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احلمد هلل وال�ضالة وال�ضالم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني، وبعد:
تعد مادة الريا�ضيات من املواد الدرا�ضية االأ�ضا�ضية التي تهيِّئ للطالب فر�س اكت�ضاب م�ضتويات 

ُعليا من الكفايات التعليمية، مما يتيح له تنمية قدرته على التفكري وحل امل�ضكالت، وي�ضاعده على 
التعامل مع مواقف احلياة وتلبية متطلباتها.

الب�ضرية،  املوارد  بتنمية  ال�ضريفني  احلرمني  خادم  حكومة  توليه  الذي  االهتمام  منطلـق  ومن 
وعًيا باأهمية دورها يف حتقيق التنمية ال�ضاملة، كان توجه وزارة التعليم نحو تطوير املناهج الدرا�ضية 

ويف مقدمتها مناهج الريا�ضيات، بدًءا من املرحلة االبتدائية، �ضعًيا لالرتقاء مبخرجات التعليم لدى 
الطالب، والو�ضول بهم اإىل م�ضاف اأقرانهم يف الدول املتقدمة.

  وتتميز هذه الكتب باأنها تتناول املادة باأ�ضاليب حديثة، تتوافر فيها عنا�ضر اجلذب والت�ضويق، 
التي جتعل الطالب يقبل على تعلمها ويتفاعل معها، من خالل ما تقدمه من تدريبات واأن�ضطة متنوعة، 

كما توؤكد هذه الكتب على جوانب مهمة يف تعليم الريا�ضيات وتعلمها، تتمثل فيما ياأتي: 
•     الرتابط الوثيق بني حمتوى الريا�ضيات وبني املواقف وامل�ضكالت احلياتية.

•     تنوع طرائق عر�س املحتوى ب�ضورة جذابة م�ضوقة.
•      اإبراز دور املتعلم يف عمليات التعليم والتعلم.

•       االهتمام باملهارات الريا�ضية، والتي تعمل على ترابط املحتوى الريا�ضي وجتعل منه كالًّ متكاماًل، 
البيانات  جمع  ومهارات  الريا�ضي،  احل�س  ومهارات  الريا�ضي،  التوا�ضل  مهارات  بينها:  ومن 

وتنظيمها وتف�ضريها، ومهارات التفكري العليا. 
كيفية  • يف  املختلفة  اإ�ضرتاتيجياته  وتوظيف  امل�ضكالت،  حل  اأ�ضلوب  خطوات  بتنفيذ  االهتمام 

التفكري يف امل�ضكالت الريا�ضية واحلياتية وحلها.
•      االهتمام بتوظيف التقنية يف املواقف الريا�ضية املختلفة.

•      االهتمام بتوظيف اأ�ضاليب متنوعة يف تقومي الطالب مبا يتنا�ضب مع الفروق الفردية بينهم.
الفروق  تراعي  التي  املتنوعة  التعليمية  املواد  من  متكاملة  جمموعة  للمعلم  توفر  الكتب  وهذه 
الفردية بني الطالب، باالإ�ضافة اإىل الربجميات واملواقع التعليمية، التي توفر للطالب فر�ضة توظيف 

التقنيات احلديثة والتوا�ضل املبني على املمار�ضة، مما يوؤكد دوره يف عملية التعليم والتعلم.
وتلبي  اهتمامهم،  على  ت�ضتحوذ  اأن  لناأمل  الطالب،  الأعزائنا  الكتب  هذه  نقّدم  اإذ  ونحن 

متطلباتهم وجتعل تعلمهم لهذه املادة اأكرث متعة وفائدة.

واهلل ويل التوفيق     
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  اإليك عزيزي الطالباإليك عزيزي الطالب 88

ستركز في دراستك هذا العام على المجاالت الرياضية اآلتية: 

الأعداد والعمليات عليها: تقدير وإيجاد نواتج العمليات الحسابية الجمع والطرح   •
والضرب والقسمة.

الأعداد والعمليات عليها: جمع الكسور االعتيادية وطرحها.  •

الهند�سة والقيا�س: فهم الحجم وإيجاد حجم المنشور.  •

ويف أثناء دراستك، ستتعلم طرائق جديدة حلّل املسألة، وتفهم لغة الرياضيات وتستعمل 
أدواهتا، وتنّمي قدراتك الذهنية وتفكريك الريايض.

اإليَك عِزيِزي الطالباإليَك عِزيِزي الطالب



فكرة الدر�س في بداية الدرس. اقراأ     •

المفردات المظللة باللون األصفر، واقرأ تعريف كل منها. ابحث عن    •

راجع المسائل الواردة في  ، والمحلولة بخطوات تفصيلية؛ لتذّكرك   •
بالفكرة الرئيسة في الدرس.

 حيث تجد معلومات تساعدك في متابعة األمثلة المحلولة  راجع إلى    •
وفي حل المسائل والتدريبات.

راجع مالحظاتك التي دّوْنتها في مطويتك   •

99   كيف ت�ضتعمل كتاب الريا�ضيات؟كيف ت�ضتعمل كتاب الريا�ضيات؟

كيَف ت�ستعمُل كتاَب الريا�سياِت؟كيَف ت�ستعمُل كتاَب الريا�سياِت؟

•
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ُة اْلِقيَمُة اْلَمْنِزِليَّ 1
َما اْلِقيَمُة اْلَمْنِزِليَُّة؟  

قُم بحسِب موقِعِه في العدِد. ُة: هي الِقيمُة التِي يأُخُذها الرَّ اْلِقيَمُة اْلَمْنِزلِيَّ

ِل؟ َماَذا اأََتَعلَُّم في هَذا اْلَف�صْ
استعماَل القيمِة المنزليِة لِقراءِة األعداِد وِكتابتِها وُمقارنتِها 	 

وَترتِيبِها.
ِة وكتابتِها 	  ِة لِقراءِة الُكسوِر العْشريَّ استعماَل القيمِة المنزليَّ

وُمقارنتِها وترتيبِها.
ِق.	  ِة التخميِن والتحقُّ َحلَّ الَمسائِِل باستعماِل خطَّ

المفرداُت
الصيغُة القياسيُة القيمُة المنزليُة   

كسٌر عشريٌّ الصيغُة التحليليُة   

ِة في المملكِة العربيِة السعوديِة  رِق البريَّ ِمثاٌل:يبلُغ مجموُع أطواِل الطُّ
172615 كلم.

ُح القيمَة المنزليَة لكّل رقٍم في ذلك العدِد. وجدوُل المناِزِل أدَنُاه يوضِّ

�آحاُد مئاٌتع�شر�ٌت�آحاٌد
�لألوِف

ع�شر�ُت 
�لألوِف

مئاُت 
�لألوِف

516271

جدوُل الَمنازِل
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َة لِتساعَدَك على تنظيِم َمعلوماتِك عن القيمِة الَمنزليِة، اعمْل هذِه المطويَّ

ى. مبتدًئا بورقِة A4 من الورِق المقوَّ

1 اطِو الورقَة ُطوليًّا 

إلى نِصفيِن؛ لعمِل 
نٍة من  لوحٍة مكوَّ

عموديِن.

2 اطِو َأَحَد َجانَِبي الَورقِة 

َعْرضيًّا لعمِل َشريٍط 
عرُضه 6 سم، ثم 

ألِصِق الَحوافَّ 
الَخارجيَة لِلشريِط 

لتكويِن َجيٍب.

3 اطِو الَحافَة الُعليا 

للورقِة إلى َأسفَل؛ 
لِتكويِن َشريٍط 

َعْرُضُه 4 سم ، ثم 
اْفتِح الوَرقَة لِتحديِد 

َمسافٍة لِعنونِة 
اللوحِة.

4 اكتْب عنواًنا 

لكل عمود  كما 
هو واضٌح في 

الشكِل. استعمِل 
الجيوَب لحفِظ 

مالحظاتَِك.

C01-002A-105939




C01-002A-105939




C01-002A-105939




C01-002A-105939
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ْهِيَئـــــــُة التَّ

اأَجْب َعِن الأ�صئلِة الآِتَيِة:

يغِة اللَّفظيِة: )مهارة سابقة( ا َيأتي بالصِّ اكتْب ُكلَّ عدٍد ممَّ

اكتِب الَعدَد الَّذي ُيمثُِّل ُكلَّ نقطٍة على َخطِّ األعداِد فيما يْأتي: )مهارة سابقة(

في مدينِة الُخبر يوَم أمٍس؛ بلغْت َدرجُة الَحرارِة الُعظَمى 38 درجًة سيليزيًة، َأما درجُة الَحرارِة العظمى   17

إِحَدى اإلشاراِت  اكتِب الجملَة  »35 أقلُّ من 38 «  ُمستعِماًل  اليوِم فكانْت 35 درجًة سيليزيًة.   لِهذا 
)< ، > ، =(. )مهارة سابقة(

ا َيأتي ُمستعِمًل إحدى اإلشاراِت )> ، < ، =( : )مهارة سابقة( اكتْب ُكلَّ جملٍة ممَّ

8 115 223 3

44 4160 5371 6

9 جـ8 هـ7 ب

12 و11 أ10 د

14 25 أكبُر من 1310 8 أصغُر من 12

16 471 أكبُر من 15470 136 ُتساوي 136

0 1

CG Ü `L O `g h

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa
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ْهِيَئـــــــُة 1 - 1 التَّ

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
���م���َن  �أق�������������ر�أُ �لأَع�����������������د�َد ����شِ
�ل���ب���اي���ي���ِن )�ل����م����ل����ي����ار�ِت( 
�لقيا�شيِة,  يِغ  ّ بال�شِ َو�أكُتُبها 

و�لتحليليِة, و�للفظيِة. 

اْلُمْفَرَداُت

جدوُل المنازِل
َدورُة األعداِد

القيمُة المنزليُة
يغُة القياسيُة الصِّ

يغُة التحليليُة الصِّ
ُة يغُة اللفظيَّ الصِّ

تبلُغ مساحُة منطقِة حائَِل حواَلي 
125000 كيلومتٍر مربٍع.

 ُيمكُن َتمثيُل هذا العدِد بطرائَق ُمختلفٍة.
اِْقرأِ العدَد َكاآلتي: 

مئٌة وخمسٌة وعشروَن ألًفا.
اْكتِب العدَد كاآلتي:

125 ألًفا 	
	  100000 + 20000 + 5000

قِم الذي َتحَته َخطٌّ في العدِد 365200 ، ثم اكتْب ِقيمَتُه المنزليَة.  سمِّ منزلَة الرَّ
  َيقُع الرقُم 3 في َمنزلِة مئاِت األلوِف، وِقيمُتُه المنزليُة هي: 3×100000 = 300000

1

ُة  القيمُة المنزليَّ

ابِق. جدوُل المنازِل أدناُه يظهُر منزلَة كلِّ رقٍم في الَعدِد السَّ
ي كلَّ ثالثِة أرقاٍم  دورَة أعداٍد.  وفي األعداِد الكبيرِة نسمِّ

ُة ُتساِعُدَنا على قراءِة الَعدِد. َمنازُل أرقاِم الَعدِد، َأو ِقَيُمها الَمنزليَّ
مثال: في العدِد 125000 َيقُع الرقُم 2 في منزلِة عشراِت األلوِف 

وِقيمُتُه هي  2 × 10000 أو 20000

َة.  القياسيَّ يغَة  الصِّ ى  ُتَسمَّ أرقاِمِه  بِاستعماِل  العدِد  لكتابِة  المألوفُة  ريقُة   الطَّ
يغُة التحليليُة للعدِد فهي ِكتابُتُه في صورِة َمجموِع ِقَيِم أرقاِمِه. ا الصِّ أمَّ

دورُة �لألوِفدورُة �لو�حد�ِت
مئاٌتع�شر�ٌت�آحاٌدمئاٌتع�شر�ٌت�آحاٌد

000521

ْمَن البالييِن ُة �صِ ْمَن البالييِنالِقيمُة المنِزليَّ ُة �صِ الِقيمُة المنِزليَّ
ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa
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ل��ق��ر�ءِة ع���دٍد, �ق���ر�أِ �ل��ع��دَد د�خ��َل 
ج����دوِل �ل��م��ن��ازِل ث���َم �ذك����ِر ����ش��َم 

�لدورِة. 

قِم الذي َتحتُه َخطٌّ في كلٍّ ِمما يأتي ، ثم اكتْب ِقيمَتُه المنزليَة: مثال 1 سمِّ منزلَة الرَّ

يغِة الِقياسّيِة: مثال 2 اكتْب ُكلًّ من الَعدديِن اآلتيين بِالصِّ

اكتْب ُكلًّ من العدديِن اآلتيين بالصيغِة التحليليَِّة ،  ثم اقرْأُهما واكتْبُهما بالصيغِة اللفظيِة: مثال 3

8  اشترى سليماُن قطعَة أرٍض مساحُتها 
أربعُة آالٍف وأربعُة أمتاٍر ُمربعٍة. اكتْب هذا 

العدَد بالصيغِة القياسيَِّة.

بُع الخالي من أكبِر الصحاِري الرمليِة في العالِم، وتبلُغ مَساحُته  �صحارى: الرُّ
يغتيِن القياسيِة والتحليليَِّة. حواَلي 647000كلم2. اكتْب هذا العدَد بالصِّ

الصيغُة القياسيُة : 647000
الصيغُة التحليليُة :

الرقم 6 في َمنزلِة ِمئاِت األلوِف قيمُة الرقِم 6  600000   
الرقم 4 في َمنزلِة َعَشراِت األلوِف قيمُة الرقِم 4  40000    

الرقم 7 في َمنزلِة األُلوِف قيمُة الرقِم 7  7000    

إذِن الصيغُة التحليليُة هي: 7000 +40000 + 600000

2
ُة يغُة الَتحليلَيّ ال�صِّ

657230 115389000 2491306200513 3

5 6 + 40 + 1000 + 30000 + 4500000 12 مليوًنا َو 324 ألًفا َو500

 34617 6205801300 7

يغِة اللَّفظيِة.  اْقرأِ العدَد 1650072900، واكتْبُه بالصِّ
�لبايين )�لمليار�ت(�لمايين�لألوف�لو�حد�ت

حاٌد
�آ

�ٌت
�شر

ع

اٌت
حاٌدمئ

�آ

�ٌت
�شر

ع

اٌت
حاٌدمئ

�آ

�ٌت
�شر

ع

اٌت
حاٌدمئ

�آ

�ٌت
�شر

ع

اٌت
مئ

0092700561

. يغُة اللَّفظيَُّة: بليوٌن وسُت مئٍة وخمسوَن ِمليوًنا واثناِن َوسبعوَن ألًفا وتسُع مئٍةِ الصِّ

3

ال�صيغُة اللفظيُة 

ى الصيغَة اللفظيَة. الطريقُة التي نكتُب بها العدَد باستعماِل الكلماِت ُتسمَّ

9  اْشرِح الُخطواِت الالزمَة لِكتابِة العدِد 

يغِة اللِّفظيَِّة.  514903365 بالصَّ
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ا يْأتي، ثم اكتْب ِقيمَتُه المنزليَة: مثال 1 قِم الذي َتحتُه َخطٌّ في ُكلٍّ ممَّ َسمِّ منِزلَة الرَّ

ا َيأتي بالصيغِة الِقياسيَِّة: مثال 2 اكتْب ُكلَّ عدٍد ممَّ

يغِة التحليليِة ، ثم اقرْأُه واكتْبُه بالصيغِة اللفظيَِّة: مثال 3 ا يأتي بالصِّ اكتْب ُكلًّ ممَّ

14 ِمليوًنا و286 ألًفا  و700 خمسوَن بليوًنا، ومئُة ِمليوٍن ، وَخمسٌة وتسعوَن.13   14

800000000 + 30000000 +2000000 +50000 +4000 +600 +70  15

57926458 10179703341650 1141653000241 12

 5962 162040391 17107000523094 18

ِة.  يغِة الِقياسيَّ ا. اكتْب هذا العدَد بالصِّ 19  تبلُغ تكلفُة صناعِة كسوِة الكعبِة المشرفِة 20 مليوَن رياٍل سنويًّ

24   كيَف ُتساعُدَك القيمُة المنزليُة والدوراُت على قراءِة األعداِد ضمَن  البالييِن؟

منزلِة  في   7 الرقُم  يكوُن  بحيُث  والتحليليِة،  القياسِية  بالصيغتيِن  عدًدا  مفُتوحٌة:اكتْب  م�س�ألٌة   23

عشراِت البالييِن، والرقُم 5 في منزلِة مئاِت المالييِن، ثم اْقرأِ الَعدَد.

عـلـــوٌم:احتاَج المركـُب الفضائـيُّ كاسينـي إلى َسبـِع 
َسنواٍت للوصوِل إلى َكوكِب ُزَحَل َوقمِرِه ) تيتان(.

َطعـها المركـُب للوصـوِل إلى كـوكِب  ما المسافـُة التي َقَ
ُزَحَل؟ اكتِب المسافَة بالّصيغِة القياسيِة.

اقرأِ العَدَد الدالَّ على تكلفِة الرحلِة.
اكتْب سرعَة المركِب عنَد اقترابِِه مَن القمِر

     ) تيتان( بالصيغِة التحليليِة.

20

21

22

الف�س�ئيِة الرحلِة  حوَل  حق�ئُق 
ُزحَل إلى  كيلومتٍرالمسافُة  مليوَن   494 و  ملياٌر 

تيتاَن إلى  كيلومتٍرالمسافُة  مليوَن  و520  ملياراٍت   3

الرحلِة رياٍلتكلفُة   11880000000

اقترابِِه  عند  المركِب  سرعُة 
تيتاَن(  ( القمِر  الساعِةمن  في  كيلومتًرا   21920
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الُمقارنُة بيَن الأعداِد الُمقارنُة بيَن الأعداِد   2 - 1

ُت لكلما �صارُةا الإ

من >أكبُر 

من <أصغُر 

=ُيساوي

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
�أق�����ارُن ب��ي��ن �لأع�����د�ٍد �شمَن 

�لباييِن. 

اْلُمْفَرَداُت
معادلٌة
متباينٌة

إذا أردَت شراَء َقميٍص رياضيٍّ ثمُنُه 42 ريااًل، 
فإنَك ُتقارُن بيَن ثمنِِه وبيَن ما لديَك من ُنقوٍد.

قارْن بيَن العدديِن 214 ، 209 مستعمًل )> ، < ، =( 

C01-006A-105939

   

 

209 يقُع عن يساِر 214  214 يقُع عن يميِن 209
209 أصغُر من 214   اقـراأ  214 أكبُر من 209

  209 > 214  اكتب  214 < 209
إذْن: 214 < 209

1

ا�صتعماُل خطِّ الأعداِد 

ِعندما ُتقارُن بين َعدديِن، فإنك تتبيُن إن كانا ُمتساوييِن أم ال.
إذا َكانِت الكميتاِن متساويتيِن، َفإنُهما ُتشكالِن ُمعادلًة.

وإذا كانِت الكميتاِن غيَر متساويتيِن، فإنهما ُتشكالِن ُمتباينًة.
ويمكُنَك استعماُل َخطِّ األعداِد للمقارنِة بين األعداِد.

 •  كلُّ عدٍد على خطِّ األعداِد أكبُر مْن جميِع األعداِد التي 
تقُع عْن يساِرِه.

•  كلُّ عدٍد على خطِّ األعداِد أصغُر مْن جميِع األعداِد التي تقُع عْن يمينِِه.

ِة للمقارنِة بين األعداِد. ويمكُن أيًضا استعماُل القيمِة المنزليَّ
ا، بحيُث يكوُن آحاُد أحِدِهما تحَت آحاِد اآلخِر. الُخطوُة 1: اْكتِب الَعدديِن رأسيًّ

الخطوُة 2:  اْبدأِ المقارَنَة من اليساِر، وقارْن بيَن الرقميِن في ُكلِّ منزلٍة إلى أن َيختِلفا في 
إِحَدى المنازِل، فيكوُن العدُد األكبُر هو العدَد الِذي َيحِوي الرقَم األكبَر.

42
ريااًل

ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa
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الُمقارنُة بيَن الأعداِد الُمقارنُة بيَن الأعداِد   2 - 1

ع��ددي��ِن،  �أرق����اِم  ع���دُد  �ختلَف  �إذ� 
ف����اإَنّ �ل��ع��دَد �ل���ذي َع���دُد �أرق��ام��ِه 

�أكثُر يكوُن هو �لأكبَر.
مثاٌل: 

 65 > 584

ِمئاٌت            َع�َشراٌت

لِلمقارنِة  الالزمَة  الُخطواِت  9  ناقِش 
بيَن العدديِن 81520 َو 81516

ا يأتِي مستعمًل )> ، < ، =(: المثاالن 1، 2استعمْل خطَّ األعداِد للمقارنِة بيَن العدديِن في كلٍّ ممَّ

ا يأتِي مستعمًل )> ، < ، =( : المثاالن 1، 2 قارْن بيَن العدديِن في كلٍّ ممَّ

الَم�شافُة: الَمساَفُة بيَن بيِت ُمحمٍد والمدرسِة 5790 متًرا ، َوبيَن بيِت مسعوٍد 
والمدرسِة 5488 متًرا.  أيُّ المسافتيِن َأطوُل؟

ا، بحيُث يكوُنالُخطوُة 1: اْكتِب الَعدديِن رأسيًّ
آحاُد أحِدِهما تحَت آحاِد اآلخِر.

 5790           
5488           

وقارْن الُخطوُة 2: الُكبرى  الَمنزلِة  من  ابدْأ 
بيَن الرقميِن.

5790           
5488           

في منزلِة �لألوِف
5 = 5 

في منزلِة �لمئاِت 
4 > 7 

2

ا�ْشِتعماُل الِقيمِة الَمنزليَِّة

 589    597 1610    602 2594    594 3589    610 4

 1460    1450 524681    23681 65654911    5655710 7

8  َيبلُغ طوُل نهِر النيِل 6650 كلم، وطوُل نهِر 

الُفراِت 2700 كلم. أيُّ الَنهريِن َأطوُل؟ 

     

 


 


C01-008A-105939

           

  

المـئاِت،  منـزلِة  في   4  >  7 أنَّ  بـما  و 
ُق  فإنَّ 5790م < 5488م، وُيمكُن التحقُّ

من اإلجابِة باستعماِل خطِّ األعداِد.

إذِن المسافُة بيَن بيِت محمٍد 
والمدرسِة أطوُل من المسافِة بين 

بيِت مسعوٍد والمدرسِة.

الدر�س 1-2: المقارنة بين الأعداد 17



ا يأتِي مستعمًل )> ، < ، =(: المثاالن 1، 2استعمْل خطَّ األعداِد للمقارنِة بيَن العدديِن في كلٍّ ممَّ

ا يأتِي مستعمًل )> ، < ، =(: المثاالن 1، 2 قارْن بيَن العدديِن في كلٍّ ممَّ

3842    3743 131955    2072 1462980    62300 15

356350    364250 16112300792    114208600 17

7655420000    7655240000 1810856432020    10856432021 19

4510    2854 101900    3522 114510    5510 12

والثاني ُمشجًعا،   7893 األوِل  الفريِق  عي  ُمشجِّ َعدُد  بلَغ  فريقيِن،  بيَن  قدٍم  كرِة  ُمباراة  20  في 

مثال 2 أكثُر؟  عيِه  ُمشجِّ َعدُد  الفريقيِن  أيُّ  مشجع.   7802  

20001500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 60002500

2854 3522 4510 55101900

: ُتستعمُل خطوُط  ٌةٌ علوٌمٌ اجتماعَيّ
الزمِن لبياِن َترتيِب األَحداِث.

1319  1373  23       1373  1351  22        1319  1344  21

وَرى في المملكِة العربيِة السعوديِة عاَم 1346هـ. هل تمَّ هذا قبَل عاِم  24  تمَّ تأسيُس أوِل مجلٍس للشُّ

1351هـ أم بعَده؟

ا يأتِي مستعمًل )> ، < ، =(: قارْن بيَن العدديِن فِي كلٍّ ممَّ

       

1640
Horses begin to spread
throughout North America.


اسرتداد الرياض


ضم احلجاز


وفاة امللك عبد العزيز

رمحه اهللا


توحيد اململكة العربية السعودية
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يغِة الِقياسيَِّة على : اْستعِمِل األرقاَم: 4 ، 7 ، 1 ، 9، 3 ، 8  لِكتابِة َأكبِر عدٍد َوأصغِر َعدٍد  بالصِّ َتَحدٍّ  25
 َأالَّ يتكرَر َأيٌّ من هذِه األَرقاِم.

م�صاألٌة مفتوحٌة: ما الرقُم الذي يجعُل الجملَة العدديَة: 4    263 <26351 صحيحًة؟  26
: هل الجملُة )س مليار < ص مليون( صحيحٌة دائًما أم أحياًنا أم غيُر صحيحٍة،  الح�سُّ العدديُّ  27

ْح ذلَك. لجميِع قيِم س َو ص التي هي أكبُر مَن الصفِر؟ وضِّ
َمسألًة لفظيًَّة من واقِع الحياِة يمكُن َحلُّها بِالمقارنِة بيَن األعداِد.     28

المحيُط الهاِدي يغطِّي حواَلي   29

169200000 كيلومتٍر مربٍع. هذا العدَد 
ُيكتُب بالصيغِة اللفظيِة: )الدرس1-1(

مليوٌن وستمائٌة واثنان وتسعوَن ألًفا. اأ(   

مائٌة وتسٌع وستُّوَن مليوًنا ومَئَتا ألٍف. ب(   
ملياٌر وستُّمائٍة واثناِن وتسعوَن مليوًنا. جـ(   
مائٌة وتسٌع وستوَن ملياٍر وِمَئَتا مليوٍن. د(   

أيُّ الجمِل التاليِة  30

  صحيحٌة بالنسبِة 
ألبعاِد الصندوِق؟ )الدرس2-1(

االرتفاُع أكبُر مَن الطوِل. اأ(   
االرتفاُع أكبُر مَن العرِض. ب(   
الطوُل أصغُر مَن االرتفاِع. جـ(   
العرُض يساِوي االرتفاَع. د(   






ا يأتِي، ثمَّ اكُتْب قيمَتُه المنزليَة: )الدرس1-1( َسمِّ منزلَة الرقِم الِذي تحَتُه خطٌّ في كلٍّ ممَّ  31
 15809  )2   1268  )1  

 12347568903  )4   494268  )3  
أعمُق نقطٍة فِي المحيِط الهادي تقُع عَلى عمِق 11033 متًرا. اقرْأ هَذا العدَد واكُتْبُه   32

بالصيغِة اللفظيِة. )الدرس1-1( 

ا يأتِي بالصيغِة القياسيِة: )الدرس1-1( اكُتْب كلَّ عدٍد ممَّ
39 بليوًنا و 402 مليون وألف و755    33

ستُّ مائٍة وتسعَة عشَر ألًفا وثمانيٌة وعشُروَن.    34

الدر�س 1-2: المقارنة بين الأعداد 19



لِكلِّ َكْسٍر اعتياديٍّ مقامه 10، 100، 1000 َكْسٌر َعْشريٌّ ُمساٍو َله، وفي جدوِل 
ى المنزلُة الواقعُة عن يميِن منزلِة اآلحاِد منزلَة األجزاِء من عشرٍة  المنازِل ُتسمَّ

ى منزلَة األجزاِء من مئٍة. )األعشاِر(، والمنزلُة التي تليها ُتسمَّ
األَعداُد التي َتحِوي َأرقاًما في منزلِة األجزاِء من عشرٍة أو األجزاِء من مئٍة والمنازُل 
ُة في  ى ُكسوًرا عشريًة. وُتستعمُل الفاِصلُة الَعشريَّ التِي تِليها من جهِة اليميِن ُتسمَّ

ِة؛ لِلفصِل بيَن منزلِة اآلحاِد ومنزلِة األجزاِء من عشرٍة. الُكسوِر الَعشريَّ

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
�أ���ش��ت��ع��م��ُل �ل���ن���م���اذَج ل��رب��ِط 
بالُك�شوِر  �لَع�ْشريِة  �لُك�شوِر 

�لعتياديِة. 

اْلُمْفَرَداُت

كسٌر عشريٌّ
الفاِصلُة الَعْشريُة

ُة ُة والُك�صوُر الَع�صريَّ ُةالُك�صوُر العتياديَّ ُة والُك�صوُر الَع�صريَّ الُك�صوُر العتياديَّ  
َن�شاٌط للِدر�ِس )1 - 3(

التمثيُلالَك�ْصُر الَع�صريُّالتعبيُر بالكلماِتالَك�ْصُر

1 
10 

واحد من عشرة

0    1

منزلة األجزاء 
من عشرة

الفاصلة 
العشرية

C01-061A-105939

التمثيُلالَك�ْصُر الَع�صريُّالتعبيُر بالكلماِتالَك�ْصُر

1 
100 

واحد من مئة

0    0 1

 منزلة األجزاء 
من مئة

الفاصلة 
العشرية

C01-063A-105939

 .  3 ، ثم اكتْبُه بالَكلماِت، َوعبِّْر عنُه في صورِة َكسٍر َعشريٍّ
َمّثِل الَكسَر  10

مٍة إلىالُخطوُة  1 : ْل 3 أجزاٍء من شبكٍة ُمَقسَّ َظلِّ
 10 أجزاٍء ُمتساويٍة. 

ُيظهُر الشكل المجاوُر الَكسَر الُخطوُة  2 :
»ثالثَة أجزاٍء من َعشرٍة« أو 0.3

1

1 
ُيمكُن استعماُل األسلوِب نفِسِه لتمثيِل الكسِر  100

ر�بط �لدر�س �لرقمي
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ْر فكِّ
الُمظلََّل؟  الجزَء  ُيمثُل  الَّذي  الكسُر  ما  ُمكعبًّا.  الُمجاوُر  كُل  الشَّ ُيَبّيُن   1

. اكتْبه على صورِة كسٍر عشريٍّ

: َمثِّْل ُكلَّ كسٍر مّما يأتي، واكتْبُه بالَكلماِت وعبِّر عنُه على صورِة كسٍر عْشريٍّ

ا يأتي بالكسوِر االعتياديِة والكسوِر العشريِة: عبِّْر عن الجزِء المظلِل في كلٍّ ممَّ

، بحيُث يكوُن الرقُم 4 في منزلِة   45 على صورِة َكسٍر َعشريٍّ
10   لماذا ُيكتُب الَكسُر 100

األجزاِء من َعشرٍة، والرقُم 5 في منزلِة األجزاِء من ِمئٍة؟

 80 ، ثم اكتْبُه على صورِة َكسٍر َعشريٍّ بِطريقتيِن ُمْختلفتيِن.
100 َمثِِّل الكسَر   2

.  9 ، ثم اكتْبُه بالَكلماِت، َوعبِّْر عنُه على صورةِ َكسٍر َعشريٍّ
َمّثِل الَكسَر 100

ْل 9 ُمربَّعاٍت من 100 ُمربٍع صغيٍر.الُخطوُة  1 : َظلِّ

كُل المجاوُر ُيظهُر الكسَر تسعَة أجزاٍء من مئٍة أو 0.09الُخطوُة  2 : الشَّ

.  34 ، ثم اكتْبُه بالَكلماِت، َوعبِّْر عنُه على صورةِ َكسٍر َعشريٍّ
َمّثِل الَكسَر 100

ْل 34 مربًعا من 100 ُمربٍع صغيٍر.الُخطوُة  1 : َظلِّ

كُل المجاوُر ُيظهُر الكسَر أربًعا وثالثيَن من مئٍة. الِحْظ الُخطوُة  2 : الشَّ
وأربعَة  عشرٍة  من  أجزاٍء  ثالثَة  ُيساوي   َل  الُمظلَّ الُجزَء  أن 

أجزاٍء من مئٍة، وصورُة الكسِر الَعشريِّ هي 0.34

2

3

C01-064A-105939

C01-065A-105939

C01-066A-105939-A

7 
10  39 

10  45 
100  563 

100  6

C01-067A-105939

  

7

C01-068A-105939

 

8

C01-069A-105939

 

9
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ِة  ِة َتمثيُل الُك�صوِر الَع�صريَّ َتمثيُل الُك�صوِر الَع�صريَّ  3 - 1

مَن  نوعاِن  يوجُد  القصيِم،  مزارِع  إحَدى  في 

 9 أشجاِرِه ، 
10 النخيِل، أثمَر من النوِع األوِل 

 88  من أشجاِرِه.
100 ومن النوِع الثاني 

ُيمكُن كتابُة كلِّ كسٍر اعتياديٍّ َمقاُمُه  10 أو 100 أو 1000 ،... على صورِة كْسٍر 
. عشريٍّ

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
��ت��ي  �أُع����ّب����ر ع���ن �ل���ُك�������ش���وِر �لَّ
مقاماُتها 10 �أو 100 �أو 1000 

على �شورِة ك�شوٍر ع�شريٍة. 

الك�صُر الَع�صريُّالك�صُر العتياديُّالتمثيُل

مظللٌة. عشرٍة  من  أجزاٍء  تسعُة 

C01-030A-105939-A

9 
100.9

مظللٌة. مئٍة  وثمانوَن جزًءا من  ثمانيٌة 

C01-031A-105939-A

88 
100

0.88

مظللٌة. ألٍف  من  جزًءا  عشَر  ستَة 

C01-032A-105939-A

16 
1000

0.016

مفهوم اأ�صا�صيتحويُل الك�صور ِالعتياديِة اإلى ك�صوٍر ع�صريٍة

ر�بط �لدر�س �لرقمي
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ِة  ِة َتمثيُل الُك�صوِر الَع�صريَّ َتمثيُل الُك�صوِر الَع�صريَّ الُكسوُر التي  ُتمثُِّل أجزاًء من عشرٍة ، ومن مئٍة، ومن ألٍف َتحِوي َرقًما أو َرقميِن 1 - 3 
ِة. أو ثالثَة أرقاٍمِ عن  َيميِن الفاصلِة الَعشريَّ

: المثاالن 1، 2 ا يأتي واكتْبُه على صورِة كسٍر عشريٍّ َمثِّْل كلَّ َكسٍر ممَّ

 60 منهم ُيحبُّوَن ُمشاهدَة البرامِج الَوثائقيَِّة. 
100 َأظهَرْت نتاِئُج مْسٍح ُأْجِرَي على عدٍد من الطالِب أنَّ   9

 . اكتْب هِذِه النتيجَة على صورِة كسٍر عشريٍّ  

.  32  على صورِة كسٍر عشريٍّ
 8  َو 1000

100 اذكْر قاِعدًة لكتابِة كسوٍر مثِل   10

 0.056 ���اِن  �ل���َع�������ش���ريَّ �ل���ك�������ش���ر�ِن 
وُيقر�أُ  ُمت�شاوييِن,  غيُر  و0.560 
خم�ُس  ي��ل��ي:  كما  �ل��ك�����ش��ُر0.560 

مئٍة و�شتوَن من �ألٍف.

6 
100  55 

100  6795 
1000  79 

1000  8

4 
10  12 

10  258 
100  374 

100  4

 .  35 على صورِة كسٍر َعشريٍّ
100 اكتِب الكسَر 

 35 خمسٌة وثالثوَن من ِمئٍة، 
100  ُيقرُأ الكسُر 

َيحوي  فإنه  مئٍة،  من  أجزاًء  يمثُِّل  الكسَر  أنَّ  وبِما 
ِة. َرقميِن عن َيميِن الفاِصلِة الَعشريَّ

0.35 = 35 
100 إذن  

1

ٍة كتابُة الُك�صوِر العتياديِة على �صورِة ُك�صوٍر َع�ْصريَّ

 56 من 
1000 َح�صراٌت: ُكتلُة حشرٍة حوالي 

الكيلوجرام. َمثِّْل هذا الكسَر واكتْبُه على 
. صورِة كسٍر َعشريٍّ

فإنه  األلِف،  من  َأجزاًء  يمثُِّل  الكسَر  أنَّ  بما 
َيحوِي ثالثَة أرقاٍم عن َيميِن الفاصلِة الَعشريِة.

0.056 = 56 
1000 إذْن  

2

كتابُة الُك�صوِر العتياديِة على 
ٍة �صورِة ُك�صوٍر َع�ْصريَّ
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 3 كجم عساًل. 
10 اشتَرْت َسلمى   20

 . اكتْب هذا الكسَر على صورِة كسٍر َعشريٍّ  

 5 من الثانيِة. اكتْب هذا الكسَر على صورةِ كْسٍر 
100 َض أحُد المشاركيَن َزمَنه في ُمسابقِة الَجري بمقداِر  َخفَّ  22

. عشريٍّ

1 كيلومتر =........ ميل.  23

1 ملمتر    =........ بوصة.  25

1 جرام      =........ أوقية.  24

1 لتر         =........ جالون.  26

اإلنساِن.  جسِم  كتلِة  أعشاِر  سبعَة  الماُء  ُيمثُل   21

 . اكتْب هذا الكسَر على صورِة كسٍر َعشريٍّ

مقيا�س اآخرمقيا�س متري

كيلومتر ميل1   62 
100

ملمتر بوصة1   4 
100

أوقية1 جرام  35 
1000

لتر جالون1   263 
1000

3 
10  1199 

100  12107 
1000  13

387 
1000  1451 

1000  1560 
1000  16

4 
100  171 

1000  1868 
100  19

: المثاالن 1، 2 ا يلي واكتْبه على صورِة كسٍر عشريٍّ َمثِّْل كلَّ كسٍر ممَّ

. القيا�س: اكُتِب المقياَس الُمقابَل لِكلِّ مقياٍس ِمتريٍّ على صورِة كسٍر عشريٍّ

. ْله، ُثمَّ اكتْبه على صورِة كسٍر َعشريٍّ 27  َم�صاألٌة مفتوحٌة: اكتْب َكسًرا َمقاُمه 100، َومثِّ

هما كتَب  ، أيُّ  95 على صورِة كسٍر َعشريٍّ
1000 اكت�ِصِف الخطاأَ: كتَب كلٌّ من عمَر وأحمَد الكسَر    28

الكسَر العشريَّ بصورٍة صحيحٍة؟ اْشرْح.

؟ كيَف ُتساِعُدك الصيغُة اللفظيُة للكسِر على كتابِة الكْسِر الَعشريِّ    29

عمُر

0.950 = 95 
1000

اأحمُد

0.095 = 95 
1000
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ْمَن اأجزاِء الألِف ُة �صِ ْمَن اأجزاِء الألِفالقيمُة المنزليَّ ُة �صِ القيمُة المنزليَّ  4 -  1

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
�أق���������ر�أُ �ل���ك�������ش���وَر �ل��ع�����ش��ري��َة 
�لقيا�شيِة  يِغ  ّ بال�شِ و�أكُتُبها 

و�لتحليليِة و�للفظيِة.

ًة  َسَبَق أْن عرفَت جدوَل المنازِل لأَلعداِد، وُيمكُن توسيُعُه لَيشمَل كسوًرا عشريَّ
َمنزلِة  منزلَة اآلحاِد عن  العدِد  الَعشريُة في هذا  الفاِصلُة  مثل 72.69 وتفِصُل 

األجزاِء من َعشرٍة.

يغتيِن القياسيِة والتحليليِة. ُيمكُنُك كتابُة الكسوِر الَعشريِة بالصِّ

في األولمبياِد الخاصِّ الذي ُأقيَم في مدينِة 
شنغهاي بالصيِن عاَم 2007م، حقَق السبَّاُح 

السعوديُّ عبُدالرحمِن بُن حسٍن الحمداُن 
َة في سباِق  )11سنًة( الميداليَة الذهبيَّ

25متًرا َصْدر في زمٍن َقْدُره 72.69 ثانيًة.
َتقرُأ هذا الَزمَن كما يلي: اثناِن وَسبعوَن ثانيًة 

وتسعٌة وستوَن من مئٍة من الثانيِة. 
َوتكُتُبه كما يلي:

72 ثانيًة و 69 ُجزًءا من مئٍة من الثانيِة.

قِم الذي تحَته َخطٌّ في العدِد 0.247. ثمَّ اكتْب قيمَتُه.  َسمِّ منزلَة الرَّ
 الرقُم 7 موجوٌد في منزلِة َأجزاِء األلِف، وقيمُتُه ُتساوي 0.007 

1

ِة َمنازُل الأرقاِم في الُك�صوِر الَع�صريَّ

الدر�س 1-4: القيمة المنزلية �صمن اأجزاء الألف 25

الرقُم 9 موجوٌد في منزلة اأجزاِء المئِة؛ 
اإذْن قيمُتُه ُت�صاوي 0.09

الع�صرِة؛  اأجــزاِء  منزلة  في  موجوٌد   6 الرقُم 
اإذْن قيمُتُه ُت�صاوي 0.6

الع�صـراتالآحـــاداأجزاء الع�صرةاأجزاء المئةاأجزاء الألف

09627
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اللِة  للدِّ )و(  الَعطِف  استعمْل حرَف  اللفظيِة،  بالصيغِة  ِة  الَعشريَّ الُكسوِر  لِكتابِة 
ِة آلخِر رقٍم في الَعدٍد. ِة والقيمِة المنزليَّ على الفاِصلِة الَعشريَّ

ِة  القياسيَّ يغتيِن  بالصِّ ألٍف  من  َعَشَر  َوأربعَة  مئٍة  وِستَّ  َخمسًة  العدَد  اْكتِب 
ِة. والتَّحليليَّ

ُة: 5.614 يغُة الِقياسيَّ الصِّ
يغُة الَتحليليَُّة:  قيمُة 5  5           الرقُم 5 في َمنزلِة اآلحاِد   الصِّ

 قيمُة 6  0.6           الرقُم 6 في َمنزلِة أجزاِء العشرِة
 قيمُة 1  0.01           الرقُم 1 في َمنزلِة أجزاِء الِمئِة

قيمُة 4  0.004        الرقُم 4 في َمنزلِة َأجزاِء األلِف
يغُة التحليليُة للَعدِد ِهَي: 5.614 = 5 + 0.6 + 0.01 + 0.004 إذِن الصِّ

2

ُة والتَّحليليُة يغتاِن الِقيا�صيَّ ال�صِّ

الِقيا�ُس: جمَع محمٌد 3.79 كجم تمًرا من نخلٍة في فِناِء منزلِه. 
يغِة اللَّفظيِة. اقرْأ هذا العدَد ، ُثَم اكتْبه بالصِّ

الع�صـراتالآحـــاداأجزاء الع�صرةاأجزاء المئةاأجزاء الألف

973

آِخُر رقٍم هو 9، َومنزلُتُه ِهي أجزاُء المئِة.
يغُة اللفظيُة: ثالثٌة وتسعٌة وسبعوَن من ِمئٍة. الصِّ

3

ُة يغُة اللفظَيّ ال�صِّ

ك��م��ا ه���و �ل����ح����اُل ف���ي �لأع��������د�ِد, 
�لَمنزليَِّة  �لقيمِة  َفْهُم  ُي�شاِعُدك 
�لَع�شريِة  �ل��ُك�����ش��وِر  ِق�����ر�ءِة  ع��ل��ى 

يغِة �للفظيِة. وِكتابِتها بال�شِّ

يغُة ِمثاٌلالتَّعريُفال�صِّ

ُة ُة أو الشائِعُة لِكتابِة اأَلعداِد باستعماِل اأَلرقاِم.الِقياسيَّ 10.49الطريقُة العاديَّ

ُة طريقٌة لِكتابِة الَعدِد على صورِة َمجموِع ِقَيِم َأرقاِمِه، لِبياِن القيمِة التَّحليليَّ
ِة لِكلٍّ ِمنها. 0 + 10 + 0.4 + 0.09الَمنزليَّ

ُة َعشرٌة وتسعٌة وأربعوَن من طريقٌة لكتابِة العدِد بالكلماِت.اللفظيَّ
الِمَئِة

مفهوم اأ�صا�صيتمثيُل الك�صوِر الع�صريِة
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ارتفَعْت أسعاُر الحليِب في الَموسِم الماِضي بمقداِر 0.334، اكتْب هذا العَدَد بالصيغِة التحليليَِّة.  22

ـِر َتبخُّ عند  المتبقّيَة  الملِح  كميـاِت  المجـاوُر  الجـدوُل  يبيُن   23

الَعدديِن اللذيِن ُيمثِّالِن كميَة   0.03 متر مكعٍب من الماِء. اقرأِ 
الِملِح ، ثمَّ اكتْبهما بالصيغِة اللفظيَِّة.

ا يأتي ، ثم اكتْب ِقيَمَتُه المنزليَة: مثال 1 قِم الَّذي تحَته َخطٌّ في ُكلٍّ ِممَّ َسمِّ َمنزلَة الرَّ

يغِة الِقياسيَِّة. مثال 2 ا يأتي بالصِّ اكتْب ُكلَّ عدٍد ممَّ

يغِة اللفظيَِّة: المثاالن 2، 3 يغِة الَتحليليَِّة، ثم اقرْأُه، واكتْبُه بالصِّ ا يأتي بالصِّ اكتْب ُكلَّ عدٍد ممَّ

يغِة التحليليَِّة ، ثم اقرْأُه، واكتْبُه بالصيغِة اللفظيَِّة: المثاالن 2، 3 اكتْب ُكلَّ عدٍد مما يأتي بالصِّ

17 10+ 1 + 0.9 + 0.02 + 160.003 َخمسوَن وستٌة من ِمئٍة15 13 و 9 أعشاٍر

63.47 119.56 124.072 1381.453 14

4.28 180.917 190.05 202.047 21

6.14 132.095 2

4 20 + 6 + 0.9 + 0.01 + 30.004 5 و 87 من مئٍة 

19.4 535.19 61.608 72.085 8

قِم الَّذي تحَته َخطٌّ ، ثم اكتْب ِقيَمَتُه المنزليَة: مثال 1 َسمِّ َمنزلَة الرَّ

يغِة الِقياسيَِّة: مثال 2 اكتْب ُكلًّ من الَعدديِن اآلتييِن بالصِّ

المنزليََّة   القيمَة  تستعِمُل  10  ناقْش كيَف 

ِة.  في قراءِة الكسوِر العشريَّ

َيقطُع الَعنكبوُت مسافَة واحٍد وتسعِة أعشاِر    9
الكيلومتِر في الساعِة. اكتْب هِذِه القيمَة على 

 . صورِة كسٍر َعشريٍّ

مقارنة كميات الملح
كمية الملحم�صدر المياه

لمحيط كجما  1.2

ة كجمبحير  0.004
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يغِة التحليليَِّة. َلٌة َمْفتوَحٌة: اكتْب عَدًدا يكوُن فيِه الرقُم 6 في منزلِة َأجزاِء األَلِف ،  ثمَّ اكتْبُه بالصِّ َم�ْصاأَ  24

ِد الكسَر العشريَّ المختلَف فِيَما يِلي، ثمَّ وضْح إجابَتَك. اكت�صِف المختلَف: حدِّ  25

خم�سٌة وت�سُعُ 
وثالثون من مئة

0.09 + 0.3 + 5 5.39
5 َو 39 جزء من 

ع�سرة  

؟  8 
10 26   ما ميزُة استعماِل 0.8 َبداًل من

ما الكسُر العشريُّ الِذي يمثُلُه الجزُء   27

المظلُل في الشكِل التالي؟ )الدرس 1 - 3(

3.5 جـ(   35 اأ(   
0.035 د(   0.35 ب(   

اكُتِب الكسَر العشريَّ في الصورِة القياسيِة  الِذي   28

يمثُل مجموَع قيمِة ورقٍة نقديٍة مْن فئِة الخمسيَن 
 ريااًل، و3 أوراٍق نقديٍة مْن فئِة العشرِة رياالٍت، 
و4 قطٍع نقديٍة مْن فئِة الرياِل مقارنًة بقيمِة ورقٍة 

نقديٍة مْن فئِة المئِة رياٍل.  )الدرس 1 - 4(

0.84 جـ(   84 اأ(   
0.084 د(   8.4 ب(   

: )الدرس 1 - 3( ا يأتِي واكتْبُه عَلى صورِة كسٍر عشريٍّ مثِّْل كلَّ كسٍر ممَّ
    100 _ 7    32      1000 _ 541    31      100 _ 29   30      10 _ 6    29

ا يأتِي مستعمًل )> ، < ، =(: )الدرس 1 - 2( قارْن بيَن العدديِن فِي كلٍّ ممَّ
23904156  23904156  35  590  5670  34  813  830  33

بلَغ عدُد سكاِن المملكِة العربيِة السعوديِة منتصف عام 2020 م حواَلي 35 مليوَن نسمٍة. اكتْب هَذا العدَد   36

بالصيغِة التحليليِة. )الدرس 1 - 1(
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ا يأتِي، ثمَّ  سمِّ منزلَة الرقِم الِذي تحَتُه خطٌّ في كلٍّ ممَّ
اكتْب قيمَتُه المنزليَة: )الدرس 1 - 1(

953187  2  14292460375  1

ٍد: في أيٍّ مَن األعداِد التاليِة  اختياٌر ِمن ُمتَعدِّ  3

60000000؟  ُتساِوي   6 للرقِم  المنزليُة  القيمُة 
)الدرس 1 - 1(

جـ( 564103278    اأ( 1862940 

ب( 16743295   د( 693751842  
البيانيِّ  حّل السؤالين )4، 5( باالستفادِة مَن الرسِم 
مناطَق  السكاِن في ثلِث  توزيَع  يَمّثُل  أدَناُه، والِذي 
إداريٍة في المملكِة العربيِة السعوديِة لعاِم 1437هـ: 

)الدرس 1 - 1(

8216284

2132679

4900325

اكتْب عدَد سكاِن منطقِة الرياِض بالصيغتيِن   4

اللفظيِة والتحليليِة.

اكُتْب عدَد سكاِن منطقِة المدينِة المنورِة بالصيغِة   5

اللفظيِة.

ا يأتِي مستعمًل   قارْن بيَن العدديِن في كلٍّ ممَّ
)> ، < ، =(: )الدرس 1 - 2(

524  542 7  90  84 6

6231  6132 9  1024  925 8

في عام 1428هـ بلَغ عدُد حجاِج بيِت اللِه   10

ا، بينَما كاَن عدُد  الحراِم 2454325 حاجًّ
ا. في  الحجاِج عاَم 1434هـ 1980249 حاجًّ

أيِّ عاٍم كاَن عدُد الحجاِج أكبَر؟ )الدرس 1 - 2(

ٍد: ما الكسُر العشريُّ الِذي  اختياٌر ِمن ُمتَعدِّ  11

يمثُل الجزَء المظلََّل في الشكِل أَدناُه؟ )الدرس 1 - 3(

جـ( 0.057    اأ( 5.7 

ب( 0.57   د( 0.0057  

ا يلِي، واكْتبُه عَلى صورِة كسٍر  مثِّْل كلَّ كسٍر ممَّ
: )الدرس 1 - 3( عشريٍّ

  100 _ 85   13    10 _ 1    12

  1000 _ 39    15    1000 _ 492   14

اكُتْب أربعَة أجزاٍء مْن مئٍة عَلى صورِة كسٍر   16

. )الدرس 1 - 3( عشريٍّ

17   ما الفرُق بيَن العدديِن 

142 ألًفا َو 142 جزًءا من ألٍف؟ وضْح َذلَِك. 
)الدرسان 1 - 2 ، 1 - 4(

ِل 1 ِف الَف�صْ اْخِتباُر ُمْنَت�صَ
الدرو�س من 1-1 اإلى 4-1 1
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ِة ِةُمقاَرنُة الُك�صوِر الَع�صريَّ ُمقاَرنُة الُك�صوِر الَع�صريَّ  5 - 1

ِة كما ُنقارُن بيَن األعداِد. ُنقارُن بيَن الكسوِر الَعشريَّ

يمثُل الجدوُل المجاوُر الزمَن الذي اْستغَرَقه 
صالٌح في تحميِل مقطعيِن تعليمييِن من 
.) بكِة الَعالميَِّة )اإلنترنتِّ َموقٍع َعلى الشَّ

َأيُّ المقطعيِن َأْطوُل؟

ًة ثانيًة. َأيُّ المقطعيِن َأْطوُل؟ حا�صوٌب: انظْر إلى الَجدوِل َأعَلُه مرَّ

الطريقُة 1: استعماُل خطِّ اأَلعداِد

C01-043A-105939

    

 

كلُّ عدٍد هو اأكبُر من الأعداِد التي تقُع عن ي�ساِره. وبما اأن العدَد 3.8 
يقُع عن يميِن 3.6، فاإن 3.8 < 3.6

إذِن المقطُع الثَّاني هو األطوُل.

1

ِة ُمقارنُة الك�صوِر الَع�صريَّ

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
�أقارُن بيَن �لك�شوِر �لع�شريِة. 

�ْلُمْفَرَد�ُت

كسوٌر عشريٌة متكافئٌة

الزمن )دقيقة(المقطع
13.6
23.8

ِة الطريقُة 2: استعماُل القيمِة المنزليَّ
الخطوُة 3الخطوُة 2الخطوُة 1

ِب الك�سوَر  رتِّ

الع�سريَة بحيث 

تكوُن الفوا�سُل 

بع�ُسها تحت 

بع�ٍض.

3.6

3.8

قارْنْ بيَن اأرقاِم 

المنزلِة الكبرى

3.6

3.8

الرقماِن في منزلِة 

الآحاِد مت�ساوياِن

َتاِبِع المقارنَة حتى ت�سَل 

اإلى رقميِن مختلفيِن

3.6

3.8

رِة، في منزلِة اأجزاِء الع�سْ

 6 > 8

اإذن 3.8 < 3.6

ر�بط �لدر�س �لرقمي

www.ien.edu.sa
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قارْن بيَن العدديِن 0.450، 0.45 مستعمًل )> ، < ، =(:
ُر قيمُة الكسِر العشريِّ بإضافِة صفر إلى يمينِه. 0.450 = 0.450          َأِضْف ِصفًرا. ال َتتغيَّ

إذْن: 0.450 = 0.45
قارْن بيَن العدديِن 8.69، 8.6 مستعمًل )> ، < ، =(:

    8.69  8.69  
    8.6  8.60    َأِضْف ِصفًرا عن يميِن الَعدِد 8.6 حتى َتَتساَوي َأعداُد المناِزِل 

ِة في الَعدديِن. الَعشريَّ

بِما أنَّ 9 <  0 في منزلِة أْجزاِء الِمئِِة، إذن 8.69  < 8.6 

2

3

ِة مقارنُة الك�صوِر الَع�صريَّ

=

ى ُكسوًرا عشريًة ُمتكاِفئًة. ُة التي لها القيمُة نفُسها ُتسمَّ الكسوُر العشريَّ

ُر ِقيمَتُه. يبيُن النموذُج أن إضافَة اأَلصفاِر عن َيميِن الَكسِر الَعشريِّ ال ُتغيِّ

 80  أو 0.80
 8  أو  0.8     100

10    

الشكليِن في  الُمظلَّالن   الجزآن 
ُمتساوياِن، إذْن 0.8 = 0.80

ا يأتِي مستعمًل )> ، < ، =(: األمثلة 3-1 قارْن بيَن العدديِن في كلٍّ ممَّ
0.7    0.5       10.26    0.62    23.70    3.7      3

4.44    4.40    40.102    0.300 59.618    9.624 6

8.001     8.001 70.42   0.375 86.5    6.500 9

بلَغ منسوُب األمطاِر التي هطَلْت على مدينِة عنيزَة ذاَت يوٍم 13.7 ملمتًرا ، بينَما بلَغْت في مدينِة الرسِّ في   10

ذلك اليوم 8.486 ملمتراٍت.  َأيُّ المدينتيِن كانْت فيها َكميُة األمطاِر أكثَر؟

كيَف تعرُف أنَّ َكسريِن َعشرييِن ُمتكافِئاِن؟   11
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َتبلُغ درجُة حرارِة ِجسِم الِقطِّ الطبيعيِة 38.61° س، ودرجُة حرارِة جسِم األَرنِب الطبيعيِة 39.5° س.   27

؟ أيُّهما درجُة حرارِة جسِمه الطبيعيِة أَقلُّ

َأيُّهما َأعلى َثمنًا: البندُق أم اللوُز؟  28

؟ َأيُّهما َأقلُّ ثمنًا: الُفستُق أم الفوُل السودانيُّ  29

؟ نُف األقلُّ َثمنًا من الفوِل السودانيِّ ما الصِّ  30

ا يأتِي مستعمًل )> ، < ، =(: األمثلة 1 - 3 قارْن بيَن العدديِن في كلٍّ ممَّ

مَن   باالستفادِة   30-28 المسائِل  من  ُكلًّ  ُحلَّ 
مشترياٍت  أثماَن  يبيُن  الَِّذي  الُمجاوِر  الجدوِل 

ِة. من أحِد المراكِِز التجاريَّ

ْر إِجابَتَك.  ًة العدُد 46 ُيعادُل الكسَر العشريَّ 0.46؟ َفسِّ َتَحدٍّ : كْم مرَّ  32

ْر إجابَتَك. َلٌة َمْفتوَحٌة: اكتْب كسريِن عشرييِن ُمكافئيِن للكسِر 18.7 ، وفسِّ َم�ْصاأَ  31

بِه واالختالِف بين ُمقارنِة األعداِد ومقارنِة الكسوِر العشريِة؟ 33      ما َأوُجُه الشَّ

4.1     4.4      120.37    0.39      132.150    2.15    14

0.006    0.1       150.647    0.652    160.001    0.09    17

7.30    7.304  182.8    2.800    196.6    6.57    20

0.90    0.91    2111.34    11.341 224.972    4.972 23

124.1    124       2436.6    36.504 255.10    5.09    26

فاتورُة م�صترياٍت

الثمُن )ريال(ال�صنُف
لفستق 61.95ا
لبندق 41.25ا
66.5اللوز

السوداني 56.3الفول 
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ِة ِةَترتيُب الأعداِد والُك�شوِر الَع�شريَّ 1  - 6             َترتيُب الأعداِد والُك�شوِر الَع�شريَّ

الجدوُل المجاوُر يبيُن َسَعَة َعدٍد من 
مالِعِب كرِة القدِم في المملكِة العربيِة 

السعوديِة. استعمِل الِقيمَة المنزليَة لترتيِب 
سعِة المالعِب مَن األكبِر إلى األصغِر.

مالِعُب: انظْر إلى الجدوِل السابِق، َورتِّْب سعَة المالِعِب مَن األكبِر 
إلى األصغِر.

ريقُة 1:  استعماُل القيمِة المنزليِة الَطّ
الخطوُة 3: قاِرْن بيَن  

األرقاِم في المنزلِة 
اليِة. التَّ  

الخطوُة 2: قاِرْن بيَن  
األرقاِم في المنزلِة 

الكبرى.  

الخطوُة 1: 
اكتِب األعداَد 

ا. َعموديًّ

7 0 1 0 07010070100
2 3 0 0 02300023000
2 2 5 0 األصغر02250022500

األكبر

ريقُة 2:  استعماُل َخطِّ األعداِد الَطّ

22500

20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

23000 70100

 

إذن ترتيُب َسعاِت المالعِب من األكبِر إلى األصغِر كالتالي:
22500    ، 23000    ، 70100 

1

َترتيُب الأعداِد

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
وك�شوًرا  اأع����داًدا  ���ُب  اأرتِّ

ع�شريًة.
عدد الملعُب

المتفرجين
إستاُد الملِك فهٍد الدوليُّ 

70100)الرياض(

إستاُد األمير فيصل بن فهد
23000)الرياض(

إستاُد األمير محمد بن فهد 
22500)الدمام(

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ريا�صٌة: يبيُن الجدوُل الُمجاوُر النقاط التي 
َحصَل َعليها سالٌم في ثلِث مسابقاٍت في 

رياضِة الُجمباِز.
َرتِِّب النقاَط مَن الصغَرى إلى الكبَرى.

غرى إلى الُكبرى كما يلي:  فيكوُن ترتيُب النقاِط من الصُّ
9.375 ، 9.275 ، 8.950

بريٌد: َنقَل ساِعي البريِد 4 طروٍد ُكتُلها بالكيلوجراِم كما يلي:
 22.7  ،  23.84  ،  22  ،  23.9، رتِّْب هذِه الكتَل من األكبِر إلى األصغِر.

ترتيُب الكتِل من األكبِر إلى األصغِر كما يلي:
22  ،  22.7  ،  23.84  ،  23.9

النقاطالم�صابقُة2
9.375العارضُة
8.950الحصاُن

9.275األرضيُّ

الخطوُة 1: َرتِِّب الَفواِصَل 

َة َعموديًّا. العشريَّ

الخطوُة 2: قاِرْن بيَن األرقاِم 

في المنزلِة الكبرى.

9 . 2 7 59 . 2 7 5  9 . 2 7 5
8 . 9 5 08 . 9 5 0 8 . 9 5 0 
9 . 3 7 59 . 3 7 59 . 3 7 5

الخطوُة 3: قاِرْن بيَن األرقاِم في المنزلِة 

التاليِة للكسريِن العشرييِن الباقييِن.

األصغر   
األكبر

3

الخطوُة 1: َرتِِّب الَفواِصَل 

َة َعموديًّا. العشريَّ

الخطوُة 2: َأِضْف َأْصفاًرا  عن يميِن 

األعداِد حتى َتتساَوى أعداُد مناِزلِها.

2 2 . 72 2 . 7 02 3 . 9 0
2 3 . 8 42 3 . 8 42 3 . 8 4
2 2
2 3 . 9

2 2 . 0 0
2 3 . 9 0

2 2 . 7 0
2 2 . 0 0

الخطوُة 3: قاِرْن بيَن األعداِد 

َورتِّبها بحسِب القيِم المنزليِة.

ِة َترتيُب الأعداِد والك�صوِر الَع�صريَّ

َرتِّْب ُكلَّ مجموعٍة من األعداِد فيما يأتي من األصغـِر إلى األكبـِر: األمثلة 3-1
الَمسافاُت المقطوعُة بالكيلومتراِت : 567  ،  643  ،  590  ،  1645
َكمياُت األمطاِر بالسنتمتراِت : 1.9، 0.23  ،  1.58  ،  20.6

َأطواُل نباتاٍت ُمختلفٍة بالسنتمتراِت: 8.9  ،  8.59  ،  8.705  ،  38.05

َأطواُل َحشراٍت ُمختلفٍة بالسنتمتراِت : 1.35  ،  0.9  ،  1.48  ،  41.8

ُل عمليَة َترتيِب األَعداِد.  عن الُخطواِت التي ُتسهِّ  5

�أث��ن��اَء ترتيِب  �إ���ش��اف��ُة �لأ���ش��ف��اِر 
مجموعاٍت مَن �لأعد�ِد و�لك�شوِر 

�لع�شريِة.
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رتِّْب كلَّ مجموعٍة من األعداِد فيما يأتي من األصغِر إلى األكبِر: األمثلة 3-1
َأعماُر 4 ُمعلميَن بالسنيِن:6

30 ، 29 ، 32 ، 45
أطواُل 4 طالٍب في الصفِّ األوِل بالسنتمتراِت:7

110 ، 101 ، 99 ، 106
جيَن في مبارياِت كرِة قدٍم:8 أعداُد الُمتفرِّ

7248 ، 7300 ، 7249 ، 7342
التوفيُر السنويُّ ألربعِة موظفيَن بالرياِل:9

32829 ، 32830 ، 33200 ، 32547

المسافاُت بيَن خمِس منازَل طالٍب والمدرسِة 10
بالكيلومتراِت:

1.99 ، 2.18 ، 2.05 ، 2.34 ، 2.43

ُكتٌل ُمختلفٌة بالجراِم:11
8.91 ، 8.95 ، 9.02 ، 7.99 ، 9.14

ارتفاعاُت َأشجاٍر ُمختلفٍة باألمتاِر:12
11 ، 9.6 ، 10.2 ، 10 ، 9.8

أثماُن أربِع ألعاِب أطفاٍل بالرياِل:13
27 ، 25.8 ، 26.2 ، 25.4

ُيبيُن الجدوُل المجاوُر كمياِت إنتاِج   14

اإلسمنِت بالطنِّ في 4 شركاٍت 
في المملكِة العربيِة السعوديِة 

عاَم 1432هـ ، أيُّ الشركاِت أكثُر 
ها أقلُّ إنتاًجا؟ إنتاًجا؟ وأيُّ

اإنتاج الإ�صمنت عام 1432هـ
كة ل�صر )طن(ا الكمية 
مة ليما 5976000ا

7273958السعودية

لقصيم 4287660ا
قية لشر 3362832ا

َقها  َأفضُل 6 العبيِن في رياضِة الَقفِز الطويِل في إحَدى  فِيما َيِلي أطواُل المسافاِت التي َحقَّ  15

البطوالِت. ما المسافاُت التي َتزيُد على 8.23 أمتاٍر ، وتِقلُّ عن 8.59 أمتاٍر؟
8.25 م ، 8.47 م ، 8.59 م ، 8.24 م ، 8.32 م ، 8.31 م

يبّيُن الجدوُل الُمجاوُر قيَم القروِض الممنوحِة من   16

المؤسساِت التمويليِة عاَم 1431هـ. َرتِّْب هذِه 
القيَم من األَكبِر إلى األَصغِر.

المبلغ بالمليار ريالالموؤ�ص�صة

الزراعيِة التنميِة  0.753صندوُق 

العقاريِة التنميِة  6.795صندوُق 

الصناعيِة التنميِة  6.588صندوُق 

العامِة االستثماراِت  10.584صندوُق 

السعوديِّ التسليِف  4.396بنُك 
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َيعرُض الجدوُل أدَناُه بعَض الحقائِق عن 4 أفاٍع ُمختلفٍة. 

رتِّْب ُمعدَل َأطواِل ِصغاِر األَفاِعي من األكبِر إلى األصغِر.  17

رتِّْب أسماَء األَفاعي البالغِة بحسِب ُمعدالِت َأطوالِها من األكبِر إلى األصغِر.   18

رقيِة 152.4 سنتمتًرا.  وِط الشَّ 19  َيبلُغ ُمعدُل طوِل َأفعى السَّ

اكتْب ُجملًة تقاِرُن فيها بيَن طوِل هذِه األَفعى َوأطواِل األَفاِعي األُْخرى الُمْدرجِة في الجدوِل.

اكت�ِصِف الخطاأَ: رتََّب مهنٌد وسالٌم األعداَد: 0.088  ،  0.4  ،  0.007  ،  0.19 من األصغِر إلى   21

ْر إجابَتَك.  األكبِر. َأيُّهما كاَن َترتيُبُه صحيًحا؟ فسِّ

بٍة َتتراوُح ِقَيُمها بيَن 50.98 َو 51.6 ، وبيِّْن  َلٌة َمْفتوَحٌة: اكتْب قاِئمًة من َخمسِة َأعداٍد ُمرتَّ َم�ْصاأَ  20

ما إذا كاَن َترتيُبها من األصغِر إلى األكبِر أو من األكبِر إلى األصغِر.

األعداِد: بيِن  من  األْصغِر  الَعدِد  بإيجاِد  حلُّها  ُيمكُن  الحياِة  واقِع  من  22   مسألًة 

12.05  ،  11.9  ،  11.79  ،  12.2  ،  12.33 

مهنٌد
،  0.088  ،  0.007

0.4 ، 0.19

�سالٌم
 ،0.19  ،  0.007  ،  0.4

0.088

معدل طول �لأفعى �لبالغة �لأفعى
بال�شنتمرت�ت

معدل طول �شغري �لأفعى 
بال�شنتمرت�ت

63.527.9نحا�شيُة �لر�أ�ِس

لُّ �ملاِء 91.2521.5�شِ

121.629.5�أَفعى �جَلر�ِس

6115.2ملكُة �لأَفاعي
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أنَهى خالٌد المرحلَة األُوَلى من سباِق   23

جريٍّ في 15.163 ثانيًة، وأنَهى 
المرحلَة الثانيَة في 15.24 ثانيًة، أيُّ 

الخياراِت التاليِة يمثُل العالقَة بيَن 
 العدديِن 15.163، 15.24؟ 

)الدرس 1 - 5(

 15.24 < 15.163 اأ(   
15.24 > 15.163 ب(   
15.163 < 15.24 جـ(   
15.163 = 15.24 د(   

يبيُن الجدوُل المجاوُر   24

ِة في  عدَد األسرَّ
مستشفياِت وزارِة الصحِة 

لثالِث مناطَق إداريٍة في 
 المملكِة العربيِة السعوديِة لعاِم 1432 هـ . 

أيُّ الجمِل التاليِة صحيحٌة؟ )الدرس 1 - 6(
في  منها  أكبُر  القصيِم  منطقِة  في  ِة  األسرَّ اأ(  عدُد   

منطقِة المدينِة المنورِة.
أكبُر  المنورِة  المدينِة  منطقِة  في  ِة  األسرَّ ب(  عدُد   

منها في منطقِة الرياِض.
ِة. جـ(  منطقُة المدينُة المنورِة تضمُّ أقلَّ عدٍد مَن األسرَّ  

ِة. د(  منطقُة الرياُض تضمُّ أكبَر عدٍد مَن األسرَّ  

عدد �لأ�شرة يف م�شت�شفيات وز�رة 
�ل�شحة لثاث مناطق

عدد �لأ�شرة�ملنطقة
7322�لريا�س

2330�لق�شيُم

2580�ملدينة �ملنورة

ا يأتِي مستعمًل )> ، < ، =(: )الدرس 1 - 5( قارْن بيَن العدديِن في كلٍّ ممٍّ
10.65  10.56 27   2.37  2.79 26  46.5  46.49 25

اكتْب كلًّ مَن األعداِد اآلتيِة بالصيغِة اللفظيِة. )الدرس 1 - 4(
5.046 31   2.99 30   0.81 29   7.3 28

ُحلَّ كلًّ مَن المسائِل 32-34 باالستفادِة مَن الجدوِل أدَناُه، والِذي يبيُن أعداَد الركاِب المسافريَن على مْتِن 
الطائراِت السعوديِة مْن مطاراِت المملكِة العربيِة السعوديِة إلى بعِض المطاراِت الخارجيِة. )الدرس 1 - 1(

32 عبِّْر عْن عدِد الركاِب المسافريَن إلى مطاِر عّماَن بالصيغِة التحليليِة. 

33 ما المطاُر الِذي استقبَل أكبَر عدٍد مَن الركاِب المسافريَن؟ اكُتْب 

هَذا العدَد بالصيغِة التحليليِة.

34 اكُتْب عدَد الركاِب المسافريَن إلى مطاِر البحريِن بالصيغِة اللفظيِة.

�أعد�د �لركاب �مل�شافرين من مطار�ت �ململكة �إىل 
�ملطار�ت �خلارجية لعام 1432ه�

عدد �لركاب�ملطار

25184�لبحرين

397962دبي

59366َعّمان
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ِق".  ْر�ِس : �أَُحلُّ �لم�شائَل با�شتعماِل ُخطِة "�لتخميِن و�لتَّحقُّ ِفْكَرُة �لدَّ

7 - 1

لِبعِض الِجماِل َسناٌم واِحٌد، ولبعِضها اآلخِر َسناماِن. 
أثناَء رحلٍة في الصحراء رَأى محموٌد 19 َجَماًل َوَعدَّ 
نوٍع  كلِّ  من  َجَماًل  كم  سناًما.   27 فوَجَدها  أسنمَتها 

رَأى َمحموٌد؟

ما ُمعطياُت المسألِة؟
• بعُض الِجماِل لها َسناماِن، وبعُضها لها سناٌم واحٌد.

• رَأى محموٌد 19 َجماًل لها 27 سناًما.
ما المطلوُب؟

• كْم َجماًل من كلِّ نوٍع رأى محموٌد؟

ِق". يمكُن حلُّ هذِه المسألِة بطريقِة "التخميِن والتَّحقُّ

راِجْع.   8 + 11 = 19 َجَماًل. 
و 16 + 11 = 27 سناًما؛ إذِن اإلجابُة صحيحٌة.

20 سناًما + 9 سناماٍت = 29 سناًما.
اإلجابُة أكبُر من الَعدِد الُمْعطى، حاوْل مرًة ثانيًة بعدٍد أقلَّ 

من الجماِل ذات السناميِن، وعدٍد أكبَر من الِجماِل التي 
بسناٍم واحٍد.

 14َسناًما + 12 َسناًما = 26 َسناًما.
ًة ثانيًة بعدٍد أكبَر من  اإلجابُة َأقلُّ من العدِد الُمْعطى، حاوْل مرَّ

الِجماِل ذات السنامين َوعدٍد أقلَّ من الِجماِل التي بسناٍم واِحٍد.   

ْن: 10 جماٍل بسناميِن و 9 جماٍل بسناٍم واحٍد َخمِّ
ْق:  10 × 2 = 20 َسناًما    َتحقَّ

   9 × 1 = 9 َسناماٍت

ْن: 7 جماٍل بسناميِن و 12 َجَماًل بسناٍم واحٍد َخمِّ
ْق: 7 × 2 = 14 َسناًما َتحقَّ
          12 × 1 = 12 سناًما

إذْن رَأى محموٌد 8 ِجماٍل بسناميِن و 11 َجماًل بسناٍم واِحٍد.

ْن : 8 ِجمال بِسناميِن و 11 َجَماًل بسناٍم واحٍد َخمِّ
ْق: 8 × 2 = 16 َسناًما َتحقَّ
           11 × 1 = 11 َسناًما

16 َسناًما + 11 َسناًما = 27 َسناًما.
هذا التخميُن صحيٌح.

ر�بط �لدر�س �لرقمي
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من  نوعيِن  ثمَن  ريــااًل   258 عــاِمــٌر  ــَع  10 دف

راِت. إذا كاَن ثمُن الكيلوجرام مَن النوِع  الُمكسَّ
فكْم  ريااًل،   22 الثاني  ومَن  ريااًل،   18 األوِل 

كيُلوجراًما مْن كلِّ نوٍع اْشتَرى؟

هْل ُيمكُن الحصوُل على إجابٍة ُأْخرى لعدِد   1
 الِجماِل التي رآها محموٌد من كلِّ نوٍع؟ 

ْر إجابَتَك. َفسِّ

ْح كيَف َساعدْتَك طريقُة "التَّخميِن  وضِّ  2
ِق" على حلِّ هذِه المسألِة. والتَّحقُّ

5  رأْت هيفاُء 14 عجلًة على 6 دراجاٍت منها 

 دراجاٌت بعجلتيِن ، وُأْخرى بثالِث عجالٍت.
كْم دراجًة من كلِّ نوٍع رأْت هيفاُء؟

6 الجدوُل أدناه ُيبيُن أعداَد الركاِب في نوعيِن مَن 

إذا كاَن مجموُع  الصغيرِة والكبيرِة.  السياراِت 
يساِوي  النوعيِن  مَن  سياراٍت   7 في  الركاِب 

34 راكًبا، فما عدُد السياراِت ِمْن كلِّ نوٍع؟ 

3  افَترْض أنَك رأيَت 18 َجَماًل مجموُع َسناماتِها 
22 سناًما، فكْم َجَماًل من ُكلِّ نوٍع رأيَت؟

ْح سبَب َضرورِة َتسجيِل ُكلِّ ُمحاوالِت  4  وضِّ
التخميِن وَنتاِئِجها في الُجزِء الخاصِّ بِالحلِّ 

في ُخطَِّة حلِّ المسألِة.

ابقِة لإلجابِة عن األَسئلِة اآلتيِة: ارجْع إلى المسألِة السَّ

ِق" لحلِّ كلٍّ من  استعمْل خطََّة "التَّخميِن والتحقُّ
المسائِل اآلتيِة:

�شعة �ل�شيارةنوع �ل�شيارة
4 ركاب�شغيرة

7 ركابكبيرة

بْعًضا  خالًدا  َأعَطى  إذا  قلًما،   28 معلٍِّم  8 لَدى 

العدِد، وَأعَطى  منها، وَأعَطى بالاًل مثَلي ذلَك 
أحمَد مثَلي ما َأعَطى بالاًل، فكْم قلًما أَخَذ كلُّ 

طالٍب؟

العشرِة  فئَتي  مْن  نقديٍة  أوراٍق   8 سعاَد  9 لَدى 

قيمتَِها  مجموُع  كاَن  إذا  الرياالِت،  والخمسِة 
45 ريااًل، فكْم ورقًة نقديًة لديها مْن فئِة العشرِة 

رياالِت؟ 

7 َعدداِن مجموُعُهما 30، وحاصُل َضربِِهما 

176، ما الَعدداِن؟

مركِز  دخوِل  تذاكِر  أسعاَر  يبيُِّن  أدناُه  11 الجدوُل 

والتَّقنيـِة  للعلـوِم  العزيــِز  عبـِد  بـن  سلطـاِن 
)سايتك(. إَذا جمَع بائُع التَّذاكِر 222 ريااًل مْن 
غاِر؟ اِر مَن الكباِر والصِّ 12 زائًرا، فَما عدُد الزوَّ

�ل�شعُر�لفئُة
23 رياًل�لكباُر

17 رياًل�ل�شغاُر

12   كيَف تستعمُل ُخطَة 

اِر مَن  التخميِن والتحقِق لمعرفِة عدِد الزوَّ
الكباِر والصغاِر في السؤاِل 11؟
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�صراُع الك�صوِر الع�صريِة
مقارنُة الك�صوِر الع�صريِة

ِعِبيَن: 2 اأدواُت اللُّعبِة: َعَدُد الالَّ

ٌم من 0 إلى 9 ٌر مقسَّ •  مؤشِّ

أوراٌق.

: َتِعدَّ ا�سْ

كِل  ُم كلُّ العٍب 10 بطاقاٍت كما في الشَّ • ُيصمِّ
المجاوِر.

اْبَداأْ:

•  يديُر أحُد الالعبيِن المؤشَر، ثم يكتُب كلُّ العٍب 
الرقَم في أحِد الفراغاِت في بطاقتِه.

• ُيديُر الالعُب اآلخُر المؤشَر، ثم يكتُب كلُّ 
العٍب الرقَم في أحِد الفراغاِت في بطاقتِه.

• يستمرُّ اللعُب حتَّى تكتمَل الفراغاُت باألرقاِم.

•  الالعُب الذي يكوُن الكسُر العشريُّ المكتوُب 
في بطاقتِه أكبَر يكسُب نقطًة واحدًة.

• تتكرُر اللعبُة 10 مراٍت )حتَّى تنتهَي البطاقاُت(.

 • الالعُب الذي يحصُل على أكبِر 
عدٍد من النقاِط يكوُن هَو الفائَز.

C03-025C-829631-A
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ِل  اْخِتباُر اْلَف�صْ 1
: ا َيأتي على صورِة َكْسٍر َعشريٍّ اكتْب ُكلَّ كْسٍر ممَّ

31 
100  114 

10  1216 
1000  13

C01-056A-105939

الطول ) متر(النوع
27الحوُت الُمزعنُف

22حوُت ساي
18الحوُت الصائُب 
24الحوُت األزرُق

14  َأيُّهما َأطوُل؛ حوُت ساي أِم الحوُت الُمزْعنُف؟

15 َأيُّهما أقصُر؛ الحوُت الصاِئُب أم الحوُت األَزرُق؟

ُحلَّ المسألتيِن 14، 15 باالستفادِة مَن الَجدوِل أدَناُه:

ا يْأتِي   قارْن بيَن العدديِن فِي كلٍّ ممَّ
ُمستعمًل )> ، < ، =(:

 َسمِّ منزلَة الرقِم الذي تحَته َخطٌّ في كلٍّ ِمّما َيأتي، ثم 
اكتْب قيَمَتُه المنزليَة:

بالييَن   4( العدَد  اكتِب  ٍد:  ُمــتــَعــدِّ ِمــن  5 اختياٌر 

َو 76 مليوًنا َو 850 ألًفا( بالصيغِة القياسيَِّة.

237961 1804510372  2

6.457  30.892  4

 جـ( 4076850   اأ( 4076085
  د( 4076850000ب( 4760850

مْت َمحطٌَّة لِخدمِة السياراِت عرًضا لغسِل السيارِة  6  قدَّ

الصغيرِة بـ 7 رياالٍت والَكبيرِة بـ 12 ريااًل. إذا بَلَغ 
غسِل  مقابَل  ريااًل   370 يوٍم  ذاَت  الَمغسلِة  دْخُل 
في  ُغِسَلْت  نوٍع  كلِّ  من  سيارًة  فكْم   ، سيارًة   40

ِق. الَمحطَِّة؟ استعمْل استراتيجيَة التخميِن والتحقُّ

يغِة اللفظيَِّة: ا يأتي بالصِّ اكتْب ُكلَّ عدٍد ممَّ
3524064 75.921  8

ٍد: ما الَعدُد الذي ُيمثُِّل الُجزَء  9 اختياٌر ِمن ُمتَعدِّ

الُمظلََّل من النموذِج؟

 جـ( 0.06   اأ( 0.006
  د( 6.0ب( 0.6

2.568  ،  2.23 ، 2.09  ،  2.43  ،  2.587 

10  َرتِِّب األعداَد التالية من األصغِر إلى األكبِر:

8.2  8.9  160.4  0.15  17

1.201  1.251  180.700  0.7  19

20   الجدوُل أدَناُه ُيبيُن 

اجتِِه في  المسافاِت التي َقطَعَها أحمُد بدرَّ
3 أياٍم ُمتتاليٍة: 

في َأيِّ األياِم َقَطَع أحمُد َمسافًة تزيُد على   
ْر إِجابَتَك. 46 كيلومتًرا؟ َفسِّ

�لم�شافة ) كلم(�ليوم

40.98 كلم�لإثنين

55.30 كلم�لثاثاء

46.20 كلم�لأربعاء
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االختباُر التراكميُّ 1

اختِر اإلجابَة الصحيحَة:
دت إدارُة  في اجتماٍع ألولياِء أموِر الطالِب، حدَّ  1
 المدرسِة معلًما واحًدا لاللتقاِء بـ 12ولّي أمٍر،

حضُروا  الذيَن  األمــوِر  أولياِء  عدُد  كاَن  إذا   
ستكلُف  معلًما  فكْم  شخًصا،   72 االجتماَع 

إدارُة المدرسِة للقاِئِهم؟ 
7 معلميَن جـ(  5 معلمينَ  اأ(   
8 معلميَن د(  6 معلمينَ  ب(   

إلى   3 أضْف   ،168905٫252 العدُد  لديَك   2
منِزلة  مْن   2 واطرْح  األلوِف،  عشراِت  منزلِة 

األجزاِء مْن ألٍف. ما العدُد الناتُج؟ 

198905٫232 148905٫243    جـ(  اأ(   
198905٫250 د(   171905٫250 ب(   

3        ما الكسُر المكافُئ للكسِر العشريِّ 0٫058؟ 

 
1000
 _ 58 جـ(    اأ(   58 _ 10        

 10000 _ 58 د(          100 _ 58 ب(     

اختيار من متعدد الجزء 1 

سباحًة  سالٌم  قطَعَها  التِي  األشواِط  عدَد  المجاوُر  الجدوُل  يبيُن 
استمرَّ  إذا  التدريِب،  أثناِء  في  الماضيِة  األربعِة  األسابيِع  خالَل 
التي سيقطُعَها خالَل  فَما عدُد األشواِط  النمِط،  سَالٌم على هَذا 

األسبوِع الخاِمِس؟
18 شوًطا جـ(  16 شوًطا  اأ(   
20 شوًطا د(  17 شوًطا  ب(   

اقرأ السؤاَل
ابحْث عن النمِط إليجاِد عدِد األشواِط في األسبوِع الخامِس.

ُحلَّ سؤاَل االختباِر
أوجِد الزيادَة في عدِد األشواِط بيَن كلِّ أسبوَعيِن متتالييِن 

من األسابيع األربعِة األُوَلى.
ا. يزداُد عدُد األشواِط شوَطيِن أسبوعيًّ

إذْن عدُد أشواِط األسبوِع الخامِس هو 16+2 أو 18 شوًطا.
اإلجابُة هي جـ.

12345االأ�سبوُع

؟10121416عدُد االأ�سواِط

12345االأ�سبوُع

؟10121416عدُد االأ�سواِط

2+2+2+2+
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43  االختبار التراكمي

بلَغ عدُد سكاِن منطقِة عسيٍر   في عاِم 1431هـ 
مئِة  وثالَث  ألًفا  عشَر  وثالثَة  مئٍة  وتسَع  مليوًنا 
التِي  القياسيُة  واثنيِن وتسعيَن نسمًة. ما الصيغُة 

تعبُر عن هَذا العدِد؟ 
1392913 جـ(    1913392 اأ(   
1913923 د(    1139392 ب(   

عبِّْر عِن الجزِء المظلِل في الشكِل التالي  5
 .  على صورِة كسٍر اعتياديٍّ وكسٍر عشريٍّ

  100 _ 25    ،0٫25 اأ(   

  100 _ 40    ،0٫4 ب(   

  100 _ 60    ،0٫6 جـ(   

  100 _ 75     ،0٫75 د(   

أجْب عِن السؤاليِن التالييِن:
اكتْب عدَد طالِب الصفِّ الخامِس بالصيغِة اللفظيِة  6

ثمنُها  جديدٍة  يٍد  ساعِة  شــراَء  محموٌد  ــّرَر  ق  7
ا،  شهريًّ رياالٍت   110 يوفُر  كاَن  إذا  770 ريااًل، 
التِي توضُح عدَد األشُهِر  العدديَة  الجملَة  اكُتِب 
التِي يحتاُجَها لتوفيِر المبلِغ الالزِم لشراِء الساعِة.

: أجْب عِن السؤاليِن التالييِن موضًحا خطواِت الحلِّ

ْد َما إذا كاَن   5 _ 10   أكبَر أم  مثِِّل الكسَر   5 _ 10   ، ثمَّ حدِّ  8
 2   ، وضْح ذلَك.

أقلَّ مْن أو ُيساِوي   1 _

يحتاُج ميكانيكيٌّ عمَل ثقٍب ُقْطرُه تسٌع وعشروَن   9
ثقًبا  وعمَل  أخطَأ  إذا  المتِر،  مَن  ألٍف  مْن  جزًءا 
قطُرُه 0٫03 متر. فهل الثقُب الِذي عمَلُه أكبُر أم 

ا يحتاُجُه؟ وضْح ذلَك. أصغُر ممَّ

   4

االإجابة الق�صيرة الجزء 2 

حجم ال�صف
عدد الطالبال�صف
237الخام�س
215ال�صاد�س

االإجابة المطولة الجزء 3 

هَل تحتاُج اإَلى م�صاعدٍة اإ�صافيٍة؟
123456789اإَذا لْم ت�صتطِع االإجابًة عْن...

1-14-15-17-11-13-11-13-11-7فُعْد اإَلى الدر�ِس...

رُب �أتدَّ

َز ما  م��ن خ��اِل �لإجاب��ِة عل��ى �لأ�س��ئلة؛ حت��ى �أع��زِّ
تعلمُتُه من مفاهيَم وما �كت�سبُتُه من مهار�ت.

رُب �أتدَّ

ا.  للحياِة، ومناف�ٌس عالميًّ اأنا طالٌب معدٌّ

َز �أع���زِّ حت��ى  �لأ�سئل���ة؛  ع��ن  �لإجاب��ِة  خ���اِل   م��ن 
ما تعلمُتُه من مفاهيَم وما �كت�سبُتُه من مهار�ت.
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الجـمُع والطرُح 2
  ما وجُه ال�صبِه بيَن جمِع الأعداِد 

وجمِع الك�صوِرالع�صرّيِة؟

نجمُع الكسوَر العشريَة ونطرُحها كما نجمُع ونطرُح األعداَد، ففي كلتا 
الحالتيِن نجمُع أو نطرُح أرقاًما لها القيمُة المنزلّيُة نفُسها.

ِل؟ َماَذا اأََتَعلَُّم في هَذا اْلَف�صْ
تقريَب األعداِد والكسوِر العشرّيِة.	 

تقديَر نواتِج الجمِع والطرِح.	 
ِة وطرَحها.	  جمَع الكسوِر العشريَّ
استعماَل خصائِص الجمِع في جمِع األعداِد، وجمِع الكسوِر العشريِة ذهنيًّا.	 
ِة الحّل عكسيًّا.	  حلَّ مسائَل باستعماِل ُخطَّ

المفرداُت
األعداُد المتناغمُة التقريُب   

الموازنُة التقديُر   

السعوديِة  العربيِة  المملكِة  في  الصهالِء  جبِل  ارتفاُع  يبلُغ  ِمثاٌل: 
2.8 كلم، بينما يبلُغ ارتفاُع جبِل سفين في العراق 1.5 كلم.

كم يزيُد ارتفاُع جبِل الصهالِء عن ارتفاِع جبِل سفين؟
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2.8  
1.5-
1.3  



    
َة لتساعَدَك على تنظيِم معلوماتِك عن الجمِع والطرِح.   اعمْل هذه المطويَّ

ابدْأ بورقٍة واحدٍة من دفتِر المالحظاِت.
اطِو الورقَة من   1

الجانبيِن القصيريِن 
في اّتجاِه الُمنتصِف.

اطِو الجزَء العلويَّ   2

 ، فوَق الجزِء السفليِّ
ثم افتِح الورقَة.

على  الورقَة  ُق�َصَّ   3

الثانيِة  الطّيِة  طوِل 
لعمِل 4 أشرطٍة.

لكلِّ  اسًما  اكتِب   4

هو  كما  شريٍط، 
ُمبيٌَّن أدناه.

C02-001A-105939
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ْهِيَئـــــــُة التَّ

اأَجْب َعِن الأ�صئلِة الآِتَيِة:

َسمِّ منِزلَة الرْقِم الذي تحَتُه خطٌّ في كلٍّ مّما يأتي: الدرسان )1-1( ، )4-1(

أوِجْد ناتَِج الجمِع في كلٍّ مّما يأتي: )مهارة سابقة(

 3 + 7 7 9 + 2 811 + 60 9

30 + 52 101 + 4 + 7 11 1 + 5 + 8 12

وجمٌل  َبَقراٍت  و3  خروفاِن  خالي  َمْزَرعِة  وفي  ِجماٍل.  و6  واحدٌة  وبقرٌة  خراٍف   3 عّمي  َمْزَرعِة  13  في 

خالي؟ َمْزرعِة  في  الَحَيواناِت  عدِد  على  عّمي  َمْزرعِة  في  الَحَيواناِت  عدُد  يزيُد  كم  واحٌد. 

امأِل الفراَغ لتمثيِل كلِّ عدٍد مّما يأتي : )مهارة سابقة(

؟ آحاد  7 َعَشراٍت +  8 َعَشراٍت =   14

؟ َعَشراٍت 1 مئات +  2مئات =   15

10 عشراٍت ؟ مئاٍت +  5 مئاٍت =   16

؟ آحاٍد 13 آحاًدا = 1 َعَشرات +   17

؟ َعَشراٍت 1 مئات +  16 َعَشرًة =   18

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

52 1138 24.3 3

901 461021697548 52785 6
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ْهِيَئـــــــُة تقريُب الأعداِد والك�صوِر الع�صرّيِة تقريُب الأعداِد والك�صوِر الع�صرّيِة التَّ  1 - 2

ْر�ِص ِفْكَرُة الدَّ
اأُق��������ّرُب الأع��������داَد وال��ك�����س��وَر 

الع�سريَة.

اْلُمْفَرَداُت:
التقريُب

األعداِد  تقريُب  ويمِكُن  منه،  قريبٍة  قيمٍة  إيجاُد  هو  العدِد  بتقريِب  المقصوُد 
والكسوِر العشرّيِة.

اكتشــَف العلماُء فصيلًة جديدًة مــن جراِد البحِر 
 يبلــُغ طوُلــه 14.9ســم، وذلِــَك علــى عمِق 
2298 متًرا جنوَب المحيِط الهاِدي. وقد وصفْت 
أمــُل جراَد البحِر هذا، وقالْت: إنَّ طوَلُه 15ســم 

تقريًبا، وإّنُه اكُتِشَف على ُعمِق 2300م تقريًبا.

ِبِ العدَد 17818  جغرافيا: تبلُغ مساحُة دولِة الكويِت 17818 كلم2. َقرِّ
إلى أقرِب ألٍف، وهل هو أقرُب إلى 17000 أم إلى 18000؟

التي الُخطوُة 1: المنزلِة  في  الرْقِم  تحَت  ا  خطًّ ضْع 
إليها. التقريُب  ُيراُد 

17818

الواقُع عن الُخطوُة 2: الرقُم  8، وهو  الرقِم  إلى  انظْر 
. خطٌّ تحَتُه  الذي  الرقِم  يميِن 

17818

1 الُخطوُة 3: 5 أو أكبَر، فأضْف  الرقُم  إذا كاَن هذا 
أنَّ بما   ، تحَتُه خطٌّ الذي  الرقِم  إلى 

1 إلى الرقِم 7 5 فأضْف   >  8

17818

الرقِم الُخطوُة 4: يميِن  عن  الواقعِة  األرقاِم  كلَّ  ْل  بدِّ

بأصفاٍر. خطٌّ  تحَتُه  الذي 

18000

بتقريِب العدِد 17818 إلى أقرِب ألٍف، نحصُل على 18000، وخطُّ األعداِد 
أدناه يبّيُن أنَّ 17818 أقرُب إلى 18000 منُه إلى 17000

   



1

تقريُب الأعداِد الكلّيِة
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42 18317 2

7 110.079 ؛ أجزاء من مئٍة6 4.35 ؛ أجزاء من عشرٍة5 28.6 ؛ اآلحاُد

5729 31096 4

عنَد تقريِب الكسوِر العشرّيِة، عّيِن المنزلَة التي ُيراُد التقريُب إليها، ثّم حّدْد ما إذا 
كاَن العدُد األصليُّ أقرَب إلى تلَك المنزلِة أم إلى المنزلِة اأَلعَلى.

ا يأتِي إَلى المنزلِة الُمشاِر إليها: مثال 2 قّرْب كلَّ عدٍد ممَّ

: مثال 1 ا يأتِي إلى المنزلِة التي تحَتها خطٌّ قّرْب كلَّ عدٍد ممَّ

8  تبلُغ مســاحُة صحراِء النفوِد الواقعِة في المنطقِة 
الســعوديِة  العربيِة  المملكــِة  من  الشــماليِة 
56.32 كلــم2، ما مســاحُة هــذِه الصحراِء 

َعَشرٍة؟ من  جزٍء  أقرِب  إلى  ُمقّرًبا 

ُب العدَد 74.685  9  اشرْح كيَف تقرِّ
إلى أقرِب جزٍء من مئٍة.

قّرِب العدَد 46.73 إلى أقرِب جزٍء من َعَشرٍة، وهل هو أقرُب إلى 46.7، 
أم إلى 46.8؟ 

46.73 ا تحَت الرقِم في منزلِة أجزاِء الَعشَرِة. ضْع خطًّ الُخطوُة 1:

46.73 انظْر إلى الرقِم 3 الواقِع عن يميِن الرقِم 7  الُخطوُة 2:

46.73 الرقَم  تغّيِر  فال  من 5،  أقلَّ  الرقُم  هذا  كاَن   إذا 
، بما أنَّ 3 >5، الذي تحَتُه خطٌّ

هو. كَما  يبَقى   7 الرقَم  فإن 

الُخطوُة 3:

46.7 الذي  الرقِم  يميِن  عن  الواقَع  الرقَم   احذِف 
. تحَتُه خطٌّ

الُخطوُة 4:

ُب إلى 46.7. وخطُّ األعداِد يبيُن أن العدَد 46.73  إذْن 46.73 ُيقرَّ
إذِن اإلجابُة معقولٌة.  ،46.8 إلى  منُه   46.7 إلى  أقرُب 

46^73

46^7 46^75 46^8

2

ِة  تقريُب الك�صوِر الع�صريَّ

الأع���داِد  خ��طِّ  ا�ستعماُل  يمكُنَك 
للتحقِق من �سحِة حلِّك.
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ا يأتِي إلى المنزلِة الُمشاِر إليها: مثال 2 ْب كلَّ كسٍر عشريٍّ ممَّ قرِّ

: مثال 1 ا يْأتِي إَلى المنزلِة التي تحَتها خطٌّ قّرْب كلَّ عدٍد ممَّ
19 10681 11735  123705  13

106950 145750 1524921  16692300  17

20 67.142 ؛ اآلحاِد19 0.053 ؛ جزٍء من مئٍة18 8.17 ؛ جزٍء مْن عشرٍة

23 57.009 ؛ جزٍء من مئٍة22 4.32 ؛ جزٍء من َعَشرٍة21 36.81 ؛ اآلحاِد

الّدراجاِت  سباقاِت  أحِد  مسافُة  24  بلَغْت 
المسافَة  هذِه  ْب  قرِّ متًرا.   3374 الهوائّيِة 

إلى أقرِب مئِة متٍر.

أطناٍن   4.4 بيَن  ما  اإلفريقيِّ  الفيِل  25  كتلُة 
كتلٍة  وأكبَر  كتلٍة،  أقلَّ  قّرْب  أطناٍن.  و7.7 

. أقرِب طنٍّ إلى 

َعشرٍة تحصُل على  أقرِب جزٍء من  إلى  تقريبِهما  عنَد  اكتْب عدديِن مختلفيِن  م�صاألٌة مفُتوحٌة:    30

العدِد 18.3
:  اشرْح ما يحدُث عندما تقّرُب 9999.999 إلى أيِّ منزلٍة. 31  الِح�صُّ الَعدديُّ

32  موقفيِن من واقِع الحياِة يكوُن تقريُب األعداِد فيِهما مقبوًل.

علوم: يبيُن الشكُل المجاوُر وزَن شخٍص على كلٍّ مَن الكواكِب التاليِة: 
المشتِري، المريِخ، القمِر.

قّرِب الوزَن على القمِر والمشتري والمريِخ إلى المنزلِة المُشاِر إليها:

27 المشتري ؛  المئات القمر ؛  جزء من َعَشرةٍ   26

29 المريخ ؛ جزء من َعَشرٍة المريخ ؛  الَعَشراِت   28

الوزنالوزُن ُ )نيوتن)نيوتن((المكانالمكاُنُ
ي لُم�صتر يا لُم�صتر 1065٫931065٫93ا

ريخ لَمريخَ 159٫12159٫12الما
لقمـر لقمـرا 69٫6669٫66ا
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يبّيُن الجدوُل المجاوُر نتائَج ثالثِة 
ِح لوظيفٍة. متسابقيَن في اختباِر الترشُّ
عدُد نقاِط علي يزيُد 10 نقاٍط تقريًبا 

على عدِد نقاِط عبِداللِه.

تقديُر نواتِج الجمِع والطرِحتقديُر نواتِج الجمِع والطرِح  2 - 2

ْر�ِص ِفْكَرُة الدَّ
والطرِح  الجمِع  نواتَج  اأُق��ّدُر 
ب����ا�����س����ت����ع����م����اِل ال����ت����ق����ري����ِب 

والأعداِد المتناغمِة.

اْلُمْفَرَداُت
التقديُر

األعداُد  المتناغمُة

َق من معقوليِة إجابٍة، ُيمكُنَك  عنَدما ل تحتاُج إلى إجابٍة دقيقٍة، أو عنَدما تريُد التحقُّ
خاللِها. من  اإلجابِة  تقديُر  يمكُن  طريقًة  التقريُب  ويعدُّ  التقديَر.  تستعمَل  أْن 

قّدْر ناتَج 526 + 193 باستعماِل التقريِب.
قّرْب كلَّ عدٍد إلى أقرِب مئٍة، ثم اجمْع

أقرُب إلى 500 منُه إلى 600     
أقرُب إلى 200 منُه إلى 100     

إذْن  526 + 193 ُيساوي 700 تقريًبا.

1

التقديُر با�صتعماِل التقريِب

    526    
    193+

500    
 200+
700   

يمكُن أيًضا تقديُر نواتِج الجمِع والطرِح باستعماِل األعداِد المتناغمِة، وهي 
أعداٌد يسُهُل جمُعها وطرُحها ذهنيًّا.

ققاطاُطُال�صمال�صمالترتيبالترتيُبُ النالنِِّّ
89٫57علي1
80٫33في�صل2
79٫67عبداهلل3

التقديُر با�صتعماِل الأعداِد المتناغمِة

قّدْر ناتَج 458 – 340 باستعماِل األعداِد المتناغمِة.
بسهولٍة طرُحُهما  يمكُنَك  عدديِن  أوجْد 

إذْن  458 - 340  ُيساوي 100 تقريًبا.

2

    458    
    340-

450    
 350-
100    

458 قريٌب من 450
340 قريٌب من 350
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يمكُنَك تقريُب األعداِد إلى منزلٍة تجعُل التقديَر أسهَل. إذا قّربَت األعداَد إلى 
ِدّقًة. أكثَر  تقديٍر  على  الحصوِل  احتماُل  زاَد   ، أقلَّ منزلٍة 

المثاالن 1، 2 المتناغمَة:  األعداَد  أو  التقريَب  مستعمًل  يأتِي  مّما  كلٍّ  في  الطرِح  أو  الجمِع  ناتَج  قّدْر 

28    
 13+

  

1598    
 103-

  

210.08    
 5.6    +

  

3

4328  + 10450.766  - 2.65621.25  - 37.58

7 670+ 325681247  - 2521958.8  - 475.61082.3  + 751.2

بلَغْت كتلُة حمولِة شاحنِة سيَّاراٍت صغيرٍة 17110 كجم، بينما بلَغْت كتلُة حمولِة شاحنِة صفائِح حديٍد 11
13655 كجم. كم تزيُد كتلُة حمولِة شاحنِة السيَّاراِت الصغيرِة على كتلِة حمولِة شاحنِة صفائِح الحديِد 

تقريًبا؟

الحياِة. واقِع  من  مثاًل  أعِط  دقيقٍة؟  إجابٍة  على  الحصوِل  من  أنسَب  التقديُر  يكوُن  متى  12

طق�ٌص: بلَغ متوسُط درجاِت الحرارِة في مدينِة الرياِض خلَل خمسِة أياٍم 
أّما في مدينِة أبها فكاَن متوسُط درجاِت الحرارِة 28.2° س.  42.6° س، 

قّدِر الفرَق بيَن ُمتوسَطي درجاِت الحرارِة في المدينتيِن.

الطريقُة 2:الطريقُة 1:

قّرْب �إلى �أقرِب َع�شرٍة:

     42٫6    
    28٫2-

40    
 30-
10    

قّرْبْ �إلى �أقرِب �آحاٍد:

     42٫6    
    28٫2-

43   
 28-
15    

في  فهو 10° س  التقريِب،  باختالِف طريقِة  اختلَف  الطرِح  ناتَج  أّن  تالحُظ 
الحالِة اأُلوَلى، و15° س في الحالِة الثانيِة، علًما بأنَّ ناتَج الطرِح الدقيَق هو 

14.4° س ؛ إذْن بالتقريِب إلى أقرِب آحاٍد حصْلنا على تقديٍر أكثَر دّقًة.

3

التقديُر با�صتعماِل تقريِب الك�صوِر 
الع�صريِة
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قّدْر ناتَج الجمِع أو الطرِح في كلٍّ مّما يأتي مستعمًل التقريَب أو األعداَد المتناغمَة: المثاالن 1، 2

59    
   31-

  

13

ريالٍت،   5.25 بِـ  وحلوى  رياًل،   11.95 بـ  فْستًقا  اشتَرْت  إذا  رياًل،   40 صفاَء  مَع 
. الحلِّ ُخطواِت  وبّيْن  مَعها.  يبقى  الذي  المبلَغ  ولوًزا بِـ 14.75 رياًل. فقّدِر 

26

824    
   637-

  

16

1324    
   2064+

  

14

6820    
    195+

  

17

7.6    
   1.9+

  

15

52.85    
    9.09-

  

18

19310.6  + 150.9209.93+ 19.82112.49  - 24.86

221.692  - 4.08724592- 4201 2399- 986

يبّيُن الشكُل المجاوُر معدَل سرعِة طائرتيِن بالكيلومتِر في 
بات( على سرعِة  )فوكس  طائرِة  تزيُد سرعُة  الساعِة. كم 

. الحلِّ خطواِت  بّيْن  تقريًبا؟  )هاوكي(  طائرِة 

الطائرة25
هاوكي

بات فوكس 
675

2864

عة ل�صر ا
)كلم/�ص(

َلٌة َمْفتوَحٌة: اكتْب مسألًة لفظيًة يمكنَُك حلُّها بالطرِح. وقّدْر ناتَج الطرِح بطريقتيِن مختلفتيِن،  َم�ْصاأَ  27
وبّيِن الطريقَة التِي ُتعطي تقديًرا أكثَر ِدّقًة.

َر سلماُن وفهٌد الناتَج باستعماِل التقريِب. أيُّهما حصَل على التقديِر الصحيِح؟  اكت�صِف الخطاأَ: قدَّ  28
فّسْر إجابَتَك.

29     إذا قّربَت الَعدديِن المجموعيِن في جملِة جمٍع إلى منزلة أقل ، فهْل يكوُن 

التقديُر أكبَر من ناتج الجمع الدقيق أم أقلَّ منُْه؟ فّسْر إجابَتَك.

530   
 100+

630   

  529٫16    
  110٫48+

500   
 100+

600   

  529٫16    
  110٫48+

530   
 110+

640   

ُن فهٌد�صلما
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أشجاٍر  أربعِة  أطواَل  التالي  الجدوُل  يبيُن   30

يمثُل  يلِي  ا  ممَّ أيٌّ  الحدائِق.  إحَدى  في 
لألطواِل؟  الكليِّ  للمجموِع  تقديٍر   أفضَل 

)الدرس 2 - 2(

14م جـ(  8م  اأ(   
15م د(  12م  ب(   

اشترِت الجوهرُة تلفاًزا بعَد التخفيِض بمبلٍغ   31

قدُره 1989 رياًل، إذا كاَن السعُر األصلّيُ 
للتلفاِز قبَل التخفيِض يساِوي 2499 رياًل، فما 
أفضُل تقديٍر للمبلِغ الِذي وفرْتُه الجوهرُة عنَد 

شراِئَها هذا التلفاز؟ )الدرس 2 - 1(

3000 رياٍل 500 ريالٍ      جـ(  اأ(   
4000 رياٍل 1000 ريالٍ    د(  ب(   

دجباأال�صجرُة
الطولُ
2٫61٫84٫23٫3)مرت(

32 ثمُن قميٍص 50.49 رياًل، ما ثمُن القميِص مقرًبا إلى أقرِب آحاد؟ )الدرس 2 - 1 (

يِن )الخامِس والسادِس( في رحلٍة مدرسيٍة. إذا كاَن عدُد طالِب الصفِّ  33 شارَك 100 طالٍب من الصفَّ
الخامِس يزيُد 12 طالًبا عَلى عدِد طالِب الصفِّ السادِس. فما عدُد طالِب الصفِّ السادِس؟ ُحلَّ المسألَة 

مستخدًما استراتيجيَة التخميِن والتحقِق. )الدرس 1 - 7 (

34 يطُفو مكعُب الثلِج في الماِء، وذلَك ألنَّ كثافَتُه أقلُّ مْن كثافِة الماِء، 
 رتْب كثافَة الموادِّ الموضحِة في الشكِل المجاوِر من األقلِّ إلى 

 األكثِر كثافًة "علًما بأنَّ الكثافَة هَي مقَياُس الكتلِة لكلِّ وحدِة حجٍم".
 )الدرس 1 - 6 (

 قارْن بيَن العدديِن في كلٍّ مما يأتِي مستعمًل )< ، > ، =(: )الدرس 1 - 5 (

17.223  17.22 37   40.9  40.900 36  0.15  0.0561 35

اكتْب كلًّ مَن العدديِن اآلتييِن بالصيغِة القياسيِة. )الدرس 1 - 4 (
 0.003 + 0.02 + 0.9 + 1 + 10 39 38 13 و 9 أجزاٍء من عشرةٍ 

oIOÉ``ŸG

Ωƒ«æeƒdCG
Ú∏a

mè∏K oÖ©µe
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 2^7

0^4

0^9

1^0

3
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ا. ْر�ِص : اأحلُّ الم�صائَل با�صتعماِل خّطِة الحّل عك�صيًّ ِفْكَرُة الدَّ

3 - 2

إلى  ونقِلها  الطيوِر  لتربيِة  أقفاٍص  شراَء  مزارٌع  يريُد 
مزرعتِه. إذا كاَن مَعه 375 رياًل وتكلفُة القفِص الواحِد 
فكم  رياًل،   90 األقفاِص  ِة  كافَّ نقِل  وأجرُة  رياًل،   15

قفًصا يستطيُع أن يشترَي؟

ما معطياُت المسألِة؟
• المبلُغ المتوفُر مَع المزارِع هو 375 رياًل.

• تكلفُة القفِص 15 رياًل.
• أجرُة النقِل 90 رياًل.

ما المطلوُب؟
• كم قفًصا يستطيُع المزارُع أن يشترَي؟

ا" إليجاِد عدِد األقفاِص التي يمكُن للمزارِع  يمكُنَك الحلُّ باستعماِل خطِة "الحلِّ عكسيًّ
 شراُؤها. 

ابدْأ بالعدِد 375، وهو المبلُغ المتوفُر مَع المزارِع، ثم اطرْح منه 90 رياًل أجرَة نقِل 
ي على 15 رياًل، وهي تكلفُة القفِص الواحِد. ها، واقسِم المبلَغ المتبقِّ األقفاِص كلِّ

أوًل، اطرْح أجرَة النقِل مَن المبلِغ المتوفِر مع المزارِع
375 رياًل - 90 رياًل = 285 رياًل.

َي عَلى تكلفِة القفِص الواحِد. اقسِم المبلَغ المتبقِّ
 285 رياًل ÷ 15 رياًل = 19 

إذْن ُيمكُن شراُء 19 قفًصا.

 راجْع. بما أنَّ 19 قفًصا × 15 رياًل= 285 َو 285 + 90 = 375 رياًل،
فإنَّ اإلجابَة صحيحٌة.
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ا( في 1 اشــرْح كيَف استفْدَت من خطِة )الحلِّ عكسيًّ
إيجاِد عدِد األقفاِص التي يستطيُع المزارُع شراَءها.

 افتــرْض أنَّ المبلــَغ الذي لــَدى المــزارِع كاَن 
450 رياًل، فكم قفًصا يستطيُع أن يشترَي؟

استعمْل خّطَة )الحلِّ عكسيًّا( لحلِّ المسائِل اآلتيِة: 

2

ِق من اإلجابِة عنَد استعماِل  ما أفضُل طريقٍة للتحقُّ
خّطِة الحلِّ عكسيًّا؟

3

ا  اشرْح متى يمكُن أن تستعمَل خّطَة الحلِّ عكسيًّ
لحلِّ مسألٍة ما.

4

صوِر   بعِض  ببيِع  بالمدرسِة  الرحالِت  نادي  قاَم 
لجمِع  الطالُب  التقَطها  الَّتي  الطبيعيِة  المناظِر 
تكاليِف رحلٍة ميدانيٍة.  فباَع أوَل 20 صورًة مقابَل 
بتخفيِض  قاَم  ثم  الواحدِة،  للصورِة  ريالٍت   4
الثمِن إلى رياليِن للصورِة حتى يبيَع أكبَر عدٍد من 
التي بيعْت، علًما بأنَّ  الصوِر. ما مجموُع الصوِر 

النادَي جمَع 216 رياًل ثمًنا للصوِر التِي باَعَها؟

المدرسيِة 5 واجباتِِه  حلَّ  سالٌم،  القيا�ٌص:أنَهى 
الساعَة الـ 5 مساًء، إذا كان قد استغرَق 15 دقيقًة 
الرياضياِت، و30 دقيقًة في حلِّ  في حلِّ واجِب 

باِقي الواجباِت، فمَتى بدَأ سالٌم حل واجباتِِه؟

8

جمَعْت سناُء عدًدا من الطوابِع يزيُد بـ 15 طابًعا 
التي جمَعْتها سارُة. وجمَعْت  الطوابِع  على عدِد 
لبنى عدًدا يزيُد 8 على العدِد الذي جمعْتُه سناُء. 
جمَعْت  طاَبًعا  فكم  طاَبًعا،   72 لبَنى  جمَعْت  إذا 

سارُة؟

6

َيتقاَضى عامٌل 5 ريالٍت عن كلِّ ساعِة عمٍل قبَل 
هِر. إذا  الظهِر، و8 ريالٍت عن كلِّ ساعٍة بعَد الظُّ
بعَد  الثانيِة  الساعِة  عنَد  عمِلِه  من  العامُل  انتَهى 
الساعُة  كانِت  فكم  36ريــاًل،  وتقاَضى  هِر  الظُّ

عنَدما بدَأ العمَل؟

10    العملياِت التِي يمكُنَك 7

أن تستعمَلها إليجاِد المبلِغ الِذي كاَن مَع يوسَف 
في المسألِة رقم 9.

اشتَرى  أن  بعَد  رياًل   12 ليوسَف  البائُع  أعاَد 
يوسَف  مَع  كاَن  الذي  المبلُغ  ما  وخوذًة.  دّراجًة 

قبَل الشراِء؟

9



CA
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ِل  ِف الَف�صْ اْخِتباُر ُمْنَت�صَ
الدرو�ص من 2-1 اإلى 3-2 2

القِيا�صُ: قدْر كميَة الحليِب في العلبِة  12

المجاورِة إلى أقرِب عشرِة مللتراٍت. 
الدرس )1-2(

الُمشاِر  المنزلِة  إلى  يأتِي  ا  ممَّ عشريٍّ  كسٍر  كلَّ  ْب  قرِّ  
إليَها: الدرس )1-2(

 : خطٌّ تحَتها  التي  المنزلِة  إَلى  يْأتِي  ا  ممَّ عدٍد  كلَّ   قّرْب 
الدرس )1-2(

يأتِي مستعمًل  ا  ممَّ في كلٍّ  الطرِح  أو  الجمِع  ناتَج  دْر  قِّ
التقريَب أو األعداَد المتناغمَة. الدرس )2-2(

ا" لحلِّ السؤاليِن 14، 15:  استعمْل خطَة "الحلِّ عكسيًّ
الدرس )3-2(

11.8؛ اآلحاِد  4

37  1

4.328؛ جزٍء من عشرٍة  5

1249  2

0.016 ؛ جزٍء من مئٍة  6

776005  3

89
+62  815.9

-12.1  
9

عدُد المبارياِت التِي فاَز بها فريق كرِة قدٍم يزيُد   14
إذا  خسَرها.  التِي  المبارياِت  عدِد  على   13 بـ 
المبارياِت  عدُد  فما  مباراًة،  بـ17  الفريُق  فاَز 

التِي لعَبَها جميًعا؟

قرأِت العنوُد 35 صفحًة مْن كتاٍب يوَم األحِد،   15
صفحاٍت   6 وبِقَي  اإلثنيِن،  يوَم  صفحًة  و23 

دوَن قراءٍة، ما عدُد صفحاِت الكتاِب الكليِة؟

1215 + 371  1018.55 - 60.3  11

بلغْت  1432هـ  عاَم  ٍد:  ُمتَعدِّ ِمــن  اختياٌر   7
صادراُت المملكِة العربيِة السعوديِة من الِجماِل 
قرْب  جماًل.   71030 العربيِّ  الخليِج  لدوِل 

عدَد الجماِل إلى أقرِب مئٍة: الدرس )1-2(

        71100 71000  اأ(   جـ(  
       70000 71010ب(     د(  

16  كيَف تجُد الفرَق بيَن 
العدديِن 214، 215؟ الدرس )2-2(

القِيا�صُ: كْم يزيُد طوُل ضلِع المربِع عَلى   13
طوِل ضلِع المثلِث الموضحاِن أدَناُه تقريًبا؟ 

وضْح ذلَك. الدرس )2-2(

21.72 سم

18.45 سم

296مل
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ِل  ِف الَف�صْ اْخِتباُر ُمْنَت�صَ
الدرو�ص من 2-1 اإلى 3-2 جمُع الك�صوِر الع�صرّيِة وطرُحهاجمُع الك�صوِر الع�صرّيِة وطرُحها2  

ن�صاٌط للدر�ِص )2 -4(

يمكُنَك استعماُل ورِق المربعاِت لستكشاِف جمِع الكسوِر العشرّيِة وطرِحها.

ْر�ِص ِفْكَرُة الدَّ
ال��م��رّب��ع��اِت  ورَق  اأَ���س��ت��ع��م��ُل 
ل���ت���م���ث���ي���ِل ج����م����ِع ال���ك�������س���وِر 

الع�سريِة وطرِحِها.

 أوِجْد ناتَج 1.08 + 0.45
اعمــْل نموذًجــا للعدِد الُخطوُة  1:

1.08
ولتمثيِل العدِد 1.08، 

ْل شبكًة كاملًة  ظلِّ
 )10 في 10(،

 8  من شبكٍة ثانيٍة.
100

و

للعدِد  الُخطوُة  2: نموذًجــا  اعمْل 
0.45

العدِد 0.45،  ولتمثيِل 
مــن    45 

100
ــْل  ظلِّ

بلوٍن  الثـانــيِة  الشبـكِة 
مختلٍف.

يِن الُخطوُة  3: اجمِع الكسريِن العشريَّ
يمثُِّل  الذي  العشريَّ  الكسَر  واكتِب  جميَعها،  المظّللَة  المرّبعاِت  ُعدَّ 

عدَدها:  1.08 + 0.45 = 1.53 

1
ا�صتعماُل النماذِج لجمِع الك�صوِر الع�صرّيِة

C02-018A-105939

0.45 + 0.08 1

⎫⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎭⎫⎪⎬⎪⎭

C02-017A-105939

0.08   1  

⎫⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎭
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أوِجْد ناتَج 2.4 -1.07
اعمْل نموذًجا للعدِد 2.4الُخطوُة  1:

ْل  ولتمثيِل العدِد 2.4، ظلِّ
  40 

100
 شبكتيِن كاملتيِن و 

من شبكٍة ثالثٍة. 

اطرْح  1.07الُخطوُة  2:
لطــرِح 1.07، ضــْع عالمَة 
× على شــبكٍة كاملــٍة وعلى  
ِل  الُمظلَّ 7 مربعاٍت من الجزِء 
الثالثــِة، ثم عدَّ  الشــبكِة  من 

المرّبعاِت المتبّقيَة.
1.33 = 1.07- 2.4

2

ا�صتعماُل النماذِج لطرِح الك�صوِر الع�صرّيِة

فكر
45  +  108 النماذِج إليجاِد   استعماَل  ُمشابًِها   0.45  +  1.08 النماذِج إليجاِد  استعماُل  يكوُن  كيَف  1  اشرْح 

2  اشرْح كيَف يكوُن استعماُل النماذِج إليجاِد 2.4- 1.07 ُمشابًِها استعماَل النماذِج إليجاِد  240- 107

34  1.13 + 2.461.87+ 2.05

56 1.8- 2.911.15- 1.34

78 0.63 + 0.51 0.36 + 1.74

910 1.12- 2.05 2.74 - 2.93

11  كيَف يمكُن جمُع الكسوِر العشريِة أو طرُحها دوَن استعماِل النماذِج؟ وبّيْن مكاَن 

الفاصلِة العشرّيِة في ناتِج الجمِع، أو ناتِج الطرِح.

C02-020A-105939

2

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎬⎭

0.40

C02-021A-105939

1 - 2

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎬⎭

0.07 - 0.40

النماذَج: مستعمًل  اطرْح  أو  اجمْع 
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الستهالِك  العالميُّ  المتوسُط  يبلُغ 
لتًرا  المياِه حواَلْي 149.7  الفرِد من 

العربيِة السعوديِة على ذلك بمقداِر 136.2  بينما يزيُد في المملكِة  ا؛  يوميًّ
ا. لتًرا يوميًّ

ما متوسُط استهالِك الفرِد للمياِه في المملكِة العربيِة السعوديِة؟

نجمُع الكسوَر العشريَة ونطرُحها كما نجمُع ونطرُح األعداَد؛ إْذ نجمُع األرقاَم 
بترتيبِها  ابدْأ  تطرَحها،  أو  العشرّيَة  الكسوَر  تجمَع  ولكي  نفِسها.  المنازِل  في 
بحيُث تكوُن الفواصُل العشرّيُة بعُضها فوَق بعٍض، ثّم اجمْع أو اطرِح األرقاَم، 

وضِع الفاصلَة العشرّيَة في مكانِها في الناتِج.

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
اأَجمُع واأَطرُح ك�شوًرا ع�شريًة 

�شمَن اأجزاِء الألِف.

مياٌه: ارجْع إلى الُمعطياِت أعالُه، وأوِجْد ناتَج 136.2+149.7
ر : 150 + 136 = 286 قدِّ

الخطوُة 3 الخطوُة 2 الخطوُة 1
العشرّيَة  الفاصلَة  ضِع 
الناتِج. في  مكانِها  في 

كما  األرقاَم  اجمِع 
األعداَد. تجمُع 

العشرّيَة الفواصَل  رّتِب 

بعٍض. فوَق  بعَضها 

149.7     
136.2  +
285.9     

149.7     
136.2  +
285.9    

149.7     
136.2  +

لتًرا   285.9 المملكِة  في  المياِه  من  الفرِد  استهالِك  متوسُط  يبلُغ  إذْن 
ا، هذا المتوسُط ُيعِطي داللًة على ضرورِة الوعي والترشيِد في استهالِك  يوميًّ
تكوُن  وبذلَك  التقديرّيِة،  اإلجابِة  من  قريٌب  العدَد  هذا  أن  الحْظ  المياِه. 

إجابُتَك معقولًة.

1

جمُع الك�شوِر الع�شرّيِة

1

جمُع الك�شوِر الع�شرّيِة وطرُحهاجمُع الك�شوِر الع�شرّيِة وطرُحها  4 - 2
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1

11

234 6.32       
 1.46    +

      

0.89       
 0.03    -

      

0.54     
 7.8     +

      

14.8         
 10.26    -

      

  اشــرْح كيَف تكوُن إضافُة األصفاِر مفيدًة 
في جمِع الكسوِر العشرّيِة.

12

وبطاريًة  إلكترونيًة  ولعبًة  مقلمًة  أسماُء  اشترْت 
المجاوَر إليجاِد مجموِع  الجدوَل  استعمِل  عبِة.  للُّ

ما دفَعْتُه.

اجمْع أو اطرْح: المثاالن 1، 2

5 8.46 + 256 1.2- 6.75711.03- 19.21

81.64 + 3.00890.15- 8.9107.169 + 42.2

أوجْد 19.6 - 4.31 
16  = 4  - 20   قّدْر : 

ثّم الُخطوُة 1: بعٍض،  فوَق  بعَضها  العشرّيَة  الفواصَل  رّتِب 
أضْف صفًرا حتى تتساَوى منازُل الكسريِن.

19.60     
 04.31  -

اطرِح األرقاَم كما تطرُح األعداَد من اليميِن إلى الُخطوُة 2:
اليساِر، وأعِد التجميَع عنَد الضرورِة.

19.60     
 04.31  -
15    29    

5

19.60َضِع الفاصلَة العشرّيَة في الناتِج.الُخطوُة 3:     
 04.31  -
15.29    

التقديرّيِة،  اإلجابِة  من  قريٌب   15.29 أّن  15.29،  بما  يساوي  رِح  الطَّ ناتُج 
معقولٌة.  اإلجابُة  إذِن 

2

اإ�صافُة اأ�صفاٍر عن يميِن الك�صِر الع�صريِّ                                           

)ريال( الثمُن  ال�صنُف
14.95 اللعبُة
10.50 البطاريُة
12.75 المقلمُة

رِح مختلفيِن في القيمِة المنزلّيِة، فإنه  إذا كاَن الرقماِن األخيراِن في عددي مسألِة الطَّ
عدُد  يتساَوى  حتى  العشرّييِن  الكسريِن  أحِد  يميِن  عن  أصفاٍر  إضافُة  يمكُنَك 

منازِل الكسريِن، ثم اطرْح.

10

60 الف�صل الثاني: الجمع والطرح



اجمْع أو اطرْح: المثاالن 1، 2

11.9  + 35.08

1.22  + 5.603

0.22  - 0.8

 2.991  + 26.768

القماِش؟ مَن  يبَقْي  فكم  لبنَِها.  ثوٍب  لخياطِة  2.8م  منها  استعملْت  إذا  قماًشا،  6.4م  فاطمَة  عنَد 

2.075  - 9.14

0.145  - 12.03

13

16

14

17

19

طــوُله  طـريـٍق  على  دّراجَتـُه  طــالٌل  يقــوُد 
12.6 كيلومتًرا،  مسافَة  قطَع  إذا  35 كيلومتًرا. 
مسافَة  القياَدة  تابَع  وبعَدها  ليستريَح،  توّقَف  ثم 
ليستريَح،  بعَدهـا  ووقـَف  10.7 كيلومتـراٍت، 

فكم كيلومتًرا يبقى حتى نهايِة الطريِق؟

منها  الواحِد  كتلُة  كبيرٍة،  أكياٍس  في  السماُد  ُيباُع 
منها  الواحِد  كتلُة  وأكياٍس صغيرٍة  48.5 كجم، 
من  كجم   75 إلى  مزارٌع  ويحتاُج  كجم.   24.6
السماِد. إذا اشترى كيًسا كبيًرا وكيًسا صغيًرا، فما 

التي ستنُقُصه؟ الكّميُة 

2021

15

18

َل أطواِل بعِض علومٌ:   يبّيُن الجدوُل المجاوُر معدَّ
العظاِم في جسِم الرجِل.

ما الفرُق بين طوَلْي الفخِذ والساِق؟

كم يزيُد طوُل الساِق على طوِل الساعِد؟

22

23

ج�صِم  في  العظاِم  اأطواِل  معدُل 
الرجِل

لفخُذ �صما  45.312
�صمالساُق  37.85
�صمالساعُد  25.27
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قاَم نجــاٌر بإلصــاِق قطعَتي خشــٍب مًعا؛   27

ليحصَل عَلى قطعٍة واحدٍة طوُلَها يســاِوي 
طــوَل القطعــِة الموضحِة أدَنــاُه، ما طوُل 
 كلٍّ من قطعَتي الخشــِب التي اســتعَمَلها؟ 

)الدرس 2 - 4(

,

 اأ(  1.84م َو 2.84م  جـ(  1.8م َو 1.4م

 ب(  2.5م َو 0.3م       د(  1.04م َو 1.8م

ُضرَب  ثمَّ   ،8 إليِه  ُأضيَف  إَذا  الِذي  العدُد  ما   28

يصبُح   ،6 عَلى  الناتُج  ُقسَم  ثمَّ   ،3 فِي  الناتُج 
الناتُج العدَد 7؟ )الدرس 2 - 3(

7207 بالتقريِب إلى أقرِب  قّدر ناتج 192 +   29

مئٍة. )الدرس 2 - 2(

   اأ(  7200  

 ب(  7400

   جـ(  8000
 د(  9000

اجمع أو اطرح. )الدرس 2 - 4 (
16.095 - 24.8 32   0.23 - 12.01 31   13.7 + 5.08 30

33 في عاِم 1437هـ بلَغ عدُد العامليَن في قطاعات الدولة 1177824 شخًصا، اكتْب هَذا العدَد بالصيغِة 

التحليليِة. )الدرس 1 - 1 (

منُهما  كلٍّ  مجموُع  يكوُن  بحيُث  العشريِة،  الكسوِر  من  مختلفيِن  زوجيِن  اكتْب  َمْفتوَحٌة:  َلٌة    َم�ْصاأَ
التجميِع. إعادَة  أحِدِهما  في  الجمُع  َن  يتضمَّ وأن   ،8.69

 10 أكبُر من   5.1 3.6 و  2.4 و  أّن مجموَع  : اشرْح كيَف تعرُف  العدديُّ الِح�صُّ   

24

25

أو   5.79 َو   34.99 العدديِن  بجمِع  ها  حلُّ يمكُن  الحياِة  واقع  من     مسألًة 
. الحلُّ يعنيِه  ما  وصْف  طرِحهما. 

26
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ِعِبيَن: 2 إلى 4 َعَدُد �للَّ

اأدواُت اللُّعبِة:

• 10 بطاقاٍت.

• أوراٌق.

  املجموُع الأقلُّ  
جمُع الك�صوِر الع�صريِة

هيا بنا نلعب 63

C02-022A-105939

+





: ا�ْصَتِعدَّ

• ُيكتُب على كلِّ بطاقٍة رقٌم من 0 إلى 9.

• توَضُع البطاقاُت مقلوبًة بعُضها فوَق بعٍض.

ُم كلُّ لعٍب ورقًة للعِب كما في الشكِل  •  يصمِّ
المجاوِر.

اْبَداأْ:

• يختاُر كلُّ لعٍب بطاقًة بالترتيِب.

• يكتُب الالعُب الرقَم في أحِد المربعاِت في 
ورقتِِه، ثم يعيُد البطاقَة. ويحاوُل أْن يحصَل 

على أقلِّ مجموٍع ممكٍن. ول ُيسمُح أن يغيَر 
مكاَن الرقِم بعَد كتابتِه.

• عندَما تكتمُل المربعاُت باألرقاِم، ُيجِري 

الالعُب عمليَة الجمِع.

• يفوُز الالعُب الذي يحصُل 
على أقلِّ مجموٍع.

• يمكُن لالعبيَن أن 
روا اللعَب. يكرِّ



خ�صائ�ُص الجمِعخ�صائ�ُص الجمِع  5 -  2

ْر�ِص ِفْكَرُة الدَّ
الجمِع  خ�سائ�َس  اأ�ستعمُل 
لأج���َد ن��ات��َج ج��ِم��ع الأع����داد ِ 

والك�سوِر الع�سريِة ذهنيًّا.

لحْظ أنَّ المسافَة التي قطَعها حساٌم لم تتغّيْر باختالِف ترتيِب المشِي والركض.
نٌة أدناُه. وهذِه الخاصّيُة مَع خصائَص ُأخرى للجمِع مبيَّ

كيلومتًرا  مَشى  ثم  كيلومتر،   2 حساٌم  ركَض 
كيلومتًرا  مَشى  التالي  اليوِم  وفي  واحــًدا. 
واحًدا، ثمَّ ركَض 2 كيلومتر. في أيِّ اليوميِن 

قطَع مسافًة أطوَل؟

يأتِي؟ فيما  المستعملُة  الجمِع  ُة  خاصيَّ ما 
24+ )3+17( = )24+3( + 17  

الجمِع. عمليَة  بِِهما  بدْأَنا  اللذاِن  العدداِن  هو  تغّيَر  الذي  أّن  لحْظ 
الجمِع. لعملّيِة  التجميعيُة  الخاصّيُة  هي  هذِه  إذْن 

1

خ�صائ�ُص الجمِع 

ُر مجموُع عدديِن بإبداِل ترتيبِهما. ل يتغيَّ الخا�صّيُة الإبداليُة: 
مثلٌة: اأ

2.3 + 9.5 = 9.5 + 2.3   7 + 11 = 11 + 7
التجميعّيُة: مجموُع ثالثِة أعداٍد ل يتغّيُر بتغييِر العدديِن اللذيِن الخا�صّيُة 

نبدُأ بهما عمليَة الجمِع.  
مثلٌة: اأ

5 + ) 0.2 + 1.8 (= )5 + 0.2 ( + 1.8 )4+6( + 9 = 4 + )6+9(
الجمعي: ناتُج جمِع أيِّ عدٍد إلى الصفِر ُيساِوي  الُمحايِد  العن�صِر  خا�صّيُة 

نفَسه.اأمثلٌة: العدَد 
6.75  =  6.75 + 0                 14 = 0 + 14

مفهوم اأ�صا�صيخ�صائ�ُص الَجمِع 
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الطيوِر  أعداَد  المجاوُر  الجدوُل  ُح  يوضِّ طيوٌر: 
خصائَص  استعمْل  فاطمَة،  والِد  مزرعِة  في 
ذهنيًّا. الطيوِر  هذِه  مجموِع  إليجاِد  الجمِع 

يمكُنَك فإنُه   ،15 َو   5 السهِل جمُع  من  أنَّه   بما 
مًعا.  العدديِن  هذيِن  وتجميُع  الترتيِب  تغييُر 

اإلبداليُة الخاصّيُة  27  + 15  + 5  = 15  + 27  + 5
التجميعّيُة الخاصّيُة  27  + )15+5( =     

ا 15 ذهنيًّ َو   5 اجمْع   27  + 20  =     
ا 27 ذهنيًّ 20 َو  47 اجمْع   =     

2

ا�صتعماُل الخ�صائ�ِص لجمِع 
الأعداِد

الطائُر
ن ا �صمَّ
دجاج
م حما

5
27
15

العدُد

ا.  استعمْل خصائَص الجمِع إليجاِد ناتِج: 18+ 26 ذهنيًّ
18=10 + 8  َو  26 = 20 + 6   )6+20(+ )8 + 10( = 26 + 18  

اإلبداليُة الخاصّيُة   6+ 8+ 20  + 10=
التجميعّيُة الخاصّيُة   )6+8(+ ) 20  + 10(=

ا اجمْع ما بداخِل األقواِس ذهنيًّ 14  + 30  =
ا 14 ذهنيًّ َو  اجمْع 30  44  =

4

استعمْل خصائَص الجمِع إليجاِد ناتِج:  0.8 + 5.6 + 0.4 ذهنيًّا.
ُه يمكُنَك تجميُع 5.6 َو 0.4 مًعا. بما أّنّ 0.6 +0.4 = 1 ، فإنَّ

التجميعّيُة الخاصّيُة  ) 0.4  + 5.6  ( + 0.8  = 0.4+ 5.6  + 0.8

اجمْع 5.6 َو0.4 ذهنيًّا  6.0  + 0.8  =        

ا اجمْع 0.8 َو6.0 ذهنيًّ 6.8  =        

3

ا�صتعماُل خ�صائ�ِص اِلجمِع لجمِع الك�صوِر الع�صرّيِة 

ا. ذهنيًّ الجمِع  لتسهيِل   10 من  مجموعاٍت  تكويُن  أيًضا  يمكُنَك 

مجموعات من 10

 ي���م���ك���ُن���َك ا����س���ت���ع���م���اُل الأع���������داِد 
 ، الذهنيِّ الجمِع  في  المتناغمِة 
فالعدداِن 5 ، 15 متناغماِن، حيُث 

ي�سُهُل جمُعُهما.
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19 جمَع خمسٌة من الطالِب األعداَد اآلتيَة من العلِب 

الفارغِة للمساَهمِة في حملِة تشجيِع إعادِة التصنيِعِ 
الكليَّ  العدَد  أوجِد   42  ،  57  ،  62  ،  58  ،  43
الحساِب  باستعماِل  الطالُب  جمَعها  التي  للعلِب 

، واشرْح كيَف قْمَت بحلِّ المسألِة. الذهنيِّ

ما خاصّيُة الجمِع المستعملُة في كلٍّ مّما يْأتي: مثال 1

استعمْل خصائَص الجمِع إليجاِد المجموِع في كلٍّ مّما يْأتي ذهنيًّا، وبيِّْن ُخطواِت الحلِّ والخصائَص التي استعمْلَتها:

الجبُر: أوِجِد القيمَة التي تجعُل الجملَة صحيحًة في كلٍّ مما يأتي:
0.1+3+10.9 1211+4.3+ 7.7 1353+26+37 1435+63 15

)3 + 37( +11=3 + )37 + 11( 18 + 1.9 + 0.1 = 1.9 + 8 + 0.1 2

1 + 27 + 9 32.5 + 0.5 + 3.9 422 + 69 5

ما خاصّيُة الجمِع المستعملُة في كلٍّ مّما يْأتي: مثال 1

استعمْل خصائَص الجمِع إليجاِد المجموِع في كلٍّ مّما يْأتي ذهنيًّا، وبيِّْن ُخطواِت الحلِّ والخصائَص التي استعمْلَتها:

صْف كيَف تساعُدَك خصائُص   7
الجمِع على جمِع األعداِد ذهنيًّا.

ما خاصّيُة الجمِع المستعملُة فيما يأتي؟  6

 6.75 = 6.75 + 0  

 20 + 6 = 6 + 20 8 19.5 = 0 + 19.5 9
 21+ )51+ 49( = )21 +51 ( + 49 1011 + 87+ 13 = 87 + 11 + 13 11

)  + 27  ( + 13 = ) 13 + 37 ( + 27 16) 1.6 +  ( + 0.4 = 0.4 + ) 1.6 + 8 ( 17

1.5 ريال،   ِ 18  اشــتَرى ناصٌر علبَة عصيٍر بـــ
وحلوى  ريــالٍت،   8.25  ِ بـ  ومكســراٍت 
الحســاَب  اســتعمِل  ريالٍت.   4.95  ِ بـــ

ناصٌر. دفَعُه  ما  مجموِع  إليجاِد  الذهنيَّ 

لعملّيِة  التجميعّيِة  الخاصّيِة  باستعماِل  ها  حلُّ يمكُن  لفظيًة  مسألًة  اكتْب  َمْفتوَحٌة:  َلٌة  20  َم�ْصاأَ
إجابَتَك. وفّسْر  الجمِع، 

بأمثلٍة. إجابَتَك  ادعْم  أيًضا؟  الطرِح  في  واإلبدال  التجميِع  خاصيََّتي  استعماُل  يمكُن  هل   : 21 َتحدٍّ

إجابَتَك. وفّسْر  ليحقُقها.  وآخَر  اإلبداليِة،  الخاصّيِة  على  ا  عمليًّ مثاًل    22

األمثلة 4-2

األمثلة 4-2
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ا االجمُع والطرُح ذهنيًّ الجمُع والطرُح ذهنيًّ  6 -  2

. وذلَك  يمكُنَك في بعِض الحالِت أن تستعمَل طريقَة الموازنِة في الجمِع الذهنيِّ
بإضافِة عدٍد إلى أحِد العدديِن المجموعيِن، ثم طرِح العدِد نفِسه من العدِد اآلخِر.

نوعيِن  أعداَد  المجاوُر  الجدوُل  يبّيُن 
إحــَدى  في  الــغــزلِن  من  مختلفيِن 

المحمياِت الطبيعيِة في المملكِة.
هما أسهُل في الجمِع: أيُّ

28 + 23 أم 30 + 21؟
وهْل يتساَوى المجموُع في الحالتيِن؟

غزلٌن: ارجْع إلى الجدوِل السابِق، واستعمِل الموازنَة إليجاِد 
ناتِج 28+23، وهو العدُد الُكليُّ للغزالِن من النوعيِن.

28+23

2+ 2- 

30+2151=
اجمْع 2 إلى 28 ، واطرْح 2 من 23

51 يساوي  النوعيِن  من  للغزلِن  الكليُّ  العدُد 

1

الجمُع الذهنيُّ

ْر�ِص ِفْكَرُة الدَّ
اأَ���س��ت��ع��م��ُل ط��ري��ق��َة ال��م��وازن��ِة 
لأج����م����َع واأط���������رَح الأع��������داَد 

والك�سوَر الع�سريَة ذهنيًّا. 

اْلُمْفَرَداُت

الموازنُة

ا، اجمْع أو اطرِح القيمَة نفَسها من العدديِن. لستعماِل الموازنِة في الطرِح ذهنيًّ

 استعمِل الموازنَة إليجاِد ناتِج:  362 - 297 
362-297

3+  3+  
365-30065=

362 3 إلى  297، وواِزْن ذلَك بجمِع  3 إلى  اجمْع 

2

ا الطرُح ذهنيًّ

العدُدالنوُع

28 العربي........  المها 

23  ..................... الريم 

ا 67 الدر�ص 2-6: الجمع والطرح ذهنيًّ
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 استعمِل الموازنَة إليجاِد ناتِج: 4.6 + 1.5 

ْر   4٫6  اإلى 5٫0 الطريقُة 1: غيِّ
4.6+1.5

0.4+ 0.4- 

5.0+       1.16.1=
اجمْع 0.4 إلى 4.6 ووازْن ذلَك بطرِح 0.4 من 1.5

ْر  1٫5 اإلى 2 الطريقُة 2:  غيِّ
4.6+1.5

0.5- 0.5+ 

4.1+       2.06.1=
اجمْع 0.5 إلى 1.5، ووازْن ذلَك بطرِح 0.5 من 4.6

6.1  = 1.5 إذْن: 4.6 + 

 استعمِل الموازنَة إليجاِد ناتِج:  9.8 - 2.6. 

ْر   2٫6   الطريقُة 1:  غيِّ
اإلى 2٫0

ْر   2٫6   الطريقُة 2:  غيِّ
اإلى  3٫0

9.8-2.6
0.6- 0.6- 

9.2-2.07.2=

9.8-2.6
0.4+ 0.4+ 

10.2-3.07.2=

7.2  =  2.6 إذْن: 9.8  - 

3

4

ا جمُع الك�صوِر الع�صريِة وطرُحها ذهنيًّ

��ا،  ع��ن��َد ال��ج��م��ِع اأو ال��ط��رِح ذه��ن��يًّ
غيِّْر اأحَد العدديِن ُثَم َوازْن َمعُه 

الآخَر.  
97 - 160

     
3+   3+

     
63 = 100 - 163

اجمْع أو اطرْح ذهنيًّا مستعمًل الموازنَة: األمثلة 4-1
1 36  + 572197  + 386335  - 964 318  - 410

79.3- 16.58 1.7  - 39.4 5 9.6  + 4.26 3.1  + 8.7

ريال. 9  2.4 ثمنُُه  وقلٍم  ريالٍت   3.9 ثمنُُه  دفتٍر  لشراِء  الكلّيِة  التكلفِة  إليجاِد  الموازنَة   استعمِل 
استعمْلَتها. التي  الُخطواِت  واشرِح 

.في أيِّ الحالِت  الموازنِة في الجمِع والطرِح الذهنيِّ التي تحكُم استعماَل  القواعَد      ناقِش 
آخَر؟ إلى عدٍد وتطرُح من عدٍد  تجمُع  الحالِت  أيِّ  العدديِن، وفي  إلى كال  تجمُع 

10
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اجمْع أو اطرْح ذهنيًّا مستعمًل الموازنَة: األمثلة 4-1
64 + 98 1133 - 49 12198 - 304 13160 + 397 14

27 - 188 15220 - 615 16 2.4+ 6.7 17 9.9+ 8.2 18

8.6 - 30.4 19 19.3 + 24.6 20 45.6- 62.3 21 39.5 + 59.4 22

عراُت الحراريُة التي يحرُقها جسُم اإلنساِن في الساعِة بحسِب نوِع الرياضِة المبذولِة. فيحرُق 23 تختلُف السُّ
الذهنيَّ  الحساَب  استعمِل  السلِة.  كرِة  لعِب  عنَد  380 سعًرا  و  بالحذاِء،  التزلِج  عنَد  336 سعًرا  الجسُم 
ِة، واشرِح الُخطواِت التي اتبعَتَها. عراِت التي يحرُقها الجسُم عنَد لعِب كرِة السلَّ إليجاِد الزيادِة في عدِد السُّ

ما ارتفَعت قيمة  علوٌم: ُتقاُس ُقوُة الصوِت بوحدِة الديسبِل، وكلَّ
أصواًتا  يبّيُن  المجاوُر  والجدوُل  أعَلى،  الصوُت  كاَن  الديسبِل 

تِها. مختلفًة في مصدِرها وقوَّ
كم تزيُد قّوُة صوِت المحادثِة عن الهمِس الخفيِف؟

كم تزيُد قوُة صوِت الحوِت األزرِق عَلى صوِت المحادثِة؟
24
25

قوة ال�صوت بالدي�صبلم�صدُر ال�صوِت

خفيف 29همس 
58محادثة

صاروخ 180محرك 
األزرق 177الحوت 

التي  الُخطواِت  وصِف  الموازنَة،  مستعماًل  حلَّها  ثمَّ  لفظيًة  طرٍح  مسألَة  اكتْب  َمْفتوَحٌة:  َلٌة  َم�ْصاأَ  26
. اّتبْعَتها في الحلِّ

اكت�صِف الخطاأَ: قاَم كلٌّ من مالٍك وأنٍس بإيجاِد ناتِج 129 + 67 باستعماِل الموازنِة. أّيهما إجابُتُه   27
صحيحٌة؟ اشرْح.

28   كيَف تجُد ناتَج 53.7 + 46.55 ِذهنيًا؟
بْعَتها. اشرِح الُخطواِت التي اتَّ

مالٌك
67 + 129
1- 1+

           
196 = 66 + 130             

�أن�ٌس
 67 + 129
 1+  1+

           
198 = 68+ 130             
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غادَر محموٌد مكَتـــَبهُ متوجًها إلــى مكتبِة   29

مكتبِة الملِك فْهد الوطنيَِّة فقطَع مسافَة 23 
إلى مكتِب  ذلَك  بعــَد  َه  توجَّ ثم  كيلومتًرا، 
وبعَد  متراٍت،  كيلو   4 فقطَع مسافَة  البريِد، 
 ذلَك انطلَق عائًدا إلى منزلِِه فقطَع مســافَة

محموٌد  قطَع  كيُلومتــًرا  كْم  كيلومتًرا.   17
 )5  - 2 من مكتبِِه حتَّى وصَل منزَلُه؟ )الدرس 

44 كيلومتًرا  اأ(   
43  كيلومتًرا ب(   
40  كيلومتًرا جـ(   
21  كيلومتًرا د(   

أيُّ الجمِل التاليِة صحيحٌة بالنسبِة للمعلوماِت   30
الموضحِة في الجدوِل التالِي: )الدرس 2 - 6(

)كلم/�صاعة( ال�صرعة  ر القطا
391 القطاُر المغناطيسي المعلق / الصين

262 نوزومي / اليابان

254.3 القطار الفائق السرعة / فرنسا

240 أسيال إكسبرس / أمريكا

اأ(  القطاُر المغناطيسيُّ المعلُق أسرُع بـ 137 كم/س 
مَن القطاِر الفائِق السرعِة.

ب(  القطاُر المغناطيسيُّ المعلُق أسرُع بـ 128 كم/س 
مْن قطاِر نوزومي.

جـ(  قطاُر نوزومي أسرُع بـ 7.5كم/س من القطاِر 
الفائِق السرعِة.

د(  القطاُر الفائُق السرعِة أسرُع بـ 14.3كم/س من 
قطاِر أسيال إكسبرس.

ا يأتِي ذهنيًّا: )الدرس 2 - 6( استعمْل خصائَص الجمِع إليجاِد ناتِج كلٍّ ممَّ
5 + 65 + 12 311 + 17 + 39 321.7 + 1.3 + 2.6 33

اجمْع أو اطرْح. )الدرس 2 - 4(
0.5

+1.1  340.95
-0.62  350.59

+5.6  3628.3
-10.47  37

38 بلَغ عدُد المستشفياِت التابعِة لوزارِة الصحِة في المملكِة العربيِة السعوديِة عاَم 2020م في منطقِة 

ِر الفرَق بيَن عدِد  القصيِم 24 مستشَفى، بينما بلَغ عدُدها في منطقِة مكَة المكرمَة 19 مستشًفى. قدِّ
المستشفياِت في المنطقتيِن. )الدرس 2 - 2(

ْب هذِه الكتلَة إلى أقرِب جزٍء مْن عشرٍة مَن الكيُلو جراِم.  39 لَدى ُنَهى صندوًقا كتلُتُه 10.948 كجم، قرِّ

)الدرس 2 - 1(

رتِّْب كلَّ مجموعٍة مَن األعداِد فيَما يأتِي مَن األصغِر إلى األكبِر: )الدرس 1 - 6(
0.67  ،0.78  ،0.09  ،0.557 40

23.98  ،24.32  ،24.08  ،24.3 41
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جبليِن  ارتفاَع  أدَناُه  الجدوُل  يبيُِّن  الِقيا�ُص:    11

في المملكِة العربّيِة السعودّيِة. كم يزيُد ارتفاُع 
جبِل رضَوى على جبِل فيفا؟

ا يأتِي إَلى المنزلِة المُشاِر إليها: ْب كلَّ عدٍد ممَّ  قرِّ

يأتي مستعمًل  مّما  الطرِح في كلٍّ  أو  الجمِع  ناتَج  قّدْر 

التقريَب أو األعداَد الُمتناِغمَة:

اجمْع أو اطرْح:

ا يأتِي  استعمْل خصائَص الجمِع إليجاِد ناتِج كلٍّ ممَّ
ذهنيًّا:

اجمْع أو اطرْح ِذهنيًا باستعماِل الموازنِة:
ٍد: ما التقديُر األفضُل لناتِج  اختياٌر ِمن ُمتَعدِّ  10

46203 + 84110؟

785 ؛ العشراِت 120395؛ اآللِف1   2

6.93 ؛ اآلحاِد 3.041 ؛ جزٍء من عشرٍة3   4

853 + 4012  13630 - 8871  14

1 + 19 + 38  170.7 + 1.2 + 0.3  18

1.95 + 3.47  1571.8 - 260.3  16

25 + 27 + 75  1911.4 + 33 + 1.6  20

21 + 36  218.5 - 14.7  22

18 - 653  611602 + 15429  7

2.04 + 9.16  859.74 + 73.8  9

ٍد: وحدُة الميجابايت ُتساِوي  اختياٌر ِمن ُمتَعدِّ  5

1048576 بايت. قّرْب هذا العدَد إلى أقرِب ألٍف.
        1050000 1048600  اأ(   جـ(  
       1049000 1000000ب(     د(  

100000 130000  اأ(   جـ(  
120000 140000ب(     د(  

رضوىفيفاالجبُل

2170 متًرا1814 متًراالرتفاع

سباَق رياضيٌّ  أنَهى    23

وفي  ثانيًة،   40.33 قدُرُه  زمٍن  في  ِسباحٍة 
الزمِن  مـن  أسرَع  زمنًا  حّقـَق  الثانـيِة  المـرِة 
الـزمُن  ثانـيـة. مـا   1.08 األوِل بمـقــداِر 
الثانـي؟ السباِق  فـي  الرياضيُّ  قُه   الـذي حقَّ
في  الموازنِة  استعماَل  تستطيُع  كيَف  اشرْح 

المسألِة. حلِّ 

القياِم في  رياًل، ويرغُب   1344 فيصٍل  لَدى   12

قيمُة  كانْت  إذا  العمرِة،  مناِسِك  ألداِء  برحلٍة   
إلى ويحتاُج  ــاًل،  ري  560 الطائرِة   تذكرِة 
 112 رياًل مصروًفا يوميًّا خالَل رحلتِِه، فكم 

يوًما ستستمرُّ رحلُتُه؟

ِل  اْخِتباُر اْلَف�صْ 2
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االختباُر التراكمي2ُّ

اختِر اإلجابَة الصحيحَة:
الجدوُل اآلتِي يبيُن أوقاِت الجري ألربعِة متسابِقيَن   1

في سباِق تتابٍع. قّدِر الزمَن الكليَّ للفريِق. 

50 ثانيًة جـ(  40 ثانيةً  اأ(   
60 ثانيًة د(  45 ثانيةً  ب(   

رياالٍت،  4٫25 بـ  الجبِن  فطيرَة  مطعٌم  يبيُع   2
الحلَوى وقطعَة  ريال،   2٫9 بـ  العصيِر   وكأَس 
كلٍّ  مْن  واحدًة  شوُق  اشترْت  إذا  ريال،   1٫49 بـ   

منها، فما أفضُل تقديٍر للمبلِغ الِذي ستدَفُعُه.
9 رياالٍت جـ(  7 رياالٍت  اأ(   

10 رياالٍت د(  8 رياالٍت  ب(   

حصلِت العنــوُد عَلى 170 ريااًل مــن والدتَِها   3
ررْت شراَء  وِقها في المدرســِة، فقَّ مكافأًة لها لتفُّ
واحدٍة مــن كلٍّ مــَن األشــياِء الموضحِة في 

ى لديَها؟ الجدوِل أدناه، فكْم ريااًل سيتبقَّ

5٫3 رياالٍت جـ(  5 رياالٍت  اأ(   
10 رياالٍت د(  5٫28 رياالٍت  ب(   

من  مرتبًة  عشريًة  كسوًرا  يمثُل  يِلي  ا  ممَّ أيٌّ   4
األصغِر إلى األكبِر. 

0٫25  ،  0٫279  ،  0٫28  ،  0٫3 اأ(   
0٫3 ، 0٫279  ،  0٫28  ،  0٫25 ب(   
0٫3 ، 0٫28  ،  0٫279  ،  0٫25 جـ(   

0٫28  ،  0٫279  ،  0٫25  ،  0٫3 د(   

في عاَم 1433هـ بلَغ عدُد سكاِن المملكِة   5
 29195895 نسمًة. 

اكتْب هَذا العدَد بالصيغِة اللفظيِة.
اأ(  مئتاِن وواحٌد وتسعوَن مليوًنا وتسُع مائٍة وثمانيٌة 

وخمسوَن ألًفا وخمسٌة وتسعوَن.
ب(  تسٌع وعشروَن مليوًنا ومائٌة وخمسٌة وتسعوَن 

ألًفا وثماني مائٍة وخمسٌة وتسعوَن.
وخمسٌة  مائٌة  وثمان  مليوًنا  وعشروَن  جـ(  تسٌع 

وتسعوَن ومائٌة وخمسٌة وتسعوَن.
د(  تسُع وعشروَن مليوًنا ومائٌة وخمسٌة وتسعوَن 

ألًفا.

َعت ماجــدُة لجمعيــٍة خيريٍة بمبلــٍغ يزيُد  تبرَّ  6
َعت  َعت بِه شــيماُء، وتبرَّ 8 رياالٍت على ما تبرَّ
هيفاُء بمبلِغ يزيــُد 5 رياالٍت على المبلِغ الِذي 
َعت هيفاُء بـ 63ريااًل.  َعت به ماجدُة، إَذا تبرَّ تبرَّ

َعت شيماُء؟ فبكْم رياٍل تبرَّ
70 ريااًل جـ(  45 ريااًل  اأ(   
78 ريااًل د(  50 ريااًل  ب(   

اختيار من متعدد الجزء 1 

1234المت�سابُق
14٫915٫114٫815٫3الزمُن )بالثانيِة(

ال�سعرالنوع
93٫84 ريااًللعبة فيديو
42٫31 ريااًلقر�ص مدمج

28٫57 ريااًلمل�سقات
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73  االختبار التراكمي

يبيــُن الجدوُل التالِي أســعاَر بعــِض األدواِت   7
المكتبيــِة. أوجْد أفضــَل تقديٍر لثمــِن دفتَري 

مالحظاٍت وقلِم حبٍر وعلبِة ألواٍن؟

   اأ( 17 رياًل       جـ( 19 رياًل
ب( 18٫9 رياًل      د( 20٫6 رياًل

 
ِب العَدد 12٫638 إلى أقرِب جٍزء مْن عشرٍة. قرِّ  8

   اأ( 10٫0       جـ( 12٫24
ب( 12٫6         د( 13

تتراوُح كتلُة كرِة القدِم المعتمدُة بيَن 0٫397   9
َو0٫425 كيلوجرام، أيُّ الكتِل التالية ليسْت بيَن 

0٫397 َو 0٫425 كيلوجرام؟
   اأ( 0٫399       جـ( 0٫419
ب( 0٫400         د( 0٫431

أجْب عِن السؤال التالِي:
وكاَن  سلٍة،  كرِة  مباراِة  في  نقاٍط   8 بندٌر  َل  سجَّ  10
َلها بندٌر أقلَّ بـ 9 نقاٍط مَن  عدُد النقاِط التي سجَّ
َلها طالٌل. اكُتِب العبارَة العدديَة  النقاِط التي سجَّ

َلها طالٌل. التي تبيُن عدَد النقاِط التي سجَّ

: أجْب عِن السؤاِل التالِي موضًحا خطواِت الحلِّ
يبيُن الجدوُل التالِي عدَد الســاعاِت التي عملْتَها   11
سارُة خالَل الصيِف الماِضي. وضْح كيَف تقدُر 
مجمــوَع الســاعاِت الكليِّ التِي عملْتَها ســارُة 

خالَل أربعِة شهوٍر.

اأ�سعار اأدوات مكتبية
ال�سعرال�سلعة
3٫25 رياالٍتقلم حبر

1٫82 ريالدفتر مالحظات
13٫74 ريااًلعلبة األوان

االإجابة الق�سيرة الجزء 2 

االإجابة المطولة الجزء 3 

عدد ال�ساعاتال�سهر
78٫50المحرم
83٫25�سفر

81٫50ربيع االأول
79٫75ربيع االآخر

هَل تحتاُج اإَلى م�ساعدٍة اإ�سافيٍة؟
1234567891011اإَذا لْم ت�ستطِع االإجابًة عْن...

2-22-15-25-21-22-13-11-26-24-22-2فُعْد اإَلى الدر�ِس...

رُب �أتدَّ

َز ما  م��ن خ��اِل �لإجاب��ِة عل��ى �لأ�س��ئلة؛ حت��ى �أع��زِّ
تعلمُتُه من مفاهيَم وما �كت�سبُتُه من مهار�ت.

رُب �أتدَّ

ا.  للحياِة، ومناف�ٌس عالميًّ اأنا طالٌب معدٌّ

َز �أع���زِّ حت��ى  �لأ�سئل���ة؛  ع��ن  �لإجاب��ِة  خ���اِل   م��ن 
ما تعلمُتُه من مفاهيَم وما �كت�سبُتُه من مهار�ت.



 ال�ضرب  الف�ضل الثالث: 74

رُب ال�ضَّ

رِب؟ وَما الَعواِمُل؟ َما ناتُج ال�ضَّ  

رِب، واأَلعداُد المضروبُة   ى ناتَج الضَّ حاِصُل َضْرِب عدديِن أو أكَثَر ُيسمَّ
رِب. ُتسّمى عوامَل ناتِج الضَّ

ِل؟ َماَذا اأََتَعلَُّم في هَذا اْلَف�ضْ
ا.	  رَب في ُمضاعفاِت األعداِد: 10 ، 100 ، 1000 ذهنيًّ الضَّ
ا باستعماِل خاصيِة التوزيِع. 	  إيجاَد ناتِج الَضْرِب ذهنيًّ
ْرِب. 	  تقديَر نواتِج الضَّ
إيجاَد ناتِج الَضْرِب.	 
رِب واْستعماَلها. 	  َف َخصائِِص الضَّ َتعرُّ
ِة »َرسُم صورٍة«.	  َحلَّ مسائَِل باستعماِل خطَّ

المفرداُت
خاصيُة التوزيعِ 

العوامُل
ناتُج الضرِب

ِة 18 رياًل.  خوِل َمعرِض اأَلحياِء الَمائيَّ  ِمثاٌل: َثمُن تذكرِة دُّ
َة لتذاكِر دخولِهم  إذا زاَر المْعِرَض 3 أشخاٍص، فإن التَّكلفَة الكليَّ

تكوُن كما هو ُمبيٌن أدَناُه. 

ناتُج الضرِبالعوامُل

3  ×  18 رياًل  =  54 رياًل

3
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َة لتساعَدك على تنظيِم معلوماتَِك عن َضْرِب اأَلعداِد.   اعمْل هذِه المطويَّ

 .A4 ابدْأ بأربِع أوراٍق

��ْع 4 أوراٍق بعُضهـا  �ضَ 1

واترْك  بْعٍض،  فوَق 
مســاَفَة 2ســم بيَن 
ورقــٍة  كلِّ  طــرِف 
والَورقِة التي فوَقها.

ــوافَّ  ــَح اْط������ِو ال  2

السفليــَة حـتـى 
لـديـَك  يصـبـَح 
أشرطٌة متسـاويٌة 

في الَحجِم.

َغْط على  ا�ضْ  3

ــوِط  ــط ُخ
لـطــــيِّ  ا
َثـبِّـْتـهـا  و

بالدباسِة.

4 اكتْب ُعنواَن الفْصِل 

في الُمقدمِة، 
واكتْب أسماَء 
الدروِس كما 

َيْظهُر في الشكِل.
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75   ال�ضرب الف�ضل الثالث:



ْهِيَئ�������ُة التَّ

اأَجْب َعِن الأ�ضئلِة الآِتَيِة:

رِب: )مهارة سابقة( أوجْد ناتَج الضَّ

ا يأتي، ثم أوجْد َناتَِجها: )مهارة سابقة( اكتْب عبارَة ضْرٍب لكلٍّ ممَّ

السنِة  هِذِه  المدرسُة 1198 علبَة عصيٍر، وفي  نظََّمته  الذي  المفتوِح  اليوِم  في  َع  ُوزِّ الماضيِة  السنِة  في   15
عِة 204 ُعلٍب َعن السنِة الماضيِة. ومَن المتوقِع أن يزداَد العدُد في السنِة  ازداَد عدُد علِب العصيِر الموزَّ

نَة القادمَة؟  َعْت هذِه السنَة، فكم علبًة ستوزُع السَّ القادمِة 150 علبًة عَلى َعدِد العلِب التَِّي وزِّ

اجمْع: الدرس )4-2(

3 × 6 18 × 1 2 4 × 5 3

2 × 9 48 × 7 5 10 × 4 6

7 إذا كاَن ثمُن القلِم الواحِد رياليِن، َفكْم يكوُن ثمُن 9 أْقالٍم؟

8 8 مجموعاٍت في كلٍّ منها 6 أشخاٍص.

9 3 صفوٍف في كلٍّ منها 7 مقاعَد.

. 10 4 كتٍب ثمُن كلِّ منها ريالِنِ

11 إذا كان في الصندوِق الواحِد 4 علٍب، فكم علبًة يكوُن في 5 صناديَق مماثلٍة؟

1125  
32060 +

 12256  
1470 +

 13438  
2040 +

 14
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ْهِيَئـــــــُة اأنماُط ال�ضرِب اأنماُط ال�ضرِب التَّ  1 - 3

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
��رِب  اأ���ض��ت��ع��ِم��ُل ح��ق��ائ��َق ال�����ضَّ
والأن�������م�������اَط ل���ل�������ض���رِب ف��ي 
 ،  100  ،  10 ال����  ُم�����ض��اع��ف��اِت 

1000 ذهنيًّا. 

اْلُمْفَرَداُت
رِب  ناتُج الضَّ

الَعوامُل

المسافريَن  لنقِل  المخصصِة  الكبيرِة  السفِن  بعُض 
تتسُع لحواَلْي 2000 مسافٍر في الرحلِة الواحدِة. 

في الرحلِة الواحدِة:  1 × 2000 = 2000 مسافٍر 
في رحَلتيِن:     2 × 2000 = 4000 مسافٍر 

في 3 رحالٍت:     3 × 2000 = 6000 مسافٍر 

هل تالحُظ نمًطا؟ اشرْح ذلك.

استعمْل َنمًطا إليجاِد ناتِج:  6 × 800 ذهنيًّا.
48 = 8 × 6 َة    اكتِب الحقيقَة األساسيَّ الُخطوُة 1: 

480 = 80 × 6 أكمِل النَّمَط     الُخطوُة 2: 
4800 = 800 × 6       

حاِصُل َضْرِب 6 في 800 ُيساوي 4800

1

  هنيِّ رِب الِذّ ا�ضتعماُل الأَْنماِط في ال�ضَّ

رِب، واألعداُد المْضروبُة ُتسّمى  حاِصُل ضرِب َعدديِن أو أكثَر ُيسّمى ناتَج الضَّ
رِب. عواِمَل ناتِج الضَّ

ِة واألنماِط.  ا باستعماِل الَحقائِق األساسيَّ َوُيمِكُنَك أْن َتضرَب بعَض األعداِد ِذهنيًّ
انظْر إلى النَّمِط اآلتي:

27 هو ناتُج 3  ×  9  =  27
َضرِب  3 × 9 

3  و   9  ُهما َعوامُل 27 

3 × 9 = 27    حقيقٌة أساسيٌة 
ْر: 3 × 9 عشراٍت = 27 عشرًة = 270  َفكِّ    270 = 90 × 3

ْر: 3 × 9 مئاٍت = 27 مئًة    = 2700 َفكِّ    2700 = 900 × 3
فّكْر: 3 × 9 آلٍف = 27 ألًفا    = 27000    27000 = 9000 × 3
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ا.  أوِجْد ناتج الضرِب  40 × 7000  ذهنيًّ
َة  الُخطوُة 1: اكتِب الحقيقَة األساسيَّ

الُخطوُة 2: عدَّ األصفاَر في ُكلِّ عامٍل.
الُخطوُة 3: اكتِب األصفاَر عن َيميِن

رِب في الُخطوِة 1 ناتِج الضَّ
رِب هو 280000 إذن ناتُج الضَّ

2
فاِر    الأ�ضْ  بعدِّ هنيُّ رُب الِذّ ال�ضَّ

ُة  اإذا انتهِت الحقيقُة الأ�ضا�ضيَّ
 ب�ضفٍر، يجُب اأن ي�ضاَف �ضفٌر 

رِب، ففي المثاِل )3(  اإلى ناتِج ال�ضَّ
جاَء ال�ضفُر الأوُل في 1000 من 

10 = 2 × 5

ا يْأتِي:  األمثلة 1 - 3 رِب ِذهنيًّا في ُكلٍّ ممَّ أوجْد ناتَج الضَّ

 نقٌل: تحمُل سيارٌة 50 صندوَق تفاٍح، كتلُة كلِّ صندوٍق 20 كجم. 
ناديِق. أوجْد مجموَع كتِل الصَّ

ناديِق   ندوِق َعدُد الصَّ ُكتلُة الصُّ

الكتلُة الكليُة = 50      ×    20  الَحقيقُة اأَلساسيُة: 5 × 2 = 10
بما أنَّ العامليِن المضروبيِن َيحوياِن صفريِن، فاكتْب صفريِن عْن َيميِن 10 

إذْن: 50 × 20 = 1000 
ناديِق = 1000 كجم  كتلُة الصَّ

3

300 × 2 140 × 8 213 × 100 39000 × 3 4

60 × 70 570 × 500 6120 × 10 7500 × 800 8

ا  رِب ِذهنيًّ عنَد َضرِب َعوامَل من ُمضاعفاِت الـ 10، ُيمكُنَك إيجاُد حاصِل الضَّ
ِة، وِمن َثمَّ إضافُة أصفاٍر عن يميِن النَّتيجِة  من خالِل استعماِل الَحقائِق األساسيَّ

بِعَدِد األْصفاِر في الَعوامِل الَمضُروبِة.

28  =  7  ×  4

ٍر  ْصفا أ  4  = ٍر  أْصفا  3  + ِصفٌر 
7000  ×  40

3 أصفارصفر واحد

4 أصفار 

{

{

280000
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ا يأتي: األمثلة 1 - 3 رِب ِذهنيًّا في ُكلٍّ ممَّ أوجْد ناتَج الضَّ

اشرْح َكم ِصفًرا يوَجُد في ناتِج َضرِب 50 × 500  10

9  َيبلُغ معدُل ما َتقرؤُه بسمُة 20 صفحًة في اليوِم الواحِد. إذا كاَن َعليها أن تقرَأ 115 َصفحًة في 6 أياٍم، فهْل 
ْر إجابَتَك. ُن من ذلَِك؟ َفسِّ سَتَتمكَّ

50 × 7 1119 × 10 1280 × 60 13500 × 9 14

10 × 440 15200 × 70 161000 × 22 1720 × 3000 18

30 × 8000 194000 × 8 20900 × 900 217000 × 600 22

إذا  َقدٍم.  كرِة  ُبطولِة  في  ِفَرٍق   10 23  شاَرَكت 

كاَن كلُّ فريٍق يضمُّ 20 مشارًكا من لِعبِيَن 
وإداِريِّين، فما عدُد المشارِكيَن في البطولِة؟ 

مثمرٍة  أشجاٍر  بزراعِة  أحمُد  قاَم  24  زراع��ٌة: 

كلِّ  وفي  ا،  صفًّ  20 زرَع  إذا  مزرعتِه.  في 
صفٍّ 8 أشجاٍر، فكْم شجرًة زَرَع؟

34     كيَف تستعمُل الحقائَق األساسيََّة في إيجاِد ناتِج: 10 × 20 × 30 × 40 ِذهنيًّا؟
رِب.  اشرْح كيَف توصْلَت إلى ناتِج الضَّ

240 منها  كلٍّ  َضرِب  ناتُج  يكوُن  الَعوامِل  من  ُمختلفٍة  أزواٍج  ثالثَة  اكتْب  مفُتوحٌة:  27  م�ضاألٌة 

ا يأتي: : أوجِد العاِمَل الَمجهوَل في كلٍّ ممَّ َتحٍدّ
4000 =  × 5 281200 =  × 60 29500 ×  = 20000 30

2100 =  × 3 31 × 4 = 1600 32700 ×  = 28000 33

يِن. ديدِة، فإنَّه يْحفُر ُجحوًرا في الطِّ لِكي يحمَي التِّمساُح األمريكيُّ نفَسه من الَحرارِة العاليِة أو الُبرودِة الشَّ

افترْض أنَّ مجموعًة من التَّماسيِح َحفرْت 10 ُجحوٍر، ُطوُل   25
كلٍّ منها 25 متًرا. أوجِد الطوَل الكليَّ للجحوِر.

افترْض أن ُهناَك 20 تمساًحا، َحفَر كلٌّ منها ُجْحًرا ُطولُه   26
30 متًرا. أوجِد الطوَل الكليَّ للُجحوِر.

79   اأنماط ال�ضرب الدر�س 1-3:



هنيُّ رُب الذِّ هنيُّال�ضَّ رُب الذِّ ال�ضَّ  
َن�ضاٌط للدر�ِس )3 - 2(

ا مثل 4 × 13، َوحتى باستعماِل  رِب ذهنيًّ ْعب إيجاُد ناتِج الضَّ قْد يكوُن من الصَّ
رِب بتقسيِم قطِع العدِّ إلى مجموعاٍت  ، لكن باإلمكاِن تبسيُط عمليِة الضَّ قطِع العدِّ

رِب الُجزئيَة. يها نواتَج الضَّ أصغَر ُنسمِّ

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
اأ�ضرُب ع��دًدا من رقٍم واحٍد 
في عدٍد من رقميِن ِذهنيًّا.

 والو�ضائُل الموادُّ

شبكُة مربعاٍت
أقالُم تلويٍن 

َقطُع العدِّ

رِب الُجزئيِة.  ا باْستعماِل نواتِج الضَّ أوجْد ناتَج ضرِب 4 × 13 ِذهنيًّ

اعمـْل نمـوذًجـا ُيمـثـُل 
قطِع  بَترتيِب   13  ×  4
ُصفوٍف   4 فــي   الــعــدِّ 

َو 13 عموًدا.
  ×





َعدديِن  إلى   13 ْئ  َجــزِّ
منُهما  كلٍّ  َضرُب  َيسُهُل 

في 4

  ×





قطِع  عدَد   لتجَد  اضرْب 
مجموعٍة،  كلِّ  في  الَعدِّ 

ثم اجمْع.

 
 × × 
 





أَلنَّ  مفيٌد؛  إجراٌء  وَهذا   .)3  ×  4(  +  )10  ×  4( ورِة  الصُّ في   13  ×  4 اكتْب 
13؛   ×  4 ناتِج  إيجاِد  من  أسهُل  ا  ِذهنيًّ  )3  ×  4(  +  )10  ×  4( ناتِج   إيجاد 

إذْن: 4 × 13 = 52

1

ْر فكِّ
إليجاِد ناتِج ضرِب 4 × 13، ُيمِكنَُك أيًضا إيجاُد ناتِج  1

4 × )9 + 4(. َما الذي َيجعُل إيجاَد ناتج 4 × )10 + 3( ِذهنيًّا أسهَل من 
إيجاِد ناتج 4 × )9 + 4(؟

2  َأيُّ العبارتيِن اآلتيتيِن ُيْمكُن أن َتْستعمَل إليجاِد ناتِج 7 × 19 ذهنيًّا:
ْر إجابَتَك. 7 × )13 + 6( أم 7 × )10 + 9(؟ َفسِّ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

 ال�ضرب  الف�ضل الثالث: 80



هنيُّ رُب الذِّ هنيُّال�ضَّ رُب الذِّ ال�ضَّ  
رِب الُجزئيِة.  ا باْستعماِل نواتِج الضَّ َأوجْد ناتَج ضرِب 5 × 16 ِذهنيًّ

اعـمـْل َنمـوذًجا ُيمثـُل 
قطِع  بَترتيِب   16  ×  5
الَعدِّ في 5 ُصفوٍف َو16 

عموًدا.

  ×





 6  +  10 إلى   16 َجزْئ 
ليسهَل ضرُبُهما في 5

  ×

 



ــدَد  ع لتجَد  اضـــرْب 
كلِّ  ــي  ف ــدِّ  ــَع ال قــطــِع 
اجمْع  ثــَم   مجموعٍة، 

80 = 30 + 50

 
 ×


 ×











إذن ناتُج َضرِب 5 في 16 ُيساوي 80 

2

: رورِة، وَبيِّْن ُخطواِت الَحلِّ ا يأتِي، اسَتعمْل قطَع العدِّ عنَد الضَّ رِب ِذهنيًّا في ُكلٍّ ممَّ َأوجْد ناتَج الضَّ
18 × 3 315 × 6 419 × 4 524 × 5 6

16 × 4 717 × 3 813 × 5 914 × 6 10

ُن َأحُد َعاِمَليها ِمن رْقٍم واحٍد، والعاِمُل اآلخُر من َرقميِن، ثم  11    َمسألَة ضْرٍب يتكوَّ

ْرِب ِذهنيًّا. بيِّْن كيَف تستطيُع إيجاَد ناتِج الضَّ

81   ال�ضرب الذهني ا�ضتك�ضاف 2-3:



ُة التَّوزيِع   ُة التَّوزيِع  َخا�ضيَّ َخا�ضيَّ  2 - 3

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
��وزي��ِع  ��َة ال��َتّ اأ���ض��ت��ع��م��ُل خ��ا���ض��يَّ

لأ�ضرَب ذهنيًّا. 

اْلُمْفَرَداُت
ُة التوزيِع  خاصيَّ

في  َنشاطيِن  تكلفَة  أدناه  الجدوُل  يبيُِّن 
الشخـِص  تكلـفـُة  ما  ألعاٍب.  مدينـِة 

الواحِد إذا مارَس كال النشاطيِن؟
�ضاُط  تكلفُة ال�ضخ�ِسالنَّ

15 ريااًل قوارب االصطدام

25 ريااًل القطار السريع

إيجاُد  ُيمكُنَك  َأعاَلُه؟  نيِن  الُمبيَّ النشاطيِن  ممارسِة  عند  أشخاٍص   8 تكلفُة  ما 
اإلجابِة بطريقتيِن.

ريقتيِن، َوجْدنا أن التكلفَة الُكليَة لِثمانيِة َأشخاٍص هي   باستعماِل كلتا الطَّ
320 رياًل، وهذا ُيبيُن أَنّ: 8 × )15 + 25( = )8 × 15( + )8 × 25( أي أنه 

َة التوزيِع. ى خاصيَّ يمكُن توزيُع الضرِب على الجمِع، وُتسمَّ

الطريقُة 1: اضرْب 8 في تكلفِة الشخِص الواِحِد
}تكلفةتكلفُة ُ ال�ضخ�سال�ضخ�ِس ِ الواحدالواحِدِ

8 × )15 + 25( = 8 × 40 = 320 رياًل   

الطريقُة 2:  أوجْد تكلفَة ركوِب 8 قواِرَب واستعماَل 8 مقاعَد في القطاِر السريِع.

}تكلفُة ركوِب 8 قوارَب  تكلفُة ا�ضتعماِل 8 مقاعَد 

              

{

)8 × 15( + )8 × 25( = 120 + 200 = 320 رياًل    

لَِضرِب مجموِع َعدديِن في َعدٍد ثالٍث، اضرْب ُكالًّ ِمنُهما في ذلَك الَعدِد، ثم 
اجمْع ناتَجي الضرِب. 

 ) 2 × 3 ( + ) 5 × 3 (  = ) 2 + 5 ( × 3

مفهوم اأ�ضا�ضيَخا�ضيُة التَّوزيِع
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ال  ُهما حا�ضِ  10  ،  200 ال��َع��دداِن 
�َضْرٍب جزئياِن.

قراآٌن كريٌم: يحفُظ أحُد الطالِب 5 آياٍت مَن القرآِن كلَّ يوٍم. كم آيًة 
َة التوزيِع إليجاِد  يحفُظ في 42 يوًما؟ استعمِل الِحساَب الذهنيَّ َوخاصيَّ

عدِد اآلياِت التي سيحفُظها الطالُب.




) 2 + 40 ( × 5 = 42 ×5
                    

اكتْب 42 في صورِة 40 + 2

َخاصيُة الّتوزيِع= ) 5 × 40 ( + ) 5 × 2 (
اضرْب= 200   +   10

اجمْع= 210

إذْن سيحفُظ الطالُب 210 آياٍت.

2

ا  رُب ِذهنيًّ ال�ضَّ

أعْد كتابَة 7 × ) 20 + 6 ( باْستِعماِل َخاصيِة التَّوزيِع، ثم أوِجِد الناتَِج. 
ُة التَّوزيِع    7  × ) 20 + 6 ( = ) 7 × 20 ( + ) 7 × 6 (  خاصيَّ

ْر: 7 × 20 = 140 و 7 × 6 = 42       = 140 + 42  فكِّ
ا = 182  اجمْع 140 و 42 ذهنيًّ

1

ا�ضتعماُل خا�ضيِة التوزيِع

رِب ِذهنّيًّا. اشرْح كيَف َتْستعِمُل َخاصيََّة التوزيِع إليجاِد ناتِج الضَّ  8

ِة التَّوزيِع، ُثَم أوْجِد الناتَج: مثال 1 ا يْأتي بِاستِعماِل خاصيَّ َأِعْد كتابَة كلٍّ ممَّ

: مثال 2 رِب ِذهنيًّا، و َبيِّْن ُخطواِت الَحلِّ َة التَّوزيِع إليجاِد ناتِج الضَّ اْستعمْل خاصيَّ

  ) 8 + 10 ( × 5 1 ) 1 + 20 ( × 2 2 ) 5 + 60 ( × 4 3

 13 × 6 426 × 5 549 × 2 6

نتمتراِت؟   بِر 21سم، َفما طوُل الطاولِة بالسَّ الِقيا�ُس: يبلُغ طوُل طاولٍة 9 أشباٍر، إذا كاَن طوُل الشِّ  7
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ِة التَّوزيِع، ُثَم أوجِد الناتَج: مثال 1 ا يأتِي بِاستعماِل َخاصيَّ َأِعْد كتابَة كلٍّ ممَّ

: مثال 2 ا وَبيِّْن ُخطواِت الَحلِّ رِب ِذهنيًّ َة التَّوزيِع إليجاِد ناتِج الضَّ استعمْل خاصيَّ

) 3 + 50 ( × 2 9 ) 4 + 10 ( × 3 10) 1 + 30 ( × 2 11

61 × 4 1274 × 5 133 × 52 1431 × 2 15

16  الِقيا�ُس: يركُض وليٌد مسافَة 23 كيلومتًرا كلَّ أسبوٍع. اْستعِمْل خاصيََّة التَّوزيِع إليجاِد الَمسافِة التي َيقطُعها 
. في 9 أسابيَع بالِكيلومتراِت، وَبيِّْن خطواِت الحلِّ

: ُيمكُن توزيُع الضرِب على الطَّرِح أيًضا.  20  تحدِّ
ِمثاٌل: 3 × ) 5 – 2 ( = ) 3 × 5 ( – ) 3 × 2 (. َوّضْح كيَف ُيمكُن استعماُل خاصيَِّة الَتوزيِع 

والِحساِب الّذهنيِّ إليجاِد 5 × 198

اكت�ضِف الَخطاأ: اْسَتعمَل محمٌد وأخوُه خالٌد خاصيََّة التَّوزيِع لتبسيِط 6 × ) 9 + 4 (   19

ْر إجابَتك.  حيحَة؟ فسِّ َأيُّهما َكَتَب العبارَة الصَّ

اْشرح كيف  ُتوِجد َناتَج 8 × 62 بِطريقتيِن، ُموضحًا  َأيُّ الطريقتيِن َأْسهُل؟.     21

محمٌد 
4 + 9 × 6

خالٌد 
) 4 × 6 ( + ) 9 × 6 (

17  في المتجِر 35 ُصندوًقا من الَكعِك، في كلٍّ منها 3 َكعكاٍت بالفراولِة َو 3 كعكاٍت بالشوكولتِة. أوجْد 
. َبيِّْن ُخطواِت الَحلِّ المتجِر.  في  الَكعِك  عَدَد 

18  زرَعْت فوزيُة 4 صفوٍف مَن األزهاِر في حديقِة منزلَِها. إذا كاَن في كلِّ صفٍّ 5 أزهاٍر من القرنُفِل األبيِض 
. ْح خطواِت الحلِّ َو 3 أزهاٍر من القرنُفل األحمِر، فكْم زهرًة زرَعْت فوزيُة؟ وضِّ
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يبيُن الجدوُل التالِي عدَد ساعاِت العمِل   22
التطوعيِّ األسبوعيِّ لكلٍّ مْن سعوٍد وبندٍر. 

أيٌّ مَن العباراِت التاليِة يمكُن استعماُلَها 
إليجاِد عدِد ساعاِت العمِل التطوعيِّ لهم 

خالَل 6 أسابيَع؟  )الدرس 3 - 2(

1 + 2 + 6 6 × 4 × 3          ج�(  اأ(   
)3 - 4( × 6 6 × )4 + 3(        د(  ب(   

أيُّ الجمِل التاليِة صحيحٌة لناتِج ضرِب عدديِن كلٌّ   23
منهما مْن مضاعفاِت العدِد 10؟ )الدرس 3 - 1(
اأ(  دائًما عدُد األصفاِر ُيساِوي مجموَع عدِد   

أصفاِر العدديِن مًعا.
ب(  دائًما يقلُّ عدُد األصفاِر بمقداِر صفٍر واحٍد   

عن مجموِع عدِد أصفاِر العدديِن مًعا.
ج�(  ل يمكُن أْن يَتساَوى عدُد األصفاِر مَع مجموِع   

أعداِد أصفاِر العدديِن مًعا.
د(  دائًما عدُد األصفاِر أكبُر مْن أو ُيساِوي مجموَع   

أعداِد أصفاِر العدديِن مًعا.

عدد ال�ضاعاتال�ضم
4�ضعوٌد
3بندٌر

ا يأتِي: )الدرس 3 - 1(  أوجْد ناتَج الضرِب ذهنيًّا في كلٍّ ممَّ

10 × 1500 26   3000 × 7 25    20 × 40 24

اجمْع أِو اطرْح ذهنيًّا مستعماًل الموازنَة: )الدرس 2 - 6(

97 - 204 29   5٫5 + 7٫9 28    37 + 18 27

ا يأتِي: )الدرس 2 - 2( ْر ناتَج الجمِع أو الطرِح مستعماًل التقريَب في كلٍّ ممَّ قدِّ

105 - 214 31    46 + 38 30

3٫4 - 5٫9 33   8٫7 + 9٫6 32

أياَم  اكتْب  أسبوٍع.  خالَل  الرياِض  مدينِة  في  السيليزيِة  الحرارِة  درجاِت  التالِي  الجدوُل  يبيُن  34  الِقيا�ُس: 
األسبوِع من األقلِّ إلى األكبِر درجَة حرارٍة. )الدرس 1 - 6(

الجمعةالخمي�سالأربعاءالثالثاءالإثنينالأحدال�ضبتاليوم
36°37°42°43°41°39°38°درجة الحرارة
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رِب   رِب  تقديُر نواتِج ال�ضَّ تقديُر نواتِج ال�ضَّ  3 - 3

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
ُر ن������وات������َج ال���������ض����رِب  اأَُق����������������دِّ
����ق����ري����ِب  ب����ا�����ض����ت����ع����م����اِل ال����َتّ
الأع��������������داِد  ب���ا����ض���ت���ع���م���اِل  اأو 

الُمتناغمِة.

َتعيُش كل 13 فقمًة في منطقٍة مساحُتها 
كيلومتر ُمربع من جزيرٍة. كْم فقمًة تقريًبا تعيُش 

في منطقٍة َمساحُتها 92 كيلومتًرا مربًعا؟

أنُه يمكُن إيجاُد اإلجابِة  ؤال ، فهذا يعنِي  "تقريًبا" في السُّ عنَدما تستعِمُل كلمَة 
بالتَّقديِر باستعماِل َمهاراٍت ُمختلفٍة مثِل التَّقريِب واألعداِد الُمتناغمِة.

َتعيُش في  تقريًبا  َفقمًة  َأعالُه، وأوِجْد كم  الُمعطياِت  اْستعِمِل  َحيواناٌت: 
منطقٍة مساحُتَها 92 كيلومتًرا ُمربًعا؟

الطريقُة 1: َتقريُب َأحِد الَعامليِن 
ْر: ِحساُب 92 × 10 َأسهُل من ِحساِب 13 × 90 فكِّ

ْب 13 إلى َأقرِب عشرٍة  قرِّ
ا أوِجْد 92 × 10 ِذهنيًّ

92    
13 ×
              

92    
10 ×

 920   

الطريقُة 2: َتقريُب العاِمليِن كليِهَما 
ْب 92  إلى َأقرِب عشرٍة  قرِّ
ْب 13  إلى َأقرِب عشرٍة  قرِّ

ا   أوِجْد 90 × 10 ِذهنيًّ

92    
13 ×
              

90    
10 ×

 900   

الطريقُة 3: استعماُل األعداِد الُمتناغمِة

100 َو 10 عدداِن متناغماِن 
َأوجْد 100 × 10 ِذهنيًّا

92    
13 ×
              

100    
10 ×

 1000   

بِاختالِف َطريقِة َتقديِر 92 × 13، َتراوَحِت اإِلجاباُت بيَن 900 َو920 
ا في منطقٍة مساحُتها 92 كيلومتًرا مربًعا. َو1000؛ إذْن يوجُد 1000 فقمٍة تقريبًّ

1
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 حمولُة: بلغْت حمولُة شاحنٍة مساعداٍت 
عوديِة  ِة السُّ مة من الَمملكِة الَعربيَّ ٍة  ُمقدَّ إنسانيَّ

للُمتضررين من جائحِة كورونا في العالِم   
154 صندوًقا، إذا كانْت كتلُة الصندوِق 

الواحِد 12 كيلو جراًما، فكم كيلو جراًما 
تقريًبا حمولة الشاحنِة؟

ْب كلَّ عامٍل إلى أكْبِر قيمٍة َمنزليٍةِ فيِه الطريقُة 1: َقرِّ
ْب  154 إلى أقرِب مئٍة َقرِّ

ْب 12  إلى َأقرِب عشرٍة  َقرِّ
ا أوجْد 200×10 ِذهنيًّ

154    
12 ×

              

200    
10 ×

 2000   

بِاختالِف َطريقِة َتقديِر 154 × 12، َتراوَحِت اإلجابُة َبيَن 1500 َو 2000 
إذْن حمولُة الشاحنِة ما بيَن 1500 َو 2000 كيلو جراٍم.

2

ْب كلَّ عاِمٍل إلى َأقرِب َعشرٍة الطريقُة 2: َقرِّ

ْب 154 إلى َأقرِب َعشرٍة   َقرِّ
ْب 12 إلى َأقرِب َعشرٍة َقرِّ

ا  اضِرْب 150×10 ِذهنيًّ

154    
12 ×

              

150    
10 ×

 1500   

َقريًبا  العاِمَليِن  َأحُد  يكوُن  ِعندما  الُمتناغمَة،  األعداَد  أْن تستعمَل  أيًضا  ُيمِكُنَك 
من 25 أو 50

 دراجاٌت: ُينتُِج َمصنٌع َصغيٌر 26 دراجًة كلَّ أسبوٍع.
اجًة تقريًبا ُينتُج الَمصنُع في َثمانيِة َأسابيَع؟  فكْم درَّ

8 × 26 ← 8 × 25 استبدِل العدَد 26 بالعدِد 25
ر أن 4 × 25 = 100، إذن 8 × 25 = 200 8 × 25 = 200     تذكَّ

اجٍة تقريًبا في َثمانيِة َأسابيَع.  إذْن ُينتُج الَمصنُع 200 درَّ

13

الأعداُد الُمتناغمُة 

��رِب  ي��م��ك��ُن ك��ت��اب��ُة م�����ض��ائ��ِل ال�����ضَّ
ا. ا اأَو عموديًّ اأُفقيًّ
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لِتقديِر  ُمختلفتيِن  طريقتيِن  َبيِّْن   14
ناتِج 312 × 18

: األمثلة 3-1 ْر ناتَج َضرِب َما َيأتي بالتَّقريِبِ َأو باْستعماِل اأَلعداِد المتناغمِة. َبيِّْن ُخطواِت الَحلِّ َقدِّ

: األمثلة 3-1 ْر ناتَج َضرِب َما َيأتي بالتَّقريِبِ َأو باْستعماِل اأَلعداِد المتناغمِة. َبيِّْن ُخطواِت الَحلِّ َقدِّ

 

6    
33 ×

            

157    
68 ×

            

16

 

106    
52 ×

            

17127    
8 ×

            

18

42    
89 ×

            

1976    
78 ×

            

20508    
27 ×

            

2119    
238 ×

              

22

31  × 88  2391  × 64  24939  × 17  25118  × 58  26

51  × 8  2724  × 8  2826  × 16  2948  × 13  30

42    
16 ×

            

132    
18 ×

            

2

 

218    
6 ×

              

3131    
29 ×

               

4

68  × 61  583  × 98  646  × 392  721  × 450  8

24  × 4  948  × 6  1027  × 12  1149  × 11  12

إنساٍن  َقلِب  َنَبضاِت  ُمعدُل  كاَن  إذا  الِقيا�ُس:   13
72 نبضًة في الدقيقِة، فكْم مرًة تقريًبا ينبُض القلُب 

ْرَت اإِلجابَة.   في ساعٍة واحدٍة؟ َبيِّْن كيَف َقدَّ

في  ــاًل  ري ـــ475  ب الــواحــدَة  الخيمَة  محلٌّ  32  يؤجُر 
فكْم  األسابيِع،  أحِد  في  خيمًة   18 َر  أجَّ إَذا  األسبوِع. 

اإِلجاَبَة.  ْرَت  َقدَّ َكيَف  َبيِّْن  َتقريًبا؟  الِخياِم  ُأجرُة  تبلُغ 

من  كيلوجراماٍت  َعَدَد  الُمجاِوُر  الشكُل  ُيبيُن  الِقيا�ُس:   31
ْر عَدَد الكيلوجراماِت  الرطِب تمَّ جمُعها خالَل 5 أياٍم. قدِّ

  . من الرطِب المجموِع وَبيِّْن ُخطواِت الَحلِّ

كجمكجماليوماليوم
11514514
22487487
33349349
44421421
55392392
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م�ضاألٌة مفتوحٌة: اْستعمِل األرقاَم 1، 3، 5، 7؛ لِتكويِن َعدَديِن ناتُج ضْربِِهما التَّقديريُّ 600  37

تي َتحصُل من ِخاللِها على إجاَبٍة أكثَر ِدقًة عنَد تقديِر ناتِج ضرِب : دوَن أن تحسَب، ما الطَّريقُة الَّ 38  تحدٍّ
ْر إجابَتك.   42 × 13؟ فسِّ

ب( َتقليُل قيمِة كال العاِمَلْيِن.  أ( زيادُة قيمِة كال العاِمَليِن.   

َر كلٌّ مْن فيصٍل وعبِد الرحمِن ناتَج ضرِب 139 × 18 باستعماِل التقريِب.  اكت�ضِف الخطاأَ: َقدَّ  39
ْر إجابَتَك. أَ يُّهما على صواٍب؟ َفسِّ

في�ضٌلٌ 
2800 = 20 × 140

عبُد الرحمِن 
 1300 = 10 × 130

ُعلوٌم: تختلُف سرعُة الصوِت باختالِف الَوسِط الذي 
وَت  كُل الُمجاوُر ُيبيِّن أنَّ الصَّ ينتقُل فيِه الصوُت. والشَّ
انية َعْبر الَحَجِر، بينما  يقطُع مسافَة 5971 متًرا في الثَّ
انيِة َعْبر الَهواِء. لحلِّ الَمسائِل  َيقطُع 346 متًرا في الثَّ
ِر الَمسافَة التي َيقطُعَها الصوُت َعْبَر  من 33 – 35، قدِّ

مِن الُمعَطى. الَموادِّ الُمختلفِة في الزَّ

35 الماُء، 3 ثواٍن . 34 األلومنيوُم، 12 ثانيًة.   33 الَهواُء، 20 ثانيًة .  

ْر كْم تزيُد الَمسافُة اَلتي َيقطُعها الَصوُت في الِحَجاَرة في 17 ثانيًة على الَمسافِة التي َيقطُعها في  36  قدِّ

مِن نفِسِه. األلومنيوِم في الزَّ






























ْع - دوَن ِحساٍب - ما إِذا كاَن ناتُج 50 × 300 َأكبَر أو َأصغَر ِمن ناتِج  : َتوقَّ  الَعدديُّ 40  الِح�سُّ
46 × 289. فِّسْر إجابَتَك.

َمسألًة من واقِع الَحياِة ل َنحتاُج فِيها إلى إِجابٍة َدقيقٍة.    41
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رُب في َعدٍد من رقٍم واحٍد   رُب في َعدٍد من رقٍم واحٍد  ال�ضَّ ال�ضَّ  4 - 3

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
اأ�ضِرُب عدًدا من َثالثِة اأرقاٍم 

في َعدٍد من َرقٍم واحٍد.

َب ناصٌر على كتابِة 28 صفحًة في اليوِم  تدرَّ
الواحِد؛ استعداًدا للمشاركِة في مهرجاِن 

اإلمالِء. كْم صفحًة كتَبها ناصٌر في 7 أياٍم؟

َب عليها ناِصٌر؟ اإْمالٌء: ارجْع إلى الُمعطياِت َأعالُه. كْم صفحًة تدرَّ
ْر: 30 × 7 = 210  قدِّ

الخطوُة 2:الخطوُة 1:
اْضرِب الَعَشراِتاْضِرِب اآلحاَد

   7 × 8 = 56 آحاًدا

5       
28    

7 ×
     6     

5       
28    

7 ×
7 × 2 عشرة = 14 عشرًة   196     

14 + 5 = 19 عشرًة

تدرَب ناصٌر عَلى 196 صفحًة. قارِن اإلجاَبَة بِالتقديِر 

نفِسه،  النوِع  من  طائراٍت   9 بجدَة  العزيِز  عبد  الملِك  مطاِر  إلى  وصَل 
ا. ما عدُد الحجاِج القادميَن على متِن هذه  على متِن كلِّ طائرٍة 260 حاجًّ

الطائراِت؟
ْر: 260 × 10 = 2600 قدِّ

 الخطوُة 1:  اْضِرِب اآلحاَد
رورِة.   وَأِعِد التجميَع عنَد الضَّ

260    
9 ×

9 × 0 = 0 آحاد    0     

الخطوُة 2:  اْضرِب الَعشراِت. اْجَمِع العشراِت 
 الَجديدَة إْن ُوجدْت.

رورِة. َأِعِد التَّجميَع عنَد الضَّ
  

5          
260    

9 ×
9 × 6 َعشراٍت    40     

 = 54 عشرًة

1

2
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َب عليها ناِصٌر؟ اإْمالٌء: ارجْع إلى الُمعطياِت َأعالُه. كْم صفحًة تدرَّ
ْر: 30 × 7 = 210  قدِّ

الخطوُة 2:الخطوُة 1:
اْضرِب الَعَشراِتاْضِرِب اآلحاَد

   7 × 8 = 56 آحاًدا

5       
28    

7 ×
     6     

5       
28    

7 ×
7 × 2 عشرة = 14 عشرًة   196     

14 + 5 = 19 عشرًة

تدرَب ناصٌر عَلى 196 صفحًة. قارِن اإلجاَبَة بِالتقديِر 

نفِسه،  النوِع  من  طائراٍت   9 بجدَة  العزيِز  عبد  الملِك  مطاِر  إلى  وصَل 
ا. ما عدُد الحجاِج القادميَن على متِن هذه  على متِن كلِّ طائرٍة 260 حاجًّ

الطائراِت؟
ْر: 260 × 10 = 2600 قدِّ

 الخطوُة 1:  اْضِرِب اآلحاَد
رورِة.   وَأِعِد التجميَع عنَد الضَّ

260    
9 ×

9 × 0 = 0 آحاد    0     

الخطوُة 2:  اْضرِب الَعشراِت. اْجَمِع العشراِت 
 الَجديدَة إْن ُوجدْت.

رورِة. َأِعِد التَّجميَع عنَد الضَّ
  

5          
260    

9 ×
9 × 6 َعشراٍت    40     

 = 54 عشرًة

1

2

ُخطواِت  مْن  ُخطوٍة  كلَّ  ِصْف   10

إيجاِد ناتِج 416 ×  3 

أوجْد ناتَج الضرِب: المثاالن 1، 2
42    

2 ×
            

161    
5 ×

            

2

 

314    
9 ×

              

318    
8 ×

            

4

31  × 5  53  × 208  66  × 47  7624  × 7  8

مْن  طائرتاِن  َتتَّسُع  هل  ُمسافًرا،   420 لـ  طائرٌة  َتتَّسُع   9
ْر إجابَتَك.   هذا النَّوِع لـ 1000 مسافٍر؟ َفسِّ

أوجْد ناتَج الضرِب: المثاالن 1، 2

 

21    
3 ×

            

1132    
6 ×

            

1252    
9 ×

            

13401    
7 ×

              

14

 

143    
9 ×

            

1572    
4 ×

            

1664    
5 ×

            

17712    
3 ×

              

18

7  × 211  195  × 82  2016  × 8  218  × 67  22

4  × 341  23182  × 5  247  × 806  2597  × 6  26

 الخطوة 3:  اْضرِب المئاِت
 اْجَمِع المئاِت الَجديدَة إْن ُوجدْت.

رورِة.   َأعِد التَّجميَع عنَد الضَّ

5          
260    

9 ×
9 × 2 مئات = 18 مئًة     2340     

   18 + 5 = 23 مئًة
ا قدموا على متِن الطائراِت التسِع. قارِن اإلجاَبَة بِالتقديِر إذْن 2340 حاجًّ
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َمقعًدا،   18 صفٍّ  ُكلِّ  في  الَمقاِعِد،  من  ُصفوٍف   9 فيِه  َمدرسيٌّ  29   َمسرٌح 
َوفيِه 6 ُصفوٍف أخَرى في كلٍّ منها 24 َمقعًدا. كْم َمقعًدا في الَمسرِح؟

الواحِد  الجهاِز  كاَن سعُر  إذا  حاسوٍب.  أجهزِة   4 مدرسٌة  28   اشترْت 
األجهزِة؟ ثمُن هذِه  فما  رياًل،   3499

جرِة  الِقيا�ُس: يبلُغ ُطوُل َأعلى َشجرِة صبَّاٍر في العالِم 5 أضعاِف الشَّ  27
ورِة. كْم يبلُغ ُطوُل أعلى َشجرِة صبَّاٍر؟   الظاهرِة في الصُّ

ٍد:إذا كاَن لدى هناَء 18 خاتًما، ولدى سعاَد ِمثاَل ما لدى هناَء من خواتَم. 30    اختياٌر من متعدِّ
فكم خاتًما لدى سعاَد؟

9     اأ(  
27     ب(  
   ج�( 36  
54      د(  

31  م�ضاألٌة مفُتوحٌة: اكتْب َمسَألَة َضرٍب في َعدٍد من رْقٍم واحٍد، يكوُن ناتُج الضرِب فيها 

َأكبَر ِمْن 1200 َوأقلَّ َمْن 1300

َمسألًة ِمْن واِقِع الَحياِة َيمكُن َحلُّها بِْضرِب َعدٍد من َثالثِة َأرقاٍم في العدِد 3    32

457 �ضم
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اِر مركِز الملِك عبِدالعزيِز  بلَغ عدُد زوَّ  33
الثَّقافيِّ العالميِّ ) إثراء( في أحِد األياِم 
129 زائًرا. إذا كاَن ثمُن تذكرِة دخوِل 

خِص الواحِد 25 رياًل، فـأيُّ الجمِل  الشَّ
التَّاليِة تمثُِّل  أفضَل تقديٍر للمبلِغ الَّذي 

جمَعه المركُز؟  )الدرس 3 - 3(
أقلُّ من 2000 رياٍل اأ(   

بيَن 2000 َو 3000 رياًل   ب( 

بيَن 3000 َو 3400 رياٍل ج�(   
أكثُر مْن 3400 رياٍل د(   

لَدى الهنوِف 14 قرًصا مدمًجا )CD(، ولَدى   34
الجوهرِة ِمثاَل ما لَدى الهنوِف مَن األقراِص 
المدمجِة، كم قرًصا مدمًجا لَدى الجوهرِة؟ 

)الدرس 3 - 4(

7 اأ(   
21 ب(   
28 ج�(   
42 د(   

: )الدرس 3 - 3( ْر ناتَج ضرِب ما يأتِي، بالتقريِب أْو باستعماِل األعداِد المتناغمِة. بيِّْن خطواِت الحلِّ قدِّ

8    
29 ×

            

35487    
5 ×

            

36

 

63    
12 ×

              

37224    
76 ×

            

38

ا يأتِي باستعماِل خاصيِة التوزيِع، ثمَّ أوجِد الناتَج. )الدرس 3 - 2( أعْد كتابَة كلًّ ممَّ

)1 + 50( × 2 41    )6 + 30( × 5 40    )1 + 10( × 4 39

42  اشتَرى زيٌد علبَة عصيٍر ثمنَُها 7٫95 ريالٍت. إذا كاَن لديِه قسيمُة خصٍم بمقداِر 1٫25 ريال. فكْم رياًل 
سيدفُع ثمنًا لعلبِة العصيِر؟. )الدرس 2 - 4(

43 الِقيا�ُس: يبيُن الجدوُل المجاوُر المبالَغ التِي يتقاَضاَها مركٌز 
اِد  روَّ أحُد  إذا غادَر  اِدِه،  لروَّ المقدمِة  الخدماِت  مقابَل  البدنيِة  للياقِة 
أيِّ ساعٍة  ففي  رياًل.  مبلَغ 28  الظهِر، ودفَع  بعَد  الساعَة 2  المركِز 

دخَل المركَز؟ )الدرس 2 - 3(

قبل ال�ضاعة الوقُت
12 ظهًرا

بعد ال�ضاعة 
12 ظهًرا

  الأجرُة لكلِّ
8 ريالٍت6 ريالٍت�ضاعٍة
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ِل  ِف الَف�ضْ اْخِتباُر ُمْنَت�ضَ
الدرو�س من 1-1 اإلى 4-1 3

17114
48  ×

18285
56  ×

يبيُن الجدوُل التالِي أعداَد الطالِب في أربع    20
ْر مجموَع أعداِد الطالِب  مدارَس مختلفٍة. قدِّ

. في المدارِس األربِع. مبيِّنًا خطواِت الحلِّ

عدد الطالبالمدر�ضة
415 أ

402ب
380جـ
426د

7  الِقَيا�ٌس: يبلُغ طوُل الممَشى المحيِط بحديقِة أحِد 
األحياِء 420 متًرا، إذا مَشْت فاطمُة حوَل الحديقِة 

10 مراٍت، فكْم متًرا َقطعت؟ )الدرس 3 - 1(

ٍد: مدرٌج يتكوُن مْن 8 صفوٍف  اختياٌر ِمن متعدِّ  14
يتسْع كلٌّ منها لِـ 25 شخًصا، إذا كاَن المدرُج مليًئا 

باألشخاِص، فكْم شخًصا فِي المدرِج؟ 

ا يِلي يمثُل أفضَل  ٍد:أيٌّ ممَّ اختياٌر من متعدِّ  19
تقديٍر لناتِج ضرِب العدديِن 502 َو 423؟ 60 × 9  1 40 × 200  2

50 × 80  3 17 × 1000  4

100 × 300  5 5000 × 70  6

17 × 5  871 × 3  9

25 × 6  10

43 × 4  12

8 × 39  15

37 × 2  11

31 × 2  13

62 × 17  16

ا يأتِي: )الدرس 3 - 1( َأْوِجْد ناتَج الضرِب ذهنيًّا في كلٍّ ممَّ

ا،  ناتِج الضرِب ذهنيًّ التوزيِع؛ إليجاِد  استعمْل خاصيَة 
. وبيِّْن خطواِت الحلِّ

ْر ناتَج الَضرِب بالتقريِب أو باستعماِل األعداِد المتناغمِة  َقدِّ
: )الدرس 3 - 3( ا يأتِي. وبيْن خطواِت الحلِّ في كلٍّ ممَّ

2000 اأ(   200000  ج�( 
20000 ب(   2000000 د(   

17 اأ(     100  ج�( 

33 ب(    200 د(  السلِك   طـــوُل  مــا                               25
الِذي يحتاُجُه محموٌد للحصوِل عَلى 9 قطٍع 
مشروِعِه  في  لستعمالَِها  أدَناُه  كالموضحِة 
ِر  قدِّ ؟  العلِميِّ المعرِض  في  سيقدُمُه  الذي 
الصحيحِة. باإلجابِة  قاِرْنَها  ثم   اإلجابَة 

)الدرسان 3 - 3، 3 - 4 (

رِب: َأْوِجْد ناتَج الضَّ

23102
4  ×

24513
6  ×

 2 × 43  219 × 17  22

٢٤  ٩  ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣   ٨    ٧    ٦    ٥   ٤    ٣   ٢   ١
سم

)الدرس 3 - 2(

)الدرس 3 - 3(

)الدرس 2 - 2(

ِل  ِف الَف�ضْ اْخِتباُر ُمْنَت�ضَ
الدرو�س من 3-1 اإلى 4-3 3
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ِل  ِف الَف�ضْ اْخِتباُر ُمْنَت�ضَ
الدرو�س من 1-1 اإلى 4-1 3

ورٍة".  َم�ضاِئَل با�ْضتعماِل خطة "َر�ضِم �ضُ ْر�ِس : اأَحلُّ ِفْكَرُة الدَّ

أرٍض  قطعِة  مهندٌس عَلى  يبنَِيَها  أن  يمكُن  التِي  الفلِل  ما عدُد 
بعرِض  فيالَّ  كلِّ  بناَء  أراَد  إذا  270م،  بطوِل  شارٍع  عَلى  تمتدٌّ 
30 م عَلى الشارِع، بحيُث يترُك بيَن كلِّ فيالَّ وُأخَرى 15م، مع 

15م ُأخَرى يترُكَها عنَد كلِّ جانٍب من جانَِبي قطعِة األرِض؟

ما معطياُت المسألِة؟
••   امتداُد قطعِة األرِض 270م عَلى طوِل الشارِع.

•• عرُض كلِّ ِفيالَّ عَلى الشارِع 30 م.
•• المسافُة بيَن كلِّ ِفيّلتيِن 15 م.

•• المسافُة عَلى جانَبي قطَعِة األرِض 15 م.
َما المطلوُب؟

تِي يمكُن بناُؤَها عَلى طوِل قطعِة األرِض. ••  عدُد الِفلِل الَّ

ارسْم صورًة لِحلِّ الَمسأَلِة.

رِف األيسِر. ُثمَّ  رِف األيمِن، َوعالمًة على ُبعِد 15م عن الطَّ أوًل: َضْع عالمًة على ُبعِد 15م عن الطَّ
ى َمساَفٌة كافيٌة. ْص 30م لِكلِّ ِفيالَّ َو 15م لِلَمساَفِة بيَن الِفيالَّ واأُلْخَرى؛ حتَّى ل َتتبقَّ َخصِّ

       

الَمساَفُة الُمتبقيُة )30م( ل َتكِفي الفيالَّ السادسِة مع ترِك )15م( بيَن كِل فيال واألخرى. 
إِذْن يتمَّ بناُء 5 فلٍل علَى طوِل قطعِة األرِض.

على  زمُة  الالَّ َوالَمساَفُة  متًرا،   150 أو   ،30  ×  5 ُتساوي  فلٍل   5 إلقامِة  زمُة  الالَّ الَمساَفُة   . َراجْعِ
رفيِن ُتساِوي 15 + 15 = 30 متًرا. َأما الَمساَفُة بيَن الفلِل َفهي 4 × 15 = 60 متًرا.  الطَّ

 إِذْن: 150 + 30 + 60 = 240، وبِما َأنَّ 240 > 270 إذِن اإلجابُة معقولٌة.

5 - 3

270م

15م30م225م
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11  كيَف ُيمكُن استعماُل 
ورِة؟ الَكلماِت واألعداِد في خطِة َرْسِم الصُّ

7 الِقَيا�ٌس: حاِمٌل للتلفاِز ارتفاُعُه 110 سنتمتراٍت، 

وفوَقُه  60 سنتمتًرا  ارتفاُعُه  تلفاٌز  عليِه  ُوِضَع 
ُعلَِّقْت  إذا  15 سنتمتًرا.  ارتفاُعُه  فيدُيو  جهاٌز 
إطاُرها  يبُعُد  ُصورٌة  التلفاِز  فوَق  الجداِر  على 
105 َسنتمتراٍت،  َمساَفَة  الحاِمِل  عن  فليُّ  السُّ
فليِّ  التلفاِز َواإلطاِر السُّ فما المساَفُة بيَن َأعَلى 

ورِة؟ للصُّ

َوَعرَض  ُطوَل  َأدناه  ورُة  الصُّ ُتبيُن  9 الِقَيا�ٌس: 

ِغالِف كتاٍب. أوِجْد عَدَد األْغِلَفِة التي ُيمكُن 
ها من قطعِة كرتوٍن طوُلها 132 سنتمتًرا،  َقصُّ

َوَعرُضها 60 سنتمتًرا.

1 اشرْح َكيَف ساعَدَك رْسُم صورٍة على َحلِّ 

الَمسألِة؟
األَفَضُل  ِهي  ورِة  الصُّ رْسِم  خطَة  أنَّ  تعتقُد  2 هْل 

لحلِّ هذِه الَمسأَلِة؟ اشرْح.

5 ُوضعْت لفتاٌت دعائيٌة عَلى أحِد جانَبي طريٍق 

كلِّ  بيَن  المسافُة  كاَنِت  إَذا  1760م،  طوُلُه 
عَلى  وضُعَها  يمكُن  لفتًة  فكْم  40م،  لفتَتيِن 
عنَد  لفتٍة  وْضُع  تمَّ  بأنُه  علًما  الطريِق،  جانِب 

بدايِة الطريِق، وأخَرى عنَد نهايتِِه؟

متًرا.   43 ُطوُلهـا  قمـاٍش  قطعُة  َخّيـاٍط  10 عند 
؟  َيقصَّ أْن  ُيمكُن  متًرا   13 طوُلها  قطعًة   كـْم 

ى أيُّ قماٍش ِمَن القطعِة األصليِة؟ هْل يتبقَّ

3 َما عدد الفلل الممكن بنائها إذا كان عرض 

كل فيال على الشارع 40م؟
4 ِصْف َموِقًفا ِمْن َواِقِع الَحياِة ِيمكُن فيِه اْستعماُل 

خطِة رْسِم ُصورٍة.

8 َتمَّ تثبيُت ُمكبراِت َصوٍت على ُطوِل الُجـدراِن 

الداخليـِة لمسجـٍد، َوُترَكْت َمساَفُة 10 أمتاٍر 
بين الُمكبِِّر َواآلَخِر، َولْم ُتوَضْع َأيُّ ُمكبراٍت 
المسجـِد  ُطوُل  كاَن  إِذا  المسجـِد.  زوايا   في 
90 متًرا َوعرُضُه 60 متًرا، فما َعدُد الُمكبراِت 

التي َتمَّ تثبيُتها؟

ابقِة ثمَّ أجْب عِن األسئلِة 4-1: ارجْع إلى المسألِة السَّ

استعمْل خطَة "رسِم صورٍة" لحلِّ المسائِل التاليِة:

CO3-09A









الصوِت  مكبراِت  ِمْن  َعدٌد  ُوِضَع  6 الِقَيا�ُس: 

أبعاُدها  َكبيرٍة،  اجتماعاٍت  َطاولِة  َجوانِِب  َعلى 
الَمساَفُة  كانِت  إذا  أْدناُه.  الشكِل  في  حٌة  ُموضَّ
بيَن كلِّ مكبَِّريِن 2م، َوُوِضَع مكبٌِّر عنَد كلِّ رأٍس 

ِمْن رؤوِس الَطاولِة، فما عَدُد المكّبراِت؟ 

4 م

12 م

 ال�ضرب  الف�ضل الثالث: 96



رُب في عدٍد من رقميِن  رُب في عدٍد من رقميِن ال�ضَّ ال�ضَّ  6 - 3

غيِر  الصَّ ْئِب  الذِّ ُسرعُة  تِصُل 
َكْم  انيِة!  الثَّ في  متًرا   13 إلى 
غيُر  الصَّ ئُب  الذِّ يستطيُع  متًرا 
بِهِذِه  ثانيًة   12 في  َيقَطَع  أْن 

رعِة؟ السُّ

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
اأ�ضرُب عدًدا من ثالثِة اأرقاٍم 

في عدٍد ِمْن َرقميِن. 

غيُر: ارجْع إلى الَمعلوماِت أعاله َوحلَّ الَمسأَلَة  الذئُب ال�ضَّ
ر: 13 × 10 = 130 بإيجاِد ناتِج: 13 × 12 . قدِّ

الخطوُة 1:
اْضرِب اآلَحاَد 

 = 2 × 13
26   

13    
12 ×

     26   

الخطوُة 2:
اْضرِب الَعشراِت

10 × 13     

13    
12 ×

     26   
130   

130 =

الخطوُة 3:
اجمْع 

130 + 26 
156 =   

13    
12 ×

     26    
130 +
156    

غيُر أْن يقطَع مسافَة  إذْن َيستطيُع الذئُب الصَّ
 156 متًرا في 12 ثانيًة.                   قارِن اإلجاَبَة بِالتقديِر.

1

رُب عدٍد ِمْن َرقميِن في عدٍد من  �ضَ
رقميِن

ْر: 200 × 30 = 6000 َأوجْد ناتَج الضرِب: 165 × 31 قدِّ
الخطوةُ 1:

اْضرِب اآلَحاَد 

 = 1 ×165
165   

165    
31 ×

     165   

الخطوُة 2:
اْضرِب الَعشراِت

 = 30 × 165
  4950

   

165    
31 ×

     165   
4950 

الخطوُة 3:
اجمْع 

4950 + 165
5115 =   

165    
31 ×

     165    
4950 +

  5115    
إذْن 165 × 31 = 5115 .  قاِرِن اإلجاَبَة بِالتَّقديِر.

ِمـثـــــــــال
2

�ضرُب عدٍد من ثالثِة اأرقاٍم في عدٍد مْن رقميِن

رابط الدر�س الرقمي
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العشِب  ِمَن  كيلوجراًما   11 بمعدِل  بقرٌة  تأكُل   9
يوميًّا. فكْم َتأُكُل في 31 يوًما؟  

عنَد  الجمُع  ُيستعمُل  كيَف  10  ِصْف 

الضرِب في أعداٍد ِمْن رقميِن.

أوجْد ناتَج الضرِب: المثاالن 1، 2
32    
13 ×

            

126    
45 ×

            

2

 

104    
12 ×

              

3102    
56 ×

            

4

42  × 21  514  × 69  6367  × 83  767  × 534  8

َبْت  ُرتِّ مدرسٍة،  مسرِح  في  حفٌل  ُأِقيَم  م�ضرٌح:   20
ا، فِي كلِّ صفٍّ منَْها 15 كرسيًّا،  َكَراِسيِه فِي 21 صفًّ

ما عدُد الكراِسي التِي تمَّ ترتيُبَها في المسرِح؟

الصباحيِة،  الفترِة  الساعِة ِخالَل  في  رياًل  َيَتقاَضى 12  كاَن  إذا  اعاِت.  السَّ بنظاِم  توفيٌق في مؤسسٍة  َيعمُل   21
ِل 8 ساعاٍت في الفترِة الصباحيِة و4 ساعاٍت في  و14 رياًل في الساعِة ِخالَل الفترِة المسائيِة، ويعمُل بِمعدَّ

الفترِة المسائيِة يوميًّا، فكْم َيَتقاَضى ِخالَل 12 يوَم َعَمٍل؟

الَبضاِئِع  لِتوصيِل  شاِحنٌة  َتقُطع  الِقيا�ُس:   19
الَمساَفُة  فَما  الواحِد،  اليوِم  278 كيلومتًرا في 

التي َتقطُعها في 25 يوًما؟

:  أوجْد ناتَج: 235 × 124 مستعماًل الُخّطَة نفَسها التي استعمْلَتها في ضْرِب أعداٍد من رقميِن  23  َتَحدٍّ
لِحلِّ هذِه المسألِة.

ْن َمسألَة َضْرٍب يكوُن ناتُجها أكبَر ما  أربَعَة أرقاٍم ُمختلفٍة ِمْن 1 إلى 9، ثم َكوِّ    24
ْرِب هو األكبُر. ُيمكُن. اشرْح كيَف عرفَت أن ناتَج الضَّ

أوجْد ناتَج الضرِب: المثاالن 1، 2
24    
21 ×

            

1113    
54 ×

              

12141    
25 ×

            

13470    
56 ×

              

14

65  × 43  1536  × 72  1620  × 441  1789  × 347  18

، اشتَرْت مدرسٌة 17 رايًة، َثَمُن الواحدِة منها 28 رياًل. فكْم رياًل دَفعْت ثمنًا لَها؟ 22   بمناَسبِة اليوِم الوطنيِّ

 ال�ضرب  الف�ضل الثالث: 98



يستقبُل المتحُف الوطنيُّ السعوديُّ 7 أفواٍج   25
 سياحيٍة يوميًّا، إذا كاَن عدُد أفراِد الفوِج الواحِد

28 شخًصا، فكْم شخًصا يزوُر المتحَف يوميًّا؟ 
)الدرس 3 - 4(

156 اأ(   
180 ب(   
196 ج�(   
200 د(   

يبيُن الجدوُل أدناُه عدَد الوجبــاِت التِي يقدُمها   26
أحُد المطاعِم يوميًّا. ما عدُد وجباِت العشاِء التِي 

يقدُمَها المطعُم خالَل أسبوعيِن؟ )الدرس 3 - 6(

2975 ج�(   9100 اأ(   
850 د(   5950 ب(   

العددنوع الوجبة
225غذاء
425ع�ضاء

27  الِقيا�ُس: تعمُل فاطمُة في صناعِة المجوهراِت التقليديِة، إذا كاَن لديَها سلٌك طوُلُه 98 سم، واستعملْت منه 
ي، إذا كانِت األسورُة  8 سم لعمل زوٍج مَن الحلِق ، أوجد عدَد األساوِر التِي يمكنَُها عمُلَها مَن السلِك المتبقِّ

الواحدُة تحتاُج إلى 15 سم. استعمْل خطَة "رسِم صورٍة" لحلِّ المسألِة. )الدرس 3 - 5(

أوجْد ناتَج الضرِب: )الدرس 3 - 4(

27    
4 ×

            

2848    
6 ×

            

29

 

78    
5 ×

              

30208    
3 ×

            

31

32  اشتَرى وليٌد بعَض المستلزماِت للقياِم بنزهٍة بريٍة، وقِد اشَتَرى 6 علٍب مَن األكواِب، في كلٍّ منَْها 36 كوًبا. 
. )الدرس 3 - 2( استعمْل خاصيَة التوزيِع إليجاِد عدِد األكواِب، وبيْن خطواِت الحلِّ

اجمْع أو اطرْح ذهنيًّا. )الدرس 2 - 6(

8٫7 + 4٫6  35      105 - 214 34            46 + 38 33
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رِب رِبخ�ضائ�ُس ال�ضَّ خ�ضائ�ُس ال�ضَّ  7 -  3

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
التجميِع  يَتي  خا�ضِّ اأ�ضتعمُل 
والإبداِل لأجَد ناتَج ال�ضرِب 

ذهنيًّا.

وهِذِه  ترتيبِهما،  بتغييِر  ُر  يتغيَّ ل  عدديِن  ضرِب  ناتَج  أن  ابُق  السَّ المثاُل  ُح  ُيوضِّ
رِب الموضحِة أدَناُه. إحَدى خصائِص الضَّ

الّرياِل،  ِفئِة  ِمْن  ِقَطٍع  َخمُس  خلوَد  مع 
ومَع سناَء َوَرقٌة ِمْن ِفئِة خمسِة ريالٍت. 

خلوُد:  5 × 1  ريال = 5 ريالٍت 
�ضناُء:  1 × 5 ريالٍت = 5 ريالٍت.

رِب المستعملَة فيما يأتي:  َة الضَّ َحّدْد خاصيَّ
7 × 11 = 11 × 7 

َر هنا ترتيُب العدديِن المضروبيِن.  َتغيَّ
إذْن هذِه خاصيُة اإلبداِل؛ ألنَّ ناتَج َضرِب عدديِن ل يَتغيُر بتغيِر ترتيبِهما.

ِمـثـــــــــال
1

ُف خ�ضائ�ِس ال�ضرِب َتعرُّ

ُة الإبداِل: ل يتغيُر ناتُج ضرِب عدديِن بتغييِر ترتيبِهما.  َخا�ضيَّ
مثاٌل: 4 × 8  = 8 × 4 

اللَذيِن  العدديِن  بتغييِر  يتغيُر  ل  أعداٍد  ثالثِة  ضرِب  ناتُج  التَّجميِع:  ُة  َخا�ضيَّ
رِب. نبدُأ بهما عمليَة الضَّ

مثاٌل: )9 × 2( × 5 = 9 × )2 × 5(

: ناتُج ضرِب أيِّ عدٍد في 1 يساوي العَدَد نفَسه.  ِر الُمحايِد ال�ضربيِّ ُة الُعن�ضُ َخا�ضيَّ
مثاٌل: 16 × 1 = 16

ْرِب  مفهوم اأ�ضا�ضيَخ�ضائ�ُس ال�ضَّ

رابط الدر�س الرقمي
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رِب رِبخ�ضائ�ُس ال�ضَّ خ�ضائ�ُس ال�ضَّ  7 -  3
الزهوِر؛ كلُّ مجموعٍة  اأزهاٌر: زرعْت سلطانُة مجموعَتيِن مْن شتاَلِت 
خصائَص  استعمْل  شتالٍت.   5 صفٍّ  كلِّ  وفي  صفوٍف،   8 مْن  مكونٌة 

الضرِب إليجاِد عدِد شتالِت األزهاِر جميِعَها.
ِل الترتيَب َوَجّمِع العدديِن َمًعا. هِل َضرُب 2 في 5، إذْن بدِّ بِما أنَّه من السَّ

ُة اإلبداِل َخاصيَّ    8 × 5 × 2 =  5 × 8 × 2 
ُة التَّجميِع َخاصيَّ   8 × )5 × 2( = 

ا  أوِجْد 2 × 5 ِذهنيًّ    8 × 10 = 
ا  أوِجْد 10 × 8 ِذهنيًّ    80 =

أياٍم  اليوِم مدِة 5  الجري 45 دقيقًة في  ريا�ضٌة: يمارُس حَسٌن رياضَة 
في األسبوِع، عَلى مداِر 20 أسبوًعا. استعمْل خصائَص الضرِب إليجاِد 

عدِد الدقائِق.
ُة التَّجميِع  َخاصيَّ   )20 × 5( × 45  =  20 × 5 × 45 

ا  أوِجْد 5 × 20 ِذهنيًّ   100 × 45 = 
ا = 4500    أوِجْد 45 × 100 ِذهنيًّ

2

3

رِب  ا�ضتعماُل الَخ�ضائ�ِس في ال�ضَّ
الذهنيِّ

اإذا  اأ�ضَهَل    يكوُن ال�ضرُب الِذهنيُّ
ا�ضتطْعَت اإيجاَد نواتِج �ضرٍب ِمْن 

ُم�ضاعفاِت ال�10

100 × 7 × 6 = 7 × 100 × 6 1)3 × 2( × 8 = 3 × )2 × 8( 2

34 × 2 × 5 350 × 51 × 2 45 × )4 × 8( 5

)6 × 25( × 4 62 × 500 × 9 75 × 14 × 200 8

رِب المستعملَة في كلٍّ مما يأتي: مثال 1 َة الضَّ ْد َخاصيَّ حدِّ

َة  ِد الخاصيَّ ا َيأتِي. َبيِّْن ُخطواِت الَحلِّ َوَحدِّ ْرِب إليجاِد ناتِج الَضرِب ِذهنيًّا في كلٍّ ممَّ استعمْل َخصائَص الضَّ
التي اسَتعمْلَتها: المثاالن 2، 3

هنيِّ َوخصائِص الضرِب إليجاِد ناتِج 50 × 35 × 2 اشرْح كيَف َتستطيُع استعماَل الِحساِب الذِّ  10

9 اشَترْت سعاُد 5 أكياٍس، في كلِّ كيٍس 12 رغيًفا. َما مجموُع األَرغفِة 

التي اشتَرْتها سعاُد؟ 

101   خ�ضائ�س ال�ضرب الدر�س 7-3:



أسابيَع.   5 مداِر  على  األسبوِع،  في  أياٍم   6 لمدِة  اليوِم  في  دقيقًة   30 الَقدِم  كرِة  َلعِب  على  عدناُن  َتدّرَب   28
ما المدُة التي َقضاها عدناُن في التَّدريِب بالدقاِئِق؟

اشتَرى تاِجٌر خمسيَن ُصندوًقا من ُعلِب العصيِر، في كلٍّ منها 8 مجموعاٍت،   29
وكلُّ مجموعٍة تتكوُن من 6 ُعلٍب. كْم ُعلبَة عصيٍر اشَتَرى التاجُر؟

ْر إجابَتَك. ضْع عدًدا أكبَر من 10 بدَل  في: 87 ×  × 5، بحيُث يسُهُل َحلُّ المسألِة ِذهنيًّا. َفسِّ  30

ا يأتي. مثال 1 َة الضرِب المستعملَة في كلٍّ ممَّ ْد خاصيَّ حدِّ

ا يأتِي َصحيحًة: الجبُر: أوجِد العَدَد الذي َيجعُل كلَّ جملٍة ممَّ

3 ×  × 4 = 8 × 3 × 4 2411 × )  × 40( = )11 × 2( × 40 25

)  × 28( × 7 = 5 × )7 × 28( 2612 ×  × 4 = 4 × 9 × 12 27

15 × 2 = 2 × 15 1110 × )9 × 3( = )10 × 9( × 3 12

71 × 1 = 1 × 71 1313 × 5 × 4 = 5 × 13 × 4 14

5 × 2 × 16 1527 × 4 × 25 16)5 × 11( × 40 17

9 × 5 × 200 18)13 × 20( × 50 194 × )25 × 16( 20

2 × 38 × 50 21 44 × 5 × 200 22250 × 23 × 4 23

َة  ِد الخاصيَّ ا يأتي. بيِّْن ُخطواِت الَحِل َوَحدِّ استعمْل خصائَص الضرِب؛ إليجاِد ناتِج الضرِب ِذهنيًّا في كلٍّ ممَّ
التي استعمْلَتها: المثاالن 2، 3

المسألِة  حلِّ  على  التجميِع  خاصيَُّة  تساِعُدك  كيَف  فيها  ُتبيُِّن  ضرٍب  مسألَة  َلٌة َمْفتوَحٌة:  اكتْب  َم�ْضاأَ  31
ْر إجابَتَك. ِذهنيًّا. َفسِّ

33     من دوِن حساٍب، هِل الُجملُة )7 × 5( × 4 = 5 × )7 × 4( َصحيحٌة 
ْر إجابَتَك . أم خاطئٌة؟ َبرِّ

رِب التي يمكنَُك استعماُلها إليجاِد ناتِج:  :  َبيِّْن خطواِت الحلِّ وخصائَص الضَّ َتحدٍّ  32
4 × 96 × 25 × 50 × 2 ِذهنيًّا.
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103   ا�ضتق�ضاء حل الم�ضاألة الدر�س 8-3:

َجمَع طَارٌق  يوَم الثالثاِء عدًدا مَن الكتِب بناًء عَلى عدِة طلبياٍت. وكاَن ثمُن 
 7 األربعاِء  ليوِم  المطلوبِة  الكتِب  عدُد  وكاَن  ريالٍت،   10 الواحِد  الكتاِب 
كتٍب، ويوَم الخميِس 5 كتٍب، وعدٌد آخُر مَن الكتِب ليوَمي الجمعِة واإلثنيِن.

مهمُتك: إيجاُد عدِد الكتِب التِي جمَعَها طارٌق بناًء عَلى تلَك الطلبياِت.

َما الُمعطياُت؟
ثمُن الكتاِب الواحِد يساِوي 10 ريالٍت.  ••

عدد الكتِب المطلوبِة ليوَمي األربعاِء والخميِس.  ••
َما المطلوب؟

جميِع  عَلى  بناًء  طارٌق  جمَعَها  التِي  الكتِب  عدِد  معرفُة   ••
الطلبياِت.

هْل هناك أيُة معلوماٍت غيِر َضروريٍة؟ 
• ثمُن الكتاِب. 

َهْل هناَك أيُة معلوماٍت ناِقصٍة؟  
• تحتاُج معرفَة عدِد الكتِب المطلوبِة ليوَمي الجمعِة واإلثنيِن. 

بما أنَّ المعطياِت ناقصٌة فال يمكُن حلُّ المسألِِة.

اقرأ السؤاَل مرًة ثانيًة لَِترى إن كنَت قد أْغفلَت بعض المْعَطياِت أْم ل. إذا َكان 
األمُر كذلَِك، َفحاوْل حلَّ المسألِة مرًة ثانيًة. وإلَّ ل يمكُنك حلُّ المسألِة.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa



التعليميِة  المشاهِد  بعِض  بتحميِل  عمُر  قاَم   1
األوِل  المقطِع  طوُل  كاَن  إذا   . اإلنترنتِّ  مَن 
5 دقائَق، وطوُل الثاني 3 دقائَق، وطوُل الثالِث 
بين طوَلي األوِل والثاني، فأوجِد الطوَل الكليَّ 

للمقاطِِع الثالثِة.

ى  3  الِقَيا�ُس: تصنُع ليَلى فطائَر من جبٍن. إذا تبقَّ
 3  1كوب مَن الجبِن. فكْم كوًبا استعملْت 

لديَها   2 _
فِي عمِل الفطائِر؟

تجمُع عبيُر أمواًل لمساعدِة صديقٍة لَها تحتاُج   2
زميالتَِها  مْن   3 تبرعْت  إذا  رياًل.   125 مبلَغ 
ُأخرياٍت   4 وتبرعْت   ، منهنَّ لكلٍّ  رياًل  بـ20 
أخَرى  رياًل  فكْم   . منهنَّ لكلٍّ  ريالٍت  بـ10 

تحتاُج عبيُر لتوفيِر المبلِغ المطلوِب؟

 إَذا كاَن مَع تركي 12 ورقًة نقديًة مْن فئاِت: الريال،   7
خمسِة ريالٍت، عشرِة ريالٍت، ومجموُع قيِمَها 

56 رياًل. فما عدُد كلِّ فئٍة منها؟

 إَذا كاَن لَدى فيصٍل 12 صورًة مْن ُصوِرِه وصوِر   8
عدِد  مثَلي  زمالِئِه  صوِر  عدُد  وكاَن  زمالِئِه، 

ُصوِرِه، َفَما عدُد صوِر فيصٍل؟

التي  المسافاِت  التالي  الجدوُل  يبيُن     القيا�ُس:  5
قطعْتَها عائلٌة كلَّ يوٍم خالَل عطلتَِها.

كْم كيُلومتًرا قطعْت هذه العائلة يوَم األربعاِء زيادًة 
عَلى المسافِة التِي قطعْتَها يوَم السبِت؟

نمًطا. يمثُل  أدناُه  األشكاِل  في  النقاِط  عدُد   6

التي  النقاِط  عدُد  فَما  النمُط،  هَذا  استمرَّ  إَذا 
ستكوُن في الشكِل )8(؟

9   مسألًة معلوماُتَها ناقصٌة، 

ووضْح كيَف يمكنَُك إعادُة كتابتَِها بحيُث يمكُن 
حلُّها.

الم�ضافة)كم( اليوم 
345الأربعاء
50الخمي�س
89الجمعة
279ال�ضبت

• تحديُد المعلوماِت الزائدِة اأو الناق�صة      

م �صورة • البحُث عن نمط         • ر�صْ

ا • التخمين والتحقق    • الحل عك�صيًّ

• اإن�صاء جدول

المسائِل  لِحلِّ  يأتي  ا  ممَّ المناسبة  ة  الُخطَّ استعمْل 
اآلتيِة:

يريــُد وليــٌد تقطيــَع حبــٍل ثمنُــُه  4  القيا���ُس: 
19٫99 رياًل إلى قطٍع طــوُل كلٍّ منَها 1م، إَذا 
كان طول الحبل 18م، فكم قطعة يســتطيع وليد 

تقطيع الحبِل؟

ال�ضكُل )3( ال�ضكُل )2( ال�ضكُل )1(
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أدناه:  الُجملِة  في  الضرِب  خاصيََّة  ْد  11 َحدِّ
)50 × 2( × 14 = 50 × )2 × 14(

ْر ناتَج الضرِب: 26٫3 × 5 13 قدِّ

12 َقاَم فنيٌّ بتركيِب ُمكبِّراِت َصوٍت في مســجٍد 
مربِع الشــكِل، فَوضــَع 4 مكبِّراٍت على كِل 
جانٍب، عَلى أْن يكوَن فــي كلِّ زاويٍة مكبٌر، 
فكــْم ُمكبِّــًرا وضــَع الفنيُّ في المســجِد؟ 

استعِمْل ُخطَة رسِم صورٍة لحلِّ المسألِة.

ا:  أوجْد ناتَج الضرِب ذهنيًّ

ا باْستعماِل َخصائِص  أوجْد ناتَج الضرِب ِذهنيًّ
: الضرِب، وَبيِّْن ُخطواِت الَحلِّ

اِر مركِز الملِك عبِد العزيِز  8  إذا كاَن عدُد زوَّ

الثَّقافيِّ العالميِّ 88 شخًصا كلَّ ساعٍة، فكْم 
َشخًصا َتقريًبا يزوُر المركَز في 4 ساعاٍت؟

5 × 400 17000 × 60 2

35 × 4 363 × 5 4

5 ُيريُد ناٍد رياضيٌّ شراَء بعِض اللَّوازِم. استعمِل 

 الجدوَل أدَناُه إليجاِد ثمِن 7 كراِت يٍد 
و5 كراِت سلٍة.

: ْر ناتَج الضرِب، وَبيِّْن خطواِت الحلِّ َقدِّ
410    

77 ×
           

 7    
92    
31 ×

           
 6

أوجْد ناتَج الضرِب:
108    

21 ×
           

 10    
46    
15 ×

           
 9

360 270  اأ(   ج�(  
320 240ب(     د(  

ٍد: اشــتَرْت باسمُة خمسَة  14 ِاختياٌر ِمن ُمتَعدِّ
ُكتٍب، ثمُن كلٍّ منها 12٫79 رياًل، كْم رياًل 

تقريًبا دفَعْت باِسمُة ثمنًا للكتِب الخمسِة؟

45 رياًل 65 رياًل  اأ(   ج�(  
55 رياًل 75 رياًلب(     د(  

15  بلَغ إجمالِي مبيعاِت 
مكتبٍة مْن بيِعَها أحَد الكتِب 855 رياًل خالَل 
ساعٍة. ما عدُد الكتِب التي باَعْتها المكتبُة من 

ْح ما إذا كاَن هناَك معلوماٌت  هذا الكتاِب؟ َوضِّ

زائدٌة أو معلوماٌت ناِقصٌة، واذُكْرها ثم َأِعْد ِكتابَة 

الَمسألِة َوحلَّها.

الثمُنالكرُة 
30 رياًل�ضلة
25 رياًليد
40 رياًلقدم

ِل  اْخِتباُر اْلَف�ضْ 3

105   اختبار الف�ضل الف�ضل الثالث:



االختباُر التراكميُّ 3

حيَحَة: ِاختِر االإَِجاَبَة ال�صَّ
، تبلُغ  الجزائُر هَي إحَدى دوِل المغرِب العربيِّ  1
مساحُتَها الكليُة حواَلي 2381727 كيلومتًرا 
مربًعا، وتمثُل الصحراُء 2024466 كيلومتًرا 

مربًعا من مساحتِها الكليِة، ما مساحُة الجزِء 
غير الصحراويِّ في الجزائِر؟

258998 كيلو متًرا مربًعا    اأ(  
357260 كيلو متًرا مربًعا   ب(  
357261 كيلو متًرا مربًعا  جـ(  
517997 كيلو متًرا مربًعا    د(  

275    اأ(  

265   ب(  

235  جـ(  

225    د(  

380    اأ(  
400   ب(  
420  جـ(  
450    د(  

جـ( 5٫5 رياالٍتاأ  ( 4٫9 رياالٍت

د  ( 6٫1 رياالٍتب( 5٫1 رياالٍت

مَع  ا  ممَّ أكثُر  مَعُه  وما  ريااًل،   250 أحمَد  مَع   2
محمـوٍد بـ 40 ريااًل. ومـا مـَع محمـوٍد أقلُّ 
ا مَع حمزَة. فكْم ريااًل مَع حمزَة؟ بـ25ِ ريااًل ممَّ

األصناِف  جميَع  اشترْت  إذا  ريااًل،   70 نورَة  مَع   4
المسجلِة في الجدوِل أدَناُه، فكْم ريااًل بقَي مَعَها؟

في أحِد المتاجِر 51 صندوًقا من علِب الحليِب   3
علٍب،   9 صندوٍق  كلِّ  في  ويوجُد  المجفِف، 
العلِب  الِذي يمثُل أنسَب تقديٍر لعدِد  العدُد  فما 

؟ الكليِّ

ال�صعرال�صنف
24.85لوز

32.4ف�صتق
7.65زبيب

االختيار من متعدد الـجــزء 1  

جـ( 12٫64  اأ( 10٫0

  د( 13ب(  12٫6

عنَد تقريِب العدِد 12٫638 إلى أقرِب جزٍء من   5
عشرٍة، فإنَّ الناتَج ُيساِوي:

106 الف�صل الثالث: ال�صرب



200 240  �أ(  جـ( 

224 400ب(     د(  

جـ( 116  �أ( 84

  د( 122ب( 108

أربعون ألًفا.   �أ( 

أربعُة مالييَن. جـ( 

أربُع مئِة ألٍف. ب( 

أربعوَن مليوًنا.   د(  

فيه 29 سيارًة، لكلِّ سيارٍة 4 عجالٍت.  معِرٌض   6
ما عدُد عجالِت السياراِت جميِعها؟

المسـافـُة بيـَن األرِض والقمــِر 400000 كلم   7
تقريًبا. كيَف تكتُب هذا العدَد بالصيغِة اللفظيِة؟

اشَتَرى حمٌد 4 كيلوجراماٍت لحًما، إذا كاَن   8
ثمُن الكيو جراِم الواحِد 56 رياًل، فكْم رياًل 

دْفَع ثمنًا لها ؟

�لتر�كمي 107 �الختبار 

أجْب عِن السؤاليِن التالييِن:

المطاعِم،  أحِد  في  طاولٍت   9 هناَك  كاَن  إذا   9
شخًصا،   12 طاولٍة  كلِّ  حوَل  يجلُس  وكاَن 

فكْم شخًصا في المطعِم؟

ْح كيَف تستعمُل خاصيَة التوزيِع في  وضِّ  10
الضرِب إليجاِد قيمِة 4 × )9 + 6(

: أجْب عِن السؤاِل التالِي موضًحا خطواِت الحلِّ

تبلُغ تكلفُة غسيِل السيارِة الواحدِة لَدى إحَدى   11
محطاِت غسيِل السياراِت 27 رياًل، إذا غسَلِت 
المحطُة 43 سيارًة في أحد األيام، فقدِر المبلَغ 
الِذي جمعْتُه المحطُة في ذلَك اليوِم، وهْل كاَن 
ْر  ؟ فسِّ التقديُر أكبَر أم أقلَّ مَن الجواِب الحقيقيِّ

إجابَتَك.

�الإجابة �لمطولة �لـجــزء 3  

�الإجابة �لق�صيرة �لـجــزء 2  

هَل تحتاُج �إَلى م�صاعدٍة �إ�صافيٍة؟
1234567891011�إَذ� لْم ت�صتطِع �الإجابًة عْن...

مهارة فُعْد �إَلى �لدر�ِس...
3-35-32-34-14-31-24-21-34-22-3سابقة

رُب �أتدَّ

َز ما  م��ن خ��اِل �لإجاب��ِة عل��ى �لأ�س��ئلة؛ حت��ى �أع��زِّ
تعلمُتُه من مفاهيَم وما �كت�سبُتُه من مهار�ت.

رُب �أتدَّ

ا. �أنا طالٌب معدٌّ للحياِة، ومناف�ٌس عالميًّ

َز �أع���زِّ حت��ى  �لأ�سئل���ة؛  ع��ن  �لإجاب��ِة  خ���اِل   م��ن 
ما تعلمُتُه من مفاهيَم وما �كت�سبُتُه من مهار�ت.



 الق�سمة  الف�سل الرابع: 108

الِقـ�ْسـَمـُة   4
 َما ناِتُج الِق�سَمِة والَمق�ُسوُم والمق�سوُم عليه؟

الِقسمِة.  ناتَِج  ُتسمى  النتيجَة  فإنَّ  آَخَر،  َعدٍد  عَلى  َعدٍد  ِقْسَمِة  عنَد 
َنقِسُم  الذي  آَخَر. والَعدُد  َنْقِسُمُه عَلى عَدٍد  الذي  الَعدُد  والَمقسوُم هو 

عليِه ُيسمى المقسوَم عليِه أو القاسَم.

َماَذا اأتعلُم في هذا الَف�سِل؟
ا. 	  قسمَة ُمضاعفاِت الـ 10 َو 100 َو 1000 ِذهنيًّ
َتقديَر ناتِج القسمِة. 	 
قسمَة عدٍد من أربعِة أرقاٍم على عدٍد من رقٍم واحٍد.	 
قسمَة عدٍد من ثالثِة أرقاٍم على عدٍد من رقميِن.	 
َتفسيَر الَباقي في َمسائِِل الِقسمِة. 	 
ِة َتمثيِل الُمعطياِت. 	  َحلَّ مسائَِل باْستعماِل ُخطَّ

المفرداُت
ناتُج القسَمةِ 

الَمقُسوُم
المقسوُم عليِه )القاسُم(

وَيبلُغ  قطيًعا،  ُتسمى  اجتِماعيٍة  َمجموعاٍت  في  اأُلسوُد  َتعيُش  ِمثاٌل: 
َمحميًة  أنَّ  افترْض  َأَسًدا.   15 الواحِد  الَقطيِع  في  اأُلسوِد  عَدِد  ُمعدُل 

َطبيعيًة تضمُّ 300 َأسٍد، لذا يكوُن فيها 300 ÷ 15= 20 َقطيًعا. 

ناتج القسمة المقسوم عليهالمقسوم

20 = 15 ÷ 300
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 A4  اعمْل هذِه المطويَة لتساعَدك على َتنظيِم معلوماتِك عِن الِقسمِة. ابدْأ بوَرقٍة

و6 بطاقاٍت. 

اْطِو الَورقَة من األسفِل  1

بِعرِض 7سم.
2 اْطــِو الَورقَة َعْرِضيًّا 

3 َطياٍت.
3 افتــِح الطيَّاِت َوثبِِّت 

بالدبَّاسِة  الطرفيِن 
لَِعمِل 3 ُجيوٍب.

4 اكتِب اْسًما لُِكلِّ َجيٍب، 

في  بطاقَتيِن  َوَضــْع 
ُكلِّ َجيٍب.
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ْهِيَئـــــــُة التَّ

اأَجْب َعِن الأ�سئلِة الآِتَيِة:

أوجْد ناتَج القسمِة: )مهارة سابقة(

اكتِب الحقائَق المترابطَة لكلِّ َمجموعٍة من اأَلعداِد فيما يأتي: )مهارة سابقة(

ُلوا 3 ُصفوٍف متساويٍة من  ُيريُد 82 َطالًبا أْن يِقُفوا في ُصفوٍف في َساحِة الَمدرَسِة، فَهْل ُيْمكُن أْن ُيشكِّ  20
ْر إِجابَتَك. الطالِب؟ َفسِّ

ا يأتي يقبُل القسمَة مْن دوِن َباٍق عَلى 2 أو 3 أو 5 أو 6 أو 10: )مهارة سابقة( حدْد َما إذا كاَن كلُّ عدٍد ممَّ

2 ÷ 8 15 ÷ 15 2 3 ÷ 27 3

4 ÷ 28 46 ÷ 48 5 9 ÷ 54 6

َسَلطٍة،  َطبِق  َثمَن  رياًل  َو20  ناٍت،  ُمعجَّ ثمَن  رياًل   40 َفدَفُعوا  َغداٍء،  في  َأشخاٍص   3 7  اْشترَك 

ُكلُّ  يدَفُع  فكْم  بالتَّساِوي،  الَغداِء  ثمَن  الثالثُة  األشخاُص  اَقتسَم  إذا  َعصيٍر.  َثمَن  رياًل   و15 
ِمنهم؟ واحٍد 

24 ، 6 ، 4 8 10 ، 5 ، 2 9

72 ، 9 ، 8 1021 ، 3 ، 7 11

30 ، 5 ، 6 1232 ، 4 ، 8 13

80 14 90 15

126 16203 17

765 181314 19
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اأنماُط الِق�سَمِة اأنماُط الِق�سَمِة   1 - 4

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
الأَ�سا�سيَة  الَحقائَق  اأ�ستعمُل 
والأَنماَط لأق�ِسَم ُم�ساَعفاِت 
الـ 10 ، 100 ، 1000 ذهنيًّا. 

اْلُمْفَرَداُت
ناتُِج الِقسَمِة 

الَمقُسوُم 
المقسوُم عليِه )القاسُم(

الرطِب  من  كجم   160 مزارٌع  َع  وزَّ
في 40 وعاًء. أْي أنه وضَع في الوعاِء 

الواحد 160 ÷ 40 أو 4 كجم. 

ى ناتَِج الِقسَمِة. ِعْنَد ِقسمِة َعدٍد عَلى َعدٍد آخَر، فإنَّ الَنتيجَة ُتسمَّ
 والَمقسوُم هو الَعدُد الذي َنقِسُمُه على َعَدٍد آخَر، والَعدُد اآلخُر الذي َنقِسُم عليِه 

ى المقسوَم عليِه أو القاسَم. ُيسمَّ

يمكُنك أن تستعمَل الحقائَق األساسيَة واألنماَط لتقسَم مضاعفاِت العشرِة:

                 16 ÷ 4 = 4 حقيقٌة أساسيٌة   16 ÷ 4 = 4
40 = 4 ÷ 160 4 = 40 ÷ 160            

400 = 4 ÷ 1600 4 = 400 ÷ 1600      
4000 = 4 ÷ 160004 = 4000 ÷ 16000

المقسوم عليه

ناتج القسمة 

المقسوم  
4      
16040

ا.  َأوجْد ناتَِج قسمِة: 600 ÷ 3 ذهنيًّ
اأَلساسيِة  الَحقيقِة  استعماُل  يمكُنَك  إذْن   ،10 ُمضاَعفاِت  ِمن   600 أنَّ  بِما 

َوإكماِل النَّمِط.
6 آحاٍد َتقسيم 3 ُيساوي 2 آحاد6 ÷ 3 = 2

6 َعشراٍت َتقسيم 3 ُيساوي 2 َعشرات60 ÷ 3 = 20

6 مئاٍت تقسيم 3 ُيساوي 2 مئات600 ÷ 3 = 200

1

ِق�ْسمُة ُم�ساَعفاِت 10  

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

111   اأنماط الق�سمة الدر�س 1-4:



 الأ�ــســفــاَر  عــنــدمــا تــ�ــســرُب، ُعــــَدّ
فاَر  الأ�سْ  عــامــٍل، واكــتــِب  كــِلّ في 
الَحقيقِة  �َسْرِب  ناتِج  َيميِن  عن 

الأَ�سا�سيِة.

ا يأتِي: المثاالن 1، 2 أوجْد ناتَج القسمة ِذهنيًّا في كلٍّ ممَّ

صالٍح  مزرعِة  في  الِقيا�ُس:   
ِمن  كجم   900 تأكالِن  بقرتاِن 
العشِب كّل 30 يوًما َتقريًبا. كْم 
في  العشِب  من  الَبقرتاِن  َتأكُل 

اليوِم الواِحِد؟

إليجاد كمية العشب التي تأكلها البقرتان في اليوم الواحد نقسم 900 على 30

َعليَك أْن َتجِد َناتَِج  900 ÷ 30
الطريقُة 1: استعِمْل حقائَق الضرِب والقسمِة المترابطَة 

9 =   3  × 3
90 =  3   × 30

900 = 30 × 30

3 = 3 ÷ 9 
3 = 30 ÷ 90 

30 = 30 ÷ 900

ْص ِمَن اأَلصفاِر لِتسهيِل الِقسَمِة.  الطريقُة 2: تَخلَّ
900 ÷ 30          َتخّلْص من َعدِد األْصفاِر َنفِسه في ُكلٍّ ِمن الَمقسوِم والمقسوِم عليه

90 ÷ 3 = 30     اقِسْم. فّكْر: 9 َعشراٍت ÷ 3 = 3 َعَشراٍت

إذن: 900÷ 30 = 30
تأكُل البقرتاِن 30 كجم تقريًبا مَن العشِب ُكلَّ يوٍم.

2

ِق�ْسمُة ُم�ساَعفاِت 10  

5 ÷ 500 18 ÷ 320 230 ÷ 150 3

90 ÷ 270 470 ÷ 5600 530 ÷ 2100 6

الَواِحدِة؟ التَّذكَرِة  َثمُن  َما  واِحِف.  للزَّ َمعرٍض  إلى  ُدخوٍل  َتذاِكِر  َثمَن  رياًل   130 10 طالٍب  7  دفَع 

اْشرْح كيَف َتعِرُف أنَّ ناتَِج 48 ÷ 6 وناتَِج 480 ÷ 60 ُمتساوياِن دوَن إْجراِء أيِّ ِحساباٍت.  8
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أوجْد ناتَج القسمة ذهنيًّا في كلٍّ مما يأتي: المثاالن 1، 2
2 ÷ 800 99 ÷ 450 1060 ÷ 180 11

70 ÷ 4200 12400 ÷ 2000 13300 ÷ 2400 14

َتقريًبا.  ثانيًة  متٍر في 20  َمسافِة 100  َقْطِع  ْمِل من  الرَّ بَعرباِت  ِسباٍق  في  اأَلسَرُع  الَفريُق  َن  َتمكَّ 15  الِقيا�ُس: 
َما ُمعدُل الَمسافِة التي َقَطَعها الَفريُق في الثانيِة الواِحدِة؟

مياًل   80 مسافَة  تقطَع  أن  الملكُة  الفراشُة  تستطيُع  16  الِقيا�ُس: 
كاَنْت  إذا  الواحِد.  اليوِم  في  المسافاِت(  لقياِس  وحدٌة  )الميُل 
في  تستغرُق  يوًما  فكْم  تهاجُر،  عنَدما  مياًل   240 مسافَة  تطيُر 

هجرتِها؟

270 رياًل في يوٍم واِحٍد. إذا كانْت ُأجرُة  َعَدًدا من قطِع السجاِد مقابَل  َر محلٌّ لتجهيِز الحفالِت  17  َأجَّ
؟ المحلُّ َر  أجَّ ِمَن السجاِد  قطعًة  فكْم  ريالٍت،   5 الَواِحدِة  القطعِة 

م�ساألٌة مفُتوحٌة: اكتْب َمسألَة ِقْسمٍة من َواقِع الَحياِة، َوبيِِّن الَمقسوَم والمقسوَم عليِه وناتَِج الِقسَمِة.  18

: اكتْب َمسَألَتي ِقْسمٍة يكوُن ناتُِج الِقسَمِة في كلتيهما 50  الَعَدديُّ الِح�سُّ  19

صواٍب؟  على  كاَن  َأيُّهما  ِذهنيًّا.   90  ÷  5400 قسمِة  ناتَِج  وحموٌدُ  زيٌد  أوجَد  الَخطاأ:  20  اكَت�ِسِف 
ْر إجابَتَك. َفسِّ

21    كيَف يساِعُدَك َوْضُع األَصفاِر عن َيميِن َحقائِق الِقسمِة األَساسيَِّة على الِقسمِة 
ذهنيًّا. اكتْب ِمثاًل على ذلَِك.

زيٌد  
6 = 9 ÷ 54
6 = 90 ÷ 540
60 = 90 ÷ 5400

حموٌد   
90 ÷ 5400

6 = 9 ÷ 54
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َتقديُر نواتِج الِق�سمِة    َتقديُر نواتِج الِق�سمِة      2 - 4

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
ُر ناِتَج الِق�سمِة با�ْستعماِل  اأُقدِّ
ــِب والأَعـــــــــــــــــــداِد  ــ ــ ــري ــ ــقــ ــ ــ ــتَّ ــ ــ ال

المتناغمِة. 

 . الكشفيِّ المخيِم  في  طالًبا   442 شارَك 
ِمنها  ُكلٍّ  في  َمجموعاٍت  الطالُب  َم  ُقسِّ إذا 
مجموعٍة  لكلِّ  ٌم  ُمَعلِّ وُعيَِّن  طالٍب،   10
مع  وجودُهُم  يلزُم  ًما  ُمعلِّ فكْم  َهُهم،  ليوجِّ

الطالِب تقريًبا؟
10 ÷ 442

   
40 = 10 ÷ 400

ًما تقريًبا. إذْن يلزُم وجوُد 40 ُمعلِّ

الِقسمَة  ُل  ُتسهِّ التي  المتناغمِة  األعداِد  استعماُل  ُيْمكُنَك  الِقسمِة،  ناتِِج  لِتقديِر 
ُل ُجزًءا من الَحقائِق المترابطِة. هنيَة. اْبحْث عن َأعداٍد ُتَشكِّ الذِّ

ْر ناتَِج قسمِة 157 ÷ 3 قدِّ
3 ÷ 157  

  
150 ÷ 3     ضْع 150 بدًل من 157؛ ألنَّ 15 ، 3 َعدداِن متناغماِن.

150 ÷ 3 = 50    اقِسْم ِذهنيًّا
إذْن 157 ÷ 3  ُتساِوي 50 تقريًبا.

1

ا�ستعماُل الأعداِد المتناغمِة )مَع المق�سوِم( 

ْر ناتَِج قسمِة 3200 ÷ 90 قدِّ
90 ÷ 3200  

    
3200 ÷ 80    ضْع 80 بدًل من 90؛ ألنَّ 32 ، 8 َعدداِن متناغماِن.

3200 ÷ 80 = 40   اقِسْم ِذهنيًّا
إذْن 3200 ÷ 90 ُتساِوي 40 تقريًبا.

2

ا�ستعماُل الأعداِد المتناغمِة )مَع القا�سِم(
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ــَك طـــرائـــُق  ــالـ ــنـ ــي الـــغـــالـــِب هـ فــ
ُمختلفٌة ِلتقديِر ناِتِج الِق�ْسمِة.

على  ْحِم  اللَّ من  كجم   45 الَحيواناِت  حديقِة  حارُس  َع  َوزَّ اأُ�سود: 
حِم تقريًبا؟ 6 ُأسوٍد بالتَّساِوي. َكْم كاَن َنصيُب ُكلِّ َأَسٍد مَن اللَّ

الطريقُة 1:  استعمِل الَعدديِن 
المتناغميِن 45 ، 5

الطريقُة 2:  استعمِل الَعدديِن 
المتناغميِن 48 ، 6 

6 ÷ 45
    

9 = 5 ÷ 45

6 ÷ 45
   

8 = 6 ÷ 48

ْحِم تقريًبا. إذْن َحصَل ُكلُّ َأَسٍد على 8 أو 9 كيلوجراماٍت من اللَّ

4

 الم�ساِئِل ِبالتَّقديِر   َحلُّ

ْر ناتَِج قسمِة 228 ÷ 43 قدِّ
ِب القاِسَم إلى َأقرِب َعشرٍة    َقرِّ 228 ÷ 43الخطوة 1:

    
40 ÷ 228

ِر الَمقسوَم إلى َعدٍد َينسِجُم َمَع     َغيِّ الخطوة 2:
 الَعدِد4

هِل ِقْسمَة 24 على 4. لِحْظ أنَّ ِمن السَّ

43 ÷ 228
    

40 ÷ 240

240 ÷ 40 = 6الخطوة 3:  اقِسْم ِذهنيًّا 

إِذْن 228 ÷ 43 ُيساوي 6 َتقريًبا.

3

ا�ستعماُل التقريِب َوالأعداِد المتناغمِة

10   اشرْح كيَف َتستعِمُل األَعداَد 
المتناغمَة في َتقديِر ناتِج 272 ÷ 4

: األمثلة 4-1 ا يأتِي، َوبيِّْن ُخطواِت الَحلِّ ْر ناتَج القسمِة في كلٍّ ممَّ َقدِّ
 9 ÷ 850 1 8 ÷ 635 2 50 ÷ 545 3 23 ÷ 400 4

 93 ÷ 374 5 62 ÷ 713 6 380 ÷ 1200 7 314 ÷ 624 8

عْت هنُد 598 كيلو جراًما مَن التمِر عَلى  وزَّ  9
كيلوجراًما  كْم  بالتساِوي.  فقيرًة  23عائلًة 

تقريًبا كاَن نصيُب العائلِة الواحدِة؟  

115   تقدير نواتج الق�سمة الدر�س 2-4:



: األمثلة 4-1 ا يْأتِي، َوبيِّْن ُخطواِت الَحلِّ ْر ناتَج القسمة في كلٍّ ممَّ َقدِّ

. ُحلَّ الَمسائَِل اآلتيَة، وبيِّْن ُخطواِت الَحلِّ

 4 ÷ 397 11 7 ÷ 432 12 90 ÷ 753 13 50 ÷ 253 14

 6 ÷ 554 15 7 ÷ 360 16 21 ÷ 800 17 48 ÷ 150 18

 59 ÷ 300 19 32 ÷ 270 20 73 ÷ 230 21 37 ÷ 244 22

 71 ÷ 680 23 318 ÷ 860 24 320 ÷ 619 25 189 ÷ 786 26

ُيريُد خبَّاٌز أْن يَضَع 385 رغيًفا في َأكياٍس. إِذا َوَضَع 8 أرغفٍة في ُكلِّ ِكيٍس، َفكْم كيًسا َتقريبـًا َيلزُم لِذلَك؟    27

وعدُد  الصفحاِت،  من  نفَسه  العدَد  يوٍم  كل  يقرُأ  كاَن  إذا  يوًما.   30 كلَّ  الكريَم  القرآَن  عبُدالمجيِد  يختُم   29

صفحاِت المصحِف 604 صفحاٍت، فكم صفحًة يقرُأ في اليوِم تقريًبا؟  

28  الِقيا�ُس: َقَطَع سائٌِق 232 كيلومتًرا في 4 َساعاٍت. َكْم كيلومتًرا تقريًبا َقطَع السائُِق في الساعِة؟

َغ التاِجُر الُحبوَب في  30  الِقيا�ُس: اشَترى تاِجٌر 5 أكياٍس من الُحبوِب، في كلٍّ منها 28 كيلوجراًما تقريًبا. إذا َفرَّ
ُة الُحبوِب اَلتي َيضُعها في ُكلِّ حاويٍة َتقريًبا؟ 3 حاوياٍت بالتساِوي، فما كميَّ

عاِت التي جمعْتها فصوُل الصفِّ الَخامِس  31  الجدوُل الُمجاوُر ُيبيُِّن التبرُّ

البتدائيِّ بَِهدِف َتوزيِعها بالتَّساِوي عَلى 6 ُأسٍر محتاجٍة. ما المبلُغ 
. الذي تحصُل عليِه ُكلُّ أسرٍة تقريبـًا؟ َبيِّْن ُخطواِت الَحلِّ

الَتبرعاُتالف�سل
327 رياًلأ 

425 رياًلب 
550 رياًلجـ 
486 رياًلد 
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 ،100 مْن  أقلَّ  َأو  َأكبَر   615  ÷  23510 ناتُِج  كاَن  إذا  ما  ِحساٍب  دوَن  ْع  :  َتوقَّ  الَعَدديُّ الِح�سُّ  33
ْر إجابَتَك. َفسِّ

َم�ساألٌة َمفتوَحٌة: اكتْب َمسألَة ِقْسمٍة َوبيِّْن َطريقتيِن لِتقديِر الناتِِج بِاستعماِل األَعداِد المتناغمِة.   32

34     َمسألَة قسمٍة من واقِع الَحياِة ُيْمكُن إيجاُد ناتِِجها بالتقديِر.

لدى الهنوِف 144 صورًة، وتريُد وضَعَها في   35 
ألبوماٍت يتسُع كلٌّ منها لـ 24 صورًة. أيٌّ مَما 
التِي  األلبوماِت  لعدِد  تقديٍر  أفضَل  يمثُل  يلي 

ستستعِمُلها: )الدرس 2-4(
بيَن 50 َو 70 جـ(  أقلُّ من 5  اأ(   

أكثُر مْن 70 د(  بيَن 5 َو 7  ب(   

إذا كانْت سيارٌة تقطُع مسافَة 450 كيلو متًرا في  36 
هذِه  ها  ستقَطَعُ التِي  المسافُة  فما  ساعاٍت،   5
ستقطُع  كاَنت  إذا  الواحدِة،  الساعِة  في  السيارُة 

المسافَة نفَسَها في كلِّ ساعٍة؟ )الدرس 1-4(
225 كيلو متًرا 90 كيلو متًرا      جـ(  اأ(   

2250 كيلو متًرا 100 كيلو مترٍ       د(  ب(   

ا يأتِي: )الدرس 1-4( أوجْد ناتَج القسمِة ذهنيًّا في كلٍّ ممَّ

2 ÷ 400 37 3 ÷ 180 38 70 ÷ 630 39 500 ÷ 2500 40 

 41  يبيُن الشكُل المجاوُر تكلفَة استئجاِر سيارٍة سياحيٍة.
قدْر تكلفَة استئجاِر هِذِه السيارِة مدَة 3 أياٍم. )الدرس 3-3(  

أوجْد ناتَج الضرِب: )الدرس 6-3(
11 × 14 42 26 × 38 43 51 × 142 44  507 × 12 45 

ا يأتِي مستعماًل التقريَب أِو األعداَد المتناغمَة: )الدرس 2-2( ْر ناتَج الجمِع أِو الطرِح في كلٍّ ممَّ قدِّ
58    
61 +

           

 46 327    
106 -
            

 47 19٫8    
7٫6 +

              

 48  1402    
872 -

              

 49 

األجرة اليومية
١١٢ رياالً

األجرة اليومية
١١٢ رياالً

117   تقدير نواتج الق�سمة الدر�س 2-4:



ماذِج   ماذِج  الق�سمُة با�ستعماِل النَّ الق�سمُة با�ستعماِل النَّ  
َن�ساٌط للدر�ِس )4 - 3(

ُيمكُنَك استعماُل النماذِج لمساعَدتَِك على إيجاِد ناتِج القسمِة.

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
اأق�ِسُم ِبا�ستعماِل النَّماذِج.

َع مزارٌع 336 كجم من محصوِل البطاطِس بالتساِوي على 3 محالٍت  وزَّ
؟ لبيِع الخضاِر. ما نصيُب كلِّ محلٍّ

َمثِِّل الَعدَد 336 
  

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

 

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

 

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

   

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

   

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size) .َأِعْد َتجميَع القطِع في 3 َمجموعاٍت ُمتساويٍة

عنَد تقسيِم 336 َثالَث مجموعاٍت، َينُتُج 112 في ُكلِّ َمْجموعٍة، 
إذْن: 336 ÷ 3 = 112

 .رِب ْق من اإِلجابِة بالضَّ َتحقَّ
336 = 3 × 112

َنـ�شــــــاٌط
1

َأوِجْد ناتَج قسمِة 252 ÷ 4

َمثِِّل العَدَد 252 
  

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

 

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size) .َأِعْد تجميَع القطِع في 4 َمجموعاٍت ُمَتساويٍة

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

 

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

 

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

 

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

َنـ�شــــــاٌط
2
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ا يأتِي: استعمِل النماذَج إليجاِد ناتِج قسمِة ُكلٍّ ممَّ
 4  ÷ 568  1 8  ÷ 104  2 5  ÷ 695  3 7  ÷ 84  4

 4  ÷ 25  5 4  ÷ 19  6 8  ÷ 37  7 5  ÷ 66  8

9    َمسألَة ِقسمٍة من َواقِع الَحياِة ُيمِكُن َحلُّها باستعماِل النماذِج.

عنَد تقسيِم 252 قطعًة من قطِع الَعدِّ 4 َمجموعاٍت، َنحُصُل على 
63 في ُكلِّ َمجموعٍة.
إذْن: 252 ÷ 4 = 63

 .ْق من اإلجابِة بالضرِب تحقَّ
252 = 4 × 63

َأوِجْد ناتَج قسمِة 136 ÷ 5   

َمثِِّل العَدَد  136
  

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

 

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size) .َأِعْد تجميَع القطِع في 5  َمجموعاٍت ُمَتساويٍة

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

 

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

 

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

 

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

 

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75%
100%

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

 الَباقي قطعٌة واحدٌة.

Fourth pass

60% 75% 100% 125%
(instructional line size)

ى بعَد إيجاِد ناتِج الِقْسمِة.  الَباقي هو الَعدُد الَذي َيتبقَّ
ى واِحٌد.  عنَد تقسيِم 136 على 5 َمجموعاٍت، َينُتُج 27 في ُكلِّ َمجموعٍة، َويتبقَّ

إذْن  136 ÷ 5 = 27 والَباقي 1

َنـ�شــــــاٌط
3

ماِذِج تمثيُل الِق�سمِة مع باٍق بالنَّ

119   الق�سمة با�ستعمال النماذج ا�ستك�ساف 3-4:



الِق�ْسمُة عَلى َعدٍد من َرْقٍم واِحٍدالِق�ْسمُة عَلى َعدٍد من َرْقٍم واِحٍد  3 - 4

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
اأَرقــاٍم  اأربعِة  اأق�ِسُم َعــدًدا من 
ــــدٍد مــْن  عــلــى الأكـــثـــِر عــلــى َع

رقٍم واحٍد.

اْلُمْفَرَداُت
َباقي الِقسمِة

ُتريُد َشِركُة ِسياَحٍة أْن َتنقَل 96 سائًحا 
على َمْتِن 8 َقواِرَب َصغيرٍة. كْم سائًحا 

يرَكُب في ُكلِّ قارٍب؟

اقِسْم 96 على 8 ولقسمِة  الواحَد،  القارَب  يرَكبوَن  الذيَن  اِح  يَّ السُّ َعدِد  إِليجاِد 
َعدٍد من َرقميِن عَلى َعدٍد ِمن َرْقٍم واحٍد، ابدْأ بقسمة الَعَشراِت.

ُكلِّ  في  َسيرَكُب  سائًحا  َكْم  السابقِة.  الَمعلوماِت  إلى  ارِجْع  َقواِرُب: 
قارٍب؟ 

لِحلِّ الَمسألِة اقِسْم 96 سائًحا 8 َمجموعاٍت. َأوِجْد 96 ÷ 8
ْر ناتَج: 100 ÷ 10 = 10 َقِدّ
الُخطوُة 2: الُخطوُة 1:

ِم الَعَشراِت. هْل ُيمِكُن َتقسيُم َقسِّ
 9 َعشراٍت على 8؟ نعم 

َأنِزِل اآلحاَد.
ِم اآلحاَد. هْل ُيمِكُن َتقسيُم 16  َقسِّ

آحاًدا على 8؟ نعم 

1
968
8  -
1

اقِسْم: 9 ÷ 8

اْضرْب: 1 × 8
اطَرْح: 9 – 8

َقاِرْن: 1 > 8 

12
968
8    -
16
16  -

0    

اقِسْم: 16 ÷ 8
اْضرْب: 2 × 8

اطَرْح: 16 – 16
َقاِرْن: 0 > 8 

إذْن في ُكلِّ قارٍب يرَكُب 12 سائًحا، وهِذه إِجابٌة َقريبٌة من التقديِر 10 
وعليِه َتكوُن اإِلجابُة َمعقولًة.

1

ِة السابِقِة َنْفِسها؛ لِتقسيِم َعدٍد من َثالثِة َأرقاٍم عَلى َعدٍد  ُيمِكُن استعماُل الَعمليَّ
من َرْقٍم واِحٍد، وعنَد تقسيِم َعدٍد من َثالثِة أرقاٍم، ابدْأ بِقْسمِة الِمئاِت.

رابط الدر�س الرقمي
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إِذا لْم َيُكِن المقسوُم عليِه مْن عواِمِل الَمقسوِم، فإنَّ اإلجابَة َستشتِمُل على باٍق 
ي بعَد إيجاِد ناتِِج الِقْسمِة. للِقْسمِة. َوباقي الِقسمِة هو الَعدُد الُمتبقِّ

ر: 900 ÷ 2 = 450 8562   قدِّ َأوِجْد ناتَج 
الُخطوُة 3:الُخطوُة 2:الُخطوُة 1:
َأنزِل الَعَشراِت اقِسِم المئاِت 

اقِسِم الَعَشراِت 
َأنِزِل اآلحاَد 
اقِسِم اآلحاَد

4
8562
8  -
0

2 ÷ 8
2 × 4
8 – 8

2 < 0

42
8562

8   -
05

4  -
2 ÷ 5
2 × 2
4 – 5

2 < 1
1   

428
856  2
8       -

05     
4   -
16   
16  -

2 ÷ 16
2 × 8

16 – 16
2 < 0

0   

َناتُِج الِقسمِة 428 َقارِن اإلجابَة بالتقديِر.

2

ْر: 150 ÷ 5 = 30 قدِّ َأوِجْد ناتَج وباقَي قسمِة 137 ÷ 5  
الُخطوُة 3: الُخطوُة 2: الُخطوُة 1:

َأنِزِل اآلحاَد أقِسِم الَعَشراِت أقِسِم المئاِت 
ثم أقِسِم اآلحاَد

1375
هْل ُيمِكُن َتقسيُم مئٍة 

واحدٍة على 5؟ ل.
إذن نضُع الرقَم األوَل 

من ناتِج القسمِة في منزلِة 
العشراِت.

2   
13755 ÷ 13

5 × 2
10 – 13

5 < 3

10  -
3   

27   
137   5

10    -
37   
35  -

5 ÷ 37
5 × 7

35 – 37
5 < 2

2   

َناتُِج الِقسمِة 27 والباقي 2  َقارِن اإلجابَة بالتقديِر.

3

الِق�سمُة مَع باٍق

الق�سمِة  �سحِة  من  تتحقَق  لكي 
ــع بـــــــاٍق، ا�ــــســــرِب الـــنـــاتـــَج فــي  مــ
اأ�ــســِف  ثــم  اأوًل،  عليه  المق�سوِم 

الباقَي اإلى الناتِج.

27  
5 ×

 135  

135  
2 +

  137  

الِق�ْسمُة على َعدٍد من َرْقٍم واِحٍد

121   الق�سمة على عدد من رقم واحد الدر�س 3-4:



ا يأتي: األمثلة 3-1 أوجْد ناتَج وباقَي القسمِة في كلٍّ ممَّ

682  1955  26254  34103  4

3 ÷ 216 56 ÷ 932 65 ÷ 2816 77 ÷ 6982 8

ًة َتزيُد كتلُة الكنْغِر الَكبيِر على كتلِة الكنغِر الصغيِر؟  َكْم مرَّ الكتلةالكنغر9 
65 كجم الكبيُر 

3 كجم الصغيُر 
10  هل ناتُج 245 ÷ 8 يتكوُن من رقميِن أو من ثالثِة أرقاٍم؟ 

اشرْح كيَف عرْفَت ذلك دوَن أن تجَد الناتَج.

2065  11966  128379  136305  14

6 ÷ 766 158 ÷ 590 167 ÷ 9350 179 ÷ 6418 18

ا يأتي: األمثلة 3-1 أوجْد ناتَج وباقَي القسمِة في كلٍّ ممَّ

ُلعبٍة؟ َثمُن كلِّ  َفما  الثَّمِن،  ُمتساويًة في  عُب  اللُّ 19 باع َمحموٌد 5 ُلَعٍب ُمقابَل 185 رياًل. إِذا كانِت 

ِة "سماُء الُعال" في يوٍم الفتتاِح 672 شخًصا، موزعين على 6 مجموعاٍت متساويٍة في  اِر فعاليَّ 20  بلَغ عدُد زوَّ
أوقاٍت مختلفٍة، فكم كاَن عدُد األشخاِص في كلِّ مجموعٍة؟ 

أْن  ُيمكُن  َمجموعًة  21  ُتريُد ُمعلمٌة َتقسيَم 27 طالبًة في َمجموعاٍت ُمتساويٍة، في ُكلٍّ منها 4 طالباٍت، فَكْم 
َمجموعٍة؟ أيِّ  في  عضوًة  تكوَن  لْن  طالبًة  وكْم  الُمعلمُة؟  َل  ُتشكِّ

22  م�ساألٌة مفُتوحٌة: اكتْب َمسألَة ِقْسمٍة ِمن واقِع الَحياِة، بحيُث يكوُن القاِسُم فيها 4 وليَس فيها باٍق، ُثم 
اكتْب َمسألَة ِقْسمٍة من واقِع الحياِة، بحيُث يكوُن القاِسُم فيها 4 َوفيها باٍق لِلقْسمِة.

ًة واِحدًة في   ÷  ، بحيُث يكوُن الناتُج  : استعمْل ُكالًّ ِمن األرقاِم 2، 4، 6 َمرَّ  الَعَدديُّ 23  الِح�سُّ
أكبر ما يمكُن.

كيَف يكوُن التقديُر ُمفيًدا في َحلِّ َمساِئِل الِقْسمِة؟   24

 الق�سمة  الف�سل الرابع: 122



ِل 4 ِف الَف�سْ اْخِتباُر ُمْنَت�سَ
الدرو�س من 4-1 اإلى 3-4

C04-010A-105939

يبيُن الجدوُل أدَناُه عدَد المراجعيَن لثالِث    21
المستشـفيـاِت.  أحـِد  في  طبيـٍة  عيـاداٍت 
ُص لكلِّ 4 مراِجعيَن   إذا كاَن الوقُت المخصَّ
فِي كلِّ عيادٍة منها ساعًة واحدًة، فكْم ساعًة 
تحتاُج كلٌّ منها لمعالجِة جميِع المراِجِعيَن؟  

)الدرس 4 - 3(

عدد المراجعينالعيادة
12 أ

20ب
16جـ

الِقَيا�ُس: يمكُن إيجاُد طوِل المستطيِل مْن خالِل   14
قسمِة مساحتِِه على عرِضِه. قدْر طوَل المستطيِل 
واألعداِد  التقريِب  باستعماِل  أدَنــاُه  الموضِح 

. )الدرس 4 - 2( المتناغمِةِ

�سم
 18 الم�ساحُة = 621 �سم2

عامٌل  يتقاَضى  ٍد:  مــتــعــدِّ ِمــن  اخــتــيــاٌر   22
960 رياًل مقابَل عمِلِه 8 أياٍم. إذا كاَن يعمُل 
كلَّ يوٍم 8 ساعاٍت، فكْم رياًل يتقاضى هَذا 
العامُل أجرًة عْن كلِّ ساعِة عمٍل؟ )الدرس 4 - 3(

برحلٍة  طالًبا   120 قـاَم  ٍد:  متعدِّ من  اختياٌر   7
كلِّ  في  كاَن  إذا  حافالٍت.   3 مستعمليَن  مدرسيٍة 
حافلٍة العدُد نفُسُه مَن الطالِب، فكْم طالًبا في كلِّ 

حافلٍة؟ )الدرس 4 - 1(

2 ÷ 400  1

2 ÷ 73  17

 6 ÷ 240  2

 6 ÷ 509  18 5 ÷ 3500  3

3 ÷ 874  19

 60 ÷ 420  4

 5 ÷ 614  20 800 ÷ 4800  5 300 ÷ 1200  6

6 ÷ 232  8

71 ÷ 5600  10

170 ÷ 756  12

2 ÷ 1765  9

54 ÷ 400  11

310 ÷ 2089  13

ا يأتِي: )الدرس 4 - 1( َأْوِجْد ناتَج وباقَي القسمِة: )الدرس 4 - 3(َأْوِجْد ناتَج القسمِة ذهنيًّا في كلٍّ ممَّ

ا يأتِي. وبيْن خطواِت  ْر ناتَج القسمِة في كلٍّ ممَّ َقدِّ
: )الدرس 4 - 2( الحلِّ

30 اأ(   40  جـ( 

8 ريالٍت اأ(  12 رياًل   جـ( 

33 ب(   43 د(   

10 ريالٍت ب(  15 رياًل  د(   

23                             هْل مَن الممكِن أن 
عليِه؟  للمقسوِم  مساوًيا  القسمِة  باِقي  يكوَن 

وضح ذلك. )الدرس 4 - 3(

7365  158176  16
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الق�سمُة عَلى عدٍد مْن رقميِن  الق�سمُة عَلى عدٍد مْن رقميِن    4 - 4

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
ـــُم اأَعــــــــداًدا مـــن َثــاثــِة  ــسِ اأَقـــ�ـ
اأَرقاٍم علَى َعدٍد من َرقميِن.

َز مخبٌز كعكًة كبيرًة تكِفي إِلطعاِم  جهَّ
36 َشخًصا. كْم كعكًة يحتاُج المخبُز 

 إِلطعاِم 72 َشخًصا؟
نحتاُج إلى قسمِة 72 ÷ 36 أي َكعكتيِن.

َطعاٌم:  ارِجْع إلى الَمعلوماِت َأعاَلُه. َكم َكعكًة َتكِفي إِلطعاِم 
396 شخًصا؟

أوجْد ناتَج قسمِة 396 ÷ 36
ْر: 400 ÷ 40 = 10   قدِّ

الخطوُة 2:الخطوُة 1:
اقِسِم اآلحاَداقِسِم الَعَشراِت 

1   
39636
36  -

3   

اقِسْم: 39 ÷ 36
اْضِرْب: 1 × 36
اْطرْح: 39 – 36
َقاِرْن: 3 > 36 

11   
39636
36  -

36   
36  -
00   

َأنزِل اآلحاَد
اقِسْم: 36÷ 36
اْضِرْب: 1× 36

إذْن َنحتاُج إلى 11 َكعكًة إلطعاِم 396 َشخًصا. 
َقاِرِن اإلَجابَة بِالتقديِر. بِما َأنَّ 11 َقريٌب من 10، فإنَّ اإِلجابَة َمعقولٌة.

1

الِق�ْسمُة على َعدٍد من َرقميِن

َن من َحلِّ  ُم في هذا الدرِس كيَف تقِسُم عَلى َعدٍد من َرقميِن؛ َحتَّى َتتمكَّ ستتعلَّ
َمسائَِل َكالمسَألِة َأعاَلُه.

َكما ُهو الحاُل في الِقسمِة عَلى َعدٍد مْن َرْقٍم واِحٍد، ِمَن الُممِكِن أْن يكوَن هناَك 
باٍق عنَد الِقسمِة عَلى َعدٍد ِمْن َرْقميِن.
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ْر: 750 ÷ 30 = 25 َأوِجْد ناتَج وباقَي قسمِة 751 ÷ 30  قدِّ
الُخطوُة 2:اقسِم اآلحاَد الُخطوُة 1: اقسِم الَعَشراِت

2
75130
60  -
15

30 ÷ 75
30 × 2

60 – 75
30 < 15

25  
751   30
60   -
151   
150  -

1   

أنزل اآلحاد
30 ÷ 151

30 × 5
150 – 151

30 < 1
إذْن 751 ÷ 30 ُتساوي 25 والباقي 1

2

الِق�سمُة َمع باٍق 

ناِتِج  من  ُق  التحقُّ الُممِكِن  ِمــَن 
َم�ساألِة ِق�سمٍة مَع باٍق.

ــِة ِفـــي  ــســـمـ ــِقـــ�ـ ــَج الـ ــ ــاِتـ ــ ــــــِرْب نـ ا�ــــــسْ
المق�سوِم عليِه ُثَم اجمِع الَباقَي.

25  
30 ×

 750  

750  
1 +

  751  

ِخالَل  ساعاٍت   208 مستشًفى  في  متدربٌة  ممرضٌة  َعِمَلْت  الِقيا�ُس: 
ساعًة  فكْم  ُأسبوِعيًّا،  الساعاِت  ِمن  نفَسُه  العدَد  َتعمُل  كانَت  إذا  سنٍة. 

كاَنْت َتعمُل في اأُلسبوِع؟ )السنُة القمريُة 52 أسبوًعا(
ْر: 200 ÷ 50 = 4  قدِّ

الُخطوُة 2: اقِسِم اآلحاَد  الُخطوُة 1: اقِسِم الَعَشراِت 

20852
بِما َأنَّ 20 ل يقبُل القسمَة على 

52، انتقْل إلى الُخطوِة الثانيِة.

4  
208   52
208  -

0   

52 × 4
208 - 208

إذْن كاَنِت الممرضُة َتعمُل 4 ساعاٍت ُأسبوِعيًّا.

3

الِق�ْسمُة على َعدٍد من َرقميِن

17616  119224  246 ÷ 375 331 ÷ 289 4

ا يأتي: األمثلة 3-1 أوجْد ناتَج القسمِة في كلٍّ ممَّ

اشرْح كيَف يكوُن التقديُر ُمفيًدا   6
عنَد الِقسمِة على َأعداٍد من َرقميِن.

متًرا  عامٍة مساحُتها 988  أرُض حديقٍة  5  ُقسمْت 
إلى 13 منطقًة متساويَة المساحِة. أوجْد مساحَة 

المنطقِة الواحدِة؟

125   الق�سمة على عدد من رقمين الدر�س 4-4:



في  كيلومتًرا   384 َمسافَة  ــاِرٌب  ق 15  َيقَطُع 

َيقطُعها  التي  الَمسافِة  ُل  ُمعدَّ ما  24 ساعًة، 
َواحدٍة؟ ساعٍة  في 

في  َتَضَعها  أْن  وُتريُد  َسميرَة 288 صورًة،  16  َلدى 

 َأْلبوٍم َتتَِّسُع كلُّ صفحٍة ِمْن َصَفحاتِه لـِ 12 صورًة. 
لَِذلك؟ تلزُم  األلبوِم  مَن  َصفحًة  كم 

9814  79732  81811  921618  10

54447  1135970  1232 ÷ 160 1318 ÷ 901 14

ا يأتي: األمثلة 3-1 َأوِجْد ناتَج وباقَي القسمِة في كلٍّ ممَّ

ِل  َأوَّ في  كيلوجراًما   140 ضيِع  الرَّ الِعْجِل  كتلُة  ــزداُد   َت
تزداُد كتلُتُه  التاليِة  الـ 26 أسبوًعا  َحياتِه، وفي  ُأسبوًعا من   26

160 كيلوجراًما. 

َكم كيلوجراًما تقريًبا َتزداُد كتلُة الِعْجِل خالَل أسبوٍع؟ 
ْب إجابَتَك إلى َأقرِب َعدٍد صحيٍح. َقرِّ

18 في َثاني 26 أسبوًعا؟  ِل 26 ُأسبوًعا؟  17 في َأوَّ

إجابُتُه  كانْت  َأيُّهَما   ،21  ÷  818 قسمِة  ناتَِج  َوفيصٍل  العزيِز  عبِد  من  كلٌّ  أوَجَد  الَخط�أَ:  19  اْكت�شِف 

ْر إجابَتَك. صحيحًة؟ َفسِّ

ما أوجُه الشبِه واالختالِف بيَن القسمِة عَلى عدٍد مْن رقٍم واحٍد والقسمِة على     20

عدٍد من رقميِن؟

عبُد العزيِز
38  

818   21

 63    -

188   
168  -

20   

َفي�شلٌ 
39  

818   21
63     -
188   
188  -
000   

126 الف�شل الرابع: الق�شمة



الثالثِة  أبناِئِه  على  ريــاًل   75 خالٌد  َع  وزَّ  21
بالتَّساِوي. ما نصيُب كلٍّ منهم؟ )الدرس 3-4(

15 جـ(   75 اأ(   
20 د(   25 ب(   

موقٌف للسياراِت مكوٌن من عدِة أجزاٍء، يتسُع   22
كلٌّ منها لـ 12 سيارًة، إذا كانْت سعُة الموقِف 
408 سياراٍت، فمن كْم جزٍء يتكوُن الموقُف؟ 

)الدرس 4-4(

34 جـ(   12 اأ(   
40 د(   32 ب(   

منُهُم كلٌّ  المدينِة، ودفع  دار  متحِف  إلى  برحلٍة  للقياِم  رياًل؛  بـ 450  األشخاِص حافلًة  مَن  23  استأجَر عدٌد 
في  شاَرَك  شخًصا  فكْم  رياًل،   720 الرحلِة  تكاليِف  مجموُع  بلَغ  إذا  المتحِف.  دخوِل  رسوَم  رياًل   15

الرحلِة؟ )الدرس 4-4(

ا يأتي: )الدرس 1-3( أوجْد ناتَج الضرِب ذهنيًّا في كلٍّ ممَّ

600 × 4 2470 × 30 2515 × 10 26800 × 80 27

اجمْع أِو اطرْح: )الدرس 4-2(

3٫9 + 64٫2 2818٫91 + 11٫65 294٫9 - 7٫8 3012٫8 - 16٫2 31

32  تتقاَضى مكتبُة إحَدى الجامعاِت رســوَم تأخيِر إعادِة الكتاِب الُمعاِر لطالبَِها في الوقِت المحدِد رياليِن عْن 
كلِّ يــوٍم مَن األياِم الثالثِة األُوَلى، و5 ريالٍت عْن كلِّ يوٍم بعَد ذلــَك. إذا أعاَد طالٌب كتاًبا ودفَع 26 رياًل 

رسوَم تأخيٍر. فكْم يوًما تأخَر في إعادتِِه؟ )استعمْل خطَة الحلِّ عكسيًّا(. )الدرس 3-2(

33 الِقيا�ُس: استعملْت مشاعُل الشريَط المجاوَر في تغليِف 
وتزييِن منتجاتَِها من الهدايا، إذا كاَن لديها شريطاِن آخراِن 
طولُهَما 6٫4 م ، 6٫5 م، رتِّْب أطواَل هذِه الشرائِط مَن 

األصغِر إلى األكبِر. )الدرس 6-1(
6٫45م

127   الق�سمة على عدد من رقمين الدر�س 4-4:



ِة َتمثيِل الُمعطياِت.  الَم�ساِئَل ِبا�ستعماِل ُخطَّ ْر�ِس: اأحلُّ ِفْكَرُة الدَّ

َأوِل  ُصنِع  من  انتَهْت  َوَقِد  عقوٍد،  لُِصْنِع  ا طوُلُه 78سم  َبالستيكيًّ َخيًطا  هناُء  َتستعِمُل 
ي لُِصْنِع  . هْل يكِفي الَخيُط الُمتبقِّ عقٍد، َواسَتعَمَلْت فيِه 12سم ِمن الَخيِط البالستيكيِّ

6 عقوٍد ُأْخرى بالِقياِس نفِسِه؟

َما الُمعطياُت؟
ُطوُل الَخيِط الَبالستيكيِّ 78 سم.    ••

َيحتاُج ُكلُّ عقٍد إلى 12 سم.   ••
استعَمَلْت هناُء 12سم من الَخيِط لُصنِع العقِد األوِل.   ••

ما الَمطلوُب؟ 
ي لُِصْنِع 6 عقوٍد ُأْخرى؟ هْل َيكِفي الَخيُط المتبقِّ  ••

ِل 12 سم،  َة َتمثيِل الُمعطياِت بِاستعماِل َخيٍط طوُلُه 78 سم، وَضْع إِشارًة َبعَد َأوَّ َطبِّْق ُخطَّ
 َوتابِْع َوْضَع اإلشاراِت ُكلَّ 12 سم؛ حتى َتحُصَل على ِقَطٍع كافيٍة لُصْنِع 6 عقوٍد ُأْخرى،

أو َحتى َينتهَي الَخيُط. 







    

ي ل َيكفي لُِصْنِع  َي َيكِفي لُِصْنِع 5 عقوٍد َفقْط؛ إذِن الَخيُط الُمتبقِّ  لِحْظ أنَّ الَخيَط الُمتبقِّ
6 عقوٍد ُأْخرى.

  72=  6  ×  12  : أنَّ بِما  ْرِب،  بِالضَّ اإِلجابِة  من  ْق  َتحقَّ معقولٌة؟  اإِلجابُة  َهِل   . الحلَّ  َراِجِع 
ُه يكِفي لُِصْنِع 6 عقوٍد َوليَس 7 َو 12 × 7 = 84، فإنَّ الَخيَط ُكلَّ

5 - 4
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استعماِل  12  َسلـبـيـاِت 

خطِة َتمثيِل الُمعطياِت في َحلِّ الَمسألِة 8

ٌة ِمن َورِق َتْغليِف الَهدايا  11  الِقَيا�ُس: َلدى َسمَر َلفَّ
8.5سم  ِمنها  اْستعمَلت  80.5سم،  ُطوُلها 
ٍة َواحدٍة. هل َبقَي لديها ِمن الوَرِق  لِتغليِف َهديَّ
َتحتاُج  ِمنها  ُكلٌّ  َهدايا  َثالِث  لِتغليِف  َيكِفي  ما 

ْر إجابَتَك. إلى 24سم من الَورِق؟ َفسِّ

َيكِفي  َفهْل  11سم،  إلى  ِعْقٍد  ُكلُّ  اْحتاَج  إِذا   1
بعِة؟ الَخيُط لُِصنِْع العقوِد السَّ

ُة َتمثيِل الُمعطياِت على َحلِّ  َكيَف ُتساِعُدنا خطَّ  2
هِذِه الَمسألِة؟

ًة ِمن فِئِة الرياِل على  5 َوضَع ُمهنٌد 15 قطعًة نقديَّ

طاولتِِه، ُثَم اسَتبَدَل بكلِّ ثالِِث قطعٍة ورقًة ِمن فِئِة 
الـ 5 رياالٍت، واْستبدَل بُكلِّ رابِع قطعٍة ورقًة 
ِمن فِئِة الـ 10 رياالٍت، َواستبدَل بُكلِّ خاِمِس 
قطعٍة ورقًة ِمن فِئِة الـ 50 ريااًل. ما قيمُة النقوِد 

الخمَس عشرَة الَموجودِة عَلى الطاولِة اآلَن؟

الُعْطلِة  ِخــالَل  كتٍب   3 ْتقرَأ  أن  َحناُن  9 ُتريُد 
تقَرَأ  أْن  ُيمكُن  ُمختلٍف  َترتيٍب  بِكْم  يفيَِّة.  الصَّ

هِذِه الُكتَب؟

َوَصنعْت  للَفطائِر،  عجيٍن  قطِع   4 ناديُة  ْت  6 أعدَّ
عدُد  كاَن  إذا  َفطيرًة.   12 ِمنها  واحدٍة  ُكلِّ  ِمن 

الضيوِف 24 شخًصا، فكْم َفطيرًة لُكلٍّ ِمنهم؟

في  وَفيصٌل  وَحمٌد  وِعماٌد  َوسعيٌد  ماِهٌر  8 َشاَرَك 
ِسباٍق ال مجاَل فيِه للتعاُدِل، فكم َترتيًبا ُمختلًفا 

سيكوُن للَمركزيِن األوِل والثانِي؟

الُمعطياِت  َتمثيِل  ِة  ُخطَّ َبيَن  الشبِه  أوُجَه  َبيِّْن    3
ِة َرْسِم َصورٍة. َوُخطَّ

فيِه  ُيمكنَُك  الَحياِة  َواقــِع  من  َموقًفا  ــْر  اْذُك   4
ِة َتمثيِل الُمعطياِت. استعماُل ُخطَّ

في  َسمكًة   18 األسماِك  لِبيِع  َمتجٍر  َلدى    10

َحوِض السمِك. إذا اْشترى َرجٌل 12 َسمكًة، 
َسمكاٍت   7 الباِئُع  َأضاَف  نفِسِه  الوقِت  وفي 
ُأْخرى إِلى الَحوِض، فَكْم َسمكًة في الَحوِض 

اآلَن؟ ِة ِقيمُتها 45 ريااًل  7  كْم َمجموعًة من العمالِت النقديَّ
ِة اآلتيِة: َن من العمالِت النقديَّ ُيمكُن أْن تكوَّ

ابقِة وَأِجْب عِن األسئلِة 4-1: ارجْع إلى المسألِة السَّ

َة َتمثيِل الُمعطياِت لَِحلِّ الَمسائِل اآلتيِة: اْستعمْل ُخطَّ

العدد الفئة 
104 رياالٍت 
53 رياالٍت 

15 ريال 
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اآلتيان  النشاطان  الِقسمِة.  َناتِج  إيجاِد  بعَد  ى  يَتبقَّ الذي  الَعدُد  هو  الِقْسمِة  َباقي 
يبيِّناِن َلَك كيفيَة استعماِل َباقي الِقسَمِة في َمسائَِل ُمختلفٍة.

ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ
ــُر مــعــَنــى الـــبـــاِقـــي في  ــ ّ ــسِ ــ�ــ اأُفــ

َم�سائِل الِق�ْسمِة.  

اشَتَرْت َمجموعٌة من ُطالِب الصفِّ الَخامِس 46 وجبَة طعاٍم لَِتقديِمها 
إلى 3 ُأَسٍر ُمحتاجٍة بِالتَّساِوي، فكْم وجبًة يكوُن َنصيُب ُكلِّ أْسرٍة؟

الطعاِم، الُخطوُة 1: وجباِت  لِتمثيِل  َصغيرًة  باٍت  ُمكعَّ  استعمْل 
ِع  َوزِّ الثالِث.  اأُلَســِر  لِتمثيِل  ٍة  َورقيَّ َأطباٍق  و3 

باِت على اأَلطباِق الثالثِة بِالتساِوي. الُمكعَّ

ْر َمعَنى َباقي الِقْسمِة. الُخطوُة 2: َفسِّ
َ َستحُصُل على الَعدِد َنفِسه من وجباِت  بِما أنَّ اأُلَسر
الطعاِم، إذن يكوُن نصيُب ُكلٍّ ِمنها 15 وجبًة، وتبقى 

وجبٌة واِحدٌة.

َنـ�شــــــاٌط
1

َتف�سيُر باِقي الِق�ْسمِة   َتف�سيُر باِقي الِق�ْسمِة     
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لَدى هنَد 35 ُشجيرًة، إذا أراَدْت زراعَتَها في حديقِة منزلَِها في صفوٍف، في كلِّ صفٍّ منها 8 ُشجيراٍت، 
فِفي كْم صفٍّ تزرُعَها جميًعا؟

استعمْل 35 مكعًبا َصغيًرا لِتمثيِل الشجيراِت، 
ًة لتمثيِل الصفوف. وَأْطباًقا َورِقيَّ

من  ُممكٍن  َعدٍد  َأكبِر  في  باٍت  ُمكعَّ  8 َضْع 
في  َة  الُمتبقيَّ باِت  الُمكعَّ َوَضــِع  اأَلْطباِق، 
هناَك  الَباقي.  َمعنى  ْر  َفسِّ ُثم  آخــَر،   َطبٍق 
4 َمجموعاٍت في ُكلٍّ منها 8 ُشجيراٍت ، َوُكلٌّ 
َيبقى 3 شجيراٍت ل   ، إلى صفٍّ ِمنها يحتاُج 
بِحاجٍة  َأيًضا  َوهذِه  كاملًة،  َمجموعًة  ُل  ُتشكِّ

إلى صفٍّ لزراعتَِها.
إذْن 4 + 1 ، أو 5 هو َعدُد الصفوِف التي تحتاُجها هنُد لزراعِة الشجيراِت جميِعَها.

َنـ�شــــــاٌط
2

ُر باقَي الِقسَمِة: ُحلَّ المسائَل اآلتيَة، َوبيِّْن كيَف ُتفسِّ

3 ِفي المْطَعِم طاولُت طعاٍم َيتَّسُع ُكلٌّ ِمنها إلى 6 أشخاٍص. كْم طاولًة تلزُم لُِجلوِس 83 َشخًصا؟

4  مَع معلِم التربيِة البدنيِة 150 رياًل. كم ُكَرًة ُيمِكنُُه شراُؤَها إذا كاَن َثمُن الُكرِة 14 رياًل؟

ْر َباقَي الِقسمِة    افترْض أن َصديقيِن ُيريداِن اْقتِساَم 5 َكعكاٍت بالتساِوي. َفسِّ     5
بِطريَقتيِن ُمْختلفتيِن.    

ْر فكِّ
ْح لِماذا ُأْسقَط الَباقي في النشاِط رقِم 1  1 َوضِّ

َب ناتُِج الِقسمِة إلى 5 في النشاِط رقم 2 ْح لِماذا ُقرِّ 2 َوضِّ

َتف�سيُر باِقي الِق�ْسمِة   َتف�سيُر باِقي الِق�ْسمِة     
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َتْف�سيُر َباقي الِق�ْسمِة  َتْف�سيُر َباقي الِق�ْسمِة    6 - 4

دْت وزارُة البيئِة والمياِه والزراعـِة إحـَدى  زوَّ
البلديـاِت بـ257 َشجرًة لزراعتَِها في 9 َمناِطَق 
ُمتساويِة المساحِة. إِليجاِد َعدِد األشجاِر التي 

َسُتزرُع في ُكلِّ َمنطقٍة، اقِسْم 257 على 9
ْر�ِس ِفْكَرُة الدَّ

ـــُر َمــعــنــى الـــَبـــاقـــي ِفــي  اأُفـــ�ـــسِّ
م�سائِل الق�سمِة. 

اأَ�سجاٌر: ارِجْع إلى الُمعطياِت َأعاَلُه. َما عدُد األشجاِر التي َسُتزرُع في 
ُلُه باقي الِقسمِة؟ ُكلِّ منطقٍة؟ َما الذي ُيمثِّ

الخطوُة 2:الخطوُة 1:
28   

2579
18     -

77   
72  -

5   

ى  يَتبقَّ ُه  َأنَّ َيْعني   ،5 الِقْسمِة   َباقي 
5 َشَجراٍت بعَد ِزراعِة 28 َشجرًة 

في ُكلِّ َمنطقٍة.

ى 5 َشَجراٍت.  إذْن َستزَرُع 28 شجرًة في ُكلِّ َمنطقٍة، َويتبقَّ

ِسُع  َحْفُل َع�ساٍء: ُدِعَي 174 َشخًصا إلى َعشاٍء. إذا كانْت ُكلُّ طاولٍة َتتَّ
لـ 8 َأشخاٍص، فكْم َطاولًة تلزُم لَيجلَس الَجميُع؟

الخطوُة 2:الخطوُة 1:
21   

1748
16     -

14   
8  -
6   

باقي الِقْسمِة 6 يعني أنه بعَد 
ُجلوِس 8 َأْشخاٍص على ُكلِّ 

طاولٍة يبقى 6 أشخاٍص آخرين، 
َوهؤلِء َأيضا في حاَجٍة إلى 

َطاِولٍة.

يوُف جميُعُهم. إذْن نحَتاُج 21 + 1، أو 22 طاِولًة حتى َيجلَس الضُّ

1

2

َتْف�سيُر َباقي الِق�ْسَمِة 
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4  َناِقِش الطرائَق الُمختلفَة لِتْفسيِر الَباقي في َمسألِة ِقْسمٍة. 

ُر َباقَي الِقسَمِة: المثاالن 1، 2 ُحلَّ المسائَِل اآلتيَة، َوبيِّْن كيَف تفسِّ

ُر باقَي الِقسَمِة: المثاالن 1، 2 ُحلَّ الَمسائَِل اآلتيَة، َوبيِّْن كيَف ُتفسِّ

ُنِصَبْت خيمٌة على 12 عموًدا، كْم خيمًة ُيمكُن أْن ُتنَْصَب على 200 عموٍد؟  1

َخرَج 50 طالًبا في ِرحلٍة َميدانيٍَّة في حافاِلٍت َصغيرٍة َتتَِّسُع ُكلٌّ ِمنها لـ 8 طالٍب.  2
حلِة؟  كْم حافِلًة َخرجْت في الرِّ

اجًة كالظَّاِهرِة في الصورِة المجاورِة يمكُن أْن ُتْشترى بِمبلِغ 900 رياٍل؟ كْم َدرَّ  3

، بحيث تضُع كلَّ 8 طوابَع في صفحٍة، ما عدُد  لَدى نوَف 134 طابَع بريٍد، وتريُد ترتيَبَها في دفتٍر خاصٍّ  5
الصفحاِت التِي تحتاُجها نوُف؟

َجمَع فريُق كرِة القدِم بِالمدرَسِة 295 رياًل. كْم قميًصا كالظَّاِهر   6

ورِة ُيمكُن َأْن َيشَتُروا بِهذا الَمبلِغ؟ في الصُّ

ِقَطٍع  في  ُيباُع  ياُج  السِّ كاَن  إذا  189متًرا.  ُمحيُطها  استراحٍة  حْوَل  ِسياًجا  يَضَع  أْن  صالٌح  ُيريُد  القيا�ُس:   7
ُطوُلها 8 أمتاٍر، فكم ِقطعًة يلزُم إِلحاَطِة الستراحِة؟

C04-016A-105939

ً

َلدَى سارَة20 ُدْميًة، وُتريُد أْن َتحَفَظها في أكياٍس بالستِيكيٍَّة، إِذا َوَضَعْت ُكلَّ 3 منها في ِكيٍس واحٍد، فكْم   8
مى َجميِعها؟ كيًسا يلزُم لِْحفِظ الدُّ

رياًل.   350 قدُرُه  مبلًغا  لِذلَك  وفَّرت  وقْد  َدفاتَر،  َتشترَي  َأْن  زينُب  ُتريُد   9
فاتِِر الظَّاِهرِة في الصورِة َتستطيُع أْن َتشترَي؟ كم َدفتًرا كالدَّ

َر أْن ُتوَضَع َمحطاٌت لِلمياِه ُكلَّ 400 متٍر، على اْمتِداِد ِسباٍق ُطوُلُه 5 كيلومتراٍت، فكْم مَحطًَّة  القيا�ُس: تقرَّ  10
باِق؟ )مالحظة: 1كيلومتر = 1000 متر(. َسُتوَضُع على طوِل السِّ
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يمكُن  َكبيرٍة،  شطيرٍة  ِشراِء  في  َيشترُكوا  أْن  أْصدقاَء  ِستُة  َقّرَر  طعاٌم: 
تقطيُعَها 20 قطعًة متساويًة، وَثمُنها 57 ريااًل.

إِذا اْقَتسَم اأَلصِدقاُء َثمَن الشطيرِة بِالتساِوي، فكْم يدفُع ُكلٌّ 
ُر باقَي الِقسَمِة. ِمنهْم؟ َبّيْن كيَف ُتفسِّ

إِذا اْقَتسَم اأَلصِدقاُء الشطيرَة بِالتَّساِوي، فكْم ِقطعًة يكوُن 
ُر باقَي الِقسَمِة. َنصيُب ُكلٍّ ِمنُهْم؟ َبّيْن كيَف ُتفسِّ

ُر  إذا َوضَع البائُِع ُكلَّ 3 ِقَطٍع مَن الشطيرِة في ِكيٍس، فكْم ِكيًسا يلَزُم لِتغليِف 20 قطعًة؟ َبيِّْن كيَف ُتفسِّ
باقَي الِقسَمِة.

11

12

13

14  َم�ساألٌة َمفتوَحٌة: اكتْب َموِقًفا ِمن واقعِ الَحياِة ُيمِكُن َوْصُفُه بِمسألِة الِقْسمِة 38 ÷ 5 = 7 والَباقي 3، 
َويكوُن من المعقوِل َتقريُب ناتِِج الِقسمِة إلى 8

ْر إجابَتَك. ٍن من 3 َأرقاٍم ُيعطِي َباقَي الِقسمِة 8؟ َفسِّ : إذا كاَن القاِسُم 30، فما َأصغُر َمقسوٍم ُمكوَّ 15  َتَحدٍّ

ْر في ُكلِّ حالٍة ما إِذا ُكنَت َسُتسِقُط  : لِحلِّ المسائِل 16 – 18 انظْر في ُكلِّ َموقٍف ِمّما يأتي، َوقرِّ   َتَحدٍّ
ْر ما َستفعُلُه ثمَّ ُحلَّ الَمسائَِل: ُب ناتَِج الِقسمِة إلى الَعدِد التالي، َبرِّ الَباقَي، أو سُتقرِّ

الِقسَمِة. هْل من  َباِقي  بِتْفِسيِر  َحلُّها  ُيمِكُن  الَحياِة  َواقِع  ِمن  ِقسمٍة  َمسألَة     19
ْر إجابَتَك. روريِّ َتْقريُب َناتِِج الِقسمِة في هِذِه الَمسألِة إلى الَعدِد التالي أو الَعدِد السابِِق؟ َفسِّ الضَّ

تصنُع نورُة مَن الخرِز 6 عقوٍد يوميًّا. كم يوًما تحتاُج لتصنَع 105 عقوٍد؟  16

َتقاَسَم َصديقاِن 3 َكْعكاٍت بِالتَّساِوي. َكْم كعكًة َأخَذ ُكلٌّ ِمنُهم؟   17

القيا�ُس: ُيراُد َتقطيُع َحْبٍل ُطوُله 50 متًرا إِلى ِقَطٍع ُمتساويٍة ُطوُل ُكلٍّ ِمنها 4 َأمتاٍر. َكْم ِقْطعًة كاِملًة ُيمكُن   18
أْن َنحصَل عليها؟

 الق�سمة  الف�سل الرابع: 134



20  زاَر 46 طالًبا مصنَع األلباِن في المدينِة، 
إذا كاَن يرافُق كلَّ 6 طالٍب مرشٌد. فكْم 

مرشًدا يحتاجوَن؟ )الدرس 6-4(

7 اأ(   

8 ب(   

40 جـ(   

52 د(   

ألربِع  خريطًة   135 إعداَد  َياَحِة  السِّ وزارة  تريُد   21
ما  بالتـساِوي   المملكـِة  فـي  إداريٍة  مناطـَق 

أمَكَن. أيُّ الجمِل التاليِة صحيحٌة؟ )الدرس 6-4(
لكلِّ منطقٍة إداريٍة 34 خريطًة. اأ(   

 3 مناطَق إداريٍة لكلٍّ منها 33 خريطًة،  ب(   
والمنطقُة الرابعُة 34 خريطًة.

 3 مناطَق إداريٍة لكلٍّ منها 34 خريطًة،  جـ(   
والمنطقُة الرابعُة 33 خريطًة.

تاِن لكلٍّ منُهَما 33 خريطًة،   منطقتاِن إداريَّ د(   
تاِن لكلٍّ منُهَما 34 خريطًة. ومنطقتاِن إداريَّ

22  حضَر كلٌّ مْن ماجٍد ومنصوٍر وعبِداللِه ويوسَف حفَل التخرِج السنويِّ الِذي تنظُمُه مدرسُتُهم. فجلُسوا في 
أربعِة مقاعَد متجاورٍة في الصفِّ العاشِر. إذا لْم يجلْس ماجٌد عَلى أحِد الطرفيِن ولْم يجلْس يوسُف في 
المقعِد األخيِر، وجلَس عبُداللِه بيَن ماجٍد ومنصوٍر. فبأيِّ ترتيٍب جلَس األربعُة؟ )استعمْل خطَة تمثيِل 

المعطياِت( )الدرس 5-4(

ا يأتِي: )الدرس 1-4( أوجْد ناتَج القسمِة ذهنيًّا في كلٍّ ممَّ

2 ÷ 70 234 ÷ 400 245 ÷ 200 259 ÷ 900 26

ا يأتِي: )الدرس 7-3( ْد خاصيَة الضرِب المستعملَة في كلٍّ ممَّ حدِّ

 100 × 3 × 5 = 3 × 100 × 5 27)2 × 5( × 7 = 2 × )5 × 7( 28

: )الدرس 3-3( قدْر ناتَج ضرِب ما يأتِي بالتقريِب أْو باستعماِل األعداِد المتناغمِة. بيِّْن خطواِت الحلِّ

21 × 56 29387 × 11 3043 × 17 3188 × 29 32

135   تف�سير باقي الق�سمة الدر�س 6-4:



ِعِبيَن: 2 إلى 4 اأدواُت اللُّعبِة: َعَدُد اللَّ

ٌم من 0 إلى 9 • مؤشٌر مقسَّ

• أوراٌق.
: َتِعدَّ ا�سْ

ٌح. • يعدُّ كلُّ لعٍب ورقًة للَّعِب كَما هَو موضَّ

:
ْ
اْبَداأْ

•  يديُر الالعُب األوُل المؤشــَر، ويقوُم كلُّ لعٍب بكتابِة 
الرقِم في أحــِد الفراغاِت في ورقتِِه. )ل ُيكَتُب الصفُر 

في فراِغ المقسوِم عليِه(.

•  ثمَّ يديُر الالعُب التالي المؤشــَر، ويقــوُم كلُّ لعٍب 
بكتابِة الرقِم في أحِد الفراغاِت المتبقيِة، وهكَذا. 

ُن من اســتعماِل األرقاِم الثالثِة  عُب الذي ل يتمكَّ •  الالَّ
َها في ورقتِه يكوُن خاسًرا. كلِّ

•  ُيجــري كلُّ لعٍب عمليَة القســمِة، ويحصُل الالعُب 
على نقطــٍة إَذا كاَن ناتُج القســمِة في 

يحصُل  كمــا  األكبــَر،  هــَو  ورقتِه 
عبوَن الذيَن يتســاووَن مَعه على  الالَّ

نقطٍة أيًضا.

 •  يفوُز أوُل لعٍب يجمُع
 5 نقاٍط.

    ÷   

 







  اأَلعُب مَع الِق�سمِة  
   ق�سمُة الأعداِد

 الق�سمة  الف�سل الرابع: 136



ساعًة  لِتشترَي  مــاًل  ِخَر  َتدَّ أن  ميُّ  7 ُتحاِوُل 

ُكلَّ  رياًل   70 ادَّخَرْت  إذا  رياًل.  ثمنُها350 
ثَمَن  َر  ُتوفِّ حتى  َتستغِرُق  أسبوًعا  فكْم  ُأسبوٍع، 

الساعِة؟

َثالثِة  على  فطيرٍة  من  َشراِئَح   10 َتقسيُم  23 ُيراُد 
ُكلٍّ  َنصيُب  سيكوُن  َشريحًة  كْم  َأْصدقاَء. 

رَت باقَي الِقسَمِة. ِمنُهُم؟ َبيِّْن َكيَف فسَّ

البـالِغ  توزيَع طالبِِه  الرياضيـاِت  معلُم  22 يريـُد 
 عدُدُهم 29 طالًبـا على مجموعاٍت في كلٍّ منها
َن؟  5 طالٍب، فكْم مجموعًة يستطيُع أْن يكوِّ

َبيِّْن كيَف فسرَت باِقَي القسمِة.

َجديًدا  كتابـًا   88 ُيرتَِّب  َأْن  َمكتبٍة  َأميُن  20 ُيريُد 
ى بعَد  على 5 ُرفوٍف بالتَّساِوي. كْم ِكتاًبا يتبقَّ

فوِف الَخمسِة؟ َتوزيِع الُكتِب على الرُّ

َأوِجْد ناتَِج الِقسمِة ِذهنيًّا:

 : ْر ناتَج الِقسمِة، َوبيِّْن ُخطواِت الَحلِّ َقدِّ

ا يأتي:  أوجْد ناتَج وباقَي القسمِة في كلٍّ ممَّ

ٍد: لدى ُرَبى ِوعاٌء ُزجاجيٌّ  21 ِاختياٌر ِمن ُمتَعدِّ
هذا  وضعْت  إذا  نًة.  ُملوَّ َخرزًة   525 َيحوي 
َخرَزًة  َفكْم  بِالتساِوي،  كيًسا   15 في  الَخَرَز 

َتَضُع في ُكلِّ ِكيٍس؟

100 ÷ 900 1

2 ÷ 588 8

843  14

7 ÷ 490 3

52 ÷ 455 10

6325  16

50 ÷ 300 5

84 ÷ 3600 12

20 ÷ 51 18

800 ÷ 1600 2

4 ÷ 276 9

1564  15

3 ÷ 2400 4

34 ÷ 800 11

7 ÷ 98 17

90 ÷ 3600 6

217 ÷ 4100 13

12 ÷ 165 19

45   اأ(  

34 جـ(  
35 ب(  

33    د(  

مجموعٌة  ــْت  َذهــَب   24
، َفدَفعـوا   من الطُّالِب إلـى الَمعرِض العلميِّ
على  وَحَصُلوا  َتذكـرٍة،  لكلِّ  ثمنًـا  رياًل   12
َحْسٍم للَمجموعِة ِمقداُرُه 34 رياًل، إذا َبلَغْت 
َفكم  الَحْسِم،  بعَد  رياًل   242 يارِة  الزِّ َتكِلفُة 
َبيِِّن  الَمجموعِة؟  هِذِه  في  الطالِب  َعدُد  كاَن 

الخطَة التي اسَتعَمْلَتها في َحلِّ هِذِه الَمسألِة.

ِل  اْخِتباُر اْلَف�سْ 4

137   اختبار الف�سل الف�سل الرابع:



االختباُر التراكمي4ُّ

اختِر اإلجابَة الصحيحَة:
قطــَف مــزارٌع 868 تفاحًة، ثم قــاَم بحفظَِها في   1

31 صندوًقا بالتســاِوي. كْم تفاحًة وضَع في كلِّ 
صندوٍق؟ 

26 جـ(   22 اأ(   
28 د(   24 ب(   

لــَدى بقالٍة 636 بيضًة، مرتبــًة على أرفٍف في   2

أطباٍق، في كلِّ طبــٍق منها 12 بيضًة. فكم طبَق 
بيٍض في البقالِة؟

57 جـ(   53 اأ(   
59 د(   56 ب(   

َل  ، إذا شكَّ شارَك 176 معلًما في مؤتمٍر تربويٍّ  3

كلُّ 8 معلِِّميَن مجموعًة، فما عدُد المجموعاِت 
جميِعَها؟

23 جـ(   21 اأ(   
24 د(   22 ب(   

ارِة  الدوَّ األرجوحِة  ركوَب  شخًصا   480 يريُد   4

إذا كانِت األرجوَحُة  ُمدِن األلعاِب،  في إحَدى 
مرًة  فكْم  دورٍة،  كلِّ  في  شخًصا   40 لـ  تتسُع 

ستدوُر األرجوحُة ليلعَب جميُع األشخاِص؟
12 جـ(   10 اأ(   
15 د(   11 ب(   

في قاعــِة احتفــاالٍت 15 طاولًة حــوَل كلٍّ منها  5

3 مقاعَد، كم مقعًدا في هذِه القاعِة؟ 
40 جـ(    5 اأ(   
45 د(   36 ب(   

فِي كلِّ  البقاالِت 6علِب بسكويٍت،  إحَدى  في   6

علبٍة 8 قطِع بسكويٍت دائريُة الشكِل، و6 قطٍع 
مثلثُة الشكِل، و4 قطٍع مستطيلُة الشكِل. ما عدُد 

قطِع البسكويِت في العلِب كلِّها؟

48 جـ(    24 اأ(   
108 د(    36 ب(   

األصناِف  جميَع  اشترْت  إذا  ريااًل،   50 منيرَة  مَع   7

المسجلِة في الجدوِل أدَناُه. فكْم ريااًل بِقَي معَها؟

3٫2 جـ(    2٫6 اأ(   
 3٫6 د(    3٫16 ب(   

ما الخاصيُة المستعملُة فِي:  8
25 + 11 + 15 = 25 + 15 + 11؟

اإلبداليُة            جـ( التوزيُع اأ(   
التجميعيُة           د( العنصُر المحايُد الجمعيُّ ب(   

اختيار من متعدد الجزء 1 

ال�صعرال�صنف
14٫35عنب

12٫8برتقال
19٫69تفاح
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139  االختبار التراكمي

ا يأتي يمثُل أفضَل تقديٍر  أيٌّ ممَّ  9
لناتِج ضرِب 17 × 31؟

527 جـ(    300 اأ(   
600 د(    450 ب(   

العدِد  في  خطٌّ  تحَتُه  الِذي  الرقِم  منزلَة  سمِّ   10
47٫653

اآلحاَد اأ(   
األجزاَء مَن العشرِة ب(   
األجزاَء مَن المئِة جـ(   

األجزاَء مَن األلِف د(   

أجْب عِن السؤاليِن التالييِن:
كاَنْت  إذا  الشعِر،  من  بيًتا   63 حفَظ  حصُة  تريُد   11
جملًة  فاكتْب  يوميًّا،  الشعِر  مَن  أبياٍت   9 تحفُظ 
لحفِظ  تحتاُجَها  التي  األياِم  عدَد  توضُح  عدديًة 

أبياِت الشعِر جميِعَها.

هداَيا  يشتِرَي  أن  ويريُد  رياًل،   430 َسعيٍد  مع   12
لزمالِئِه، إذا كاَن سعُر الهديِة الواحدِة 60 رياًل، 

ْر إجابَتَك. فكْم هديًة يستطيُع أن يشترَي؟ برِّ

: أجْب عِن السؤاليِن التالييِن موضًحا خطواِت الحلِّ
اشرْح كيَف يتقاسُم 3 أصدقاَء فطيرَتيِن بالتَّساِوي   13

فيما بينُهْم، استعمِل الرسَم لتوضيِح إجابتَِك.

يبيُن الجــدوُل التالِي أطواَل أربعــِة طالٍب من   14
طــالِب الصــفِّ الخاِمــِس. أيُّ الطــالِب هو 

األطوُل؟ وأيُّهم األقصُر؟

االإجابة الق�صيرة الجزء 2 

االإجابة المطولة الجزء 3 

اأطوال اأربعة طالب من ال�صف الخام�س
الطوُل )بالمتِر(ا�صـُم الطالِب
1٫42اأحمُد
1٫38عليٌّ
1٫51خالٌد
1٫48وليٌد

هَل تحتاُج اإَلى م�صاعدٍة اإ�صافيٍة؟
1234567891011121314اإَذا لْم ت�صتطِع االإجابًة عْن...

1-35-47-46-13-34-23-25-34-32-44-41-43-44-4فُعْد اإَلى الدر�ِس...

رُب �أتدَّ

َز ما  م��ن خ��اِل �لإجاب��ِة عل��ى �لأ�س��ئلة؛ حت��ى �أع��زِّ
تعلمُتُه من مفاهيَم وما �كت�سبُتُه من مهار�ت.

رُب �أتدَّ

ا.  للحياِة، ومناف�ٌس عالميًّ اأنا طالٌب معدٌّ

َز �أع���زِّ حت��ى  �لأ�سئل���ة؛  ع��ن  �لإجاب��ِة  خ���اِل   م��ن 
ما تعلمُتُه من مفاهيَم وما �كت�سبُتُه من مهار�ت.
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