ إِجَ إِذَ

. ةِ مَ ةِ الْقِسْ حَّ قَ مِنْ صِ قَّ تَحَ بَ ألَ رْ لَ الضَّ مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ  يُ

دُ ٢٠ ÷ ٥ أَجِ

ى. ضَ رْ وَ ٤ مَ ةِ هُ دَ احِ ةِ الوَ اعَ بيبُ فِي السَّ مُ الطَّ هُ صَ ينَ فَحَ ى الَّذِ ضَ رْ دُ المَ دَ نْ عَ إِذَ

دُ  أَجِ
مُ  هُ صَ ى الَّذينَ فَحَ ضَ رْ دَ المَ دَ عَ

ةِ دَ احِ ةِ الْوَ اعَ بيبُ فِي السَّ الطَّ
اتِ اعَ دِ السَّ دَ عَ مْ هِ لِّ ى كُ ضَ رْ دُ المَ دَ عَ

٢٠                         ÷                      ٥                    =                               ٤             
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ا اآلتيةَ  ايَ دَ هَ الْ ةَ  يجَ دِ خَ ةَ وَ ائِشَ نْ عَ لٌّ مِ تْ كُ مَ دَّ قَ   ٨
: يِّ اسِ رَ امِ الدّ عَ ةِ الْ ايَ ةِ نِهَ لَ فْ وائِزَ فِي حَ جَ

ا؟ ا معً مَ نْهُ ةِ مِ مَ قدَّ مُ ا الْ ايَ دَ هَ ددُ الْ ا عَ مَ  

oá neó s≤ nªdG oõ pFGƒ kédG
ددُالجائزةُ العَ

٥.......... تُبٌ كُ
٤....... اتٌ اعَ سَ
٦....... ائِبُ قَ حَ

ةِ اآلتيةِ:  ئِلَ سْ نِ األَ يبُ عَ مَّ أُجِ ةِ، ثُ ابِقَ ةِ السَّ حَ فْ ةِ فِي الصَّ لَ أَ سْ عُ إِلَى الْمَ جِ أَرْ

ا: هَ لُّ مَّ أَحُ ائِلِ اآلتِيَةِ، ثُ سَ لٍّ مِنَ المَ لِّ كُ ةَ لِحَ بَ نَاسِ ةَ المُ لِيَّ مَ دُ العَ دِّ أُحَ

، ةِ سألَ لِّ المَ ةَ لِحَ سمَ لْتُ القِ مَ تَعْ ا اسْ اذَ حُ لِمَ رَ أَشْ  ١
ا  لَهَ مِ تَعْ كِنُنِي أَنْ أَسْ مْ تِي يُ  الَّ رَ لِيَّةُ األُخْ مَ وما العَ

. ةِ ألَ سْ هِ المَ ذِ لِّ هَ لِحَ

لَى  بَعُ عَ طواتُ األَرْ نِي الخُ تْ دَ اعَ يْفَ سَ حُ كَ رَ أَشْ  ٢
. ةِ ألَ سْ هِِ المَ ذِ لِّ هَ حَ

؟ ةِ يقَ دِ ارِ فِي الْحَ جَ دُ األَشْ دَ ما عَ  ٥

ا،  تْرً مِ هُ ١٤  يْطٌ طُولُ ةَ خَ فَاطِمَ   دَ لَ      ٦

ونُ طُولُ  يْثُ يَكُ ، بِحَ بِطَةً نْهُ أَرْ لَ مِ مَ ادَتْ أَنْ تَعْ أَرَ
أَنْ  ا  كِنُهَ مْ يُ باطًا  رِ مْ  فكَ  ، يْنِ تْرَ مِ دِ  احِ وَ الْ بَاطِ  الرِّ

؟  لَ مَ تَعْ

يَواناتِ  ةِ الحَ ديقَ ولِ حَ أَلْوانُ بِطَاقَاتِ دُخُ  ٧

لِيٌّ  عَ تَرَ ،اشْ اءُ يْضَ بَ اءُ وَ رَ فْ صَ اءُ وَ رَ مْ حَ
بِطَاقَاتِ  ددُ الْ ا عَ ، فَمَ نٍ وْ لِّ لَ نْ كُ ٧ بِطَاقَاتٍ مِ

ا؟  اهَ تَرَ تِي اشْ الّ

ينَةِ  دِ ةِ فِي مَ لَكَ مْ مَ جِ الْ اعُ بُرْ تِفَ بْلُغُ ارْ  يَ    ٩

لِيَّةِ  يْصَ فَ جِ الْ اعُ بُرْ تِفَ ارْ ، وَ تْرٍ ٣٠٠ مِ يَاضِ الرِّ
ةِ  لَكَ مْ مَ جِ الْ اعُ بُرْ تِفَ زيدُ ارْ ا يَ تْرً مْ مِ ا،كَ ترً ٢٢٦ مِ

؟  لِيَّةِ فيْصَ جِ الْ اعِ بُرْ تِفَ لَى ارْ عَ

طُولُ   ، لِ كْ الشَّ ةُ  عَ ربَّ مُ ضٍ  أَرْ ةُ  قِطْعَ         ١٠

ا  ورً بْنِيَ سُ يَ بُها أنْ  احِ ادَ صَ أَرَ  ، تَارٍ أَمْ ا ١٠  هَ لْعِ ضِ
؟ ورِ ا السُّ ذَ بْلُغُ طُولُ هَ ا يَ تْرً مْ مِ ها. فكَ لَ وْ حَ

هُ  سَ نَفْ ددَ  عَ الْ صَ  فَحَ دْ  قَ الطَّبِيبَ  أَنَّ  ضُ  تَرِ أَفْ   ٣
ينَ  ذِ الَّ دُ  دَ عَ ا  فَمَ  ، اتٍ اعَ سَ  ٤ فِي  ى  ضَ رْ المَ نَ  مِ

ةِ؟  دَ احِ ةِ الوَ اعَ م فِي السَّ هُ صَ فَحَ

فُ  رِ يْفَ أَعْ ؤالِ ٣،وكَ نِ السّ نْ إجابَتي عَ دُ مِ أَكَّ ٤  أَتَ
. حيحةٌ ا صَ أَنَّهَ

مُ  يْفَ أَفْهَ حُ كَ رَ أَشْ ١١

ا. هَ بَةَ لَ نَاسِ مُ لِيَّةَ الْ مَ عَ دُ الْ دِّ أُحَ ، وَ ةً ألَ سْ مَ
  ٩٠



         ٤ - ٦
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ي،  اوِ ةً بالتَّسَ احَ فّ الِدٌ تُ خَ دٌ وَ عْ مَ سَ اسَ تَقَ
 ، يَةٍ اوِ تسَ عٍ مُ ةُ ٨ قِطَ احَ فَّ تِ التُّ عَ طِّ دْ قُ وقَ

ما؟ نْهُ لٌّ مِ ذَ كُ ةً أَخَ عَ مْ قِطْ كَ فَ

ةِ هو « ÷ »،  مَ زَ الْقِسْ مْ فْتُ أَنَّ رَ رَ ١ ) عَ – سِ ( ٦ رْ فِي الدَّ
ولِلْقِسْمَةِ رَمْزٌ آخَرُ هُو 

٥  =  ٢  ÷  ١٠    
pá nª r°ù p≤ rdG nè pJÉnf oΩƒ o°ù r≤ nª rdGp¬ r«n∏ nY pΩƒ o°ù r≤ nª rdG 

لَى ٢ ةَ عَ مَ نِي الْقِسْ يْنِ يَعْ نَ ي بَيْنَ اثْ اوِ عِ بالتَّسَ مُ الْقِطَ اسُ تَقَ

أيْ  ٨ ÷ ٢  أو   ٨    ٢

. يْنِ تَ وعَ مُ جْ عٍ فِي مَ مَ ٨ قِطَ سِ قْ دِّ ألَ عَ الْعَ لُ قِطَ مِ تَعْ أَسْ

. عٍ ذُ ٤ قِطَ أْخُ ا يَ مَ نْهُ دٍ مِ احِ لَّ وَ إنَّ كُ ي، فَ اوِ ةَ بالتَّسَ احَ فَّ ا التُّ مَ اسَ ا تَقَ نَّه إِذَ أَيْ أَ

ةُ التُّفاحَ طِّعَتِ  قُ ا  َإِذَ ي،  اوِ بالتَّسَ ةً  احَ فَّ تُ الِدٌ  خَ وَ دٌ  عْ سَ مَ  اسَ قَ تَ     
ما؟ نْهُ لٌّ مِ ذَ كُ ةً أَخَ مْ قِطْعَ كَ ، فَ ةٍ يَ تساوِ ٨ قِطَعٍ مُ

١

4 É n¡ pH  má nYƒ oª ré ne tπ oc

١٠٢
٥

p¬ r«n∏ nY oΩƒ o°ù r≤ nª rdG 

pá nª r°ù p≤ rdG oè pJÉnf

oΩƒ o°ù r≤ nª rdG

. يْنِ تَ وعَ مُ جْ عٍ فِي مَ . قِطَ يْنِ تَ وعَ مُ جْ عٍ فِي مَ . قِطَ يْنِ تَ وعَ مُ جْ عٍ فِي مَ . قِطَ يْنِ تَ وعَ مُ جْ عٍ فِي مَ مَ  قِطَ سِ قْ دِّ ألَ عَ الْعَ لُ قِطَ مِ تَعْ أَسْ

٨ ÷ ٢ = ٤ : ةَ ملَ جُ الْجُ وذَ ا النَّمُ ذَ بيِّنُ هَ يُ

           

٨    ٢
٤

أَوْ   

لَى ٢ دٍ عَ دَ ةِ عَ مَ جَ قِسْ
دَ نَاتِ جِ يَةِ ألَ اوِ تَسَ اتِ المَ وعَ مُ جْ الُ المَ مَ تِعْ نِي اسْ نُ كِ مْ يُ
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ها: مثال ١ عَ ةَ مَ ابِطَ تَرَ بِ المُ رْ ةَ الضَّ يقَ قِ تُبُ حَ مَّ أَكْ ةِ، ثُ مَ دُ نَاتِجَ الْقِسْ أَجِ

ها: مثال ١ عَ ةَ مَ ابِطَ تَرَ بِ المُ رْ ةَ الضَّ يقَ قِ تُبُ حَ مَّ أَكْ ةِ، ثُ مَ دُ ناتِجَ القِسْ أَجِ

: ةَ يَّ ددِ ةَ العَ لَ مْ تُبُ الجُ أَكْ ، وَ لُّ أَحُ

       



   
   

١٥       



   
   

١٤

لَّ  كُ تْ  عَ فَوضَ  ، ةً رَ بَذْ  ١٢ اءُ  مَ أَسْ تْ  عَ رَ زَ  ١٢
تِي  يَةِ الَّ عِ دُ األَوْ دَ ا عَ ، فمَ اءٍ عَ يْنِ فِي وِ تَ رَ بَذْ

لَّها؟ ورَ كُ بُذُ تِ الْ عَ رَ ا زَ ا إِذَ تْهَ لَ مَ تَعْ اسْ

راكِبًا،   ١٨ ابِ  كّ الرُّ لِ  لِنَقْ ةٍ  افِلَ حَ لُّ  كُ لُ  مِ تَحْ  ١٣
دُ  دَ عَ ا  فَمَ  ، اكِبَيْنِ لِرَ عُ  تَّسِ يَ يٍّ  سِ رْ كُ لُّ  كُ انَ  كَ ا  إِذَ

؟ تٍ افِالَ يِّ فِي ٣ حَ اسِ رَ الكَ

١٠÷ ٢ ؟ ادِ نَاتِجِ يجَ تَانِ إلِ تَلِفَ خْ مُ تَانِ الْ يقَ ا الطَّرِ ٦ مَ

٦ ÷ ٢ ١٤ ÷ ٣٢ ٨    ٤٥٢

١٢

١٢ ÷ ٢

: يْنِ يْنِ اآلتِيَ لَ دوَ لُ اْلجَ مِ كْ أُ

٢٠ ÷ ٢ ١٦ ÷ ٩٢ ٢    ١٠١١٢

ها:  عَ ةَ مَ ابِطَ تَرَ بِ المُ رْ ةَ الضَّ يقَ قِ تُبُ حَ مَّ أَكْ ةِ، ثُ مَ دُ نَاتِجَ الْقِسْ ها: أَجِ عَ ةَ مَ ابِطَ تَرَ بِ المُ رْ ةَ الضَّ يقَ قِ تُبُ حَ مَّ أَكْ ةِ، ثُ مَ دُ نَاتِجَ الْقِسْ ها: أَجِ عَ ةَ مَ ابِطَ تَرَ بِ المُ رْ ةَ الضَّ يقَ قِ تُبُ حَ مَّ أَكْ ةِ، ثُ مَ دُ نَاتِجَ الْقِسْ ها: أَجِ عَ ةَ مَ ابِطَ تَرَ بِ المُ رْ ةَ الضَّ يقَ قِ تُبُ حَ مَّ أَكْ ةِ، ثُ مَ دُ نَاتِجَ الْقِسْ أَجِ

٤    ٢
C06-03A-105709

٨

١٨    ٢
C06-03A-105732

٧

ها:  عَ ةَ مَ ابِطَ تَرَ بِ المُ رْ ةَ الضَّ يقَ قِ تُبُ حَ مَّ أَكْ ةِ، ثُ مَ دُ ناتِجَ القِسْ ها: أَجِ عَ ةَ مَ ابِطَ تَرَ بِ المُ رْ ةَ الضَّ يقَ قِ تُبُ حَ مَّ أَكْ ةِ، ثُ مَ دُ ناتِجَ القِسْ ها: أَجِ عَ ةَ مَ ابِطَ تَرَ بِ المُ رْ ةَ الضَّ يقَ قِ تُبُ حَ مَّ أَكْ ةِ، ثُ مَ دُ ناتِجَ القِسْ ها: أَجِ عَ ةَ مَ ابِطَ تَرَ بِ المُ رْ ةَ الضَّ يقَ قِ تُبُ حَ مَّ أَكْ ةِ، ثُ مَ دُ ناتِجَ القِسْ ها: أَجِ عَ ةَ مَ ابِطَ تَرَ بِ المُ رْ ةَ الضَّ يقَ قِ تُبُ حَ مَّ أَكْ ةِ، ثُ مَ دُ ناتِجَ القِسْ ها: أَجِ عَ ةَ مَ ابِطَ تَرَ بِ المُ رْ ةَ الضَّ يقَ قِ تُبُ حَ مَّ أَكْ ةِ، ثُ مَ دُ ناتِجَ القِسْ أَجِ

  ١٠ ÷ ٢

  ٩٢



نْ ٨ بَرَ مِ لَى ٢ أَكْ تِهِ عَ مَ اتِجُ قِسْ ونُ نَ ا يَكُ ددً تُبُ عَ أكْ : lá nMƒoà rØ ne lánd nCÉ r°ù ne ١٩

تِي: ا يأْ لٍّ مِمَّ مةِ فِي كُ دُ نَاتِجَ القِسْ أَجِ

٤٢ ÷ ٢ ٢٢    ٥٠ ÷ ٢ ٢١    ٣٦ ÷ ٢ ٢٠

ةٌ ؟ يْحَ حِ ا صَ تُهَ ابَ ا إِجَ مَ نْهُ نْ مِ ةِ ٨÷٢، مَ مَ اْتِجَ قِسْ اءَ نَ يْفَ هَ مَ وَ يْ نْ رِ لٌّ مِ تْ كُ دَ جَ nCÉ: أَوْ n£ nîndrG o∞ p°ûnà rcnCG ٢٣

 



×

  



×

؟  تَانِ ا قِطْعَ نْهَ لٍّ مِ ةٍ فِي كُ يَ اوِ تَسَ اتٍ مُ وعَ مُ جْ يمُ ٩ قِطَعٍ على مَ سِ قْ كِنُنِي تَ مْ لْ يُ ٢٤  هَ

تِي. ابَ حُ إِجَ رَ أَشْ

فُ  نِصْ ا  فِيهَ طَارِ  األَمْ يَّةِ  مِّ كَ لُ  دَّ عَ مُ تِي  الَّ ينَةُ  دِ مَ الْ ا  مَ ١٦

؟ ائِلَ ينَةِ حَ دِ طَارِ فِي مَ يَّةِ األَمْ مِّ لِ كَ دَّ عَ مُ
وَ ناتِجُ  ا هُ طَارِ فِيهَ يَّةِ األَمْ مِّ لُ كَ دَّ عَ تِي مُ ينَةُ الَّ دِ مَ ا الْ مَ  ١٧

ة١٢ِ ÷ ٢ ؟ مَ قِسْ
يَّةِ  مِّ لَيْ كَ دَّ عَ وعُ مُ مُ جْ تَانِ مَ ينَتَانِ اللَّ دِ مَ ا الْ مَ  ١٨

طَارِ  يَّةِ األَمْ مِّ لَ كَ دَّ عَ ي مَُ اوِ ا يُسَ مَ طَارِ فِيهِ األَمْ
؟  ينَةِ الطَّائِفِ دِ فِي مَ

ارِ  طَ مْ األَ ةِ  يَّ مِّ لِكَ يبِيَّ  رِ قْ التَّ لَ  دَّ عَ الْمُ رُ  اوِ جَ المُ لُ  وَ دْ الْجَ يِّنُ  بَ يُ
: امِ وَ عْ دِ األَ ةِ فِي أَحَ يَّ ودِ عُ ةِ السُّ بيَّ رَ ةِ العَ كَ لَ مْ نِ الْمَ دُ ضِ مُ لِبَعْ

QÉ n£ renC’G ás« uª nc o∫ só n© oe

 pQÉ n£ renC’G poás« uª nc
päG nôrà pª pà ræ q°ùdÉH

oáæj pó nªdG

5 ooI só oL
8 o¿GnRÉ nL

16 oπ pFÉ nM
12 o¢VÉnj uôdG
20 o∞pFÉ s£dG
6 É ncÉ nµ n°S
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 ٦

  ٩٤

مَ : (الدرس ٦-١) سِ قْ َ رَ ألِ رِّ تَكَ حَ المُ رْ لُ الطَّ مِ تَعْ أَسْ

٨
١٢÷

٧٦

٦
٥٤٣١ ٢٠ ١٢١١١٠٩

١

١٦ ÷ ٤ ٣   ٨ ÷ ٢ ٢

١٥ ÷ ٣ ٥   ١٠ ÷ ٢ ٤

يًّا،  ومِ يَ كِتابٍ  نْ  مِ ولٍ  فُصُ  ٣ ةَ  اءَ قِرَ الِدٌ  خَ يدُ  رِ يُ ٦

مْ  فَكَ  ، الً فَصْ  ١٨ نْ  مِ نُ  وَّ يتَكَ الكِتَابُ  انَ  كَ ا  إِذَ
؟ ةِ الكِتَابِ اءَ نْ قِرَ يَ مِ لِيَنْتَهِ الِدٌ  تَاجُ خَ يَحْ ا  يَومً

(الدرس ٦-١)

ثِّلُ  مَ اهُ يُ نَ لُ أدْ كْ الشَّ            ٧

٣ × ٦ = ١٨

ةِ  ــمَ ةَ القِسْ لَ مْ ُ جُ ثِّل مَ الِيةِ تُ يَّــةِ التَّ دِ دَ ــلِ العَ مَ أَيُّ الجُ
ةِ: (الدرس ٦-٢) تَرابِطَ المُ

١٨ ÷ ٦ = ٣ (`L    ٢ = ٣ ÷ ٦ ( CG

٣٦ ÷ ٦ = ٦ (O     ٢٤ ÷ ٨ = ٣ (Ü

تِي: أْ ا يَ مَّ لٍّ مِ ودَ فِــي كُ قُ فْ دَ المَ دَ ــدُ الْعَ أَجِ    
(الدرس ٦-٤)

 = ١٤ ÷ ٢ ٩ ١٦ ÷  = ٢ ٨

الِيَةِ:  ةِ التَّ يَّ دِ دَ لِ الْعَ مَ جٍ مِنَ الْجُ وْ لَّ زَ لُ كُ مِ كْ أُ
(الدرس ٦-٢)

٢٤ =  × ٨ ١١ ١٠ × ٢ = ١٢

٢٤ ÷  = ٣   ٦ = ٢ ÷
ادِ  دَ عْ ةٍ مِنَ األَ وعَ مُ جْ لِّ مَ ةَ لِكُ تَرابِطَ ائِقَ المُ قَ تُبُ الْحَ أَكْ

(الدرس ٦-٢) اآلتِيَةِ:

٩ ، ٣ ، ٢٧ ١٣ ٥ ، ٢ ، ١٠ ١٢

ائِلِ اآلتِيَةِ،  سَ لٍّ مِنَ الْمَ لِّ كُ ةَ لِحَ بَ نَاسِ ةَ المُ ليَّ
ِ مَ دُ الْعَ دِّ أُحَ

(الدرس ٦-٣) ا: هَ لُّ مَّ أَحُ ثُ
يَّةِ  نـِّ فَ بِيَةِ الْ تَّرْ بِ نَادِي الْ نْ طُالَّ لُّ طَالِِبٍ مِ فَعَ كُ دَ  ١٤
ــمِ فِي  سْ ادِّ الرَّ وَ الِ مَ مَ ــتِعْ لَ اسْ تٍ بَدَ االَ يَ ٨ رِ
دُ  دَ مْ عَ ، فَكَ ــاالً يَ عُ ٨٠ رِ مْ ا تَمَّ جَ ـادِي، إِذَ النـَّ

بِ النَّادِي؟ طُالَّ

 ، تَينِ افِلَ لِّينَ حَ تَقِ سْ ، مُ انِيَّةٍ يَدَ ةٍ مَ لَ حْ امَ ١٢ طَالبًا بِرِ قَ  ١٥
مْ  ، فَكَ بِ نَ الطُّالَّ هُ مِ سُ دُ نَفْ دَ عَ ا الْ مَ نْهُ لٍّ مِ فِي كُ

ا؟ مَ نْهُ ةٍ مِ افِلَ لِّ حَ بِ فِي كُ دُ الطُّالَّ دَ عَ
ِريــمُ  تْ  مَ قَسَ               ١٦

ا  لُّهَ تَحُ التَّاليَةِ  ائِلِ  سَ مَ الْ أيُّ  ؛   ٨  =  ٢  ÷  ١٦
تِها؟ (الدرس ٦-٤) ابَ نْ إِجَ قَ مِ قَّ لتَتَحَ

 = ٢ + ٨ (`L   = ٨ - ٢ ( CG

 = ٢ ÷ ٨ (O    = ٢ × ٨ (Ü

يعُ زِ تَوْ كِــنُُ  مْ يُ ــلْ  هَ ١٧

حُ  ضِّ ي؟ أُوَ ــاوِ تَينِ بالتَّسَ يَّ رِ هْ ـي زَ اتٍ فـِ دَ رْ ٦ وَ
تِي. (الدرس٦- ٤) ابَ إِجَ



         ٥ - ٦
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ةٍ مِنَ  وعَ مُ جْ اءِ مَ رَ ياالً لِشِ رٌ ٣٠ رِ امِ عَ سَ فَ دَ
ةِ  بَ عْ نُ اللُّ انَ ثَمَ ا كَ إِذَ ، فَ ةِ اثِلَ تَمَ ابِ المُ األلْعَ

؟ تَرَ ةً اشْ بَ عْ مْ لُ كَ ، فَ تٍ ياالَ ٥ رِ

لَى ٥ ةِ عَ مَ قِسْ ةٌ لِلْ ختلِفَ ائقُ مُ رَ نَاكَ طَ هُ
لَى ٥ دٍ عَ دَ ةِ عَ مَ دَ ناتِجَ قِسْ جِ َ مالُ النَّماذِجِ ألِ تِعْ نِي اسْ نُ كِ مْ يُ

       

. لَّ يِّنُ الْحَ بَ ةً تُ يَّ دِ دَ ةً عَ ملَ تُبُ جُ ؟ أَكْ رٌ امِ  سَ تَرَ ةً اشْ بَ عْ مْ لُ كَ   
 . ياالتٍ ياالً ÷ ٥ رِ دَ ٣٠ رِ أُريدُ أنْ أَجِ

ثِيلِ ٣٠ ÷ ٥ دِّ لِتَمْ عَ لُ قِطَعَ الْ مِ تَعْ أَسْ

أَوْ ياالتٍ = ٦،  ياالً ÷ ٥ رِ جُ أَنَّ ٣٠ رِ وذَ يِّنُ النَّمُ بَ يُ
. ابٍ  ٦ ألْعَ تَرَ ا اشْ رً امِ أَيْ أَنَّ سَ

    
. قِ قُّ بَ للتَّحَ رْ لَ الضَّ مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ يُ

. ةٌ يحَ حِ ابَتِي صَ إِنَّ إِجَ ، فَ ياالً ياالتٍ = ٣٠ رِ يْثُ إِنّ ٦ × ٥ رِ حَ وَ

١

ياالتٍ ياالً    ٥ رِ ٣٠ رِ
٦
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. مَ سِ قْ ةِ ألَ مَ عَ القِسْ ةَ مَ ابِطَ تَرَ بِ المُ رْ قائقَ الضَّ لَ حَ مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ يُمكِ

: المثاالن (١، ٢) ةَ ابِطَ تَرَ قائِقَ الْمُ اذِجَ أَوِ الْحَ الً النَّمَ مِ تَعْ سْ ةِ، مُ مَ دُ نَاتِجَ الْقِسْ أَجِ

بَةً فِي  تَّ رَ انَتْ مُ كَ ، وَ هُ سُ ا الطَّولُ نَفْ هَ ادِ لَ جَّ نَ السّ طَعٍ مِ يٍّ بِقِ سِ رَ دْ ٍ مَ ح رَ سْ يَّةُ مَ ضِ طِّيَتْ أَرْ  غُ    ٥

ادةٍ؟  لِّ سجّ ا طُولُ كُ ، فَمَ ي ٥ قِطَعٍ وِ فٍّ يَحْ لُّ صَ انَ كُ ا كَ ا. إِذَ تْرً ا ١٥ مِ نْهَ دِ مِ احِ وَ فِّ الْ ، طُولُ الصَّ وفٍ فُ صُ
. لَّ بَيِّنُ الحَ ةً تُ دِيَّ دَ ةً عَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

لَى ٥؟ ةَ عَ مَ سْ قِ دٌ الْ دَ بَلُ عَ قْ تَى يَ ٦ مَ

لِيدٍ  عَ وَ انَ مَ ، إِذاَ كَ يــاالتٍ لــمِ ٥ رِ نُ الْقَ ا؛ ثَمَ مً الَ تَبَــةٌ أَقْ كْ بِيعُ مَ تَ   
قُودٍ؟ نْ نُ هُ مِ عَ ا مَ يَ بمَ تَرِ شْ تَطِيعُ أَنْ يَ سْ ا يَ لمً مْ قَ كَ ، فَ ياالً ٤٥ رِ

تٍ ياالَ ياالً ÷ ٥ رِ ادِ ٤٥ رِ ةَ إلِيجَ ابِطَ تَرَ بِ المُ رْ ةَ الضَّ قيقَ تُبُ حَ أَكْ

ياالً  ياالتٍ ×  = ٤٥ رِ ٥ رِ
ياالً ياالتٍ × ٩ = ٤٥ رِ ٥  رِ

ياالتٍ = ٩،      أَوْ ياالً ÷ ٥ رِ لِكَ ٤٥ رِ لِذَ
. مٍ الَ اءُ ٩ أَقْ رَ هُ شِ نُ كِ مْ ا يُ لِيدً أيْ أنَّ وَ

    
تٍ = ٩ ياالً ÷ ٥ ريَاالَ : ٤٥ رِ يةَ دِ دَ ةَ الْعَ لَ مْ ةُ الْجُ ورَ حُ الصُّ تُوضِّ

لُ كِّ ، يُشَ تٍ يَاالَ ا ٥ رِ نهْ لٍّ مِ اتٍ فِي كُ وعَ مُ جْ يَاالً مَ سيِمُ ٤٥ رِ تَقْ
. اتٍ وعَ مُ جْ ٩ مَ

 . يَاالً تٍ = ٤٥ رِ اتٍ مِنْ ٥ ِريَاالَ وعَ مُ جْ ٩ مَ

٢

             

ياالتٍ ياالً       ٥ رِ ٤٥ رِ
٩

ادِ  ةَ إلِيجَ ابِطَ تَرَ بِ المُ رْ ةَ الضَّ َ

ددَ ٥؛  ربُ العَ ددٍ أَضْ في أيِّ عَ
؟ ياالً اتِجُ ٤٥ رِ ونَ النَّ لِيَكُ

    


٣٥ ÷ ٥ ٥ ÷ ١٥ ٢٣٤ ٤٠    ٢٠٥    ٥
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كيكةٍ  لِ  مَ لِعَ ةِ  مَ زِ الالَّ اآلتيةِ  ادِّ  وَ الْمَ يرَ  ادِ قَ مَ دُ  أَجِ وَ  ، نَاهُ أدْ ةِ  رَ الذُّ كيكِ  ةَ  فَ صْ وَ لُ  مِ تَعْ أَسْ  ،(  ١٤ – ١١  ) ةِ  ئِلَ سْ لِألَ
: دٍ احِ صٍ وَ خْ لِشَ

: بَةَ نَاسِ ةَ الْمُ يَّ دِ دَ ةَ الْعَ لَ مْ تُبُ الْجُ مَّ أَكْ لُّ ، ثُ أحُ

هُ  اشِ طُولُ مَ قُ نَ الْ احٌ مِ شَ يمَ وِ رْ  مَ دَ  لَ    ١٥

ةٍ فِي  يَ اوِ تَسَ اءٍ مُ زَ أَجْ هُ ٥  يمَ سِ قْ تَ يدُ  رِ تُ ا، وَ تْرً مِ  ٣٥
؟  دِ ءِ الواحِ زْ ونُ طُولُ الجُ ا يَكُ تْرً مْ مِ ، فكَ الطُّولِ

ا ٩ هَ اتِِجُ ونُ نَ ةٍ يَكُ مَ ةَ قِسْ لَ مْ تُبُ جُ  أكْ          ١٩

ا اذَ يِّنُ لِمَ ادِ نَاتِج ٤٥ ÷ ٥، ثُمَّ أُبَ يجَ ا إلِ لَهَ مِ تَعْ كِنُنِي أَنْ أَسْ مْ تِي يُ ةِ الَّ يقَ ا لِلطَّرِ حً رْ ٢٠ شَ

. ةَ هِ الطَّريقَ ذِ لُ هَ أُفَضِّ

نٍ  وَّ كَ تِبَارٍ مُ فِي اخْ طَةً  نُقْ يدٌ علَى ٤٠  عِ لَ سَ صَ حَ  ١٦
اطٍ  نِقَ  ٥ الٍ  ؤَ سُ لِّ  لِكُ انَ  كَ ا  إِذَ  ، ةٍ ئلَ أسْ  ١٠ نْ  مِ

؟   نْهُ ابةِ عَ جَ قَ فِي اإلِ فَ ؤاالً أَخْ مْ سُ ، فَكَ ةٍ لَ كامِ

دقيق الذرة ١٢ مسحوق فانيال ١١ 

بيض طحين١٣   ١٤

: المثاالن (١، ٢) ةَ ابِطَ تَرَ قائِقَ الْمُ اذِجَ أَوِ الْحَ الً النَّمَ مِ تَعْ سْ ةِ، مُ مَ دُ نَاتِجَ الْقِسْ أَجِ

٤٠ ÷ ٥ ٥٠ ÷ ٧٥ ٨٩١٠ ٤٥    ٥٥    ٥

ا.  اهَ أقوَ وَ انَاتِ  يَوَ الْحَ بَرِ  أَكْ نْ  مِ دٌ  احِ وَ ادِيُّ  مَ الرَّ بُّ  الدُّ     
أْتِي:  ا يَ مّ يبُ عَ أُجِ ، وَ لِ كْ أَنْظُرُ إِلَى الشَّ

؟   بِّ مِ الدُّ دَ ةً طُولُ قَ دَ مْ وحْ كَ  ١٧
 . ةِ اعَ ا فِي السَّ تْرً ادِيُّ ٥٥ كيلُومِ مَ بُّ الرَّ ي الدُّ رِ ١٨  يَجْ

دِ علَى ٥؟   دَ ا العَ ةِ هذَ مَ ةinchesً 40ما ناتِجُ قِسْ دَ ١٠٠ وحْ
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؟    اهُ نَ أَدْ جُ  وذَ النَّمُ ا  ثِّلُهَ مَ يُ ةِ  دِيَّ دَ العَ لِ  مَ الْجُ أَيُّ   ٢١
(الدرس ٦-٥) 

   ١٥ ÷ ٣ = ٥ ( CG 
    ٣ + ٥ = ٨ (Ü 

١٢ = ٣ + ٣ + ٣ + ٣ (`L

٥ × ٥ = ٢٥ (O   

 ،٢٠ ÷ ٢ = ١٠ : ةِ مَ سْ قِ ةَ الْ أَلَ سْ  مَ دَ لَّتْ هُ حَ  ٢٢
نْ  قَ مِ قَّ ا لِتَتَحَ لُّهَ ائِلِ التَّالِيَةِ تَحُ سَ مَ أَيُّ الْ فَ

ا ؟ (الدرس ٦-٤) تِهَ ابَ إِجَ

  = ١٠ + ٢ ( CG

 = ١٠ - ٢ (Ü

 = ١٠ × ٢ (`L

 = ٢ ÷ ١٠ (O

(الدرس ٦-٤) َ ه: عَ تَرابِطَةَ مَ بِ الْمُ رْ ةَ الضَّ يقَ قِ تُبُ حَ ، ثُمَّ أَكْ ةِ مَ سْ اتِجَ الْقِ دُ نَ أَجِ

١٨ ÷ ٢ ٢٣

١٦ ÷ ٢ ٢٤

١٢٢ ٢٥

 ، االً يَ ـِ ٤٥رِ هِ ب الِدِ ا لِوَ لَمً قَ ، وَ االً يَ ـ٧٠ِ رِ تهِ ب الِدَ ةً لِوَ يَّ دِ ودِ هَ رُ نَ الوُ ةً مِ اقَ  بَ تَرَ ، اشْ االً يَ افٍ ١٥٠ رِ  نَوَّ دَ لَ  ٢٦
؟ (الدرس ٦-٣) افٍ  نَوَّ دَ يَ لَ قِ االً بَ يَ مْ رِ فَكَ

ادِ : (الدرس ٦-٢) دَ َعْ نَ األْ ةٍ مِ وعَ مُ جْ لِّ مَ ابِطَةَ لِكُ تَرَ ائِقَ الْمُ قَ تُبُ الْحَ أَكْ

٢ ، ٧ ، ١٤ ٢٧

٩ ، ٨١ ٢٨

٧ ، ٩ ، ٦٣ ٢٩

  ٩٨



. يقَ نَادِ ةَ صَ سَ مْ ونَ خَ تَاجُ الِثِ يَحْ فِّ الثَّ بَ الصَّ الَّ ٥٠ ÷ ١٠ = ٥؛ أيْ أَنَّ طُ نْ إِذَ

         ٦ - ٦
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ي  وِ رُ يَحْ اوِ جَ وقُ الْمُ نْدُ انَ الصُّ ا كَ إِذَ
بُ  الَّ تاجَ طُ احْ ، وَ يرِ صِ لَبٍ مِنَ العَ ١٠ عُ

لَ  فْ  لِحَ رَ بةً أُخْ لْ فِّ الثّالِثِ إِلَى ٥٠ عُ الصَّ
؟ ونَ تاجُ ا يَحْ وقً نْدُ مْ صُ كَ ، فَ مْ هِ احِ نَجَ

ةِ  مَ دَ ناتِجَ قِسْ ةَ ألِجِ تَرابِطَ قائِقَ المُ رَ أَوِ الحَ رِّ تَكَ حَ المُ رْ لَ الطَّ مِ تعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ يُ
لَى ١٠ دٍ عَ دَ عَ

الِثِ  الثَّ فِّ  الصَّ بُ  الَّ طُ يَحتاجُ  العصيرِ  لَبِ  عُ مِنَ  ا  ندوقً صُ مْ  كَ         
. ةَ يَّ دِ دَ ةَ العَ لَ مْ تُبُ الجُ ؟ أَكْ مْ هِ لتِ فْ لِحَ

: تَيْنِ يقَ تعمالِ طَرِ لِكَ باسْ كِنُ إيجادُ ذَ مْ يُ ادُ ناتِجِ ٥٠ ÷ ١٠، وَ وَ إِيجَ طْلُوبَ هُ مَ الْ

   ١
    

           

٥٠
١٠-
٤٠

١
٤٠
١٠-
٣٠

٢
٣٠
١٠-
٢٠

٣
٢٠
١٠-
١٠

٤
١٠
١٠-
٠

٥

تُها. حْ رَ تِي طَ راتِ الّ شَ دُّ العَ ، أعُ رِ فْ لَ إِلَى الصِّ تَّى أَصِ راتٍ حَ شَ حُ عَ رَ أَطْ

؛ إذن ٥٠ ÷ ١٠ = ٥ راتٍ شَ تُ ٥ عَ حْ رَ د طَ نَّنِي قَ دُ أَ أَجِ

. يقَ نَادِ ةَ صَ سَ مْ ونَ خَ تَاجُ الِثِ يَحْ فِّ الثَّ بَ الصَّ الَّ ؛ أيْ أَنَّ طُ

ةُ ابِطَ تَرَ ائِقُ الْمُ قَ الْحَ    
: ١٠ × ٥ = ٥٠؛ مُ أَنَّ لَ أَعْ

٥٠    ١٠
٥

ا ٥٠ ÷ ١٠ = ٥، أَوْ  لِذَ

لَ  فْ  لِحَ رَ بةً أُخْ لْ لَ  عُ فْ  لِحَ رَ بةً أُخْ لْ  عُ
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ةِ: مثال ١ مَ دُ نَاتِجَ القِسْ أَجِ

التٍ  لَ ١٠ طَاوِ وْ يًّا حَ سِ رْ عَ ٤٠ كُ ضِ ا وُ إِذَ  ٥
لِّ  لَ كُ وْ ي حَ اسِ رَ دُ الكَ دَ ا عَ ي، فمَ اوِ بالتَّسَ

 . بَةَ ناسِ ةَ المُ ديَّ دَ ةَ العَ لَ مْ تُبُ الجُ ؟ أَكْ ةٍ لَ طَاوِ

٢٠ ÷ ١٠ ٤٠ ÷ ١١٠ ١٠    ٦٠٤١٠    ٢٣١٠

ظُ  ا أُالحِ اذَ لَى ١٠، مَ مُ عَ ا أَقْسِ مَ نْدَ ٦ عِ

؟ ومِ سُ قْ ةِ والمَ مَ سْ في ناتِجِ القِ

. ينَ مِ اليَاسَ  ، سِ جِ النَرْ  ، لِّ الفُ  ، يِّ ورِ الجُ  : اآلتِيَةِ األَنواعِ  نَ  مِ دِ  دَ العَ ةُ  يَ اوِ تَسَ مُ ةً  دَ رْ وَ  ٤٠ ةِ  يَّ رِ هْ الزَّ فِي   ١١
؟ ةِ يَّ رِ هْ عٍ فِي الزَّ لِّ نَوْ نْ كُ ةً مِ دَ رْ مْ وَ فكَ

 ، يرِ صِ لَبِ العَ اءِ عُ رَ ياالً لِشِ رُ ٤٠ رِ مَ فَعَ عُ دَ  ١٢
؟ تَرَ ةً اشْ بَ لْ مْ عُ فكَ

بَةِ  لْ نًا لِعُ دٌ ثَمَ مَّ حَ فَعَ مُ ياالً دَ مْ رِ كَ  ١٣
ةِ؟ دَ لِيبِ الواحِ الْحَ

عٍ ؟ لِّ نَوْ نْ كُ ةٍ مِ دَ احِ بَةٍ وَ لْ اءِ عُ رَ ةُ شِ لِفَ ا تَكْ مَ  ١٤

٥٠ ÷ ١٠ ٩٠ ÷ ٧١٠ ٧٠    ٨٠١٠١٠    ٨٩١٠

 . بَةَ ناسِ ةَ المُ ديَّ دَ ةَ العَ لَ مْ تُبُ الجُ ؟ أَكْ ةٍ لَ طَاوِ

ةِ: مثال ١ مَ دُ نَاتِجَ اْلقِسْ أَجِ

: بَةَ ناسِ ةَ المُ دديَّ ةَ العَ ملَ تُبُ الجُ مَّ أَكْ ، ثُ لُّ أَحُ

ةِ اآلتِيَةِ: ئِلَ سْ نِ األَ ابَةِ عَ ةَ لِإلِجَ رَ اوِ جَ ةَ المُ ائِمَ لُ القَ مِ تَعْ أَسْ

 ، يْنِ مَ قْ نْ رَ ةٍ مِ نَ وّ كَ ادٍ مُ دَ ةَ أَعْ تُبُ ثَالثَ امَ (٧ ، ٠ ، ٨ ، ٥)، ثُمَّ أَكْ قَ لُ األرْ مِ تَعْ : : أَسْ lá nMƒoà rØ ne lánd nCÉ r°ù ne ١٥

لَى ١٠ ةَ عَ مَ سْ قِ بَلُ الْ قْ تَ وَ
ةِ ٨٠ ÷ ١٠ مَ اتِجِ قِسْ ادِ نَ اتٍ على  إِيجَ رَ شَ دُّ عَ نِي العَ دُ اعِ يْفَ يُسَ حُ كَ رَ ١٦   أَشْ

ةِ يَّ حِّ ةِ الصِّ مَ عِ طْ مُ األَ قِسْ

فةٌ هُ مجفّ اكِ وَ ياالً........فَ لَبٍ بـ ٥٠ رِ ١٠ عُ
يرٍ صِ بَةُ عَ لْ ١٠رياالتٍ ........عُ

لِيبٍ وقُ حَ نْدُ ياالً........صُ لَبٍ بـ ٤٠ رِ ٥ عُ

  ١٠٠
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قامٍ (٠-٥)  بُ أَرْ عَّ كَ مُ      
قامٍ (٥-١٠). بُ أَرْ عَّ كَ مُ

٢ : بِينَ عِ دُ الالَّ دَ عَ

   
الً • وَ دْ لُّ العِبٍ جَ دُّ كُ عِ يُ

. رِ جاوِ لِ المُ وَ دْ كالْجَ

 
بَيِ • عَّ كَ لُ مُ بُ األَوَّ ي الالعِ مِ رْ يَ

. قامِ األَرْ

يْنِ فِي • مَ قْ بٍ الرَّ لُّ العِ لُ كُ جِّ يُسَ
تُبُ  كْ ، ثُمَّ يَ اصِّ بِهِ لِ الْخَ وَ دْ الْجَ

يْنِ  مَ قْ نِ الرَّ يْ ذَ بِ هَ رْ لَةَ ضَ مْ جُ
بِطَةً بِها. تَ رْ ةٍ مُ مَ ةَ قِسْ لَ مْ جُ وَ

طَةٍ • لَى نُقْ بٍ عَ لُّ العِ لُ كُ صُ يَحْ
لٍ  كْ تُبُها بِشَ كْ ةٍ يَ لَ مْ لِّ جُ قابِلَ كُ مُ

يح. حِ صَ

لَ • صُ تَّى يَحْ رُّ اللَّعِبُ حَ تَمِ سْ يَ
. طَةً لَى ٢٠ نُقْ بِينَ عَ عِ دُ الالَّ أَحَ

بُ عَّ كَ المُ
(٠-٥)

بُ عَّ كَ المُ
(٥-١٠) 

بِ رْ ةُ الضَّ لَ مْ ةِجُ مَ ةُ الْقِسْ لَ مْ جُ

٢٠÷٥=٤٤×٥=٤٥٢٠

طَةٍ  لَى نُقْ بٍ عَ لُّ العِ لُ كُ صُ يَحْ
لٍ  كْ تُبُها بِشَ كْ ةٍ يَ لَ مْ لِّ جُ قابِلَ كُ مُ

لَ  صُ تَّى يَحْ رُّ اللَّعِبُ حَ تَمِ سْ يَ
. طَةً  نُقْ

١٠١ Ö©∏f ÉæH É«g
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ا فِي هَ ظَ فَ ، وأُريدُ  أَنْ أَحْ بٍ عَ ي ٣ لُ نْدِ عِ
؟ تَاجُ ا أَحْ وقً ندُ مْ صُ ، فكَ بٍ عَ نْها ٣ لُ لٌّ مِ عُ كُ يقَ يَسَ نادِ صَ

يْهِ ٠ أَوْ ١ لَ ومُ عَ سُ قْ ونُ المَ ما يَكُ نْدَ ا عِ هَ لَ مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ دُ يُ واعِ نَاكَ قَ هُ

ا فِي هَ ظَ فَ ، وأُريدُ  أَنْ أَحْ بٍ عَ  لُ
؟ تَاجُ ا أَحْ وقً ندُ مْ صُ ، فكَ بٍ عَ ؟ لُ تَاجُ ا أَحْ وقً ندُ مْ صُ ، فكَ بٍ عَ ؟ لُ تَاجُ ا أَحْ وقً ندُ مْ صُ ، فكَ بٍ عَ ؟ لُ تَاجُ ا أَحْ وقً ندُ مْ صُ ، فكَ بٍ عَ  لُ

؟ ظِ ٣ لُعَبٍ فْ تاجُ لِحِ ا أَحْ وقً نْدُ مْ صُ كَ   
لُ  مِ تَعْ ، إِذَنْ أَسْ دٍ احِ وقٍ وَ ندُ بٍ فِي صُ عَ لَّ ٣ لُ عَ كُ كِنُنِي أَنْ أَضَ مْ ا أنَّه يُ بِمَ  

. نْها ٣ قِطَعٍ لٍّ مِ ةً فِي كُ يَ اوِ تَسَ اتٍ مُ وعَ مُ جْ نُ مَ وِّ أُكَ ، وَ دِّ عَ قِطَعَ الْ

. ا ٣ قِطَعٍ ةٌ بهَ دَ ةٌ واحِ وعَ مُ جْ دُ مَ تُوجَ  
. دٍ وقٍ واحِ نْدُ تاجُ إلَى صُ لِذا أَحْ  

      ١

لِذا:    ٣ ÷  ١  =  ٣    أو  ٣   ١
٣

       
اتِجُ ١ ونُ النَّ ه، يَكُ سِ ى نَفْ لَ رَ ) عَ فْ ا الصِّ دَ ددٍ (عَ ةِ أيِّ عَ ندَ قِسمَ  عِ   

  ٤ ÷ ٤ = ١  أَو   ١ 

ا.  رً فْ اتِجُ صِ ونُ النَّ رِ )، يَكُ فْ ا الصِّ دَ دٍ (عَ دَ لَى أيِّ عَ دِ ٠ عَ دَ ةِ الْعَ مَ نْدَ قِسْ  عِ   
  ٠ ÷ ٤ = ٠، أَوْ   

. رِ فْ ى الصِّ لَ ةُ عَ مَ نُ القِسْ كِ مْ  ال يُ   

٤
. هُ سَ نَفْ ومَ  سُ قْ المَ دَ  دَ العَ ةِ هو  مَ سْ القِ ناتِجُ  يَكون   ،١ لَى  عَ ددٍ  عَ أيِّ  ةِ  مَ قِسْ نْدَ  عِ   

  ٤ ÷ ١ = ٤،  أَوْ        ٤  
٤

٠

اتِجُ  ونُ النَّ ه، يَكُ سِ ى نَفْ لَ رَ ) عَ فْ ا الصِّ دَ ددٍ (عَ ةِ أيِّ عَ ندَ قِسمَ  عِ



٤

٠٤

١
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ةِ: مثال ١ مَ دُ نَاتِجَ القِسْ أَجِ

نَاكَ انَتْ هُ كَ ، وَ ةِ اعَ قَ اصٍ إِلَى الْ خَ رَ ٦ أَشْ ضَ حَ  ٩
تِي  قاعدِ الَّ ددُ المَ ا عَ ، فَمَ الِيةً قاعدَ خَ ٦ مَ

؟ صٍ خْ لِّ شَ تْ لكُ صَ صِّ خُ

لَى  دٍ عَ دَ ةُ أيِّ عَ مَ كِنُني قِسْ مْ ١٠ هل يُ

ةُ  مَ كِنُنِي قِسْ مْ لْ يُ هَ ؟ وَ رِ فْ الصِّ
. لِكَ حُ ذَ ضِّ ؟ أُوَ رِ فْ يْرِ الصِّ دٍ غَ دَ لَى أيِّ عَ رِ عَ فْ الصِّ

٥ ÷ ١ ٠ ÷ ١١ ٢٣٤ ٩    ١١ ÷ ١

٠ ÷ ٧ ١٠ ÷ ٥١ ٧    ٦٨٧ ٠    ٧٦

ةِ: مثال ١ مَ دُ نَاتِجَ اْلقِسْ أَجِ

، ثُمَّ أَطْلُبُ إلَى  هِ سِ لَى نَفْ دٍ عَ دَ ةَ عَ مَ نُ قِسْ مَّ يَاةِ تَتضَ اقِعِ الْحَ نْ وَ ةٍ مِ مَ ألةَ قِسْ سْ تُبُ مَ :  أَكْ lá nMƒoà rØ ne lánd nCÉ r°ù ne ١٩

لَّها. فِّ حَ ئِي في الصَّ الَ مَ زُ

هِ. سِ ى نَفْ لَ دِ أَوْ عَ احِ ى الْوَ لَ ا عَ دً دَ مَ عَ سِ نِي أَنْ أَقْ نُ كِ مْ يْفَ يُ كَ ٢٠

لَى  عَ ها  عَ لِيُوزِّ ةً  قَ رَ وَ  ٣٥ إِلَى  علِّمٌ  مُ تَاجَ  اِحْ   ١٧
قةً  رَ وَ طَالِبٍ  لُّ  كُ ــذَ  أَخَ ا  إِذَ  ، هِ فِّ صَ بِ  ــالَّ طُ

؟ فِّ بِ الصَّ ددُ طُالَّ ا عَ ، فَمَ ةً دَ واحِ

ةِ  بعَ األَرْ قائِهِ  دِ أََصْ وَ يدٍ  عِ سَ   لَدَ    ١٨
تْ  عَ زِّ وُ ا  إِذَ  ، يرِ صِ عَ الْ نَ  مِ ابٍ  وَ أَكْ  ٥
ذُ  يَأخُ سَ ا  وبً كُ مْ  فَكَ ي،  بِالتَّساوِ يْنَهم  بَ

م؟ نْهُ دٍ مِ احِ لُّ وَ كُ

 : بَةَ ناسِ ةَ المُ دديَّ ةَ العَ لَ مْ تُبُ الجُ ، وأَكْ لُّ أحُ

٢ ÷ ١ ١٠ ÷ ١١١٠ ٠ ÷ ٣  ١٢ ١٣

٠    ٥١٦١٠    ٤١٥٥    ١٤١
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: اهُ نَ ةِ أَدْ دِيَّ دَ ةِ العَ لَ مْ ْظُرُ إِلَى الْجُ أَن  ٢١
٩ =  ÷ ٩٠

ةَ  دِيَّ دَ ةَ العَ لَ مْ لُ الجُ عَ ادِ التَّالِيَةِ تَجْ دَ َعْ أَيُّ األْ  
؟ (الدرس ٦-٦) ةً يحَ حِ صَ

٨١ (`L ١ ( CG

١٠٠ (O ١٠ (Ü

لَى  ا عَ هَ عَ زِّ صٍ لِتُوَ ةُ ٤ قِصَ تْ نُورَ تَرَ اشْ  ٢٢
نِ  مَ بْدِ الَّرحْ عَ ةَ وَ ارَ سَ يمَ وَ رِ دٍ وَ مَّ حَ ا مُ ْنائِهَ أَب

؟ مْ نْهُ لٌّ مِ ذُ كُ يَأْخُ ةً سَ مْ قِصَّ ي، فكَ اوِ بِالتَّسَ
(الدرس ٦-٧)

٤ (`L   ١ ( CG

٨ (O ٢ (Ü

أْتِي: (الدرس ٦-٥) ا يَ ةِ فِيمَ مَ سْ اتِجَ الْقِ دُ نَ أَجِ

٥٠ ÷ ٥ ٢٥   ٤٥ ÷ ٥ ٢٤     ٢٥ ÷ ٥ ٢٣

سٌ  ارِ حَ بِينَ وَ عِ نَ الالَّ هُ مِ سُ دُ نَفْ دَ عَ ا الْ نْهَ لٍّ مِ ، فِي كُ قِ رَ فِ نَ الْ دٍ مِ دَ لَى عَ ينَ عَ عِ زَّ وَ مٍ مُ دَ ةِ قَ رَ بَ كُ عِ دُ ٤٠ الَ يُوجَ  ٢٦
. (الدرس ٦-٥) لَّ بَيِّنُ الْحَ ةً تُ دِيَّ دَ ةً عَ لَ مْ تُبُ جُ ؟ أَكْ يقٍ رِ لِّ فَ رِ كُ نَاصِ دُ عَ دَ ا عَ ٥، فَمَ اسِ رَّ دُ الحُ دَ انَ عَ ا كَ ، إِذَ دٌ احِ وَ

ةً  رَ جَ مْ شَ ، فَكَ يتُونِ ارِ الزَّ جَ نْ أَشْ هُ مِ سُ دُ نَفْ دَ ا العَ مَ نْهُ لٍّ مِ ؛ فِي كُ ينِ فَّ يتُونٍ فِي صَ ةَ زَ رَ جَ ودٌ ١٤ شَ مُ حْ عَ مَ رَ زَ  ٢٧
؟ (الدرس ٦-٤) دِ احِ وَ فِّ الْ عَ فِي الصَّ رَ زَ

(الدرس ٦-٢) تِيَةِ: ادِ اآلَ دَ عْ َ ةٍ مِنَ األْ وعَ مُ جْ لِّ مَ ةَ لِكُ ابِطَ تَرَ ائِقَ المُ قَ تُبُ الْحَ أَكْ

٦ ، ٩ ،٥٤ ٢٨

٨ ، ٦٤ ٢٩

؟   تَارٍ ا ٣ أَمْ لِّ طَابقٍ فِيهَ اعُ كُ تفَ انَ ارْ ا كَ ، إِذَ ةِ بِنَايَ هِ الْ ذِ ا فِي هَ قً مْ طَابَ ا، فَكَ تْرً ا ١٢ مِ هَ اعُ تِفَ ةٌ ارْ  بِنَايَ    ٣٠
(الدرس ٦-٣)

(1) áª°ù≤dG :¢SOÉ°ùdG π°üØdG ١٠٤



      ٦
ةَ مَ الَ ةِ، وعَ يحَ حِ ةِ الصَّ بَارَ امَ العِ ) أَمَ ةَ ( مَ الَ عْ عَ ضَ

ةِ: يحَ حِ يرِ الصَّ ةِ غَ بَارَ امَ العِ ) أَمَ )
ونُ  إِنَّ النَّاتِجَ يَكُ لَى١، فَ دٍ عَ دَ مُ أيَّ عَ ا أَقْسِ مَ نْدَ عِ  ١

 . هُ سَ دَ نَفْ دَ العَ
  . ومُ سُ قْ مَ وَ الْ دُ ٤ هُ دَ عَ لَةِ ٣٢ ÷ ٨ = ٤ ؛ الْ مْ فِي الجُ   ٢

: ةَ ابِطَ تَرَ بِ المُ رْ ةَ الضَّ يقَ قِ تُبُ حَ مَّ أَكْ ، ثُ مُ سِ أقْ

             ٠ ÷ ٧ ١٠ ÷ ٥٢ ٦

  ٤  ٢٥ ÷ ٥ ٣٠ ÷ ٥ ٣

بِ  طُالَّ دُ  دَ عَ انَ  كَ  ، يِّ اسِ رَ الدِّ امِ  عَ الْ ةِ  ايَ بِدَ فِي    ٧
بٍ  ٤طُالَّ تَقلَ  انْ ا  إِذَ ٢٨طَالبًا،  الثَّالِثِ  فِّ  الصَّ
مَّ  انْضَ ينِ  حِ فِي   ، رَ أُخْ سَ  ارِ ــدَ مَ إِلَى  مْ  نْهُ مِ
بِ  دُ طُالَّ دَ مْ عَ فَكَ  ، فِّ الصَّ إِلَى  دٍ  دُ بٍ جُ ٣ طُالَّ

؟  فِّ الصَّ
ةِ  صَّ مَ ١٦ طَالبًا فِي حِ  قُسِّ            ٨

مْ  فكَ دِ،  دَ عَ الْ ةِ  يَ اوِ تَسَ مُ قٍ  فِرَ  ٨ يَاضيَّةِ  الرِّ بِيَةِ  التَّرْ
؟  يقٍ رِ لِّ فَ طَالبًا فِي كُ

٢ ( CG٢٤ (`L

٣   (Ü١٢٨ (O 

 ، يٍّ لْمِ عِ نامجٍ  رْ بَ اهدةِ  شَ لمُ طَالبًا   ٤٨ رَ  ضَ حَ  ٩
دُ  دَ عَ ا  فَمَ  ، فٍّ صَ فِي  بٍ  طُالَّ  ٨ لُّ  كُ لَسَ  جَ ا  إِذَ

ا؟ لُوهَ غَ تِي شَ وفِ الَّ فُ الصُّ
. لَّ بيِّنُ الحَ ةً تُ يَّ دِ دَ ملةً عَ تُبُ جُ أَكْ

ةِ: مَ دُ نَاتِجَ الْقِسْ أَجِ

١١  ٣٥ ÷ ٥ ١٠  ١٢ ÷ ٢

١٣  ٢ ÷ ٢ ١٢  ٠ ÷ ٨

ةَ  أَلَ سْ مَ ادُ  عَ سُ لَّتْ  حَ               ١٤

اآلتِيَةِ  ائِلِ  سَ المَ أَيُّ  فَ  ،  ٣  =  ٥  ÷  ١٥ ةِ  مَ سْ قِ الْ
تِها؟  ابَ نْ إِجَ قَ مِ قَّ لُّها لِتَتَحَ تَحُ

٥ + ٣   ( CG ٥ - ٣  (Ü

٥ × ٣  (`L٥ ÷ ٣  (O 

لِّ  لِكُ ةَ  ابِطَ تَرَ الْمُ ةِ  ــمَ الْقِسْ وَ بِ  ــرْ الضَّ ـقَ  ائـِ قَ تُبُ حَ أَكْ
تِيَةِ: ادِ اآلَ دَ ةٍ مِنَ األعْ وعَ مُ جْ مَ

١٦  ٨ ، ٤ ، ١٥٣٢  ٣ ، ٧ ، ٢١

: لَ اآلَتِيَ وَ دْ لُ الجَ مِ أُكْ    ١٧

ا  اذَ لِمَ ةُ  زَ مْ حَ مْ  هَ فْ يَ مْ  لَ   ١٨

دَ  دَ ي العَ اوِ لَى ١ يُسَ دٍ عَ دَ ةِ أَيِّ عَ مَ ونُ ناتِجُ قِسْ يَكُ
. ةَ زَ مْ لِكَ لِحَ حُ ذَ رَ ، أَشْ هُ سَ نَفْ

      
        









١٠٥ π°üØdG QÉÑàNG



: ةَ يحَ حِ ابَةَ الصَّ تَارُ اإلِجَ أَخْ

فِي  ا  ظَهَ فْ حِ يدُ  رِ وتُ  ، ينٍ لْوِ تَ لَمَ  قَ  ٣٥ نْدٍ  هِ   دَ لَ  ١
بَةً  لْ عُ مْ  فَكَ  ، مٍ أَقْالَ  ٥ لـِ نْها  مِ لٌّ  كُ عُ  تَّسِ تَ لَبٍ  عُ

ا؟ هَ يعِ مِ مِ جَ َقْالَ ظِ األْ فْ تَاجُ لِحِ تَحْ

٧ (`L ١ ( CG 
٨ (O ٥ (Ü

أَنَّ  نْ  مِ قَ  قَّ لِتَتَحَ ورُ  بُدُ ا  لُّهَ تَحُ تِي  الَّ ةُ  أَلَ سْ مَ الْ ا  مَ  ٢
٦٠ ÷ ١٠ = ٦؟

 =١٠ - ٦(`L    = ١٠ + ٦ ( CG

 =١٠ ÷ ٦ (O  = ٦ × ١٠ (Ü

يهِ  لَ عَ  ٨ دِ  دَ عَ الْ ةِ  مَ قِسْ اتُجِ  نَ ي  ذِ الَّ دُ  دَ عَ الْ ا  مَ  ٣
ي ٨؟  اوِ يُسَ

٨ (`L ٠ ( CG

١٦ (O ١ (Ü
وفٍ فُ صُ  ٧ فِي  ةً  رَ جَ شَ  ٢٨ نِ  مَ حْ الرَّ بْدُ  عَ عَ  رَ زَ  ٤

نَ  هُ مِ سُ دُ نَفْ دَ ا العَ نْهَ لٍّ مِ ، فِي كُ لِهِ نْزِ ةِ مَ يقَ دِ فِي حَ
لِّ  ارِ كُ جَ دَ أَشْ دَ بَيِّنُ عَ يُ لِي  ا يَ مَّ ، فأَيٌّ مِ ارِ جَ شْ األْ

؟ فٍّ صَ
٧ - ٢٨ (`L ٧ × ٢٨ ( CG

٢٨ ÷ ٧ (O ٢٨ + ٧ (Ü

ةِ  وعَ مُ جْ ي إِلَى مَ نْتَمِ ةِ التَّالِيَةِ تَ دِيَّ دَ لِ العَ مَ أَيُّ الجُ  ٥
ابِطَةِ التَّالِيَةِ؟ تَرَ مُ ائِقِ الْ قَ الْحَ

١٥ ÷ ٣ = ٥  ، ٥= ١٥ × ٥ × ٣ = ١٥،  ٣

١٥ ÷ ١٥ = ١  (`L    ٣ × ١٥ = ٤٥ ( CG

١٥ ÷ ٥ = ٣  (O            ١٥ ÷ ١ = ١٥ (Ü

فِي  ا  هَ عَ ضْ وَ يدُ  رِ ويُ  ، اتٍ كَ مَ سَ  ٦ دَ  مَ أَحْ   دَ لَ ٦

نَ  مِ هُ  سُ نَفْ دُ  دَ عَ الْ ا  نْهَ مِ لٍّ  كُ فِي  ؛  اضٍ ــوَ أَحْ  ٣
اكَ  مَ أَسْ بَيِّنُ  تُ التَّالِيَةِ  رِ  وَ الصُّ فأَيُّ   ، اكِ مَ َسْ األْ

؟ دَ مَ أَحْ

G3-C06-16A-105755

G3-C06-16A-105755

(`L

G3-C06-16A-A-105755

G3-C06-16A-A-105755

( CG 

G3-C06-16A-C-105755

(O

G3-C06-16A-B-105755

(Ü 

ةِ  رَ شََ عَ الْ فِئَةِ  نْ  مِ ةٍ  يَّ دِ نَقْ اقٍ  رَ أَوْ  ٥ نُوفَ    دَ لَ  ٧
لِيَّةَ  مَ عَ دُ الْ دِّ ؟ أُحَّ  نُوفَ دَ ياالً لَ مْ رِ ، فَكَ تِ االَ يَ رِّ

ا. لُّهَ ، ثُمَّ أَحُ لَةِ أَ سْ مَ لِّ الْ بَةِ لِحَ نَاسِ المُ
٥ + ١٠ = ١٥ ، عُ مْ الْجَ ( CG 

١٠ - ٥ = ٥ ، حُ الطَّرْ (Ü 
١٠= ٥٠ × ٥ ، بُ رْ الضَّ (`L

١٠ ÷ ٥ = ٢، ةُ مَ سْ قِ الْ (O   

        ٦

(1) áª°ù≤dG :¢SOÉ°ùdG π°üØdG ١٠٦



نَاهُ؟ لُ أَدْ كْ ا الشَّ ثِّلُهَ مَ ةِ اآلتِيَةِ يُ دِيَّ دَ لِ العَ مَ أَيُّ الْجُ  ٨

٢٤ - ٤ = ٢٠ (`L  ٦ = ٤ ÷ ٢٤ ( CG

٥ = ٣٠ × ٦ (O   ٢٠ ÷ ٤ = ٥ (Ü

وَ : دُ ٦ هُ دَ عَ ÷ ٦ = ٨؛ الْ لَةِ ٤٨ مْ فِي الْجُ  ٩
يهِ لَ ومُ عَ قسُ المَ (`L ومُ  سُ قْ مَ الْ  ( CG

بِ رْ اتِجُ الضَّ نَ  (O ةِ  مَ سْ قِ اتِجُ الْ نَ  (Ü

 ، يَاسٍ ةً فِي ٥ أَكْ احَ فَّ عَ ٢٠ تُ ي أَنْ يَضَ امِ يدُ سَ رِ يُ  ١٠

نَ  مِ ةً  يَ اوِ تَسَ مُ ا  ادً دَ أَعْ يَاسُ  َكْ األْ ي  وِ تَحْ بِحيَثُ 

؟ لِّ كِيسٍ عُ فِي كُ ضَ ةً توُ احَ فَّ مْ تُ ، فَكَ احِ التُّفَّ
٣ ( CG

٤ (Ü

٥ (`L

٦ (O

: الِيَينِ الَينِ التَّ ؤَ يبُ عنِ السُّ أُجِ

، رَ اوِ ا أَسَ نَعَ بِهَ تُريدُ أَنْ تَصْ ، وَ ةً زَ رَ ٢٠ خَ يمَ  رِ دَ لَ ١١

ةٍ،  رَ وِ إِسْ لِّ  لِكُ اتٍ  زَ رَ خَ  ١٠ مُ  دِ تَخْ تَسْ يثُ  بِحَ
رِ  اوِ دَ األَسَ دَ بَيِّنُ عَ تِي تُ ةَ الَّ دِيَّ دَ عَ ةَ الْ لَ مْ تُبُ الْجُ أَكْ

ا؟ تَهَ نَاعَ يمُ صِ تَطِيعُ رِ تِي تَسْ الَّ

ةَ دِيَّ دَ عَ ةَ الْ لَ مْ بَيِّنُ الْجُ تِي يُ وذَجُ اآلْ النَّمُ ١٢

١٦ ÷ ٢ = ٨

. رَ خْ ةَ األُ ابِطَ تَرَ ائِقَ المُ قَ تُبُ الْحَ أَكْ

: لِّ اتِ الْحَ وَ طُ ا خُ حً ضِّ وَ الِي مُ الِ التَّ ؤَ نِ السُّ يبُ عَ أُجِ

ادِ  دَ َعْ طِّ األْ الُ خَ مَ تِعْ كِنُنِي اسْ مْ يُ يفَ  ـحُ كَ ضِّ أُوَ  ١٣
تُبُ  ةِ ٢٠ ÷ ٥ =  ، ثُــمَّ أَكْ ــأَلَ سْ مَ ــلِّ الْ لِحَ

ا. لُّهَ أَحُ ةَ وَ دِيَّ دَ عَ ةَ الْ لَ مْ الْجُ

 

القصيرة اإلجابة ٢ الجزء

المطولة اإلجابة ٣ الجزء

    
     ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣

   ٦-٦١-٦٢-٦٦-٦٥-٦٢-٦١-٦٣-٦١-٦٢-٦٣-٦٧-٦٦-٥

٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣

٦-٦١-٦٢-٦٦-٦٥-٦٢-٦١-٦٣-٦١-٦٢-٦٣-٦٧-٥٦

نَاهُ؟ لُ أَدْ كْ ا الشَّ ثِّلُهَ مَ ةِ اآلتِيَةِ يُ دِيَّ دَ لِ العَ مَ أَيُّ الْجُ  

١٠٧ »ªcGôàdG QÉÑàN’G :¢SOÉ°ùdG π°üØdG



 
ةِ  مَ ِجُ القِسْ نَات يهِ   لَ مُ عَ سوُ قْ المَ مُ   سوُ قْ المَ

(2) áª°ù≤dG :™HÉ°ùdG π°üØdG ١٠٨(2) áª°ù≤dG :™HÉ°ùdG π°üØdG ١٠٨

     ٧
         
        

ةِ. مَ دَ نَاتِجَ الْقِسْ ى أَنْ أَجِ لَ نِي عَ دُ اعِ سَ ا تُ ائِهَ رَ طرائقُ إِجْ ةِ وَ مَ ائِقُ الْقِسْ قَ حَ

            
ائِقَ �  قَ الْحَ رَ وَ رِّ تَكَ حَ الْمُ رْ الطَّ اتِ وَ بَكَ الشَّ اذِجَ وَ لُ النَّمَ مِ تَعْ أسْ

ةِ. مَ ادِ نَاتِجِ الْقِسْ ةَ إليجَ ابِطَ تَرَ الْمُ
لَى ٣ ، ٤ ، ٦، ٧ ، ٨ ، ٩�  مُ عَ سِ أَقْ
ها.�  لُّ أحُ ةً وَ يَّ دِ دَ الً عَ مَ تُبُ جُ أَكْ
 �. لَ اوِ دَ الً الْجَ مِ تَعْ سْ ائِلَ مُ سَ لُّ مَ أَحُ

إنَّ  ، فَ ارِبَ وَ عُ لـِ ٨ قَ تَّسِ وارِبِ يَ ى الْقَ سَ رْ يفٍ فِي مَ صِ لُّ رَ انَ كُ  إِذا كَ  
ي ١٦ ÷ ٨ = ٢ اوِ بًا يُسَ وِّ ١٦ قارِ سُ ةِ لِرُ مَ زِ ةِ الالَّ فَ صِ رْ دَ األَ دَ عَ

  ١٠٨

     
ةِ مَ نَاتجُ القِسْ يهِ    لَ ومُ عَ سُ قْ المَ ومُ   سُ قْ المَ



فيْنِ  ا نِصْ وليًّ ةَ طُ قَ رَ وِي الْوَ أَطْ ١
. ناهُ لِ أدْ كْ ا فِي الشَّ مَ كَ

ةِ   قَ رَ يِ الْوَ فَ وِي نِصْ أَطْ ٢
. رَ ةً أُخْ رَّ مَ

وسِ  رُ نَاوينَ الدُّ تُبُ عَ ، وأَكْ ةَ قَ رَ تَحُ الْوَ فْ أَ ٣
ا  لُ مَ جِّ مَّ أسَ ، ثُ اتِ المطويةِ حَ فَ علَى صَ

ِليِّ  فْ ءِ السُّ زْ لِ فِي الجُ صْ ا الْفَ ذَ هُ فِي هَ تُ مْ لَّ تَعَ
ا. ةٍ فيِهَ يَّ لِّ طَ لِكُ

   
    

     


 
   

    
     


 

   
     

     


 


ةِ. مَ ائِقِ الْقِسْ لَ حقَ وْ اتِي حَ ومَ لُ عْ يمِ مَ نْظِ ى تَ لَ نِي عَ دَ اعِ ةَ لِتُسَ يَّ وِ طْ هِ الْمَ ذِ لُ هَ مَ أَعْ
ا (٢٩ سم × ٤٢ سم). هَ ةٍ قِيَاسُ دَ احِ ةٍ وَ قَ رَ أُ بِوَ بْدَ أَ

    

١٠٩  



: pán« pJnB’G pán∏ pÄ r°SnC’G pø nY oÖ«LoCG

    

(٦-٢) الدرس ةِ اآلتِيَةِ: يَّ دِ دَ لِ الْعَ مَ جٍ منَ الْجُ وْ لَّ زَ لَ كُ مِ كْ اتِ ألُ بَكَ لُ الشَّ مِ تَعْ    أَسْ   

١ × ٤ = ٢٢ ×  = ١٨
٤ ÷  = ٨١ ÷  = ٤

(٦-٦) ،(٦-٥) ،(٦-٤) الدروس ةِ: مَ دُ نَاتِجَ الْقِسْ أَجِ

١٨٥٢٠١٠ ÷ ٢٥٤٢ ÷ ٣٥

مْ  يْهِ لَ ا عَ هَ يعُ زِ كِنُ تَوْ مْ لْ يُ ، فَهَ يَّةً اجِ جَ ةً زُ رَ ا ٤٥ كُ مَ هُ عَ انَ مَ ا كَ ا، إِذَ مَ ائِهِ قَ دِ نْ أَصْ عَ ٣ مِ يرٌ مَ مِ سَ دٌ وَ بُ فَهْ لْعَ يَ  ٦
تِي.    ابَ حُ إِجَ ضِّ ي؟ أُوَ اوِ بِالتَّسَ

: (مهارة سابقة) حِ رْ دُ نَاتِجَ الطَّ أَجِ

٧٢ – ٥  ٨٨ – ١٠٩٤ – ١٢

: (مهارة سابقة) بَ فِي  ناسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ    أَكْ   

٥ ×  = ٣١٢٤٥ ×  = ٤١١٣٠ ×  = ١٠٢٠

ا؟ عً نَانِ مَ طَادَ االثْ مِ اصْ ا، فَكَ ثْلَهَ الِدٌ مِ طَادَ خَ اصْ ، وَ دٌ ٨ طُيُورٍ عْ طَادَ سَ اصْ  ١٣

(2) áª°ù≤dG :™HÉ°ùdG π°üØdG ١١٠



     
 nπ`̀ nª`̀ rY nC’ uó`̀ n©`̀ rdG n™`̀ n£`̀ pb oπ`̀ pª`̀ r©`̀ nà`̀ r°`̀SnCG

. má nª r°ù pb pánd nCÉ r°ù nª pd É kLnPƒ oªnf

                          
ةِ. مَ قِسْ ا لِلْ جً وذَ لُ نَمُ مَ أعَ

اتِجَ ٢٠ ÷ ٥ دُ نَ أَجِ

 ، ودٍ مُ فِي عَ ا  منْهَ لَّ ٥  كُ عُ  أَضَ وَ  ، دٍّ ةَ عَ عَ قِطْ لُ ٢٠  مِ تَعْ أَسْ     
. عُ دَ الْقِطَ نْفَ تَّى تَ ةِ حَ دَ مِ عْ ينِ األَ وِ رُّ فِي تَكْ تَمِ أَسْ وَ

. ضٍ انِبِ بَعْ ا بِجَ هَ ضُ ةَ بَعْ دَ مِ عْ مُ األَ نَظِّ أُ     

. عٍ ا ٤ قِطَ هَ دُ أَجِ ؛ سَ فٍّ لِّ صَ عَ فِي كُ دُّ الْقِطَ أََعُ     
٤

٢٠٥ أَوْ   ٢٠ ÷ ٥ = ٤ : لِذلِكَ

١

(1-7) p¢S rQ só∏ pd l•É n°ûnf

١١١ êPƒªæH áª°ù≤dG π«ãªJ :1-7 ∞°ûµà°SG



ةِ: مَ دَ نَاتِجَ الْقِسْ جِ دِّ ألَ عَ الْعَ لُ قِطَ مِ تَعْ أَسْ

دادِ اآلتِيَةِ: عْ الًّ منَ األَ ا كُ ومُ فِيهَ سُ قْ ونُ الْمَ ةٍ يَكُ مَ لَ قِسْ مَ تُبُ جُ أَكْ
٢١ ÷ ٣ ٤٩ ÷ ٣٧ ٣٦ ÷ ٤٩ ٧٢ ÷ ٥٨ ٦

١٠ ٧٩ ٨١٥ ٩١٦ ١٠

. ةِ مَ سْ قِ اتِجَ الْ دَ نَ اتِ ألَجِ بَكَ لُ الشَّ مِ تَعْ يْفَ أَسْ ١١   كَ

   

. ابِطَةَ تَرَ مُ ةِ الْ مَ سْ قِ لَ الْ مَ دُ جُ دِّ طْوةِ ٢؛ أُحَ اطِ «٢» الخُ وعِ إلَى النَّشَ جُ بِالرُّ  ٢

ا ١٢ ومُ فِيهَ سُ قْ ونُ الْمَ ةٍ يَكُ مَ ةَ قِسْ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

ةَ  لَ مْ تُبُ جُ أَكْ ، وَ ةً بَكَ لَ شَ مَ يْ أَعْ دٍّ لِكَ ةَ عَ عَ لُ ١٢ قِطْ مِ تَعْ أَسْ     
: ةَ بَكَ هِ الشَّ ذِ فُ هَ ةٍ تَصِ مَ قِسْ

١٢ ÷ ٢ = ٦

تُبُ  أَكْ مَّ  ثُ  ، ةً عَ قِطْ  ١٢ الً  مِ تَعْ سْ مُ   رَ أُخْ اتٍ  بَكَ شَ لُ  مَ أَعْ     
: بَةَ نَاسِ ةِ الْمُ مَ لَ الْقِسْ مَ جُ

٢

؟ ةِ مَ سْ قِ اتِجَ الْ دَ نَ اتِ ألَجِ بَكَ لُ الشَّ مِ تَعْ ا أَسْ اذَ لِمَ  ١

١٢ ÷ ٦ = ١٢٢ ÷ ٣ = ٤

١٢÷ ١ = ١٢

١٢ ÷ ٤ = ٣

(2) áª°ù≤dG :™HÉ°ùdG π°üØdG ١١٢



               ١ - ٧

      
 n≥`̀` pFÉ`̀` n≤`̀` nMnh nê pPÉ`̀ ` nª`̀ ` sæ`̀ `dG oπ`̀ pª`̀ r©`̀ nà`̀ r°`̀ SnCG
 nì rô`̀ s£`̀dGh ná`̀ n£`̀ pHG nô`̀nà`̀ oª`̀ rdG pÜ rô`̀ s°`̀†`̀dG
 pá nª r°ù p≤ rdG  nè pJÉnf  nó`̀ pLnC’  ;nQ uô nµnà oªdG

4 ≈n∏Yh 3 ≈n∏ nY

، بَةً عْ سنٍ ٢٤ لُ حَ لِيٍّ وَ عَ دٍ وَ مَّ حّ عَ مُ مَ
 ، رِ عَ اآلخَ ا مَ ثْلُ مَ هُ مِ عَ م مَ نْهَ لٌّ مِ انَ كُ ا كَ إِذَ

م؟ نْهُ دٍٍ مِ احِ لِّ وَ عَ كُ ةً مَ بَ عْ مْ لُ كَ فَ

 : مْ هُ بٍ  الَّ ثَالثَةِ طُ بَيْنَ  ي  اوِ بِالتَّسَ تْ  عَ زِّ وُ  ، بَةً عْ لُ بِ ٢٤  عَ اللُّ دُ  دَ عَ   
. مْ نْهُ دٍ مِ احِ لِّ وَ يبَ كُ يِّنُ نَصِ بَ ةً تُ يَّ دِ دَ ةً عَ لَ مْ تُبُ جُ ، أَكْ نٌ سَ حَ لِيٌّ وَ عَ دٌ وَ مَّ حَ مُ

. ةٍ يَ اوِ تَسَ اتٍ مُ وعَ مُ جْ لَى ٣ مَ بَةً عَ عْ مُ ٢٤ لُ أُقَسِّ
٢٤٣ أَوْ   ٣  ÷  ٢٤  : اتِجَ دُ نَ أَيْ أَجِ

p¬ r«n∏ nY oΩƒ o°ù r≤ nª rdG oΩƒ o°ù r≤ nª rdG

pá nª r°ù p≤ rdG oè pJÉf  : حُ أَنَّ جِ يَتَّضِ وذَ ا النَّمُ مِنْ هذَ

٨
٢٤٣

٢٤ ÷ ٣ = ٨           أو       

. بٍ عَ م ٨ لُ نْهُ صٍ مِ خْ لِّ شَ يبَ كُ يِّنُ أَنَّ نَصِ بَ ةِ ٢٤ ÷ ٣ = ٨ تُ مَ ةُ الْقِسْ لَ مْ جُ

١

             

 ، ألةَ قِسمةٍ سْ مثِّلَ مَ ُ ؛ ألِ بَكاتٍ لِ شَ مَ عَ العدِّ لِعَ ملتُ قِطَ ابقِ استَعْ فِي النَّشاطِ السَّ
ةِ. مَ دَ نَاتِجَ القِسْ جِ َ يَةٍ؛ ألِ تَساوِ اتٍ مُ وعَ مُ جْ لِ مَ مَ ها لِعَ لُ مِ تَعْ اآلنَ أَسْ وَ
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 pá`̀` nª`̀` r°`̀`ù`̀` p≤`̀`dG pá`̀ `̀ n∏`̀ `̀ rª`̀ `̀ oL »`̀`̀a
15 oCG nô``````` rbnCG , 153  pπ`̀` rã`̀` pe

 É`̀ kFOÉ`̀ nH 3 ≈`̀n∏`̀ nY É`̀ keƒ`̀°`̀ù`̀ r≤`̀ ne
 . pΩƒ o°ù r≤ nªdÉ pH

 . ةِ مَ دَ نَاتِجَ الْقِسْ جِ رَ ألَ رِّ تَكَ حَ الْمُ رْ لَ الطَّ مِ تَعْ ا أنْ أَسْ نُ أيضً كِ مْ ويُ

ةِ.  مَ دَ نَاتِجَ الْقِسْ جِ َ ةَ ألِ ابِطَ تَرَ ائِقَ المُ قَ لَ الحَ مِ تَعْ كنُ أَنْ أَسْ مْ يُ

خِ  رُ فْ تَلِ األَ وعُ كُ مُ جْ انَ مَ ا كَ إِذَ  ، اتٍ امَ وجرَ امِ ٤ كيلُ خ النَّعَ رْ ةُ فَ لَ تْ كُ    
دَ  دَ يِّنُ عَ بَ ةً تُ يَّ دِ دَ ةً عَ لَ مْ تُبَ جُ يعُ أَنْ أكْ تَطِ لْ أَسْ هَ ا، فَ شِّ ٢٨ كيلَوجرامً فِي الْعُ

؟ شِّ خِ فِي الْعُ رُ فْ األَ

٢٨٤ دَ نَاتِجَ ٢٨ ÷ ٤ أَوْ     جِ بَةَ ألَ نَاسِ بِ الْمُ رْ ةَ الضَّ يقَ قِ لُ حَ مِ تَعْ أَسْ

 = ٢٨ ÷ ٤
٤ ×  = ٢٨

٤ × ٧ = ٢٨

هُ  بْتُ رَ ا ضَ ي إِذَ دُ الَّذِ دَ ا الْعَ : مَ رُ كِّ فَ أُ
اتِجُ ٢٨؟ انَ النَّ فِي ٤ كَ

. خٍ عُشِّ ٧ أَفْرُ نْ ٢٨ ÷ ٤ = ٧؛ أَيْ أَنَّ في الْ إِذَ

٢

             

تُبُ  .أَكْ اصٍ خَ لَى ٤ أَشْ ي عَ اوِ ياالً بِالتَّسَ مَ ٢٠ رِ سِّ قَ دُ أَنْ يُ مَ ريدُ أَحْ يُ    
. صٍ خْ لِّ شَ يبَ كُ يِّنُ نَصِ بَ ةً تُ يَّ دِ دَ ةً عَ لَ مْ جُ

ةِ ٢٠ ÷ ٤ أَوْ مَ دُ نَاتِجَ القِسْ ؛ أَجِ صٍ خْ لِّ شَ يبَ كُ رِفَ نَصِ يْ أَعْ لِكَ

٤
٤ -
٠

5

٨
٤ -
٤

4

١٢
٤ -
٨


١٦

٤ -
١٢


٢٠

٤ -
١٦



. تٍ يَاالَ صٍ ٥ رِ خْ لِّ شَ يبَ كُ  ؛ أَيْ أَنَّ نَصِ
٥

٢٠٤ لِذلِكَ ٢٠ ÷ ٤ = ٥ أَوْ   

. رِ فْ لَ إِلى الصِّ تَّى أَصِ ةً أربعةً حَ بَعَ ا أَرْ ليًّ نَازُ دُّ تَ دِ ٢٠، وأَعُ دَ أَبدأُ مِنَ العَ    

٣
            

 n¢ù rª nN 4 nOó©dG oìôWnCG
 ≈dpEG nπ p°UnCG ≈sà nM mäG sôe

. pô rØ u°üdG

٢٠٤

 s§ nN nπ pª r©nà r°SnCG  ¿CG  oøµ rªoj
 pì rô``` s£```dG »`̀`a pOG nó`````````` rYnC’G

. pQ uô nµà oªdG

١٢٣٤٥

١٦٢١ ٤١٠ ٢ ٤ ٦ ٨ ٠١ ٨١ ٠٢
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(١-٣) ةِ: األمثلة مَ دَ نَاتِجَ الْقِسْ جِ ةِ ألَ مَ رائِقِ القِسْ لُ أيًّا منْ طَ مِ تَعْ أَسْ

(١-٣) ةِ: األمثلة مَ دَ نَاتِجَ الْقِسْ جِ ةِ ألَ مَ رائِقِ القِسْ لُ أيًّا منْ طَ مِ تَعْ أَسْ

٢٤ ÷ ٤ ةِ مَ سْ ــجَ القِ اتـِ ــدَ نَ لْتُ ٦ × ٤ ألَجِ مَ تَعْ يْفَ اسْ الئِي كَ مَ حُ لِزُ رَ أَشْ ٦

 ، لَمِ نَ القَ ي ثَمَ اوِ كِتابِ يُسَ نُ الْ انَ ثَمَ ا كَ ، إِذَ لَمٍ قَ يْنِ وَ راءِ كِتَابَ ياالً لِشِ يْلَى ٢١ رِ تْ لَ قَ أَنْفَ  ٥
ا؟ نْهَ لٍّ مِ نُ كُ مْ ثَمَ فَكَ
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١٢ ÷ ٣ ٣٢ ÷ ١٤ ٢

٩٣ ٣٢٨٤ ٤

١٥ ÷ ٣ ٠ ÷ ٧٣ ٨

١٦ ÷ ٤ ٣٠ ÷ ٩٣ ١٠

٣٣ ١١٤٠٤ ١٢

٢٧٣ ١٣٨٤ ١٤

ةِ. مَ دَ نَاتِجَ القِسْ جِ َ ا ألِ هَ الُ مَ تِعْ نِنِي اسْ كُ مْ قٍ يُ رُ ةُ طُ دَّ نَاكَ عِ هُ

 •. اتُ بَكَ اذِجُ والشَّ .• النَّمَ رُ رِّ تَكَ حُ المُ رْ الطَّ

 •. ةُ تَرابِطَ ائِقُ المُ قَ .• الحَ يَةُ تَساوِ اتُ المُ وعَ مُ جْ المَ

          



: يْنِ اآلتِيَينِ لَ وَ دْ لُ الْجَ مِ كْ  أُ   

: بَ فِي  نَاسِ دَ المُ دَ تُبُ العَ  أَكْ   

: بَةَ نَاسِ ةَ الْمُ يَّ دِ دَ ةَ العَ لَ مْ تُبُ الجُ أَكْ ، وَ ائِلَ سَ لُّ الْمَ أَحُ

٢٠

١٩
٢٤

٤
٣٠

٦

٣ 

٣٦ ÷   = ١٥٤  ÷ ٣ = ٨ ١٦

٣ ×   = ١٧٢٧  × ٤ = ٢٨ ١٨

افَاتٍ  سَ ي مَ شِ مْ انَ يَ . وكَ امٍ اللَ ٣ أَيَّ ا خِ تْرً ا قَطَع ١٨ كيلُومِ إِذَ ، فَ شيِ ةَ المَ اضَ يَ يمٌ رِ رِ سُ كَ ارِ مَ  يُ    ٢١

؟ لِ مِ األَوَّ يَوْ مْ قَطَعَ فِي الْ ، فَكَ ةِ امِ الثَّالثَ ةً فِي األَيّ يَ اوِ تَسَ مُ

 ، ياالً ةِ ٤٠رِ اعَ السَّ فِي  اربِ  القَ إِيجارُ  انَ  ا كَ إِذَ  . تيْنِ ةَ ساعَ دَّ مُ بٍ  ي إيجارَ قارِ بالتَّساوِ خاصٍ  فَع ٤ أشْ دَ  ٢٢
؟ دُ صُ الواحِ خْ فَعَ الشَّ مْ دَ فكَ

؟ لِّ طَبَقٍ عُ فِي كُ تَضَ ةً سَ زَ وْ مْ مَ ، فَكَ ةِ أَطْباقٍ لَى ثَالثَ ي عَ اوِ ةً بِالتَّسَ زَ وْ مَ ٢٧ مَ سِّ قَ ارةُ أَنْ تُ يدُ سَ رِ تُ  ٢٣
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. تَيْنِ تَلِفَ خْ تَيْنِ مُ ةِ ١٨ ÷ ٣ بِطَريقَ مَ اتِجَ قِسْ دُ نَ يْفَ أَجِ حُ كَ رَ ٢٨   أَشْ

تَيْنِ  اسَ رَّ كُ وَ أَلوانٍ  بَةَ  لْ عُ وَ أَقْالمٍ   ٤ الِدٌ  خَ   تَرَ اشْ  : t… pO nó n© rdG  t¢ù përdG ٢٦

أَنْ  تَطِيعُ  أَسْ لْ  هَ  ، رِ اوِ جَ المُ لِ  وَ دْ الْجَ فِي  ةِ  حَ ضَّ وَ المُ ارِ  عَ األَسْ فْقَ  وِ
تِي. ابَ حُ إِجَ ضِّ ي؟ أُوَ اوِ لَى ٣ بِالتَّسَ ا عَ هَ نًا لَ هُ ثَمَ عَ فَ ي دَ ذِ بْلَغَ الَّ مَ مَ الْ أُقَسِّ

    

يال ٢ رِ لمٌ  قَ
تٍ االَ يَ ٥ رِ انٍ وَ بةُ أَلْ لْ عُ
تٍ االَ يَ ٣ رِ ةٌ اسَ رَّ كُ

؟  كِينَ ارِ شَ مُ اءَ الْ قَ دِ ثِّلَ األَصْ قٌ لِيُمَ لُ طَارِ مِ تَعْ سْ ا يَ زً مْ مْ رَ كَ  ٢٤
تِي. ابَ حُ إِجَ ضِّ أُوَ

ا  نْهَ مِ لٌّ  كُ  ، اتٍ وعَ مُ جْ مَ فِي  ونَ  جُ رِّ تَفَ مُ الْ لَسَ  جَ ا  إِذَ  ٢٥
؟ وعاتِ مُ جْ مَ هِ الْ ذِ دُ هَ دَ ا عَ ، فَمَ ينَ جِ رِّ تَفَ ي ٤ مُ وِ تَحْ

 ، بٍ نَاسِ مٍ مُ سْ ائِه فِي رَ قَ دِ ا مِنْ أَصْ هَ عَ مَ تِي جَ انَاتِ الَّ يَ بَ ثِّلَ الْ مَ قٌ أَنْ يُ ارِ ادَ طَ أَرَ
ا يأتِّي: مَّ يبُ عَ ، أُجِ مِ سْ ا لِلرَّ تاحً فْ = ٤ مِ لَ  مَ تَعْ فاسْ

ةِ  مَ اتِجَ قِسْ يْنٍ نَ سَ حُ هِ وَ اللَّ بدِ لٌّ منْ عَ بَ كُ سَ  حَ       ٢٧

؟ ةً يحَ حِ تُهُ صَ ابَ انَتْ إِجَ نْ كَ ، فَمَ حٌ ضَّ وَ وَ مُ ا هُ مَ ١٢ ÷ ٤ كَ

  
    
 

    
×     
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نْ هُ مِ سَ دَ نَفْ دَ مُ العَ لٌّ منْهُ  كُ ــتَرَ بٍ اشْ طُالَّ ٣ ٢٩
ابِ َلعَ دُ األْ ــدَ انَ عَ ا كَ ، إذَ رِ بيُوتَ مْ ــابِ الكُ عَ أَلْ
لِ مَ أَيُّ الْجُ ، فَ بَةً عْ ا ٢١ لُ يعً مِ ا جَ وهَ تَرَ تِي اشْ الَّ
تِيِ ــابِ الَّ عَ لْ َ دَ األْ دَ بَيِّنُ عَ ــةِ التَّالِيَــةِ تُ دِيَّ دَ العَ

(الدرس ٧-١) مُ : لٌّ منْهُ ا كُ اهَ تَرَ اشْ
٢١ + ٣ = ٢٤ (`L    ٢١ ×٣ = ٦٣ ( CG

٢١ - ٣ = ٨ (O         ٢١÷ ٣ = ٧ (Ü

لَ  عَ ؛ ليَجْ هُ فِي  عُ ضْ كِنُ وَ مْ ي يُ ذِ زُ الَّ مْ ا الرَّ مَ  ٣٠
ةً ؟(الدرس ٧-١)  يحَ حِ ةَ التَّاليَةَ صَ دِيَّ دَ ةَ العَ لَ مْ الجُ

  ٤ = ٧ ٢٨
+  ( CG

-  (Ü

× (`L
÷  (O      

(الدرس ٧-١) ةِ: مَ دَ نَاتِجَ الْقِسْ جِ ةِ ألَ مَ ائِقِ القِسْ رَ لُ أيًّا منْ طَ مِ تَعْ أَسْ

٣٠ ÷ ٣ ٣١

٢٤ ÷ ٤ ٣٢

  ١٥ ÷ ٣ ٣٣

١٢ ÷ ٤ ٣٤

ةِ: (الدرس ٦-٧) مَ دُ نَاتِجَ الْقِسْ أَجِ

٩ ÷ ٩ ٣٥

٨ ÷ ١ ٣٦

٦ ÷ ٦ ٣٧

٠ ÷ ٤ ٣٨

دُ  دَ عَ ا  فَمَ  ، ةً لَ جَ عَ  ٣٠ ا  تِهَ الَ جَ عَ وعُ  مُ جْ مَ انَ  كَ ا  إِذَ  ، تِ الَ جَ العَ نَ  مِ هُ  سُ نَفْ دُ  دَ العَ ا  نْهَ مِ لٍّ  لِكُ تٍ  افِالَ حَ  ٥ ٣٩

(الدرس ٦-٥) ا؟ لٍّ منْهَ تِ كُ الَ جَ عَ
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لَةِ؟  أَ سْ رِفُُ مِنَ المَ ا أَعْ اذَ مَ

 •. انٍ لَّ ثَالثِ ثَوَ يءُ كُ رُ يُضِ مَ حْ بَاحُ األَ صْ الْمِ

 •. انٍ بَعِ ثَوَ لَّ أَرْ يءُ كُ قُ يُضِ رَ زْ بَاحُ األَ صْ الْمِ
نِّي؟ وبُ مِ لُ طْ ا الْمَ مَ

انِيَةِ.•  ةِ الثَّ رَّ مَ لِلْ ولَى وَ ةِ األُ رَّ مَ ا لِلْ عً انِ مَ بَاحَ صْ يءُ الْمِ تَى يُضِ دَ مَ أنْ أَجِ

لَةِ؟  أَ سْ رِفُُ مِنَ المَ ا أَعْ اذَ مَ

. لٍ وَ دْ اتِ في جَ ومَ لُ عْ مُ الْمَ نَظِّ .أُ لٍ وَ دْ اتِ في جَ ومَ لُ عْ مُ الْمَ نَظِّ أُ

ةَ تَركَ شْ الْمُ ادَ  دَ عْ األَ يِّنُ  عَ أُ  ،( قُ رَ زْ األَ وَ رُ  مَ حْ (األَ انِ  بَاحَ صْ الْمِ يءُ  يُضِ تَى  مَ لُ  وَ دْ الْجَ يِّنُ  بَ يُ
: لِ وَ دْ يْنِ فِي الْجَ فَّ بَيْنَ الصَّ

      

        oô nª rMnC’G oìÉnÑ r°ü pª rdG

        o¥nQ rRnC’G oìÉnÑ r°ü pª rdG

٤+ ٤+ ٤+ ٤+ ٤+ ٤+ ٤+

دَ ٢٤ ثانِيَةً  مَّ بَعْ ، ثُ ايةِ انِيَةً منَ البِدَ دَ ١٢ ثَ ةٍ بَعْ رَّ لَ مَ ا أَوَّ عً يئَانِ مَ يْنِ يُضِ بَاحَ صْ ظُ أَنَّ الْمِ أُالحِ
. انِيَةِ ةَ الثَّ رَّ مَ ا لِلْ عً يُضيئَانِ مَ

ةَ تَركَ شْ الْمُ ادَ  دَ عْ األَ يِّنُ  عَ أُ  ،( قُ رَ زْ األَ وَ رُ  مَ حْ (األَ انِ  بَاحَ صْ الْمِ يءُ  يُضِ تَى  مَ لُ  وَ دْ الْجَ يِّنُ  بَ يُ
: لِ وَ دْ يْنِ فِي الْجَ فَّ بَيْنَ الصَّ

. يحٌ حِ ابَ صَ وَ إنَّ الْجَ يْنِ ٣ ، ٤، فَ دَ دَ ى الْعَ لَ ةَ عَ مَ بَلُ الْقِسْ قْ يْنِ ١٢، ٢٤ يَ دَ دَ الًّ منَ الْعَ ا أَنَّ كُ يْنِ بِمَ دَ دَ الًّ منَ الْعَ ا أَنَّ كُ بِمَ

٢ - ٧

قُ  رَ زْ األَ بَاحُ  صْ الْمِ ا  نَمَ يْ بَ  ، انٍ ثَوَ  ٣ لَّ  كُ يءُ  يُضِ رُ  مَ حْ األَ بَاحُ  صْ الْمِ انَ  كَ ا  إِذَ
تَى  مَ وَ ةٍ،  رَّ مَ لِ  وَّ ألَ ا  عً مَ انِ  بَاحَ صْ الْمِ يءُ  يُضِ تَى  مَ فَ  ، انٍ ثَوَ  ٤ لَّ  كُ يءُ  يُضِ
هِ؟ سِ قْتِ نَفْ ةَ فِي الوَ اءَ انِ اإلِضَ بَاحَ صْ ا بَدأَ المِ ، إِذَ انِيَةِ ةِ الثَّ رَّ مَ ا لِلْ عً يئَانِ مَ يُضِ

. nándnCÉ r°ù nª rdG sπ oMnC p’ k’nh ró nL oπ nª rYnCG       
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بَاقِ  سِ فِي  اكِ   تِرَ لِالشْ الِدٌ  خَ بُ  رَّ تَدَ يَ      ٥

اتِ  رَ وْ الدَّ دَ  دَ عَ يِّنُ  بَ يُ أدناهَ  لُ  وَ دْ والْجَ  ، ةِ بَاحَ السِّ
رَّ  تَمَ ا اسْ ، إِذَ ابِيعَ ةِ أَسَ ةً فِي ثَالثَ بَاحَ ا سِ هَ عَ طَ تِي قَ الَّ
بُوعٍ  أُسْ مْ  كَ دَ  بَعْ فَ  ، الِ نْوَ الْمِ ا  ذَ هَ لَى  عَ طُ  النَّمَ

؟ ةً رَ وْ بَحَ ٢٠ دَ الِدٌ أَنْ يَسْ يعُ خَ تَطِ يَسْ

تُبِ  كُ الْ دُ  دَ عَ ا  فمَ ا،  كِتابً  ٣٢ ليدٌ  وَ   تَرَ اشْ  ٦

ا؟ يْهَ لَ لَ عَ صُ تِي حَ انِيَّةِ الَّ جّ مَ الْ

ا إِلَى  صً خْ نْ ١٦ شَ نُ مِ وَّ تَكَ ةٌ تَ وعَ مُ جْ بَتْ مَ هَ ذَ  ٧
اآلتِيةَ  فِتَةَ  الالَّ لُ  مِ تَعْ أَسْ  ، انَاتِ يَوَ الْحَ ةِ  يقَ دِ حَ

. ةٍ لِفَ ولُ بِأَقَلِّ تَكْ خُ مُ الدُّ كِنُهُ مْ يْفَ يُ دَ كَ ألَجِ

     
             

  

    

تَريَ  تَشْ أَنْ  في  غبُ  تْرَ وَ  ، ياالً رِ نَالَ ٦٨  مَ عَ  مَ  ٨
بوعٍ  لَّ أُسْ تْ كُ ا وفَّرَ ، إِذَ ياالً نُها ٩٥ رِ قِالدةً ثَمَ
أنْ  تَطيعُ  تسْ بُوعٍ  أُسْ مْ  كَ دَ  فبَعْ  ، تٍ ــاالَ يَ ٣ رِ

ةَ؟ دَ الَ يَ القِ تَرِ تشْ

ا  لُّهَ حَ تَطَلَّبُ  يَ ةً  أَلَ سْ مَ  ٩

الً . وَ دْ لَ جَ أَنْ أعمَ

ئِلةِ اآلتِيَةِ: سْ نِ األَ يبُ عَ ةِ، أُجِ ابِقَ ةِ السَّ حَ فْ ةِ فِي الصَّ لَ أَ سْ وعِ إلَى الْمَ جُ بالرُّ

لِّها. الً لِحَ وَ دْ لَ جَ مَ نِّي أَنْ أَعْ تَطَلَّبُ مِ ةً تَ أَلَ سْ فُ مَ أَصِ  ١
ةَ  دَ وارِ الْ اتِ  لُومَ عْ مَ الْ لْتُ  مَ تَعْ اسْ يْفَ  كَ حُ  رَ أَشْ  ٢

. ةِ أَلَ سْ مَ لِّ الْ لَى حَ نِي عَ دَ اعِ لِ لِتُسَ وَ دْ فِي الْجَ
يءُ  يُضِ تَى  مَ فَ  ــرِ ألَعْ لَ  وَ ــدْ ــجَ الْ لُ  مِ أُكْ  ٣

. ةِ الثّالِثَةِ رَّ ا لِلْمَ عً انِِ مَ بَاحَ صْ مِ الْ

لَّ  كُ يءُ  يُضِ رَ  مَ األَحْ باحَ  صْ الْمِ أَنَّ  تَرضُ  أَفْ  ٤
يءُ  يُضِ قَ  رَ األَزْ بَاحَ  صْ مِ الْ وأَنَّ   ، انٍ ثَوَ ثِ  ثَالَ
انِ  بَاحَ صْ مِ الْ يءُ  يُضِ تَى  فَمَ  ، انٍ ثَوَ سِ  مْ خَ لَّ  كُ

؟ ةِ الثّانِيَةِ رَّ لِلْمَ ةِ األُولَى وَ رَّ ا لِلْمَ عً مَ

ائِلِ اآلتِيَةِ: سَ الًّ منَ الْمَ لَّ كُ حُ » ألَ الً وَ دْ لُ جَ مَ ةَ «أعَ طَّ لُ خُ مِ تَعْ أَسْ

pÖj pQ rósàdG tπ pé p°S

ó ƒoÑ r°SoC’Go∫ shnC’G»pfÉsãdGoå pdÉsãdG
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. بِ رْ الضَّ ةِ وَ مَ ةِ بَيْنَ الْقِسْ القَ مِ الْعَ هْ ى فَ لَ نِي عَ دَ اعِ سَ نُ أَنْ تُ كِ مْ اتِ يُ بَكَ تُ أَنَّ الشَّ مْ لَّ تَعَ

باقٍ  أَطْ  ٦ ــدُ  ــمَ أَحْ ـــعَ  ضَ وَ
لِ  لِتَناوُ ةٍ  لَ طاوِ ــلِّ  كُ ى  لَ عَ
ا  بَقً طَ  ٢٤ عَ  ضَ وَ ا  إِذَ  . عامِ الطَّ
دُ  دَ عَ ا  مَ فَ  ، تِ الَ اوِ الطّ ى  لَ عَ
يها  لَ عَ عَ  ضَ تِي وَ الَّ تِ  الَ اوِ الطّ

طبَاق؟ األَ

. دُ مَ ها أَحْ زَ هَّ تِي جَ اوِالتِ الَّ دَ الطّ دَ دَ عَ جِ ةً ألَ يَّ دِ دَ ةً عَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

  ٢٤٦ دَ نَاتِجَ  ٢٤ ÷ ٦ أَوْ   جِ ةَ ألَ بَكَ لُ الشَّ مِ تَعْ أَسْ

. بِ رْ ةَ بِالضَّ مَ بِطَ الْقِسْ ى أَنْ أَرْ لَ ةُ عَ بَكَ هِ الشَّ ذِ نِي هَ دُ اعِ تُسَ سَ

ةٍ؛ دَ مِ تَجَ ٤ أَعْ نَ ، فَ بَاقٍ ي ٦ أَطْ وِ ودٌ يَحْ مُ ةِ عَ بَكَ هِ الشَّ ذِ ا فِي هَ هَ لُ ثِّ مَ ةٍ يُ لَ لُّ طاوِ كُ

ي ٤ اوِ التِ يُسَ دَ الطّاوِ دَ إِنَّ عَ ا فَ لِذَ
٤

٢٤٦ أَوْ  نْ ٢٤ ÷ ٦ = ٤  إذَ

. التٍ اوِ زُ ٤ طَ هِّ يُجَ دَ سَ مَ أَيْ أَنَّ أَحْ

يِّنُ أَنَّ ٢٤ ÷ ٦ = ٤ بَ ناهُ يُ دادِ أَدْ عْ طُّ األَ خَ     

١٢٣٤

٤ ٦ ٨ ١٠ ١٢ ١٤ ١٦ ١٨ ٢٠ ٢٢ ٢٤٠ ٢

١
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(١-٣) ةِ: األمثلة مَ دَ نَاتِجَ الْقِسْ جِ َ ةَ ألِ ترابِطَ قائِقَ المُ رَ أَوِ الحَ رِّ تَكَ حَ الْمُ رْ بَكاتِ أَوِ الطَّ لُ الشَّ مِ تَعْ أَسْ

ةِ  ائِرَ الطَّ لِ  يْ ذَ طُولُ  انَ  كَ ا  إِذَ    ٥
هُ  طُولُ يطاً  خَ دٍ  اجِ مَ عَ  ومَ  ، تارٍ ٧ أَمْ قِيَّةِ  رَ وَ الْ

يُوالً ذُ نْةُ  مِ نَعَ  يَصْ أَنْ  يدُ  رِ يُ وَ ا،  تْرً مِ  ٥٦
؟ نَعَ كِنُهُ أَن يَصْ مْ مْ ذَيالً يُ ، فَكَ قِيَّةٍ رَ  لِطَائَراتٍ وَ

ائِقَ  قَ حَ لُ  مِ تَعْ أَسْ يْفَ  كَ حُ  رَ ٦ أَشْ

ابِطَةَ  تَرَ مُ الْ ةِ  مَ سْ قِ والْ بِ  رْ الضَّ
. ةِ مَ سْ قِ اتِجَ الْ دَ نَ ألَجِ

ا  يً اوِ تَسَ ا مُ دً دَ أُ عَ رَ انَتْ تَقْ ا كَ ، إِذَ ورٍ هُ ٧ شُ ةً فِي نْدُ ٢٨ قِصَّ أَتْ هِ رَ قَ     
رِ؟ هْ أُ فِي الشَّ رَ انَتْ تَقْ ةً كَ مْ قِصَّ كَ يًّا، فَ رِ هْ صِ شَ منَ القِصَ

٢٨٧ ادِ ٢٨ ÷ ٧  أَوْ  رَ إلِيجَ رِّ تَكَ حَ الْمُ رْ لُ الطَّ مِ تَعْ أَسْ

 mäG sô ne n™nH rQnCG 7 nO nó n© rdG oì nô rWnCG
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صٍ ٤ قِصَ أُ  رَ قْ تَ انَتْ  كَ نْدَ  هِ أَنَّ  أَيْ  ؛ 
٤

٢٨٧ أَوْ   ٤  =  ٧  ÷  ٢٨ لِذا 
. دِ احِ رِ الْوَ هْ فِي الشَّ

٢

حَ  حِّ ا أَرادَ أَنْ يُصَ ا، إِذَ هَ حَ حِّ يدُ أَنْ يُصَ رِ انٍ يُ تِحَ ةَ امْ قَ رَ مٍ ٢١ وَ لِّ عَ  مُ لَدَ   
ةٍ؟ اعَ لَّ سَ حُ كُ حِّ يُصَ ةً سَ قَ رَ مْ وَ كَ ، فَ اتٍ اعَ راقِ فِي ٧ سَ وْ يًا منَ األَ اوِ تَسَ ا مُ دً دَ عَ

أَوْ    ٧  ÷  ٢١ ةِ  مَ قِسْ نَاتِجَ  دَ  جِ ألَ ةَ  بِطَ تَ رْ الْمُ بِ  رْ الضَّ ةَ  يقَ قِ حَ لُ  مِ تَعْ أَسْ
٢١٧

 = ٢١ ÷ ٧
٧ ×  = ٢١
٧ ×  ٣   = ٢١

هُ فِي ٧،  تُ بْ رَ ا ضَ ي إِذَ دُ الَّذِ دَ ا الْعَ : مَ رُ كِّ فَ أُ
اتِجُ ٢١؟ انَ النَّ كَ

. ةٍ اعَ لَّ سَ اقٍ كُ رَ حُ ٣ أَوْ حِّ يُصَ لِّمَ سَ عَ مُ ٣ ؛  أَيْ أَنَّ الْ
٢١٧ نْ ٢١ ÷ ٧ = ٣ أو   إِذَ

٣

١٨ ÷ ٦ ١٤ ÷ ١٧ ٢٣٥٧ ٣٣٠٦ ٤

ا  يً اوِ تَسَ ا مُ دً دَ أُ عَ رَ انَتْ تَقْ ا كَ ، إِذَ ورٍ هُ أَت شُ رَ قَ

 kándƒ o¡ o°S oô rã ncCG pá nª r°ù p≤ rdG p≥ pFG nô nW n¢† r©nH
 o¿ƒ oµnJ É ne nóræ pY É k°Uƒ o°ü oN ,É ng pô r« nZ rø pe

 .kI nô« pÑ nc oOG nó rYnC’G

٧ ×  ٣   = ٢١
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جارٍ  عُ ٧ أَشْ رَ زْ ، تُ طَعُ قْ ةٍ تُ رَ جَ لِّ شَ قابِلَ كُ في مُ  ١٦
ةً  رَ جَ مْ شَ ، فَكَ ةً ديدَ ةً جَ رَ جَ تْ ٥٦ شَ عَ رِ ا زُ ةٍ، إِذَ ديدَ جَ

؟ دْ قُطِعَتْ قَ

ا  نَ دْ أَرَ ا  إِذَ طَالِبًا   ٥٤ ةِ  سَ رَ دْ مَ الْ ةِ  احَ سَ فِي   ١٧
فِي  طَالِبًا  مْ  فَكَ  ، اتٍ وعَ مُ جْ مَ فِي ٦  مْ  هُ عَ يْ زِ تَوْ

؟ ةٍ وعَ مُ جْ لِّ مَ كُ

دِ ٧. دَ ةَ على العَ مَ سْ بَالنِ القِ قْ يْنِ ال يَ دَ دَ تُبُ عَ  أَكْ          ١٨

تِي: ابَ حُ إِجَ ضِّ ، وأُوَ رَ اتِ األُخْ بَارَ نِ العِ ةَ عَ تَلِفَ خْ مُ ةِ الْ مَ سْ قِ ةَ الْ بَارَ دُ عِ دِّ أُحَ   ١٩

: لَينِ اآلتِييْنِ وَ دْ لُ الْجَ مِ كْ  أُ   

: ةَ يَّ دِ دَ ةَ العَ لَ مْ تُبُ الجُ ، وأَكْ سائِلَ لُّ الْمَ أَحُ

(١-٣) ةِ: األمثلة مَ دَ نَاتِجَ الْقِسْ جِ ةَ ألَ تَرابِطَ قائِقَ المُ رَ أَوِ الحَ رِّ تَكَ حَ الْمُ رْ بَكاتِ أَوِ الطَّ لُ الشَّ مِ تَعْ أَسْ

: بَ فِي   نَاسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ    

ا فُ أَيْضً رِ نِي أَعْ إِنَّ فُ أَنَّ ٤٢ ÷ ٦ = ٧، فَ رِ ما أَعْ نْدَ : عِ ةَ بَارَ عِ هِ الْ ذِ رُ هَ ٢٠   أُفَسِّ

 أَنَّ ٤٢ ÷ ٧ = ٦.

       

٤٢ ÷ ٦ ٧٠ ÷ ٧٧ ٨٦٠٦ ٩٠٧ ١٠

٧ ×  = ٦٣ ١١

 = ٦٣ ÷ ٧
٧ ×  = ٣٥ ١٢

 = ٣٥ ÷ ٧
٦ ×  = ٥٤ ١٣

 = ٥٤ ÷ ٦

جاتُ رَ خْ الـمُ

التُ خَ دْ الـمُ

ىلَ ٦ مُ عَ سِ : أَقْ ةُ دَ الْقاعِ

١٢ ٣٦٤٨

١٠

ىلَ ٤ مُ عَ سِ : أَقْ ةُ دَ الْقاعِ

٢٤ ٢٠٢٨٣٢ التُ خَ دْ الـمُ

جاتُ رَ خْ الـمُ

١٤١٥
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٧

ىلَ ٤ مُ عَ سِ : أَقْ ةُ دَ الْقاعِ

٢٤ ٢٠٢٨٣٢ التُ خَ دْ الـمُ

جاتُ رَ خْ الـمُ

ةِ:  مَ ِجَ القِسْ دَ نَات جِ َ ةِ ألِ مَ رائِقِ القِسْ لُ أيًّا منْ طَ مِ تَعْ أَسْ
(الدرس ٧-١) 

١٨ ÷ ٣ ٢    ٢٧ ÷ ٣ ١

  ٩٣ ٤    ١٢٣ ٣

٣٦ ÷ ٤ ٦       ١٢÷ ٤ ٥

(الدرس ٧-١) ْ في  بَ نَاسِ دَ المُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ    
١٥÷   = ٥ ٨         ٣ = ٧ ÷   ٧

٤= ٢÷   ١٠   ٢٤÷   = ٦ ٩

لُ  عَ ي يَجْ ذِ دُ الَّ دَ االعَ  مَ           ١١

؟(الدرس ٧-١)  ةً يحَ حِ تالِيَةَ صَ ةَ الَّ دِيَّ دَ ةَ العَ لَ مْ الجُ

٤٠ ÷ = ٤    

١٤ (`L ١٠ ( CG 
١٠٠ (O ١١ (Ü

 ، ةِ عَ مُ نَيــنِ واألَربعاءِ والجُ ثْ امِ اإلِ  فِي أَيَّ    ١٢
ــبُوعِ  ــودٌ ٣ كلم، وفِي باقي أَياَّمِ األُسْ مُ حْ كَضَ مَ رَ
 ، ةٍ احَ انَ يَومَ رَ ــبْتِ كَ ا يَومَ السَّ دَ اعَ كَضَ ٢ كلم، مَ رَ
 ، نَينِ ثْ مَ اإلِ وَ ه يَ ضَ كَ ا رَ ــفَ مَ عْ دِ ضِ كَضَ يَومَ األَحَ رَ وَ
ــبُوعِ  لَ األُسْ الَ ودٌ خِ مُ حْ ــضَ مَ كَ ا رَ تْرً ــمْ كِيلُو مِ فَكَ
. ةِ أَلَ سْ لِّ المَ والً لِحَ دْ لُ جَ مَ لُ خطَّةَ أَعْ مِ ــتَعْ ؟ أَسْ لِّهِ كُ

(الدرس ٧-٢) 

لِّ  دِ في كُ اعِ قَ ينِ طُولِيَّينِ من المَ فَّ افِلَةٌ صَ مُّ حَ تَضُ ١٣
ســهِ  نَفْ النَّوعِ  افِلَةً منَ  مْ حَ فَكَ ا،  دً عَ فٍّ ٢٠مقْ صَ

؟ (الدرس ٧-٢) دٍ عَ قْ نَحتَاجُ لِتَوفِيرِ ٢٠٠ مِ

بَ فِي  : (الدرس ٧-٣) نَاسِ دَ المُ دَ تُبُ الْعَ أَكْ    
٧ ×  = ٧٠ ١٥ ٤٨ =  × ٦ ١٤

= ٧ ÷ ٦ =        ٧٠ ÷٤٨

: (الدرس ٧-١) الِيَ لَ التَّ وَ دْ لِ الجَ مِ أَكْ     ١٦

 ، ةً احَ فَّ فَ ٤٢ تُ  نْوَ لدَ            ١٧

مْ  ي، فكَ اوِ بَاقٍ بالتَّسَ ا فِي ٦ أَطْ هَ عِ ضْ تْ بِوَ امَ قَ
(الدرس ٧-٣) ؟ لِّ طَبَقٍ تْ فِي كُ عَ ةً وضَ احَ فَّ تُ

٨ (`L ٦ ( CG

٩ (O ٧ (Ü

هِ  سِ نَفْ دِ  دَ العَ عِ  ضْ بوَ ا  نُهَ يِّ زَ يُ وَ فَطَائِرَ  سعودٌ  يعدُّ  ١٨
يهِ انَ لدَ ا كَ لِّ فَطِيرةٍ، إذً لَى كُ زبِيبِ عَ منْ حبَّاتِ الَّ

لَى  عودٌ عَ عَ سُ ضَ بِيبَةً وَ مْ زَ ر، فَكَ بِيبَةً و٧فَطَائَ ٤٩ زَ
لِّ فَطِيَرةٍ؟ (الدرس ٧-٣) كُ

ا  ا إِذَ بِيــرُ إنَّهَ الَــتْ عَ قَ ١٩

ادَ  ــتَطِيعُ إِيجَ ا تَسْ إِنَّهَ ÷ ٤ = ٩، فَ فَتْ أَنَّ ٣٦ رَ عَ
تِي.  ابَ حُ إِجَ ضِّ ؟ أُوَ ـجُ ا النَّاتـِ اتِجِ ٣٦ ÷ ٩، فَمَ نَ

(الدرس ٧-١)



دَ  دَ عَ يِّنُ  بَ تُ رةُ  اوِ جَ المُ وزِ  مُ الرُّ ةُ  حَ لَوْ
. تْحفِ اتِ للمُ يَارَ ددَ الزِّ بِ وعَ الَّ الطُّ

وا  امُ قَ الَّذينَ  بِ  الَّ الطُّ دُ  دَ عَ انَ  كَ ا  إِذَ
ثَرَ ٣٢ أَكْ أَوْ  يْنِ  تَ رَّ مَ فِ  تْحَ الْمُ ةِ  يارَ بِزِ

ثِّلَ  مَ ا ألُ هَ مُ سُ رْ أَ مْ (  ) سَ كَ الِبًا، فَ طَ
؟ فَّ بِ فِي الصَّ الَ دَ الطُّ دَ عَ

               ٤ - ٧

      
 n≥``` pFG nô``` nWnh nê pPÉ`̀` nª`̀` sæ`̀`dG oπ`̀ pª`̀ r©`̀ nà`̀ r°`̀SnCG
 ≈n∏ nY pá nª r°ù p≤ rdG nè pJÉnf nó pLnC’ i nô rNoCG

9 ≈n∏ nY nh 8

ةِ. مَ دَ نَاتِجَ الْقِسْ جِ ةَ ألَ ابِطَ تَرَ ةِ الْمُ مَ بِ والْقِسْ رْ ائِقَ الضَّ قَ لَ حَ مِ تَعْ نِي أَنْ أَسْ نُ كِ مْ يُ

     

          

  


   

   =

ابِلِ  قَ فِّ الْمُ مَ فِي الصَّ سُ بُ أَنْ أَرْ مْ (  )  يَجِ كَ      
»؟ ثَرَ ـِ «٢ أَوْ أَكْ ل

. بٍ الَّ ا ٨ طُ نْهَ لٍّ مِ يَةً فِي كُ اوِ تَسَ اتٍ مُ وعَ مُ جْ مُ ٣٢ طالِبًا مَ سِّ قَ أُ

بُ رْ الضَّ    ُة مَ الْقِسْ         

 =   ٣٢ ÷ ٨ =   ٣٢ ÷ ٨

٣٢ =    × ٨٨ =    ÷ ٣٢
٣٢ =   ٨٨ × ٤ =   ٣٢ ÷ ٤

٣٢ ÷ ٨ = ٤ : نْ : ٣٢ ÷ ٨ = ٤إِذَ نْ إِذَ

. فِّ ا الصَّ ذَ )  فِي هَ مُ ٤ ( سُ رْ أَ إِنَّنِي سَ لِذا فَ

١
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ةِ: المثاالن (١، ٢) مَ دَ نَاتِجَ الْقِسْ جِ رَ ألَ رِّ تكَ حَ المُ رْ ةَ أَوِ الطَّ ابِطَ تَرَ ائِقَ الْمُ قَ لُ الحَ مِ تَعْ أَسْ

تاجُ  نِّيٍّ يَحْ لٍ فَ مَ لِّ عَ انَ إِنْجازُ كُ ا كَ إِذَ ٤

مِ  سَ رْ مَ رَ فِي الْ افَ وَ ، وتَ نَةٍ لَوَّ اقٍ مُ رَ ٩ أَوْ
كِنُ  مْ نِّيًّا يُ الً فَ مَ مْ عَ ، فَكَ ةً نَ لَوَّ ةً مُ قَ رَ ٣٦ وَ

هُ؟ ازُ إنْجَ

بِ  رْ ائِقُ الضَّ قَ ني حَ دُ اعِ يْفَ تُسَ ٥  كَ

اتِجِ  ةِ نَ حَّ نْ صِ دِ مِ لَى التَّأَكُّ عَ
؟ ةِ مَ سْ قِ الْ

            

. ةً قِيَّ رَ ةً وَ مَ اتِها ٢٧ نَجْ يقَ دِ ياءُ وَ ٨ مِنْ صَ لْ لَتْ عَ مِ عَ         
؟ نَّ ةٍ منْهُ دَ احِ لُّ وَ ذُ كُ أْخُ ةً تَ مَ مْ نَجْ كَ ي، فَ نَّ بِالتَّساوِ نَهُ يْ تْ بَ عَ زِّ ا وُ إِذَ

٢٧٩ ةِ ٢٧ ÷ ٩  أَوْ   مَ دُ نَاتِجَ قِسْ ، أَجِ دِ النُّجومِ دَ ةِ عَ فَ رِ عْ لِمَ

ر. رِّ تَكَ حَ المُ رْ لُ الطَّ مِ تَعْ أَسْ

٣
٢٧٩ : ٢٧ ÷ ٩ = ٣   أَوْ   نْ إذَ

. قِيَّةٍ رَ ومٍ وَ ذُ ٣ نُجُ تَأْخُ نَّ سَ نْهُ ةٍ مِ دَ احِ لَّ وَ أَيْ أَنَّ كُ

٢

            

٨ ÷ ٨ ١٨ ÷ ١٩ ٢٤٨٨ ٣

٢٧
٩ -

١٨


١٨

٩ -
٩


٩
٩ -
٠
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ا. مَ هِ رِ كُّ لَى تَذَ نِي عَ دُ اعِ ةً تُسَ يقَ حُ طَرِ رَ ٩، ثُمَّ أَشْ – ينِ ٦ ارِ نَ التَّمَ تَيْنِ مِ يقَ قِ تارُ حَ  أَخْ          ١٧

هــا  عَ زِّ لِتُوَ ــةً  يَّ دِ ادُ ٢٤ هَ ــعَ تْ سُ ــتَرَ اشْ  ١٣
اتِها فِي  ديقَ ــنْ صَ لَــى ٨ مِ ي عَ ــاوِ بِالتَّسَ
ةً  يَّ دِ مْ هَ ، فَكَ امِ عَ الْ رَ  ها آخِ احِ بِنَجَ ا  تِفالِهَ احْ

ا؟ اتِهَ يقَ دِ يقةٍ منْ صَ دِ لَّ صَ طِي كُ تُعْ

 . وقٍ نْدُ صُ فِي  يتٍ  وِ كَ بَسْ لَبِ  عُ  ٩ لِّ  كُ بِئَةُ  عْ تَ تِمُّ  يَ  ١٤
مْ  فَكَ  ، بَةً لْ عُ يْنِ ٥٤  بَ نْ  مِ بَةً  لْ عُ بِئَةُ ٣٦  عْ تَ تَمَّ  ا  إِذَ فَ

؟ بَاقِيَةِ لَبِ الْ عُ بِئَةِ الْ مُ لِتَعْ لْزَ ا يَ وقً نْدُ صُ

: المثاالن (١، ٢) ةَ يَّ دِ دَ ةَ العَ لَ مْ تُبُ الجُ ، وأَكْ لُّ أَحُ

ةِ: المثاالن (١، ٢) مَ دَ نَاتِجَ الْقِسْ جِ رَ ألَ رِّ تَكَ حَ المُ رْ ةَ أَوِ الطَّ ابِطَ تَرَ ائِقَ الْمُ قَ لُ الحَ مِ تَعْ أَسْ

بَ فِي  نَاسِ دَ الْمُ دَ تُبُ الْعَ  أَكْ   

٩ ×   = ٣٦ ١٠

   =  ٣٦ ÷ ٩
٨ ×   = ٤٠ ١١

   = ٤٠ ÷ ٨
٨ ×  = ٤٨ ١٢

   =  ٤٨ ÷ ٨

لَى ٩ لَى ٨ أَوْ عَ ةَ عَ مَ سْ قِ نُ الْ مَّ تَضَ ياةِ تَ اقِعِ الْحَ بٍ منَ وَ رْ ةَ ضَ أَلَ سْ ١٨   مَ

١٦ ÷ ٨ ٢٧ ÷ ٦٩ ٧٨٠٨ ٨٥٤٩ ٩

منْ  ةً  يَّ دِ هَ مْ  هِ مِ لِّ عَ لِمُ وا  مُ دِّ قَ يُ أَنْ  ى  لَ عَ ب  الَّ طُ  ٩ قَ  اتَّفَ
: ارِ عَ سْ ةِ األَ ائِمَ ةِ فِي قَ ودَ جُ وْ ا الْمَ ايَ دَ ةِ الْهَ قائِمَ

لُّ  كُ فَعَ  دَ ا  ا،إِذَ هَ اؤُ رَ شِ مْ  كِنُهُ مْ يُ تِي  الَّ ةُ  يَّ دِ هَ الْ ا  مَ  ١٥
؟ تٍ ياالَ مْ ٣ رِ نْهُ دٍ مِ احِ وَ

تِي. ابَ حُ إِجَ ؟ أُوضِّ لَمٍ قَ بَحةٍ وَ سْ اءُ مِ رَ مْ شِ كِنُهُ مْ لْ يُ ، فَهَ تٍ ياالَ لُّ طَالِبٍ ٨ رِ فَعَ كُ ا دَ إِذَ  ١٦

عارِ ةُ األَسْ قائِمَ

    
ياالً ٢٥ رِ

لَمٌ قَ
ظَةٌ حمْفَ
اعةٌ سَ

ةٌ بَحَ سْ مِ
ياالً ٥٠ رِ

يالٍ ١٠٠ رِ
ياالً ٢٥٠ رِ



؛  يَةٍ عِ ـي ٩ أَوْ ةً فـِ رَ ـُــونُ ١٨ بَذْ يسْ تْ مَ عَ رَ زَ  ١٩
لِّ  ورِ فِي كُ ــنَ البُذُ ــهُ مِ سَ دَ نَفْ دَ تِ العَ عَ ضَ فَوَ
دَ  دَ بَيِّنُ عَ تِي تُ ــةُ الَّ دِيَّ دَ ةُ العَ لَ مْ ا الجُ ، مَ ــاءٍ عَ وِ
اءٍ؟ عَ لِّ وِ ـُونُ فِي كُ ا ميسْ تْهَ عَ رَ تِي زَ ورِ الَّ البُذُ

١٨÷ ٩ = ٢   ( CG 
١٨ × ٩ = ١٦٢ (Ü 

١٨ + ٩ = ٢٧(`L
١٨ - ٩= ٩ (O

ي فِي  ــاوِ ــةً بِالتَّسَ عَ زَّ وَ ةً مُ دَ رْ ــدُ ٧٢ وَ يُوجَ  ٢٠
بَيِّنُ  تُ تِي  الَّ دِيةَّ  دَ العَ لَــةُ  مْ ، ما الجُ يَّاتِ رِ هْ ٨ زَ

؟ (الدرس ٧-٤) ةٍ يَّ رِ هْ لِّ زَ دَ فِي كُ رْ دَ الوَ دَ عَ
٧٢ × ٨ = ٥٧٦   ( CG

٧٢ ÷٨ = ٩ (Ü

٧٢ + ٨ = ٨٠(`L
٨ = ٦٤ - ٧٢ (O

: (الدرس ٧-٤) بَ فِي  نَاسِ دَ المُ دَ تُبُ العَ أَكْ    
 = ٥٦ ÷ ٨ ٢١

٥٦ =  × ٨

  = ٣٢ ÷ ٨ ٢٢

٣٢ =  × ٨

 = ٨١ ÷ ٩ ٢٣

٨١ =  × ٩

افِذَ مِنَ  ٣ نَوَ ، وَ امِ مَ تَانِ مِنَ األَ لٍ نَافِذَ نْزِ لِّ مَ انَ لِكُ ا كَ ، إذَ ِرعِ ا ى الشَّ لَ لِ عَ نَازِ دٍ مِنَ المَ دَ ةً فِي عَ لُّ ٤٢ نَافِذَ طِ تُ  ٢٤
؟ (الدرس ٧-٣) لِ نَازِ دُ الْمَ دَ مْ عَ كَ ، فَ انِبِ وَ دِ الجَ ى أَحَ ةٌ علَ دِ ةٌ واحِ ، ونافِذَ لْفِ الخَ

(2) áª°ù≤dG :™HÉ°ùdG π°üØdG ١٢٨
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. يْنِ وَ خَ لٌّ منَ األَ تَراهُ كُ ا اشْ رِفُ مَ أَعْ
رَ بِها  هَ نُ أَنْ يَظْ كِ مْ تِي يُ ةِ الَّ لِفَ تَ خْ ائِقُ الْمُ رَ دَ الطَّ دَ دُ عَ أَجِ

. االً بِنْطَ ا وَ يصً مِ يًا قَ تَدِ رْ يْنِ مُ وَ خَ لٌّ منَ األَ كُ

. يْنِ وَ خَ لٌّ منَ األَ تَراهُ كُ ا اشْ رِفُ مَ أَعْ
رَ بِها  هَ نُ أَنْ يَظْ كِ مْ تِي يُ ةِ الَّ لِفَ تَ خْ ائِقُ الْمُ رَ دَ الطَّ دَ دُ عَ أَجِ

. يْنِ وَ خَ لٌّ منَ األَ تَراهُ كُ ا اشْ رِفُ مَ أَعْ
رَ بِها  هَ نُ أَنْ يَظْ كِ مْ تِي يُ ةِ الَّ لِفَ تَ خْ ائِقُ الْمُ رَ دَ الطَّ دَ دُ عَ أَجِ

. يْنِ وَ خَ لٌّ منَ األَ تَراهُ كُ ا اشْ رِفُ مَ أَعْ

 ، يلِ بَناطِ لِلْ وفُ  فُ الصُّ ونُ  تَكُ يْثُ  بِحَ  ، يْنِ لَ وَ دْ جَ فِي  الِمٍ  سَ وَ دٍ  اجِ مَ منْ  لٍّ  كُ لِبَاسَ  مُ  نَظِّ أُ
: يْنِ الِيَ يْنِ التَّ لَ وَ دْ لُ الْجَ مِ كْ مَّ أُ ، ثُ انِ صَ مْ قُ ةُ لِلْ دَ مِ عْ واألَ

ló pLÉ ne(1) l¢ü« pª nb(2) l¢ü« pª nb

(CG) l∫É n£ræ pH1 CG2 CG

(Ü) l∫É n£ræ pH1 Ü2 Ü

(ê) l∫É n£ræ pH1 ê2 ê

6  =  2  ×  3  : ló pLÉ ne
m∫É n£ræ pH nh m¢ü« pª nb pAGó pJ rQ’ pá nØp∏nà rî oª rdG p≥ pFG nô s£dG O nó nY  p¿É°ü rª o≤ rdG pO nó nY  pπ« pWÉnænÑdG oO nó nY  

8  =  2  ×  4  : lº pdÉ n°S

. ائِقَ رَ الِمُ بـ ٨ طَ ائِقَ وسَ رَ االً بـِ ٦ طَ بِنْطَ ا وَ يصً مِ يَ قَ تَدِ اجدٍ أَنْ يَرْ نُ لِمَ كِ مْ لِكَ يُ لِذَ

 ، يلِ بَناطِ لِلْ وفُ  فُ الصُّ ونُ  تَكُ يْثُ  بِحَ  ، يْنِ لَ وَ دْ جَ فِي  الِمٍ  سَ وَ دٍ  اجِ مَ منْ  لٍّ  كُ لِبَاسَ  مُ  نَظِّ أُ
: يْنِ الِيَ يْنِ التَّ لَ وَ دْ لُ الْجَ مِ كْ مَّ أُ ، ثُ انِ صَ مْ قُ ةُ لِلْ دَ مِ عْ واألَ

 ، يلِ بَناطِ لِلْ وفُ  فُ الصُّ ونُ  تَكُ يْثُ  بِحَ  ، يْنِ لَ وَ دْ جَ فِي  الِمٍ  سَ وَ دٍ  اجِ مَ منْ  لٍّ  كُ لِبَاسَ  مُ  نَظِّ أُ
: يْنِ الِيَ يْنِ التَّ لَ وَ دْ لُ الْجَ مِ كْ مَّ أُ ، ثُ انِ صَ مْ قُ ةُ لِلْ دَ مِ عْ واألَ

 ، يلِ بَناطِ لِلْ وفُ  فُ الصُّ ونُ  تَكُ يْثُ  بِحَ  ، يْنِ لَ وَ دْ جَ فِي  الِمٍ  سَ وَ دٍ  اجِ مَ منْ  لٍّ  كُ لِبَاسَ  مُ  نَظِّ أُ

. لٍ وَ دْ اتِ فِي جَ ومَ لُ عْ مُ الْمَ نَظِّ أُ

. االً بِنْطَ ا وَ يصً مِ يًا قَ تَدِ رْ يْنِ مُ وَ خَ لٌّ منَ األَ كُ

. لٍ وَ دْ اتِ فِي جَ ومَ لُ عْ مُ الْمَ نَظِّ أُ

تِي  ةِ الَّ لِفَ تَ خْ ائِقُ الْمُ رَ دَ الطَّ دَ إنَّ عَ : ٣ × ٢ = ٦ و ٤ × ٢ = ٨، فَ ا أَنَّ ، بِمَ ةَ لَ أَ سْ عُ الْمَ أُراجِ
. يحٌَ حِ بِنْطاالً صَ ا وَ يصً مِ الِمٍ قَ سَ دٍ وَ اجِ لٍّ منْ مَ تِداءِ كُ يْها ارْ لْتُ إِلَ صَّ تَوَ

 : ا أَنَّ ، بِمَ ةَ لَ أَ سْ عُ الْمَ أُراجِ
. يحٌَ حِ بِنْطاالً صَ ا وَ يصً مِ الِمٍ قَ سَ دٍ وَ اجِ لٍّ منْ مَ تِداءِ كُ يْها ارْ لْتُ إِلَ صَّ تَوَ

 : ا أَنَّ ، بِمَ ةَ لَ أَ سْ عُ الْمَ أُراجِ
. يحٌَ حِ بِنْطاالً صَ ا وَ يصً مِ الِمٍ قَ سَ دٍ وَ اجِ لٍّ منْ مَ تِداءِ كُ يْها ارْ لْتُ إِلَ صَّ تَوَ

 : ا أَنَّ ، بِمَ ةَ لَ أَ سْ عُ الْمَ أُراجِ

يلَ  الِمٌ ٤ بَناطِ ي سَ  أَخِ تَرَ اشْ ، وَ يْنِ يصَ مِ قَ يلَ وَ يْتُ ٣ بَناطِ تَرَ : اشْ دٌ ماجِ
. يْنِ يصَ مِ قَ وَ

ا  مَ نْهُ لٌّ مِ ا كُ رَ بِهَ هَ نُ أَنْ يَظْ كِ مْ تِي يُ ةِ الَّ لِفَ تَ خْ ائِقِ الْمُ رَ دَ الطَّ دَ دَ عَ : أَنْ أَجِ لوبُ طْ المَ
. االً بِنْطَ ا وَ يصً مِ يًا قَ تَدِ رْ مُ

lº pdÉ n°S(1) l¢ü« pª nb(2) l¢ü« pª nb

( CG ) l∫É n£ræ pH1 CG2 CG

( Ü ) l∫É n£ræ pH1 Ü2 Ü

( ê ) l∫É n£ræ pH1 ê2 ê

( O ) l∫É n£ræ pH1 O2 O
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: لَةَ أَ سْ لَّ الْمَ حُ َ نَاهُ ألِ دْ ةِ أَ نَ يَّ بَ طِ الْمُ طَ ةً منَ الْخُ دَ احِ تارُ وَ أخْ

: pádCÉ°ùªdG uπM o§£N
    •    •    •     •

يا  تَرِ شْ يْ يَ ؛ كَ وقِ ودٌ إِلَى السُّ مُ حْ مَ لِيٌّ وَ بَ عَ هَ ذَ  ١
 ، لَبٍ ا ٥ عُ تارَ ، فَاخْ نِّيٍّ روعٍ فَ شْ لِ مَ مَ ا لِعَ بَاغً أَصْ
ياالً  مْ رِ ، فَكَ ياالتٍ بَةٍ ٣ رِ لْ لِّ عُ نُ كُ انَ ثَمَ ا كَ إِذَ

لِّها؟  بَاغِ كُ نُ األَصْ ثَمَ

؟ طِ دُ التَّالِي فِي النَّمَ دَ عَ ا الْ  مَ    ٢

 ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٣ ، ٣٤

 ، اءٍ مَ ةَ  ورَ ارُ قَ  ٤٢ يهِ  أَخِ وَ دٍ  فَهْ نْدَ  عِ     ٣

 ، مِ يَوْ الْ فِي  يرَ  ارِ وَ قَ ثَ  ثَالَ بُ  رَ يَشْ دٌ  هْ فَ انَ  كَ ا  إِذَ
دَ  بَعْ ، فَ مِ يَوْ يرَ فِي الْ ارِ وَ بَعَ قَ وهُ أَرْ بُ أَخُ رَ ا يَشْ يْنَمَ بَ

؟ لَّهُ اءَ كُ مَ مٍ يَشربانِ الْ وْ مْ يَ كَ

 ، اطِمَ طَمَ ةَ  رَ بَذْ  ٣٠ تِهِ  يقَ دِ حَ فِي  انُ  سَّ حَ عَ  رَ زَ  ٤
ونُ  مْ يَكُ ، فَكَ ورٍ لِّ ٥ بُذُ ورٍ منْ كُ بَتَتْ ٣ بُذُ ا نَ إِذَ

؟ ةِ يقَ دِ اطِمِ فِي الْحَ بْتاتِ الطَّمَ دُ نَ دَ عَ

راءُ  شِ أَمْ   ، يبَتَيْنِ قِ حَ اءُ  رَ شِ ؛  ثَرَ أَكْ لِّفُ  كَ يُ ما  هُ أَيُّ  ٥
ِتي. حُ إِجابَ ضِّ ؟ أُوَ يةٍ ذِ ٣ أَحْ

لبةَ  وعُ  ، ياالتٍ  رِ  ٧ ثَمنُها  ةً  جلّ مَ يلَى  لَ بَاعتْ   ٦
 ، ها ٩ رياالتٍ ، كانَ معَ ياالً ا ١٣ رِ انٍ ثَمنُهَ وَ أَلْ

ها؟ بَحَ معَ ياالً أصْ فَكمْ رِ

في  لِّمٌ  عَ مُ ــبُ  غَ ــرْ يَ  ٧

ا  إِذَ  ، يَّةٍ لْمِ عِ ةٍ  لَ حْ رِ فِي  طَالِبًا   ٣٦ ابِ  طِحَ اصْ
 ، بٍ لـِ ٤ طُالَّ عُ  تَّسِ تَ ةٍ  يْرَ غِ ةٍ صَ يَّارَ لُّ سَ كُ انَتْ  كَ
أَيُّ  فَ  ، بٍ لـِ ٩ طُالَّ عُ  تَّسِ تَ ةٍ  يْرَ غِ افِلَةٍ صَ لُّ حَ كُ وَ

؟ ةً لِفَ تَيْنِ أَقَلُّ تَكْ سيلَ وَ الْ

           
         

١٠ ةٌ يرَ غِ ةٌ صَ يّارَ سَ

١٥ ةٌ يرَ غِ ةٌ صَ افِلَ حَ

(2) áª°ù≤dG  ١٣٠



مةَ  الَ ةِ وعَ يحَ حِ بَارةِ الصَّ امَ العِ ) أَمَ ةَ ( مَ الَ عُ عَ أَضَ
ةِ: يحَ حِ يرِ الصَّ بَارةِ  غَ امَ العِ ) أَمَ )

. ةِ مَ سْ قِ ةِ الْ أَلَ سْ اتِجُ مَ وَ نَ ومُ هُ سُ قْ مَ الْ  ١

ومُ  سُ قْ مَ : ١٦ ÷ ٢ = ٨ ، الْ ةِ دِيَّ دَ عَ ةِ الْ لَ مْ فِي الْجُ  ٢
ةِ ٨ مَ سْ قِ ناتِجُ الْ وَ ٢، وَ يْهِ هُ لَ عَ

لٍّ  ةِ كُ مَ دَ نَاتِجَ قِسْ جِ ةِ ألَ مَ رائِقِ القِسْ لُ أيًّا منْ طَ مِ تَعْ أَسْ
ا يْأتِي: مَّ مِ

٢٨ ÷ ٤ ٢١ ÷ ٣٣ ٤

٣٦ ÷ ٦ ٤٢ ÷ ٥٧ ٦

٧٢ ÷ ٨ ٨١ ÷ ٧٩ ٨

٤٨ ÷ ٦ ٤٥ ÷ ٩٥ ١٠

ةَ  أَلَ سْ نِ مَ مَ حْ الرَّ بْدُ لَّ عَ  حَ           ١١

٥٦ ÷ ٧ = ٨ : ةِ مَ سْ قِ الْ
تِهِ؟ قِ مِنْ إجابَ قُّ لَ لِلتَّحَ مَ تَعْ ةٍ اسْ لَ أَ سْ أَيَّ مَ فَ

٥٦ + ٧ ( CG 

٨ × ٧ (Ü

٨ + ٧ (`L

٧ ÷ ٥٦ (O

 ، تَرٍ فْ دَ فِي  ا  يًّ يدِ رِ بَ ا  طَابعً  ٦٤ ةُ  ــارَ سَ بَتْ  تَّ رَ  ١٢
دُ  دَ ا عَ ، فمَ ةٍ حَ فْ لَّ ٨ طَوابِعَ فِي صَ تْ كُ عَ ضَ فوَ

ةُ؟ ارَ تْها سَ لَ مَ تَعْ تِي اسْ اتِ الَّ حَ فَ الصَّ

بَّةَ  حَ بّاخٌ ١٦  طَ عَ  ضَ وَ               ١٣

ةٍ  لَ مْ جُ أَيُّ  فَ ي.  بِالتَّساوِ نِ  يْ اءَ إِنَ فِي  بَطاطِسَ 
لِّ إِنَاءٍ؟ بَّاتِ فِي كُ دَ الْحَ دَ يِّنُ عَ بَ ةٍ تُ يَّ دِ دَ عَ

١٦ + ٢ = ١٨ ( CG

١٦ - ٢ = ١٤ (Ü

١٦ × ٢ = ٣٢ (`L

١٦ ÷ ٢ = ٨ (O  

C07-21A-105755 : لَةَ أَ سْ لَّ الْمَ حُ َ » ألِ الً وَ دْ لُ جَ مَ ةَ «أَعْ طَّ لُ خُ مِ تَعْ أسْ
ارَ  صَ وَ  ، اتٍ رَ وْ دَ  ٥ بْتِ  السَّ مَ  وْ يَ رٌ  اسِ يَ بَحَ  سَ  ١٤
هُ  بَحَ ا سَ لَى مَ ةً عَ يادَ اتٍ زِ رَ وْ مٍ ٥ دَ وْ لَّ يَ بَحُ كُ سْ يَ
اتِ  رَ وْ يُّ لِلدَّ لِّ دُ الْكُ دَ ا الْعَ مَ ، فَ ابِقِ مِ السَّ يَوْ فِي الْ
بِعاءِ  رْ مِ األَ بْتِ إِلَى يَوْ مِ السَّ ها مِنْ يَوْ بَحَ تِي سَ الَّ

هِ؟ سِ بوعِ نَفْ سْ مِنَ األُ

: لَةَ أَ سْ لَّ المَ حُ َ ةً ألِ يَّ دِ دَ ةً عَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ
 ، يَّةٍ سِ رَ دْ مَ ةٍ  لَ فْ لِحَ ةً  فَطِيرَ  ٤٨ بّازٌ  خَ نَعَ  صَ  ١٥
دُ  دَ عَ ا  فَمَ  ، ينِيَّةٍ صِ في  ا  منْهَ  ٨ لَّ  كُ عَ  ضَ وَ ا  إِذَ

ا؟ لَهَ مَ تَعْ تِي اسْ وانِي الَّ الصَّ
تِي  الَّ بِ  رْ الْضَّ ةَ  يقَ قِ حَ ١٦

 : ودَ قُ فْ مَ دَ الْ دَ ادِ العَ يْجَ ا إلِ لُهَ مِ تَعْ أَسْ
. ٩ = ÷ ٥٤

دُ  دَ ا عَ ، فمَ ةٍ حَ فْ  طَوابِعَ فِي صَ

مةَ  الَ ةِ وعَ يحَ حِ بَارةِ الصَّ امَ العِ ) أَمَ ةَ ( مَ الَ عُ عَ بَّةَ أَضَ حَ بّاخٌ   طَ عَ  ضَ وَ              

      ٧
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يقِ  تْ بِتَنْسِ امَ ، فقَ ورِ يقِ الُّزهُ نْسِ بِيرُ فِي تَ لُ عَ مَ تَعْ   ٤
ا  نْهَ لٍّ مِ ـي كُ تْ فـِ عَ ضَ وَ ، وَ دٍ منَ البَاقَــاتِ دَ عَ
ودِ  رُ الوُ وعُ  مُ جْ مَ انَ  كَ ا  إِذَ  ، اءَ ــرَ مْ اتٍ حَ دَ رْ ٥وَ
وَ  ا هُ هَ يعِ مِ ةِ فِي البَاقَاتِ جَ لَ مَ تَعْ سْ اءِ المُ رَ مْ الحَ

ا؟ هَ يقِ بِيرُ بِتَنْسِ تْ عَ امَ ةً قَ اقَ مْ بَ ، فَكَ ةً دَ رْ ١٥وَ
٥ (`L   ٣  ( CG  

١٠ (O    ٤  (Ü

نَاهُ ٥× ٩ =٤٥ لُ أَدْ كْ ثِّلُ الشَّّ مَ يُ   ٢

ةِ؟ ابِطَ تَرَ ةِالمُ مَ لِيةَ القِسْ مَ ثِّلُ عَ مَ ةِ تُ الِيَ ةِ التَّ يَّ دِ دَ لِ العَ مَ أَيُّ الجُ
٤٥ ÷ ٥ = ٩ (`L   ٣٦ ÷ ٩ = ٤ ( CG  

٥٠ ÷ ٥ = ١٠ ( O   ٣٦ ÷ ٤ = ٩ (Ü

(2) áª°ù≤dG :™HÉ°ùdG π°üØdG ١٣٢

مٍ  دَ ةِ قَ ــرَ قِ كُ ًــا فِي ٧ فِرَ يعُ ٤٩ طَالِب زِ تَــمَّ تَوْ   ٥
ا  هَ الُ مَ تِعْ كِنُ اسْ مْ تِي يُ ةُ الَّ ارَ شَ ا اإلِ ي، مَ اوِ بالتَّسَ
ينَ  ذِ بِ الَّ دِ الطُّــالَّ ــدَ ادِ عَ يجَ ـي؛ إلِ أَتـِ ــا يَ مَّ مِ

؟  دٍ احِ يقٍ وَ رِ وا فِي فَ كُ تَرَ اشْ
× (`L    +  ( CG  
÷ (O     - (Ü

يَ  تَرِ شْ يَ أَنْ  فِي  بُ  غَ رْ يَ وَ  ، ِرياالً  ٧٣ دٍ  مَ حَ عَ  مَ   ٦
بُوعٍ أُسْ لَّ  كُ رَ  خَ ادَّ إِذا   ، االً يَ ٩٧رِ ا  نُهَ ثَمَ يبَةً  قِ حَ

أَنْ  تَطِيعُ  سْ يَ بُوعٍ  أُسْ مْ  كَ دَ  بَعْ فَ  ، تٍ ــاالَ يَ رِ  ٦
 . يبَةَ قِ يَ الحَ تَرِ شْ يَ

٦ (`L    ٤ ( CG  
٧ (O     ٥ (Ü

ا فِي  لِهَ نْزِ ةِ مَ يقَ دِ ةً فِي حَ دَ رْ نُودُ ١٦ وَ تِ العَ عَ رَ زَ   ٧
ودِ،  رُ هُ منَ الوُ سُ دُ نَفْ دَ ا العَ مَ لٍّ منْهُ ينِ فِي كُ صفَّ

؟  دِ احِ فِّ الوَ تْ فِي الصَّ عَ رَ ةً زَ دَ رْ مْ وَ فَكَ
٨ (`L    ٢ ( CG  

١٦ (O     ٤ (Ü

: ةَ يحَ حِ ابَةَ الصَّ تَارُ اإلِجَ أَخْ

الِدٌ  خَ ا  لَهَ مِ عَ تِي  الَّ اتِ  اعَ السَّ وعُ  مُ جْ مَ لَغَ  بَ   ٣
ا  إذَ  ، ةً اعَ يَةِ ٣٢ سَ اضِ المَ ةِ  عَ بَ َرْ َيَّامِ األْ لَ األْ الَ خِ
يًّا،  ومِ اتِ يَ اعَ نَ السَّ هُ مِ سَ دَ نَفْ دَ لَ العَ مِ دْ عَ انَ قَ كَ
اليَومِ  فِي  ا  لَهَ مِ عَ تِي  الَّ اتِ  اعَ السَّ دُ  دَ عَ ا  فَمَ

؟ دِ احِ الوَ
٧ (`L   ٤ ( CG  
٨ ( O   ٦ (Ü

لٍّ  اتٍ فِي كُ وعُ مُ جْ نَادِيــلِ في مَ بَاعُ نَوعٌ منَ المَ يُ   ١
نَادِيلِ  مَ ــنَ الْ ةً مِ وعَ مُ جْ ــمْ مَ ، فكَ لَبٍ ــا ٦ عُ منْهَ

؟ بَةً لْ نْ ٤٨ عُ ينُها مِ وِ كِنُ تَكْ مْ يُ
٨  (`L   ٦  (  CG

١٠ ( O   ٧  (Ü

يقِ  تْ بِتَنْسِ امَ ، فقَ ورِ يقِ الُّزهُ نْسِ بِيرُ فِي تَ لُ عَ مَ تَعْ   

        ٧



اُه: نَ لُ أَدْ كْ ا الشَّ ثِّلُهَ مَ ةِ اآلَتِيَةِ يُ دِيَّ دَ لِ العَ مَ أَيُّ الجُ   ٨

٣ = ٦ ÷ ١٨ (`L   ٨ = ٣ ÷ ٢٤ ( CG
٢١ ÷ ٤ = ٥ (O    ٢١ ÷ ٣ = ٧ (Ü

ابِطَةً  تَرَ مُ ةً  يقَ قِ حَ ثِّلُ  تُمَ اهُ  نَ أَدْ ةِ  دِيَّ دَ العَ لِ  مَ الجُ أَيُّ    ٩
: ١٨ ÷ ٦ = ٣ ؟ لَةِ مْ لِلْجُ

٣ = ٦ ÷ ١٨ (`L   ٢ = ٩  ÷ ١٨ ( CG

٦ = ٣٦ × ٦ (O     ٦ ÷ ٣ = ٢ (Ü

امَ  ، ثُمَّ قَ ةً يَّ رِ ةً بَحْ فَ دَ يمُ ٢٤ صَ اهِ رَ عَ إِبْ مَ جَ   ١٠
دُ  دَ ا عَ ، فمَ ةٍ يَ اوِ تَسَ اتٍ مُ وعَ مُ جْ ا فِي ٦ مَ هَ بِتَنْظِيمِ

ا ؟ نْهَ ةٍ مِ وعَ مُ جْ لِّ مَ فَاتِ كُ دَ صَ
٦ (`L    ٣ ( CG

٨ (O     ٤ (Ü

لِّ  ينٍ لِكُ لْوِ ي تَ لَمَ نِّيَّةِ قَ فَ بِيَةِ الَ لِّمُ التَّرْ عَ طِي مُ عْ يُ  ١٢
لَبِ  دٌ منْ عُ دَ يهِ عَ دَ ، ولَ ةِ صَّ نَاَءَ الحِ طَالِبٍ أَثْ

حُ  ضِّ ا. أُوَ لَمً ا ١٢قَ لٍّ منْهَ ينِ فِي كُ مِ التَّلْوِ أَقْالَ
" الً وَ دْ لُ جَ مْ طَّةِ "أَعَ الُ خُ مَ كِنُنِي استِعْ مْ يفَ يُ كَ

ا.  لَمً يهِ ٨٤ قَ دَ رَ لَ لَبِ لِيَتَوافَ دِ العُ دَ ادِ عَ يجَ إلِ

: لِّ واتِ الحَ طُ ا خُ حً ضِّ وَ الِي مُ الِ التَّ ؤَ نِ السُّ يبُ عَ أُجِ

? má«aÉ°VEG mIóYÉ°ùe ≈dEG oêÉàëJ rπg
... røY náHÉLE’G p™£à°ùJ ºd GPEG١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣

... p¢SQódG ≈dEG ró©a٧-٦٢-٧٧-٧١-٦٣-٧٢-٦١-٧٤-٦٢-٦٣-٧٥-٧١-٧٤-٤

مْ هُ دُ دَ هِ والبَالِغُ عَ فِّ بَ صَ لِّمٌ طُالَّ عَ عَ مُ زَّ وَ  ١١
تُبُ  ، أَكْ ةٍ يَ اوِ تَسَ اتٍ مُ وعَ مُ جْ ٢٨ طَالِبًا ٤ مَ

لِّ  بِ كُ دَ طُالَّ دَ فُ عَ تِي تَصِ ةَ الَّ لَ مْ الْجُ
؟ ةٍ وعَ مُ جْ مَ

 ، تٍ االَ يَ اصٍ بـِ ٨ رِ مِ رصَ امٌ ٨ أَقْالَ شَ  هِ تَرَ اشْ ١٢
االً  يَ رِ مْ  فَكَ  ، هُ سُ نَفْ رُ  عْ السِّ ا  منْهَ لٍّ  لِكُ انَ  كَ ا  إِذَ

؟ دِ احِ لَمِ الوَ نُ القَ ثَمَ

: الِيَينِ الَينِ التَّ ؤَ نِ السُّ يبُ عَ أُجِ

٧-٦٢-٧٧-٧١-٦٣-٧٢-٦١-٧٤-٦٢-٦٣-٧٥-٧١-٧٤-٤
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نَوافِذِ  لِتَنْظِيفِ  ةً  قِيقَ دَ  ٦٠ لٌ  امِ عَ قُ  تغرِ يَسْ ١

لِتَنْظِيفِ  تَاج  يَحْ ةً  قِيقَ دَ مْ  فَكَ  ، الً امِ كَ بْنَى  المَ
ي  تَوِ يَحْ بْنَى  المَ بأنَّ  ا  علمً ةِ،  دَ احِ الوَ ةِ  النَّافِذَ

افِذ؟ لى ١٠ نَوَ عَ

لِيَّاتِ  مَ عَ نْ  عَ ةِ  تَلفَ خْ المُ ةِ  مَ سْ القِ ليَّةَ  مَ عَ دْ  دِّ أحَ  ٢
: رَ ةِ األُخْ مَ سْ القِ
٢٥÷٥ ( CG

٢٠÷٤ (Ü

١٥÷٣ (`L

٢٠÷ ٢ (O 

يْنِيَّةَ  تُهم صِ الِدَ وَ تْ  دَّ أَعَ وةٍ،  إِخْ ةِ  ثَالثَ دْ  عَ سَ   لَدَ  ٣

٨ فٍّ  صَ لِّ  كُ فِي   ، وفٍ فُ صُ ةُ  ثَ ثَالَ ا  بِهَ كٍ  عْ كَ
  . اتٍ كَ عْ كَ

ينِيَّةِ؟ اِت فِي الصِّ كَ عْ دَ الكَ دَ مْ عَ CG ) كَ 
اتِ  كَ عْ يعَ الكَ زِ Ü) إذا أراد سعد وإخوته تَوْ

م؟  نْهُ دٍ مِ احِ لِّ وَ يبُ كُ ونُ نَصِ مْ يَكُ كَ ي، فَ اوِ م بِالتَّسَ نَهُ يْ بَ

لَى   عَ ي  يْحتَوِ اءٍ  مَ وقَ  ندُ مد صَ أَحْ الِدُ  وَ  تَر اشْ  ٤

مدُ  أَحْ دَّ  عَ أُسبُوعٍ  يِ  ضِ مُ بَعدَ   ، بةٍ لْ عُ  ١٠٠
سبْ  اُحْ  . بَةً  لْ عُ  ٣٠ ها  دَ جَ فَوَ يَةِ  تَبَقِ المُ لَبَ  العُ
انَتْ  كَ ا  إِذَ  ، دِ احِ الوَ اليَومِ  فِي  ائِلةِ  العَ كَ  تِهالَ اسْ

. مٍ وْ لَّ يَ لَبِ كُ ن العُ هْ مِ سَ دَ نَفْ دَ تَهلِكُ العَ تَسْ

     

ا  اتِهَ يقَ دِ لَى صَ ا عَ تْهَ عَ زَّ ، وَ ةً احَ فَّ  ١٦ تُ دَ  هُ ٥  لَدَ

تِي  الَّ يَّةُ  اضِ يَ الرِّ بَارةُ  العِ ا  مَ ي.  اوِ بِالتَّسَ بعِ  األَرْ
؟ لِكَ نْ ذَ بِّرُ عَ عَ تُ
٤×٤ ( CG 

١٦- ٤ (Ü

  ١٦÷٤ (`L

١٦×٤ (O 

رورِ  مُ دَ  بَعْ وَ  ، أُسبُوعٍ لَّ  كُ االً  يَ رِ  ١٢ لُ  يْصَ فَ رُ  فِّ وَ يُ  ٦
تِهِ  رَ أَسْ ادِ  رَ َفْ ألِ ا  ايَ دَ هَ  ٤   تَرَ اِشْ ؛  ابِيعَ أَسَ ة  بْعَ سَ
ةِ  يَّ دِ الهَ ةَ  قِيمَ ــدْ  جِ أَوْ  . ــاالً يَ رِ  ٢٤ ه  عَ مَ يَ  قِ بَ وَ
نُ  الثَّمَ ا  هَ لَ ا  ايَ دَ الهَ يعُ  مِ جَ انَتْ  كَ ا  إِذَ ةِ  دَ احِ الوَ

ه؟ سُ نَفْ

نَوافِذِ  لِتَنْظِيفِ  ةً  قِيقَ دَ نَوافِذِ   لِتَنْظِيفِ  ةً  قِيقَ دَ  
لِتَنْظِيفِ  تَاج  يَحْ ةً  قِيقَ دَ مْ  فَكَ  ، الً امِ كَ بْنَى  المَ
ي  تَوِ يَحْ بْنَى  المَ بأنَّ  ا  علمً ةِ،  دَ احِ الوَ ةِ  النَّافِذَ

لِيَّاتِ  مَ عَ نْ  عَ ةِ  تَلفَ خْ المُ ةِ  مَ سْ القِ ليَّةَ  مَ عَ دْ  دِّ أحَ  

يْنِيَّةَ  تُهم صِ الِدَ وَ تْ  دَّ أَعَ وةٍ،  إِخْ ةِ  ثَالثَ دْ  عَ سَ   لَدَ  
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ادَتْ  أَرَ م،  سَ  ١٢٠ طُولُه  يطٌ  رِ شَ فَاطِمة  عَ  مَ  ٧

لِّ  ا طُولُ كُ ، مَ ةٍ يَ اوِ تَسَ اءٍ مُ زَ بَعِ أَجْ يَمهُ إِلَى أَرْ تَقسِ
؟ ءٍ زْ جُ

 =      ÷ ٢٥ ٨

 ، هُ سَ دَ نَفْ دَ ثِّلُ الــ  العَ مَ ، يُ ةِ ابِيَّ سَ ةِ الحِ لِيَّ مَ هِ العَ ذِ فِي هَ

د؟ دَ لِكَ العَ ا ذَ مَ فَ

١  ( CG 
٥  (Ü

٢٠  (`L

٢٥   (O 

م  هُ مَ قَسَّ طَالِبًا،   ٣٠ فِ  الصَّ ةِ  فَ رْ غُ فِي  دُ  يُوجَ  ٩

ةٍ  وعَ مُ جْ مَ لِّ  كُ فِي   ، اتٍ وعَ مْ جْ مَ إِلَى  لِّمُ  عَ المُ
تِي  الَّ بَارةُ  العِ ا  مَ  ، بِ الطُّالَّ ن  مِ ه  سُ نفْ دُ  دَ العَ

؟ لِكَ ثِّلُ ذَ يُمكنُ أن تُمَ
. بٍ الَّ ةِ طُ تَّ اتٍ مِنْ سِ وعَ مُ جْ سُ مَ مْ CG )   خَ 
. بٍ الَّ ةِ طُ سَ مْ اتٍ مِنْ خَ وعَ مُ جْ تُّ مَ Ü) سِ

. بٍ الَّ ثةِ طُ َ اتٍ مِنْ ثَالَ وعَ مُ جْ L`)  عشرة مَ

. بقَ اسَ يعُ مَ مِ O)    جَ 

ةِ  يقِ دِ حَ خولِ  لِدُ اكِرَ  تَذَ بعَ   سَ ر  مَ عُ   تَرَ اشْ  ١٠

ةً  قِيمَ االً  يَ رِ  ٢٠ فَعَ  دَ وَ  ، الِهِ َطْفَ ألِ وَ هُ  لَ انِ  يوَ الحَ
الواحدة  التذكرة  قيمة  فما  اكِر،  التَّذَ هِ  ذِ لِهَ
كِرةِ  رَ تَذْ عْ ا بٍأنَّ سِ لكلٍ من الطفل والبالغ علمً
ةِ  كِرَ تَذْ افِ  عَ أَضْ بَعةَ  أَرْ بْلُغُ  يَ ينَ  لِلبَالِغِ ولِ  خُ الدُّ

؟ الِ ولِ األَطْفَ دُّخُ

ادَتْ  أَرَ م،  سَ ادَتْ   أَرَ م،  سَ  
لِّ  ا طُولُ كُ ، مَ ةٍ يَ اوِ تَسَ اءٍ مُ زَ بَعِ أَجْ يَمهُ إِلَى أَرْ تَقسِ

م  هُ مَ قَسَّ طَالِبًا،   
ةٍ  وعَ مُ جْ مَ لِّ  كُ فِي   ، اتٍ وعَ مْ جْ مَ إِلَى  لِّمُ  عَ المُ
تِي  الَّ بَارةُ  العِ ا  مَ  ، بِ الطُّالَّ ن  مِ ه  سُ نفْ دُ  دَ العَ
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