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 : ستركزُ في دراستِك هذا العامَ على المجاالتِ الرياضيةِ اآلتيةِ
؛ الجمعِ   تقديرُ وإيجادُ نواتجِ العملياتِ الحسابيةِ   •

. والطرحِ والضربِ والقسمةِ

.  فهمُ الكسورِ العشريةِ وعالقتُها بالكسورِ االعتياديةِ   •

.  فهمُ المساحةِ وإيجادُ مساحاتِ أشكالٍ مستويةٍ  •

 ، ويف أثناءِ دراستِك، ستتعلمُ طرائقَ جديدةً حللّ املسألةِ، وتفهمُ لغةَ الرياضياتِ
. ك الريايضَّ ي قدراتِك الذهنيةَ وتفكريَ ا، وتنمّ وتستعملُ أدواهتِ

 ٨

      



.  في بدايةِ الدرسِ  •

، واقرأْ تعريفَ كلٍّ منها.  المظللةِ باللونِ األصفرِ عن  •

ك  رَ ؛ لتذكّ المسائلَ الواردةَ في  ، والمحلولةَ بخطواتٍ تفصيليةٍ  •

. بالفكرةِ الرئيسةِ في الدرسِ

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

تَها في مطويتِك  نْ مالحظاتِك التي دوّ  •

. كَ على حلِّ بعضِ المسائلِ الصعبةِ وسوفَ تجدُ أمثلةً وأنشطةً إضافيةً تساعدُ الموقعَ   •. كَ على حلِّ بعضِ المسائلِ الصعبةِ وسوفَ تجدُ أمثلةً وأنشطةً إضافيةً تساعدُ

٩ 

        



óMGh ºbQ øe OóY »a Üô°†dG  ١٠

رُب في عدٍد ِمن رْقم  الضَّ
واحٍد

  

٥
كيَف تضرُب في عدٍد ِمن َرْقٍم   

دِ واحٍد؟ أَعِ مَّ  ثُ  ، ئًا باآلحادِ تَدِ بْ مُ مِ الواحدِ  قْ الرَّ رِبْ كلَّ رقمٍ من أرقامِ العددِ في  الضْ
ا. ريًّ يعَ إنْ كانَ ذلكَ ضرُ مِ التَّجْ

ُم ِفي هَذا الفصِل؟ ماذا أتعلَّ
بَ في مضاعفاتِ األعدادِ ١٠٠٠،١٠٠،١٠.� رْ الضَّ
�. ربِ باستعمال التَّقريبِ تقديرَ نواتجِ الضَّ
�. مٍ واحدٍ ب عددٍ مِن عدةٍ أرقامٍ في عددٍ من رقْ رْ ضَ
حلَّ المسائلِ باستعمالِ مهارةِ تحديدِ معقوليةِ اإلجابة. �

ِمثاٌل: يصلُ طول فمِ بعضٍ أنواعٍ سمكِ القرشِ إلى ٥ أقدامٍ
عددُ  فما  ا.  سنًّ  ٥٨٠ حواليْ  منْها  قدمٍ  كلِّ  في  تقريبًا)،  سم   ٣٠ (القدم= 

األسنانِ في فمِ السمكةِ الواحدةِ ؟

٥٨٠
٥ ×

٤٠٠
٢٥٠٠ +
٢٩٠٠

80 × 5 rÜô°†dG
500 × 5 rÜô°†dG

ná«FõédG pÜô°†dG nèJGƒf r™ªédG

óMGh ºbQ øe OóY »a Üô°†dG  ١٠

رُب في عدٍد ِمن رْقم  الضَّ
واحٍد

óMGh ºbQ øe OóY »a Üô°†dGóMGh ºbQ øe OóY »a Üô°†dG       ١٠١٠

٥

١٠

رُب في عدٍد ِمن رْقٍم واحٍد الضَّ ٥

١٠ ١٠١٠١٠

واحٍد
كيَف تضرُب في عدٍد ِمن َرْقٍم واحٍد؟  

دِ  أَعِ مَّ  ثُ  ، باآلحادِ ئًا  تَدِ بْ مُ الواحدِ  مِ  قْ الرَّ في  العددِ  أرقامِ  رِبْ كلَّ رقمٍ من  اضْ
يًّا. ورِ يعَ إنْ كانَ ذلكَ ضرُ مِ التَّجْ

ُم في هَذا اْلَفْصِل؟ َماَذا َأَتَعلَّ
إيجاد قواسم عدد ومضاعفاته. �
بَ في مضاعفاتِ األعدادِ ١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠� رْ الضَّ

�. يبِ رِ ربِ باستعمالِ التَّقْ تقديرَ نواتجِ الضَّ

�. دٍ ن عدةِ أرقامٍ في عددٍ من رقْمٍ واحِ بَ عددٍ مِ رْ ضَ

�. حلَّ المسائلِ باستعمال مهارةِ تحديدِ معقوليةِ اإلجابةِ

ِمثاٌل: يصلُ طولُ فمِ بعضِ أنواعِ سمكِ القرشِ إلى ٥ أقدامٍ
ا. فما عددُ  (القدم = ٣٠ سم تقريبًا) ، في كلِّ قدمٍ منْها حواليْ ٥٨٠ سنًّ

األسنانِ في فمِ السمكةِ الواحدةِ؟
٥٨٠

٥ ×
٤٠٠

٢٥٠٠+
٢٩٠٠

80 × 5 rÜô°VG

500 × 5 rÜô°VG
ná«FõédG pÜô°†dG nèJGƒf r™ªLG

óMGh ºbQ øe OóY »a Üô°†dG  الفصل الخامس:

المفرداُت
مضاعفات العدد

القواسم 
الضربُ
التقديرُ

الناتجُ



١١

    . بِ في عدد من رقمٍ واحدٍ لْ هذهِ المطويةَ لتنظيمِ معلوماتِكَ عن الضرَّ اِعمَ
.  اِبدأْ بورقةٍ واحدةٍ A4 منَ الورقِ المقوَّ

وِ الورقةَ طوليًّا  اِطْ 

. كلِ ا فِي الشَّ كمَ
وِ الورقةَ عرضيًّا  اِطْ 

. ا فِي الشكلِ كمَ
، وقُصَّ  اِفتحِ اِفتحِ الورقةَ 

طَّي الطَّيِّ  على طولِ خَ
، حتَّى  منَ الجانبينِ

. حدِّ الطيِّ الطوليِّ

اُكتبْ عنوانًا لكلِّ  

لْ  ، ثمَّ سجِّ قِسمٍ
مالحظاتِكَ داخلَ 

المطويةِ .

Two-Digit
Addition

Add 
Money

Estimate
Sums

Three-Digit
Addition


 

 
 



 


 


 

 
 



 


 











 

١١ óMGh ºbQ øe OóY »a Üô°†dG :الفصل الخامس



óMGh ºbQ øe OóY »a Üô°†dG  ١٢óMGh ºbQ øe OóY »a Üô°†dG  ١٢

ْهِيَئـــــــُة التَّ

: pán« pJB’G pá∏Ä°SC’G pø nY rÖLnCG

ربِ لكلٍّ منَ الترتيباتِ اآلتيةِ: (مهارة سابقة) ملةَ الضَّ تُبْ جُ اُكْ

٢ × ٣ ٢ × ٤ ٥ × ٦ ٧ × ٨ 

٩
٤ ×

٨
٣ ×

٧
٥ ×

٩
٩ ×



٢٦ ٢٥١ ٤٤٩٩ ٣٣١٠٣ 

١٦٣٠ ٥٣٦٧ ٢٠٤٩٥ ٨٩١٩٦ 

؟ بِ هذه المدرسةِ ا العددُ التَّقريبِيُّ لطُالَّ في مدرسةٍ ابتدائيةٍ ١٣٦٦ طالبًا. مَ  

بْ كلَّ عددٍ منَ األعدادِ اآلتيةِ إلى أكبرِ منزلةٍ فيهِ: (مهارة سابقة) قرِّ

: (مهارة سابقة) مَ األمرُ ا لَزِ ، استعملِ النماذجَ إذَ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

: (مهارة سابقة) قمِ الَّذي تحتَهُ خطٌّ ةَ للرَّ ليَّ دِ القيمةَ المنزِ جِ أَوْ

 . رِ وَ الصُّ اتٍ من  أنسٍ علَى ٨ صفحَ ألبُومُ  ي  يحتوِ  
إذا كانتْ كلُّ صفحةٍ   ، األلبُومِ رِ في  وَ الصُّ ما عددُ 

ي على ٤ صور؟ تحتوِ





القواِسُم والُمضاعفاُتالقواِسُم والُمضاعفاُت 1 - 5

. فِّ ٢٤ طاولةً رفةِ الصَّ فِي غُ
مُ  بكمْ طريقةٍ يستطيعُ المعلِّ
لى  ترتيبَ هذه الطاوالتِ عَ

فوفٍ متساويةٍ؟ كلِ صُ شَ

p¢S rQ sódG oI nô rµ pa
 mmOó```````````Y nº```````°```````SGƒ```````b oó````````````````LCG

.¬ pJÉØYÉ°†eh

: oäGOôØªdG

مُ القواسِ
فُ العددِ مضاعَ

). ولِكي  ها في بعضٍ لنجدَ ناتجَ الضربِ تُسمى قواسمَ (عواملَ األعدادُ التي نضربُ بعضَ
، فإنَّه يجبُ أنْ نجدَ قواسمَ العددِ ٢٤ لى جميعِ الطرائقِ لترتيبِ الطاوالتِ نحصلَ عَ

؟ فِّ رفةِ الصَّ مُ ترتيبَ الطاوالتِ فِي غُ á°SQóe: بكمْ طريقةٍ يستطيعُ المعلِّ

نكتبُ كلَّ عددينِ يكونُ حاصلُ ضربِهما يُساوي ٢٤

١ × ٢٤ = ٢٤

٢ × ١٢ = ٢٤

٣ × ٨ = ٢٤

٤ × ٦ = ٢٤

ي: ١ ، ٢، ٣، ٤، ٦ ، ٨ ، ١٢، ٢٤ قواسمُ العددِ ٢٤ هِ

لذا يُمكنُ ترتيبُ الطاوالتِ بـِ ٨ طرائقَ مختلفةٍ.



pº p°SGƒ≤dG oOÉéjEG

(ر: هناك٤ أزواج أخر (فكِّ
٢٤ × ١  ٨ × ٣
١٢ × ٢  ٦ × ٤

»ªbôdG ¢SQódG §HGQ

www.ien.edu.sa

١٣ äÉØYÉ°†ªdGh º°SGƒ≤dG :الدرس ٥-١



óMGh ºbQ øe OóY »a Üô°†dG  ١٤

ضاعفاتِ الخمسةِ األولى للعددِ ٧  أوجدِ المُ
، الحظِ األعدادَ المكتوبةَ فِي صفِّ العددِ ٧، أو  ربِ باستعمالِ جدولِ الضَّ

ضاعفاتُ العددِ ٧ ي مُ فِي عمودِ العددِ ٧، جميعُ هذه األعدادِ هِ

         










        

        
        
        
        
        
        
        
        










         

×

ولى للعددِ ٧ هي: ٧، ١٤، ٢١، ٢٨، ٣٥ مسةَ األُ ضاعفاتِ الخَ لذا فإنَّ المُ



mOóY päÉØYÉ°†e oOÉéjEG

تُعدُّ هيفاءُ كعكاتٍ باستعمالِ الصينيةِ المجاورةِ. كم كعكةً تستطيعُ هيفاءُ  
واني؟   ن هذه الصَّ ها إذا استعملتْ ١ أو ٢ أو ٣ أو ٤ مِ إعدادَ

 . اشرحِ العالقةَ بين القواسمِ والمضاعفاتِ 

أوجدْ قواسمَ كلِّ عددٍ فِيما يأتِي: مثال ١

ضاعفاتِ الخمسةَ األولَى لكلِّ عددٍ فِيما يأتِي: مثال ٢ أوجدِ المُ

٦ ١٠ ١٢ ٣٦ 

٢ ٤ ٩ ٣ 

١٥ فمثالً   ، العددِ ضاعفَ  مُ آخــرَ  عــددٍ  في  عــددٍ  ضــربِ  حاصلُ  ى  يُسمَّ
ضاعفٌ للعددِ ٥؛ ألنه يُساوي حاصلَ ضربِ ٥ فِي ٣ هو مُ



٤ ٢٨   ٣٥ ٤٢ 

  ١ ٥ ٦ ٨ 

    

كم  فروضةٍ.  مَ لواتٍ  ٥صَ والليلةِ  اليومِ  فِي  ي  والليلةِ   نصلِّ اليومِ  فِي  ي    نصلِّ
ا، وفِي  ، وفِي ١١يومً ، وفِي ١٠أيامٍ الةً فِي أُسبوعٍ صَ

ا؟ ١٢يومً

 ،١٥×٢ شكلِ  على  ها  ترتيبُ يمكنُ   ، بيضةً  ٣٠  
ترتيبُ  ما  بهِ يمكنُ  ييْن  خرَ أُ ريقتَينِ  طَ اكتبْ 

. لبيضِ ا

نها. ميْن لكلٍّ مِ اذكرْ ثالثةَ أعدادٍ يكونُ العددانِ ٢ ، ٣ قاسِ  l l  
. اسمِ وَ ن القَ هُ أكبرُ عددٍ مِ ن ١٠٠ لَ ا أصغرَ مِ اذكرْ عددً  t    

ا؟  ا للتصويرِ معً ا جيدً   لماذا ال يكونُ وقوفُ ٢٤ طالبًا في صفٍّ واحدٍ خيارً

ا يأتِي: مثال ١ أوجدْ قواسمَ كلِّ عددٍ ممَّ

ا يأتِي: مثال ٢ ضاعفاتِ الخمسةَ األولَى لكلِّ عددٍ ممَّ أوجدِ المُ

: ها القِطعُ اآلتيةُ دِ القواسمَ الَّتي تمثِّلُ دِّ حَ

. نواتٍ لَّ ٦ سَ تِك كُ وهْ يُمكنُ مشاهدةُ مذنَّبِ كُ  
مرُ شخصٍ شاهدَ المذنَّبَ ٤ أو ٥ أو ٦ أو  كمْ يبلغُ عُ 

؟ نواتٍ لِ مشاهدةٍ ٦ سَ ندَ أوَّ هُ عِ مرُ ، إذا كانَ عُ اتٍ ٧ مرَّ
هِ  مِّ مرُ أُ ، وعُ هِ ٣٨ سنةً مرُ والدِ ، وعُ مرُ وليدٍ ١١ سنةً  عُ

؟ ذا المذنَّبَ نهم هَ دَ كلٌّ مِ ةً شاهَ . كمْ مرَّ ٣٦ سنةً
 ، سنواتٍ  ٤ كلَّ  نَّبِ  المذَ شاهدةُ  مُ يُمكنُ  انَ  كَ  إذا 

. لُّ التمرينَ ٢٤؟ اشرحْ إجابتكَ فَكيفَ تَحُ

. لبيضِ ا

١٥ äÉØYÉ°†ªdGh º°SGƒ≤dG :الدرس ٥-١



óMGh ºbQ øe OóY »a Üô°†dG  ١٦

الضرُب في ُمضاَعفاِت الضرُب في ُمضاَعفاِت ١٠١٠ ،  ، ١٠٠١٠٠ ،  ، ١٠٠٠ ٢ - ٥

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ
 päÉ`̀` nØ`̀`YÉ`̀`°`̀`†`̀` oe »`̀ `̀a oÜ pô`̀ `̀ `̀ ` r°`̀ `̀ `̀ `VnCG
 kÓ pª©à°ù oe  1000  ,100  ,10
 ná`̀ `̀ ` s«`̀ `̀ `°`̀ `̀ `SÉ`̀ `̀ `°`̀ `̀ `SC’G n≥`̀ `̀ `FÉ`̀ `̀ `≤`̀ `̀ `ë`̀ `̀ `dG

 n•ÉªfC’Gh

    
ضاعفُ  المُ

: طَ األصفارِ ظْ نَمَ . الحِ بٍ رْ ملِ ضَ ا يأتِي تمثيلٌ ألربعِ جُ فِيمَ
mOÉMBG 4

Fourth pass Fourth pass Fourth pass Fourth pass

٤ × ١ = ٤

Fourth pass Fourth pass Fourth pass Fourth pass

٤ × ١٠ = ٤٠

٤ × ١٠٠ = ٤٠٠   

Fourth passFourth passFourth passFourth pass

٤ × ١٠٠٠ = ٤٠٠٠   

بِ  رْ كَ على ضَ دَ ؛ لِتُساعِ ربِ األساسيَّة واألنماطِ يُمكنكَ استعمالُ حقائقِ الضَّ
ا. هنيًّ : (١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠) ذِ أيِّ عددٍ في األعدادِ

رزةٍ. كمْ خرزةً  لبةٍ ١٠٠ خَ ، في كلِّ عُ رزِ لَبٍ منَ الخَ ى ٧ عُ َخَرٌز: اشترتْ سلمَ
ى؟  اشترتْ سلمَ

. ةَ وأنماطَ األصفارِ لِ الحقائقَ األساسيَّ إليجادِ ٧ × ١٠٠استعمِ
٧ × ١ = ٧mOÉMBG 7 = OÉMBG 1 × 7

٧ × ١٠ = ٧٠mäGô°ûY 7 = Iô°ûY 1 × 7

٧ × ١٠٠ = ٧٠٠mäÉÄe 7 = áÄe 1 × 7

رزةٍ. ى ٧٠٠ خَ نِ اشترتْ سلمَ إذَ



mäGô°ûY 4

mäÉÄe 4

m±ƒdCG 4

الضرُب في ُمضاَعفاِت العدِد ١٠٠

١٠٠٠١٠٠٠



٧٠٠٠ × دْ ٣ جِ أَوْ

٣ × ٧ = ٢١21 = G kOÉMBG 21 =     mOÉMBG 7 × 3

٣ × ٧٠ = ٢١٠210 = kIô°ûY 21 = mäGô°ûY 7 × 3

٣ × ٧٠٠ = ٢١٠٠2100 = káÄe 21 =     mäÉÄe 7 × 3

٣ × ٧٠٠٠ = ٢١٠٠٠21000 = É kØdCG 21 =     m±’BG 7 × 3

إضافةِ  مع   ٧  ×  ٣ هوَ  الجوابَ  أنَّ  ظْ  الحِ  ،  ٢١٠٠٠ هوَ   ٧٠٠٠  ×  ٣ نْ  إِذَ
. ٣  أصفارٍ عنِ اليمينِ



 päÉØYÉ°† oe  »`̀ pa  mOó`̀`Y  pÜ rô`̀ n°`̀†`̀ pd
 pÜ rô`̀ n°`̀V nè`̀JÉ`̀f ró`̀ `̀ pL rhnCG ,10 pOó`̀©`̀dG
 p∞ p°VnCG  sºK  , pás«°SÉ°SC’G  pá n≤«≤ nëdG

 .ø«ª«dG ≈dEG nQÉØ°UC’G

ا . نِيًّ هْ ا في مضاعفاتِ ١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠ ذِ ا أنْ تَضرِبَ عددً يُمكنُكَ أيضً
. بِ عددٍ ما في أيِّ عددٍ آخرَ رْ فُ هوَ ناتجُ ضَ ضاعَ والمُ

١٠ فٌ للعددِ  ضاعَ مُ   ٢٠   
١٠٠ فٌ للعددِ  ضاعَ مُ   ٢٠٠   

١٠٠٠ ٢٠٠٠ مضاعفٌ للعددِ    

وزنُها  فما   ، وجرامٍ كيلُ  ٢٠٠٠ × ٨ اإلطفاءِ  سيَّارةِ  وزنُ  كانَ  الِقَياُس:إذا 
؟ وجراماتِ بالكيلُ

، نحتاجُ إلى إيجادِ ٨  ×  ٢٠٠٠ وجراماتِ إليجادِ وزنِها بالكيلُ
٨ × ٢٠٠٠   

١٦٠٠٠   
. وجرامٍ نَ سيَّارةِ اإلطفاءِ ١٦٠٠٠ كيلُ زْ :َ ٨ × ٢٠٠٠ = ١٦٠٠٠ ، فإنَّ وَ بما أنّ



ْهِنيُّ رُب الذِّ الضَّ

16 =2 × 8 s¿CG oºn∏ r©nJ nâfCG : rô uµ na
mQÉØ°UCG oáKÓK n∑Éægh

الضرُب في ُمضاَعفاِت العدِد ١٠٠٠

١٧ 1000,100,10 äÉØYÉ°†e »a Üô°†dG :الدرس ٥-٢



óMGh ºbQ øe OóY »a Üô°†dG  ١٨

. ن ثالثةِ أصفارٍ  الناتجُ على أكثرَ مِ ا احتوَ حْ لماذَ رَ  ما ناتجُ ٤×٥٠٠٠؟ اِشْ

؟ ، فكمْ يبيعُ في ٦ أيامٍ يبيعُ مطعمٌ ٣٠٠ فطيرةٍ كلَّ يومٍ يبيعُ مطعمٌ    

؟ لِّيُّ للنوافذِ . ما العددُ الكُ افذَ ، ولكلِّ بيتٍ ١٠ نَوَ يوجدُ في أحدِ األحياءِ ١٠٠ بيتٍ  

 ، ا. إذا كانَ ثمنُ الكيلُوجرامِ الواحدِ ٤ رياالتٍ ، في كلِّ صندوقٍ ٢٠ كيلُوجرامً الٍ ٣ صناديقَ برتقالٍ  بقَّ لدَ  
لِّهِ؟ ا ثمنُ البرتقالِ كُ فمَ

؟ تَ الناتجَ ناتجَ ١ × ١٠٠٠٠؟ وضحْ كيفَ أوجدْ    

ي ١٨٠٠٠ ا يُساوِ مَ بٍ الناتجُ فيهِ رْ تَيْ ضَ لَ مْ تُبْ جُ مسألٌة مفُتوحٌة: اُكْ 

: مثال ٣ هنيَّ ، مستعمالً الحسابَ الذِّ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

: المثاالن ١، ٢ ةَ واألنماطَ الً الحقائقَ األساسيَّ ستعمِ ، مُ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

: مثال ٣ نِيَّ هْ ابَ الذِّ سَ الً الحِ ستعمِ ، مُ أوجدْ ناتجَ الضربِ

تُبِ العددَ المناسبَ في  : الَجْبُر: اُكْ

  ٣ × ٢٠
 : هنيَّ ، مستعمالً الحسابَ الذِّ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

٨ × ٦٠٠
 : هنيَّ ، مستعمالً الحسابَ الذِّ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ
٩ × ٩٠٠٠ 

٤ × ٣٠
 : نِيَّ هْ ابَ الذِّ سَ الً الحِ ستعمِ ، مُ أوجدْ ناتجَ الضربِ

٣ × ٩٠٠
 : نِيَّ هْ ابَ الذِّ سَ الً الحِ ستعمِ ، مُ أوجدْ ناتجَ الضربِ
٧ × ٦٠٠٠ 

: المثاالن ١، ٢ ةَ واألنماطَ ، مستعمالً الحقائقَ األساسيَّ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

٣ × ١ 

٣ × ١٠
٣ × ١٠٠

٣ × ١٠٠٠

٧ × ٤ 

٧ × ٤٠
٧ × ٤٠٠

٧ × ٤٠٠٠

٥ × ٦ 

٥ × ٦٠
٥ × ٦٠٠

٥ × ٦٠٠٠

٢ × ١
 : ةَ واألنماطَ الً الحقائقَ األساسيَّ ستعمِ ، مُ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ



٢ × ١٠
٢ × ١٠٠

٢ × ١٠٠٠

٦ × ٤
 : ةَ واألنماطَ الً الحقائقَ األساسيَّ ستعمِ ، مُ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ



٦ × ٤٠
٦ × ٤٠٠

٦ × ٤٠٠٠

٧ × ٨ 

٧ × ٨٠
٧ × ٨٠٠

٧ × ٨٠٠٠

إذا كانَ ٦ ×  = ٤٢،   فإنَّ ٦٠ ×  = ٤٢٠٠  إذا كانَ ٥ ×  ٧ =  ،  فإنَّ ٥٠ ×  = ٣٥٠٠  



٣ - ٥
. nádCÉ°ùªdG sπMC’ páHÉLE’G pá«dƒ≤©e pójóëJ nIQÉ¡e oπª©à°SCG : p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

صندوقٍ  كلُّ  مدرستهِ،  بِ  لطالَّ األقالمِ  مِن  صناديقَ  ثالثةَ  سعدٌ    دَ أَهْ
بُ المدرسةِ يحتاجونَ إلى  . وقد كان طالَّ ي علَى ٩٠٠ قلمٍ ا يحتوِ منهَ

. ٢٥٠٠ قلمٍ كلَّ شهرٍ
بَ المدرسةِ أكثرَ من شهرٍ. الَّ : إنَّ األقالمَ تكفِي طُ قالَ سعدٌ

؟  فهلْ هذا معقولٌ

٣ × ٩٠٠    

٢٧٠٠    
٢٥٠٠، فإنَّه من المعقولِ القولُ بأنَّ ٣ صناديقَ من األقالمِ تكفِي أكثرَ  < بما أنَّ ٢٧٠٠

 . من شهرٍ واحدٍ

ا معطياتُ المسألةِ؟ مَ
.  للمدرسةِ ثالثةَ صناديقَ • أهدَ

. • كلُّ صندوق يحتوي على ٩٠٠ قلمٍ
بُ إلى ٢٥٠٠ قلمٍ شهريًّا. الَّ • يحتاجُ الطُّ

؟ ما المطلوبُ
بَ أكثرَ من شهرٍ؟ الَّ • هلْ من المعقولِ القولُ بأنَّ ٣ صناديقَ من األقالمِ تكفِي الطُّ

رْ إنْ كانَ الناتجُ معقوالً أم ال. رِّ دْ ناتجَ ٣ × ٩٠٠، ثمَّ قَ جِ أَوْ

. ربِ قِ مِن الضَّ يمكنُكَ استعمالُ الجمعِ للتَّحقُّ
٩٠٠ + ٩٠٠ + ٩٠٠ = ٢٧٠٠

. نِ اإلجابةُ صحيحةٌ إِذَ

  27 = 9 × 3 rô uµ na
. pè pJÉsædG ≈dEG pø rjôØ p°U r∞°VnCG

صندوقٍ  كلُّ  مدرستهِ،  بِ  لطالَّ األقالمِ  مِن  صناديقَ  ثالثةَ  سعدٌ    دَ أَهْ
بُ المدرسةِ يحتاجونَ إلى  . وقد كان طالَّ  قلمٍ
صندوقٍ  كلُّ  مدرستهِ،  بِ  لطالَّ األقالمِ  مِن  صناديقَ  ثالثةَ  سعدٌ    دَ أَهْ
بُ المدرسةِ يحتاجونَ إلى  . وقد كان طالَّ  قلمٍ
صندوقٍ  كلُّ  مدرستهِ،  بِ  لطالَّ األقالمِ  مِن  صناديقَ  ثالثةَ  سعدٌ    دَ أَهْ

١٩ ádCÉ°ùªdG πM IQÉ¡e :الدرس ٥-٣



óMGh ºbQ øe OóY »a Üô°†dG  ٢٠

: بَبَ رِ السَّ كُ اذْ ا كانتِ اإلجابةُ معقولةً أمْ ال، وَ رْ إذَ رِّ قَ

تي  الَّ امِ  األيَّ رُ  تُظْهِ اآلتيةُ  رةُ  فكِّ المُ الِقَياُس:  

: اجتَهُ في كلِّ شهرٍ ا طارقٌ درَّ يستعملُ فيهَ




 
































 

اجتَهُ مسافةَ ١٠ كيلومتراتٍ في  يقودُ طارقٌ درَّ  
بأنِّ  القولُ  المعقولِ  من  فهلْ  الواحدةِ.  ةِ  المرَّ
في  كيلُومترٍ   ٥٠٠ من  أكثرَ  اجتهُ  درَّ قادَ  ا  طارقً

؟ رٍ ٦ أشهُ

تي  الَّ ياالتِ  الرِّ مجموعَ  اآلتيةُ  القائمةُ  رُ  تُظْهِ  
االتِهم، ها مجموعةٌ من األطفالِ في حصَّ يوفِّرُ

وفِّرهُ  يُ فهلْ من المعقولِ القولُ بأنَّ مجموعَ ما   
ا هوَ ٢٠٠ ريالٍ تقريبًا؟ األطفالُ جميعً

ونُ ١٨٠ رياالً   مسألةً يَكُ

ا. إجابةً معقولةً لهَ

بْ عن األسئلةِ ١-٤: ابقةِ ثمَّ أجِ ارجعْ إلى المسألةِ السَّ
، لماذا ضربتَ    للحكمِ على معقوليةِ كالمِ سعدٍ

٣ في العددِ ٩٠٠؟

ربِ           الضَّ ناتجِ  في  فرانِ  صِ يوجدُ  ا  لماذَ وضحْ   
٣ × ٩٠٠

ي يمكنُ أنْ يجعلَ كالمَ  ، ما الَّذِ راجعِ المسألةَ  
؟ سعدٍ غيرَ معقولٍ

 المدرسةَ خمسةَ صناديقَ  ا أهدَ ضْ أنَّ سعدً تَرِ اِفْ  
، فهلْ من المعقولِ القولُ بأنَّ األقالمَ  منَ األقالمِ

. حْ ذلكَ رَ ؟ اِشْ ةَ شهرينِ بَ مدَّ ي الطُّالَّ تكفِ

فهلْ  يوميًّا.  صحيفةً   ٤٠ بتوزيعِ  باسمٌ  يقومُ   
ها  عُ تي يوزِّ فِ الَّ حُ ٤٠٠ تقديرٌ معقولٌ لعددِ الصُّ

باسمٌ أُسبوعيًّا؟
وبٍ  حاسُ لشراءِ  أُسبوعيًّا  رياالً   ٨٠ ريمُ  رُ  تُوفِّ  
 ، ا ١٥٠٠ ريالٍ هَ . إذا كانَ لديْ ثمنُه ٢٠٠٠ ريالٍ
هازِ  هُ يمكنُها شراءُ جَ ن المعقولِ القولُ بإنَّ فهلْ مِ

ا؟ هَ ن توفيرِ وبِ بعدَ ٦ أسابيعَ مِ الحاسُ

داخلَ  مشيًا  أسبوعيًّا  دقيقةً   ٦٠ العنودُ  ي  تُمضِ  
، فهلْ من المعقولِ القولُ بأنِّ  أحدِ المتنزهاتِ
المتنزهِ  داخلَ  مشيًَا  دقيقةً  ي ٢٤٠  تُمضِ العنودَ 

؟ خاللَ ٤ أسابيعَ

oá∏Ø£dGpä’ÉjôdG oOóY
oógÉf48
≈n¡of52
oOƒ∏N47
oAÉah53

بأنِّ  القولُ  المعقولِ  من  فهلْ  الواحدةِ.  ةِ  المرَّ
في  كيلُومترٍ   

فهلْ  يوميًّا.  صحيفةً   
ها  عُ تي يوزِّ فِ الَّ حُ  تقديرٌ معقولٌ لعددِ الصُّ

oá∏Ø£dG
oógÉf
≈ n¡of
oOƒ∏N
oAÉah



رِب رِبتقديُر نواتِج الضَّ تقديُر نواتِج الضَّ ٤ - ٥

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ
 pÜô`̀ `̀ s°`̀ `̀†`̀ `̀dG nè`̀ `̀ `̀ JGƒ`̀ `̀ `̀ f oQ uó``````````````` nboCG

. pÖjô≤sàdG p∫Éª©à°SÉH

   

التَّقديرُ

شاركتْ ٢٦ مدرسةً في مسابقةٍ 
، إذا  ها إدارةُ التعليمِ ثقافيةٍ تعقدُ
كانت كلُّ مدرسةٍ قدْ أرسلتْ ٦

طالبٍ للمشاركةِ،
سابقةِ؟  وا في هذهِ المُ ين شاركُ البِ الَّذِ فما العددُ التَّقريبيُّ للطُّ

ا ال تحتاجُ إلى إجابةٍ دقيقةٍ. يمكنُكَ استعمالُ التَّقديرِ عندمَ

سابقةِ الثَّقافيَّةِ؟ وا في المُ ين شاركُ بِ الَّذِ الَّ يبيُّ للطُّ َمْدَرَسٌة: ما العددُ التَّقرِ
بِ العددَ األكبرَ ٢٦ إلى أقربِ عشرةٍ. رِّ  قَ    

٦ × ٢٦

٦ × ٣٠
رِبْ ذِهنيًّا. اِضْ     

٦ × ٣٠ = ١٨٠
سابقةِ ١٨٠ طالبًا تقريبًا. نْ قد شاركَ في هذهِ المُ إِذَ

أنْ  في  الحقُّ  طالبٍ  ولكلِّ   ، طالبٍ  ١٠٤ المدارسِ    إحدَ في  : َمْدَرِسيٌّ َحْفٌل 
؟ ينَ وِّ رْ عددَ المدعُ دِّ . قَ درسيِّ بَائِهِ للحفلِ المَ رِ قْ وَ ٣ مِن أَ يدعُ

بُ العددَ األكبرَ ١٠٤ إلى أقربِ مئةٍ. رِّ قَ ربِ ٣ × ١٠٤، نُ لتقديرِ ناتجِ ضَ
٣ × ١٠٤

٣× ١٠٠ = ٣٠٠



ا ال تحتاجُ إلى إجابةٍ دقيقةٍ. التَّقديرِ عندمَ



قريِب التقديُر  باستعماِل التَّ

    

 




 

 
   30 ≈dEG oÜ sô n≤oJ 26

100 ≈dEG oÜ sô n≤oJ 104

104 nÜ uô≤àd pOGóYC’G s§N πª©à°SG
100 pÜôbCG n≈dEG

 Ü qôb  pÜô°†dG  pèJGƒf  pÖjô≤J  nóæY
10 røe nôÑcCG o¿ƒµj ÉeóæY nπeÉ©dG

. الَيْ ٣٠٠ شخصٍ وَ ينَ حَ عددُ المدعوِّ

٢١ Üô°†dG èJGƒf ôjó≤J :الدرس ٥-٤



óMGh ºbQ øe OóY »a Üô°†dG  ٢٢

: األمثلة ١-٣ ربِ رْ إِذا كانَ التَّقديرُ أكبرَ منْ أمْ أقلَّ منَ اإلجابةِ الدقيقةِ لناتجِ الضَّ كُ ، ثمَّ اذْ اتِجَ رِ النَّ دِّ قَ

٩ × ٨٧٠   ٦ × ٥٥٠٠ ٩ × ٧٤٢٠ 

ةَ  مدَّ ا  شهريًّ رياالً   ١١٢٥ وا  يوفِّرُ أنْ  وعائلتُه  عليٌّ  رَ  قرَّ  
حلةِ إلى مصايِفِ عسيرٍ تبلغُ  . إذا كانَتْ تكاليفُ الرِّ ٨ أشهرٍ
؟  حلةِ الرِّ تكاليفَ  يغطِّي  سيوفِّرونَه  ما  فهلْ   ، رياالً  ٩٨٣٠

. حْ ذلكَ رَ اِشْ

ا يُعطِي التَّقريبُ  . لماذَ ةَ ٨ أشهرٍ رُ مبلغَ ١٤٩٩ رياالً في كلِّ شهرٍ مدَّ ضْ أنََّ عائلةَ عليٍّ ستوفِّ تَرِ  اِفْ
؟  ا خاطئًا عنْ مبلغِ التَّوفيرِ رً إلى أقربِ ألفٍ مؤشِّ

.١٩٩٣ × رْ ناتجَ  ٨ دِّ قَ

. ةَ واألنماطَ ربِ األساسيَّ ستعمالً حقائقَ الضَّ رِبْ مُ مَّ اِضْ ، ثُ الً بْ أوَّ رِّ قَ
٨ × ١٩٩٣

٨ × ٢٠٠٠ = ١٦٠٠٠
ي ١٦٠٠٠ تقريبًا. بِ ٨ × ١٩٩٣ يُساوِ رْ نْ ناتجُ ضَ إِذَ

ربِ يكونُ  ا فإِنَّ تقديرَ ناتجِ الضَّ نَا العددَ ١٩٩٣ إلى قِيمةٍ أكبَر؛ لِذَ بْ رَّ ظْ أنَّنا قَ الحِ
أكبرَ مِنَ اإلجابةِ الدقيقةِ.



2000 ≈dEG oÜ sô≤oJ 1993 : rô uµ na  ≈`̀∏`̀ rY nCG  máª« pb  ≈`̀dEG  oÜ uô`̀ n≤`̀ oJ  É neóæY •
 nøe nôÑcCG o¿ƒµj pÜô s°†dG nôjó≤J s¿EÉa

. pÜô s°†dG pèJÉæd á≤«bódG páHÉLE’G
 sπbCG máª«b ≈`̀dEG  oÜ uô`̀ n≤`̀ oJ  É neóæYh •
 o¿ƒµj pÜô`̀ s°`̀†`̀dG pè`̀JÉ`̀f nô`̀jó`̀≤`̀J s¿EÉ```a
 pèJÉæd  pá≤«bódG  pá`̀HÉ`̀LE’G  nø`̀ pe  sπ``bCG

. pÜô s°†dG

٤٤٩
٥  ×

٤٧
٤  ×

٣٢٩٣
٤  ×



َواتِج الكبيرِة َتقديُر النَّ



٢٣ Üô°†dG èJGƒf ôjó≤J :الدرس ٥-٤

: األمثلة ١-٣ ربِ رْ إذا كانََ التَّقديرُ أكبرَ منْ أمْ أقلَّ مِنَ اإلجابةِ الدقيقةِ لناتجِ الضَّ كُ ، ثمَّ اذْ ربِِ رْ  ناتجَ الضَّ دِّ قَ

٨ × ٦٤٧ ٥ × ٣٥٥ ٧ × ٤٥٠  ٥ × ٢٨ 

٧ × ٩٣١٠    ٩ × ٣٥٠٠     ٦ × ٨٨١٦ ٩ × ٩٤٩٨ 

بنِ  انَ  حسَّ مدرسةِ  فصولِ  منْ  فصلٍ  كلِّ  في   
عددُ  يبلغُ  كمْ  طالبًا.   ٢٤ االبتدائيَّةِ  ثابتٍ 
فُصولِ  كانَ عددُ  ا  إذَ تقريبًا،  المدرسةِ  طالَّبِ 

؟ المدرسةِ ٨ فصولٍ

ا  وإِيابً ا  ذهابً ةَ  وجدَّ ةَ  مكَّ مدينتي  بينَ  المسافةُ  تبلغُ   
المسافةَ  هذهِ  يقطعُ  فهدٌ  كانَ  ا  إذَ ا،  ١٥٨ كيلومترً
تقريبًا يكونُ  ا  ، فكمْ كيلُومترً فِي األُسبوعِ اتٍ  ٦ مرَّ
؟ ها فهدٌ في األُسبوعِ مجموعُ المسافاتِ التي يقطعُ

٣٢
٥  ×

٥٦٢
٦  ×

٧٢٩
٨  ×

٩٤٩
٤  ×



 ، صولِ على جوائزَ ا من أجلِ الحُ ، وتجمعانِ نقاطً  تذهبُ كلٌّ منْ نوفَ وسميرةَ إلى مدينةِ األلعابِ    

ةِ  مَ زِ اطِ الالَ قَ دَ النُ دَ حُ عَ ضِّ الِي يُوَ ل التَّ كْ والشَّ

ا. نْهَ ائِزةٍ مِ لِّ جَ لى كُ ولِ عَ صُ لِلْحُ

، وحصلَتْ على  تينِ ذهبت نوف مرَّ
ا أكبرُ جائزةٍ  ةٍ. مَ ٥١٥٠ نقطةً في كلِّ مرَّ

ا؟ ا أنْ تحصلَ عليْهَ يمكنُهَ

ا نوف  كمْ لعبةَ سيَّارةٍ يمكنُ أنْ تحصلَ عليْهَ
تها؟ بالنِّقاطِ الَّتي جمعَ

ا  ، فما أكبرُ جائزتينِ يمكنُهَ ةٍ ٩٠٥٠ نقطةً تْ فِي كلِّ مرَّ ، وجمعَ اتٍ إلى مدينةِ األلعابِ إذا ذهبتْ سميرة ٧ مرَّ

الحصولُ عليها؟







ةِ  مَ زِ اطِ الالَ قَ دَ النُ دَ حُ عَ ضِّ الِي يُوَ ل التَّ كْ والشَّ

ا نوف  كمْ لعبةَ سيَّارةٍ يمكنُ أنْ تحصلَ عليْهَ



óMGh ºbQ øe OóY »a Üô°†dG  ٢٤

الدقيقةِ  اإلجابةِ  نَ  مِ أقلَّ  أمْ  أكبرَ  كَ  تقديرُ كانَ  ا  إذَ تعرفَ  أنْ  يُمكنكَ  كيفَ  حْ  رَ اِشْ  : t… pOó©dG  t¢ù pëdG 

. بٍ رْ ضَ لمسألةِ 

لحاصلِ  الدقيقةِ  اإلجابةِ  معقوليةِ  ن  مِ دِ  للتَّأكُّ التَّقريبِ  استعمالُ  يمكنُكَ  كيفَ    

ضربِ ٤ × ١٨٩؟

  أيُّ أزواجِ األعدادِ اآلتيةِ هوَ األنسبُ إلكمالِ 

:؟    × ١٠٠ =   جملةِ الضربِ التاليةِ
(الدرس ٥-٢)  

٧٣٠ ، ٧٠٣٠ جـ) ٧٣ ،  ٧٣٠ أ)

٧٣ ، ٧٣٠٠ د) ٧٣ ، ٧٣٠٠٠ ب)

رْ ناتجَ ضربِ ٦٤٩ × ٧: (الدرس٥-٤) قدِّ رْ ناتجَ ضربِ   قدِّ رْ ناتجَ ضربِ   قدِّ رْ ناتجَ ضربِ   قدِّ  
٤٥٥٠ جـ) ٤٢٠٠ أ)

٤٤٨٠ د) ٤٩٠٠ ب)

. (مهارة سابقة) ا وواحدٍ اكتبْ الصيغةَ القياسيةَ للعددِ ثالثةِ ماليين وخمس مائةِ وسبعٍ وأربعينَ ألفً   . ا وواحدٍ اكتبْ الصيغةَ القياسيةَ للعددِ ثالثةِ ماليين وخمس مائةِ وسبعٍ وأربعينَ ألفً   . ا وواحدٍ اكتبْ الصيغةَ القياسيةَ للعددِ ثالثةِ ماليين وخمس مائةِ وسبعٍ وأربعينَ ألفً   . ا وواحدٍ اكتبْ الصيغةَ القياسيةَ للعددِ ثالثةِ ماليين وخمس مائةِ وسبعٍ وأربعينَ ألفً  

ا.  ا مربعً ا، وتبلغُ مساحةُ دولةِ لبنان ١٠٤٥٢ كيلومترً ا مربعً تبلغُ مساحةُ دولةِ الكويتِ ١٧٨٢٠ كيلومترً تبلغُ مساحةُ دولةِ الكويتِ   تبلغُ مساحةُ دولةِ الكويتِ   تبلغُ مساحةُ دولةِ الكويتِ    
.  (مهارة سابقة) رِ الفرقَ بينَ مساحتَي هاتينِ الدولتينِ بالتقريبِ إلَى أقربِ ألفٍ قدِّ

. مثِّلِ الجملةَ العدديةَ ٣ + ٩ = ١٢ بالكلماتِ مثِّلِ الجملةَ العدديةَ   مثِّلِ الجملةَ العدديةَ   مثِّلِ الجملةَ العدديةَ    

: (الدرس ٥-٢) أوجدْ ناتجَ الضربِ مستعمالً الحسابَ الذهنيَّ

٤ × ٨٠٠  ٣ × ٤٠ 

٧ × ٩٠٠٠  ٩ × ٦٠٠ 



َضْرُب عدٍد من رقميِن في عدٍد منَضْرُب عدٍد من رقميِن في عدٍد من ٥ - ٥
 رقٍم واحٍد دوَن إعادِة التجميِع رقٍم واحٍد دوَن إعادِة التجميِع

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ
 pø`̀«`̀ª`̀bQ ø`̀ ` pe G kOó`̀ `̀ `Y oÜ pô```` r°````VnCG
 n¿hO móMGh mºbQ ø pe mOóY »a

. p™« pªéàdG pIOÉYEG

   
ةُ زئيَّ ربِ الجُ اتجُ الضَّ نَوَ

. ما  يهِ ١٣ كرةً رَ وأخوَ مَ معَ كلٍّ من عُ
ا؟ مُ جميعً اتِ لديهِ رَ عددُ الكُ

بِ ٣ × ١٣ رْ ربِ إليجادِ ناتجِ ضَ هُ عن حقائقِ الضَّ يمكنُكَ استعمالُ ما تعرفُ
نٍ منْ أحدِ العددينِ  ةِ ؛ أيْ ضربُ كلِّ مكوّ ربِ الجزئيَّ منْ خاللِ إيجادِ نواتجِ الضَّ
الجزئيةِ  الضربِ  نواتجِ  وجمعُ   ، منفصلٍ بشكلٍ  اآلخرِ  العددِ  مكوناتِ  في 

. ى ناتجِ الضربِ النهائيِّ للحصولِ علَ

رَ وأَخويْهِ؟ مَ  عُ كراٌت: ما عددُ الكراتِ الَّتي لدَ
٣ ×١٣ : اليةُ بكةُ التَّ بيِّنُ الشَّ تُ

٣

١٣

٣

٣١٠ +

ها. ةَ ثم اجمعْ ربِ الجزئيَّ دْ نواتجَ الضَّ جِ أَوْ
٣ × ٣    = ٩

٣ × ١٠ = ٣٠
٩ + ٣٠ = ٣٩
٣ × ١٣ = ٣٩

. رَ وأَخويْهِ ٣٩ كرةً مَ نْ معَ عُ إِذَ



استعماُل النماِذِج

بِ  رْ ربِ إليجادِ ناتجِ ضَ هُ عن حقائقِ الضَّ يمكنُكَ استعمالُ ما تعرفُ

3 × 3 oπuãªj p¥QRC’G p¿ƒs∏dÉH oπs∏¶ªdG oAõédG

10 × 3 oπuãªj u»dÉ≤oJôÑdG p¿ƒs∏dÉH oπs∏¶ªdG oAõédG

. زأينِ بكةَ جُ ئِ الشَّ زِّ جَ

٢٥ ™«ªéàdG IOÉYEG ¿hO óMGh ºbQ øe OóY »a ø«ªbQ øe OóY Üô°V :الدرس ٥-٥



óMGh ºbQ øe OóY »a Üô°†dG  ٢٦

. بِ عددينِ يالتِ إليجادِ ناتجِ ضرْ ستطِ ا استعمالُ نماذجِ المُ يمكنُكَ أيضً

. ويمكنُكَ أنْ تضربَ في عددٍ مِن رقمٍ واحدٍ دونَ استعمالِ النَّماذجِ

استعماُل النماِذِج

 pêPÉ`̀ª`̀f o∫É`̀ª`̀©`̀à`̀°`̀SG É`̀ k°`̀†`̀jCG n∂`̀ oæ`̀µ`̀ª`̀ oj
 pÜô s°†dG ≈n∏Y n∑ nóYÉ°ùàd päÉÑ©µªdG

. móMGh mºbQ røe mOóY »a

٢٣ كتابًا. ا لـِ مَ عُ كلٌّ منهُ تَّسِ ، يَ تبِ انِ منَ الكُ   ُكتٌب: في مكتبةٍ رفَّ

؟ ينِ فَّ ا على الرَّ هَ عُ ضْ ما عددُ الكتبِ الَّتي يمكنُ وَ

٢ × ٢٠ = ٤٠   ٢ × ٢٣ ْر: َقدِّ

مُ أنَّ : ٢٣ = ٣ + ٢٠ لَ تَعْ

٢

٢٠ ٣+

٢ × ٢٠ = ٤٠ ٢ × ٣ = ٦

. يْنِ فَّ عُ ٤٦ كتابًا على الرَّ نْ يمكنُكَ وضَ إِذَ



استعماُل النماِذِج

٤

٢٠ ١+

٤× ٢٠= ٨٠ ٤ × ١ = ٤

رِبْ  في اآلحادِِ اِضْ     ِِرِبْ في العشرات اِضْ     

٢١
٤  ×
٤

٢١
٤ ×
٤

٨٠ +
٨٤

٢١
٤  ×

٨٤

4 =   1 × 4

80 = 20 × 4

٢١ × ٤ : دْ ناتجَ جِ أَوْ
رِبْ في العشراتِِ ، ثمَّ اضْ رِبْ في اآلحادِِ اضْ



استعماُل القلِم والورقِة

äGô°ûY 8 = äGô°ûY 2 × 4 mOÉMBG 4 = OÉMBG 1 × 4

ْق: يبيِّنُ النَّموذجُ أنَّ ٤ × ٢١ = ٨٤ َتَحقَّ



٢٧ ™«ªéàdG IOÉYEG ¿hO óMGh ºbQ øe OóY »a ø«ªbQ øe OóY Üô°V :الدرس ٥-٥

ةِ اإلجابةِ: األمثلة ١-٣ دَ مِن معقولِيَّ أَكَّ لِ التَّقريبَ لتتَ ، ثمَّ استعمِ ربِِ دْ  ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

ةِ اإلجابةِ: األمثلة ١-٣ دَ مِن معقولِيَّ أَكَّ لِ التَّقريبَ لتتَ ، ثمَّ استعمِ ربِِ دْ  ناتجَ الضَّ جِ ةِ اإلجابةِ: أَوْ دَ مِن معقولِيَّ أَكَّ لِ التَّقريبَ لتتَ ، ثمَّ استعمِ ربِِ دْ  ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

 ، الفطائرِ ا من  كيسً افةِ ٢١  الكشَّ فريقِ   لَد  
. إذا أكلَ الفريقُ  في كلِّ كيسٍ منها ٤ فطائرَ
دا ٩ منها، فما عددُ الفطائرِ  كلَّ الفطائرِ ما عَ

؟ تي أكلَها الفريقُ الَّ

 ، وفِ  الصُّ من  قطعٍ   ٤ منالُ  قطَّعتْ  الِقَياٌس:  

ا. ما مجموعُ أطوالِ قِطَعِ  ا ١١ سنتمترً طُولُ كلٍّ منهَ
؟ وفِ الصُّ

. ن ١٠٠ بواحدٍ ا يكونُ ناتجُ ضربِه في ٣ أقلَّ مِ تُبْ عددً مسألٌة مفُتوحٌة: اُكْ 

. حْ ذلكَ رَ بِ ٣٢ في ٣؟ اشْ رْ ه ناتجُ ضَ بِ ٣ فِي ٣٢ هوَ نفسُ رْ     هلْ ناتجُ ضَ

ةِ اإلجابةِ:  دَ مِن معقولِيَّ أَكَّ لِ التَّقريبَ لتتَ ، ثمَّ استعمِ ربِِ دْ  ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

٢ × ٢٤ ٣ × ٢٢  ١ × ٩٧ ٢ × ١٤ 

٤ × ٢٢ ٥ × ١١ ١٢
٤  ×

٤٢
٢  ×



٤٤
٢  ×

 ٢٠
٤  ×

٣٠
٣  ×

 ١٢
٣  ×



. إذا كانَ  فِّ ٢٤ طاولةً رفةِ الصَّ في غُ  
على كلِّ طاولةٍ كتابان. فما عددُ 
الكتبِ على الطاوالتِ جميعها؟

كَ نموذجُ مساحةِ المستطيلِ  كيفَ يُساعدُ 

؟ بِ عددينِ رْ سابِ ناتجِ ضَ على حِ

فوفِ (الثَّالثِ  بِ في الصُّ الَّ يِّنُ أعدادَ الطُّ بَ رُ يُ جاوِ  الجدولُ المُ  
.( ابعِ والخامسِ في مدرسةِ البيانِ والرَّ

؟ ابعِ فِّ الرَّ بِ في الصَّ ما عددُ الطُّالَّ
؟ فِّ الثَّالثِ بِ الصَّ ابعِ على عددِ طالَّ فِّ الرَّ بِ الصَّ كمْ يزيدُ عددُ طالَّ

ا؟ هَ فوفِ جميعِ بِ في الصُّ ما عددُ الطُّالَّ





  
 

















   
 



óMGh ºbQ øe OóY »a Üô°†dG  ٢٨óMGh ºbQ øe OóY »a Üô°†dG

اْخِتباُر ُمْنَتَصِف الَفْصِل٥
الدروُس مْن ٥-١ إَلى ٥-٥

لَ ظافرٌ ألوانَ ٣٠ سيارةً  سجَّ     
ا في  ها كمَ ، فوجدَ تقفُ فِي أحدِ المواقفِ

الجدولِ التالِي:
غير ذلكأخضرأحمرأسودأبيض

 ٩١٢٥٣١

أيٌّ منْ أعدادِ السياراتِ التاليةِ تمثِّلُ مضاعفاتٍ 
للعددِ ٣؟ (الدرس ٥-١)

٣، ٩، ١٢    ٥، ١٢    
٥، ٩، ١٢    ١، ٣، ٥ 

 : أوجدِ الناتجَ مستعمالً حقائقَ الضربِ واألنماطَ
(٢ - (الدرس ٥

٣ × ٤ 
٣ × ٤٠

٣ × ٤٠٠
٣ × ٤٠٠٠

١٢ × ٥ 
١٢ × ٥٠

١٢ × ٥٠٠
١٢ × ٥٠٠٠

 ، ا كانَ وزنُ سيارتينِ هوَ ٢ × ٣٠٠٠ كيلوجرامٍ إذَ ا كانَ وزنُ سيارتينِ هوَ   إذَ ا كانَ وزنُ سيارتينِ هوَ   إذَ ا كانَ وزنُ سيارتينِ هوَ   إذَ  
(٢ - ؟ (الدرس ٥ ا وزنُ السيارتينِ فمَ

(١ - تِي: (الدرس ٥ أْ ا يَ يْمَ دٍ فَ دَ لِّ عَ مَ كُ اسِ وَ دْ قَ جِ            أَوْ

٣٦                                      ٢٧     

ى إلى ٢٩٢ عود سواكٍ لعملِ  تحتاجُ سلْمَ ى إلى   تحتاجُ سلْمَ ى إلى   تحتاجُ سلْمَ ى إلى   تحتاجُ سلْمَ  
ي  ، إذا كانتِ العلبةُ الواحدةُ تحتوِ مشروعٍ

يَ  ا، فهلْ منَ المناسبِ أن تشترِ علَى ١٥٠ عودً
 . لبتينِ منْ علبِ السواكِ ؟ وضحْ إجابتَكَ عُ

(٣ - (الدرس ٥

علبٍ   ٦ منيرةَ    لــدَ منيرةَ     لــدَ منيرةَ     لــدَ  
كلٍّ  في   ، البالوناتِ منَ 
منَ  هلْ  بالونًا،   ١٢ ا  منْهَ
ا المناسبِ القولُ بأنَّ لديهَ
(٣ - ٧٥ بالونًا؟ (الدرس ٥

(٤ - ا يأتِي: (الدرس ٥ قدرْ ناتجَ الضربِ في كلٍّ ممَّ

٥ × ٧٤٩٣                    ٣ × ٢٥٢ 

لالنتهاءِ  ا  شهريًّ صفحةً   ٢٦٣ قراءةَ   فاطمةُ  رتْ  قرَّ 
صفحاتِ  عدد  رْ  قدِّ  . شهورٍ  ٤ خاللَ  ا  كتابِهَ منْ 

(٤ - ؟ (الدرس ٥ الكتابِ
اللهِ أجهزةً   عبدُ  اشترَ    

طًا على  قسَّ كهربائيةً جديدةً علَى أنْ يدفعَ ثمنَها مُ
، قيمةُ القسطِ الشهريِّ الواحدِ  خمسةِ شهورٍ

رْ كمْ سيدفعُ في نهايةِ المدةِ.  . قدِّ ١٨٧٥ رياالً
(٤ - (الدرس ٥

. ٩٣٧٥ رياالً جـ)   . ٥٠٠٠ ريالٍ    أ)
. ١٠٠٠٠ ريالٍ .                  د) ٧٥٠٠ ريالٍ ب)

 يغطِّي الجالونُ الواحدُ منَ الدهانِ  
رَ سعدٌ أنَّ  ا، قدَّ ا مربعً ا مساحتُهُ ٣٥ مترً سطحً
ا  ي لتغطِّيَ سطحً ٣ جالوناتٍ من الدهانِ تكفِ

 سعدٍ ما يكفيهٍ  ا. هلْ لدَ ا مربعً مساحتُهُ ١٤٠ مترً
(٤ - . (الدرس ٥ ؟ وضحْ إجابتَكَ منَ الدهانِ

، ثمَّ استعملِ التقريبَ لتتأكدَ منْ  أوجدْ ناتجَ الضربِ
(٥ - معقوليةِ اإلجابةِ: (الدرس ٥

٥١
٣ ×

 ٤٣
٢ ×



البقاالتِ    إحــدَ فِي  يوجدُ         
ي علَى ٢٢ علبة،  . كلُّ صندوقٍ يحتوِ ٤ صناديق عصيرٍ

  (٥- لبِ العصيرِ فِي البقالةِ؟ (الدرس ٥ ا عددُ  عُ فمَ
٨٨ جـ)    ٢٦ أ)

١٨٨ ٢٨        د)           ب)
 كيفَ تستعملُ نواتجَ 

ب)


الضربِ الجزئيةَ فِي إيجادِ ناتجِ ١٣ × ٣؟ 
(٥ - (الدرس ٥

علبٍ   
كلٍّ  في   ، البالوناتِ منَ 
علبٍ   
كلٍّ  في   ، البالوناتِ منَ 
علبٍ   

منَ  هلْ  بالونًا،   



ْرِس ِفْكَرُة الدَّ
 n∞°ûµà°SC’  nêPÉªsædG  oπ pª©à°SnCG
 ø`̀` pe mOó`̀ `̀ `̀Y pÜ rô`̀ `̀ ` n°`̀ `̀ `V nπ`̀`°`̀ `UÉ`̀`M
 mº`̀`bQ ø``` pe mOó````Y »`̀`a pø`̀«`̀ª`̀bQ

. p™«ªésàdG pIOÉYEG n™e móMGh

نحتاجُ  وهكذا   ، نجمعُ عندما  التجميعِ  إعادةِ  إلى  أحيانًا  نحتاجُ  فإننا  تعلمُ  كما 
. ربِ أحيانًا إلى إعادةِ التجميعِ عندَ الضَّ

  ١٦ × ا لـ : ٢ لْ نموذجً مَ اِعْ
ثِّلْ مجموعتينِ في كلٍّ منها ١٦ مَ

مكعبًا .
لْ عشرةً واحدةً و ٦ آحادٍ  استعمِ

لِّ مجموعةٍ. في كُ

   ا مِجِ اآلحادَ معً ادْ
ا . والعشراتِ معً

   َيع مِ دِ التَّجْ أَعِ
كعشرةٍ   ١٢ تجميعَ  ــدْ  أَعِ

واحدةٍ  و  ٢ آحاد.

  . ةَ زئِيَّ ربِ الجُ عْ نَواتجَ الضَّ مَ اِجْ

. ربِ أحيانًا إلى إعادةِ التجميعِ عندَ الضَّ











١٦
٢  ×

٣٠
٢  +

٣٢

16 øe p¿ÉàYƒªée

10 øe p¿ÉàYƒªée    6 øe p¿ÉàYƒªée

äGô°ûY 1 h OÉMBG 2 = G kOÉMBG 12

نْ ٢ × ١٦ = ٣٢ إِذَ

١٦ × دِ النَّاتجَ : ٢ جِ أَوْ

(6 - 5)  p¢SQ só∏d l•É n°ûnf

َضرُب عدٍد من رقميِن في عدٍد منَضرُب عدٍد من رقميِن في عدٍد من
رقٍم واحٍد مَع إعادِة الّتجميِعرقٍم واحٍد مَع إعادِة الّتجميِع

٢٩ ™«ªéàdG IOÉYEG ™e óMGh ºbQ øe OóY »a ø«ªbQ øe OóY Üô°V :استكشاف ٥-٦



óMGh ºbQ øe OóY »a Üô°†dG  ٣٠

ا لـِ ٢ × ١٦. لْتَ نموذجً حْ كيفَ عمِ رَ اِشْ  

: ربِِ دْ  ناتجَ الضَّ جِ ، ثمَّ أَوْ ربِ لكلِّ نموذجٍ تُبْ جملةَ الضَّ اُكْ

: باتِ الً المكعَّ ستعمِ ، مُ ربِِ دْ  ناتجَ الضَّ جِ أَوْ





١٧ × ٣                                   ٤ × ٢٤                                  ١٢ × ٦                          ٥ × ٨ 

. بُ رِ ا تضْ     متَى تَحتاجُ إلى إعادةِ التَّجميعِ عندمَ

؟ ربِ ا ناتِجُ الضَّ ن ١٦، فمَ نُ مِ ، وكلُّ مجموعةٍ تَتكوَّ إذا كانََ لديكَ ٤ مجموعاتٍ  

. حْ ذلكَ رَ ؟ اِشْ ربِ ا إلى إعادةِ التَّجميعِ عندَ الضَّ هلْ تحتاجُ دائمً  

؟ يَّرَ عددُ كلٍّ منَ اآلحادِ والعشراتِ بعدَ إعادةِ التَّجميعِ غَ كيفَ تَ  

؟ تَ التَّجميعَ دْ لماذا أَعَ  

 




٣١ ™«ªéàdG IOÉYEG ™e óMGh ºbQ øe OóY »a ø«ªbQ øe OóY Üô°V :الدرس ٥-٦

َضْرُب عدٍد من رقميِن في عدٍد منَضْرُب عدٍد من رقميِن في عدٍد من ٦ - ٥
جميِع جميِعرقٍم واحٍد مَع إعادِة التَّ رقٍم واحٍد مَع إعادِة التَّ

ْرِس ِفْكَرُة الدَّ
 »a pø«ªbQ røe GkOóY oÜ pô r°VnCG
 pIOÉYEG n™e móMGh mºbQ ø pe mOóY

. p™«ªésàdG

جميِع رُب مع إعادِة التَّ الضَّ

؟  ةً ، في كلِّ طابقٍ ١٣ شقَّ ابِقَ وَ نةٍ مِن خمسةِ طَ بنايةٍ مكوَّ ةً في  َمَباٍن: كمْ شقَّ
لَ النَّماذجَ إليجادِ ناتِجِ ٥ × ١٣ يمكنُكَ أنْ تستعمِ



جميِع رُب مع إعادِة التَّ الضَّ

ريقُة ١:  استعملِ النماذجَ لِ الورقةَ والقلمَالطَّ ريقُة ٢:   اِستعمِ الطَّ

، في كلِّ طابقٍ  ابِقَ وَ بِنَايةٌ من خمسةِ طَ
ةً في هذهِ البِنايةِ؟ . كمْ شقَّ ةً ١٣ شقَّ

13 øe mäÉYƒªée 5

GkOÉMBG 15 = mOÉMBG 3 × 5
äGô°ûY 1 h mOÉMBG 5 = G kOÉMBG 15

mäGô°ûY 5 = äGô°ûY 1 × 5
mäGô°ûY 6 = äGô°ûY 1 + mäGô°ûY 5 äGô°ûY 1 h mOÉMBG 5 = G kOÉMBG 15

65 =   60  + 5

. نْ فِي البِنايةِ ٦٥ شقةً إِذَ


 ×





 ×



×                  

        
            

×            



óMGh ºbQ øe OóY »a Üô°†dG  ٣٢

ةِ الواحدةِ. كمْ  ةِ ٨ بيضاتٍ في المرَّ حراويَّ لحفاةِ الصَّ نثَى السُّ أُ َزَواِحُف: تضعُ 
لحفاةً؟ عُ ١٢ سُ بيضةً تضَ

80 = 10 × 8    12 × 8   : rQ uó nb

رِبِ اآلحادََ   اِضْ    

رِبِ العشراتِِ اِضْ     

الِي أنَّ ٨ × ١٢ = ٩٦ بيِّنُ النموذجُ التَّ يُ

. عْ ١٢ سلحفاةً ٩٦ بيضةً نْ تضَ إِذَ
ِة ِإجاِبتَك: ْق ِمْن َمْعُقوليَّ َتَحقَّ

. ا فإنَّ اإلجابةَ معقولةٌ ظْ أنَّ ٨٠ قريبةٌ منَ النَّاتجِ الدقيقِ ٩٦؛ لذَ الحِ



äGô°ûY 1 nh mOÉMBG 6 = G kOÉMBG 16 = OÉMBG 2 × 8

mäGô°ûY 8 = äGô°ûY 1 × 8

mäGô°ûY 9 = äGô°ûY 1 + mäGô°ûY 8

 ppäGô°û©dG »a rÜ pô r°VpG

nás«Fõ oédG pÜô s°†dG nèJGƒf rr™ nª rLpG

١٢
٨  ×
٦

١٢
٨  ×

٩٦

جميِع رُب مع إعادِة التَّ الضَّ

١٢
٨ ×

١٦
٨٠ +
٩٦

: المثاالن ١، ٢ مَ األمرُ لِ النَّماذجَ إذا لَزِ ، واستعمِ ربِِ دْ  ناتجَ الضَّ جِ : أَوْ مَ األمرُ لِ النَّماذجَ إذا لَزِ ، واستعمِ ربِِ دْ  ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

١٣
٤  ×

٢٧
٣  ×

١٣
٨  ×



ن طريقٍ  مِ بصيانةِ جزءٍ طولِهِ ١٤ كلم  تقومُ شركةٌ  الِقَياُس:  
ا ستقومُ الشركةُ بصيانتِه  . فكمْ كيلُومترً لَ أُسبوعٍ طويلةٍ خالَ

ه؟ ، إذا استمرَّ العملُ بالنمطِ نفسِ في ٤ أسابيعَ

تجدُ  كيفَ  حْ  ـــرَ اِشْ 
ناتجَ ٦ × ٣٧

 näóYCG »àsdG päGô°û©dG »a rÜô°†J ’
 É¡ r© nª rLG  πH  ,i nô`̀`NoCG  kIô`̀e  É n¡ n©«ªéJ

 . pÜô s°†dG pèJÉf n™e

١

OnÉMB’G »a rÜ pô r°VpG ٨

١٠ ٢+

٨ × ١٠ = ٨٠ ٨ × ٢ = ١٦



٣٣ ™«ªéàdG IOÉYEG ™e óMGh ºbQ øe OóY »a ø«ªbQ øe OóY Üô°V :الدرس ٥-٦

: المثاالن ١، ٢ مَ األمرُ ربِ ، واستعمل النّماذجَ إذا لزِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ
١٥

٤  ×
 ٤٦

٢  ×


٩٢
٣  ×

 ٥٣
٢  ×



١٤ × ٩  ١٨ × ٨ 

٣١ × ٨  ٢٨ × ٤ 

ةِ إلى ٤٥ سم.  يَّ وِ صَ الِقَياُس: يصلُ طولُ أحدِ أنواعِ الحشراتِ العَ 

؟ ا النَّوعِ ما طُولُ ٣ حشراتٍ من هذَ

الواحدةِ. ما  الفطيرةِ  الفطائرِ ٢٥ قطعةَ زيتونٍ في  عُ صانعُ  يضَ الفطائرِ   عُ صانعُ  يضَ الفطائرِ   عُ صانعُ  يضَ الفطائرِ   عُ صانعُ  يضَ  
؟ ها في ٦ فطائرَ عُ تي يضَ يتونِ الَّ عددُ قِطَعِ الزَّ

 سم. 

. لُ منطادٍ قبلَ أكثرَ منْ ٨٠ سنةً نِعَ أوّ  صُ
؟ ا إلَى أقرب مئةٍ بً انِ وقودِ المنطادِ مقرّ ما سعةُ خزَّ

 ، ا المنطادُ في ٣ ساعاتٍ هَ تي يقطعُ ما المسافةُ الَّ
إذا طارَ بسرعةِ ٥٩ كلم/ ساعةٍ ؟

ما أعلى ارتفاعٍ يصلُ إليهِ المنطادُ إذا كانَ ذلكَ 
طِ ارتفاعِ طيرانِه؟ ي ٥ أمثالِ متوسِّ االرتفاعُ يُساوِ







  
    –     •
       

         •

        •

 



٤٥ سم
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ا ١٢٠. بٍ يكونُ ناتجُ كلٍّ منهمَ رْ تَيْ ضَ لَ مْ تُبْ جُ مسألٌة مفُتوحٌة: اُكْ 

؟ ربِ : كيفَ تعرفُ أنَّ ٢١ × ٣ أكبرُ من ٦٠ دونَ إجراءِ عمليَّةِ الضَّ الِحسُّ العدِديُّ 

؟ ربِ التَّاليةِ تختلفُ عن المسائلِ الثَّالثِ األُخرَ اكتشِف المختلَف: أيُّ مسائِل الضَّ 

ا لتجدَ ناتجَ ٤ × ٧٦ هَ تِي تتَّبعُ طواتِ الَّ ا للخُ وصفً   

: (الدرس ٥- ٢) ستعمالً الحسابَ الذهنيَّ ، مُ أوجدْ ناتجَ الضربِ
٥ × ٦٠٠٠  ٨٠٠ × ٣  ٢٠ × ٤ 

ا يأتِي: (الدرس ٥- ٤) رْ ناتجَ الضربِ في كلٍّ ممَّ قدّ
٥٥١٣ × ٧  ٨٤٩ × ٣  ٢٦٥ × ٢ 

التمثيلَ  استعملِ   . الكواكبِ بعضِ  أقمارِ  عددَ  يبينُ  التالِي  باألعمدةِ  التمثيلُ  التمثيلَ   استعملِ   . الكواكبِ بعضِ  أقمارِ  عددَ  يبينُ  التالِي  باألعمدةِ  التمثيلُ  التمثيلَ   استعملِ   . الكواكبِ بعضِ  أقمارِ  عددَ  يبينُ  التالِي  باألعمدةِ  التمثيلُ  التمثيلَ   استعملِ   . الكواكبِ بعضِ  أقمارِ  عددَ  يبينُ  التالِي  باألعمدةِ  التمثيلُ   
. (مهارة سابقة)  حلَ ي علَى عددِ أقمارِ زُ لتحديدِ كمْ يزيدُ عددُ أقمارِ المشترِ

توفرُ ريمُ ٤٠ رياالً أسبوعيًّا فهلْ منَ المعقولُ القولُ بأنَّها ستوفرُ ٣٠٠ ريالٍ  توفرُ ريمُ   توفرُ ريمُ   توفرُ ريمُ    
 . ؟ وضحْ إجابتَكَ في ٦ أسابيعَ

(٣ - (الدرس ٥

عَ طالبُ الصفِّ الرابعِ فِي مدرسةٍ ما علَى  زِّ وُ عَ طالبُ الصفِّ الرابعِ فِي مدرسةٍ ما علَى   زِّ وُ عَ طالبُ الصفِّ الرابعِ فِي مدرسةٍ ما علَى   زِّ وُ عَ طالبُ الصفِّ الرابعِ فِي مدرسةٍ ما علَى   زِّ وُ  
ما  ا ٢١ طالبًا،  منْهَ ، في كلٍّ  ٣ فصولٍ دراسيةٍ
؟  بِ الصفِّ الرابعِ في هذهِ المدرسةِ عددُ طالَّ

(الدرس ٥- ٥) 

٦١ طالبًا. جـ) ٣٦ طالبًا.  أ)

٦٣ طالبًا. د) ٦٠ طالبًا.  ب)

؟ (الدرس ٥- ٦) ما طولُ ٢٤ عربةَ قطارٍ ما طولُ   ما طولُ    



ا ١٩٢ مترً جـ) ا   ١٦٠ مترً أ)

ا ٢٤٠ مترً د) ا   ١٦٢ مترً ب)

عَ طالبُ الصفِّ الرابعِ فِي مدرسةٍ ما علَى  زِّ وُ عَ طالبُ الصفِّ الرابعِ فِي مدرسةٍ ما علَى   زِّ وُ عَ طالبُ الصفِّ الرابعِ فِي مدرسةٍ ما علَى   زِّ وُ  

٨ متراتٍ





 

  

١٠٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠









× × × × 



٣٥        ádCÉ°ùªdG πM AÉ°ü≤à°SG :الدرس ٥-٧

 . قَ من إجابتِكَ رِ لتتحقَّ يمكنُكَ استعمالُ الجمعِ المتكرِّ
١٥+ ١٥+ ١٥+ ١٥ = ٦٠

. لِذا فاإلجابةُ صحيحةٌ

 . nádCÉ°ùªdG sπMC’ náÑ°SÉæªdG ná s£ oîdG oQÉàNCG : p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

ي  وعندِ ي،  نجاحِ لحفلِ  ا  مدعوًّ  ١٥ تكفِي  الواحدةُ    الحلوَ لبةُ  عُ المجيِد:  عبُد 
؟ لبُ األربعُ ا تكفِيهم العُ دْ كمْ مدعوًّ جِ . أَوْ لبٍ ٤ عُ

٧ - ٥

. ةً تُبْ جملةً عدديَّ اكْ ، وَ طواتِ األربعَ لِ الخُ اِستعمِ
الَّتي  لبِ  العُ الواحدةُ في عددِ  لبةُ  العُ مُ  يهِ ينَ تكفِ الَّذِ ينَ  رِبْ عددَ المدعوِّ اِضْ

. عندَ عبدِ المجيدِ
تحتاجُ إلى إيجادِ ١٥× ٤ =   

5 × 4 rÜ pô r°VpG

10 × 4 rÜ pô r°VpG

r™ nª rLpG
    

١٥
٤ ×

٢٠
٤٠ +
٦٠

ا. لبٍ تكفِي ٦٠ مدعوًّ لِذا فإنَّ ٤ عُ  



 

 



ما معطياتُ المسألةِ؟
. وَ المجيدِ ٤ علبِ حلْ  عبدِ لدَ •

ا. • العلبةُ الواحدةُ تكفِي ١٥ مدعوًّ
: وبُ لُ ا المطْ مَ

؟ لبُ األربعُ مُ العُ يهِ ين تكفِ ينَ الَّذِ • ما عددُ المدعوِّ

ي  وعندِ ي،  نجاحِ لحفلِ  ا  مدعوًّ  

الَّتي  لبِ  العُ الواحدةُ في عددِ  لبةُ  العُ مُ  يهِ ينَ تكفِ الَّذِ ينَ  رِبْ عددَ المدعوِّ اِضْ
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أحذيةٍ   ٣ وَ  وبنطاالنِ   ، قمصانٍ  ٣ حسنٍ  أمامَ   

ا  مختلفً ا  مظهرً كمْ  رياضيًّا.  ا  يًّ زِ منها  ليختارَ 
نها؟ يمكنُه االختيارُ مِ

ا،  ولةُ مركبةٍ ١٢ شخصً الَجْبُر: إذا كانَتْ حمُ 

فاعملْ جدوالً لتجدَ بوساطتِهِ عددَ األشخاصِ 
 ، ، ١١ مركبةً مْ (١٠ مركباتٍ هُ عُ ينَ تَسَ ذِ الَّ

.( ، ١٣ مركبةً ١٢ مركبةً

 . إذا علمتَ أنَّ ٤ دببةٍ تأكلُ ٢٠٠٠ نملةٍ في اليومِ  
ي يأكلهُ دبّانِ في اليومِ؟ ا عددُ النملِ الذِ فمَ

كلِّ  فِي   ، أوراقٍ  ٥ منْ  ملصقاتٍ  دفترُ  يتكونُ   
؟  ا فِي الدفترِ ا. فكم ملصقً لصقً ورقةٍ ١٨ مُ

: هُ فْ ، ثمّ صِ الجبُر: أكملِ النّمطَ 

١٦٠٠،  ، ٦٤٠٠ ،  ،١٠٠ ، ٢٠٠، ٤٠٠

كلُ  الشَّ ا  فمَ التَّالي،  النَّمطُ  رَ  تكرَّ إذا  الَهندسُة:  

هُ ١٨؟ ي سيكونُ رقمُ الَّذِ

صورةُ  اآلتِي:  النَّحوِ  علَى  صورٍ  أربعُ  تِّبتْ  رُ 

وجاءتْ   ، الجملِ صورةِ  يسارِ  عنْ  الحصانِ 
صورةُ  يمينِها  وعنْ  ا  أخيرً السيارةِ  صــورةُ 

؟ ورِ . فما ترتيبُ هذهِ الصُّ الحافلةِ

 جمانةَ وروانَ إلحد عتْ كلٌّ منْ نجالءَ وَ تبرَّ 

عتْ  ، إذا كانتْ نجالءُ قدْ تبرَّ الجمعيَّاتِ الخيريةِ
 ، بـِ ٥٠ رياالً روانُ  عتْ  وتبرَّ  ، رياالً  ١٢٠ بـِ 
 ، ا ٣٢٠ رياالً ن بهِ جميعً عْ ا تبرَّ وكانَ مجموعُ مَ

؟  عتْ جمانةُ فبكمْ ريالٍ تبرَّ

تَها، في  بعْ تِي اتَّ طَّةَ الَّ  الخُ

حْ كيفَ استعملتَها. رَ ؤالِ رقمِ ٧ ؟ اِشْ حلِّ السُّ

ا يلِي لحلِّ كلٍّ من  ةَ المناسبةَ ممَّ طَّ اخترِ الخُ
اليةِ: المسائلِ التَّ

· 
·

  
· 
·  
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ضرُب عدٍد من ثالثِة أرقاٍم في ضرُب عدٍد من ثالثِة أرقاٍم في  ٨ - ٥
عدٍد من رقٍم واحٍد

أقالمِ  نعِ  صُ آلةِ  عن  كتابًا  صالحٌ  قرأَ 
أنََّ هذهِ اآللةَ  إذا علِمَ صالحٌ   . صاصِ الرَّ
الواحدةِ،  قيقةِ  الدَّ في  ا  قلمً  ١٣٢ تنتجُ 

؟ ا تنتجُ في ٥ دقائقَ فكمْ قلمً

؟ هُ اآللةُ في ٥ دقائقَ نتجُ صاصٍ تُ أقالٌم: كمْ قلمَ رَ
ْر : أوجدْ ٥ × ١٣٢  َقدِّ
رِبْ في اآلحادَ اِضْ     

رِبْ في العشراتِِ اِضْ     

ئاتِ رِبْ في المِ  اِضْ    

. تِجُ اآللةُ ٦٦٠ قلمَ رصاصٍ في ٥ دقائقَ نْ نْ تُ إِذَ
ِة اإلجابِة: ْق ِمن معقوليَّ َتَحقَّ

 . نْ اإلجابةُ معقولةٌ ربِ ٦٦٠ قريبٌ من التَّقديرِ ٥٠٠؛ إِذَ ناتجُ الضَّ



ْرِس ِفْكَرُة الدَّ
 »a mΩÉbQCG 3 rø pe G kOóY oÜ pô r°VnCG

. móMGh mºbQ røe mOóY

500 = 100 × 5    132 × 5

١٣٢
٥  ×
٠

mOÉMBG 10 = OÉMBG 2 × 5

١

kIô°ûY 15 = mäGô°ûY 3 × 5

kIô°ûY 16 = äGô°ûY 1 + kIô°ûY 15   : r™ nª rLpG

١٣٢
٥  ×

٦٠

١ ١

١٣٢
٥  ×

٦٦٠
mäÉÄe 5 = äÉÄe 1 × 5

mäÉÄe 6 = äÉÄe 1 + mäÉÄe 5   : r™ nª rLpG

١ ١

استعماُل نواتِج الضرِب الجزئيِة
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،  ٦ خواتمَ إلى قريباتِها. إذا كانَ ثمنُ الخاتمِ ١٠٨ رياالتٍ وَ تْ أَرْ نقوٌد: أهدَ
فكمْ رياالً دفعتْ لشراءِ الخواتمِ الستةِ؟

: ٦ × ١٠٨ رياالت دْ ناتجَ جِ ةَ الخاتمِ الواحدِ في ٦؛ أيْ أَوْ لِفَ رِبْ تَكْ اِضْ

mä’ÉjQ 600 = 100 × 6     mä’ÉjQ 108 × 6  : rQ uó nb

ِة الجواِب: ْق من معقوليَّ تحقَّ

. بما أنَّ ٦٤٨ قريبٌ منَ التَّقديرِ ٦٠٠ ، فإنَّ اإلجابةَ معقولةٌ



رُب في أعداٍد بعُض أرقاِمها أصفاٌر الضَّ

.  ٦٤٨ رياالًً في ٦ أشهرٍ تْ أروَ نْ دفعَ إِذَ



 

 ×  ×



 »a oóLƒj ’ n∂dòd 0 = 0 × 6
. pèJÉsædG G nò¡d l¿Éµe pπ«£à°ùªdG

 ، دُ ٩٠٥ كلم مرتين في الشهرِ سفٌر: يسافرُ أحمدُ منْ نجرانَ إلى جدةَ التي تبعُ
عها أحمدُ في  ه ذهابًا وإيابًا. فما المسافةُ التي يقطُ ا كانَ يسلكُ الطريقَ نفسَ إذَ

سفرهِ شهريًّا؟
º∏c 3600 = 900 × 4        905 × 4  : rQ uó nb

رِبْ في اآلحادِ اِضْ ١    



. ربِ العموديِّ إليجادِ الناتجِ ا استعمالُ الضَّ يمكنُكَ أيضً

رُب في أعداٍد بعُض أرقاِمها أصفاٌر الضَّ

G kOÉMBG 20 = mOÉMBG 5 × 4
äGô°ûY 2 ≈dEG G kOÉMBG 20 n™«ªéJ ró pYnCG

٩٠٥
٤  ×
٠

٢

8 × 6

0 × 6

100 × 6
nás«FõédG pÜô s°†dG nèJG nƒnf r™ nª rLpG

١٠٨
٦  ×

٤٨
٠

٦٠٠ +
٦٤٨
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رِبْ في العشراتِ اِضْ     

ئاتِ رِبْ في المِ اِضْ     

. ا في الشهرِ نْ يقطعُ أحمدُ ٣٦٢٠ كيلو مترً إِذَ
ِة الجواِب: ْق من معقوليَّ تحقَّ

. ٣٦٢٠ قريبٌ منَ التّقديرِ ٣٦٠٠، إذنِ اإلجابةُ معقولةٌ

äGô°ûY ôØ°U = äGô°ûY 0 × 4

p™«ªésàdG ppIOÉYEG røY náéJÉsædG nIô°û©dG ™ nª rLpG
äGô°ûY 2 = äGô°ûY 2 + äGô°ûY 0

 áÄe 36 = mäÉÄe 9 × 4

٩٠٥
٤  ×

٢٠

٢

٩٠٥
٤  ×

٣٦٢٠

٢

ا يلِي: األمثلة ١-٣ ربِِ في كلٍّ ممَّ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ
١٢٥

٥  ×
 ٢٤٨

٣  ×


٥٠٧
٦  ×

 ٣٠٣
٢  ×



٨٣٢
٧  ×

 ٢٧٦
٤  ×



٦٤٠ × ٩  ٩٠٨ × ٨ 

حلةِ لـ  ةُ هذهِ الرِّ لِفَ . فما تَكْ خصِ الواحدِ حلةُ منَ الرياضِ إلى الدمامِ ٣٨٩ رياالً للشَّ تُكلِّفُ الرِّ حلةُ منَ الرياضِ إلى الدمامِ   تُكلِّفُ الرِّ حلةُ منَ الرياضِ إلى الدمامِ   تُكلِّفُ الرِّ حلةُ منَ الرياضِ إلى الدمامِ   تُكلِّفُ الرِّ  
؟ ٤ أشخاصٍ

 . ربِ حْ لماذا يكونُ منَ األفضلِ تقديرُ اإلجابةِ لمسائلِ الضَّ رَ اِشْ 
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ا يلِي: األمثلة ١-٣ ربِِ في كلٍّ ممَّ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ
٢٥٢

٢  ×
 ١٦٨

٢  ×


٢٣٨
٤  ×

 ٣٨٣
٣  ×



٣٤٠
٦  ×

 ٨١٩
٥  ×



٤٠٧
٤  ×

 ٢٠١
٢  ×



٧ × ١٦٠  ٧٠٩ × ٥ 

٩ × ٩٧٩  ٧ × ٦١١ 

٩ × ٩٢٧  ٨ × ٣٣٨ 

٩ × ٩٠٢  ٩٠٧ × ٧ 

اليينِ : الَجْبُر: أكملِ الجدوليْنِ التَّ

املخرجة (□)

(�املدخلة (

٤ ×�

٣٨٤١٧ ٢٩



املخرجة (□)

(�املدخلة (

...×�

٦٠

١٢٠

٧٥ ١٧



رِ  وَ فحةٍ من صفحاتِ أَلبُومِ الصُّ ا كانتْ كلُّ صَّ إذَ رِ   وَ فحةٍ من صفحاتِ أَلبُومِ الصُّ ا كانتْ كلُّ صَّ إذَ رِ   وَ فحةٍ من صفحاتِ أَلبُومِ الصُّ ا كانتْ كلُّ صَّ إذَ رِ   وَ فحةٍ من صفحاتِ أَلبُومِ الصُّ ا كانتْ كلُّ صَّ إذَ رِ   وَ فحةٍ من صفحاتِ أَلبُومِ الصُّ ا كانتْ كلُّ صَّ إذَ  
تي يمكنُ  ورِ الَّ . فما عددُ الصُّ عُ إلى ٦ صورٍ تَّسِ تَ
؟ ا في أَلبومٍ عددُ صفحاتِه ١٢٥ صفحةً هَ عُ وضَ

الِقَياُس: طُولُ سيَّارةٍ ٣٤٢ سم. ما طولُ  

ه؟ ن النَّوعِ نفسِ ٧  سيَّاراتٍ مِ
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ن  ، بحيثُ يكونُ ناتجُ ضربِهما أكبرَ مِ ن رقمٍ واحدٍ ، وآخرَ مِ ن ٣ أرقامٍ ا مِ تُبْ عددً مسألٌة مفُتوحٌة: اُكْ 

ن ٤٢٠٠ ٤٠٠٠ وأقلَّ مِ
؟ . فأيُّهما إجابتُه صحيحةٌ حٌ ا هوَ موضَّ : ٣٦٢ × ٢ كمَ ِاْكَتِشِف الخطَأ: حلَّ خالدٌ وفهدٌ المسألةَ 


 ×





 ×





ن رقمٍ واحدٍ  نُ ضربَ عددٍ من ثالثةِ أرقامٍ في عددٍ مِ ياةِ تتضمَّ ن واقعِ الحَ سألةً مِ   مَ

. .مع إعادةِ التَّجميعِ .مع إعادةِ التَّجميعِ مع إعادةِ التَّجميعِ

ي  عددُ الساعاتِ فِي الشهرِ الواحدِ يُساوِ ي   عددُ الساعاتِ فِي الشهرِ الواحدِ يُساوِ ي   عددُ الساعاتِ فِي الشهرِ الواحدِ يُساوِ ي   عددُ الساعاتِ فِي الشهرِ الواحدِ يُساوِ  
. كم ساعة في ٩ أشهر؟ ٧٢٠ ساعةً

(الدرس ٥- ٨)

. ٦٣٨٠ ساعةً جـ)  . ٨٠ ساعةً أ)

. ٦٤٨٠ ساعةً د)  . ٧٢٩ ساعةً ب)

التَّالِي: ٧، ١٢، ١٧،  األعدادِ  نمطُ  ر  استمَّ ا  إذَ التَّالِي:   األعدادِ  نمطُ  ر  استمَّ ا  إذَ التَّالِي:   األعدادِ  نمطُ  ر  استمَّ ا  إذَ التَّالِي:   األعدادِ  نمطُ  ر  استمَّ ا  إذَ  
ا، أوجدْ مجموعَ  ... حتَّى ١٢ عددً  ،٢٢، ٢٧

. (الدرس ٥- ٧) آخر عددينِ
٤٩ جـ) ٦٢ أ)

١١٩ د) ٦٩ ب)

: (الدرسان ٥ - ٥ ، ٥ - ٦) . وتحققْ منْ معقوليةِ إجابتِكَ أوجدْ ناتجَ الضربِ
٧٢ × ٨  ٣٤ × ٥  ٢١ × ٣ 

. (الدرس ٥- ٤) رْ ناتجَ الضربِ قدِّ
٦٥٣٢ × ٩  ٦٣٩ × ٧  ٤٦٥ × ٣ 

تتسعُ  الواحدةُ  السيارةُ  كانتِ  ا  إذَ  . ميدانيةٍ رحلةٍ  في  الخروجَ  أمورٍ  أولياءِ   ٧ وَ طالبًا   ٢٣ وَ معلمٌ  رَ  قرَّ وَ  معلمٌ  رَ  قرَّ وَ  معلمٌ  رَ  قرَّ وَ  معلمٌ  رَ  قرَّ  
 . حْ إجابتَكَ ؟ وضِّ ا للذهابِ في الرحلةِ مْ جميعً . فهلْ منَ المعقولِ القولُ بأنَّ ٧ سياراتٍ تكفيهِ لـ ٤ أشخاصٍ

(الدرس ٥- ٣)



óMGh ºbQ øe OóY »a Üô°†dG  ٤٢

اْخِتباُر اْلَفْصِل  ٥

ستلزماتُ المدرسةِ ٢٠٠ ريالٍ للطَّالبِ    تُكلِّفُ مُ
. فهلْ منَ المعقولِ القولُ بأنَّ مستلزماتِ  الواحدِ
؟  ٢٠٠٠ريــالٍ همْ  تُكلِّفُ طالبٍ    ٩ لـ  المدرسةِ 

. حْ ذلكَ رَ اِشْ

بحديقةِ  العناية  مقابلَ  رياالً   ٢٥٠ عليٌّ  يدفعُ    
المعقولِ  منَ  هلْ  الواحدةِ.  ةِ  المرَّ في  منزلِه 
القولُ بأن عليًّا يدفعُ ١٥٠٠ ريالٍ مقابلَ العنايةِ 

؟ اتٍ بالحديقةِ ٨ مرَّ

اآلتيةِ  األعدادِ  أزواجِ  أيُّ          

أنسبُ إلكمالِ الفراغِ ؟  × ١٠٠= 

يمثِّلُ  لِي  يَ ا  ممَّ أيُّ          

المضاعفاتِ األولى للعددِ ٧؟
٧ ، ٢١،١٤ أ)  ١ ، ١٤،٧ جـ)  

١٤ ، ٢٨،٢١ ب)  ٧ ، ٣٥،٢١ د)  

نْ  ثَرُ مِ هُ أَكْ ي لَ ذِ دُ الَّ دَ ا العَ  مَ     

؟  مَ اسِ وَ تَّةِ قَ سِ
٦ أ)  ١٥ جـ)  

١٢ ب)  ٦٤ د)  

٤٢

٥ × ٤ 

٥× ٤٠
٥× ٤٠٠

٥ × ٤٠٠٠

٩ × ٦ 

٩× ٦٠
٩ × ٦٠٠

٩× ٦٠٠٠

٢× ٦٠ ٦× ٨٠٠ 

٤ × ٥٠ ٨ × ٩٠٠٠ 

: ربِ واألنماطَ ستعمالً حقائقَ الضَّ دِ الناتجَ مُ جِ أَوْ

: هنيَّ سابَ الذِّ دِ الناتجَ مستعمالً الحِ جِ أَوْ

: ربِ رْ ناتجَ الضَّ دِّ قَ

٦٥ ، ٦٥٠ أ)  ٦٠٥ ، ٦٥٠٠ جـ)  

٦٥ ، ٦٥٠٠ ب)  ٦٥٠ ، ٦٥٠٠ د)  

٤ × ٦٥٧ ٧ × ٩٤٣١  



طائرةٌ  تحملُ         

بأربعِ  تقومُ  الطَّائرةُ  كانتِ  إذا  راكبًا.   ٢٣٤
ين  ذِ الَّ المسافرينَ  عددُ  فما  يوميًّا،  رحالتٍ 

م الطَّائرةُ في اليومِ؟ لُّهُ قِ تُ

: ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

: نَاسبِ لْ بالعددِ المُ مِ الَجْبُر: أَكْ

٨٢٦ أ)  ٩٣٦ جـ)  

٩٢٦ ب)  ٩٨١ د)  

                            لماذا لمْ تفهمْ ليلَى 

بِ  رْ ا معقوالً لناتجِ ضَ أن ٤٢٠٠ ليسَ تقديرً
 . حْ ذلكَ رَ ٦٨١ × ٧ اشْ

إذا كانََ ٣×  = ٢١،  
فإنَّ ٣٠ ×   = ٢١٠٠  

إذا كانََ ٨×  = ٤٨،  
فإنَّ ٨٠ ×   = ٤٨٠٠  

٤× ٢٢٦ ٨× ٥٩١  

٥× ٦٠٤ ٩× ٧٠٧  

في  تينِ  مرَّ للخياطةِ  مركزٍ  فِي  سارةُ  تتدربُ   
يستغرقُ  الواحدُ  التَّدريبُ  كانَ  إذا   . األُسبوعِ
في  ســارةُ  بُ  تتدرَّ دقيقةً  فكمْ   . دقيقةً  ٦٠

؟ ٤ أسابيعَ

٤٣   
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االختباُر التراكميُّ ٥

: اخترِ االجابةَ الصحيحةَ
 أحمدَ ٩ أوراقٍ نقديةٍ من فئةِ  لدَ  أحمدَ   لدَ  أحمدَ   لدَ  

؟  ، كم رياالً لديهِ الـ  ٥٠٠ ريالٍ
. ٤٠٠٠ ريالٍ جـ)  . ٣٦٠٠ ريالٍ أ)

. ٥٠٠٠ ريالٍ د)  . ٤٥٠٠ ريالٍ ب)

أيُّ العملياتِ التاليةِ تجعلُ هذهِ الجملةَ العدديةَ أيُّ العملياتِ التاليةِ تجعلُ هذهِ الجملةَ العدديةَ  أيُّ العملياتِ التاليةِ تجعلُ هذهِ الجملةَ العدديةَ  أيُّ العملياتِ التاليةِ تجعلُ هذهِ الجملةَ العدديةَ   
؟  ٦٣    ٨١ = ١٤٤ صحيحةً

- جـ)  + أ) 

÷ د)   × ب) 

ا سارةُ  هَ يبيِّنُ التمثيلُ التالِي المبالغَ التِي ادخرتْ ا سارةُ   هَ يبيِّنُ التمثيلُ التالِي المبالغَ التِي ادخرتْ ا سارةُ   هَ يبيِّنُ التمثيلُ التالِي المبالغَ التِي ادخرتْ ا سارةُ   هَ يبيِّنُ التمثيلُ التالِي المبالغَ التِي ادخرتْ  
 . خاللَ شهرِ محرمِ

٦۰
٥۰
٤۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰



     

   





 


 



منْ  أكثرَ  سارةُ  فيهِ  وفرتْ  ي  الذِ األُسبوعُ  ما   
؟ ٣٠ رياالً

األسبوع الثالث. جـ) األسبوع األول.  أ) 

األسبوع الرابع. د)  األسبوع الثاني.  ب) 

ا  صً خْ أْيِ ٦٠ شَ تِطْالعَ رَ لُ التَّالِي اِسْ كْ بَينُ الشَّ يُ أْيِ   تِطْالعَ رَ لُ التَّالِي اِسْ كْ بَينُ الشَّ يُ أْيِ   تِطْالعَ رَ لُ التَّالِي اِسْ كْ بَينُ الشَّ يُ أْيِ   تِطْالعَ رَ لُ التَّالِي اِسْ كْ بَينُ الشَّ يُ  
ا  عَ ا نَوْ م. مَ هِ يْ دَ ةِ لَ لَ ضَّ فَ واتِ المُ رَ ضْ لَ الخُ وْ حَ

؟  ةِ وعَ مُ جْ فِ المَ  نِصْ دَ ةِ لَ لَ ضَّ فَ ارِ المُ ضَ الخُ

فسُ والطَّماطِم. رْ أ) الكَ

ر. زَ يَارُ والجَ             جـ) الخِ
يَار.  الطَّماطمُ والخِ         ب) 

ر. زَ فسُ والجَ رْ الكَ               د) 

ما القيمةُ المنزليةُ للرقمِ ٣ في العددِ ٥٦٤٣٢٧؟ 

  ٣٠٠٠ جـ) ٣٠ أ)

٣٠٠٠٠ د) ٣٠٠ ب)

اإلنجليزيةِ  الكلماتِ  حفظِ  علَى  سعدٌ  بُ  يتدرَّ اإلنجليزيةِ   الكلماتِ  حفظِ  علَى  سعدٌ  بُ  يتدرَّ اإلنجليزيةِ   الكلماتِ  حفظِ  علَى  سعدٌ  بُ  يتدرَّ  
األولِ  اليومِ  فِي  ظَ  حفِ إذا   ، يوميٍّ بشكلٍ 
.فأيُّ  ظَ فِي اليومِ الثانِي ١٥ كلمةً ، وحفِ ١٢ كلمةً
الكلماتِ  عددَ  تمثلُ  التاليةِ  العدديةِ  العباراتِ 

؟ ا سعدٌ فِي اليومينِ التِي حفظَهَ
١٢ + ١٥ جـ) ١٥ - ١٢ أ)

١٥ ÷ ١٢ د) ١٥ × ١٢ ب)

ا  ا، فكمْ شخصً تتسعُ عربةُ القطارِ إلَى ٤٦ شخصً تتسعُ عربةُ القطارِ إلَى   تتسعُ عربةُ القطارِ إلَى   تتسعُ عربةُ القطارِ إلَى    
هِ؟ تسعُ ٦ عرباتٍ منَ النوعِ نفسِ

ا. ٢٧٦ شخصً جـ) ا.  ٢٤ شخصً أ)

ا. ٣٠٠ شخصً د) ا.  ٢٤٦ شخصً ب)

وقلمانِ   ، حمراءَ رسمٍ  أقــالمِ   ٣  د هُ   لدَ   د هُ   لدَ   د هُ   لدَ  

ا  ، إذا سحبَتْ قلمً ، وأربعةُ أقالمٍ خضراءُ أزرقانِ
ا  هذَ يكونَ  أنْ  احتمالَ  فصفِ   . عشوائيٍّ بشكلٍ 

؟ القلمُ أزرقَ
. مستحيلٌ جـ)  . مؤكدٌ أ) 

. أقلُّ احتماالً د)   . أكثر احتماالً ب) 

اختيار من متعدد الجزء ١ 
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يكسبُ ناصرٌ ٢٢ رياالً في الساعةِ كم رياالً  يكسبُ ناصرٌ   يكسبُ ناصرٌ    
؟  يكسبُ فِي ٤ ساعاتٍ

. ٨٨ رياالً   . ٧٥ رياالً 
. ١٢٥ رياالً   . ٨٠ رياالً 

ا  هَ يبيِّنُ الجدولُ التالِي المسافةَ التِي قطعَ ا   هَ يبيِّنُ الجدولُ التالِي المسافةَ التِي قطعَ ا   هَ يبيِّنُ الجدولُ التالِي المسافةَ التِي قطعَ ا   هَ يبيِّنُ الجدولُ التالِي المسافةَ التِي قطعَ  
 . أبُو طاللٍ بسيارتِهِ في ثالثةِ أيامٍ
المسافة المقطوعة

المسافُة (كلم)اليوُم

١٧٦األربعاُء

٢٢٨الخميُس

١٣٢الجمعُة

في  بسيارتِهِ  طاللٍ  أبُو  قطعَ  ا  كيلُومترً كمْ  رْ  قدِّ  
؟ األيامِ الثالثةِ

٦٠٠ كلم  ٤٠٠ كلم  
٧٠٠ كلم  ٥٠٠ كلم  

: يةً اوِ تَسَ ةِ مُ رارَ اتُ الحَ جَ رَ انَتْ دَ ينِ كَ رِ هْ فِي أَيِّ شَ  : يةً اوِ تَسَ ةِ مُ رارَ اتُ الحَ جَ رَ انَتْ دَ ينِ كَ رِ هْ فِي أَيِّ شَ  : يةً اوِ تَسَ ةِ مُ رارَ اتُ الحَ جَ رَ انَتْ دَ ينِ كَ رِ هْ فِي أَيِّ شَ  : يةً اوِ تَسَ ةِ مُ رارَ اتُ الحَ جَ رَ انَتْ دَ ينِ كَ رِ هْ فِي أَيِّ شَ  

ادَ اآلخر. مَ جُ ل وَ ادَ األَوَّ مَ   جُ
ب. جَ رَ ل وَ ادَ األَوَّ مَ  جُ
ب. جَ رَ ادَ اآلخر وَ مَ  جُ

بَان. عْ شَ ب وَ جَ  رَ

هَل تحتاُج إَلى مساعدٍة إضافيٍة؟
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥إَذا لْم تستطِع اإلجابًة عْن...

مهارة ٥-٢فُعْد إَلى الدرِس...
سابقة

مهارة 
سابقة

مهارة 
سابقة

مهارة 
سابقة

مهارة 
مهارة ٥-٥سابقة

مهارة ٥-٥سابقة
سابقة

مهارة 
٥-٥٨-٥٥-٥١-٨سابقة

أجبْ عن السؤالين التاليين:
ةِ عرضاً للرجال بحيثُ يصبحُ  بَاحَ سِ م نَادِي لِلْ قدَّ ةِ عرضاً للرجال بحيثُ يصبحُ   بَاحَ سِ م نَادِي لِلْ قدَّ ةِ عرضاً للرجال بحيثُ يصبحُ   بَاحَ سِ م نَادِي لِلْ قدَّ ةِ عرضاً للرجال بحيثُ يصبحُ   بَاحَ سِ م نَادِي لِلْ قدَّ  
رياالتٍ   ٩ الثالثاء  يوم  الدخولِ  تذكرةِ  ثمنُ 
ذلكَ  في  النَّادِي  دخلَ  إذا   ، الواحدِ للشخصِ 
إيرادُ  سيكونُ  رياالً  فكم  شخصاً،   ٣٤٥ اليومِ 

؟ النَّادِي في ذلكَ اليومِ

أوجدْ قواسمَ العدد ٦٨. أوجدْ قواسمَ العدد   أوجدْ قواسمَ العدد   أوجدْ قواسمَ العدد    

: ا خطواتِ الحلِّ أجبْ عنِ السؤالينِ التاليينِ موضحً
، وفي   المدارسِ ٨ فصولٍ دراسيةٌ تضمُ إحدَ 

ا. فما عددُ المقاعدِ  كلِّ فصلٍ منها ٢٢ مقعدً
 . حْ إجابتَكَ ؟ وضِّ في هذهِ المدرسةِ

يمكنُ أنْ يصلَ وزنُ السلحفاةِ الخضراءِ  يمكنُ أنْ يصلَ وزنُ السلحفاةِ الخضراءِ   يمكنُ أنْ يصلَ وزنُ السلحفاةِ الخضراءِ   يمكنُ أنْ يصلَ وزنُ السلحفاةِ الخضراءِ    
ن ممكنٍ  البالغةِ إلى ٣٢٠ كجم. ما أكبرُ وزٍ

 . حْ اجابتَكَ ؟ وضِّ لسبعِ سالحفَ خضراءَ بالغةٍ

اإلجابة المطولة الجزء ٣ 

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

مجادى
 األول

مجادى
 اآلخر

رجب شعبان

اإلجابة القصيرة الجزء ٢ 

٤٥   التراكمي الختبار 



ø«ªbQ øe OóY »a Üô°†dG  ٤٦ø«ªbQ øe OóY »a Üô°†dG  ٤٦

    
      

         
ضاعفاتِ العشرةِ.� ربَ في مُ الضَّ
�. ربِ باستعمالِ التَّقريبِ تقديرَ نواتجِ الضَّ
�. ربَ في عددٍ من رقمينِ الضَّ
�. قِيقةَ دُ اإلجابةَ الدَّ رُ ومتَى أَجِ دِّ قَ تحديدَ متَى أُ
�. حلَّ المسائلَ باستعمالِ خطةِ التمثيلِ

. استعملْ نماذجَ المساحاتِ ونواتجَ الضربِ الجزئيةَ إليجادِ ناتجِ الضربِ

ةِ القابلةِ  ستعملَ اتِ المُ وَّ بُ ا من العُ وجرامً  إذا جمعَ كلُّ طالبٍ ١٢ كيلُ  
حُ  ضِّ وَ بِ ١٥ طالبًا، فإنَّ النَّموذجَ التَّالي يُ الَّ . وكانَ عددُ الطُّ إلعادةِ التَّدويرِ
قِبَلِ  مِن  ها  جمعُ تمَّ  قدْ  اتِ  بوَّ العُ منَ  ا  وجرامً كيلُ  ١٥ × ١٢ = ١٨٠ أنَّ 

. مْ هِ بِ جميعِ الَّ الطُّ


 











×










  ٤٦


التقديرُ الضربُ      

الناتجُ ى الجمعِ   خاصيةُ توزيعِ الضربِ علَ



منْ  عددٍ  في  ربِ  الضَّ عنِ  معلوماتِكَ  تنظيمِ  علَى  كَ  لتساعدَ ةَ  المطويَّ هذهِ  اعملْ 
 . . ابدأْ بستِّ أوراقِ مالحظاتٍ رقمينِ

األوراقَ    

من  ــا  ــيًّ ــرض ع
الــمــنــتــصــفِ 
. لَ مطويةً لتشكِّ

 منْ كلِّ ورقةٍ   

هُ ٢٫٥سم  شريطًا عرضُ
علَى طولِ الحافةِ 

يِ  فَ اليُمنَى منْ أحدِ نِصْ
. ةِ المطويّ

 عنوانَ الفصلِ   

على الجزءِ الخارجيِّ 
لْ  ، وسجّ للورقةِ

مالحظاتكَ علَى 
. الجزءِ الداخليِّ

تَينِ  طوَ  الخُ  

٢ وَ ٣ لألوراقِ 
صْ  ، وخصِّ األُخرَ

ا لدرسٍ وثبّتِ  كالًّ منهَ
. األشرطةَ الجانبيةَ

    

٤٧  



    

: pán« pJB’G pá∏Ä°SC’G pø nY rÖLnCG

عطاةِ في كلٍّ منَ المسائلِ اآلتيةِ: (مهارة سابقة) لةِ المُ نزِ بْ إلى المَ رِّ قَ

٦٠٤، إلى أقربِ ١٠  ٍ٢١٨٨، إلى أقربِ ألف 

٨٥٨٨٨، إلى أقربِ عشرةِ آالفٍ  ٍ٦٨١٠٠٢، إلى أقربِ مئةِ ألف 



. وا بهِ إلى أقربِ ألفِ ريالٍ عُ بْ ما تبرَّ . قَرِّ نينَ بـِ ٦٧٨٤ رياالًً حسِ عَ عددٌ منَ المُ تبرَّ  

٧٥٩
٣٠٧ +

٥١٣٨
٥٠٧ +

٩٢٩٠
٨١٢ +



٣٦ × ٧ ٤٠ × ٩ ٨٦ × ٥      

٦٠٠٥
٨٢٠٤ +

٣٤٠٦٨
٦٠٥٥ +

٢٤٢٦٠٠٧
٤٨٠١٩٦ +



: (الدرسان ٥-٥، ٥-٦) ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ ، ثمَّ أَوْ كلَ تُبْ جملةَ ضربٍ تمثِّلُ الشَّ اُكْ

: (الدرس ٥-٦) ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

ا يأتِي: (الدرسان ٥-٥، ٥-٦) دْ ناتجَ جمعِ كلٍّ ممَّ جِ أَوْ

ø«ªbQ øe OóY »a Üô°†dG  ٤٨



             

     
 päÉØYÉ°† oe »a G kOGóYCG oÜ pô r°VnCG

 . pIô°û©dG

عالِمِ  مَ لبعضِ  صــورةً   ٢٠ حــازمٌ  طَ  تَقَ اِلْ
صورةٍ  كلِّ  من  طبعَ  ثمَّ  ها،  وآثارِ ملكةِ  المَ

ها؟ رِ الَّتي طبَعَ وَ . ما عددُ الصُّ ٢٥ نسخةً

ضاعفاتِ العشرةِ، مثل: ٢٠، ٣٠، ٤٠، ...  ا من رقمينِ في مُ ا تضربُ عددً عندمَ
ا. ا دائمً فرً فإنَّ منزلةَ اآلحادِ في النَّاتجِ تكونُ صِ

    

؟ ها حازمٌ رِ الَّتي طبعَ وَ  ما عددُ الصُّ   
رِ تحتاجُ إلى إيجادِ ناتِج: ٢٥ × ٢٠ وَ لِمعرفةِ عددِ الصُّ

ورةٍ. نْ طبعَ حازمٌ ٥٠٠ صُ إِذَ



    

٢٥ × ٢٠
( ١٠ × ٢ ) × ٢٥
( ٢ × ١٠ ) × ٢٥
( ٢٥ × ٢ ) × ١٠

٥٠ × ١٠
٥٠٠

ربِ لْ خصائصَ الضَّ استعمِ   

لِ الورقةَ والقلمَ اِستعمِ   

nádCÉ°ùªdG pÖoà rcoG

2 × 10: IQƒ°üdG »a 20 rÖoà rcoG

pÜô s°†∏d nás«dGóHE’G nás« u°UÉîdG pπª©à r°SpG

pÜô s°†∏d nás«©«ªésàdG nás« u°UÉîdG pπª©à r°SpG

50 = 2 × 25 rÜ pô r°VpG

É v«æg pP rÖ°ù rMpG

رِبِ العشراتِ  اِضْ                 َرِبِ اآلحاد   اِضْ    
٢٥
٢٠ ×

٠

٢٥
٢٠ ×

٥٠٠ 0=25×OÉMBG ô rØ p°UkIô°ûY 50=25×äGô°ûY 2

٤٩ Iô°û©dG äÉØYÉ°†e »a Üô°†dG 



 »``a G kOó````````````Y oÜô`̀ ``̀ °``̀ ``†`̀ `̀ `J É`̀ `̀ ` neó``̀ ``æ``̀ ``Y
 nádõæe  s¿EÉ```a  pIô`̀°`̀û`̀©`̀dG  päÉØYÉ°† oe
 É kªFGO  o¿ƒµà°S  pè`̀JÉ`̀ sæ`̀dG  »`̀a  pOÉ```MB’G

.G kôØ p°U

    

 . ا ١٢٥ رياالًً ا كانَ ثمنُ الواحدِ منهَ ، إذَ  لَد متجرٍ ٣٠ جهازَ تسجيلٍ    
ا ثمنُ هذهِ األجهزةِ؟ فمَ

رِبِ اآلحادَ   اِضْ    

G kôØ°U = 125 × mOÉMBG oôØ°U

١٢٥
١١٣٠ ×

٠
. رِبِ العشراتِ    اِضْ    

kIô°ûY 375 = 125 × mäGô°ûY 3

١٢٥
١١٣٠ ×
٣٧٥٠

. نْ ثمنُ جميعِ األجهزةِ = ٣٧٥٠ رياالًً إِذَ
    

125 × 10 × 3  É¡nsfCG ≈∏Y   125 × 30 ≈dEG rô o¶rfoG

nádCÉ°ùªdG pÖoà rcoG ٣٠ × ١٢٥
10 × 3  pIQƒ°U »a  30 rÖoà rcoG ( ٣ × ١٠ ) × ١٢٥

∫GóHE’G oá«°UÉN ( ١٠ × ٣ ) × ١٢٥
p™«ªéàdG oá«°UÉN  ( ٣ × ١٢٥ ) × ١٠

375 = 125 × 3 rÜ pô r°VpG ١٠ × ٣٧٥
w»æg pP lÜÉ°ùM ٣٧٥٠

 . láë«ë°U oáHÉLE’G p¿nPpEG



    

ا  ا كانَ ثمنُ الواحدِ منهَ ، إذَ  جهازَ تسجيلٍ

: المثاالن ١، ٢ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

٣٦
١٠ ×

٥٣
٣٠ ×

٧٩
٨٠ ×



٢٥٥ × ٢٠ ٣٨٩ × ٤٠ ٥١٨ × ٧٠ 

ø«ªbQ øe OóY »a Üô°†dG  ٥٠



ا  ا تقريبًا، فكمْ كيلُومترً نةِ ٥٢ أُسبوعً ا كانَ في السَّ . إذَ اجتِهِ ا أسبوعيًّا بدرَّ  يقطعُ سعيدٌ ٢٠ كيلومترً    

؟ نةِ يقطعُ في السَّ

رْ كيفَ يمكنُكَ أنْ تستفيدَ من حسابِ ٤× ٦٧، لتحسبَ ٤٠× ٦٧ فَسِّ 

: المثاالن ١، ٢ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ
١٥
٢٠ ×

٢٧
٣٠ ×



٤٦
٤٠ ×

٥٣
٦٠ ×



٨٠ × ٨٠ ٩٤ × ٩٠ 

٢٧٥ × ١٠ ٣١٢ × ٣٠ 

٣٨١ × ٥٠ ٤٥٧ × ٥٠ 

٥٦٤ × ٧٠ ٦٩٨ × ٨٠ 

إذا كانَ ٧ × ٢٩ = ٢٠٣ ،  فما ناتجُ ٧٠ × ٢٩؟ إذا كانَ   إذا كانَ    

إذا كانَ ٣ × ٥٢ = ١٥٦ فما ناتجُ ٣٠ × ٥٢؟ إذا كانَ   إذا كانَ    

ا؟ ودةً يأكلُ في ٢٠ يومً . فكمْ دُ يأكلُ طائرٌ صغيرٌ ١٤ دُودةً كلَّ يومٍ يأكلُ طائرٌ صغيرٌ   يأكلُ طائرٌ صغيرٌ   يأكلُ طائرٌ صغيرٌ    

٥١ Iô°û©dG äÉØYÉ°†e »a Üô°†dG 



حْ ذلكَ رَ ربِ ٥٠ ×٦٠ ؟ اِشْ ا في ناتجِ الضَّ فرً كمْ صِ    

، وناتجُ ضربِ العددينِ  نٌ من رقمينِ ا مكوَّ مَ ةً فيها عددانِ كلٌّ منهُ تُبْ مسألةً عدديَّ اُكْ    

. ي على ٣ أصفارٍ يحتوِ

:تي تختلفُ عنِ المسائلِ الثَّالثِ األُخر ربِ الَّ عيِّنْ مسألةَ الضَّ   

ا  ومترً ، ويطيرُ ٤٠ كيلُ دقائقَ نَّانِ كلَّ ١٠  الطَّ  طائرُ  يتغذَّ   
ةً كلَّ ثانيةٍ. استفدْ  يْهِ منْ ٦٠ إلَى ٨٠ مرَّ اعةِ، ويَخفقُ بجناحَ في السَّ

اليةِ: وماتِ في اإلجابةِ عن األسئلةِ التَّ منْ هذهِ المعلُ

؟ ائرِ في ١٥ ثانيةً ما أكبرُ عددٍ من خفقاتِ األجنحةِ للطَّ

؟ ةً ائرُ  ٤٥ مرَّ ا أكلَ الطَّ كمْ دقيقةً تكونُ قدِ انقضتْ إذَ

؟ ا يكونُ قدْ قطعَ ومترً ، فكمْ كيلُ ةَ ٢٠ ساعةً ائرُ مدَّ إذا طارَ الطَّ







× × × × 

ø«ªbQ øe OóY »a Üô°†dG  ٥٢



      
  pÜô`̀ `̀ ` s°`̀ `̀ `†`̀ `̀ `dG nè`̀ `̀ `̀ JÉ`̀ `̀ `̀ f oQ uó`````````````````` nboCG

. pÖjô≤sàdG p∫Éª©à°SÉH

           
ساعةً   ١٢ ينامُ  القطُّ  كانَ  إذا 
ينامُ  ا  تقريبً ساعةً  فكمْ  ا،  يوميًّ

؟ في ٣ أسابيعَ

بِ عددينِ مِن  رْ رُ ناتجَ ضَ دِّ قَ . وحينَما تُ رَ دِّ قَ فيدُ كلمةُ «تقريبًا» أنَّ عليكَ أنْ تُ تُ
ما. بَ كالًّ منهُ قرِّ فيدِ أنْ تُ نَ المُ رقمينِ فمِ

     

؟   ينامُ القطُّ ١٢ ساعةً يوميًّا، فكمْ ساعةً تقريبًا ينامُ في ٣ أسابيعَ 
رْ ناتجَ ٢١ × ١٢ دِّ نْ قَ . إِذَ ا في ٣ أسابيعَ هناكَ ٢١ يومً

 . ا أو فِي ٣ أسابيعَ نْ ينامُ القطُّ ٢٠٠ ساعةٍ تقريبًا في ٢١ يومً إِذَ
ا، فإنَّ ناتجَ التَّقديرِ  مَ وبما أنََّه قدْ تمَّ تقريبُ كلٍّ منَ العددينِ إلى أعدادٍ أقلَّ منهُ

أقلُّ من اإلجابةِ الدقيقةِ.



     

بْ كلَّ عددٍ إلى أقربِ عشرةٍ  رِّ  قَ    

. رِبِ العشراتِ  اِضْ    

٢١
١٢ ×

٢٠
١٠ ×

20 ≈dEG oÜ sô n≤oJ 21

10 ≈dEG oÜ sô n≤oJ 12

٢٠
١٠ ×

٢٠٠

G kôØ°U = 20 × mOÉMBG oô rØ p°U

kIô°ûY 20 = 20 × äGô°ûY 1



 





    

٥٣ Üô°†dG èJGƒf ôjó≤J 



     

رِي فِي سنةٍ كاملةٍ،  رِي عاصمٌ ٣٥ دقيقةً يوميًّا. فكمْ دقيقةً يَجْ يَجْ    
ا تقريبًا؟ ي ٣٥٤ يومً ا بأن عددَ أيامِ السنةِ الهجرية يُساوِ علمً

تحتاجُ إلى تقديرِ ناتجِ ٣٥٤ × ٣٥

ا. نْ يجرِي عاصمٌ ١٦٠٠٠ دقيقةً تقريبًا في ٣٥٤ يومً إِذَ
ا إلى أعلَى، فإنَّ ناتجَ التَّقديرِ أكبرُ  مَ هُ ربِ تمَّ تقريبُ يِ الضَّ لَ ا أنَّ كالًّ مِنْ عامِ وبمَ

مِن اإلجابةِ الدقيقةِ.



     

لةٍ فيهِ بْ كلَّ عددٍ إلى أكبرِ منزِ رِّ قَ     

بْ رِ اِضْ     

٣٥٤
٣٥ ×

٤٠٠
٤٠ ×

400 níÑ°UCÉa 100 pÜôbCG ≈dEG 354 oÖjô≤J sºJ

40 níÑ°UCÉa  10 pÜôbCG ≈dEG  35 oÖjô≤J sºJ

٤٠٠
١١١٤٠ ×
١٦٠٠٠



 




   

 

 ، أسبوعٍ كلَّ  هاتفيَّةً  مكالمةً   ٢٥ خالدٌ  ي  يُجرِ 

ا؟ ي في ٥٢ أُسبوعً فكمْ مكالمةً تقريبًا يُجرِ
رْ كيفَ تعرفُ إذا كانَ تقديرُ   فَسِّ
نْ  مِ أقلَّ  أم  أكبرَ  ربِ  الضَّ ناتجِ 

. اإلجابةِ الدقيقةِ

٣٤
١٢ ×

٥٧
٢٥ ×

٣٧٦ × ١٧ ٥٢٥ × ٤٣ 

 pπ`̀`eGƒ`̀`Y  pó``````MCG  oÖ`̀`jô`̀`≤`̀`J  sº````J  GPEG
 pø«M »a , nôÑcCG mOóY ≈dEG pÜô s°†dG
 ≈`̀dEG pô`̀ `̀NB’G pπ`̀eÉ`̀©`̀dG oÖ`̀jô`̀≤`̀J sº``J
 rπg É k≤nÑ r°ù oe nº∏©f rø∏a , nô¨°UCG mOóY
 pè pJÉf  ø`̀ pe  tπ``bCG  rΩCG  oô`̀Ñ`̀cCG  oôjó≤sàdG

. pá≤«bódG páHÉLE’G

، ثمَّ بيِّنْ إذا كانَ التَّقديرُ أكبرَ منْ أمْ أقلَّ منْ اإلجابةِ الدقيقةِ: المثاالن ١، ٢ رِ الناتجَ دِّ قَ

ø«ªbQ øe OóY »a Üô°†dG  ٥٤



٢٣٤ × ١١ ٣٥٢ × ٣٧ 

٤٨٩ × ٨٦ ٥٣٥ × ٤٢ 

، ثمَّ بيِّنْ إذا كانَ التَّقديرُ أكبرَ منْ أم أقلَّ مِن اإلجابةِ الدقيقةِ: المثاالن ١، ٢ رِ النَّاتجَ دِّ قَ

ةَ  ا ركضَ مدَّ ا تقريبًا يستطيعُ الظَّبيُ أنْ يقطعَ إذَ . كم كيلُومترً اعةِ ا في السَّ يستطيعُ الظَّبْيُ أنْ يَركُضَ ٨٨ كيلومترً  
؟ ١٢ ساعةً

لُ في ١٤ مباراةً؟ . كمْ نقطةً تقريبًا يُسجِّ لَّةِ ١٦ نقطةً رةِ السَّ لُه إبراهيمُ في مباراةِ كُ لُ ما يُسجِّ يبلغُ معدَّ  

؟ ن ذلكِ النَّوعِ  ١٢ دودةً مِ جالً تقريبًا لدَ ، كمْ رِ الً جْ يدانِ له ٧٥٠ رِ نوعٌ من الدِّ  

ا تقريبًا منَ الفواكهِ الطازجةِ يستهلكُ   كمْ كيلُوجرامً    

؟ الفردُ السعوديُّ خاللَ ١٢ سنةً

؟ ن ذلكِ النَّوعِ ؟ دودةً مِ ن ذلكِ النَّوعِ  دودةً مِ

    
 

  

 

 



٢٨
٢٥ ×

٤٣
١٤ ×



٥٦
٣٧ ×

٧٩
٥٥ ×



٥٥ Üô°†dG èJGƒf ôjó≤J 



ا؟  ونْدَ األناكُ نوعِ  منْ  ى  أفعَ يبلغُ طولُ ٣٥  كمْ  يبلغُ طولُ   كمْ  يبلغُ طولُ   كمْ  يبلغُ طولُ   كمْ   
(الدرس ٦-١) 



٢٤٠٠٠ سم  ١٨٠٠٠ سم  
٣٠٠٠٠ سم  ٢١٠٠٠ سم  

ا  يومً  ٣٥٤ ي  يُساوِ الهجريةِ  السنةِ  أيامِ  عددُ  ي   يُساوِ الهجريةِ  السنةِ  أيامِ  عددُ  ي   يُساوِ الهجريةِ  السنةِ  أيامِ  عددُ  ي   يُساوِ الهجريةِ  السنةِ  أيامِ  عددُ   
؟     سنةً  ١٢ أيامِ  لعددِ  تقديرٍ  أفضلُ  ما  تقريبًا، 

(الدرس ٦-٢) 

٦٠٠٠  ٤٠٠٠ 
٧٠٠٠  ٥٠٠٠ 

ا يلِي: (الدرس ٦-١) أوجدْ ناتَج الضربِ فِي كلٍّ ممَّ
٩٦
٧٠ ×

 ٤٣
٥٠ ×

 ٢٧
١٠ ×



، وتحققْ منْ معقوليةِ اإلجابةِ. (الدرس ٥-٨) أوجدْ ناتجَ الضربِ
٩ × ٧٠٤٠  ٦ × ٤٠٦٥  ٣ × ١٠٠٦ 

: (مهارة سابقة) لَ الجدولَ ها لتكمِ اكتشفِ القاعدةَ ثمَّ طبِّقْ 

  ١١ ٩ ٧ ٥ ٣ ١ (�) á∏NóªdG

٢٠ ١٢ ٤ ( ) áLôîªdG

ى  يتبقَّ رياالً  ، كمْ  لشقتِهِ ا  إيجارً رياالً  مبلغَ ٢٤٤٩  منه  يدفع  ريال،  الشهريُّ لموظفٍ ١٠٤٠٢  الراتبُ  يبلغُ  

. (مهارة سابقة) ؟ تحققْ منْ صحةِ الحلِّ لديهِ

ا يلِي: (مهارة سابقة) ي تحتَهُ خطٌّ فيمَ اكتُبِ القِيمةَ المنزليةَ للرقمِ الذِ
٣٤٧٩١٠٢٨  ٢٦٧٠٨٣٠

ا يلِي:  ي تحتَهُ خطٌّ فيمَ اكتُبِ القِيمةَ المنزليةَ للرقمِ الذِ
 ١٨٩٣٩٧

ا يلِي:  ي تحتَهُ خطٌّ فيمَ اكتُبِ القِيمةَ المنزليةَ للرقمِ الذِ


ø«ªbQ øe OóY »a Üô°†dG  ٥٦

تُبْ عددينِ يكونُ تقديرُ ناتجِ ضربِهما ٢٠٠٠   : اُكْ lá nMƒà rØ ne lánd nCÉ r°ù ne 

؟ ا أقربُ إلى اإلجابةِ الدقيقةِ رْ ٥١ × ٣٩    و  ٨٤ × ٤٥ ، أيُّهمَ دِّ : قَ t… pOó©dG t¢ù pëdG 

، بِ عددينِ رْ ا تقديرَ ناتجِ ضَ لُ فيهَ مِ نْ واقعِ الحياةِ تَستعْ    مسألةً مِ

. ن رقمينِ نُ مِ ا يتكوَّ مَ كلٌّ منهُ



  
. nádCÉ°ùªdG sπMC’ pπ«ã sªàdG ná s£ oN oπª©à°SnCG : p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

، ها ٥٧ رياالًً ةٍ قيمتُ طيفِ ٩ أوراقٍ نقديَّ معَ عبدِ اللَّ
ةٍ.  ا المبلغِ بتسعِ أوراقٍ نقديَّ هاتِ طريقةً واحدةً من طرقِ تمثيلِ هذَ

ما معطياتُ المسألةِ؟
ةٍ. طيفِ ٩ أوراقٍ نقديَّ • معَ عبدِ اللَّ
 . • قيمةُ األوراقِ النَّقديَّةِ ٥٧ رياالًً

؟ ا المطلوبُ مَ
ةٍ. • تمثيلُ ٥٧ رياالًً بتسعِ أوراقٍ نقديَّ

. ها ٥٧ رياالًً مثِّلِ المسألةَ بتسعِ أوراقٍ نقديةٍ قيمتُ

: يَ ا ٥٧ رياالًً هِ رقِ الَّتي تستطيعُ أنْ تمثِّلَ بهَ  الطُّ إِحدَ

    

ا  رقِ الَّتي تستطيعُ أنْ تمثِّلَ بهَ  الطُّ إِحدَ

 . ها ٩ أوراقٍ ها لكنَّ عددَ األوراقِ ٤، وأنتَ تحتاجُ إلى أنْ يكونَ عددُ ها ، وأنتَ تحتاجُ إلى أنْ يكونَ عددُ ها ، وأنتَ تحتاجُ إلى أنْ يكونَ عددُ . ، وأنتَ تحتاجُ إلى أنْ يكونَ عددُ ها  أوراقٍ ها ، وأنتَ تحتاجُ إلى أنْ يكونَ عددُ ها ، وأنتَ تحتاجُ إلى أنْ يكونَ عددُ ها ، وأنتَ تحتاجُ إلى أنْ يكونَ عددُ ، وأنتَ تحتاجُ إلى أنْ يكونَ عددُ

لْ ورقةَ الـ ٥٠ رياالًً بـِ  : بدِّ لذلِكَ

  : فيصبحَ لديكَ األوراقُ التاليةُ

 طرقِ تمثلِ ٥٧ رياالً بتسعِ أوراقٍ نقديةٍ. ا يمثلُ إحدَ وهذَ

 +  +  + 

١ + ١  +   ٥ + ٥ + ٥  +  ١٠ + ١٠ + ١٠ + ١٠ =
+  ٢           =        ٥٧ رياالًً    ١٥  +    ٤٠        =

. نِ اإلجابةُ صحيحةٌ إِذَ

٥٧ ádCÉ°ùªdG πM á£N 



          
           

ثْلَيْ  رُ والدِ محمودٍ ١٠ سنواتٍ علَى مِ مْ يزيدُ عُ  
محمودٍ  والدِ  رُ  مْ عُ كانَ  ا  فإذَ محمودٍ.  رِ  مْ عُ

رُ محمودٍ؟   مْ ا عُ ، فمَ ٣٠ سنةً

مْ  ، وكلُّ واحدٍ منهُ يوجدُ ٣ أشخاصٍ في احتفالٍ  
عددُ  ما   . اآلخرينِ خصينِ  الشَّ يصافحَ  أنْ  يريدُ 

؟  اتِ الَّتي ستتمُّ في هذا االحتفالِ صافَحَ المُ
ن  رٍ مختلفةٍ مِ وَ مثِّلِ المبلغَ ٣١ رياالًً بخمسِ صُ  

. ةِ فِئَاتِ األوراقِ النَّقديَّ

التٍ  رتِّبَ مجموعةَ طاوِ يُ أنْ  إلى  ارٌ  يحتاجُ عمَّ  
هِ  صفَّ نْ  مِ بٍ  طالَّ  ٩ رهُ  يحضُ الجتماعٍ  ربَّعةٍ  مُ
، بحيثُ يجلسُ طالبٌ واحدٌ فقطْ  باإلضافةِ إليهِ
يمكنُهُ  كيفَ  رْ  فَسِّ  . الطَّاولةِ من  ةٍ  هَ جِ كلِّ  على 
ستطيلٍ  مُ شكلِ  على  التٍ  طاوِ ستَّ  رتِّبَ  يُ أنْ 
ى  هِ ال تبقَ ، وفِي الوقتِ نفسِ ليجلسَ كلُّ طالبٍ

مقاعدُ زائدةٌ؟
ــنَ  مِ يــكــونُ  متَى   

لحلِّ  التَّمثيلِ  طَّةَ  خُ تستعملَ  أنْ  األفضلِ 
. رْ إِجابَتكَ ؟ فَسِّ المسألةِ

          
 

ابقةِ، ثمَّ أجبْ عنِ األسئلةِ ١-٤: عْ إلى المسألةِ السَّ جِ اِرْ

ةَ التمثيلِ لحلِّ كلٍّ من المسائلِ التاليةِ: طَّ تعملْ خُ اِسْ

يَّةٍ  ، فما أقلُّ كمِّ إذا كانَ معَ عبدِ اللَّطيفِ ٥٥ رياالًً  
ةِ يمكنُ أنْ تكونَ معهُ؟ منَ األوراقِ النَّقديَّ

رياالًً   ٨٠ اللَّطيفِ  عبدِ  معَ  كانَ  أنَّهُ  ضْ  تَرِ اِفْ  
نْ  ، فكمْ يكونُ لديهِ مِ ةٍ نْ ٥ أوراقٍ نقديَّ نُ مِ تَتكوَّ

؟ ةِ نَ األوراقِ النَّقديَّ كلِّ نوعٍ مِ

ةٍ  ضْ أنَّ معَ عبدِ اللَّطيفِ ثالثَ أوراقٍ نقديَّ تَرِ اِفْ  
ا عددُ األوراقِ منْ  ، فمَ قيمتُها مجتمعةً ٦٠ رياالًً

كلِّ نوعٍ ؟

لحلِّ  ها  استعمالُ يمكنُكَ    أُخرَ طَّةً  خُ فْ  صِ  
. ابقةِ فحةِ السَّ المسألةِ في الصَّ

مربَّعاتٍ   ٤ عمل  يمكنُ  هلْ        

؟ ا متُماثالً تطابقةٍ باستعمال ١٢عودً مُ

 في صفوف مختلفة من  تقفُ ليلَى ونوالُ وهدَ  
الطَّالباتِ  عددُ  ويزيدُ   ، المدرسيِّ طِفافِ  االصْ
٣ بـ  نوالَ  أمامَ  الالَّتِي  على  ليلَى  أمامَ  الالَّتِي 

أمامَ  الالَّتِي  الطَّالباتِ  عددُ  ويبلغُ   ، طالباتٍ
 ، نوالَ أمامَ  الالَّتِي  الطَّالباتِ  عْفَ عددِ   ضِ هدَ
نَّ  هُ أمامَ نَ  فْ قِ يَ الالَّتِي  الطَّالباتِ  عددِ  ومجموعُ 
كلٍّ  أمامَ  الالَّتِي  الطَّالباتِ  عددُ  ما   . طالبةً  ١١

؟ نَّ منهُ

أنْ  يمكنُك  ا  مختلِفً ستطِيالً  مَ كمْ        

: ربَّعاتِ التَّاليةِ تصنعَ باستعمالِ جميعِ المُ

ø«ªbQ øe OóY »a Üô°†dG  ٥٨



          
            

 
: (الدرس ٦-١) أوجدْ ناتجَ الضربِ

٥٢
٢٠ ×

 ٣٨
٣٠ ×



 يمارسُ سلطانُ رياضةَ الجري   

ا كانَ عددُ أسابيعِ السنةِ  ٣٠ كلم أسبوعيًّا، إذَ
ا  ا تقريبًا. فكمْ كيلُومترً الهجرية ٥١ أسبوعً

ي في السنة؟ (الدرس ٦-١)  يجرِ
 أوجدْ مجموعَ أطوالِ     

ا حديثي الوالدةِ؟ (الدرس ٦-١) ٣٠ تمساحً



٥٠٠  ٣٠٠ 
٦٠٠  ٤٠٠ 

ا كانَ التقديرُ أكبرَ منْ أمْ أقلَّ منْ  ، ثمَّ بينْ إذَ رِ الناتجَ قدِّ
اإلجابةِ الدقيقةِ: (الدرس ٦-٢)

٣٧
٢١ ×

 ٢٤
١٤ ×



الهجريةِ  السنةِ  أيامِ  عددُ         

لعددِ  تقديرٍ  أفضلُ  ما  تقريبًا.  ا  يومً  ٣٥٤ ي  يُساوِ
؟ (الدرس ٦-٢) أيامِ ٢٣ سنةً

٧٠٠٠  ٤٠٠٠ 
٨٠٠٠  ٥٠٠٠ 

التِي  اإللكترونيِّ  البريدِ  رسائلِ  عددُ  كانَ  ا  إذَ التِي   اإللكترونيِّ  البريدِ  رسائلِ  عددُ  كانَ  ا  إذَ التِي   اإللكترونيِّ  البريدِ  رسائلِ  عددُ  كانَ  ا  إذَ التِي   اإللكترونيِّ  البريدِ  رسائلِ  عددُ  كانَ  ا  إذَ  
 . ٢٥ رسالةَ هوَ  ا  شهريًّ الواحدُ  الشخصُ  ا  يرسلُهَ
رْ كمْ رسالةً تقريبًا يرسلُ فِي السنةِ الواحدةِ. فقدِّ

(الدرس ٦-٢)

استعملْ خطةَ التمثيلِ لحلِّ األسئلةِ ٩ ، ١٠: 
(الدرس ٦-٣)

ا يزيدُ علَى ثالثةِ  . وهذَ مرُ والدةِ نورةَ ٤٠ سنةً عُ مرُ والدةِ نورةَ   عُ مرُ والدةِ نورةَ   عُ  
مرُ نورةَ؟ . كمْ عُ مرِ نورةَ بـِ ١٣ سنةً أضعافِ عُ

ا  في جيبِ أحمدَ أربعُ أوراقٍ نقديةٍ قيمتُهَ ا   في جيبِ أحمدَ أربعُ أوراقٍ نقديةٍ قيمتُهَ ا   في جيبِ أحمدَ أربعُ أوراقٍ نقديةٍ قيمتُهَ ا   في جيبِ أحمدَ أربعُ أوراقٍ نقديةٍ قيمتُهَ  
تِي  . ما قيمةُ كلٍّ منَ األوراقِ األربعةِ الَّ ٣١ رياالً

؟  في جيبِهِ

 عددَ األصفار فِي ناتجِ 

. . وضحْ إجابتَكَ الضربِ الموضحِ أدناهُ
(الدرس ٦-١)



٥٩ 



      
 mOóY  »a  nÜô s°†dG  o∞ p°û rµnà r°SnCG

. pør«ªbQ ø pe

    
خاصية توزيع الضرب 

على الجمع 

.١٥ × دْ ناتجَ ١٢ جِ أَوْ

 . ربِ  يمكنُكَ أنْ تَستعملَ نموذجَ المستطيلِ لتجدَ ناتجَ الضَّ

. ستطيالً مْ مُ سُ اُرْ   
يالً في ورقةِ  ستطِ مْ مُ سُ اُرْ

. حدةً : ١٢، ١٥ وَ هُ ، أبعادُ رسمٍ




فصلُ العشراتِ واآلحادِ.   
ئْ ١٥ إلى ٥ وَ ١٠ زِّ جَ

ئْ ١٢ إلى ٢ وَ ١٠ زِّ ثمَّ جَ








  .ها عْ مَ ، ثمَّ اجْ ربِ اتجَ الضَّ دْ نَوَ جِ أَوْ

١٠ × ١٠   =     ١٠٠
١٠ × ٥      =     ٥٠
٢ × ١٠      =     ٢٠

 =         ٢١٠ × ٥ +
١٨٠









 ×  ×


 ×  ×


. ئَ عواملَ الضربِ إليجادِ الناتجِ يمكنُ استعمالُ خاصيةِ توزيعِ الضربِ على الجمعِ لتجزِّ

    p s  
        

 

 ، ا فِي ذلكَ العددِ مَ ، اضربْ كالًّ منهُ لضربِ مجموعِ عددينِ في عددٍ ثالثٍ
. ي الضربِ ثم اجمعْ ناتِجَ





 ×    ×



××






 ×

 ، ا فِي ذلكَ العددِ مَ ، اضربْ كالًّ منهُ لضربِ مجموعِ عددينِ في عددٍ ثالثٍ

 

ø«ªbQ øe OóY »a Üô°†dG  ٦٠



١٨؟ × دَ ناتجَ ١٢ كيفَ تستعملُ خاصيةَ التوزيعِ لِتَجِ 

ا يأتِي: ربِ لكلِّ نموذجٍ ممَّ تُبْ جملةَ الضَّ اُكْ

 















 : ربِ دَ ناتجَ الضَّ استعملْ نموذجَ المستطيلِ وخاصيةَ التوزيعِ لِتَجِ

كيفَ تجدُ ناتجَ ١٦ × ١٩  

   

١٢ × ١٠ ١٤ × ١٨ ٢٥ × ٢٨ 

١٦ × ١٣ ١٧ × ١٥ ١٩ × ٢٠ 

الِ  مَ تِعْ بِاسْ ربِ  الضَّ يذُ  نْفِ تَ نُ  كِ مْ يُ ا  مَ كَ
ا يَلِي:   مَ ربِ كَ اتِجِ الضَّ نَوَ

١٥
١١٢ ×

١٠
٢٠
٥٠

١٠٠ +
١٨٠

ا يَلِي: مَ يعِ كَ زِ ةِ التَوْ يَّ اصِ امِ خَ دَ تِخْ بِاسْ ادِ ناتِجِ ١٢ × ١٥ نُكَ إِيجَ كِ مْ يُ وَ
  : خاصيةُ التوزيعِ

(١٠ × ١٥)+(٢ × ١٥)=١٢ × ١٥
=(٢ × ١٠) + (٢ × ٥)+(١٠ × ١٠) + (١٠ × ٥)
=١٠٠+٥٠+٢٠+١٠
=١٨٠5×2

10×2

5×10

10×10

. nás«FõédG pÜô s°†dG nèJGƒf r™ªLG

٦١ ø«ªbQ øe OóY »a ø«ªbQ øe OóY Üô°V 





رِبِ اآلحادَ   اِضْ    

رِبِ العشراتِ اِضْ     

ربِ اتجَ الضَّ عْ نَوَ مَ اِجْ     

                     

يقطعُ  ــبُ  ئ ــذِّ ال ــانَ  ك إذا 
 ، اعةِ السَّ فِي  ا  ومترً ٤٣ كيلُ

؟ فكمْ يقطعُ في ١٢ ساعةً

. ربِ في عددٍ مِن رقميْنِ هناكَ أكثرُ من طريقةٍ إليجادِ ناتجِ الضَّ

١٢ × ٤٣ ناتجَ  دْ  جِ أَوْ اعةِ.  السَّ في  ا  ومترً كيلُ  ٤٣ ئبُ  الذِّ يقطعُ      
. ئبُ في ١٢ ساعةً لتعرفَ كمْ يقطعُ الذِّ



. ربِ في عددٍ مِن رقميْنِ هناكَ أكثرُ من طريقةٍ إليجادِ ناتجِ الضَّ

      
 ø pe mOó`̀`Y pÜ rô`̀ n°`̀V nè`̀JÉ`̀f oó```LCG

pør«ªbQ ø pe mOóY »a pør«ªbQ

ةُ ربِ الجزئيَّ الورقةُ والقلمُنواتجُ الضَّ


×






3 × 2

40 × 2

3 × 10

40 × 10

nás«FõédG pÜô s°†dG nèJGƒf r™ªLG

    

٤٣
١٢ ×
٨٦43  ×2

٤٣
١٢ ×
٨٦

٤٣٠ +
٥١٦430 + 86

43  ×2

43  ×10

٤٣
١٢ ×
٨٦

٤٣٠

. ا في ١٢ ساعةً ومترً ئبُ ٥١٦ كيلُ نْ يقطعُ الذِّ إِذَ
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ا هوَ مبيَّنٌ  ، كمَ ةَ هريَّ هُ الشَّ دٌ فواتيرَ دُ محمَّ دِّ يُسَ
؟ دُ لفاتورة الماء في سنتيْنِ دِّ .كمْ رياالً يُسَ في الجدولِ

ا، دٍ ٣٨ رياالًً شهريًّ تبلغُ فاتُورةُ الماءِ لمنزلِ محمَّ
نْ  ، إِذَ نتيْنِ ا في السَّ وهناكَ ٢٤ شهرً

. دٌ في سنتيْنِ رِبْ ٣٨ في ٢٤ لتجدَ كمْ يدفعُ محمَّ اِضْ

٤٠ × ٢٠ = ٨٠٠   
رِبِ اآلحادَ اِضْ     

اتجَ عِ النَوَ مَ اِجْ     

ةَ استهالكهِ منَ المياهِ. لِفَ دٌ ٩١٢ رياالًً في سنتيْنِ تَكْ يدفعُ محمَّ

    
 . ِ اإلجابةُ معقولةٌ نْ العددُ ٩١٢ قريبٌ مِنَ التَّقديرِ ٨٠٠؛ إِذَ



٣٨
١٢٤ ×
١٥٢38 × 4

٣٨
١٢٤ ×
١٥٢
٧٦٠ +

٣٨
١٢٤ ×
١٥٢
٧٦٠ +
٩١٢

38 × 20

r™ nª rLpG

: المثاالن ١، ٢ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

٣٥
٢٤ ×

٥٧
٤٢ ×

٩٢ × ٨١ 

. إذا كانَ  نْ نبتةِ الطَّماطمِ ا مِ حٌ ٣٥ صفًّ زرعَ فالَّ 

ها؟ ، فكمْ نبتةً قدْ زرعَ في كلِّ صفٍّ ٢٥ نبتةً
ها إليجادِ ناتجِ  تَّبِعُ تي تَ طواتُ الَّ  ما الخُ

. حْ ذلكَ رَ بِ ٢٣ × ٥٦ ؟ اِشْ رْ ضَ

 pQÉ`̀`Ñ`̀`à`̀`N’ nô```jó```≤``` sà```dG pπ`̀` pª`̀`©`̀`à`̀`°`̀`SG
. pÜGƒédG pás«dƒ≤©e

رِبِ العشراتِ اِضْ     

 
oAÉªdGk’ÉjQ 38

oAÉHô¡µdGk’ÉjQ 93
o∞JÉ¡dGk’ÉjQ 153

٦٣ ø«ªbQ øe OóY »a ø«ªbQ øe OóY Üô°V 



٤٧ × ٢٤ ٦٤ × ٤٦ ٨٣ × ٦٧ ٩١ × ٧٨ 

: المثاالن ١، ٢ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

١٩
١٥ ×

٤٢
٣٨ ×

٥٢
٤٧ ×

٦٨
٤٦ ×



بُو ) أسرعَ النباتاتِ  يعدُّ نباتُ الخيزرانِ ( البامْ  
هِ ٩١ سم يوميًّا .فكمْ  ا ، فيبلغُ معدلُ نموِّ نموًّ

و نبتةٌ في ٣ أسابيعَ ؟ ا تنمُ سنتمترً

سةٌ إلعادةِ تدويرِ الورقِ   تجمعُ مؤسَّ    

ن الورقِ يوميًّا، كمْ حاويةً تجمعُ  ٢٨ حاويةً مِ
ا؟ في ١٥ يومً

يَّاراتِ يرةِ والسَّ غِ يَّاراتِ الصَّ بيِّنُ الجدولُ المجاورُ عددَ السَّ يُ   
: ها في ورشةٍ خاللَ شهرٍ تِي يتمُّ فحصُ  الكبيرةِ الَّ

ا؟ ها في ١١ شهرً كمْ سيَّارةً صغيرةً يتمُّ فحصُ

ا؟ ها في ١٢ شهرً كمْ سيارةً كبيرةً يتمُّ فحصُ

ها في ١٥ سنةً على  غيرةِ الَّتي يتمُّ فحصُ يَّاراتِ الصَّ كمْ يزيدُ عددُ السَّ
يَّاراتِ الكبيرةِ؟ عددِ السَّ







  

  




؟ ربِ اآلتيةِ تختلفُ عنِ العمليَّاتِ الثَّالثِ الباقيةِ أيُّ عمليَّاتِ الضَّ   

ربِ لنْ  ، فإنَّ ناتجَ الضَّ نْ رقميْنِ نُ مِ ما يتكوَّ بْتَ عدديْنِ كلٌّ منهُ رَ إذا ضَ     
. رْ إِجابَتكَ . فَسِّ نْ رقميْنِ يكونَ مِ

 : ربِ صحيحةً ونَ جملةُ الضَّ ودَ في كلِّ  ، لتكُ تُبِ الرقمَ المفقُ  اُكْ         
٠    ٢

   ×
   ٠    ٠


×


×


×


×
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 mΩÉbQCG páKÓK ø pe G kOóY oÜ pô r°VnCG

. pør«ªbQ øe mOóY »a

هُ المحمولَ ٢٧٥ دقيقةً  يستعملُ والدُ راشدٍ هاتِفَ
هُ  ا. كمْ دقيقةً يستعملُ والدُ راشدٍ هاتفَ شهريًّ

المحمولَ في سنةٍ؟

. ا مِنْ ثالثةِ أرقامٍ في أعدادٍ مِنْ رقميْنِ تستطيعُ أنْ تضربَ أعدادً

هُ المحمولَ في سنةٍ؟  كمْ دقيقةً يستعملُ والدُ راشدٍ هاتِفَ 
ةِ في ١٢ هريَّ قائقِ الشَّ رِبْ عددَ الدَّ نِ اِضْ ا، إِذَ نةِ ١٢ شهرً في السَّ

دْ ناتجَ ٢٧٥ × ١٢ جِ أَوْ

٣٠٠ × ١٠ = ٣٠٠٠   
رِبْ ٢٧٥ فِي ٢ اِضْ     

275 × 2
  

٢٧٥
١٢  ×

٥٥٠

رِبْ ٢٧٥ في عشرةٍ واحدةٍ  اِضْ    

275 × 10   

٢٧٥
١٢  ×

٥٥٠
٢٧٥٠

ربِ الجزئيَّةَ اتجَ الضَّ عْ نَوَ مَ اِجْ     

  r™ nª rLpG

٢٧٥
١٢  ×

٥٥٠
٢٧٥٠  +
٣٣٠٠

نةِ. هُ المحمولَ ٣٣٠٠ دقيقةً في السَّ نْ يستعملُ والدُ راشدٍ هاتفَ إِذَ

    
 . بما أنَّ العددَ ٣٣٠٠ قريبٌ مِن التَّقديرِ ٣٠٠٠، فإنَّ اإلجابةَ معقولةٌ



 ١٠

٢

٢٠٠٠

١٤٠

٧٠٠

٢٠٠ ٥٧٠

١٠

٥٠

٤٠٠
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 . ، ثمنُ كلِّ واحدةٍ منها ٨٠٩ رياالتٍ  عندَ بائعٍ ٢٥ ساعةً 
ها؟ اعاتِ جميعِ ما ثمنُ السَّ

دْ ناتجَ ٨٠٩ × ٢٥ جِ ، أَوْ اعاتِ نِ السَّ لمعرفةِ ثَمَ

٨٠٠× ٣٠=  = ٢٤٠٠٠   
رِبْ ٨٠٩ في ٥ اِضْ     

809 × 5

٨٠٩
٢٥  ×

٤٠٤٥   
رِبْ ٨٠٩ في ٢٠ اِضْ     

809 × 20

٨٠٩
٢٥  ×

٤٠٤٥
١٦١٨٠   

ةَ ربِ الجزئيَّ اتجَ الضَّ عْ نَوَ مَ اِجْ    

r™ nª rLpG

٨٠٩
٢٥  ×

٤٠٤٥
١٦١٨٠  +
٢٠٢٢٥   

. ا ٢٠٢٢٥ رياالًً هَ اعاتِ جميعِ نُ السَّ نْ ثَمَ إِذَ
    

.  بما أنَّ العددَ ٢٠٢٢٥ قريبٌ مِنَ التَّقديرِ ٢٤٠٠٠، فإنَّ اإلجابةَ صحيحةٌ



: المثاالن ١، ٢ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

١٣٥
١٨  ×

٣٤٠
٣٢  ×

٧٠٣ × ٨٩ ٩٠٦ × ٥٣ 

 nóæY p™«ªésàdG pIOÉYEG ≈dEG oêÉàëJ rób
 päGô`̀°`̀û`̀©`̀dGh pOÉ`̀ `̀ `̀MB’G »``a pÜô`` s°``†``dG

. päÉÄ pªdGh

٤

٤
١
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: المثاالن ١، ٢ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

١٠٦
١٢  ×

٤٨٩
٥٣  ×

٦٣٢
٦٦  ×

٧٧٠
٧١  ×

٣٦٢
٣٥  ×

ها في دقيقةٍ واحدةٍ؟  عادُ تصنيعُ لبةً يُ . كمْ عُ عادُ تصنيعُ ٦٣٠ علبةً كلَّ ثانيةٍ يُ 

امِ الشديدةِ الحرارةِ في هذهِ المدينةِ  ا عددُ األيَّ . فمَ نةِ امِ الشديدةِ الحرارةِ في مدينةٍ ٢٠٦ أيامٍ في السَّ لُ األيَّ عدَّ مُ  
في ١٢ سنةً ؟

. ربِ ٥٦×٩٤٥؟ اِشرحْ ذلكَ كيفَ تجدُ ناتجَ الضَّ 

ا بأنَّ السنةَ الهجرية = ٣٥٤ ؟ علمً ا تقطعُ في سنةٍ ا يوميًّا. كمْ كيلُومترً تقطعُ مجموعةٌ منَ الفيلَةِ ٨٠ كيلُومترً 

ا تقريبًا. يومً

٩٠١ × ٩٦ ٨٦٢ × ٨٧ ٩٣٤ × ٩٧ 

بعضِ  في  لةِ  ستعمَ المُ راتِ  الكُ عن  معلوماتٍ  رُ  جاوِ المُ الجدولُ  يِّنُ  بَ يُ   
ةِ: ياضيَّ األلعابِ الرِّ

؟  كمْ نقطةً توجدُ على ١٢ كرةِ جولفٍ

؟  كم غرزةً توجدُ على ٧٥ كرةَ بِيسبُولَ

. زِ على ٢٥ كرةِ بِيسبُولَ رَ ولف وعددِ الغُ رةِ جُ قطِ على ٢٥ كُ قَ بينَ عددِ النُّ رْ دِ الفَ جِ  أَوْ








p∞dƒ oédGká£≤f 450

p∫ƒ oÑ°ù« pÑdGmäGRôZ 108

pΩó≤dGkIôFGO 32

p∫ƒ oÑ°ù« pÑdG

pΩó≤dG

٥٠٨
٥٩  ×
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ى  علَ ا  والدهَ معَ  السيارةَ  ا  ركوبِهَ أثناءَ  رزانُ  أحصتْ  ى   علَ ا  والدهَ معَ  السيارةَ  ا  ركوبِهَ أثناءَ  رزانُ  أحصتْ  ى   علَ ا  والدهَ معَ  السيارةَ  ا  ركوبِهَ أثناءَ  رزانُ  أحصتْ  ى   علَ ا  والدهَ معَ  السيارةَ  ا  ركوبِهَ أثناءَ  رزانُ  أحصتْ  ى   علَ ا  والدهَ معَ  السيارةَ  ا  ركوبِهَ أثناءَ  رزانُ  أحصتْ  ى   علَ ا  والدهَ معَ  السيارةَ  ا  ركوبِهَ أثناءَ  رزانُ  أحصتْ   
ا  الخطِّ السريعِ ١٧ سيارةً زرقاءَ في دقيقةٍ واحدةٍ. إذَ
التِي  الزرقاءِ  السياراتِ  عددُ  فما   ، النمطُ ا  هذَ استمرَّ 

؟ (الدرس ٦-٤)  ا خاللَ ٤٥ دقيقةً هَ يمكنُ إحصاؤُ
٧٦٥  ٣٦٠ 
٧٧٥  ٤٠٠ 

ا علِمتَ أنَّ عددَ عظامِ الهيكلِ العظميِّ  إذَ ا علِمتَ أنَّ عددَ عظامِ الهيكلِ العظميِّ   إذَ ا علِمتَ أنَّ عددَ عظامِ الهيكلِ العظميِّ   إذَ ا علِمتَ أنَّ عددَ عظامِ الهيكلِ العظميِّ   إذَ  
ا  ، فمَ ي ٢٠٦ عظماتٍ لإلنسانِ البالغِ يُساوِ
ا؟  ا بالغً عددُ العظامِ في أجسامِ ٣٧ شخصً

(الدرس ٦-٥) 
٧٦٢٢  ٦٠٠٠ 
٨٠٠٠  ٦١٨٠ 

: (الدرس ٦-٤) أوجدْ ناتجَ الضربِ

= ٦٦ × ٧٢  = ٤٩ × ٥٥  = ١٠ × ٣٤ 

؛  ، بحيثُ يجلسُ ٢٠ طالبًا في اجتماعِ مجلسِ الطالبِ أعدْ ترتيبَ الطاوالتِ المجاورةَ ، بحيثُ يجلسُ   أعدْ ترتيبَ الطاوالتِ المجاورةَ ، بحيثُ يجلسُ   أعدْ ترتيبَ الطاوالتِ المجاورةَ  
ا؟  (الدرس ٦-٣) كلُّ طالبَينِ معً

ي.  ا للمشتَرِ عادُ رياالنِ منْ ثمنِهَ ا يُ هَ لكلِّ ٤ مجالتٍ يتمُّ بيعُ لكلِّ   لكلِّ   لكلِّ    
ا  هَ استعملِ الجدولَ المجاورَ إليجادِ كمْ رياالً سيتمُّ إرجاعُ

؟ (مهارة سابقة)  ٢٠ مجلةً ا اشتَرَ ي إذَ للمشترِ

pá©«ÑªdG päÓéªdG oOóY٤٨١٢١٦٢٠
 oIOÉ©ªdG o≠dÉÑªdG

( p∫ÉjôdÉH)… pôà°ûª∏d
٢٤٦        

؟ بِ ٣٥١ × ٢٦ ، فأيُّهما إجابتُه صحيحةٌ ن حمدٍ وعبدِ الكريمِ ناتجَ ضرْ بَ كلٌّ مِ سَ ∞nCÉ£îdG p: حَ p°ûnà rc pG  
رْ إجابتك. فسّ


 ×




 ×



رْ إجابتك. فسّ

. ن رقميْنِ بَ عددٍ من ثالثةِ أرقامٍ في عددٍ مِ رْ ا ضَ ياةِ تستعملُ فيهَ اقعِ الحَ ن وَ   مسألةً مِ
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: ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ :أَوْ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

: ربِ رْ ناتجَ الضَّ دِّ قَ

 عددُ أرقامِ أكبرِ ناتجٍ 

ن ٣ بِ عددٍ مِ رْ لَ عليهِ من ضَ صُ يمكنُ أنْ تَحْ
. رْ إِجابَتكَ قَمين ؟ فَسِّ أرقامٍ فِي عددٍ من رَ

٢٦
١٠  ×

٤٣
٣٠  ×

٣٢٤
٣٥  ×

٨٣١
٢٤  ×

٨٩ × ٣٣ ٨٢ × ٩١ 

١٠٧ × ١٢ ٢٥٨ × ٢٧ 

١٥٢ × ٤٧ ٤٣٩ × ٨١ 

٤٠٠٠٠ ريالٍ  ٍ٤٥٠٠٠ ريال  
٤٠٣٧٥ رياالًً  ًً٥٣١٥٠ رياال  

ةٍ   يركضُ سالمٌ ٣٠ دقيقةً في كلِّ مرَّ    

، فكمْ  هرِ ةً في الشَّ بَ ١٨ مرَّ ا. إذا تدرَّ ب فيهَ يتدرَّ
؟  هرِ دقيقةً يركضُ في الشَّ

 . رتقالِ ا مِن البُ وقً ندُ ي مخزنٌ على ٢٧٥ صُ يحتوِ  
أنَّ  تَ  لِمْ عَ إذا  ها،  كلِّ رتقالِ  البُ صناديقِ  ثمنُ  ما 

؟ ندوقِ الواحدِ ٣٢ رياالًً ثمنَ الصُّ

اليومِ  في  أنَّ  تَ  لِمْ عَ إذا        
فما  تقريبًا،  ا  يومً  ٣٥٤ نةِ  السَّ وفي   ، ساعةً  ٢٤

نةِ؟ اعاتِ في السَّ عددُ السَّ
٨٤٦٩  ٨٩٤٦  
٨٠٠٠  ٨٤٩٦  

 ، فصالً  ١٢ من  نُ  يتكوَّ ا  كتابً فــرحُ  ــرأتْ  ق  
ا  مَ  . صفحةً  ١٨ علَى  ا  منهَ فصلٍ  كلُّ  ي  ويحتوِ

؟ العددُ التقريبيُّ لصفحاتِ الكتابِ

في   ، يتِ كوِ البسْ منَ  أكياسٍ   ٦ فاطمةُ  تْ  اشترَ  
كلِّ كيسٍ ١٢ قطعةً إذا تناولتْ كلُّ واحدةٍ منْ 
صديقاتِها ٣ قطعٍ ولمْ يبقَ شيءٌ منها. فما عددُ 

. رْ إِجابَتكَ ؟ فَسِّ صديقاتِ فاطمةَ

 في محلٍّ لبيعِ المالبسِ     

ا. إذا كانَ ثمنُ الثوبِ الواحدِ  جاليةِ ٤٧٥ ثوبً الرِّ
ا ثمنُ األثوابِ جميعِها؟ ، فمَ ٨٥ رياالً

عــددَ  ـي  اآلتـِ الجــدولُ  حُ   يوضِّ    

اجتهِ  درَّ علَى  أحمدُ  ا  هَ يقطعُ الَّتي  ومتراتِ  الكيلُ
. ما  ةَ شهرٍ ا مدَّ أســبوعيًّ
تِي  الَّ الكيلومتراتِ  عددُ 
نةِ  ا أحمدُ في السَّ هَ يقطعُ
ــتَ أنَّــهُ يقطعُ  إذا علِمْ
كلَّ  ــها  نفسَ المســافةَ 

؟ شهرٍ

oáYƒ£≤ªdG oáaÉ°ùªdG

ó ƒÑ°SC’GpäGôàeƒo∏«µdG






. رْ إِجابَتكَ قَمين ؟ فَسِّ أرقامٍ فِي عددٍ من رَ
 قطعٍ ولمْ يبقَ شيءٌ منها. فما عددُ 

: ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ :أَوْ ربِ دْ ناتجَ الضَّ جِ أَوْ

      

٦٩   



  

؟ ما النَّوعانِ األكثرُ تفضيالً

هيئةِ  على  األزهــارِ  منَ  شتَالتٍ  وفاءُ  غرستْ   
. ما عددُ شتْالتِ  ا، في كلِّ صفٍّ ١٥ نبتةً ١٢ صفًّ

ا؟ تِي غرستْهَ األزهارِ الَّ

١٧٠ ٢٢٥ 

٢٠ ٢٢ 

١٢٤٢ ١٢٣٢ 

  ١٨٠ ٢٤٠ 

  ٢١ ٢٣ 

١١٣٢  ١٢٤ 

ا فِي النَّمطِ التالي: ي يأتِي الحقً ذِ ما العددُ الَّ  
٤، ٧، ١٠، ١٣، ١٦، ١٩،  ؟

 : لودُ المالبسَ التَّاليةَ اشترتْ خُ   

ها تلكَ المالبسُ تقريبًا؟ كمْ رياالً ستكلِّفُ

لةِ  المفضَّ الكتبِ  أنواعِ  عن  هُ  زمالءَ محمدٌ  سألَ   
مْ في الجدولِ التَّالِي: اتِهِ ابَ نَظَّمَ إِجَ ، وَ مُ لديهِ

ا.  يفِ مدةَ ٥٤ يومً هِ في الصَّ لَ فيصلٌ معَ والدِ عمِ  
، فكمْ رياالً  هُ ٢٣ رياالً عنْ كلِّ يومٍ ا أعطاهُ والدُ إذَ

ه؟ أعطاهُ والدُ

. التَّاريخُ والقصصُ   
. المسابقاتُ والتَّاريخُ   

. المسابقاتُ القصصُ وَ   
. الشعرُ والمسابقاتُ   

لةِ أنواعُ الكتبِ املُفضَّ
اإلشاراتُ النَّوعُ

قصصٌ
مسابقاتٌ

تاريخٌ

عرٌ  شِ

 















 

٣٧٠ ٣٩٠ 

  ٣٨٠ ٤١٠ 

 

: حيحةَ اخترِ اإلجابةَ الصَّ

ø«ªbQ øe OóY »a Üô°†dG  ٧٠



١٦٧٢٣٠٤٣  ١٦٣٢٧٤٠٣  

٦ فطائرَ  ً١٥ فطيرة  

٥  ٨  

١٦٣٧٢٤٣٠  ١٦٢٣٧٣٤٠  

٢١ فطيرةً  ً٩٠ فطيرة  

٦  ٩  

ا  مليونً عشرَ  «ستةَ  للعددِ  القياسيةُ  الصيغةُ   
مئةٍ  وأربعِ  ا  ألفً وعشرينَ  وسبعٍ  مئةٍ  وثالثِ 

: يَ » هِ وثالثةٍ

تقرأُ رقيَّةُ ٣٨ صفحةً من القرآنِ الكريمِ كلَّ    
ا؟ . كمْ صفحةً تقرأُ في ١١ يومً يومٍ

: ا خطواتِ الحلِّ أجبْ عنِ السؤالينِ التاليينِ موضحً

: أجبْ عنِ السؤالينِ التاليينِ

العدديةَ  الجملةَ  يجعلُ  ي  الذِ العددَ  اكتبِ    
؟   اآلتيةَ صحيحةً

 = ٥× ٨٠٠٠

التنسِ  كراتِ  الرياضيةِ  األدواتِ  محلُّ  يبيعُ    
ا علَى  ي كلُّ صندوقٍ منْهَ ، يحتوِ في صناديقَ
. ما عددُ الكراتِ فِي ٧، ٨، ٩، ١٠ ٤كراتٍ

 ، المسألةَ يمثلُ  دالةٍ  أنشئْ جدولَ  ؟  صناديقَ
ثمَّ اكتبِ القاعدةَ.

اليومِ  في  كتابٍ  منْ  يقرأُ عثمانُ ٤٥ صفحةً    
؟ ، كمْ صفحةً يقرأُ في ٨ أيامٍ الواحدِ

العدديةِ   الجملةِ  هُ  في  ثلُ يمِّ ي  ذِ الَّ العددُ  ما   
١٢ ×  = ١٠٨؟

القةِ بينَ أ وَ ب؟ تي تعبِّرُ عنِ العَ ملةُ الَّ ما الجُ  



٢٣٤

٣٦٩

٥ ١

١٢١٥

ب تزيدُ علَى أ بـ ٣   
ب هيَ ٣ أمثال أ    
ب أقلُّ من أ بـِ ٣   

ثْال أ ب هيَ مِ   

 

 

، فِي كلِّ  الفطائرِ ا من  تْ أمُّ سعيدٍ ١٥ طبقً أعدَّ   
ا؟ تْهَ تِي أعدَّ . ما عددُ الفطائرِ الَّ طبقٍ ٦ فطائرَ


١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣

مهارة ٦-٤
سابقة

مهارة 
سابقة

مهارة 
مهارة ٦-٤سابقة

مهارة ٥-٥٧-٦سابقة
مهارة ٥-٥٢-٧سابقة

٦-٤سابقة

٧١  





ø«ªbQ øe OóY »a Üô°†dG  ٧٢

١٠٠ ةِ  رعَ بِسُ يمٍ  ستَقِ مُ طٍّ  خَ فِي  ةٌ  يَّارَ سَ ت  ارَ  سَ

تْ  فَ فِّ ات، ثُمَّ خُ اعَ ةِ ٣ سَ دَّ ةِ لِمُ اعَ تر فِي السَّ كِيلُومِ
ت  ارَ سَ وَ ةِ  اعَ السَّ فِي  تر  كِيلُومِ  ٨٠ إِلى  ا  تُهَ رعَ سُ
تِي  الَّ ةُ  افَ سَ المَ مِ  كَ  . رَ أُخْ اتٍ  اعَ سَ  ١٠ ةِ  دَ لِمُ

تر؟ ةُ بِالكِيلُومِ يَّارَ ا السَ تْهَ قَطَعَ
٨٠٠                         ٣٠٠       

١١٠٠                   ١٠٠٠    

ةٍ  يدَ دِ ةٍ جَ اجَ رَّ اءِ دَ يًّا لِشرَ بُوعِ االً أُسْ يَ ةُ ١٥ رِ ادَ  تُوفِّر غَ
نَ  مِ رٍ  أَشهُ انِيةِ  ثَمَ ورِ  رُ مُ بَعدَ   . االً يَ رِ  ٣٥٠ ا  هَ عرُ سِ

بًا: نَاسِ ونُ مُ أتِي يَكُ ا يَ مَّ التَّوفِير، أَيٌّ مِ
رْ  مْ تُوفِّ ا لَ َنهَ ةِ ألِ اجَ اءَ الدرَّ رَ ةُ شِ ادَ تَطِيعَ غَ  لَن تَسْ

. الً امِ ةِ كَ اجَ نَ الدرَّ ثَمَ
تَاجُ  تَحْ وَ  ، ةِ اجَ الدرَّ نِ  ثَمَ فَ  نِصْ ةُ  ادَ غَ تْ  فَّرَ وَ  

. انِيةِ أَشهرٍ أُخرَ لِثَمَ
ها  عَ مَ ى  يتبقَّ وَ ةِ  اجَ الدرَّ اءَ  رَ شِ ةُ  ادَ غَ تَستَطِيعُ   

ود. نَ النُّقُ بْلَغٌ مِ مَ
ها  عَ ى مَ تَبقَّ ة ولَن يَ اجِ اءَ الدرَّ رَ ةُ شِ ادَ  تَستَطِيعُ غَ

ود. نَ النُّقُ بلَغٌ مِ مَ

ا  . إِذَ االً يَ بلَغِ ٥٠ رِ مٍ بِمَ ةَ أَقالَ ثَ ثَالَ ا وَ تَرً فْ دٌ دَ اجِ  بَاعَ مَ
عرِ  سِ عفَ  ضِ دٍ  اجِ مَ تَبَةِ  كْ مَ فِي  اتِرِ  فَ الدَّ رُ  عْ سِ انَ  كَ
ح  ضِّ وَ ؟  دِ احِ الوَ لَمِ  القَ عرُ  سِ انَ  كَ م  فَكَ م،  األَقْالَ

تَك. ابَ إِجَ

 ، وفِ لفُ بَاتِ المَ ن نَ ا مِ فًّ الِمٍ ٨٤ صَ ةِ سَ عَ زرَ فِي مَ 

يرِ  ةٍ لِتقدِ يقَ لُ طَرِ ا أَفْضَ بْتَة. مَ ا ٥٧ نَ نْهَ فٍّ مِ لِّ صَ فِي كُ
ة؟ عَ زرَ وفِ فِي المَ لْفُ بتَاتِ المَ دِ نَ دَ عَ

١٠٠ × ٥٠ = ٥٠٠٠  
٩٠ × ٦٠ = ٥٤٠٠ 
٨٠ × ٦٠ = ٤٨٠٠ 
٨٠ × ٥٠ = ٤٠٠٠ 

يرِ  صِ عَ الْ نَ  مِ يَّةٍ  اجِ جَ زُ لَبٍ  عُ  ٣ ية  ارِ مَ عتْ  مَ  جَ
ا  إِذَ س.  فَارِ ا  عهَ مَ جَ لبَةٍ  عُ لِّ  كُ ابِلَ  قَ مُ ج  الطَّازَ
ج،  يرِ الطَّازَ صِ عَ نَ الْ اتٍ مِ اجَ جَ سٌ ٩ زُ عَ فَارِ مَ جَ
ا  تهَ عَ مَ جَ تِي  الَّ يَّةِ  اجِ جَ الزُّ لَبِ  العُ دُ  دَ عَ م  فَكَ

ية؟ ارِ مَ
١٢                      ٣ 
٢٧                  ١٣ 

اتِ  نَ الممرَّ رٍّ مِ مَ لِّ مَ اتٍ فِي كُ رَ جَ يرُ ٨ شَ مِ عَ سَ رَ  زَ

ها؟ عَ رَ تِي زَ ارِ الَّ جَ دُ األَشْ دَ مْ عَ الـ ٥. كَ

٣٢                    ١٣      

٤٠              ٣٥   

ا  فَمَ  ، االً يَ رِ  ١٢ دِ  احِ الوَ اليَومِ  فِي  دُ  مَ أَحْ رُ  خِ دَّ  يَ

ا؟ ه فِي ١٩ يَومً رُ خِ دَّ ا يَ ارُ مَ دَ قْ مِ

١٩٠               ٣١ 

٢٤٠  ٢٢٨  



٧٣  

البَنين،  دِ  دَ عَ عفُ  البَنَات ضِ دُ  دَ عَ الِدٍ  خَ ةِ  أُسرَ  فِي 

وعُ  ا مَجمُ فَمَ ةِ ٤  رَ البَنينَ في األُسْ دُ  دَ انَ عَ ا كَ إِذَ فَ
ةِ؟ البَنَاتِ فَي األُسرَ دِ البنينَ وَ دَ عَ

١٠                           ٨       

١٦                         ١٢    

ةُ  ثَ ثَالَ لِ  األَوَّ ة، طُولُ  يمَ ستَقِ مُ طُوطٍ  ثَة خُ ثَالَ ناك   هُ

نَ  مِ لُ  أَطوَ الثَّانِي  طُّ  والخَ الثَّانِي  طُولِ  افِ  أَضعَ
طُولُ  انَ  كَ ا  إِذَ أَمتَار،   ٤ ارِ  دَ بِمقْ الثَّالِثِ  طِّ  الخَ
طِّ  الخَ طُولُ  ونُ  يَكُ فَكمْ  مترين،  الثّالِثِ  طِّ  الخَ

األَول؟

٨                        ٢        

١٨                       ١٢    

اء٤ رَ مْ لبَةٍ حَ لِّ عُ اء، فِي كُ رَ مْ لَبٍ حَ ى ٦ عُ لْمَ عَ سَ  مَ
لبَةٍ  لِّ عُ اء، فِي كُ قَ رْ لبٍ زَ ا ٣ عُ ها أَيضً يْ دَ لَ م، وَ أَقْالَ

ى؟ لمَ عَ سَ تِي مَ مِ الَّ ددُ األَقْالَ ا عَ لَمان. مَ اءَ قَ قَ رْ زَ
١٥                       ٦              
٣٠                 ٢٤         

نَ  مِ ةٍ  تَلفَ خْ مُ اعٍ  أَنْوَ ارَ  عَ أَسْ التَّالِي  لُ  دوَ الجَ بَيِّنُ   يُ
مِ طَاعِ دِ المَ ةِ فِي أَحَ مَ دَّ قَ ائِرِ المُ طَ الفَ

     

م ١٥الَّلحْ
اج جَ ١٢الدَّ
بْن ١٠الجُ

ار  ضَ ٨الخُ

تٍ  يَاالَ مِ ٧رِ سْ ا بِحَ يًّ ويجِ ا تَرْ رضً مُ عَ طعَ مَ المَ دَّ ا قَ إِذَ  

غَ  بْلَ المَ د  أَوجِ  ، يَاالً رِ لى ١٢٠  يدُ عَ يَزِ لَبٍ  لِّ طَ لِكُ

م ، ٣ لَحْ ائِر  طَ فَ اءِ ٥  رَ ابِلَ شِ قَ مُ الِدٌ  عهُ خَ فَ دَ ي  الَّذِ

اج. جَ تِيْ دَ يرَ طِ فَ بْن ، وَ ائِرِ جُ طَ فَ

ا  هَ نَفسِ ةِ  رعَ بِالسُّ كِتَابِه  اءةِ  قِرَ فِي  دُ  مَ أَحْ رَّ  تَمَ اسْ ا  إِذَ      
تِين  سِ فِي  ا  ؤهَ يقرَ سَ تِي  الَّ اتِ  فحَ الصَّ دُ  دَ عَ م  فَكَ

ة؟ قِيقَ دَ
                     ٢٥                   ٢٠     

٣٥          ٣٠ 

ا  هَ نَفسِ ةِ  رعَ بِالسُّ كِتَابِه  اءةِ  قِرَ فِي  دُ  مَ أَحْ رَّ  تَمَ اسْ ا  إِذَ      

oÜQ sóJCG
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. بْرَ لةِ الكُ هِ مبتدئًا مِن المنزِ ليْ ومِ عَ سُ قْ ومِ على المَ سُ قْ مْ كلَّ رقمٍ من المَ سِّ قَ

. إِذا  البِ الواحدِ يوانِ ٥ رياالتٍ للطَّ ديقةِ الحَ خولِ حَ مُ دُ سْ  يبلغُ رَ  
؟ ، فكمْ طالبًا دخلَ الحديقةَ فُ بيعِ التذاكرِ ٧٥ رياالً ظَّ وَ جمعَ مُ

دْ ناتجَ ٧٥ ÷ ٥ جِ ، أَوْ بِ لمعرفةِ عددِ الطالَّ

. وا الحديقةَ ا فإنَّ ١٥ طالبًا دخلُ لذَ

         
ا.�  استعمالَ حقائقِ القسمةِ األساسيةِ واألنماطِ للقسمةِ ذهنيًّ
مٍ �  قْ دٍ من رَ دَ لَى عَ ةٍ أو أَربعةٍ عَ مينِ أَو ثالثَ قْ مةِ عددٍ مِن رَ إيجادَ ناتجِ قِسْ

. واحدٍ
تَقديرَ نَاتجِ القِسمةِ.� 
 �. قِ التَّحقُّ ةِ التخمينِ وَ سائلِ باستعمالِ خطَّ لَّ المَ حَ


ومُ عليهِ  سُ قْ المَ ومُ     سُ قْ المَ

الباقِي ناتجُ القِسمةِ   

. p¬«∏Y pΩƒ°ù≤ªdG n™e r¿ pQÉ nb qnºK , rì nô rWG qnºK , rÜ pô r°VG qnºK , rº p°ù rbG : pΩƒ°ù≤ªdG ø pe mºbQ q pπµd
.G nòµgh . pΩƒ°ù≤ªdG ø pe » pdÉsàdG nºb sôdG p∫ põ rfnCG

١٥
٧٥٥
٥   
٢٥
٢٥
٠٠

-

-
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    . نِ القِسمةِ علَى عددٍ مِن رقمٍ واحدٍ ى تنظيمِ معلوماتِكَ عَ كَ علَ لْ هذهِ المطويةَ لتساعدَ اِعمَ
تِي: ا يأْ مبتدئًا بـِ  ٣ أوراقٍ A4 كمَ

ن  وِ ورقةً واحدةً مِ اِطْ 

بشكلٍ  فِ  المنتـصَ
ا هوَ  ، كـمَ ـيٍّ ضِ رْ عَ

. حٌ موضَّ

ا  هَ تَحِ الورقةَ واطْوِ اِفْ 

؛  ــن األســفــلِ ـ مِ
 ، ـيْـبَـيْـنِ جَ نَ  وِّ لِتُكَ
ـا مـنْ  هَ ألْـصـقْ ثُمَّ 

. الجوانبِ

١،  ٢ طوتيْنِ  الخُ رِ  رِّ كَ 

 . تيْنِ البَاقِيَتيْنِ قَ رَ معَ الوَ
ةٍ  ألـصقْ كـلَّ مـطـويَّ
ا  كمَ  األُخر خلفَ 

. كلِ في الشَّ

اكتبْ على الجيوبِ  

 ، عناوينَ الدروسِ
ثم ضعْ بطاقةً في 

. يبٍ كلِّ جَ

8
4 Lesson 1Lesson 268

4 Lesson 1Lesson 268
4 Lesson 1Lesson 26 m¥ÉH ™e áª°ù≤dG

ä
ÉØY

É°†e á
ª°ùb

1000 ,100 ,10 `dG
     

    

٧٥   óMGh ºbQ øe OóY ≈∏Y áª°ù≤dG 



    

: pán« pJB’G páÄ«¡sàdG pán∏ pÄ r°SnCG røY rÖLnCG

: (مهارة سابقة) رحِ دْ ناتجَ الطَّ جِ أَوْ

:(مهارة سابقة) مْ سِ اقْ

ةٍ فيهِ: (مهارة سابقة) بْ كلَّ عددٍ إلى أكبرِ قيمةٍ منزليَّ رِّ قَ

1٢٥
٦  -

2٨٢
٨  -

3٦٧
٢٩  -

4٩٣
٥٤  -

5٢٤-١٥6٣١-١٧7٥٠-٢٣8٨٦-٤٩

يَتْ دونَ قراءةٍ؟ قِ ، فكمْ صفحةً بَ ا ٣٨ صفحةً . إذا قرأَ منهَ ي كتابُ أحمدَ علَى ٨١ صفحةً يحتوِ  9

10٣٣11١٥٣12٥٤٦13٢٤٨

14١٤ ÷٧15٣٥ ÷٥16٤٨ ÷٦17٤٩ ÷٧

عبةً يمكنُه  ، فكمْ لُ احدةِ ٨ رياالتٍ . إذا كانَ ثمنُ اللُّعبةِ الوَ ونِيَّةٍ ترُ راءَ ألعابٍ إِلِكْ ، ويريدُ شِ رَ ٣٢ رياالً مَ مع عُ  18

؟  يَ أنْ يشترِ

19٢٦٩20٢٥١٣21١٤٨٩٥22٥٦٠٧١

ا عددُ  ا. مَ ا، ويومَ الجمعةِ ٣٤٩٦ شخصً ارِ حديقةِ الحيواناتِ يومَ الخميسِ ٢٥١٥ شخصً وَّ بلغَ عددُ زُ  23

ارِ في اليوميْنِ تقريبًا؟    وَّ الزُّ
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 mOóY  ≈n∏Y  náª°ù p≤dG  o∞ p°û rµnà r°SnCG

 . móMGh mºbQ ø pe

    
ومُ  سُ قْ المَ

ومُ عليهِ  سُ قْ المَ
ناتجُ القِسمةِ

الباقِي

ا  أمَّ  . مُ سَّ قَ يُ سَ ي  الَّذِ العددُ  هوَ  ومُ  سُ قْ المَ
مُ  سَ قَ يُ ي  الَّذِ العددُ  فهوَ  عليهِ  ومُ  سُ قْ المَ
ي ينتجُ  . والعددُ الَّذِ ومُ سُ قْ عليهِ العددُ المَ

ى ناتجَ القِسمةِ. ةِ القِسمةِ يُسمَّ ن عمليَّ عَ

نَاتِجُ القِسمةِ
المقسومُ عليهِالمقسومُ 

أوجدْ ناتجَ : ٣٩÷٣
  . ومَ ٣٩ باستعمالِ قطعِ النماذجِ سُ قْ ثِّلِ المَ مَ

لتمثيلِ ٣٩ آحادٍ و٣ عشراتٍ  لْ ٩  استعمِ
. كما في الشكلِ

  . مِ العشراتِ سِّ  قَ
مِ العشراتِ نْ قسِّ المقسومُ عليهِ هوَ ٣، إِذَ

 الثَّالثَ ثالثَ مجموعاتٍ بالتساوي،
 . فتحصلَ على عشرةٍ واحدةٍ في كلِّ مجموعةٍ

  . مِ اآلحادَ سِّ  قَ
مِ اآلحادَ على المجموعاتِ الثالثِ سِّ قَ

ي، فتحصلَ على ٣ آحادٍ  السابقةِ بالتَّساوِ
عشرةٍ واحدةٍ في كلِّ مجموعةٍ. وَ

٣٩ ÷ ٣ = ١٣ ، نْ إِذَ

1

١
٣٩٣

١٣
٣٩٣

        
     

٣٩ ÷ ٣ = ١٣ ، نْ إِذَ



٧٧  êPƒªæH áª°ù≤dG π«ãªJ 



 : ناسبةَ ملةَ القِسمةِ المُ تُبْ جُ اُكْ
34

دْ ناتجَ ٦٨ ÷ ٥ جِ  أَوْ
  . ثِّلِ المقسومَ ٦٨ باستعمالِ قِطعِ النماذجِ مَ

 . كلِ ا في الشَّ استعملْ ٨ آحادٍ و٦ عشراتٍ لتمثيلِ ٦٨، كمَ

   . مِ العشراتِ سِّ قَ
مِ العشراتِ  نْ قسِّ المقسومُ عليهِ هوَ ٥،  إِذَ

٥ مجموعاتٍ بالتساوي،   فتحصلَ على عشرةٍ 
. واحدةٍ في كلِّ مجموعةٍ، وتبقى عشرةٌ واحدةٌ

  . مِ اآلحادَ سِّ قَ
مِ  سِّ دْ تَجميعَ العشرةِ إلى ١٠ آحادٍ،  ثمَ قَ أَعِ
اآلحادَ على المجموعاتِ الخمسِ السابقةِ 

ي فتحصلَ على ٣ آحادٍ وعشرةٍ بالتَّساوِ
واحدةٍ في كلِّ مجموعةٍ.

نْ ٦٨ ÷ ٥ = ١٣ والباقِي ٣ ى الباقِي. إِذَ ى ٣ آحادٍ تُسمَّ يبقَ

2

 . mOÉMBG ≈dEG mIóMGh mIô°ûY p™«ªéJ oIOÉYEG

١
٦٨٥

١٣
والباقي ٦٨٥٣

   
دَ ناتجَ ٥٨ ÷ ٤؟ عَ النَّماذِجِ لِتَجِ كيفَ تستعملُ قِطَ 1

 . ةِ ودُ باقٍ عندَ القِسمَ جُ رْ ما يعنِيهِ وُ سِّ فَ 2

ا يأتِي: عَ النَّماذجِ للقسمةِ في كلٍّ ممَّ لْ قِطَ استعمِ

5٣٦ ÷ ٢6٤٨ ÷ ٣7٥٧ ÷ ٤8٧٧ ÷ ٥

9  كيفَ تستعملُ قِطعَ النَّماذجِ لتجدَ ناتجَ ٧٩ ÷ ٦
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ةَ القِسمةِ. يَ عمليَّ رِ يمكنُكَ أنْ تستعملَ قِطعَ النَّماذجِ أوِ الورقةَ والقلمَ لِتُجْ

        - 

     
 m¥ÉH pOƒLh n™e náª°ù p≤dG … pô rLoCG

 . m¥ÉH p¿hóHh

فِ  تْحَ الْمُ إلى  هابَ  الذَّ ابعِ  الرَّ فِّ  الصَّ بُ  طالَّ رَ  قرَّ
الحافلةِ  دٍ في  عَ مقْ إذا كانَ كلُّ  ودِي.  عُ السُّ نِي  طَ الْوَ
 ، مينَ ، وكانَ هناكَ ٢٧ طالبًا و٣ معلِّ يَتَّسعُ لِشخصينِ

؟  ا يحتاجُ إليهِ الطالبُ والمعلِّمونَ فكمْ مقعدً

؟ ابعِ فِّ الرَّ و الصَّ مُ بُ ومعلِّ ا يحتاجُ إليهِ طالَّ دً عَ كمْ مقْ     
دْ ناتجَ ٣٠ ÷ ٢ جِ ا أَوْ ؛ لذَ ا، وكلُّ مقعدٍ يتَّسعُ لشخصيْنِ هناكَ ٣٠ شخصً

  . مِ العشراتِ سِّ قَ
 pør«àYƒªée mäGô°ûY 3 nº u°ù n≤oJ r¿CG oøµªj rπg                ٣٠٢

?… phÉ°ùsàdÉH

 » pa 1 rr™ n°V . máYƒªée qpπc »a lIóMGh lIô°ûY oóLƒj                ١
٣٠٢

 . päGô°û©dG pádõæe n¥ƒa pèJÉqnædG

  . نْ ارِ ، ثمَّ قَ حْ رَ ، ثمَّ اطْ رِبْ اِضْ

2=1 × 2 : rÜ pô r°VpG               ١
٣٠٢
٢
١

-1=2 - 3 : rì nôWpG                                 
2 >1: r¿ pQÉb                                 

  . لِ اآلحادَ إلَى أسفلَ نْزِ  أَ
١
٣٠٢
٢
١٠

-                                   

  . mOÉMBG 10 ní pÑ r°üoà na , mOÉMBG ôØ°U r∫ põ rfnCG            . مِ اآلحادَ سِّ قَ
5 = 2 ÷ 10 : rº qp°ù nb           ١٥

٣٠٢
٢
١٠
١٠

٠

-
-

. pOÉMB’G pád põæe n¥ƒa pèJÉqnædG » pa 5 r™ n°V                                   
10 = 5 × 2 : rÜ pô r°VpG                                   
0 = 10 – 10 : rì nô rWpG                                   

2 > 0 : r¿ pQÉ nb                                   

1

ا. دً عَ قْ ابعِ إِلى ١٥ مَ فِّ الرَّ و الصَّ مُ معلِّ البُ وَ تَاجُ طُ ، يَحْ نْ إِذَ
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المثاالن ١، ٢ : قْ مِن إِجابتِكَ قَّ ، ثمَّ تَحَ مْ اقسِ
1٢٦٢2٥٩٥3٦١ ÷٢4٨٦ ÷ ٣

الٍ بـِ ٨٥ حيوانًا، 5 نِيَ ٤ عمَّ نُ أنْ يَعتَ هلْ يُمكِ
هِ مِن  تنِي كلُّ عاملٍ بالعددِ نفسِ بشرطِ أن يعْ

. رْ إِجابتَكَ سِّ ؟ فَ الحيواناتِ

ـا أقلَّ مِنَ 6 ا يكونُ الباقِي دائمً لماذَ
المقسومِ عليهِ؟

ا إلى مجموعاتٍ  هَ يمُ ةً ال يمكنُ تَقسِ يَّ مِّ ، فهذا يعني أن هناكَ كَ إذا كانَ هناكَ باقٍ
جودِ  رَ معنَى وُ سِّ فَ ا بإِمكانِكَ أنْ تُ ؛ لذَ ومَ عليهِ ي المقسُ ها يساوِ بالتساوي، عددُ

 . باقٍ في مسائلِ القِسمةِ

 pÜ pô`̀ ` r°`̀ `VpG , pá`̀ `̀ HÉ`̀ `̀LE’G ø`̀ ` pe p≥`̀ t≤`̀ë`̀ qnà`̀∏`̀d
. p¬«∏Y pΩƒ o°ù≤ªdG » pa nèJÉqnædG

١٨
٤×

٧٢
٢  +

٧٤

 p™ nª rLpG qºK

n» pbÉÑdG

ه، فما  نُ نفسُ ا الثَّمَ راءِ ٤ قِصصٍ لهَ الكريمِ ٧٤ رياالً لشِ دفعَ عبدُ  
ةِ الواحدةِ؟ ثمنُ القِصَّ

مُ ٧٤ علَى ٤ ةِ الواحدةِ، نَقسِ لمعرفةِ ثمنِ القِصَّ
. مِ العشراتِ سِّ قَ   . مِ اآلحادَ سِّ قَ   

4 ÷ 7 : rº qp°ù nb          ١
٧٤٤
٤
٣

-
 n¥ƒa pèJÉqnædG »a 1 r™ n°V                               

 . päGô°û©dG pádõæe
4 = 1 × 4 : rÜ pô r°VpG                              
3 = 4 – 7  : rì nô rWpG                              

4 > 3 : r¿ pQÉ nb                              

. mOÉMBG 4 r∫ põfCG          ١٨
٧٤٤
٤
٣٤
٣٢

٢

-

-

4 ÷ 34 : rº qp°ù nb                              
 .pOÉMB’G pádõæe n¥ƒa 8 r™ n°V                              

32 = 4 × 8  : rÜ pô r°VpG                              
2 = 32 – 34  : rì nô rWpG                              

4 > 2   : r¿ pQÉ nb                              
2 » pbÉÑdG                              

 . ةِ أكثرُ قليالً مِن ١٨ رياالً نُ القصةِ الواحدَ نْ ثَمَ إِذَ
بيِّنُ النَّموذجُ اآلتِي أنَّ ٧٤ ÷ ٤ هوَ أكثرُ قليالً مِن ١٨  يُ    

2
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: المثاالن ١، ٢ قْ مِن إِجابتِكَ قَّ ، ثمَّ تَحَ مْ اقسِ
7٢٨٢8٤٨٤9٧٣٧10٤٢٥

11٩٣ ÷٣12٨٤ ÷٤13٧٧ ÷٣14٩٩ ÷٤

ن  هُ مِ عتْ كلُّ سيَّارةٍ العددَ نفسَ زَّ . إذا وَ بائنِ باستعمالِ ٧ سيَّاراتٍ لُ مطعمٌ ٧٥ وجبةً غذائيَّةً إلى الزَّ يُوصِّ  15

ها؟ ى منَ الوجباتِ التي ال يمكنُ توزيعُ ، فكمْ يتَبقَّ الوجباتِ

. عةٌ   تعيشُ على األرضِ حشراتٌ متنوِّ 
ا قطعتْ  . إذَ اعةِ  تبلغُ سرعةُ حشرةٍ ٣ كيلُومتراتٍ في السَّ    16

؟  ا، فكمْ ساعةً استغرقَتْ ٣٢ كيلومترً

ي ١ ن رقميْنِ يكونُ باقِي قسمتِه علَى ٤ يساوِ ا مِ تُبْ عددً : اُكْ lá nMƒà rØ ne lánd nCÉ r°ù ne 17

 . بيّنٌ أدناهُ ي وعبدُ المحسنِ بإجراءِ عمليةِ القسمةِ ٤٦ ÷ ٤، كما هوَ مُ امَ سامِ ∞nCÉ£îdG p: قَ p°ûnà rcpG 18

. رْ إِجابَتكَ ؟ فَسِّ ا كانَتْ إجابتُه صحيحةً فأيُّهمَ


 

 



 

ا علَى ٦، فهلْ يمكنُ أنْ يكونَ الباقِي ٦ ؟ مُ عددً سِ قَ ا تَ 19   حينمَ

 . رْ إِجابتَكَ فَسِّ
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 pá`̀ª`̀°`̀ù`̀≤`̀dG n≥`̀FÉ`̀≤`̀M oπ`̀ª`̀©`̀à`̀°`̀SCG
 nº p°ùbC’  n•ÉªfC’Gh  náqn«°SÉ°SC’G

  .Év« pæ rg pP

 . ا ٥ مداخلَ حديقةُ ألعابٍ لهَ
ا دخلَ ١٥٠٠ شخصٍ  إذَ

بْرَ المداخلِ  تلكَ الحديقةَ عَ
ي، فكمْ  الخمسةِ بالتَّساوِ

؟   بْرَ كلِّ مدخلٍ ا دخلَ عَ شخصً

: فاتِ األعدادِ ضاعَ ؛ لتسهيلِ قسمةِ مُ بإمكانِكَ استعمالُ أنماطِ القسمةِ
١٠، ١٠٠، ١٠٠٠

؟  بْرَ كلِّ مدخلٍ ا دخلَ الحديقةَ عَ  كمْ شخصً  
دْ ١٥٠٠ ÷ ٥ جِ ي. أَوْ دْ تحتاجُ إلى قِسمةِ ١٥٠٠ إلى ٥ مجموعاتٍ بالتَّساوِ جِ ي. أَوْ تحتاجُ إلى قِسمةِ  مجموعاتٍ بالتَّساوِ

        
٣ = ١٥                     ١٥ ÷ ٥ = ٣ × ٥      

٣٠ = ١٥٠     ١٥٠ ÷ ٥ = ٣٠ × ٥   
١٥٠٠ ÷ ٥ = ٣٠٠   ٣٠٠ = ١٥٠٠ × ٥

        

ةُ لـ ١٥٠٠ ÷ ٥ هي ١٥ ÷ ٥ الحقيقةُ األساسيَّ
١٥ ÷ ٥ = ٣      

١٥٠ ÷ ٥ = ٣٠   
١٥٠٠ ÷ ٥ = ٣٠٠

 lá qn«°SÉ°SCG máª°ùb oá≤«≤M

 . لَ مِن كلِّ مدخلٍ ٣٠٠ شخصٍ نْ دخَ إِذَ
تعلمُ أنَّ  ١٥٠٠ ÷ ٥ =   ٣٠٠    

 ٣٠٠ = ١٥٠٠ ×       ألنَّ           ٥

1
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دْ ناتجَ قسمةِ ٢٤٠٠٠ علَى ٤ جِ دْ ناتجَ قسمةِ أَوْ جِ أَوْ

        
٦ = ٢٤           ٢٤ ÷ ٤ = ٦ × ٤         

٦٠ = ٢٤٠        ٢٤٠ ÷ ٤ = ٦٠ × ٤      
٦٠٠ = ٢٤٠٠     ٢٤٠٠ ÷ ٤ = ٦٠٠ × ٤   

٢٤٠٠٠ ÷ ٤ = ٦٠٠٠   ٦٠٠٠ = ٢٤٠٠٠ × ٤

         

ةُ لـ ٢٤٠٠٠ ÷ ٤ هي ٢٤ ÷ ٤ الحقيقةُ األساسيَّ
٢٤ ÷ ٤ = ٦         

٢٤٠ ÷ ٤ = ٦٠      
٢٤٠٠ ÷ ٤ = ٦٠٠   

٢٤٠٠٠ ÷ ٤ = ٦٠٠٠

 lá qn«°SÉ°SCG máª°ùb oá≤«≤M

نْ  ٢٤٠٠٠ ÷ ٤ = ٦٠٠٠ إِذَ
 ٦٠٠٠ = ٢٤٠٠٠ × تعلمُ أنَّ ٢٤٠٠٠ ÷ ٤ = ٦٠٠٠ ألنَّ ٤    

2

 pó qcCÉ qà∏d ; pÜô qn°†dG o∫Éª©à°SG n∂oæµªj
 . páª°ù≤dG øe

    

  
   


  
   










1 = ١٢ ÷ ٤         
 = ١٢٠ ÷ ٤      
 = ١٢٠٠ ÷ ٤   
 = ١٢٠٠٠ ÷ ٤

2 = ٣٦ ÷ ٦         
 = ٣٦٠ ÷ ٦      
 = ٣٦٠٠ ÷ ٦   
 = ٣٦٠٠٠ ÷ ٦

3 = ٤٥ ÷ ٩         
 = ٤٥٠ ÷ ٩      
 = ٤٥٠٠ ÷ ٩   
 = ٤٥٠٠٠ ÷ ٩

لْ كالًّ مِن األنماطِ اآلتيةِ: المثاالن ١، ٢ مِ لْ كالًّ مِن األنماطِ اآلتيةِ: أَكْ مِ أَكْ

: المثاالن ١، ٢ ا يأتِي باستعمالِ األنماطِ مْ كالًّ ممَّ اقسِ

4٤٠٠ ÷ ٢5١٦٠٠ ÷ ٤6٣٢٠٠٠ ÷ ٨

7. ةٍ ليومٍ واحدٍ يَّ ةٍ برِّ هَ زْ طَ ٤ أصدقاءَ للقيامِ بنُ طَّ خَ
؟ خصَ الواحدَ زهةُ الشَّ لِّفُ النُّ كَ فكمْ تُ

. دٍ احِ اصٍ لِيَومٍ وَ ةِ أَشخَ ربَعَ َ ية ألِ ةٍ بَرِّ ةُ نُزهَ لِفَ جاورةُ تَكْ لوماتُ المُ عْ حُ المَ تُوضِّ

كَ على إيجادِ ناتجِ  ٤٢٠٠ ÷ ٧؟  تِي تُساعدُ ما حقيقةُ القسمةِ األساسيَّةُ الَّ 8
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لْ كالًّ مِنَ األنماطِ اآلتيةِ: المثاالن ١، ٢ مِ أَكْ

: المثاالن ١، ٢ ا يأتِي باستعمالِ األنماطِ مْ كالًّ ممَّ اقسِ
12٩٠٠ ÷ ٣13١٤٠٠ ÷ ٧14٦٤٠٠ ÷ ٨

15٤٥٠٠٠ ÷ ٥16٣٦٠٠٠ ÷ ٩17٥٤٠٠ ÷ ٦

؟18 هريُّ ، فكمْ يبلغُ القِسطُ الشَّ راءُ بالتَّقسيطِ على ٨ شهورٍ . إذا تمَّ الشِّ يبلغُ ثمنُ ثالجةٍ ٣٢٠٠ ريالٍ

ةٍ،  دَّ عِ لعواملَ  ا  تبعً الحيواناتُ  تهاجرُ     
جاورُ  المُ والجدولُ   . عامِ الطَّ وتوافرُ   ، قسُ الطَّ منها 
ها بعضُ الحيواناتِ أثناءَ  بيِّنُ المسافاتِ الَّتي تقطعُ يُ

ا.  جرتِهَ هِ

لحفاةَ البحرِ تقطعُ ٧ كيلُومتراتٍ  ضْ أنَّ سُ تَرِ اِفْ  19

ا تحتاجُ إلتمامِ هجرتِها؟  يوميًّا، فكمْ يومً

في  ا  كيلُومترً  ١٤ يقطعُ  الجرادَ  أنَّ  ضْ  تَرِ اِفْ  20

؟  جرتِهِ ـا يحتاجُ إلتمامِ هِ طِيرُ ١٠ ساعاتٍ يوميًّا، فكمْ يومً ، وهوَ يَ اعةِ السَّ

ا كانَ يقطَعُ  . إذَ بِ المسافةِ المبيَّنةِ في الجدولِ سَ يحتاجُ الغزالُ إلى ٨ شهورٍ إلتمامِ هجرتِهِ بحَ  21

؟  هرِ ا يقطعُ في الشَّ ، فكمْ كيلُومترً ها كلَّ شهرٍ المسافةَ نفسَ

9 = ١٢ ÷ ٢         
 = ١٢٠ ÷ ٢      
 = ١٢٠٠ ÷ ٢   
 = ١٢٠٠٠ ÷ ٢

10 = ٢٨ ÷ ٧         
 = ٢٨٠ ÷ ٧      
 = ٢٨٠٠ ÷ ٧   
 = ٢٨٠٠٠ ÷ ٧

11 = ٧٢ ÷ ٩         
 = ٧٢٠ ÷ ٩      
 = ٧٢٠٠ ÷ ٩   
 = ٧٢٠٠٠ ÷ ٩
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١٥٠٠ ÷ ٣ أم ٢٤٠٠ ÷  ٦؟  ، أيُّهما ناتجُ قسمتِهِ أكبرُ بدونِ إجراءِ عمليَّةِ القسمةِ       22

. رْ إِجابَتكَ فَسِّ

. ن ٣ أرقامٍ نُ مِ كيفَ تعرفُ أنَّ ناتجَ قسمةِ ٦٠٠ ÷ ٢ يتكوَّ  23

ى ٧٥ صفحةً منْ كتابٍ فِي  مَ قرأتْ سلْ  24

هُ كلَّ  ا كانَتْ تقرأُ العددَ نفسَ . إذَ خمسةِ أيامٍ
؟  . فكمْ صفحةً قرأَتْ في اليومِ الواحدِ يومٍ

(الدرس ٧-١)

١٥  ٥    
١٥٠     ١٠ 

جِ أخيهِ من  ذهبَ حمدٌ إلَى حفلِ تخرُّ  25

الجامعةِ ، وكانَ هناكَ ١٢٠٠ خريجٍ قدِ 
. فكمْ طالبًا  وفٍ متساويةٍ وا فِي ٤ صفُ اصطفُّ

؟ (الدرس ٧-٢) فِي الصفِّ الواحدِ

٣٠٠  ٣    
٣٠٠٠     ٣٠ 

: (الدرس ٧-١) ، ثمَّ تحققْ منْ إجابتِكَ مْ اقسِ

٤٩٥ 27      ٣٧٢ 26

٦٢٨ 29     ٨١٧ 28

(الدرس ٧-١) ي. فكمْ طالبةً فِي كلِّ مجموعةٍ ؟ متِ المعلمةُ ٣٥ طالبةً في ٧ مجموعاتٍ بالتَّساوِ قَسَّ  30

المعالم  الكتابة عن هذه  اقتسام  أرادوا  اذا   . المملكةِ ا سياحيًّا في  لَمً عْ مَ تقاريرَ عنْ ٢٧  بدأَ ٦ طالبٍ كتابةَ   31

(الدرس ٧-١) ا إضافيًا؟ ا سيكتب كالً منهم ؟ وكم طالبًا سيكتب تقريرً بالتساوي ، هل يمكنهم ذلك؟ كم تقريرً
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 ، هُ فانِ المبلغَ نفسَ ا تكلِّ اشترتِ الجوهرةُ ٣ هدايَا ألخواتِها، اثنتانِ منهَ
 . ييْنِ بـ ٣ رياالتٍ خرَ تيْنِ األُ الثةِ علَى كلٍّ مِن الهديَّ ةِ الثَّ وتزيدُ تَكلِفةُ الهديَّ

ةُ كلِّ هديَّةٍ؟   لِفَ ، فكمْ تبلغُ تكْ ةُ ٢٧ رياالً يَّ ةُ الكلِّ ا كانَتِ التَّكلِفَ إذَ

ا معطياتُ المسألةِ؟ مَ
  . ةِ لِفَ ا متساويتَانِ في التَّكْ مَ • هناكَ ٣ هدايَا، هديَّتانِ منهُ

 . ييْنِ بـ ٣ رياالتٍ رَ خْ تيْنِ األُ ا على كلٍّ مِن الهديَّ هَ الثةُ تزيدُ تكلفتُ ةُ الثَّ • الهديَّ
 . ا الثَّالثِ ٢٧ رياالً • تكلِفةُ الهدايَ

؟ وبُ ما المطلُ
 . ةٍ ةِ كلِّ هديَّ لِفَ • إيجادُ تَكْ

قِ لحلِّ المسألةِ. ةِ التَّخمينِ والتَّحقُّ طَّ بإمكانِكَ استعمالُ خُ

: اطرحْ تكلفةَ كلِّ هديةٍ منَ التكلفةِ الكليةِ فيكونَ
. ٨ رياالتٍ = ١٩ رياالً ةِ األُولَى :  ٢٧ رياالً – ي بعدَ شراءِ الهديَّ تبقِّ المبلغُ المُ

. ٨ رياالتٍ = ١١ رياالً ةِ الثَّانيةِ : ١٩ رياالً – ي بعدَ شراءِ الهديَّ تبقِّ المبلغُ المُ
ا. رً فْ ١١ رياالً = صِ ةِ الثَّالثةِ :  ١١ رياالً – ي بعدَ شراءِ الهديَّ تبقِّ المبلغُ المُ

 . نِ اإلجابةُ صحيحةٌ إِذَ

 . نْ ، ثمَّ خمِّ ةٍ + ٣ رياالتٍ ) = ٢٧ رياالً ةٍ + ( هديَّ ةٍ + هديَّ : هديَّ لْ استعمِ
٣ = ٣٠ رياالً × ؛ ألنَّ ١٠ ١٠ رياالتٍ اِبدأْ بأعدادٍ أقلَّ مِنْ

ةُ تقلُّ عن ٣٠ رياالً يَّ والتَّكلِفةُ الكلِّ
mä’ÉjQ 9  : o∫hC’G oø«ªîàdG

ا كثيرٌ ).  ٩ رياالتٍ + ٩ رياالتٍ + ( ٩ رياالتٍ + ٣ رياالتٍ ) = ٣٠ رياالً ( وهذَ
mä’ÉjQ 8  :»fÉãdG oø«ªîàdG

ا صحيحٌ ).  ٨ رياالتٍ + ٨ رياالتٍ +  ( ٨ رياالتٍ + ٣ رياالتٍ ) = ٢٧ رياالً ( وهذَ
. الِثةُ تكلِّفُ ٨ + ٣ = ١١ رياالً ، والثَّ ا ٨ رياالتٍ مَ نْ هديَّتانِ تكلِّفُ كلٌّ منهُ إِذَ
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ها  رافٌ عددُ في مزرعةِ والدِ فاطمةَ طيورٌ وخِ  8

نَ  لِها ٦٤. فما عددُ كلٍّ مِ ا ٢٠، وعددُ أرجُ معً
؟ رافِ في المزرعةِ الطُّيورِ والخِ

عِبَ فريقُ كرةِ قدمٍ  لَ  9

رَ  سِ ، فَخَ ١٤ مباراةً
وتعادلَ في عددٍ 

 ، ن المبارياتِ متساوٍ مِ
ن المبارياتِ يُعادلُ خمسةَ  ا مِ وربِحَ عددً

ا عددُ المبارياتِ  . مَ هُ رَ سِ افِ عددِ ما خَ عَ أضْ
ا،  هَ رَ سِ تي خَ ا، والمبارياتِ الَّ هَ بِحَ تي رَ الَّ

ا؟ تي تعادلَ فيهَ والمبارياتِ الَّ

أنْ  يعنِي  ا  ماذَ رْ  فَسِّ  10

. قِ التَّحقُّ لَّ المسألةَ باستعمالِ التَّخمينِ وَ تَحُ

سئلةِ ١-٤:  مَّ أَجبْ عنِ األَ ابقةِ، ثُ عْ إلى المسألةِ السَّ جِ اِرْ

سائلِ التاليةِ: لِّ المَ ةَ التَّخمينِ والتَّحققِ لحَ لْ خطَّ تَعمِ اسْ

رْ لماذا استعملنَا:  فسّ  1

 . ةٍ + ٣ رياالتٍ )، لحلِّ المسألةِ ةٍ + ( هديَّ ةٍ + هديَّ هديَّ
، ولمْ يكنْ  لُ ٩ رياالتٍ لماذا كانَ التَّخمينُ األوَّ  2

 . رحْ ؟ اشْ ا أقلَّ عددً

ا، فكمْ  تِ الجوهرةُ ٣٩ رياالً على الهدايَ إذا أنفقَ  3

؟ ةٍ تكلِّفُ كلُّ هديَّ
لْتَ إلى الجوابِ في التمرينِ ٣؟ رْ كيفَ توصَّ فسّ  4

الماءِ  المبيعةِ لمباراةِ كرةِ  التذاكرِ  ا كانَ عددُ  إذَ  6

ا  منْهَ بِيعَ  حيثُ   ، تذكرةً  ٤٥٠ أيامٍ  ثالثةِ  فِي 
الخميسِ  يومَ  وبِيعَ   ، األربعاءِ يومَ  ١٥٠ تذكرةً 
فكمْ  الجمعةِ،  يومَ  بِيعَ  ا  ممَّ أكثرَ  رةً  تذكِ  ٥٠

رةً بِيعتْ يومَ الخميسِ ويومَ الجمعةِ؟  تذكِ

  واشترَ ــا،  هــدايَ محلِّ  إلــى  حسنٌ  ــبَ  ذه  7

البائعَ  أعطَى  إذا   . اهُ أدنَ كلِ  الشَّ في  ا  ممَّ شيئيْنِ 
ا  فمَ  ، رياالتٍ  ٤ البائعُ  إليهِ  وأعادَ   ، رياالً  ٢٠

ما؟ يئانِ اللَّذان اشتراهُ الشَّ

اللَّـهِ ويوسفَ  ن عبـدِ   كلٌّ مِ   يهوَ    5

تِي  الَّ الطوابعِ  عددُ  كانَ  ا  إذَ  ، الطَّوابـعِ عَ  مْ جَ
يوسفُ  ا، حيثُ جمعَ  ا ٢٤٩ طابعً معً ا  اهَ جمعَ
ا  ا، فكمْ طابعً اللهِ بـِ ٣٧ طابعً نْ عبدِ طوابعَ أقلَّ مِ

ا؟  مَ جمعَ كلٌّ منهُ

٨٧  ádCÉ°ùªdG πM á£N 
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 تقطعُ شاحنةٌ مسافةَ ٦٤٢
، فكمْ  ا في ٨ ساعاتٍ كيلومترً
اعةِ الواحدةِ  تقطعُ خاللَ السَّ

تقريبًا؟  

استعمالُ  هي  الطرائقِ  تلكَ    وإحدَ القسمةِ،  ناتجِ  لتقديرِ  عدةٌ  طرائقُ  هناكَ 
هنيًّا. لُ قسمتُهما ذِ ، وهما عددانِ تسهُ مينِ تَناغِ العددينِ المُ

اعةِ. ا في السَّ والَيْ ٨٠ كيلومترً تقطعُ الشاحنةُ حَ

 ٨٠ = ٦٤٠ ×  تعلمُ أنَّ ٦٤٠ ÷ ٨ = ٨٠؛ ألنَّ ٨    

احنةُ في  ا تقطعُ الشَّ ومترً رْ ناتجَ ٦٤٢ ÷ ٨؛ لتعرفَ كمْ كيلُ دِّ  قَ   
اعةِ الواحدةِ تقريبًا.  اعةِ الواحدةِ تقريبًا. السَّ السَّ

             

٦٤٢ ÷ ٨

 ,640 pOó©dG ø pe lÖjôb 642 oOó©dG
 p¿GOóY Éªg 8 h 640 p¿GOó©dGh

 .Év«æg pP É nª o¡oàª°ù pb oπ o¡°ùnJ p¿Éª pZÉæà oe

64 = 8 × 8     ٦٤٠ ÷ ٨ = ٨٠  

٦٤٢ ÷ ٨

 oó«ØJ »àdG oás«°SÉ°SC’G pÜô qn°†dG oá≤«≤M Ée
 ? pádCÉ°ùªdG »a

٨ = ٦٤ × ٨       
٨٠ = ٦٤٠ × ٨    

نْ ٦٤٠ ÷ ٨ = ٨٠ إِذَ

1

   

استعمالُ  هي  الطرائقِ  تلكَ    وإحدَ القسمةِ،  ناتجِ  لتقديرِ  عدةٌ  طرائقُ  هناكَ 

      
 . páª°ù p≤dG nèJÉf oQ q pó nboCG

   
مانِ تَناغِ العددانِ المُ
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: المثاالن ١، ٢ كَ قْ مِن تقديرِ قَّ ، ثمّ تَحَ رْ دِّ قَ

١٦١ ÷ ٤ 1٤٢٤ ÷ ٦ 2٧١٥ ÷ ٨  3

رُ ناتجَ ٤٧٨٢ ÷ ٦؟ دِّ قَ رْ كيفَ تُ 8 فسِّ

يومٍ  كلَّ  الواحةَ  وا  ارُ زَ ينَ  ذِ الَّ بِ  الطُّالَّ ادُ  أعدَ كانَتْ  إذا   . أيَّامٍ  ٤ ارِ  مدَ على  طالبًا   ١١٦٤ العلومِ  واحةَ  زارَ   7

ارِ في اليومِ الواحدِ تقريبًا؟  وَّ ا عددُ الزُّ ا، فَمَ يً متساوِ

ا كانَ  . إذَ هُ ا الثَّمنُ نفسُ  يوجدُ في محلٍّ ٦ عرباتِ أطفالٍ لهَ 
ا ثمنُ العربةِ الواحدةِ تقريبًا؟ . فمَ ا ١١٦٨ رياالً ها معً ثمنُ
رِفَ ثمنَ العربةِ الواحدةِ تقريبًا. رْ ناتجَ  ١١٦٨ ÷ ٦؛ لِتَعْ دِّ قَ

            

١١٦٨ ÷ ٦

 ,1200 pOó©dG ø pe lÖjôb 1168
 p¿GOóY Éªg 6 h1200 p¿GOó©dGh

.Év«æg pP É nª¡oàª°ù pb oπ¡°ùJ p¿Éª pZÉæà oe

٦ = ١٢ × ١٢٠٠ ÷ ٦ = ٢٠٠   ٢

١١٦٨ ÷ ٦

 »àdG oá qn«°SÉ°SC’G pÜô qn°†dG oá≤«≤M Ée
 ? pádCÉ°ùªdG »a oó«ØoJ

٢ = ١٢ × ٦       
٢٠ = ١٢٠ × ٦    

٢٠٠ = ١٢٠٠ × ٦
نْ ١٢٠٠ ÷ ٦ = ٢٠٠ إِذَ

نْ ثمنُ العربةِ الواحدةِ ٢٠٠ ريالٍ تقريبًا. إِذَ

 ٢٠٠  =  ١٢٠٠ تعلمُ أنَّ ١٢٠٠  ÷  ٦  = ٢٠٠؛  ألنَّ  ٦  ×     

2

٢٦٦٠ ÷ ٩ 4٥٦٤٣ ÷ ٨ 5٨٠٩٩ ÷ ٩  6

٨٩  áª°ù≤dG èJÉf ôjó≤J 



: المثاالن ١، ٢ كَ قْ مِن تقديرِ ، ثمَّ تحقَّ رْ دِّ قَ
9١٢٣ ÷ ٣10٢٤٤ ÷ ٦

11١٦٢ ÷ ٢12٣٤٥ ÷ ٧

13١٤٠٦ ÷ ٧14٢٤٣١ ÷ ٨

15٢٧١٩ ÷ ٩16٨٠٥٢ ÷ ٩

ا في ٩ اختباراتٍ هوَ 17٨٠٦ مجموعُ درجاتِ مهَ
فِي االختباراتِ  ها  كانَتْ درجاتُ ا  إذَ  . درجاتٍ
كلِّ  في  ها  درجتُ ا  فمَ تقريبًا،  متساويةً  التِّسعةِ 

اختبارٍ تقريبًا؟ 

ا في 18 ومترً كيلُ  يركضُ ماجدٌ ١٥٧٥    
ها في كلِّ  . إذا كانَ يركضُ المسافةَ نفسَ ٨ شهورٍ

هرِ تقريبًا؟  ا يركضُ في الشَّ ومترً ، فكمْ كيلُ شهرٍ

دنِ  المُ  إِحد ائفِ  الطَّ مدينةُ  دُّ  عَ تُ  
ةِ،  عوديَّ ةِ السُّ ةِ الجميلةِ في المملكةِ العربيَّ ياحيَّ السِّ
ا  وفيهَ  ، اإلجازاتِ أوقاتَ  نونَ  المواطِ ا  هَ دُ يقصِ

 . ينَ هِ فنادقُ وشققٌ مناسبةٌ للمتنزِّ

يَّةُ إلقامةِ ٥ أشخاصٍ  الكلِّ التَّكلِفةُ  تبلغُ   19

ةٍ مفروشةٍ في الطَّائفِ  ةَ أُسبوعٍ في شقَّ مدَّ
خصِ  ا تكلفةُ إقامةِ الشَّ ، فَمَ ٣٤٧٥ رياالً

الواحدِ  في األسبوعِ تقريبًا؟ 

وقامَ   ، ةِ عوديَّ السُّ العربيَّةِ  المملكةِ  في  اتِ  وَ رَ السَّ جبالِ  إلى  رحلةٍ  في  عائلتِهِ  معَ  إبراهيم  ذهبَ   20

ها  تي تسلَّقَ ةِ الَّ ا االرتفاعَ يعادلُ ٣ أمثالِ ارتفاعِ التَّلَّ تَ أنَّ هذَ لِمْ ا عَ ا. إذَ ها ٩١ مترً ةٍ ارتفاعُ لَّ بتسلُّقِ تَ
دٌ تقريبًا؟  ها محمَّ تِي تسلَّقَ ةِ الَّ ، فكمْ يبلغُ ارتفاعُ التَّلَّ دٌ أخوهُ محمَّ

óMGh ºbQ øe OóY ≈∏Y áª°ù≤dG : ٩٠



ملةً ممكنةً  رَ فهدٌ الناتجَ لجملةِ قسمةٍ فكانَ ٢٠٠، اكتبْ جُ دَّ  قَ   21

ها؟ رَ فهدٌ ناتجَ تي قدَّ سمةِ الَّ للقِ

نَ  22  هلْ تقديرُ ناتجِ ٥٤٢٥ ÷ ٦ باستعمالِ ٥٤٠٠ ÷ ٦ يعطِي إجابةً أكبرَ مِ

. رْ إِجابتَكَ ؟ فَسِّ النَّاتجِ الحقيقيِّ أمْ أصغرَ

(الدرس ٧-١) أوجدْ ناتجَ ٨٣ ÷ ٥ 23

١٧     

١٦ والباقِي ٣٦   

١٦ والباقِي ٣ 
١٦     

 نوافٌ ٤ شنطٍ مدرسيةٍ متماثلةٍ  ا اشترَ 24 إذَ

ا ثمنُ  . فمَ ألبنائِهِ األربعةِ بـِ ٢١٦ رياالً
الشنطةِ الواحدةِ تقريبًا ؟ (الدرس ٧-٤)

٥٠ رياالً  ٤٠ رياالً      
٦٠ رياالً    ً٤٥ رياال 

: (الدرس ٧-٣) التحققِ لحلِّ المسألتينِ اآلتيتينِ استعمل خطةَ التخمينِ وَ
ي. فأوجدْ عددَ كلٍّ منَ  احِ مَ ا كانَ عددُ األقالمِ مثلَيْ عددِ المَ . إذَ ا وممحاةً يوجدُ علَى طاولةِ المعلمِ ٤٢ قلمً 25

ي. احِ مَ األقالمِ والمَ

ا يُمكنُكَ شراؤها بـِ ٧٨ رياالً ؟ . فكمْ كيلُوجرامً إذا كان سعرُ الكيلُوجرامِ الواحدِ منَ التفاحِ ٦ رياالتٍ 26

: (الدرس ٧-٢) ا يأتِي باستعمالِ األنماطِ مْ كالًّ ممَّ اقسِ

٢٤٠٠٠٨ 28    ٣٥٠٠٠٥ 27

: (الدرس ٧-١) ، ثمَّ تحققْ منْ إجابتِكَ مْ اقسِ

   ٦٩٥ 30     ٩٣٣ 29

      ٧٤ ÷ ٨ 32     ٧١ ÷ ٢ 31
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: (الدرس ٧-١)   ، ثمَّ تحققْ منْ إجابتِكَ مْ اقسِ

٣٧ ÷ ٢ 2   ٩٢ ÷ ٣ 1

يكسبُ عاملٌ ٥ رياالتٍ أجرةً لغسيلِ السيارةِ  3

ا كسبَ ٣٥ رياالً فكمْ سيارةً قامَ  الواحدةِ، إذَ
ا؟ (الدرس ٧-١) بغسلهَ

قامَ أيمنُ بحلِّ المسألةِ      4

أيُّ العباراتِ  : ١٣٦ ÷ ٥ = ٢٧ والباقِي ١. التاليةِ
(الدرس ٧-١)   : التاليةِ تستعملُ للتحققِ منْ إجابتِهِ

١ × ( ٢٧ + ٥ )       ١ ) + ٥ × ٢٧ )   
٥ × ( ٢٧ + ١ )   ٥ ) + ١ × ٢٧ )  

أكملْ كالًّ منَ األنماطِ اآلتيةِ : (الدرس ٧- ٢)
 = ٤٢ ÷ ٧ 5

 = ٤٢٠ ÷ ٧   
 = ٤٢٠٠ ÷ ٧  
 = ٤٢٠٠٠ ÷ ٧   

 = ٢٥ ÷ ٥ 6

 = ٢٥٠ ÷ ٥   
   = ٢٥٠٠ ÷ ٥  

 = ٢٥٠٠٠ ÷ ٥   

: (الدرس ٧-٢)   ا يأتِي باستعمالِ األنماطِ مْ كالًّ ممَّ اقسِ
١٥٠ ÷ ٥ 7

٦٠٠ ÷ ٢ 8

ا مجانيًا، ويريدُ أنْ   سعيدٍ ٢٠٠ دقيقةٍ رصيدً لدَ  9

ي. فكم  يستعملَهُ كامالً في خمسةِ أيامٍ بالتساوِ
؟ ا الرصيدِ دقيقةً سيتكلمُ كلَّ يومٍ منْ هذَ

(الدرس ٧- ٢) 

المسألتينِ  لحلِّ  التحققِ  وَ التخمينِ  خطةَ  استعملْ 
: (الدرس ٧- ٣) التاليتينِ

، عَ نوافٍ ا مَ ةً علَى مَ يادَ دٍ ١٣ رياالً زِ عَ سعْ مَ 10

ما؟  نهُ .فكمْ رياالً معَ كلٍّ مِ ا ٢٢٩ رياالً ا معً مَ ومعهُ
ا  ، إذَ اهُ ا فِي الشكلِ أدنَ اشترتْ مريمُ ٣ أشياءَ ممَّ 11

ا.  ا رياالً واحدً أعطتِ البائعَ ٢٠ رياالً ، فأعادَ لهَ
ا؟   ي األشياءُ الثالثةُ التِي اشترتْهَ ا هِ فمَ

$1

٦ رياالتٍ
٤ رياالت

٨ رياالت

٧ رياالت

٣ رياالت

: (الدرس ٧- ٤) كَ ، ثمَّ تحققْ منْ تقديرِ رْ قدّ
١٤٧ ÷ ٣ 12

١٨٢ ÷ ٩ 13

تراكِ خالدٍ  ا كانَ رسمُ اشِ إِذَ    14

رٍ  في خدمةِ اإلنترنتِّ مدة ٥ أشهُ
ا قيمةُ اشتراكِهِ في الشهرِ  . فَمَ ٣٢٠ رياالً

؟ (الدرس ٧-١) دِ الواحِ
٦٨           ٦٠  
٧٠              ٦٤ 

15  هلْ تقديرُ ناتجِ

يعطِي إجابةً  ٤٢٢٥ ÷ ٦ بالصورةِ ٤٢٠٠ ÷ ٦
؟  أكبرَ منَ اإلجابةِ الدقيقةِ أمْ أصغرَ

. (الدرس ٧- ٤) رْ إجابتَكَ فسّ

: (الدرس ٧-١)   ، ثمَّ تحققْ منْ إجابتِكَ مْ المسألتينِ اقسِ لحلِّ  التحققِ  وَ التخمينِ  خطةَ  استعملْ 

          
   

 ( (الدرس 
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                - 

؟ لِقُ في ٩٥ دقيقةً نْطَ ا تَ يبً رِ ةً تَقْ كمْ حافِلَ
، والمطلوبُ عددُ الحافِالتِ التي تنطلقُ في  ةٌ واحدةٌ كلَّ ٧ دقائقَ افِلَ لِقُ حَ نْطَ تَ

دْ ناتجَ ٩٥ ÷ ٧. جِ نْ أَوْ . إِذَ ٩٥ دقيقةً
٩٥ ÷ ٧      ١٠٠ ÷ ١٠ = ١٠   

  . مِ العشراتِ سِّ قَ
7 ÷ 9 : rº p°ù rbG   ١

٩٥٧
٧
٢

-
 . päGô°û©dG n¥ƒa páª°ù≤dG pèJÉf »a 1 : r™ n°V    

7 = 1 × 7  : rÜ pô r°VpG    
2 = 7 – 9   : rì nô rWpG    

7 > 2   : r¿ pQÉ nb    

  . مِ اآلحادَ سِّ قَ
 .(5) nOÉMB’G p∫ põ rfnn  CG   ١٣

٩٥٧
٧
٢٥
٢١

٤

-
-

7 ÷ 25  : rº p°ù rbG    
 . pOÉMB’G pádõæe n¥ƒa pèJÉædG »a 3 : r™ n°V    

21 = 3 × 7  : rÜ pô r°VpG    
4 = 21 - 25  : rìôWG    

7 > 4  : r¿ pQÉ nb    
4 = » pbÉÑdG    

1

      
 o¿ƒµj máª°ùb nπFÉ°ùe tπ`̀ oMnCG

 . pør«ªbQ ø pe É n¡«a oèJÉsædG

حافلةً  المكرمةِ  مكةَ  في  فندقٌ  يِّرُ  سَ يُ
. كمْ  رامِ كلَّ ٧ دقائقَ إِلى المسجدِ الحَ

؟ حافلةً تنطلقُ في ٩٥ دقيقةً

     

، فإنَّكَ تبدأُ  ا مِن رقميْنِ على عددٍ من رقمٍ واحدٍ مُ عددً سِ ا تَقْ ينمَ رْ أنَّكَ حِ كَّ تَذَ
. ، ثمَّ اآلحادِ بقسمةِ العشراتِ

 . الَيْ ١٣ حافِلةً في ٩٥ دقيقةً وَ لقُ حَ نْ تنطَ إِذَ
       

   . نِ اإلجابةُ معقولةٌ ١٣ قريبٌ مِنَ التَّقدير١٠ِ؛ إِذَ
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 مِن المقسومِ على المقسومِ عليهِ. برَ مِ في المنزلةِ الكُ قْ أحيانًا ال يمكنُك قسمةُ الرَّ

ى  ها علَ عَ ، ويريدُ أنْ يوزِّ ةِ ١٢٥ كرةً صغيرةً مِ التربيةِ البدنيَّ  عندَ معلِّ 
؟ لُّ طالبٍ رةً يأخذُ كُ ي، فكمْ كُ بٍ بالتَّساوِ ٤ طالَّ

 . بٍ هناكَ ١٢٥ كرةً و ٤ طالَّ
. ها كلُّ طالبٍ اتِ التي يأخذُ رَ مْ ١٢٥ على ٤ إليجادِ عددِ الكُ سِّ قَ

نْ يأخذُ كلُّ طالبٍ ٣٠ كرةً تقريبًا.  ١٢٠ ÷ ٤ = ٣٠، إِذَ   ١٢٥ ÷ ٤  

  .ِفِي ناتجِ القسمة دِ المنزلةَ الكبر دِّ حَ
١٢٥٤

lIóMGh láÄe4

 lá«aÉc läÉÄe oóLƒj ’

.4 ≈∏Y páª°ù≤∏d

١٢٥٤

kI nô n°û nY 124

 páª°ù≤∏d lá«aÉc läGô°ûY n∑Éæg , r¿nPpEG

 ø pe iôÑµdG oádõæªdÉa G nòd ;4 ≈∏Y

. päGô°û©dG pádõæe n¥ƒa o¿ƒµJ pèJÉsædG

  . مِ العشراتِ سِّ قَ
4 ÷ 12 : rº p°ù rbG  ٣   

١٢٥٤
١٢

.
-

. päGô°û©dG pádõæe n¥ƒa pèJÉqnædG »a 3 r™ n°V   
12 = 3 × 4  : rÜ pô r°VpG   
0 = 12 – 12 : rì nô rWpG   

4 > 0   : r¿ pQÉ nb   

  . م اآلحادَ سِّ قَ
 .nOÉMB’G p∫ põ rfnCG  ٣١

١٢٥٤
١٢

٠٥
٤
١

-
-

4 ÷ 5  : rº p°ù rbG   
 . pOÉMB’G pádõæe n¥ƒa pèJÉqnædG »a 1 r™ n°V   

4 = 1 × 4  : rÜ pô r°VpG   
1 = 4 – 5  :  rì nô rWpG   

4 > 1   : r¿ pQÉ nb   
1 » pbÉÑdG   

. ى كرةٌ مع المعلمِ ، وتبقَ نْ يأخذُ كلُّ طالبٍ ٣١ كرةً إِذَ
        

 . نِ اإلجابةُ معقولةٌ اإلجابةُ قريبةٌ مِنَ التَّقديرِ ٣٠؛ إِذَ

2

   

 mádCÉ°ùe »a m¥ÉH ∑Éæg o¿ƒµj ÉeóæY
 r¿CG n∂«∏Y oÖé«a , pIÉ«ëdG p™bGh røe

. o√ nô u°ùØJ
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رُ الطَّاقةَ  لةِ يوفِّ لبِ المستعمَ يرِ وتصنيعِ العُ وِ  إنَّ إعادةَ تَدْ  
. ثِ ن التلوُّ ويحفظُ بيئَتَنَا مِ

ي  تكفِ طاقةً  رُ  توفِّ فإنَّها  واحدةٍ،  نيُوم  ألُومِ بَةِ  لْ عُ يرُ  وِ تَدْ عادُ  يُ ا  عندمَ  12

رُ طاقةً  نيُوم توفِّ ألُومِ بةَ  لْ . كمْ عُ ةَ ٣ ساعاتٍ ازٍ مدَّ فَ تِلْ هازِ  لتشغيلِ جَ
؟ ةَ ٧٥ ساعةً كافيةً لتشغيلِ تلفازٍ مدَّ

: المثاالن ١، ٢ قْ منْ إجابَتِكَ قَّ ، ثمَّ تَحَ مْ اقسِ
1٣٣٢2٥٦٤3١٧٩ ÷ ٣4٦٩٧ ÷ ٧

بها 5 يَ  تشترِ أنْ  قررتْ   ، رياالً  ٤٦ ا  يمَ رِ   لدَ
الواحدِ القلمِ  سعرُ  كانَ  ا  إذَ  ، تلوينٍ أقالمَ 

ا تستطيعُ أنْ تشترِي؟ ، فكمْ قلمً ٣ رياالتٍ

قِ مِن 6 التَّقديرُ هوَ أحدُ طرقِ التَّحقُّ
 . ةِ القسمةِ ةِ اإلجابةِ في عمليَّ حَّ صِ

. رْ طريقةً أُخرَ كُ اُذْ

: المثاالن ١، ٢ قْ من إجابَتِكَ قَّ ، ثمَّ تَحَ مْ اقسِ
7٦٤٣8٨٢٥9٥٦٧ ÷ ٦10٨٨٣ ÷ ٩

ا عددُ الخيامِ؟11 ةٍ، فمَ يْمَ ا. إذا أقامَ كلُّ ٦ منهمْ في خَ ا في رحلةٍ إلى مدينةِ أبهَ افً ذهبَ ٧٨ كشَّ

ا تستطيعُ أنْ تشترِي؟ ، فكمْ قلمً  رياالتٍ

فأيُّهما   ، أدناهُ ا هوَ مبيَّنٌ  القسمةِ : ٥٣ ÷ ٣، كمَ  قامت نورة وهديل بإجراءِ عمليةِ      13

 . رْ إِجابتَكَ ؟ فَسِّ . كانتْ إجابتُها صحيحةً رْ إِجابتَكَ ؟ فَسِّ كانتْ إجابتُها صحيحةً

١٧
٥٣٣
٣
٢٣
٢١

٢

١١
٥٣٣
٣

٣
٣
٠

 

--
--

 . جودِ باقٍ قمينِ معَ وُ نْ رَ ا مِ نْ واقعِ الحياةِ، يكونُ ناتجُ القِسمةِ فيهَ مسألةً مِ    14
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 . pádCÉ°ùªdG uπëd káÑ p°SÉæe ká s£ oN oQÉàNCG : p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

 ، هُ ٤ طوابعَ ى صديقَ ، ثمَّ أعطَ  ٦ طوابعَ تعلمُ أنَّ عبدَ المجيدِ اشترَ
ريدُ أنْ  تُ ا، وَ ، فأصبحَ لديهِ اآلنَ ٣٢ طابعً وأخذَ منهُ ٨ طوابعَ

 عبدِ المجيدِ في البدايةِ.  وابعِ الَّتي كانتْ لدَ دَ عددَ الطَّ تَجِ

ا. لِّ عكسيًّ ةَ الحَ لْ خطَّ استعمِ

يعنِي  ا  وهذَ  ، طوابعَ  ٤ هُ  صديقَ ى  وأعطَ ا،  طابعً  ١٤ علَى  المجيدِ  عبدُ  حصلَ 
اآلنَ  معهُ  أصبحَ  فإذا   . البدايةِ في  هُ  عندَ كانَ  ما  علَى  زيادةً  لديهِ ١٠ طوابعَ  أنَّ 

. نِ اإلجابةُ صحيحةٌ ا. إِذَ ا، فإنَّهُ كانَ لديهِ في البدايةِ ٢٢ طابعً ٣٢ طابعً

، ثمَّ أعطيتُ  ، واشتريتُ ٦ طوابعَ جديدةً وابعِ لديَّ بعضُ الطَّ  
ا.  ي ٣٢ طابعً ، فأصبحَ عندِ ، وأخذتُ منهُ ٨ طوابعَ أحدَ أصدقائِي ٤ طوابعَ

 عبدِ المجيدِ في البدايةِ؟ ا كانَ لدَ  كمْ طابعً   

 - 

ا.  لَّ عكسيًّ ، ثمَّ حُ ةِ اِبدأْ بالنَّتيجةِ النِّهائيَّ

٣٢
٨  -

٢٤

ةُ     . النَّتيجةُ النِّهائيَّ n¿B’G pó«éªdG póÑY i nód »àsdG o™HGƒ s£dG

  
. p¬ p≤jó°U ø pe pó«éªdG oóÑY Ég nòNCG »àsdG o™HGƒ s£dG

٢٤
٤  +

٢٨
p¬ p≤jó°üd pó«éªdG oóÑY É ngÉ£YCG »àsdG o™HGƒ s£dG

٢٨
٦  -

٢٢
. pó«éªdG oóÑY É ngGôà°TG »àsdG o™HGƒ s£dG

ا ايةِ ٢٢ طابعً يدِ في البِدَ جِ بْدِ المَ  عَ نْ لَدَ إِذَ
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 . pádCÉ°ùªdG uπëd káÑ p°SÉæe ká s£ oN oQÉàNCG : p¢S rQ sódG oI nô rµ pa
اليةِ:  بةً منَ القائمةِ أدنَاهُ لحلِّ كلٍّ منَ المسائلِ التَّ ةً مناسِ اخترْ خطَّ

  : لِ النَّمطَ  أَكمِ       2

 ، ٢ ، ٥ ، ١١ ، ٢٣

هُ  ووالدُ سميرٌ  اصطادَ  سمكٍ  صيدِ  رحلةِ  في      3

كلِّ  بينِ  نْ  مِ سمكتانِ  كانتْ  ا  إذَ  . ٦٣ سمكةً
ا،  ن ٢٠ سنتمترً ٥ سمكاتٍ طولُ كلٍّ منهما أكبرُ مِ

ا؟ ها أكبرُ من ٢٠ سنتمترً فكمْ سمكةً تقريبًا طولُ

نْعِ  لصُ قيقِ  الدَّ من  أكوابٍ   ٤ يلزمُ           4

نْعِ  ا العددِ لصُ ، ويلزمُ نصفُ هذَ طبقٍ من الكعكِ
نْعِ  يلزمُ لصُ قيقِ  الدَّ ن  مِ ا  . فكمْ كوبً بنِ الجُ فطيرةِ 

؟   ٧ فطائرَ

حديقةِ  إلى  يذهبَ  أنْ  رُ  مَ عُ يريدُ            7

زَ  نْجِ ا، لكنْ عليهِ أنْ يُ اعةَ الـ ٤ عصرً الحيوانِ السَّ
 ، هابِ حةَ في الجدولِ قبلَ الذَّ ضَّ وَ األعمالَ المُ
يكونَ  حتَّى  عمرُ  يبدأَ  أنْ  يجبُ  وقتٍ  أيِّ  ففي 

دِ؟ هابِ في الموعدِ المحدَّ ا للذَّ جاهزً

 
٣٠ دقيقةًالقراءة

٣٠ دقيقةًالغداءُ

ساعتانِأعمالٌ منزليةٌ

٣٠ دقيقةًالصالةُ

تي  طَّةَ الَّ الخُ        8

رْ كيفَ  ا في حلِّ المسألةِ ٧، ثم فَسِّ تَهَ استعملْ

. استعملْتَ هذهِ الخطَّةَ

كيلومتراتٍ  فيقطعُ ٥   ، هِ بزيارةِ عمِّ يقومُ منصورٌ      1

ا،  قـطعَ مســافةَ ٢٠ كيلومترً إذا  ا.  وإيـابً ا  ذهـابً
هُ؟ ةً زارَ عمَّ فكمْ مرَّ

ا منها  ، ويريدُ أن يعطِيَ عددً ةً معَ حمدٍ ٣٠ هديَّ     5

أعطَى  فإذا   .٦ ن  مِ أكثرُ  مْ  هُ وعددُ  ، ألصدقائِهِ
يَ معهُ  ا وبقِ الهدايَ ن  مِ ا  ا متساويً كلَّ واحدٍ عددً
وما  ؟  ألصدقائِهِ الممكنُ  العددُ  فما  ايا،  ٦هدَ

؟  مْ ا كلَّ واحدٍ منهُ تي أعطاهَ عددُ الهدايا الَّ

ا  معً ا  قيمتُهَ ةٍ  نقديَّ أوراقٍ   سعادَ ٥  لدَ كانَ  ا  إذَ     6

ا  هَ تي لديْ ةِ الَّ ، فما فئاتُ األوراقِ النَّقديَّ ٦٢ رياالً
وما عددُ كلٍّ منها؟

· 
· 
·    
·  
·  

٩٧  ádCÉ°ùªdG πM AÉ°ü≤à°SG 



                            - 

؟  فعةً واحدةً ربةً نحتاجُ ليركبَ ٦٧٨ طفالً دُ  كمْ عَ  
. زمِ منَ العرباتِ مْ ٦٧٨ علَى ٦ ؛ إليجادِ العددِ الالَّ سِّ قَ

  ٦٧٨ ÷ ٦     ٧٠٠ ÷ ٧ = ١٠٠   
  

١
٦٧٨٦
٦
٠

-

 . قسمْ المئاتِ
1 = 6 ÷ 6  : rº p°ù rbG

 ¥ƒa èJÉædG »a 1 r™ n°V 
 päÉÄªdG pádõæe

6 = 1 × 6  : rÜ pô r°VpG
0 = 6 – 6  : rì nô rWpG

6 > 0  : r¿ pQÉ nb

  
١١٣
٦٧٨٦
٦
٠٧

٦
١٨
١٨
٠

-
-
-

 . قسمْ اآلحادَ
 .nOÉMB’G p∫ põ rfnCG

3 = 6 ÷ 18 : rº p°ù rbG
 pádõæe ¥ƒa èJÉædG »a 3 r™ n°V

 . pOÉMB’G
18 = 3 × 6 : rÜ pô r°VpG
0 = 18 – 18 : rì nô rWpG

6 > 0  : r¿ pQÉ nb

  
١١
٦٧٨٦
٦
٠٧

٦
٠١

-
-

. قسمْ العشراتِ
 . päGô°û©dG p∫ põ rfnCG

6 ÷ 7  : rº p°ù rbG
 ¥ƒa èJÉædG »a 1 : r™ n°V 

 . päGô°û©dG pádõæe
6 = 1 × 6  : rÜ pô r°VpG 

1 = 6 - 7: rìôWG
6 > 1 : r¿QÉb

. فعةً واحدةً نْ يلزمُ ١١٣ عربةً لكيْ يركبَ ٦٧٨ طفالً القطارَ دُ إِذَ

1

      
 o¿ƒµj má nª°ù pb  nπFÉ°ùe tπ`̀ oMnCG
 pá`̀KÓ`̀K ø`̀` pe É`̀ n¡`̀«`̀a oè`̀JÉ`̀ sæ`̀dG

  . mΩÉbQCG

ريعِ في  ينتظرُ ٦٧٨ طفالً ركوبَ القطارِ السَّ
ا كانَتِ العربةُ الواحدةُ  . إذَ مدينةِ األلعابِ

، فكمْ عربةً تلزمُ لكيْ يركبَ  عُ ٦ أطفالٍ تَسَ
؟ ةً واحدةً عَ فْ همْ دُ األطفالُ جميعُ

     

تَها؛ إليجادِ ناتجِ قِسمةِ  ها الَّتي استعملْ ريقةَ نفسَ بِع الطَّ إليجادِ ناتجِ ٦٧٨ ÷ ٦ اِتَّ
 . عددٍ منْ رقميْنِ علَى عددٍ مِنْ رقمٍ واحدٍ

    
٦ = ٦٧٨ × بما أنَّ ١١٣
   . فإنَّ اإلجابةَ صحيحةٌ

 pô`̀Ñ`̀cCG ø`̀` pe pá`̀ª`̀°`̀ù`̀ p≤`̀dG ná`̀ s«`̀∏`̀ª`̀Y rCG nó`````HpG 
. pΩƒ°ù≤ªdG »a mádõæe
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ا هوَ الحالُ عندَ قسمةِ  ا مِن ٣ أرقامٍ يمكنُ أنْ تجدَ باقيًا، كمَ مُ عددً سِ عندما تَقْ
. عددٍ مِن رقميْنِ

         

رةِ لزيارةِ  نوَّ مْ إلى المدينةِ المُ سافرَ صالحٌ وعائلتهُ من بَلدتِهِ 
وا  هُ ذهابًا وإيابًا فقطعُ ريقَ نفسَ وا الطَّ مسجدِ رسولِ اللهِ ملسو هيلع هللا ىلص ، إذا سلكُ

رةِ؟ مْ وبينَ المدينةِ المنوَّ مسافةَ ٤١٥ كم، فما طولُ المسافةِ بينَ بَلدتِهِ

مُ ٤١٥ علَى ٢ سِ رةِ نَقْ ةِ صالحٍ والمدينةِ المنوَّ دَ إليجادِ المسافةِ بينَ بَلْ
  ٤١٥ ÷ ٢     ٤٠٠ ÷ ٢ = ٢٠٠   

  
٢
٤١٥٢
٤
٠

-

 . قسمْ المئاتِ
2 = 2 ÷ 4  : rº p°ù rbG

 ¥ƒa èJÉædG »a 2 r™ n°V 
 päÉÄªdG pádõæe

4 = 2 × 2  : rÜ pô r°VpG
0 = 4 – 4  : rì nô rWpG

2 > 0  : r¿ pQÉ nb

  
٢٠٧
٤١٥٢
٤
٠١

٠
١٥
١٤
١

-
-
-

 . قسمْ اآلحادَ
 .nOÉMB’G p∫ põ rfnCG

7 = 2 ÷ 15 : rº p°ù rbG
 pádõæe ¥ƒa èJÉædG »a 7 r™ n°V

 . pOÉMB’G
14 = 2 × 7 : rÜ pô r°VpG
1 = 14 – 15 : rì nô rWpG

2 > 1  : r¿ pQÉ nb

  
٢٠
٤١٥٢
٤
٠١

٠
١

-

-

. قسمْ العشراتِ
. päGô°û©dG p∫ põ rfnCG

 ™«£à°ùf ’ 2 ÷ 1  : rº p°ù rbG
 G kôØ°U ™°V Gòd ;1øe2 òNCG

 pádõæe ¥ƒa èJÉædG »a
 . päGô°û©dG

0 = 2 × 0  : rÜ pô r°VpG 
1 = 0 - 1: rìôWG

2 > 1 : r¿QÉb

 . رةِ أكثرُ قليالً مِن ٢٠٧ كيلومتراتٍ نِ المسافةُ بينَ بلدةِ صالحٍ والمدينةِ المنوَّ إِذَ

        
. نِ اإلجابةُ معقولةٌ النَّاتجُ ٢٠٧ قريبٌ منَ التَّقدير٢٠٠ِ؛ إِذَ

2

         

 nèJÉf s¿CG »pæ©j 1 » pbÉÑdG : oô q pµ naoCG
207 ø pe kÓ«∏b oôãcCG páª°ù p≤dG

 rì nô rWG qnºK rÜ pô r°VpG , páª°ù≤dG pAGôLE’ 
 nOƒLƒªdG nºb sôdG p∫ põ rfnCG sºK r¿ pQÉ nb sºK
. pΩƒ°ù≤ªdG »a pá«dÉsàdG pádõæªdG »a

الباقِي

٩٩  (ΩÉbQCG áKÓK øe èJÉædG) áª°ù≤dG 



 . تَكَ رْ إِجابَ 10 كيفَ تعرفُ عددَ أرقامِ ناتجِ ٧٩٥ ÷ ٥ ذِهنيًّا؟ فَسِّ

انَتْ كَ ا  إِذَ أيام.   ٣ فِي  ا  لِتْرً  ٧٨٩ يَاهِ  للمِ بدرٍ  ائلةُ  عَ كُ  الَ تِهْ اسْ لَغَ    بَ  9

؟ دِ احِ مِ الوَ لِكُ فِي اليَوْ تَهْ ا تَسْ مْ لِتْرً يًّا، فَكَ مِ وْ ا يَ هَ سَ يَّةَ نَفْ مِ لِكُ الكَ تَهْ العائلة تَسْ

٦٧٩ ÷ ٣ 6

٩١٧ ÷ ٤  7٨١٩ ÷ ٦  8

: المثاالن ١، ٢ قْ من إِجابتِكَ باستعمالِ التَّقديرِ ، ثمّ تحقَّ اقسمْ

: المثاالن ١، ٢ قْ من إِجابتِكَ باستعمالِ التَّقديرِ ، ثمّ تحقَّ مْ اقسِ

٢٨٦٢ 1

٤٩٢٤ 3

٢١٢٢ 2

٤١٦٤ 5

٩١٣ ÷ ٣ 4

٣٢٤٢ 11

٦٩٦٦ 13

١٨٦٣ ÷ ٣ 17

٨٢٤٨ 19

٥٨٥٣ 12

٨٤٧ ÷ ٧ 16

٣٩٧٤ ÷ ٤ 18

٩١٦٣ 20

٧٧٥٥ 14

٩٩٤ ÷ ٤ 15

رياالً   ٧٨٤ مبلغَ  خيريةٌ  معيّةٌ  جَ عتْ  وزَّ  21

، فكمْ رياالً أَخذَ كلُّ  ي علَى ٧ فقراءَ بالتَّساوِ
؟ فقيرٍ

إذا   . كتابٍ قراءةَ  يَ  لتُنْهِ أيَّامٍ   ٣ إلى  لةُ  وْ خَ تحتاجُ   22

فكمْ   ، صفحةً  ٣٤٨ الكتابِ  صفحاتِ  عددُ  كانَ 
؟  صفحةً ستقرأُ كلَّ يومٍ
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، بحيثُ يكونُ ناتجُ القسمةِ  أكبرَ منْ ٢٠٠  وأقلَّ منْ ٢٥٠.   اكتبْ مسألةَ قسمةٍ   25

ن واقعِ الحياةِ تستعملُ فيها قسمةَ عددٍ من ٣ أرقامٍ على  مسألةَ قسمةٍ مِ  26

. جودِ باقٍ ن رقميْنِ معَ وُ ، ويكونُ ناتجُ القسمةِ مِ ن رقمٍ واحدٍ عددٍ مِ

إلَى  ويهدفُ   . الرياضِ مدينةِ  في  ريةِ  نادِ بالجِ ا  سنويًّ قامُ  يُ       
ودِي. عُ عُ السُّ تَمَ جْ ا المُ يهَ لَ أَ عَ ة التِي نَشَ يدَ مِ الِيد الْحَ قَ التَّ ات وَ ادَ ى الْعَ المحافظةِ علَ

ا ٤ مجموعاتٍ  هَ ، بحيثُ وزعتْ طالبَ ا ٤٠٨ طالب بزيارةٍ إلى المهرجانِ قامتْ مدرسةٌ عددُ طالبِهَ  23

دةِ؟ احِ ، كمْ طالبًا فِي المجموعةِ الوَ متساويةٍٍ

ه. فما ثمنُ  نُ نفسُ ما الثَّمَ هِ لهُ تيْنِ لوالديْ يَ من المهرجانِ هديَّ ، ويريدُ أنْ يشترِ شامٍ ٣١٦ رياالً معَ هِ  24

الهديةِ الواحدةِ؟

١٠١ (ΩÉbQCG áKÓK øe èJÉædG) áª°ù≤dG 



ا  اءٌ أنْ يركضَ مسافةَ ٣٦ كيلُو مترً يَستطيعُ عدّ 27

ا يركضُ فِي ساعةٍ  . فكمْ كيلُومترً في٣ ساعاتٍ
واحدةٍ؟ (الدرس ٧-٥) 

١٣ كلم  ١١ كلم  
١٤ كلم  ١٢ كلم  

. كمْ  قرأتِ العنودُ ٧٨ صفحةً منْ كتابٍ فِي ٥ أيامٍ 28

صفحةً قرأتْ كلَّ يومٍ تقريبًا؟
(الدرس ٧-٤) 

١٦ صفحة  ١٤ صفحة  
١٨ صفحة  ٢٠ صفحة  

: (الدرس ٧- ٤) كَ ، ثمَّ تحققْ منْ تقديرِ رْ النَّاتجَ قدِّ

29١٣٩ ÷ ٢30٤٤٩ ÷ ٥

31٥٦٢ ÷ ٧32٨٠٥ ÷ ٩

ى الذينَ  ، وكانَ مجموعُ المرضَ ئِ فِي أحدِ المستشفياتِ ٤ ذكورٍ مقابلَ كل ٣ إناثٍ استقبلَ قِسمُ الطوارِ 33

م قسمُ  بَلَهُ ين استَقْ ا عددُ الذكورِ وما عددُ اإلناثِ الذِ ا. مَ ا اليومِ ٤٩ مريضً ئِ في هذَ استقبلهم قسمُ الطوارِ
؟ (الدرس ٧- ٣) ئِ في ذلكَ اليومِ الطوارِ

: (الدرس ٧- ٢) ا يأتِي باستعمالِ األنماطِ مْ كالًّ ممَّ اقسِ
34٦٠٠ ÷ ٣35٢٤٠٠ ÷ ٤

36٤٩٠٠٠ ÷ ٧37٤٨٠٠٠ ÷ ٨

، ثمَّ تحققْ منْ إجابتِكَ : (الدرس ٧- ١) مْ اقسِ

٣٧٢ 38

٧٣٣ 40

٥٨٤ 39

٨٩٥ ÷ ٩ 43

١٢٣ ÷ ٥ 41

٦٩١ ÷ ٧ 42
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٤٥٢ 3٧٣ ÷ ٤ 4٤١٧٢ 14

٩٢٩ ÷ ٣ 16

٤٢٠٢٦ 11٦٩٣٢ ÷ ٧ 12

. ن ٤ أرقامٍ نُ مِ ناتجُ قسمةِ ٣٠٠٠ ÷ ٥ يتكوَّ  1

رياالً   ٢٦٧٠ سعيدٌ  ع  وزَّ         5

ي. ما نصيبُ كلٍّ منهم؟ على ثالثةِ فقراءَ بالتَّساوِ

يهِ فِي المسألةِ ٦٢ ÷ ٢ العددُ ٢ هوَ المقسومُ علَ  2

: قْ مِن إجابتِكَ قَّ ، ثمَّ تَحَ اقسمْ
: قْ من إجابتِكَ باستعمالِ التَّقديرِ ، ثمَّ تحقَّ مْ اقسِ

: كَ قْ من تقديرِ ، ثمَّ  تحقَّ رْ دِّ قَ

: تِي باستعمالِ األنماطِ ا يأْ مْ كالًّ ممَّ اقسِ

ــامِ في  20 عــددُ األرق

. تَكَ رْ إِجابَ ناتجِ ٧٩٢ ÷ ٩ ؟ فَسِّ

بْرَ المملكةِ  لَتْ عائلةُ بندرٍ عَ وَّ  تَجَ    18

ا في أربعةٍ  تْ ٨٣٢ كيلُومترً يَّارةِ، فقطعَ بالسَّ
ا العائلةُ  تي قطعتْهَ . فما مقدارُ المسافةِ الَّ امٍ أيَّ
كانتْ  أنَّها  علمتَ  إذا   ، الواحدِ اليومِ  في 

ها يوميًّا؟ تقطعُ المسافةَ نفسَ

 حبلٌ طولهُ ٢٠٤سم،      19

منْ  أيٌّ   . متَساويةٍ ــزاءٍ  أج  ٤ ــى  إلَ قُطِّعَ 
قطعةٍ  كلِّ  طولَ  يُعطِي  الخياراتِ  هذهِ 

: بالسنتمتراتِ

٩١٠ رياالتٍ  ٨٩٠ رياالً   
٩٢٠ رياالً  ٩٠٠ ريالٍ   

٥٤٠٠ ÷ ٦ 9 ٣٢٠٠ ÷ ٤ 8

تَ أنَّ  لِمْ ةِ. إذا عَ مرَ يرغبُ ثالثةُ أشخاصٍ في أداءِ العُ 10

ا ثمنُ تذكرةِ  ، فمَ فرِ كلِّها ١٢٥٠ رياالً ثمنَ تذاكرِ السَّ
صِ الواحدِ تقريبًا؟ خْ الشَّ

٤١٠٥ 15

٨٢٣ ÷ ٤ 17

حيحةِ وعالمة  ) أمامَ العِبارةِ الصَّ  ضعْ عالمة (
: حيحةِ ) أمامَ العبارةِ غيرِ الصَّ )

   

ا في آخرِ  هَ رجةِ نفسِ لَتْ سارةُ على الدَّ صَ حَ  13

رجتيْنِ ١٨٤،  . إذا كانَ مجموعُ الدَّ يْنِ اختبارَ
؟ ا درجةُ سارةَ في كلِّ اختبارٍ فمَ

: لْ كالًّ منَ النمطينِ اآلتيينِ أكمِ

6 = ٢٤ ÷ ٤         
 = ٢٤٠ ÷ ٤      
 = ٢٤٠٠ ÷ ٤   
 = ٢٤٠٠٠ ÷ ٤

7 = ١٨ ÷ ٢         
 = ١٨٠ ÷ ٢      
 = ١٨٠٠ ÷ ٢   
 = ١٨٠٠٠ ÷ ٢

٤ × ٢٠٤  ٢٠٤ + ٤  
٤ ÷ ٢٠٤  ٢٠٤ - ٤  

١٠٣
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: اخترِ اإلجابةَ الصحيحةَ
ا يلِي  ي يجعلُ كلَّ عبارةٍ ممَّ ما العددُ الذِ 1

؟  صحيحةً
= ٥٦ ÷ ٧      
 = ٥٦٠ ÷ ٧٠     
 = ٥٦٠٠ ÷ ٧٠٠    

٦٠  ٧ 
٨٠  ٨ 

هُ الثالثةُ ٨٤ كرةً زجاجيةً  تقاسم سامي وزمالؤُ 2

؟   مُ ي. كمْ كرةً نصيبُ كلٍّ منهُ بالتَّساوِ

٢٨  ١٨ 
٣٠  ٢١ 

ى العددُ ٦٥ فِي مسألةِ القسمةِ التاليةِ ا يسمَّ ماذَ 3

٦٥ ÷ ٥ ؟  

المقسومَ  ناتجَ القسمةِ  
الباقيَ  المقسومَ عليهِ  

ا باقِي القسمةِ ٩٥ ÷ ٧ ؟ مَ 4

٣  صفر  
٤  ٢ 

 المدارسِ  ا تَمَّ تقسيمُ ٢٤٣ طالبًا فِي إحدَ إذَ 5

ا عددُ طالبِ كلِّ  ي، فمَ إلى ٩ صفوفٍ بالتَّساوِ
صفٍّ ؟  

٢٨ طالبًا  ٢٦ طالبًا  
٢٩ طالبًا  ٢٧ طالبًا  

 دوراتِ األلعابِ األولمبيِة أحرزتْ  فِي إحدَ 6

 .  الدولِ المشاركةِ ١٨ ميداليةً ذهبيةً وفضيةً إحدَ
ا  هَ تِي أحرزتْ ا كانَ عددُ الميدالياتِ الفضيةِ الَّ إذَ

 . ي مثلَي عددِ الميدالياتِ الذهبيةِ يُساوِ
ا تلكَ  هَ ا عددُ الميدالياتِ الذهبيةِ التِي أحرزتْ فمَ

؟  الدولةُ

١٢  ٦ 
١٨  ٩ 

   = ١٨٠٠ ÷ ٩٠ 7

٣٠٠  ٢٠ 
٢٠٠٠  ٢٠٠ 

لتصبحَ  ؛  فِي   هُ  وضعُ يمكنُ  ي  الذِ العددُ  ا  مَ 8

؟ الجملةُ ٦٠٠٠ ÷  = ١٠٠٠ صحيحةً

٦٠٠  ٦ 
٦٠٠٠  ٦٠ 

 



9 ما العددُ التالِي فِي النمطِ

٢٤ ، ٣٦ ، ٤٨ ، ٦٠،....؟  

٨٤ 
٧٢ 
٧٠ 
٦٢ 

  = ٩٨٤ ÷ ٨ 10

١١٧ 
١١٩ 
١٢١ 
١٢٣ 

أجبْ عنِ السؤالِ التالِي:

 خالدٌ تذكرتَي سفرٍ لهُ ولزوجتِهِ بـِ ٢٥٠٠ اشترَ 11

؟  . ما ثمنُ تذكرةِ الشخصِ الواحدِ ريالٍ

ا خطواتِ  أجبْ عنِ األسئلةِ التاليةِ موضحً
: الحلِّ

ما أفضلُ تقديرٍ لناتجِ قسمةِ  ٣٥١ ÷ ٥ ؟  12

  . رْ إجابتَكَ فسِّ

ا  هَ  رائدٌ ١٥٧ سمكةً صغيرةً وأرادَ توزيعَ اشتَرَ 13

هُ تقريبًا  ، بحيثُ يضعُ العددَ نفسَ علَى ٨ أحواضٍ
. فكمْ سمكةً تقريبًا يضعُ  فِي الحوضِ الواحدِ

؟   فِي كلِّ حوضٍ

ا هَ  أحمدَ ٧ أوراقٍ نقديةٍ مجموعُ قيمِ لدَ 14

٧٣ رياالً ، ما فئاتُ األوراقِ النقديةِ التِي لديهِ 
ا؟  وما عددُ كلٍّ منْهَ

 

 

   
    ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤

  ٧-٧٦-٧٤-٧٤-٧٧-٧٧-٧٦-٧٢-٧٢-٧٣-٧٥-٧١-٧١-٧٥-٢

١٠٥  
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٣  = ٣٢ ÷٤ ÷ 1

ياضيَّة  الرِّ ةِ  ملَ الجُ فِي  ه    يُمثلُ ي  الَّذِ ددُ  العَ ا  مَ
ه؟   عالَ أَ

أ) ٨
ب) ٢٤
ج) ٢٧
د) ٣٢

تبَ  كَ حيثُ   ، قصيرةً قصةً   ١٦ حمدٌ  مُ تبَ  كَ  2

 ، قصةٍ لكلِّ  واحدةٍ  فحةٍ  صَ في  القِصصِ  هذه  نصفَ 
م  كَ  ، ةٍ قِصَ لِكلِّ  فحتَينِ  صَ فِي  اآلخرَ  النِّصفُ  تبَ  وكَ

؟ القِصصِ لِكتابةِ  حمدٌ  مُ استعملَ  فحةً  صَ
أ) ٣٢

ب) ٢٤
ج) ١٦

د) ٨

شتْ  مَ ادةَ  غَ أنَّ  طواتِ  الخُ سابِ  حِ تَطبيقُ  أَظهرِ   3

صُ  صِّ تُخَ انتْ  كَ إِذا   . أيامٍ ةِ  ثَالثَ فِي  ٩٦١٤ خطوةً 
فِي  شتْ  مَ طوةً  خُ م  كَ فَ  ، يومٍ ل  كَ شيِ  لِلمَ ا  ثابتً ا  وقتً

تقريبًا؟ الواحدِ  اليومِ 

ه،  نِفسِ عرِ  بِالسِّ دايا  هَ ثَالثِ  راءَ  شِ خصٌ  شَ رادَ  أَ  4

٧ البَاقي  كانَ  ، وَ ١٠٠ ريالٍ ائِعَ  البَ ى  أَعطَ إِذا  
دةِ؟ الواحِ ةِ  ديَّ الهَ عرُ  سِ فَكم   ، رياالتٍ

التالية  ةُ  بارَ العِ تَكونُ  بِحيثُ  ين  دَ دَ عَ عْ  ضَ  5

. ةً حيحَ صَ
٣٢٠ +   -   + ٥٠ = ٤٠٠

٩٥٠ الماضية  الثَّالثِة  هرِ  األشَ في  تَاجرٌ  بحَ  رَ  6

 ، ٣٠٠ رياالً هرِ األولِ  الشَّ فِي  ه  بحُ انَ رِ إِذا كَ  ، رياالً
هرِ  الشَّ مِن  رياالً   ٥٠ بـ  ثر  كْ أَ انِي  الثَّ هرِ  الشَّ وفِي 

؟ الثَّالثِ هرِ  الشَّ فِي  التَّاجرِ  بحُ  رِ انَ  كَ كمْ  فَ  ، الثَّالثِ

لُ  اصِ حَ وَ  ،٣٢ ا  ربِهمَ ضَ لُ  اصُ حَ دانِ  دَ عَ    7

ا؟ مَ هُ ا  مَ فَ  ،١٢ ا  همَ معِ جَ
أ) ٨ ، ٤

ب) ١٦ ، ٢
ج) ٢٠، ١٢

د) ١، ٣٢

تقبل   ٤٠ ٢٠ وأقل من  أكبر من  8 ثالثة أعداد 

باقي، فما هي؟ ٣ دون  ٢ و  القسمة على 

ا  مَ انَ      ÷ ٨ = ١٨ والبَاقِي ٦ ، فَ ا كَ إذَ 9

؟  راغِ الفَ فِي  ه  تابتُ كِ يُمكنُ  ي  الَّذِ دُ  دَ العَ
أ) ١١٦

ب) ١٣٨
ج) ١٤٤
د) ١٥٠

سم   ٤٠٦ وله  طُ بيٍ  خشَ لوحٍ  بتقطيعِ  ارٌ  نَجَّ امَ  قَ   10

التاليةِ  ياراتِ  الخَ أيُّ   . ولِ الطُّ اويةِ  متسَ قِطعٍ   ٧ إلى 
ترات؟ بالسنتمِ قِطعةٍ  كلِّ  ولَ  طُ ي  يُعطِ

أ) ٤٠٦ + ٧
ب) ٤٠٦ - ٧
ج) ٤٠٦ × ٧
د) ٤٠٦ ÷ ٧

هرِ األولِ  الشَّ فِي  ه  بحُ انَ رِ إِذا كَ  ، رياالً
بـ  ثر  كْ أَ انِي  الثَّ هرِ  الشَّ وفِي 

هرِ األولِ  الشَّ فِي  ه  بحُ انَ رِ إِذا كَ  ، رياالً
بـ  ثر  كْ أَ انِي  الثَّ هرِ  الشَّ وفِي 

هرِ األولِ  الشَّ فِي  ه  بحُ انَ رِ إِذا كَ  ، رياالً

؟ الثَّالثِ هرِ  الشَّ فِي  التَّاجرِ  بحُ  رِ انَ  كَ كمْ  فَ  ، الثَّالثِ
بـ  ثر  كْ أَ انِي  الثَّ هرِ  الشَّ وفِي 

؟ الثَّالثِ هرِ  الشَّ فِي  التَّاجرِ  بحُ  رِ انَ  كَ كمْ  فَ  ، الثَّالثِ
بـ  ثر  كْ أَ انِي  الثَّ هرِ  الشَّ وفِي 

ا  همَ معِ جَ
أ) 

ب) 
ج) 
د) 

القسمة على 

؟  راغِ الفَ فِي  ه  تابتُ كِ يُمكنُ  ي  الَّذِ دُ  دَ العَ
أ) 

؟  راغِ الفَ فِي  ه  تابتُ كِ يُمكنُ  ي  الَّذِ دُ  دَ العَ
أ) 

؟  راغِ الفَ فِي  ه  تابتُ كِ يُمكنُ  ي  الَّذِ دُ  دَ العَ

ب) 
ج) 
د) 

إلى 
ترات؟ بالسنتمِ قِطعةٍ  كلِّ  ولَ  طُ ي  يُعطِ

أ) 
ب) 
ج) ج) 
د) 



١٠٧  

oÜQ sóJCG

 Ée nR uõ`̀YCG ≈`̀àM ;á∏Ä`̀°SC’G ≈`̀∏Y pá`̀HÉLE’G p∫Ó`̀N ø`̀e
.äGQÉ¡e øe o¬oàÑ°ùàcG Éeh nº«gÉØe øe o¬oàª∏©J

oÜQ sóJCG

     

nR uõ```YCG  ≈``àM  ;á```∏Ä°SC’G  ø``Y  pá``HÉLE’G  p∫Ó```N  ø``e
.äGQÉ¡e øe o¬oàÑ°ùàcG Éeh nº«gÉØe øe o¬oàª∏©J Ée

تْ  امَ قَ فَ  ، ةٍ عدنِيَّ مَ ةٍ  تلَ كُ تَقديرَ  ندٌ  هِ تْ  رادَ أَ  11

ثَ  دَ حَ فَ  ، اتٍ رامَ ٨  جِ ا   ارهَ قدَ مِ ةٍ  تلَ كُ ابلَ  قَ مُ ا  هَ بِوضعِ
يَلي: ا  مَ

ولى  لِألُ ةٍ  اثِلَ مَ مُ ةٍ  عدنِيَّ مَ تَلٍ  كُ ث  ثَالَ عِ  ضْ بِوَ تْ  امَ قَ مَّ  ثُ
يلي: ا  مَ ثَ  دَ حَ فَ ا،  رامً جِ  ٢٠ ا   ارهَ دَ قْ مِ ةٍ  تلَ كُ ابلَ  قَ مُ

؟ نيَّةِ عدِ المَ تْلةِ  لِلكُ ةُ  يبيَّ التَّقرِ ةُ  يمَ القِ ا  مَ
أ)   ٧

ب) ٦
ج)  ٥
د)   ٤

إِلى  ةِ  بيَّ الطِّ اتِ  امَ مَ الكِ ةِ  لِصنَاعَ ركةٌ  شَ تَاجُ  تَحْ  12

ةِ  بَ لْ عُ لُّ  كُ انتْ  كَ ا  إِذَ ة،  امَ مَ كِ  ٢٣٤٠ مِن  ةٍ  لبيَّ طَ حنِ  شَ
لَبِ  العُ دُ  دَ عَ مْ  كَ فَ   ، اتٍ امَ مَ كِ  ٩ لى  عَ ي  تَحتَوِ نٍ  حْ شَ

نَها؟ حْ شَ ةُ  كَ رِ الشَّ تَحتَاجُ  تِي  الَّ
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.( ضٌ (بُعدانِ فقطْ رْ عَ بْعادِ:  هوَ شكلٌ لَهُ طولٌ وَ نائِيُّ األَ لُ الثُّ كْ الشَّ
تفاعٌ (ثالثةُ أبعادٍ). ارِ ضٌ وَ رْ عَ بْعادِ: هو مجسمٌ لَهُ طولٌ وَ لُ الثُّالثِيُّ األَ كْ الشَّ

ةِ  نائِيَ كالِ الثُّ شْ دُ العديد من األَ في مركز الملك عبدالله المالي تُشاهَ  
. بْعادِ ةِ األَ الثِيَّ الثُّ بْعادِ وَ األَ

         
ها.�  تْصنيفَ ها وَ فَ صْ وَ بْعادِ وَ ةِ األَ الثِيَّ بْعادِ والثُّ ةِ األَ نائِيَّ كالِ الثُّ شْ فَ األَ رُّ تَعَ
ا.�  هَ مُ سْ رَ ايَا وَ وَ فُ الزَّ رُّ تَعَ
 �. بْعادِ ةِ األَ الثِيَّ كالِ الثُّ طاتِ األشْ طَّ خَ فَ مُ رُّ تَعَ
 �. سائِلِ باستعمالِ خطةِ البحثِ عنْ نمطٍ لَّ المَ حَ
 � ، اثيِّ ستَو اإلِحدَ ، وفي المُ ثِيلَ النِّقاطِ علَى خطِّ األعدادِ تَمْ

يتَها. مِ تَسْ وَ
 �. يِّ وِ لْ رِ العُ نْظَ انِبيِّ والمَ رِ الجَ نْظَ امِيِّ والمَ مَ رِ األَ نْظَ يدُ المَ دِ تَحْ
يْنِ �  دَ امِ تَعَ ينِ المُ يمَ تَقِ سْ المُ ينِ وَ عَ اطِ تَقَ يْنِ المُ يمَ تَقِ سْ يِيزِ المُ تَمْ

ا. مَ هَ مِ سْ رَ يَينِ وَ ازِ تَوَ ينِ المُ يمَ تَقِ سْ المَ وَ

ةٍ.�  طَ قْ لَ نُ وْ انِيِّ حَ رَ وَ لِ الدَّ اثُ يدُ التَّمَ دِ تَحْ
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ة،  طَ قْ النُّ  ، الزاويةُ  ، الثالثيُّ األبعادِ الشكلُ   ، المضلعُ   ، الثنائيُّ األبعادِ الشكلُ 
تَقِيمانِ  سْ المُ  ، انِ دَ امِ تَعَ المُ تَقِيمانِ  سْ المُ  ، انِ عَ اطِ تَقَ المُ تَقِيمانِ  سْ المُ  ، يمُ تَقِ سْ المُ

. يَانِ ازِ تَوَ المُ



    ،ِة يَّ سِ نْدَ كالِ الهَ شْ نِ األَ كَ علَى تنظيمِ معلوماتِكَ عَ دَ اعِ ؛ لتُسَ ةَ يَّ وِ طْ هِ المَ لْ هذِ مَ اعْ
تِي: أْ ا يَ مَ مبتدئًا بـِ ٨ أوراقٍ A4 كَ

لَ  كِّ راقَ لِتُشَ اجمعِ األَوْ 

 . ةً اسَ رّ كُ
قصَّ شريطًا طوليًّا لتصنعَ  

ا  بَيَّنٌ مبتدئً وَ مُ ا هُ مَ ا، كَ شً هامِ
، ثمَّ قللِ  بالورقةِ الثانيةِ

الجزءَ المقصوصَ تدريجيًّا 
. في الورقاتِ التاليةِ

لَى  لِ عَ صْ نْوانَ الفَ تُبْ عُ اكْ 

نْوانَ  تُبْ عُ ، ثُمَّ اكْ الغِالفِ
شِ  وامِ سٍ في الهَ رْ لِّ دَ كُ

. تيبِ بِالتَّرْ
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: pán« pJB’G páÄ«¡sàdG pán∏ pÄ r°SnCG røY rÖLnCG

تِي؟(مهارة سابقة) أْ ا يَ مّ مٍ مِ سَّ جَ لِّ مُ مُ كُ ا اسْ مَ

 1 2 3

 4 5

C11-01A-105732

 6

كالِ اآلتِيَةِ؟ (مهارة سابقة) شْ لٍ مِنَ األَ كْ لِّ شَ العِ كُ دُ أَضْ دَ ما عَ

7



8



9



ا يَأتِي؟ (مهارة سابقة) مَّ لٍ مِ كْ لِّ شَ مُ كُ ا اسْ  مَ

11



12



13



(مهارة سابقة) هِ؟ عِ الَ دُ أَضْ دَ ا عَ ؟ وَ مَ رِ اوِ جَ كلِ المُ ما اسمُ الشَّ 10
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. توٍ سْ طْحٌ مَ هُ سَ جْ •  الوَ
. فٍ رْ هانِ في حَ جْ تَقي وَ لْ •  يَ

. أْسٍ ثَرُ في رَ هٍ أَوْ أَكْ جُ ةُ أَوْ تَقي ثَالثَ لْ •  تَ

            - 

     
 nás« pKÓtãdG  n∫É`̀µ`̀ r°`̀T nC’G  o± qnô`̀` n©`̀` nJnCG
 É`̀`¡`̀` pJÉ`̀`£`̀` q£`̀`î`̀`eh , pOÉ````````©```````` rHnC’G
 É ng nô n¶ræ ne  oO uó`̀ `̀ ` nMoCG nh  ,É`̀¡`̀ oØ`̀ p°`̀UnCGh
. t… pƒr∏ p©dG nh » tÑ pfÉ nédG nh t» peÉ nenC’G

   
بْعادِ لُ الثالثِيُ األَ كْ الشَّ

هُ جْ الوَ
فُ رْ الحَ

أْسُ الرَّ

ورُ الثُّالثيُّ نْشُ المَ

باعيُّ ورُ الرُّ نْشُ المَ

مُ الثُّالثِيُّ رَ الهَ
طُ طَّ خَ المُ

امِيُّ  مَ رُ األَ نْظَ المَ
ي  انِبُّ رُ الجَ نْظَ المَ

يُّ وِ لْ رُ العِ نْظَ المَ

 ، بْعادِ األَ ثُالثِيَّ  الً  كْ شَ رُ  اوِ جَ المُ الصندوقُ  ثِّلُ  مَ يُ
ضٌ  رْ عَ ولٌ وَ هُ طُ مٌ لَ سَّ جَ بْعادِ مُ لُ الثُّالثِيُّ األَ كْ الشَّ وَ

. تِفاعٌ ارْ وَ

 ، ؤوسِ الرُّ ، وَ فِ رُ حْ هِ، واألَ جُ وْ دَ األَ دَ رْ عَ كُ اذْ 
؟ كلِ ةِ. ما اسمُ هذا الشَّ ندوقِ الهديَّ في صُ

 . ؤوسٍ ٨ رُ ا، وَ هٍ، و١٢ حرفً جُ له ٦ أَوْ
ا.  يًّ باعِ ا رُ نْشورً ةِ مَ يَّ دِ نْدوقُ الهَ ى صُ مَّ ويُسَ

1 ، ؤوسِ الرُّ ، وَ فِ رُ حْ هِ، واألَ جُ وْ دَ األَ دَ رْ عَ كُ اذْ

  

  

 

    

يٌّ باعِ نْشورٌ رُ مَ نْشورٌ ثُالثِيٌّ مَ بٌ  عَّ كَ مُ  

      

روطٌ خْ مَ مٌ ثُالثِيٌّ رَ هَ ةٌ وانَ طُ ةٌأُسْ رَ كُ
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. بْعادِ الً ثُالثِيَّ األَ كْ نَ شَ وِّ كَ  لِيُ وَ طْ نُ أَنْ يُ كِ مْ بْعادِ يُ نائِيُّ األَ لٌ ثُ كْ : شَ طُ طَّ خَ المُ

  . لِ كْ ما فِي الشَّ طَ كَ مَّ قُصَّ المخطَّ مْ ثُ سُ ، ارْ بَّعاتٍ رَ قِ مُ رَ مالِ وَ تِعْ بِاسْ

   ِوط طُ الخُ ى  لَ عَ طَ  المخطَّ اطوِ 
. فَ رُ حْْ قِ األَ ألصِ ، وَ ةِ عَ طِّ تَقَ المُ

  . بْعادِ لَ الثُّالثِيَّ األَ كْ فِ الشَّ رَّ تَعَ

بًا. عَّ كَ لَ مُ كِّ لَ لِيُشَ مَ تَعْ سْ كِنُ أَنْ يُ مْ رَ يُ طَّطًا آخَ خَ مْ مُ سُ ارْ  .١
ي  لَ الثُّالثِيَّ األَبْعادِ الَّذِ كْ فِ الشَّ رَّ تَعَ  .٢

. طَّطُ المجاورُ خَ هُ المُ لُ كِّ يُشَ
لَ  كْ فُ الشَّ رِ يْفَ تَعْ رْ كَ فَسِّ  .٣

يَ  طَّطٌ دونَ أَنْ تَطْوِ خَ هُ مُ لُ كِّ ي يُشَ ذِ الثُّالثِيَّ األَبْعادِ الَّ
طَّط. خَ ذلكَ المُ

  
   

ورِ  نشُ ي لِلمَ لوِ ر الْعُ نظَ انِبي، والـمَ ر الْجَ نظَ امِي ، والـمَ مَ رَ األَ نظَ دُ الـمَ دِ أُحَ
ي. بَاعِ الرُّ

          

لوِي  في  رُ العُ نظَ والـمَ انِبي   رُ الجَ نْظَ والـمَ امِي   مَ رُ األَ نْظَ الـمَ كلُ  تي تُشْ الَّ اد  عَ نَائِيَّةَ األَبْ ثُ ال  كَ يد األَشْ يُمكِنُ تَحدِ
اد. عَ ثِي األَبْ لِ ثُالَ كْ الشَّ

نظرُ الجانبِيُّ المَ

نظرُ الجانبِيُّ المَ

نظرُ األماميُّ المَ

نظرُ األماميُّ المَ

نظرُ العلويُّ  المَ

نظرُ العلويُّ  المَ

          

2
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8

. هٍ جُ ما ٦ أَوْ هُ الِ الثُّالَثِيَّةِ األَبْعادِ، لَ كَ نَ األَشْ يْنِ مِ لَ كْ مِّ شَ 7 سَ

. مِ الثُّالثِيِّ رَ الهَ نْشورِ الثُّالثِيِّ وَ يْنَ المَ نْ بَ 11 قارِ

. مثال ١ لَ كْ فِ الشَّ رَّ مَّ تَعَ ا يأتِي، ثُ ؤوسِ في كلٍّ ممَّ الرُّ فِ وَ رُ حْ هِ واألَ جُ وْ دَ األَ دَ دْ عَ دِّ حَ
1



2



3

ا يأتِي: طٍ ممَّ خطَّ لُّ مُ هُ كُ لُ ثِّ مَ ي يُ بعادِ الَّذِ ثِيَّ األَ كلَ الثُالَ سمِّ الشَّ
4



56

10 9

: مثال ٢ اورِِ جَ لِ الْـمُ كْ ي لِلشَّ لوِ انِبي والْعُ امِي والْجَ مَ رَ األَ نْظَ مَ ـْ د ال دِّ حَ
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: مثال ١ لَ كْ فِ الشَّ رَّ مَّ تَعَ تِي، ثُ ا يأْ ؤوسِ في كلٍّ ممَّ الرُّ فِ وَ رُ حْ هِ واألَ جُ وْ دَ األَ دَ دْ عَ دِّ حَ
12



13



14



15



16



17



تِي: ا يأْ طٍ ممَّ خطَّ لُّ مُ هُ كُ لُ ثِّ مَ ي يُ بعادِ الَّذِ ثِيَّ األَ كلَ الثُالَ سمِّ الشَّ
1819



20



نَعَ  كِنُ أَنْ يُصْ مْ لٌ ثُالثِيُّ األَبْعادِ يُ كْ شَ  22

ه؟ . ما اسمُ تَطيلٍ سْ مُ يْنِ وَ تَ مالِ دائِرَ تِعْ بِاسْ
 ، فٍ رُ ٦ أَحْ هٍ، وَ جُ هُ ٤ أَوْ ، لَ بْعادِ لٌ ثُالثِيُّ األَ كْ شَ  21

ه؟ . ما اسمُ ؤوسٍ ٤ رُ وَ

: مثال ٢ ينِ اآلتِييْنِ كلَ ة لِكلٍّ منَ الشَّ اورَ جَ نَاظرَ الـمُ  سمَّ الـمَ

23

24
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هُ؟ وسَ ؤُ رُ ، وَ هُ فَ رُ أَحْ ، وَ هُ هَ جُ فْ أَوْ الً ثُالثِيَّ األَبْعادِ، ثُمَّ صِ كْ مْ شَ سُ :ارْ lá nMƒà rØ ne lánd nCÉ r°ù ne 24

. تَكَ رْ إجابَ ر. وفَسِّ ةِ األُخْ كالِ الثَّالثَ ةِ األَشْ موعَ جْ ي يختلفُ عنْ مَ لَ الَّذِ كْ دِ الشَّ دِّ حَ  25

           

؟ طُوانَةِ األُسْ روطِ وَ خْ يْنَ المَ هُ االختالفِ بَ هُ الشبَهِ وأوجُ ما أوجُ     27

ه. ي نَفسُ لوِ عُ نْظرُ الْ ا الـمَ مَ لهُ اد وَ عَ ا ثُالثِي األَبْ مَ لينِ كليهُ كْ مُ شَ سُ  ارْ   26
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. بْعادِ ةَ األَ نائِيَّ رورِ أَشكاالً ثُ اتُ المُ المَ ذُ عَ تَأخُ
. ضٌ رْ عَ تَوٍ لَهُ طولٌ وَ سْ لٌ مُ كْ بْعادِ شَ نائِيُّ األَ لُ الثُّ كْ الشَّ وَ

ثَرَ  أَكْ أَوْ  ةٍ  تَقيمَ سْ عٍ مُ لَها ثالثُ قِطَ  ، ةٌ قَ لَ غْ يَةٌ مُ تَوِ سْ كالٌ مُ أَشْ يَ  عاتُ هِ لَّ ضَ والمُ
ا. العً ى أَضْ مّ تُسَ

              - 

بَات  كَ رْ المَ ي  توجه عالمات المرور قائِدِ
ا  مَ ها.  جَ ارِ وخَ نِ  دُ المُ اخلَ  دَ قِ  رُ الطُّ ى  لَ عَ

؟ الماتُ هِ العَ ذِ ها هَ لُ ثِّ مَ تِي تُ األَشكالُ الَّ

خامِ؟  ةُ الرُّ عَ هُ قِطْ لُ ثِّ ي تمُ كلِ الذِ ما اسمُ الشَّ   
؛  العٍ ظْ أَنَّ لَها ٥ أَضْ الحِ ، وَ رْ إلَى قطعةِ الرخامِ انْظُ

. لِ كْ ماسيةُ الشَّ إذنْ هي خُ

1

 

      
 ná«FÉæ tãdG  n∫É``µ`` r°``T nC’G  o± sô``` n©``` nJnCG

.É¡ oØq pæ n°UoCG nh É¡ oØ p°UnCG nh , pOÉ©rHnC’G

   
بْعادِ نائيُّ األَ لُ الثُّ كْ الشَّ

عُ لَّ ضَ المُ
لعُ الضِّ
ثَلَّثُ المُ

يُّ باعِ كلُ الرُّ الشَّ

يُّ ماسِ كلُ الخُ الشَّ

يُّ داسِ كلُ السُّ الشَّ

مانِيُّ كلُ الثُّ يٌّالشَّ ماسِ لٌ خُ كْ شَ
العٍ هُ ٥ أَضْ لَ

  

يٌّ باعِ لٌ رُ كْ شَ
العٍ هُ ٤ أَضْ لَ

  

ثٌ ثَلَّ مُ
العٍ هُ ٣ أَضْ لَ

  

لٌ ثُمانِيٌّ كْ شَ
العٍ له ٨   أَضْ

داسيٌّ لٌ سُ كْ شَ
العٍ له ٦   أَضْ
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. العٌ يْسَ لَها أَضْ نَّهُ لَ ا؛ ألَ عً لَّ ضَ تْ مُ يْسَ ةُ لَ ائِرَ ، فالدّ هناك أشكالٌ ليستْ مضلعاتٍ

لَّعاتٌ ضَ لَّعاتٍمُ ضَ تْ مُ لَيْسَ

عاتِ اآلتِيَةِ: مثال ١ لَّ ضَ الًّ مِنَ المُ سمِّ كُ

ضلَّعٌ؟ المثاالن ٢ ، ٣ أيُّ األشكالِ التاليةِ مُ

123

456

789

لِ إلى 11 باعيَّةُ الشكْ تْ ورقةٌ رُ  إذا قُصَّ
من  لٍّ  كُ اسمُ  ا  فَمَ  ، تَيْنِ قِطْعَ أيِّ 

؟ ينِ لَينِ النَّاتجَ كْ الشَّ

؟10 عِ . ما اسمُ المضلَّ عٍ ه القطعةُ لها شكلُ مضلَّ ؟هذِ عِ . ما اسمُ المضلَّ عٍ ه القطعةُ لها شكلُ مضلَّ هذِ

 lá nª«≤nà r°ù oe ĺ Ó r°VnCG  É n¡d oäÉ©s∏ n°† oªdG 
. lá« pæ nëræ oe l™ n£ pb É n¡d n¢ù r«nd nh , r§n≤ na

؟ عٌ لَّ ضَ أيُّ الشكلينِ اآلتييْنِ مُ
2

؛ نحنيةٌ هذا الشكلُ فيهِ قطعٌ مُ
ا. عً لَّ ضَ دُّ مُ عَ ا ال يُ لذَ

3

؛ هذا الشكلُ لهُ ٦ قِطعٍ مستقيمةٍ
. وَ مضلَّعٌ ا فهُ لِذَ
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121314

عاتِ اآلتيةِ: مثال ١ لَّ ضَ الًّ مِنَ المُ سمِّ كُ

ا؟ المثاالن ٢ ، ٣ عً ضلَّ أَيُّ األشكالِ اآلتيةِ تمثّلُ مُ

151617

181920

ا يَلي: مٍ مِمَّ سَّ جَ لِّ مُ ى كُ لَ ةِ عَ رَ اهِ عاتِ الظَّ لَّ ضَ ينِ مِنَ المُ عَ لَّ ضَ مِّ مُ ا يَليسَ مٍ مِمَّ سَّ جَ لِّ مُ ى كُ لَ ةِ عَ رَ اهِ عاتِ الظَّ لَّ ضَ ينِ مِنَ المُ عَ لَّ ضَ مِّ مُ سَ
22

ا يَلي مٍ مِمَّ سَّ جَ لِّ مُ ى كُ لَ ةِ عَ رَ اهِ عاتِ الظَّ لَّ ضَ ينِ مِنَ المُ عَ لَّ ضَ مِّ مُ سَ
21

لتْ فكرةُ تكرارِ رسمِ األشكالِ  استُعمِ   
. والمضلعاتِ فِي تصميمِ اللوحةِ الفنيةِ المجاورةِ

؟  ا فِي اللوحةِ مَ هِ سمِّ أيَّ شكلينِ أو مضلعينِ تمَّ تكرارُ رسمِ  

والمضلعاتِ فِي تصميمِ اللوحةِ الفنيةِ المجاورةِ
23

ا؟  24  هل رسم الشمس الظاهرُ في اللوحةِ المجاورةِ يمثلُ مضلعً

           
؟ ا فِي اللوحةِ سمِّ المضلعَ األكثرَ ظهورً  25

ا؟    هل رسم الشمس الظاهرُ في اللوحةِ المجاورةِ يمثلُ مضلعً
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. هُ مَ رِ اسْ كُ اذْ ، وَ لَّعٍ ضَ مْ أَيَّ مُ سُ  ارْ   26

؟  حيحٌ ها صَ مُ ما رسْ ا، أيُّهُ لَّعً ضَ نْ مريم ونوف مُ لٌّ مِ ت كُ مَ سَ  رَ      ؟ 27 حيحٌ ها صَ مُ ما رسْ ا، أيُّهُ لَّعً ضَ نْ مريم ونوف مُ لٌّ مِ ت كُ مَ سَ  رَ



؟  حيحٌ ها صَ مُ ما رسْ ا، أيُّهُ لَّعً ضَ نْ مريم ونوف مُ لٌّ مِ ت كُ مَ سَ  رَ



: (الدرس ٨-١) فِ الشكلَ ا يأتِي، ثمَّ تعرَّ وسِ فِي كلٍّ ممَّ فِ والرؤُ هِ واألحرُ دْ عددَ األوجُ حدِّ
32 31

؟ (الدرس ٨-٢) لَّعٌ ضَ الِ التَّالِيَةِ مُ كَ 33   أَيُّ األَشْ

 . لَّعاتٌ ضَ ا مُ رُ فيهَ لِك تَظْهَ وْ نْ حَ أسماءَ ثالثةِ أَشياءَ مِ  28 . لَّعاتٌ ضَ ا مُ رُ فيهَ لِك تَظْهَ وْ نْ حَ أسماءَ ثالثةِ أَشياءَ مِ   . لَّعاتٌ ضَ ا مُ رُ فيهَ لِك تَظْهَ وْ نْ حَ أسماءَ ثالثةِ أَشياءَ مِ  

يمثلَ مكعبًا  أنْ  التاليةِ يمكنُ  المخططات  أيُّ   29

؟  لٍ ةِ بدونِ تداخُ طَ عندَ طيِّهِ علَى الخطوطِ المنقَّ
(الدرس ٨-١)

    

  

ر  نَاظِ ي له المَ ادِ الَّذِ بْعَ لُ الثُّالثِي األَ كْ ا الشَّ مَ  30

اآلتِية؟ (الدرس ٨-٢)

                             

                              

»ÑpfÉ nédG » peÉ neC’G… pƒ∏ o©dG
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. nádCÉ°ùªdG sπMC’ ; m§ªf røY påëÑdG ná£N oπª©à°SCG : p¢S rQ sódG oI nô rµ pa

يْثُ  ا، بِحَ تِهَ لَ نَةً علَى طاوِ وَّ لَ تِّبُ منيرةُ بطاقاتٍ مُ رَ تُ
يْها  تَاجُ إِلَ تِي تَحْ ا. ما أَلْوانُ البِطاقاتِ الَّ طً لُ نَمَ كِّ تُشَ

؟ طَ ا النَّمَ لَ هذَ مِ كْ لتُ

لَةِ؟ أَ سْ ياتُ المَ طَ عْ ما مُ
نَةِ. وَّ لَ طَ البطاقاتِ المُ رِفُ نَمَ • تَعْ

. طِ مالِ النَّمَ ةِ؛ إلكْ نَةِ اإلضافِيَّ وَّ لَ ضِ البطاقاتِ المُ تَاجُ إلى بَعْ مُ أنَّ منيرةَ تَحْ لَ • تَعْ
؟ لوبُ طْ ا المَ مَ

. يْها منيرةُ تَاجُ إِلَ فَ تَحْ وْ • تَحديدُ أَلْوانِ البطاقاتِ الَّتي سَ

لَةِ؟ أَ سْ ياتُ المَ طَ عْ ما مُ

ةِ. ةِ أَلْوانِ البطاقاتِ النّاقِصَ فَ رِ عْ ؛ لِمَ هُ لْ مِ مَّ أَكْ ، ثُ طِ نِ النَّمَ ثْ عَ . ابْحَ ةِ ةِ أَلْوانِ البطاقاتِ النّاقِصَ فَ رِ عْ ؛ لِمَ هُ لْ مِ مَّ أَكْ ، ثُ طِ نِ النَّمَ ثْ عَ  ابْحَ

. ةِ لَ أَ سْ ياتِ المَ طَ عْ ةِ إلى مُ بَ قولٌ بِالنِّسْ عْ وابَ مَ دْ أنَّ الجَ ، تَجِ لَّ عِ الحَ راجِ
. حيحٌ وابُ صَ نِ الجَ إذَ

. ةِ لَ أَ سْ ياتِ المَ طَ عْ ةِ إلى مُ بَ قولٌ بِالنِّسْ عْ وابَ مَ دْ أنَّ الجَ ، تَجِ لَّ عِ الحَ راجِ
. حيحٌ وابُ صَ نِ الجَ إذَ

ما يَأتي: لْوانُ كَ رت األَ نَةِ، وتكرَّ وَّ لَ انِ مِنَ البطاقاتِ المُ فَّ ناكَ صَ  هُ
. رُ فَ صْ ،    األَ قُ رَ زْ ،   األَ رُ ضَ خْ ،   األَ رُ مَ حْ  األَ

رُ . ضَ خْ األَ ، وَ قُ رَ زْ يَ األَ ةُ هِ لْوانُ النّاقِصَ : األَ لِ وَّ فِّ األَ فِي الصَّ
ر. فَ صْ األَ ، وَ قُ رَ زْ األَ ، وَ رُ مَ حْ يَ األَ ةُ هِ لْوانُ النّاقِصَ فِّ الثّانِي: األَ فِي الصَّ

قِ ،  رَ زْ نِ األَ وْ تين مِنَ اللَّ تَاجُ منيرةُ إلى بِطاقَ نْ تَحْ إذَ
. رِ فَ صْ األَ ، وَ رِ مَ حْ األَ ، وَ رِ ضَ خْ : األَ انِ لٍّ مِنَ األلَوْ وبطاقةٍ واحدةٍ مِنْ كُ

ما يَأتي: لْوانُ كَ رت األَ نَةِ، وتكرَّ وَّ لَ انِ مِنَ البطاقاتِ المُ فَّ ناكَ صَ  هُ
. رُ فَ صْ ،    األَ قُ رَ زْ ،   األَ رُ ضَ خْ ،   األَ رُ مَ حْ  األَ
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 ، ناهُ أَدْ طِ  النَّمَ فِي  التاليةَ  ةَ  الثّّالثَ كالَ  األَشْ مِ  سُ ارْ  5

. رفْتَ ذلكَ اشرحْ كيفَ عَ

طُ الذي  ا النَّمَ . مَ لَ اآلتيَ وَ دْ لِ الجَ مِ  أَكْ    6

تَراهُ؟
      

٦٢٤
٨٣٢
٥٢٠
٣

٣٦

ـيًّا  سِ دَ ـنـْ ا هَ ـتَرً فْ ـامٌ دَ سّ ـمُ رَ ـمِّ  يُصَ      12

 ، ثَلَّثٍ سمِ مُ يِّنُ اإلطارَ بتِكرارِ رَ زَ يُ ، وَ قاتِ لْصَ لِلمُ
ثَمانِيَةِ  لَ  أَوَّ مْ  سُ ارْ  . يٍّ داسِ سُ ثُمَّ   ، يٍّ ماسِ خُ ثُمَّ 

. طِ ا النَّمَ كالٍ في هذَ أَشْ

يًّا،  سِ نْدَ طًا هَ ــئْ نَمَ 13  أَنْشِ

دِ  ــنْ أَحَ . واطْلُبْ مِ ــفِّ هُ أَمامَ الصَّ ضْ رِ ثُــمَّ اعْ
 . هُ لَ مِ كْ الئِكَ أَنْ يُ مَ زُ

نِ األسئلةِ ١-٤: بْ عَ ةِ، وأَجِ ابِقَ ةِ السّ لَ أَ سْ عْ إلَى المَ جِ ارْ

ائِلِ اآلتيةِ: سَ طٍ لحلِّ كلٍّ منَ المَ نْ نَمَ ثِ عَ ةَ البَحْ طَّ لْ خُ مِ تَعْ اسْ

؟ ةِ أَلَ سْ طَ فِي تِلْكَ المَ فُ النَّمَ رَّ تَعَ يْفَ تَ كَ  1

دُ  دَ ا عَ ، فَمَ لَت منيرةُ ٣٢ بطاقةً مَ تَعْ ا اسْ إذَ  2

؟ نٍ وْ لِّ لَ نْ كُ البطاقاتِ مِ

. ما  فوفٍ طَ بإضافةِ ٣ صُ تِ النَّمَ عَ سَّ ضْ أَنَّ منيرة  وَ تَرِ افْ 3

؟ نُها النمطُ راءِ الَّتي سيتضمَّ ضْ عددُ البِطاقاتِ الخَ

رْ  فَسِّ ، وَ تِكَ نْ إِجابَ قْ مِ قَّ ارجعْ إلَى السؤالِ ٣. وتَحَ  4

ةً أم ال. حيحَ ةُ صَ فُ ما إذا كانَتِ اإلجابَ رِ يْفَ تَعْ كَ

دَ  بَعْ بِطُ  هْ تَ ةٍ  لِ طائِرَ أَوَّ طارِ في  ا إلَى المَ هَ لُ مَ تَصِ دَ   عْ بَ بِطُ  هْ تَ ةٍ  لِ طائِرَ أَوَّ طارِ في  ا إلَى المَ هَ لُ مَ تَصِ  7

ةً  ائِرَ طَ ناكَ  هُ أَنَّ  تَ  لِمْ عَ إذا  ا.  صباحً  ٨ ةِ  اعَ السّ
تى  ا، فَمَ باحً ةِ ٦ صَ اعَ دَ السّ ةً بَعْ قيقَ لَّ ٤٥ دَ لُ كُ تَصِ

ا؟ هَ ةُ مَ لُ طَائِرَ تَصِ

٢٠ فِي  ، وَ لِ مِ األَوَّ فاتٍ في اليَوْ دَ دَ فَريدٌ ٨ صَ جَ وَ دَ فَريدٌ   جَ وَ  8

رَّ  تَمَ ا اسْ . إذَ مِ الثّالِثِ ٣٢ فِي اليَوْ مِ الثّاني، وَ اليَوْ
؟ سِ مِ الخامِ دُ فَريدٌ فِي اليَوْ مْ سيَجِ ، فَكَ طُ النَّمَ

: ودَ دَ المفقُ دَ دِ العَ جِ ، ثُمَّ أَوْ طَ اآلتِيَ فِ النَّمَ صِ  9

٢، ٤، ٨،  ، ٣٢   

- يِ شْ واةِ المَ نَ هُ ما مِ الِدٌ - وهُ دٌ وخَ عْ بُ سَ تَناوَ يَ  10

. إذا  لَّ ٣ كيلُومتراتٍ ةِ كُ تِعَ قيبَةِ األَمْ لِ حَ مْ لَى حَ عَ
ا علَى  ناوبَ ةً تَ رَّ مْ مَ ا، فَكَ تْرً ةَ ١٤ كيلُومِ سافَ قَطَعا مَ
 ، قيبَةِ الحَ لَ  مْ حَ دٌ  عْ سَ أَ  دَ بَ إذا  ؟  قيبَةِ الحَ لِ  مْ حَ

؟ لُها اآلنَ مِ نْ يَحْ فَمَ

يْنِ  لَ كْ مِ الشَّ سُ ، ارْ ناهُ طِ أَدْ  فِي النَّمَ    11

: طَ رِ النَّمَ فَسِّ ، وَ اآلتِيَيْنِ

١   ٣                     ٥     
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النموذُجالَتّعريُف

ٌد في الفَضاِء وُتمثِّلها  قطُة َموقٌع ُمحدَّ النُّ
ُنقطٌة بالَقلِم.


النقطُة  أ  : التعبيُر	اللفظيُّ

ُل َمساًرا  الُمستقيُمِ َمجموعُة ُنَقٍط ُتشكِّ
دوَن  االتجاهيِن  في  َيمتدُّ  ُمستقيًما 

نِهايٍة.

 

:  الُمستقيم دجـ   أو  التعبيُر	اللفظيُّ

الُمستقيم جـ د 

موِز:    دجـ  أو    جـ د  بالرُّ

مفهوم	اأ�سا�سيالمفردات	الهند�سية

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

ْر�ِس ِفْكَرُة	الدَّ
 اأميز الم�ستقيمين المتقاطعين

والم�ستقيمين المتعامدين 
والم�ستقيمين المتوازيين 

واأر�سمهما. 

اْلُمْفَرَداُت
قطُة  النُّ

الُمستقيُم 
الُمستقيماِن الُمتقاطعاِن
الُمستقيماِن الُمتعامداِن
الُمستقيماِن الُمتوازياِن

المحاصيَل  المزارعوَن  يزرُع  ما  غالًبا   
الصفوُف  صفوٍف،  في  الــذرِة  مثَل 

تشبُه الُمستقيمات.
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ها:  أهمِّ ، من  ةِ عالقاتٍ اللِ عدَّ ها من خِ بعضِ ستقيماتِ مع  المُ ترتبطَ  أنْ  يُمكنُ 
التَّوازي، التَّعامد، التَّقاطع.
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ستقيمان  عانِ مُ تَقاطِ المُ ستقيمانِ  المُ
واحدةٍ  نُقطةٍ  عندَ  عانِ  تَقاطَ يَ أو  يانِ  يَلتقِ

فقط.





المستقيمُ أ ب يتقاطع    
مع المستقيمِ جـ د

�جـ د����أب  يتقاطع معَ  ��  

ستقيمان  تعامِدان مُ المُ ستقيمان  المُ
الً  شكِّ مُ اآلخرَ  ما  هُ أَحدُ عُ  يقطَ فَ يان،  يَلتقِ

ة. زاويًة قائِمً








المستقيمُ هـ ل عمودي    
على المستقيمِ م ن

�م ن���هـ ل  ⊥  ���  

ستقيمان  يان مُ توازِ المُ ستقيمان  المُ
وال  ا  صفرً تساوي  ال  ثابتةٌ  سافةٌ  مَ ما  بَينهُ

ا. هما امتدَّ اطعان مَ يان أو يَتقَ يَلتقِ





المستقيمُ س ص    
ي المستقيمِ ع ل يوازِ

�ع ل���س ص     ����  

 


ستقيمان  عانِ مُ تَقاطِ المُ ستقيمانِ  المُ
واحدةٍ  نُقطةٍ  عندَ  عانِ  تَقاطَ يَ أو  يانِ  يَلتقِ

فقط.





المستقيمُ أ ب يتقاطع    
مع المستقيمِ جـ د

�جـ د����أب  يتقاطع معَ  ��  

ستقيمان  تعامِدان مُ المُ ستقيمان  المُ
الً  شكِّ مُ اآلخرَ  ما  هُ أَحدُ عُ  يقطَ فَ يان،  يَلتقِ

ة. زاويًة قائِمً








المستقيمُ هـ ل عمودي    
على المستقيمِ م ن

�م ن���هـ ل  ⊥  ���  

ستقيمان  يان مُ توازِ المُ ستقيمان  المُ
وال  ا  صفرً تساوي  ال  ثابتةٌ  سافةٌ  مَ ما  بَينهُ

ا. هما امتدَّ اطعان مَ يان أو يَتقَ يَلتقِ





المستقيمُ س ص    
ي المستقيمِ ع ل يوازِ

�ع ل���س ص     ����  

 


ستقيمان  عانِ مُ تَقاطِ المُ ستقيمانِ  المُ
واحدةٍ  نُقطةٍ  عندَ  عانِ  تَقاطَ يَ أو  يانِ  يَلتقِ

فقط.





المستقيمُ أ ب يتقاطع    
مع المستقيمِ جـ د

�جـ د����أب  يتقاطع معَ  ��  

ستقيمان  تعامِدان مُ المُ ستقيمان  المُ
الً  شكِّ مُ اآلخرَ  ما  هُ أَحدُ عُ  يقطَ فَ يان،  يَلتقِ

ة. زاويًة قائِمً








المستقيمُ هـ ل عمودي    
على المستقيمِ م ن

�م ن���هـ ل  ⊥  ���  

ستقيمان  يان مُ توازِ المُ ستقيمان  المُ
وال  ا  صفرً تساوي  ال  ثابتةٌ  سافةٌ  مَ ما  بَينهُ

ا. هما امتدَّ اطعان مَ يان أو يَتقَ يَلتقِ





المستقيمُ س ص    
ي المستقيمِ ع ل يوازِ

�ع ل���س ص     ����  

 


ستقيمان  عانِ مُ تَقاطِ المُ ستقيمانِ  المُ
واحدةٍ  نُقطةٍ  عندَ  عانِ  تَقاطَ يَ أو  يانِ  يَلتقِ

فقط.





المستقيمُ أ ب يتقاطع    
مع المستقيمِ جـ د

�جـ د����أب  يتقاطع معَ  ��  

ستقيمان  تعامِدان مُ المُ ستقيمان  المُ
الً  شكِّ مُ اآلخرَ  ما  هُ أَحدُ عُ  يقطَ فَ يان،  يَلتقِ

ة. زاويًة قائِمً








المستقيمُ هـ ل عمودي    
على المستقيمِ م ن

�م ن���هـ ل  ⊥  ���  

ستقيمان  يان مُ توازِ المُ ستقيمان  المُ
وال  ا  صفرً تساوي  ال  ثابتةٌ  سافةٌ  مَ ما  بَينهُ

ا. هما امتدَّ اطعان مَ يان أو يَتقَ يَلتقِ





المستقيمُ س ص    
ي المستقيمِ ع ل يوازِ

�ع ل���س ص     ����  

 


ستقيمان  عانِ مُ تَقاطِ ستقيمانِ المُ المُ
عانِ عندَ نُقطةٍ واحدةٍ  تَقاطَ يانِ أو يَ يَلتقِ

فقط.





المستقيمُ أ ب يتقاطع    
مع المستقيمِ جـ د

�جـ د����أب  يتقاطع معَ  ��  

ستقيمان  تعامِدان مُ ستقيمان المُ المُ
الً  شكِّ ما اآلخرَ مُ هُ عُ أَحدُ يقطَ يَلتقِيان، فَ

ة. زاويًة قائِمً








المستقيمُ هـ ل عمودي    
على المستقيمِ م ن

�م ن���هـ ل  ⊥  ���  

ستقيمان  يان مُ توازِ ستقيمان المُ المُ
ا وال  سافةٌ ثابتةٌ ال تساوي صفرً ما مَ بَينهُ

ا. هما امتدَّ اطعان مَ يان أو يَتقَ يَلتقِ





المستقيمُ س ص    
ي المستقيمِ ع ل يوازِ

�ع ل���س ص     ����  

 

سمِ  ستقيمانِ في الرَّ بيّنْ ما إذا كانَ المُ
. يينِ توازِ تعامِدينِ أو مُ عينِ أو مُ تقاطِ جاورِ مُ المُ

أنَّهما  وبما  تقاطِعان،  مُ فهما  إذن  واحدةٍ،  نُقطةٍ  عندَ  ستقيمانِ  المُ تقاطعُ  يَ
. دينِ تعامِ يسا مُ النِ زاويةً قائمةً فهما لَ ال يُشكِّ

1
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تقاطعين نستعينُ باألدواتِ الهندسيَّة:  ستقيمين المُ تعامدين، والمُ ستقيمين المُ توازيين والمُ ستقيميِن المُ  لِرسمِ المُ
. ثلثِ سطرةِ والمُ المِ

            
 

 päÉ`̀`©`̀ ` sHô`̀`ª`̀`dG oá``µ``Ñ``°``T o¿ƒ`̀`µ`̀ `à`̀ `J
 má`̀ s«`̀°`̀SCGQh má«≤aCG  m•ƒ`̀£`̀N ø`̀e

 . mIóeÉ©à oe

 •ƒ£N
á«°SCGQ

 •ƒ£N
á«≤aCG

تعامديَن. ستقيمينِ مُ اُرسمْ مُ

ستقيم. سطرةَ لرسمِ خطٍ مُ استعملِ المِ   

ثلثَ من زاويتهِ القائمةِ على الخطِّ ثُمَّ ارسمْ  ضعِ المُ   
ا. ا عموديً ستقيمً مُ

2

توازيين. ستقيمينِ مُ اُرسمْ مُ

. ستقيمٍ استعملِ المسطرةَ لرسمِ خطٍ مُ   

ستقيمِ  ثلثَ من زاويتهِ القائمةِ علَى المُ ضعِ المُ   
 . رسومِ وثبِّتِ المسطرةَ المَ

ستقيمَ  ا يُوازي المُ ستقيمً : انقلِ المثلَّثَ وارسمْ مُ    
. لَ األوَّ

3

            
 

: مثال ١ توازيينِ تعامدينِ أو مُ قاطعينِ أو مُ سمِ مُ ستقيمانِ في الرَّ ا إذا كانَ المُ بَيِّنْ مَ

3 2 1
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طلوبَ فيما يلي: مثال ٢ ستقيمَ المَ سمِ المُ اُرْ

ينِ فِيما يَلِي: مثال ١ ستَقِيمَ ف الـمُ صِ

رسومِ المَ معَ  يتقاطعُ  ستقيمٌ  مُ   4

األحمرُ  ستقيمُ  المُ   8

األزرقُ ستقيمُ  والمُ
األحمرُ  ستقيمُ  المُ   9

ضرُ األخْ ستقيمُ  والمُ
األحمرُ  ستقيمُ  المُ   10

ودُ األسْ ستقيمُ  والمُ

رسومِ المَ معَ  ستقيمٌ عموديٌّ  مُ   رسوم5ِ المَ يُوازي  ستقيمٌ  مُ 6

رة؟ اوِ جَ ورة المُ ع في الصُ وارِ القَات بَين الشَ ف العَ 7 صِ

١٣– ي يمثلُ مخططًا لبعضِ الطرقِ فِي الرياضِ فِي اإلجابةِ عنِ األسئلةِ ١١ استعملِ الرسمَ المجاورَ الَّذِ

. 11  سمِّ طريقينِ يوازيانِ طريقَ الملكِ فهدٍ

مالكٍ  بنِ  وأنسٍ  الصديقِ  بكر  أبي  ا  طريقَ هلْ  دْ  12  حدِّ

؟ متقاطعانِ أمْ  متوازيانِ 

. متقاطعينِ طريقينِ  مِّ  13  سَ
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طلوبَ فِيما يَلي: مثال ٢ و ٣ ستقيمَ المَ سمِ المُ اُرْ

ستقيمِ  المُ مع  يتقاطعُ  ستقيمٌ  مُ   14

 . رسومِ ويمرُّ بالنقطةِ           المَ
ستقيِم  المُ على  عموديٌّ  ستقيمٌ  مُ   15

.           المرسومِ ويمرُّ بالنقطةِ
ستقيمَ  المُ يُوازي  ستقيمٌ  مُ   16

 .           المرسومَ ويمرُّ بالنقطةِ

™H
Gôd

G ´
QÉ°

ûd
G

»°S 2 ´QÉ°T

Ü 2 ´QÉ°T

¢ù
eÉ

îd
G ´

QÉ°
ûd

G

»°ù«FôdG ´QÉ°ûdG

١٢٥ äÉª«≤à°ùªdG 













مقارنة بين المستقيمات المتعامدة والمستقيمات المتوازية.   18

ستقيمين  والمُ تعامدين  المُ ستقيمين  المُ حول  يتناقشانِ  وحامدٌ  خالدٌ       19

رْ إجابتَك. . فسِّ ما كانتْ صحيحةً تقاطعين. إجابةُ أيٍّ منهُ المُ

 هل المستقيمان في الشكل المجاور متقاطعان، أم   17

متوازيان، أم غير ذلك؟ فسر إجابتك.
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ما  هُ يْنِ لَ تقيمَ سْ ي مُ فَ نْ نصْ نُ مِ وَّ تَكَ لٌ يَ كْ : شَ يَةُ اوِ الزَّ
جاتِ (°). رَ وايا بِالدَّ تُقاسُ الزَّ ها، وَ سُ ةِ نَفْ طَةُ البِدايَ نُقْ

        - 

     
 ,É¡Øæ°UCG nh  ,É`̀jGh sõ`̀dG  o± sô`̀` n©`̀` nJnCG

.É¡ª°SQCG nh

   

ةُ يَ اوِ الزَّ
ةُ ةُ القائِمَ يَ اوِ الزَّ
ةُ ةُ الحادَّ يَ اوِ الزَّ

ةُ جَ رِ نْفَ ةُ المُ يَ اوِ الزَّ

 ، ساءً ةَ ٤ مَ اعَ بِ السّ اجِ لَّ الوَ أَ أََنَسٌ حَ دَ إذا بَ
ة في  اعَ رُ على السَ ظْهَ ما يَ لَّ كَ لَ الحَ مَ أَكْ وَ

؟ قائِقِ بُ الدَّ رَ قْ ارَ عَ مْ دَ ، فَكَ اورِ جَ لِ المُ كْ الشَّ

 ، جاتِ رَ قائِقِ بِالدَّ بُ الدَّ رَ قْ مْ دارَ عَ . كَ الهُ اعةِ أَعْ عْ إلَى السَّ جِ  ارْ  
؟ وبالدوراتِ

. الهُ ةِ فِي اإلطارِ أَعْ رَ وايا الظّاهِ ةِ بِالزَّ اعَ ةَ فِي السّ رَ ةَ الظّاهِ يَ اوِ نِ الزّ قارِ

ةٍ. رَ وْ ي ٩٠° أَوْ ١٤ دَ ةِ تُساوِ اعَ ةُ فِي السّ رَ ةُ الظّاهِ يَ اوِ نِ الزّ إذَ
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ةٍ: جَ رِ نْفَ ةٍ، أَوْ مُ ةٍ، أَوْ حادَّ تيْن إِلَى قائِمَ يْنِ اآلتِيَ تَ يَ اوِ الًّ مِنَ الزّ نِّفْ كُ صَ

            

2

اويةِ ٩٠°؛ هِ الزَّ ذِ قياسُ هَ
. هيَ زاويةٌ قائِمةٌ لِذا فَ

3

اويةِ أكبرُ منْ ٩٠°  هِ الزَّ قياسُ هذِ
. يَ زاويةٌ منفرجةٌ وأَصغرُ منْ ١٨٠°؛ لِذا فهِ

. káª pFÉb ÉnjG nhR … pón© r≤ ne ≈n∏ nY oó pgÉ°ToCG

ها ٩٠°  : قِياسُ ةُ ةُ القائِمَ يَ اوِ الزَّ

نْ ٩٠° أَقَلُّ مِ نْ صفر °  وَ بَرُ مِ ها أَكْ : قِياسُ ةُ ةُ الحادَّ يَ اوِ الزَّ

لُّ مِنْ ١٨٠° أَقَ بَرُ مِنْ ٩٠° وَ ها أَكْ : قِياسُ ةُ رِجَ نْفَ ةُ المُ يَ اوِ الزَّ

  
 »æ r©nj oõ re qnôdG G nòg

ká nª pFÉb kánj phGR



  

رِجة. نْفَ ة وقائِمة ومُ م زاويةٌ حادَّ ارسُ   
   

ة زاويةٌ منفرجةٌزاويةٌ قائِمةٌزاويةٌ حادَّ

  

4
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: مثال ١ بالدوراتِ جاتِ وَ رَ ةٍ بِالدَّ يَ لِّ زاوِ تُبْ قِياسَ كُ اكْ

ةٍ: المثاالن ٢ ، ٣ جَ رِ نْفَ ةٍ أَوْ مُ ةٍ أَوْ حادَّ يَةٍ إلى قائِمَ لَّ زاوِ نِّفْ كُ صَ

123

456

؟7 ةً ، أَوْ قائِمَ ةً جَ رِ نْفَ ، أَوْ مُ ةً اويةُ حادَّ تَى تكونُ الزَّ    مَ

وبَةِ. مثال ٤ لُ طْ ا الْمَ ايَ وَ مِ الزَّ سْ نَاه لِرَ اتِ أَدْ بَّعَ رَ ةَ الْمُ بَكَ لْ شَ مِ تَعْ اِسْ

ةٌ ادَّ يَةٌ حَ اوِ زَ ةٌ   ائِمَ ةٌ قَ يَ اوِ ةٌزَ جَ رِ نْفَ ةٌ مُ يَ اوِ زَ

8910
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قودِ؟20 ياسِ الوَ قْ ةِ في مِ رَ اهِ يَةِ الظّ اوِ عُ الزّ ا نَوْ مَ

111213

141516

171819

: مثال ١ بالدوراتِ جاتِ وَ رَ تُبْ قِياسَ كلِّ زاويةٍ بِالدَّ اكْ

ةٍ: المثاالن ٢ ، ٣ جَ رِ نْفَ ةٍ أَوْ مُ ةٍ أَوْ حادَّ يَةٍ إلى قائِمَ لَّ زاوِ نِّفْ كُ صَ

 : بالدوراتِ جاتِ وَ رَ تُبْ قِياسَ كلِّ زاويةٍ بِالدَّ اكْ

:  مثال ٤ يَاسِ تَي الْقِ تَلفَ خْ تيْنِ مُ ادَّ يْنِ حَ تَ يَ اوِ مِ زَ سْ نَاه لِرَ اتِ أَدْ بَّعَ رَ ةَ الْمُ بَكَ لْ شَ مِ تَعْ اِسْ

2122
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ا. مالِ دائمً وَ الشَّ ا نَحْ رُ فيهَ شِّ ؤَ هُ المُ تَّجِ ةُ لتحديدِ االتِّجاهِ. يَ دمُ البُوصلَ تَخْ سْ تُ   

ةِ  يَ اوِ ا قياسُ الزّ ، فَمَ بَ رْ هَ الغَ لِتُواجِ تَ كْ رَّ ، ثُمَّ تَحَ مالَ هُ الشَّ نْتَ تُواجِ إذا كُ 23

؟ تَكَ كَ رَ ثِّلَ حَ ها؛ لِتُمَ مُ سْ كِنُ رَ مْ تي يُ الَّ

تَ  بَحْ ي أَصْ ذِ ا االتِّجاهُ الَّ تَ ١٨٠°، فَمَ كْ رَّ قَ ثُمَّ تَحَ رْ هُ الشَّ نْتَ تُواجِ إذا كُ 24

. وراتِ تَها بالدَ كْ تي تحرَّ ةَ الَّ يَ اوِ تُبِ الزّ ؟ اكْ هُ هُ تُواجِ

. ةٍ تَلِفَ خْ ةٍ مُ وايا حادَّ مْ ثَالثَ زَ سُ ارْ : lá nMƒà rØ ne lánd nCÉ r°ù ne 25

ةٍ  يَ لَّ زاوِ وايا، ثُمَّ صنِّف كُ كَ فيها زَ فِّ ياءَ في صَ ةَ أَشْ تَرْ ثَالثَ 26 اخْ

. ةٍ ، قائِمَ ةٍ جَ رِ نْفَ ةٍ، مُ إلى: حادَّ

(الدرس ٨-٤) ؟ توازيةٌ أَيُّ المستقيماتِ التَّاليةِ مُ أقَلُّ 27 وَ نْ ٩٠°  مِ أَكبرُ  التَّاليةِ  ا  وايَ الزَّ نَ  مِ أَيٌّ    28

(الدرس ٨-٥) نْ ١٨٠°؟ مِ

١٣١ ÉjGhõdG 
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سمِّ كالًّ منَ المضلعاتِ اآلتيةِ: (الدرس ٨-٢)  

                       33 32 31





٤٣٦

٧٦٣

٧٢

٩

١٠٩٠

 . ألَتينِ اآلتِيتينِ ابلَ لِحلِّ المسْ دولَ المقَ اِستعملِ الجَ
(الدرس ٨-٣)

عَ  عِبِ مَ لوبةِ لِلَّ عِ المطْ ددَ القِطَ دولُ عَ حُ الجَ ضِّ 29  يُوَ

ي تَراه؟ طُ الَّذِ ا النَّمَ . مَ دولَ ملِ الجَ . أَكْ كَ فِّ البِ صَ طُ

نْتَ  ا كُ لوبةِ إِذَ ددِ القِطعِ المطْ يفيةَ إِيجادِ عَ رحْ كَ 30 اِشْ

. بونَ البِ الَّذينَ يَلعَ دَ الطُّ دَ تَعرفُ عَ



          
   

ا  فِ والرؤوسِ فِي كلٍّ ممَّ هِ واألحرُ دْ عددَ األوجُ حدِّ
:  (الدرس ٨-١) فِ الشكلَ يأتِي، ثمَّ تعرّ

2   1

هُ  ي يمثلُ 3  سمِّ الشكلَ الثالثيَّ األبعادَ الذِ

المخطط اآلتي: (الدرس ٨-١)  

سمِّ كالًّ منَ المضلعاتِ اآلتيةِ: (الدرس ٨-٢)  
5   4

انظرِ األشــكالَ أدناهُ     6

: (الدرس ٨-٢) دْ أيُّ الجملِ التاليةِ صحيحةٌ وحدِّ

. يوجدُ مضلعٌ واحدٌ 
 . اتٌ كلُّ هذهِ األشكالِ مضلَّعَ 

. انِ يوجدُ مضلَّعَ 
. ا ليستْ مضلعاتٍ هَ جميعُ 

يُّ  امِ نْظَرُ األَمَ ا المَ مَ    7

؟ (الدرس ٨-١) رِ اوِ جَ ادِ المُ عَ لِ الثُّالثِيِّ األَبْ كْ لِلشَّ
   أ)                                 جـ)

ب)                                   د)

عينِ  تقاطِ سمِ مُ ستقيمانِ في الرَّ بيّنْ ما إذا كانَ المُ
ل منِ السؤالينِ  يينِ فِي كُ توازِ تعامِدينِ أو مُ أو مُ

: (الدرس ٨-٤) التاليينِ

                                   

نْ نمطٍ لحلِّ المسألتينِ  استعملْ خطةَ البحثِ عَ
:(الدرس ٨-٣)   التاليتينِ

ودَ ، ثمَّ أوجدِ العددَ المفقُ فِ النمطَ التاليَ صِ  10

  ٣، ٩، ٢٧،    ، ٢٤٣
يسافرُ إبراهيمُ إلَى مكةَ المكرمةِ فِي أولِ حافلةٍ  11

ا علمتَ أنَّ هناكَ  ا. إذَ تغادرُ بعدَ الساعةِ ٨ صباحً
حافلةً تغادرُ كلَّ ٣٥ دقيقةً إلَى مكةَ المكرمةِ ابتداءً 

؟ ا، فمتَى يغادرُ إبراهيمُ من الساعةِ ٦:٣٠ صباحً

تُبْ قِياسَ الزاويةِ فِي كلٍّ منَ السؤالينِ التاليينِ  اكْ
: (الدرس ٨-٥) بالدوراتِ جاتِ وَ رَ بِالدَّ

13 12

ةٍ:  جَ رِ نْفَ ةٍ أَوْ مُ ةٍ أَوْ حادَّ يَةٍ إلى قائِمَ لَّ زاوِ نِّفْ كُ صَ
(الدرس ٨-٥)

14

15

يكونَ  أنْ  يمكنُ  هلْ   16

      . إجابتَكَ رْ  فسِّ األبعادِ؟  وثالثيَّ  ا  مضلعً الشكلُ 
(الدرس ٨- ٢)

                                   89
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نيفُ  تَصْ انِكَ  بِإمكْ وَ  . ثاتِ لَّ ثَ المُ مِنَ  ةٌ  دَّ عِ نْواعٌ  أَ ناكَ  هُ
واياها. لى قِياساتِ زَ ا عَ تِمادً ثاتِ اعْ لَّ ثَ المُ

      - 

 . يْنِ فَ ةُ المجاورةُ نِصْ طيرَ تْ الشَ مَ سِ  قُ

؟ فٍ لُّ نِصْ هُ كُ لُ ثِّ مَ لُ الَّذي يُ كْ ا الشَّ مَ

           

ةِ يَ اوِ ثَلَّثٌ قائِمُ الزَّ مُ
ةٌ دَ ةٌ واحِ يَةٌ قائِمَ هُ زاوِ لَ

اويةِ  جُ الزَّ رِ نْفَ ثَلَّثٌ مُ مُ
ةٌ  دَ ةٌ واحِ جَ رِ نْفَ يَةٌ مُ هُ زاوِ لَ

وايا ثَلَّثٌ حادُّ الزَّ مُ
ةٍ هُ ٣ زوايا حادَّ لَ

ايَا أوْ منفرجِ الزاويةِ. ثَلَّثَ إلَى قائمِ الزاويةِ أوْ حادِّ الزوَ نَِّفِ المُ صَ

  
يَةِ. اوِ جُ الزّ رِ نْفَ ثَلَّثَ مُ إنَّ المُ ، فَ ةً جَ رِ نْفَ يَةً مُ ناكَ زاوِ بِما أَنَّ هُ

1

          

      
 É¡ oØ p°UnCG nh  , päÉã∏ãªdG  o± sô`̀ n©`̀ nJnCG

.É¡ oØq pæ n°UoCG nh

   
ةِ يَ اوِ ثَلَّثُ القائِمُ الزَّ المُ

وايا ثَلَّثُ الحادُّ الزَّ المُ
ةِ يَ اوِ جُ الزَّ رِ نْفَ ثَلَّثُ المُ المُ
ينِ عَ لْ تَطابِقُ الضِّ ثَلَّثُ المُ المُ

العِ تَطابِقُ األَضْ ثَلَّثُ المُ المُ

العِ تَلِفُ األَضْ خْ ثَلَّثُ المُ المُ
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جِ  رِ نْفَ يَةِ، أَوْ مُ اوِ ايا، أَوْ قائِمِ الزّ وَ ثَلَّثَ إلَى: حادِّ الزَّ صنِّفِ المُ
، أَوْ  العِ تطابقِ األَضْ ، أَوْ مُ يْنِ عَ لْ ابقِ الضِّ تطَ إلى مُ يَةِ، وَ اوِ الزّ

. العِ تَلِفِ األَضْ خْ مُ
 ، لُّ مِنْ ٩٠ ا أَقَ وايَا، قياسُ كلٍّ منْهَ هُ ثَالثُ زَ ثَلَّثُ لَ ا المُ هذَ

وايا. إذنْ المثلَّثُ حادُّ الزَّ
ا.  العِ أَيْضً تطابقُ األَضْ وَ مُ ، إذنْ فهُ تَطابقةٌ هِ مُ العِ لُّ أَضْ وكُ

2

                    

، أَوْ  يْنِ عَ لْ ابقِ الضِّ تطَ إلى مُ يَةِ، وَ اوِ جِ الزّ رِ نْفَ يَةِ، أَوْ مُ اوِ وايا، أَوْ قائِمِ الزّ : حادِّ الزَّ أتِي إلىَ ا يَ مَّ ثَلَّثٍ مِ لَّ مُ نِّفْ كُ صَ
. المثاالن ١ ، ٢ العِ تَلِفِ األَضْ خْ ، أَوْ مُ العِ تطابقِ األَضْ مُ

1





2

 



3





٦سم، 4 العِ  األَضْ متطابقِ  ثَلَّثٍ  مُ يْ  عَ لْ ضِ ولَيْ  طُ مجموعُ  كانَ   إذا 
. حْ إجابَتَكَ رَ ؟ اشْ عِ الثّالِثِ لْ ما طولُ الضِّ فَ

جِ  رِ نْفَ يَةِ، أَوْ مُ اوِ ايا، أَوْ قائِمِ الزّ وَ ثَلَّثَ إلَى: حادِّ الزَّ صنِّفِ المُ

ها. عِ الَ والِ أَضْ بِ أَطْ سَ ثَاتِ بحَ لَّ نِّفَ المثَ ا أن تُصَ نُكَ أَيضً كِ مْ ها.ويُ عِ الَ والِ أَضْ بِ أَطْ سَ ثَاتِ بحَ لَّ نِّفَ المثَ ا أن تُصَ نُكَ أَيضً كِ مْ ويُ

يْنِ إذا كانَ  عَ لْ تطابقَ الضِّ ثَلَّثُ مُ ى المُ مَّ يُسَ
. تطابِقانِ عانِ مُ لْ لِّ ضِ قَ ى األَ لَ فيهِ عَ

العِ تَطابقَ األَضْ ثَلَّثُ مُ ى المُ مَّ يُسَ
. ابِقةً تَطَ هِ مُ العِ لُّ أَضْ إذا كانَتْ كُ

العِ تَلِفَ األَضْ خْ ثَلَّثُ مُ ى المُ مَّ يُسَ
. ابقةٌ تَطَ العٌ مُ نْ فيهِ أَضْ إذا لَمْ يَكُ
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، أَوْ  يْنِ عَ لْ ابقِ الضِّ تطَ إلى مُ يَةِ، وَ اوِ جِ الزّ رِ نْفَ يَةِ، أَوْ مُ اوِ وايا، أَوْ قائِمِ الزّ أتِي إلَى: حادِّ الزَّ ا يَ مَّ ثَلَّثٍ مِ لَّ مُ نِّفْ كُ صَ
. المثاالن ١ ، ٢ العِ تَلِفِ األَضْ خْ ، أَوْ مُ العِ تطابقِ األَضْ مُ

دنِ المملكةِ  ةِ. ومِنْ مُ يَّ ودِ عُ ةِ السُّ بيَّ رَ ةِ العَ كَ لَ مْ مةُ المَ ياضُ عاصِ الرِّ  
. مالِ الغربيِّ قي، وتبوكُ في الشَّ رِ احلِ الشَّ مامُ على السَّ الدَّ

مامِ  الدَّ يْنَ  بَ لُ  يَصِ ي  الذِ ثلَّثَ  المُ المجاورةِ  الخريطةِ  عـلى  فْ  صنـِّ  12

 ، ةِ يَ اوِ جِ الزّ رِ نْفَ ، أَوْ مُ ةِ يَ اوِ وايا، أَوْ قائِمِ الزّ ياِضِ وتبوكَ إلَى: حادِّ الزَّ والرِّ
. العِ تَلِفِ األَضْ خْ ، أَوْ مُ العِ تطابقِ األَضْ ، أَوْ مُ يْنِ لْعَ تطَابقِ الضِّ إلى مُ وَ
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7







الحائِطُ واألرض. لَّمُ وَ هُ السُّ نَعُ ثَلَّثَ الَّذي يَصْ نِّفِ المُ صَ  8

6 in.

9 in.6 
in

.
٦سم

٩سم
٦سم   . بنِ وافُّ قالِبِ الجُ هُ حَ نَعُ ثَلَّثَ الَّذي تَصْ نِّفِ المُ صَ  9

بْلُغُ ١٢سم، فَما طولُ  يْنِ فيهِ يَ لْعَ موعُ طولِ ضِ جْ . إذا كانَ مَ العِ تطابقَ األَضْ ثًا مُ ثَلَّ باحُ مُ تْ صَ مَ سَ  رَ   10

؟ لْعِ الثّالِثِ الضِّ

طولُ  دِ أَضالعِ هذا المثلثِ يُساوي ٥سم، وَ . إذا كانَ طولُ أَحَ يْنِ تَطابقَ الضلْعَ ثًا مُ ثلَّ لْطانُ مُ مَ سُ سَ  رَ   11

؟ لْعِ الثّالِثِ ا طولُ الضِّ ضلعٍ آخرَ ٣سم، فَمَ



أتِي: ا يَ مَّ عٍ مِ لِّ نَوْ نْ كُ ثًا مِ ثَلَّ مْ مُ سُ ارْ   
لعين. تطابقِ الضِّ مُ ةِ وَ يَ اوِ جِ الزّ رِ نْفَ مُ  

أتِي: ا يَ مَّ عٍ مِ لِّ نَوْ نْ كُ ثًا مِ ثَلَّ مْ مُ سُ ارْ
14   . العِ تَلِفِ األَضْ خْ مُ ةِ وَ يَ اوِ قائِمِ الزّ  13

. تَكَ حْ إجابَ ضِّ ا يلِي، ثمَّ وَ نيفَ المختلفَ فِيمَ دِ التَصْ  حدِّ   15

         

. تَكَ حْ إجابَ ضِّ ؟ وَ ةِ يَ اوِ جَ الزّ رِ نْفَ العِ أَنْ يَكونَ مُ تطابقِ األَضْ ثَلَّثِ المُ كِنُ لِلْمُ مْ لْ يُ .16 هَ تَكَ حْ إجابَ ضِّ ؟ وَ ةِ يَ اوِ جَ الزّ رِ نْفَ العِ أَنْ يَكونَ مُ تطابقِ األَضْ ثَلَّثِ المُ كِنُ لِلْمُ مْ لْ يُ . هَ تَكَ حْ إجابَ ضِّ ؟ وَ ةِ يَ اوِ جَ الزّ رِ نْفَ العِ أَنْ يَكونَ مُ تطابقِ األَضْ ثَلَّثِ المُ كِنُ لِلْمُ مْ لْ يُ  هَ

أيُّ زاويتين منْ زوايَا الشكلِ التالِي منفرجتان؟    17
(الدرس ٨-٥)







١ وَ ٢ الزاويتانِ  
١ وَ ٣ الزاويتانِ   
١ وَ ٤ الزاويتانِ  
٢ وَ ٤ الزاويتانِ  

ها  ي فيهِ زاويةٌ قياسُ ما نوعُ المثلثِ الذِ  18

٩٨°؟  (الدرس ٨-٦)

مثلثٌ حاد الزوايا.  
. مثلثٌ قائمُ الزاويةِ    

. مثلثٌ منفرجُ الزاويةِ  
. مثلثٌ متطابقُ األضالعِ  

ةٍ: (الدرس ٨-٥) جَ رِ نْفَ ةٍ أَوْ مُ ةٍ أَوْ حادَّ يَةٍ إلى قائِمَ لَّ زاوِ نِّفْ كُ صَ
21 20 19

، (الدرس ٨-٣) عَ النمطُ المجاورُ ليصبحَ ٣٠ شكالً سِّ ا وُ 22  إذَ

شكالً خماسيًّا وكمْ شكالً ثمانيًّا سيكونُ فيهِ؟ فكمْ
: (الدرس ٧-٤) كَ ، ثمَّ تحققْ منْ تقديرِ رْ قدِّ

٣٥٣ ÷ ٥ 24 ١٥٨ ÷ ٢ 23

٧١٥ ÷ ٩ 26 ٣٣٩ ÷ ٨ 25

١٣٧ å∏ãªdG 



التماثل الدورانيالتماثل الدوراني8 - ٧

كَل اُلمَجاِوُر ، ُثمَّ َضْع َطَرَف َقَلِمَك  اِْنَسِخ الشَّ
كَل ُثمَّ َأِدِر الَوَرَقَة َحْوَل  َصاِص ِفي َوَسِط الشَّ الرَّ

ْقَطِة. َماَذا َسُتالِحْظ؟ تِْلَك النُّ

بِْعَد  َنْفِسِه  َمَع  َيَتَطاَبُق  الَِّذي  ُهَو  ُنْقَطٍة  َحْوَل  َدَوَرانِيٌّ  َتَماُثٌل  َلُه  الَِّذي  ْكُل  الشَّ
ْقَطِة،  النُّ َتْلَك  َحْوَل  َكاِمَلٍة(  َدْوَرٍة  ِمْن  )َأَقّل    360 ِمن  َأَقّل  بَِزاِوَيٍة  َتْدِوْيِرِه 

َوَراِن. ْكِل َحْوَلَها بَِزاِوَيِة الدَّ تِي َتمَّ َتْدِويُر الشَّ اِوَيُة الَّ ى الزَّ َوُتَسمَّ

ِة ِعْنَد  ُه َيَتَطاَبُق َمَع ُصوَرتِِه اأَلْصِليَّ نَّ المستطيل َلُه َتَماُثٌل َدَوَرانِيٌّ حول نقطة؛ أِلَ
. َتْدِويِرهِ نصف دورة أي أن زاوية الدوران 180

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ

تماثل  لها  التي  األأ�شكال  اأحدد 
الدوراني 

المفرداُت:

زاوية الدوران

التماثل الدوراني 

قيا�سات  ا���س��ت��خ��دام  ب��اإم��ك��ان��ك 
ال������زواي������ا واأن�����������واع ال���������دورات 
ال��م��ذك��ورة ف��ي در�����س ال��زواي��ا 
ف���ي ت��ح��دي��د زواي������ا ال��ت��م��اث��ل 

ْد ما إذا كاَن لألشكاِل اآلتية تماثٌل دورانيٌّ حوَل نقطٍة، ُاكتْب الدوراني حدِّ
وَراِن.     نعْم َأْو اََل ِوإَِذا َكانْت اإِلَجاَبُة َنَعْم َفاْذُكْر ِمقَداَر َزاِوَيِة الدَّ

١

وصف زاوية الدوران 

وَراِن 180  َأْي نِْصُف  ْكِل َتَماُثٌل َدَوَرانِيٌّ َحوَل ُنْقَطٍة. َزاِوَيُة الدَّ َنَعْم. لَِهَذا الشَّ
َدْوَرةٍ.

2

ر َنْفَسُه إاِل َبعَد َدوَرة َكاِمَلة.  َهَذا الـُمَثلَّث َليَس َلُه َتَماُثل َدوَرانِي أَلنَُّه ال ُيَكرِّ

138 الف�صل الثامن: االأ�سكال الهند�سية واال�ستدالل المكاني
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ان.  ورَ ةِ الدَّ اويَ ارَ زَ دَ قْ ر مِ كُ اذْ م فَ ابَة نَعَ انَتِ اإلِجَ ا كَ إِذَ ، وَ انِي أَمْ الَ ورَ اثُل دَ ا تَمَ الِيةِ لَهَ الِ التَّ كَ شْ انَت األَ ا كَ ا إِذَ د مَ دّ حَ
المثاالن ١ و ٢

  . ابَتَكَ حْ إِجَ ضِّ . وَ انِيٌّ ورَ اثُلٌ دَ رِ تَمَ اوِ لِ المجَ كْ انَ لِلشَّ ا كَ ا إِذَ دْ مَ دِّ  حَ



     

 . انِ ورَ ةِ الدَّ يَ اوِ ارَ زَ رْ مِقدَ كُ اذْ مْ فَ ابَةُ نَعَ انتْ اإلِجَ ا كَ إِذَ ، وِ انِيٌّ أَمْ الَ ورَ اثُلٌ دَ ا تَمَ ةُ لَهَ الِيَ كاَلُ التَّ شْ انَتِ األَ ا كَ ا إِذَ دْ مَ دِّ حَ
المثاالن ١ و ٢

                   

. انِ ورَ ةِ الدَّ يَ اوِ ارَ زَ رْ مِقدَ كُ اذْ مْ فَ ابَةُ نَعَ انتْ اإلِجَ ا كَ إِذَ ، وِ انِيٌّ ورَ اثُلٌ دَ لِ تَمَ كْ انَ لِلشَّ ا كَ ا إِذَ ي مَ ا يَلَ مَّ دْ  مِ دِّ  حَ



. يةِ ١٨٠ اوِ ه بِزَ يرِ دَ تَدوِ عْ لٍ بَ كْ ةَ شَ ورَ اور صُ جَ مُ م الْ سْ ثِّلُ الرَّ مَ   يُ
؟ ه تَماثُلٌ دَورانِيٌّ لْ لَ هَ هِ. وَ ويرِ بلَ تَدْ كلَ قَ سمْ الشَّ  اُرْ
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                  - 

     
 u§`̀` nN ≈`̀ ǹ∏`̀`Y n•É`̀`≤`̀`æ`̀`dG oπ```` uã````eoCG

 . pOGó rYnC’G

    
دادِ عْ خطُّ األَ

ةُ طَ قْ النُ

التِي  تَّةَ  السِّ ابيعَ  األَسَ اآلتِي  نيُّ  مِ الزَّ طُّ  الخَ حُ  ضِّ يُوَ
 . ةِ لَكَ مْ نِ المَ دُ تِهِ فِي بَعْضِ مُ رَ بَةِ أُسْ حْ دٌ بصُ مَّ حَ ا مُ اهَ قَضَ

؟ سِ امِ بُوعِ الخَ دٌ فِي األُسْ مَّ حَ انَ مُ أَيْنَ كَ

ــتَقيمٌ تمثَّلُ عليهِ األعدادُ باستعمالِ  سْ وَ مُ دادِِ وهُ خطُّ الزمنِ مثالٌ علَى خطِّ األَعْ
ا  ا، ويكونُ طولُ فترةِ التدريجِ أوِ المسافاتِ بينَهَ دً ا محدَّ ا تمثلُ عددً ، كلٌ منْهَ نقاطٍ

. متساوٍ

. امِسِ بُوعِ الخَ لَ األُسْ الَ دٌ خِ مَّ حَ انَ مُ ادِ لِتَعْرفَ أَيْنَ كَ دَ طَّ األَعْ لْ خَ مِ تَعْ اسْ   
نَ  مِ وَ طَةُ هـ.  النُّقْ هُ  ثِّلُ تُمَ سَ  امِ الخَ بُوعَ  األُسْ أَنَّ  ظْ  حِ ادِ، الَ دَ األَعْ طِّ  لَى خَ عَ

. ةِ انَ فِي البَاحَ ا كَ دً مَّ حَ دُ أَنَّ مُ لِ تَجِ وَ دْ الجَ

1

. متساوٍ
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الخبرُأ
مكةُ المكرمةُجـ
الباحةُهـ

دادِ اآلتِي؟ عْ تِي تمثِّلُ العددَ ٧٠ علَى خطِّ األَ ا النقطةُ الَّ مَ

   



ةِ  تْرَ فَ ولَ  أنَّ طُ ظْ  ، الحِ دادِ عْ األَ العددَ ٧٠ علَى خطِّ  تمثِّلُ  تِي  الَّ النقطةِ  يدِ  لتحدِ
. اتٍ دَ حَ التَّدريجِ ٥ وَ

دَّ ٥ وحداتٍ تجدْ أنَّ العددَ ٧٠ يقعُ عندَ النقطةِ أ. عُ
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٥٥ + ٥ + ٥ + ٥ = ٧٠
يَ أ.  تِي تمثِّلُ العددَ ٧٠ هِ نِ النقطةُ الَّ إذَ

2

      

بُوع األسْ



ادِ؟ مثال٣ دَ عْ طِّ األَ ةُ علَى خَ طَ قْ ه النُّ لُ ثِّ مَ ي تُ دُ الذِ دَ ا العَ مَ

دادِ اآلتِي؟ عْ ةُ هـ علَى خطِّ األَ طَ قْ هُ النُّ لُ ثِّ مَ ي تُ دُ الَّذِ دَ ا العَ مَ

    



ةِ  تْرَ فَ ولَ  أنَّ طُ ظْ  ، الحِ دادِ عْ األَ النقطةُ هـ علَى خطِّ  هُ  لُ تمثِّ ي  الذِ العددِ  لتحديدِ 
التَّدريجِ ١٠٠٠

ةُ هـ. طَ قْ هُ النُّ لُ ثَِّ مَ ي تُ دَ الَّذِ دَ دِ العَ دِّ مَّ حَ ا، ثُ دَّ آالفً عُ

    





ثِّلُ العددَ ٦٥٠٠ مَ ةُ هـ تُ طَ قْ نِ النُّ إذَ

3

ى علَى خطِّ األعدادِ ؟ المثاالن ١ ، ٢ عطَ دَ المُ دَ ثِّلُ العَ مَ تِي تُ ةُ الَّ طَ قْ ا النُّ مَ
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دِ ٣٢؟ دَ ارِ العَ ةً عنْ يَسَ رَ بَاشَ أْتِي مُ ي يَ دُ الذِ دَ ا العَ . فَمَ اتٍ دَ حَ ةِ التَّدريجِ ٤ وَ تْرَ انَ طُولُ فَ ا كَ إِذَ  5

؟ دٍ دادِ علَى واحِ طُوطِ األَعْ لَبِ خُ يجِ أَغْ رِ ةِ تَدْ تْرَ زيدُ طُولُ فَ لِماذا يَ 6

   



C09-07A-105711

  



C09-08A-A-105711

        

٩٦ 1٧٦٧ 2

3 النقطةُ هـ = 

4 النقطةُ د = 
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7

11

9

    



C10-05A-105733

عُ علَى  قَ فُ س يَ رْ انَ الحَ ٥٠. إِذا كَ تْرةِ التَّدريجِ طولُ فَ نْدَ ٤٥٠٠، وَ نْتَهي عِ يَ أُ بالعددِ ٤٢٥٠، وَ بْدَ دادٍ يَ خطُّ أَعْ  14

ةُ س؟  ، فَما قيمَ ةِ نَ البِدايَ ةِ الثّالِثَةِ مِ اإلشارَ

فُ  رْ . إذا كانَ الحَ ةٌ دَ ةٌ واحِ دَ حْ ترةِ التَّدريجِ وَ نْدَ ٣٠٤١٥، وطولُ فَ ي عِ نْتَهِ يَ أُ بالعددِ ٣٠٤٠٥، وَ بْدَ دادٍ يَ خطُّ أَعْ  15

ةُ ص؟  ا قيمَ يْنَ ٣٠٤٠٥ وَ ٣٠٤١٥، فَمَ فِ بَ نْتَصَ عُ في المُ قَ ص يَ

8

12

10

دادِ. طَةٍ علَى خطِّ األَعْ قِعَ نقْ وْ دُ مَ دِّ يْفَ تُحَ 17 كَ

دادِ؟ رفِ علَى خطِّ األَعْ نَ األَحْ فٍ مِ رْ لُّ حَ هُ كُ ثِّلُ مَ دُ الَّذي يُ دَ ما العَ    16

  

  

C09-19A-105711

دادِ؟ المثاالن ١، ٢ عْ طِّ األَ ى علَى خَ طَ عْ دَ المُ دَ ثِّلُ العَ مَ تِي تُ ةُ الَّ طَ قْ ا النُّ مَ

دادِ؟ مثال٣ عْ طِّ األَ ةُ علَى خَ طَ قْ هُ النُّ لُ ثِّ مَ ي تُ دُ الَّذِ دَ ما العَ

C11-90A-105709-A
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٧١٥٩٢

النقطةُ أ = 

النقطةُ جـ = 

النقطةُ د = 

النقطةُ ع = 

النقطةُ ط = 13



              - 

     
 ná`̀ nÑ`̀ sJ nô`̀ oª`̀dG  nêGh rR nC’G  oπ`̀ pª`̀ r©`̀ nà`̀ r°`̀SnCG
 ≈``` ǹ∏```` nY n•É``````≤`````` uæ``````dG nó``````````````` pLnC’
 , u»`````KGó`````ME’Ginƒ````` nà`````°`````ù`````ª`````dG

.É¡« qª n°SoCG nh

   

داثِيُّ  اإلحْ تَوَ سْ المُ
لِ ةُ األصْ طَ قْ نُ

يناتِ رُ السّ وَ مِحْ
اداتِ رُ الصّ وَ مِحْ
تَّبُ  رَ جُ المُ وْ الزَّ

داثِيّاتُ   اإلحْ

ينيُّ اإلِحداثيُّ السِّ

اديُّ اإلِحداثيُّ الصَّ

واقِعَ  مَ ةٍ وَ سَ رَ دْ قِعَ مَ وْ ةُ مَ ريطَ يِّنُ الخَ بَ تُ
 . ةِ سَ رَ دْ هِ المَ بُيوتِ بعضِ طالبِ هذِ

داتٍ  حَ ى بُعد ٥ وَ لٌ علَ كنُ عادِ يَسْ
لى  داتٍ إلَى أَعْ حَ ٣ وَ عنِ اليمينِ وَ

نُ  كِ مْ يُ ةِ ( ٠، ٠ ). وَ سَ رَ دْ قِعِ المَ وْ منْ مَ
تِي ( ٥، ٣ ). اآلَ تابَةُ ذلِكَ كَ كِ          
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. داثِيِّ  اإلحْ تَوَ سْ ى المُ لَ ثالٌ عَ الهُ مِ يَّنُ أَعْ بَ طُ المُ طَّ خَ المُ
ما. نْهُ لٍّ مِ رِ لِكُ فْ ةِ الصِّ طَ قْ نْدَ نُ دادِ عِ عْ ا األَ ما يتقاطعُ خطَّ نْدَ ، عِ داثِيُّ  اإلحْ تَوَ سْ لُ المُ كَّ تَشَ يَ

تَّبِ   رَ المُ جِ  وْ الزَّ فِي  دادُ  عْ ى األَ مَّ تُسَ ، وَ تَّبِ رَ المُ جِ  وْ الزَّ ى  ثالٌ علَ مِ ةُ ( ٣،٥ )  طَ قْ النُّ
. ةِ طَ قْ قِعَ النُّ وْ داثِيّاتُ مَ ه اإلحْ ي هذِ طِ عْ تُ . وَ داثِيّاتِ اإلِحْ

( ٣،٥ ) ينِيُّ داثِيُّ السّ ادِيُّاإلحْ داثِيُّ الصَّ اإلحْ

١٤٣ »KGóME’G iƒà°ùªdG 



»fÉµªdG ∫’óà°S’Gh á«°Sóæ¡dG ∫Éµ°TC’G  ١٤٤

     

 . يَواناتِ الحَ ةِ  ديقَ حَ ةَ  ريطَ خَ أدنَاهُ  لُ  كْ الشَّ يَّنُ  بَ يُ     
تِي تقعَ عندَ الزوجِ المرتبِ (٥ ، ٤)؟ ما الحيواناتُ الَّ
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كْ  رَّ مَّ تَحَ ، ثُ داتٍ حَ كْ إلَى اليَمينِ ٥ وَ رَّ تَحَ أْ مِنْ (٠،٠)، وَ ، ٤)، ابْدَ دَ (٥ لِتَجِ
. قِعَ األسودِ وْ دُ مَ دَِّ تَّبُ (٥ ، ٤) يُحَ رَ جُ المُ وْ لَى. الزَّ داتٍ إلَى أَعْ حَ ٤ وَ

1

؟ اثِيِّ ى المستو اإلحدَ ةُ هـ علَ طَ قْ هُ النُّ لُ ثِّ مَ ي تُ ا الزوجُ المرتَّبُ الَّذِ مَ
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ظْ  ، الحِ  اإلحداثيِّ ى المستَوَ هُ النقطةُ هـ علَ لُ ي تمثِّ لتحديدِ الزوجِ المرتَّبِ الذِ
ا يكونُ اإلحداثيُّ السينيُّ  ؛ لذَ أنَّ النقطةَ هـ تقابلُ العددَ ٤ علَى محورِ السيناتِ
؛ لذا  ا أنَّ النقطةَ هـ تقابلُ العددَ ٢ علَى محورِ الصاداتِ ا هوَ ٤، الحظْ أيضً لهَ
ي يمثِّلُ  ا هوَ ٢ وبذلِكَ يكونُ الزوجُ المرتَّبُ الذِ يكونُ اإلحداثيُّ الصاديُّ لهَ

وَ (٤ ، ٢). النقطةَ هـ هُ

2

        



؟ قِعِ وْ مَ المَ تَّبُ اسْ رَ جُ المُ وْ دُ الزَّ دِّ يْفَ يُحَ 17 كَ

. ضارِ وقِ الخُ ةِ إلَى سُ بَ تَ كْ تَقِلُ مِنَ المَ نْ يْفَ تَ فْ كَ صِ  11

الجامعِ  إلَى  المدنيِّ   الدفاعِ  مِنَ  تَقِلُ  نْ تَ يْفَ  كَ فْ  صِ  13

. الكبيرِ

إلَى  اناتِ  يوَ الحَ ةِ  ديقَ حَ مِنْ  تَقِلُ  نْ تَ يْفَ  كَ فْ  صِ  12

. فِ تْحَ المُ

إلَى  الحافالتِ  محطةِ  مِنْ  تَقِلُ  نْ تَ يْفَ  كَ فْ  صِ  14

ى. المستشفَ

نُ  كُ يَسْ نَّهُ  أَ تَ  لِمْ عَ ا  إذَ  . فَ تْحَ المُ عودٌ  سُ يَزورُ   16

لِهِ؟ نْزِ يْفَ يَعودُ إلى مَ كَ ، فَ بَةِ تَ كْ بِجانِبِ المَ
ريدُ  يُ ، وَ ةِ الحافِالتِ طَّ حَ الغفورِ في مَ يَقِفُ عبدُ  15

هُ  نُ كِ مْ يْفَ يُ . كَ عِ الكبيرِ امِ بَ إلى الجَ هَ أَنْ يَذْ
؟ ذلِكَ

ا يَأتِي: مثال١ مَّ لٍّ مِ تَّبٍ في كُ رَ جٍ مُ وْ لِّ زَ نْدَ كُ عُ عِ ي يَقَ دِ الموقعَ الذِ دِّ  حَ

تِي: مثال٢ أْ ا يَ مَّ لٍّ مِ ثِّلُ موقِعَ كُ مَ ي يُ تَّبَ الَّذِ رَ جَ المُ وْ دِ الزَّ دِّ حَ

: مثال٢ هُ الَ داثِيَّ أَعْ  اإلحْ تَوَ سْ لِ المُ مِ تَعْ ١٦ اسْ – لألسئلةِ ١١

1( ٦ ، ٨ )2( ٣ ، ٧ ) 

3( ٢ ، ٤ ) 4( ٨ ، ٦ )

5( ١ ، ١ ) 6( ٥ ، ٦ )

ى8سوقِ الخضار7ِ فَ تَشْ سْ المُ

ةِ الحافِالت9ِ طَّ حَ تحف10ِمَ 1المُ 2 3 4 5 6 7 8
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»fÉµªdG ∫’óà°S’Gh á«°Sóæ¡dG ∫Éµ°TC’G  ١٤٦

بَةِ اآلتِيَةِ: مثال١ تَّ رَ واجِ المُ زْ لٍّ منَ األَ نْدَ كُ عُ عِ ي يَقَ ءَ الَّذِ يْ مِّ الشَّ سَ

ياءِ اآلتِيَةِ: مثال٢ شْ لٍّ مِنَ األَ تَّبَ لِكُ رَ جَ المُ وْ دِ الزَّ دِّ حَ

هُ لإلجابةِ عنِ السؤالينِ ٢٦ ، ٢٧: مثال٢  اإلحداثِيَّ أعالَ استعملِ المستَوَ

ضِ  رْ طِّ العَ عُ جانِبَ خَ ةُ الَّتي تَقَ دينَ ا المَ مَ  28

ولِ ٥٠° ؟ طِّ الطّ خَ ٢٦° وَ
عُ  ذانِ تَقَ ولِ اللَّ الطّ ضِ وَ رْ ا العَ طّ ما خَ  29

؟ ياضِ ةُ الرِّ دينَ ما مَ بِجانِبِهِ
دْ  دِّ حَ ، وَ ةِ يطَ رِ ى الخَ يْنِ علَ يَ رَ يْنِ أُخْ تَ دينَ مِّ مَ سَ  30

ما. نْهُ لٍّ مِ الطُّولِ لِكُ ضِ وَ رْ يِ العَ طَّ خَ

18( ٩، ٦ )19( ٢، ٨ ) 
20( ٥، ١ ) 21( ١، ٢ )

البِس22ِ ةِ المَ قَ الّ ةِ الحائِط23ِعَ لَّ جَ مَ

بورة25ِالبَاب24ِ السَّ

26. فْ كيفَ تنتقلُ منَ الزوجِ المرتَّبِ للبرايةِ إلَى الزوجِ المرتَّبِ لعالقةِ المالبسِ صِ

فْ كيفَ تنتقلُ منَ الزوجِ المرتَّبِ لطاولةِ المعلمِ إلَى الزوجِ المرتَّبِ لحاوية الوسائل.27 صِ
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ضِ  رْ العَ طوطُ الطُّولِ وَ نَا خُ دُ اعِ تُسَ  
هِ  . وهذِ رائِطِ واقِعِ علَى الخَ ديدِ المَ على تَحْ

داثِيًّا.  إحْ تَوً سْ لُ مُ كِّ طوطُ تُشَ الخُ



ي يقعُ عندَ الزوجِ المرتَّبِ فَ الذِ رْ ا الحَ مَ  33

(٣، ٢)؟  (الدرس ٨-٩) 

م 
و 
ن 

هـ 

هُ النقطةُ ب علَى خطِّ  لُ ي تمثِّ ما العددُ الذِ  34

؟  (الدرس ٨-٨) األعدادِ

C11-89A-105709
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: (الدرس ٨-٨) هُ النقطةُ علَى خطِّ األعدادِ ي تمثلُ ما العددُ الذِ

C11-89A-105709

   

 36

C11-89A-105709

   

 35

: (الدرس ٨-٣) ودَ ، ثمُّ أوجدِ العددَ المفقُ نِّفِ النمطَ صَ
  ،١، ٣، ٧، ١٥ 38 ٤٥، ٣٦، ٢٧،    ، ٩ 37

، أو  ايَا، أو قائمِ الزاويةِ، أو منفرجِ الزاويةِ، وإلَى متطابقِ الضلعينِ تِي إلَى حادِّ الزوَ ا يأْ لَّ مثلثٍ ممَّ نِّفْ كُ صَ
، أو مختلفِ األضالعِ : (الدرس ٨-٦) متطابقِ األضالعِ







40







39




 42







41

١٤٧ »KGóME’G iƒà°ùªdG 

قةِ ،  لَى الورَ كَ عَ دِ عَ قْ قِعَ مَ وْ بَيِّنًا مَ . مُ كَ فِّ ةِ صَ فَ رْ ةً لِغُ ورَ بَّعاتٍ صُ رَ ةِ مُ قَ رَ مْ فِي وَ سُ  ارْ   31

. ثِّلُهُ مَ تَّبِ الَّذي يُ رَ جِ المُ وْ الزَّ وَ

  تَوَ لَى المسْ قِعِ ( ٤ ، ٢ ) عَ وْ نِ المَ قِعُ ( ٢ ، ٤ ) عَ وْ تَلِفُ المَ يْفَ يَخْ كَ 32

. تَكَ حْ إجابَ رَ ؟ اشْ اإلحداثِيِّ



»fÉµªdG ∫’óà°S’Gh á«°Sóæ¡dG ∫Éµ°TC’G  ١٤٨

  


      
، ٨ منها تمثِّلُ  ١٦ بطاقةً أو ورقةً صغيرةً

 و٨ أخر ، ا لبعضِ الحيواناتِ صورً
ألزواجٍ مرتبةً تمثِّلُ مواقعَ الحيواناتِ 

على المستو اإلحداثيِّ التالي:

٢       

 
·. عبُ األولُ بطاقتَينِ يسحبُ الالَّ
: "إذا كانَتِ الصورةُ الموجودةُ · قَ الشرطُ وهوَ ا تحقَّ إذَ

 البطاقتينِ تطابقُ الزوجَ المرتبَ علَى  علَى إحدَ
  ها علَى المستَوَ ي يمثِّلُ موقعَ ، الذِ البطاقةِ األُخرَ

 ، ا الالعبَ يحتفظُ بالبطاقتَينِ "، فإنَّ هذَ اإلحداثيِّ
 . دُ السحبَ مرةً أُخرَ اوِ عَ ويُ

، تُعادُ البطاقتانِ إلى · قِ الشرطُ السابقُ ا لمْ يتحقَّ إذَ
عبُ اآلخرُ  ، ويسحبُ الالَّ مجموعةِ البطاقاتِ

. بطاقتينِ
·. يستمرُّ اللعبُ حتَّى إنهاءِ البطاقاتِ
·. ي يجمعُ بطاقاتٍ أكثرَ عبُ الذِ يفوزُ الالَّ

    
ها علَى · ، ويضعُ بِينَ البطاقاتِ يخلطُ أحدُ الالعِ

. ا فِي الشكلِ أدناهُ الطاولةِ مقلوبةً كمَ

. يستمرُّ اللعبُ حتَّى إنهاءِ البطاقاتِ
. ي يجمعُ بطاقاتٍ أكثرَ عبُ الذِ يفوزُ الالَّ
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ْكَلْيِن التالييِن فِي النََّمِط أدَناُه. اْرُسِم الشَّ  7

 

الُمَخطَُّط  ُيَمثُِّلُه  الَِّذي  األَْبعاِد  الُثالثِيَّ  ْكَل  الشَّ َسمِّ   1

المجاوُر.

ْكِل  الشَّ َأْوُجِه  َعَدُد  ما  ٍد:  ُمَتَعِدّ ِمْن  اْخِتياٌر   2

أدَناُه؟




3

5






4

6

13  َهْل ِمَن الُمْمِكِن َرْسُم 

ٌة؟ ْلَعيِن، َزواياُه ُكلُّها حادَّ ُمَثلٍَّث ُمتطابِق الضِّ
ْر إجاَبَتَك، َواْرُسْم َشْكاًًل لَِتْوضيِحها. َفسِّ  

وايا  الزَّ بَحَسِب  اآلتَِيْيِن  َثْيِن  الُمَثلَّ مَن  كالًّ  َصنِّْف 
َواأَلْضالِع.

 . َدَوَرانِيٌّ َتَماُثٌل  ْكِل  لِلشَّ َكاَن  إَِذا  َما  ْد  َحدِّ
زاوية  ِمْقَداَر   َفاْذُكْر  َنَعم  اإِلَجاَبُة  َكاَنِت  ِوإَذا 

الدوران.

ٍة، أو قائمٍة،  اويتيِن اآلتيتيِن إِلى حادَّ َصنِّْف ُكالًّ مَن الزَّ
أو ُمنفِرجٍة.

3 5  اأ(   جـ(  

4 6ب(     د(  

ع    اأ(  

هـ جـ(  

ل  ب(  

و   د(  

C10_327A-B_105711

الِذي يقُع  سمِّ الحرَف  ٍد:  ُمتَعدِّ 11  اختياٌر ِمن 

عنَد الزوِج المرتَِّب )4، 6(.

ُتَمثُِّلُه  ِذي  الَّ الَعَدُد  َما  ٍد:  ُمتَعدِّ ِمْن  اختياٌر   10

النُّْقَطُة هـ؟

   2000   اأ( 
 1400 ب( 

  اأ(    

ب(  

  1300 جـ( 
 1000    د( 

جـ(
   
   د(  

  



اختبار الف�صل )8( 149

ْكِل  لِلشَّ الُعْلِويُّ  الَمنَْظُر  ٍد:َما  ُمَتَعدِّ ِمْن  اْخِتياٌر   8

الثُّالثِيِّ األَْبَعاِد الُمَجاِوِر؟  

C11-01A-105732

9

بّيْن ما إذا كاَن الُمستقيماِن في 12
سِم الُمجاوِر ُمتقاِطعيِن أو  الرَّ

ُمتعاِمديِن أو ُمتواِزييِن: 



  

»fÉµªdG ∫’óà°S’Gh á«°Sóæ¡dG ∫Éµ°TC’G : ١٥٠

: اخترِ االجابةَ الصحيحةَ
ودُ فِي النمطِ التالِي؟ ما العددُ المفقُ  1

 ،٢٠، ١٧، ١٤، ١١، ٨

٤  ٢ 
٥  ٣ 

؟  ا التاليةِ قائمةٌ ايَ أيٌّ منَ الزوَ  2



C08-006A-105711



C08-007A-105711



C08-008A-105711



ا تمَّ توزيعُ ١٨٣ العبًا أساسيًّا واحتياطيًّا في  إذَ  3

ي. فكمْ العبًا يكونُ فِي  ٩ فرقِ كرةِ قدمٍ بالتَّساوِ
كلِّ فريقٍ تقريبًا؟ 

٢٢  ١٨ 
٢٤  ٢٠ 

هُ  ي لَ اهُ الذِ ى الشكلُ الثالثيُّ األبعادِ أدنَ ا يُسمَّ ماذَ 4

؟ وجهٌ واحدٌ ورأسٌ واحدٌ

. أسطوانةٌ 
. منشورٌ 

. كرةٌ 
. مخروطٌ 

أيُّ العباراتِ التاليةِ تُستعملُ للتحققِ منْ صحةِ   5

حلِّ المسألةِ ٢٥٨ ÷ ٩ = ٢٨ والباقِي ٦ ؟ 
(٢٨ × ٦) + ٩ 
(٢٨ × ٩) + ٦ 
(٢٨ + ٩) × ٦ 
(٢٨ + ٦) × ٩ 

ي.  صرفَ مالِكٌ ٩٧٨ رياالً فِي ثالثةِ أيامٍ بالتَّساوِ  6

؟  دِ كمْ رياالً صرفَ فِي اليومِ الواحِ
٣٢٧ رياالً  ٣٢٦ رياالً  
٣٢٤ رياالً  ٣٢٨ رياالً  

هُ المخططُ  ي يمثِّلُ مِّ الشكلَ الثالثيَّ األبعادِ الذِ سَ 7

 . اهُ أدنَ
. هرمٌ ثالثيٌّ 

. منشورٌ ثالثيٌّ 
. منشورٌ رباعيٌّ 

. هرمٌ رباعيٌّ 
نُ للشــكلِ الناتجِ عنْ طيِّ  ــا ســيتكوَّ كمْ رأسً  8

؟  اهُ علَى الخطُوطِ المنقطةِ المخططِ أدنَ

٦  ٤ 
٨  ٥ 
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151  االختبار التراكمي

ما قياُس الزاويِة الموضحِة فِي الشــكِل التالِي   9

بالدوراِت؟  

10      َما العدُد الِذي تمثُلُه النقطُة هـ؟ 

  



1100 جـ(   900 اأ(   
1500 د(   1000 ب(   

أجْب عِن السؤاليِن التالييِن:
كْم وجًها للمكعِب؟   1٢

صنِِّف الزاويَة التاليَة إَلى حادٍة   1٣

أْو قائمٍة أو منفرجٍة. 

 أجْب عِن السؤاليِن التالييِن موضًحا خطواِت 
 : الحلِّ

سمِّ الشيَء الِذي يقُع عنَد كلٍّ مَن األزواِج   1٤

المرتبِة اآلتيِة: ) 5، 8( ، )8 ،3( ، )1، 1(

ا  ِد الــزوَج المرتََّب الِذي يمثُل موقَع كلٍّ ممَّ حدِّ  1٥

يِلي: المستشــَفى، محطِة الحافــاِت، الدفاِع 
. المدنيِّ

ُاْرُسِم الُمْسَتِقيَم الَمْطُلوَب َفْيَما َيِلي:
1٦ ُمْسَتقْيٌم ُيَواِزي الُمْسَتقْيَم الَمْرُسوَم.

1٧ ُمْسَتقْيٌم َعُموِدٌي َعَلى الُمْسَتقْيِم الَمْرُسوِم.

  . ْد َما إَِذا َكاَن لِكل َشْكل ما يلي َتَماُثٌل َدَوَرانِيٌّ 1٨ َحدِّ

ِوإَذا َكاَنِت اإِلَجاَبُة َنَعم َفاْذُكْر ِمْقَداَر زاوية الدوران.

هل تحتاُج اإَلى م�ضاعدٍة اإ�ضافيٍة؟
123456789101112131415161718اإذا لْم ت�ضتطِع االإجابَة عِن ال�ض�ؤاِل...

8-87-84-84-89-89-85-81-81-88-85-81-71-77-81-71-84-85-3فُعْد اإَلى الدر�ِس...

االإجابة المط�لة الجزء 3 

12 دورٍة اأ(  دورٌة كاملٌة         جـ( 

14 دورٍة           د(  34 دورةٍ   ب( 

ِذي َمنَْظُره األََماِميُّ  ْكُل الثُّاثِي األَْبَعاِد الَّ َما الشَّ  11

ْكِل الُمَجاِوِر؟ فِي الشَّ
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ø«ªbQ øe OóY »a Üô°†dG  ١٥٢

ددِ األَوجهِ هو: كلُ األَقَلُّ فِي عَ الشَّ 1

   أ) األسطُوانةُ
وطُ رُ ب) المخَ

رةُ  ج) الكُ
رمُ   د) الهَ

يَقِلُّ  تِي  الَّ اويةُ  الزَّ ؛  ةِ ادَّ الحَ اويةِ  الزَّ مثلةِ  أَ مِن   2

: ارِ قدَ بمِ  °١٨٠ ن  عَ ها  قِياسُ
   أ) ١٠٠°

 ب) ٩٠°
  ج) ٨٠°
   د) ٧٠°

: جاورِ المُ كلِ  الشَّ فِي   3

ةِ = ........ ادَّ الحَ وايَا  الزَّ ددُ  عَ
........  = ائمةِ  القَ وايَا  الزَّ ددُ  عَ
......  = رجةِ  المنفَ وايَا  الزَّ ددُ  عَ

 ، ورةٍ ١٤  دَ كبرُ مِن   أَ ها  قِياسُ سمْ زاويةً  رْ اُ   4

التالي : كلِ  .، فِي الشَّ ورةٍ ١٢  دَ لُّ مِن   أقَ وَ

5

وجُ  الزَّ ؛  اورِ الُمجَ اثِي  اإلحدَ  ستَو المُ فِي   .١
مثِّلُ  يُ الَّذي  الُمرتَّبُ 

: لِ المنزِ وقِع  مَ
   أ)   ( ٤  ، ٢ )
ب) ( ٢  ،  ٤ ) 
 ج) ( ٣  ،  ٢ )

 د )  ( ٢  ،  ٣ ) 

تَّبَ  رَ المُ وجَ  الزَّ ه  لُ ثِّ مَ يُ ي  الَّذِ وقِعِ  المَ اسمَ  كرْ  ذْ اُ   .٢
.( ٥ ، ١ )

لى  عَ   وَّ قَ المُ قِ  الَورَ مِن  عٌ  قِطَ لَديكَ  انَ  كَ إِذا   6

 : التالي  النَّحوِ 

؟ عِ ذه القِطَ نُك تَكوينَهُ بِاستِخدامِ هَ ي يُمكِ لُ الَّذِ كْ ا الشَّ مَ

أ)                                         ج)

  
ب)                                     د) 

١سم

٢سم

١سم

٢سم

١سم

٢سم

١سم

٢سم

١سم

٢سم

١سم

٢سم

١سم

٢سم

١سم

٢سم

١سم

١سم

١سم

١سم

١سم

١سم

١سم

١سم
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١٥٣  

ا  وايَ لِلزَّ حيحُ  الصَّ ديُّ  التَّصاعُ التَّرتيبُ  ا  مَ    7

لتالية؟ ا

اورَ  جَ المُ كلَ  الشَّ يُمثلُ  التالية  طاتُ  طَّ خَ المُ يُّ  أَ  8

لَه:

أ) 

 ب) 

ج) 

د)

ابِل: قَ المُ كلِ  الشَّ نِصفَ  لْ  لِّ ظَ  9

  

بَرنامجٍ  فِي  توفِرة  المُ ر  وامِ األَ امِ  بِاستخدَ  10

مِن  ةً  ختارَ مُ شخصيةً  مٌ  بَاسِ كَ  رَّ حَ ؛  إلكترونِيٍّ
٣ لِ  سفَ األَ إِلى  مَّ  ثُ  ، ربَّعاتٍ مُ  ٣ يَمينًا  ا  كنِهَ سَ قرِّ  مَ
٣ علَى  األَ إِلى  مَّ  ثُ  ، ربَّعاتٍ مُ  ٣ ا  يَسارً مَّ  ثُ  ، ربَّعاتٍ مُ

؟ ختَارةُ المُ ةُ  خصيَّ الشَّ بحتْ  أصْ ينَ  أَ  . ربَّعاتٍ مُ

 °  ٩٠ مِنْ  بَرَ  كْ أَ ةً  يَ اوِ زَ مْ  سُ رْ اُ نَاه،  دْ أَ ةِ  احَ سَ المَ فِي   11

.°١٨٠ لَّ مِنْ  قَ أَ   رَ خْ أُ وَ

بَة. كْ الشَّ ى  لَ عَ أ  يمِ  تَقِ سْ مُ لِلْ ازٍ  وَ مُ تَقِيم  سْ مُ رسمْ  اُ  12

مص

عس

أ


